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ČÁST II 

 

DOPLNĚK 1 - LETOVÁ METEOROLOGICKÁ DOKUMENTACE 

- VZORY MAP A FORMULÁŘŮ 

(viz Hlava 9 tohoto předpisu) 

 

 

Poznámka: Tento doplněk obsahuje vzory map a formulářů tak, jak byly vypracovány ve WMO. Jazyky, 
ve kterých by měly být mapy a formuláře předtištěny, jsou uvedeny v Doplňku 8, ust. 4.1.4. 

MODEL A - OPMET informace 

MODEL IS - Mapa výškových větrů a teplot pro standardní izobarické hladiny 
  Příklad 1 – Šipky s opeřením a s praporky (Mercatorova projekce) 
  Příklad 2 – Šipky s opeřením a s praporky (Polární stereografická projekce) 

MODEL SWH - Mapa význačného počasí (pro vysoké hladiny)  
  Příklad – Polární stereografická projekce (znázorňující vertikální rozsah jet streamů ) 

MODEL SWM - Mapa význačného počasí (pro střední hladiny) 

MODEL SWL - Mapa význačného počasí (pro nízké hladiny) 
  Příklad 1 
  Příklad 2 

MODEL TCG - Informační zpráva o tropické cyklóně v grafickém formátu 

ICAO: 
MODEL VAG - Informační zpráva o vulkanickém popelu v grafickém formátu 
  Příklad 1 – Mercatorova projekce 
  Příklad 2 – Polární stereografická projekce 

MODEL STC - Informace SIGMET na tropickou cyklónu v grafickém formátu 

ICAO: 
MODEL SVA - Informace SIGMET na vulkanický popel v grafickém formátu 
  Příklad 1 – Mercatorova projekce 
  Příklad 2 – Polární stereografická projekce 

MODEL SGE  Informace SIGMET na jevy jiné než tropická cyklóna a vulkanický popel v grafickém formátu 

MODEL SN - Symbolické znaky a zkratky používané v letové meteorologické dokumentaci 

 

Poznámka: Tento model je uveden v souladu s ust. 4.1.4 Doplňku 8, tzn. v anglickém a českém jazyce. 
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MODEL A - OPMET INFORMACE 
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MODEL IS - MAPA VÝŠKOVÝCH VĚTRŮ A TEPLOT PRO STANDARDNÍ IZOBARICKÉ HLADINY 

PŘÍKLAD 1 - ŠIPKY S OPEŘENÍM A S PRAPORKY (MERCATOROVA PROJEKCE) 
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MODEL IS - MAPA VÝŠKOVÝCH VĚTRŮ A TEPLOT STANDARDNÍ IZOBARICKÉ HLADINY 

PŘÍKLAD 2 - ŠIPKY S OPEŘENÍM A S PRAPORKY (POLÁRNÍ STEREOGRAFICKÁ PROJEKCE) 
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MODEL SWH - MAPA VÝZNAČNÉHO POČASÍ (PRO VYSOKÉ HLADINY) 

PŘÍKLAD - POLÁRNÍ STEREOGRAFICKÁ PROJEKCE (ZNÁZORŇUJÍCÍ VERTIKÁLNÍ ROZSAH JTST) 
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MODEL SWM - MAPA VÝZNAČNÉHO POČASÍ (PRO STŘEDNÍ HLADINY) 
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MODEL SWL – MAPA VÝZNAČNÉHO POČASÍ (PRO NÍZKÉ HLADINY) 

PŘÍKLAD 1 
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MODEL SWL – MAPA VÝZNAČNÉHO POČASÍ (PRO NÍZKÉ HLADINY) 

PŘÍKLAD 2 
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MODEL TCG - INFORMAČNÍ ZPRÁVA O TROPICKÉ CYKLÓNĚ V GRAFICKÉM FORMÁTU 
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ICAO: 

MODEL VAG - INFORMAČNÍ ZPRÁVA O VULKANICKÉM POPELU V GRAFICKÉM FORMÁTU 

PŘÍKLAD 1 – MERCATOROVA PROJEKCE 
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ICAO: 

PŘÍKLAD 2 – POLÁRNÍ STEREOGRAFICKÁ PROJEKCE 
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MODEL STC – INFORMACE SIGMET NA TROPICKOU CYKLÓNU V GRAFICKÉM FORMÁTU