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HLAVA 7 – POŽADAVKY LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB NA INFORMACE 

7.1 Meteorologické informace 

7.1.1 Všeobecně 

7.1.1.1 Stanoviště letových provozních služeb 
musí dostávat aktuální informace o meteorologických 
podmínkách a jejich předpovědi v rozsahu potřebném 
pro výkon své funkce. Tyto informace musí být 
poskytovány v takové formě, která klade minimální 
nároky na jejich rozbor pro pracovníky letových 
provozních služeb a s takovou četností, která splňuje 
požadavky příslušných stanovišť letových provozních 
služeb. 

7.1.1.2 Stanovištím letových provozních 
služeb by měly být poskytovány dostupné podrobné 
informace o poloze, vertikálním rozsahu, směru 
a rychlosti pohybu meteorologického jevu v blízkosti 
letiště a zvláště v prostorech počátečního stoupání 
a přiblížení, které by mohly představovat nebezpečí 
pro letový provoz. 

Poznámka:  Meteorologické jevy jsou uvedeny 
v Předpisu L 3, Doplněk 3, ust. 4.8.1.2. 

7.1.1.3 Když jsou pro stanoviště letových 
provozních služeb zpřístupňovány výškové údaje 
v číslicovém tvaru pro použití počítačů letových 
provozních služeb, měla by být dohodnuta opatření o 
obsahu, formátu a přenosu mezi meteorologickým 
úřadem a příslušným úřadem ATS. 

7.1.2 Letová informační střediska a oblastní 
střediska řízení 

7.1.2.1 Letovým informačním střediskům 
a oblastním střediskům řízení musí být dodávány 
meteorologické informace v souladu s Předpisem L 3, 
Doplněk 9, ust. 1.3, se zvláštním důrazem na výskyt 
nebo očekávaný výskyt zhoršení meteorologických 
prvků, jakmile je lze určit. Tyto zprávy a předpovědi 
musí zahrnovat celou letovou informační oblast nebo 
řízenou oblast a další prostory, které mohou být 
stanoveny oblastními navigačními dohodami. 

Poznámka:  Ve smyslu tohoto ustanovení se určité 
změny meteorologických podmínek interpretují jako 
zhoršení, i když normálně se za zhoršení nepovažují. 
Zvýšení teploty může například nepříznivě ovlivnit 
provoz určitých typů letadel. 

7.1.2.2 Letovým informačním střediskům 
a oblastním střediskům řízení musí být poskytovány 
ve vhodných intervalech platné údaje o tlaku 
pro nastavení výškoměru pro místa stanovená 
příslušným letovým informačním střediskem nebo 
oblastním střediskem řízení. 

7.1.3 Stanoviště poskytující přibližovací 
službu řízení 

7.1.3.1 Stanovištím vykonávajícím přibližovací 
službu řízení musí být dodávávány meteorologické 
informace v souladu s Předpisem L 3, Doplněk 9, ust. 
1.2 pro vzdušný prostor a letiště jejich působnosti. 
Mimořádné zprávy a opravy předpovědí musí být 
předávány stanovištím poskytujícím přibližovací 
službu řízení, jakmile je to nezbytné v souladu se 
stanovenými kriterii, bez čekání na následující 
pravidelné zprávy nebo předpovědi. Tam, kde se 
používají vícenásobné snímače směru a rychlosti 
větru, musí být zobrazovací zařízení, k nimž se 
vztahují, jasně označena z důvodu identifikace dráhy 
a úseku dráhy, pro který je daný prvek indikován. 

Poznámka:  Viz poznámka k ust. 7.1.2.1. 

7.1.3.2 Stanovištím, poskytujícím přibližovací 
službu řízení, musí být poskytovány platné údaje 
o tlaku pro nastavení výškoměru pro místa stanovená 
stanovištěm poskytujícím přibližovací službu řízení. 

7.1.3.3 Stanoviště, poskytující přibližovací 
službu řízení pro konečné přiblížení, přistání a vzlet, 
musí být vybavena zobrazovacími zařízeními 
přízemního větru. Tato zařízení se musí vztahovat ke 
stejným místům pozorování a musí být připojena ke 
stejným snímačům, jako odpovídající zařízení na 
letištní řídící věži a meteorologické stanici, je-li tato 
stanice zřízena. 

7.1.3.4 Stanoviště, poskytující přibližovací 
službu řízení pro konečné přiblížení, přistání a vzlet 
na letištích, kde hodnoty dráhové dohlednosti jsou 
určovány přístrojově, musí být vybavena 
zobrazovacími zařízeními, umožňujícími odečítání 
aktuální hodnoty (hodnot) dráhové dohlednosti. Tato 
zařízení se musí vztahovat ke stejným místům 
pozorování a musí být připojena ke stejným 
snímačům, jako odpovídající zařízení na letištní řídící 
věži a meteorologické stanici, je-li tato stanice 
zřízena. 

7.1.3.5 Stanoviště, poskytující přibližovací 
službu řízení pro konečné přiblížení, přistání a vzlet 
na letištích, kde je výška základny oblačnosti 
určována přístrojově, by měla být vybavena 
zobrazovacími zařízeními, umožňujícími odečítání 
aktuální hodnoty (hodnot) výšky základny oblačnosti. 
Tato zařízení by se měla vztahovat ke stejným místům 
pozorování a měla by být připojena ke stejným 
snímačům jako odpovídající zařízení na letištní řídící 
věži a meteorologické stanici, je-li tato stanice 
zřízena. 
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7.1.3.6 Stanovištím poskytujícím přibližovací 
službu řízení pro konečné přiblížení, přistání a vzlet, 
musí být dodávány informace o střihu větru, který by 
mohl nepříznivě ovlivnit letadlo na přiblížení nebo 
při vzletu nebo během přiblížení okruhem. 

Poznámka: Ustanovení, týkající se vydávání 
upozornění a výstrah na střih větru a požadavky ATS 
na meteorologické informace, jsou uvedeny v Hlavě 7 
a Doplňcích 6 a 9 Předpisu L 3.  

7.1.4 Letištní řídící věže 

7.1.4.1 Letištním řídícím věžím musí být 
dodávány meteorologické informace v souladu 
s Předpisem L 3, Doplněk 9, ust. 1.1 pro vzdušný 
prostor a letiště v jejich působnosti. Mimořádné zprávy 
a opravy předpovědí se musí předávat letištním 
řídícím věžím, jakmile je to nezbytné, v souladu se 
stanovenými kriterii, bez čekání na následující 
pravidelné zprávy nebo předpovědi. 

Poznámka:  Viz poznámku k ust. 7.1.2.1. 

7.1.4.2 Letištním řídícím věžím musí být 
poskytovány platné údaje o tlaku pro nastavení 
výškoměru pro dané letiště. 

7.1.4.3 Letištní řídící věže musí být vybaveny 
zobrazovacími zařízeními přízemního větru. Tato 
zařízení se musí vztahovat ke stejnému (stejným) 
místu (místům) pozorování a musí být připojena ke 
stejným snímačům, jako odpovídající zařízení 
meteorologické stanice, je-li tato stanice zřízena. 
Tam, kde se používají vícenásobné snímače, musí 
být zobrazovací zařízení, k nimž se vztahují, jasně 
označena z důvodu identifikace dráhy a úseku dráhy, 
pro který je daný prvek indikován.  

7.1.4.4  Letištní řídící věže na letištích, kde 
hodnoty dráhové dohlednosti jsou určovány 
přístrojově, musí být vybaveny zobrazovacími 
zařízeními umožňujícími odečítání aktuální hodnoty 
(hodnot) dráhové dohlednosti. Tato zařízení se musí 
vztahovat ke stejným místům pozorování a musí být 
připojena ke stejným snímačům jako odpovídající 
zařízení na meteorologické stanici, je-li tato stanice 
zřízena. 

7.1.4.5 Letištní řídící věže na letištích, kde je 
výška základny oblačnosti určována přístrojově, by 
měla být vybavena zobrazovacími zařízeními 
umožňujícími odečítání aktuální hodnoty (hodnot) 
výšky základny oblačnosti. Tato zařízení by se měla 
vztahovat ke stejným místům pozorování a měla by 
být připojena ke stejným snímačům jako odpovídající 
zařízení meteorologické stanice, je-li tato stanice 
zřízena. 

7.1.4.6 Letištním řídícím věžím musí být 
dodávány informace o střihu větru, který by mohl 
nepříznivě ovlivnit letadlo na přiblížení, nebo při vzletu 
nebo přiblížení okruhem a letadlo na dráze během 
dojezdu, přistání nebo rozjezdu. 

7.1.4.7 Letištním řídícím věžím a/nebo 
ostatním stanovištím by měly být dodávány výstrahy 
pro letiště. 

Poznámka: Meteorologické podmínky, na které 
jsou vydávány výstrahy pro letiště, jsou popsány 
v Předpisu L 3, Doplněk 6, ust. 5.1.1. 

7.1.5  Spojovací stanice 

Kde je to nezbytné pro účely letové informační služby, 
musí být spojovacím stanicím dodávány platná 
meteorologické zprávy a předpovědi. Kopie těchto 
informací se musí předávat letovému informačnímu 
středisku nebo oblastnímu středisku řízení. 

7.2  Informace o stavu letiště  

a o provozním stavu přidružených zařízení 

7.2.1 Letištní řídící věže a stanoviště 
poskytující přibližovací službu řízení musí být 
průběžně informovány o provozně významných 
podmínkách na pohybové ploše, zahrnující dočasná 
nebezpečí a provozní stav kterýchkoliv přidružených 
zařízení na letišti (letištích) v jejich působnosti. 

7.3 Informace o provozním stavu 

navigačních služeb 

7.3.1 Stanoviště ATS musí být průběžně 
informována o provozním stavu radionavigačních 
služeb a vizuálních prostředků, které jsou nezbytné 
pro postupy vzletu, odletu, přiblížení a přistání 
v prostoru jejich odpovědnosti, a těch 
radionavigačních služeb a vizuálních prostředků, které 
jsou nezbytné pro pohyby na ploše. 

7.3.2 Informace o provozním stavu 
a jakýchkoliv změnách radionavigačních služeb 
a vizuálních prostředků, uvedených v 7.3.1, by měly 
být obdrženy příslušným (příslušnými) stanovištěm 
(stanovišti) ATS v čase shodném s použitím 
příslušných služeb a prostředků, kterých se to týká.  

Poznámka: Pokyny týkající se poskytování 
informací stanovištím ATS s ohledem na navigační 
prostředky vizuální a jiné než vizuální, jsou uvedeny 
v ICAO dokumentu „Air Traffic Services Planning 
Manual“ (ICAO Doc 9426). Specifikace pro 
monitorování visuálních prostředků jsou uvedeny 
v Předpisu L 14 a k němu se vztahujícímu ICAO 
dokumentu „Aerodrome Design Manual“ (ICAO Doc 
9157), Part 5. Specifikace pro monitorování jiných než 
vizuálních prostředků jsou uvedeny v Předpisu L 10/I. 

7.4 Informace o neobsazených volných 

balónech 

Provozovatelé neobsazených volných balónů musí 
informovat příslušné letové provozní služby 
o podrobnostech letů neobsazených volných balónů 
v souladu s ustanoveními obsaženými v Předpisu L 2. 

7.5 Informace týkající se vulkanické 

činnosti 

7.5.1 Stanoviště ATS musí být v souladu 
s místní dohodou informována o vulkanické činnosti 
před erupcí, vulkanických erupcích a oblaku 
vulkanického popele, které by mohly mít vliv na 
vzdušný prostor používaný pro lety v prostoru jejich 
odpovědnosti. 
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7.5.2 Oblastní střediska řízení a letová 
informační střediska musí mít k dispozici informace 
o výskytu vulkanického popele vydávané přidruženou 
VAAC. 

Poznámka: VAAC (Poradenská centra pro 
vulkanický popel) jsou určena oblastními navigačními 
dohodami dle Předpisu L 3, ust. 3.5.1. 

7.6  Informace týkající se radioaktivních 

látek a oblaků toxických chemikálií 

Stanoviště ATS musí být informována v souladu 
s místní dohodou o úniku radioaktivních látek nebo 
toxických chemikáliích do atmosféry, které by mohly 
mít vliv na vzdušný prostor používaný pro lety 
v prostoru jejich odpovědnosti. 
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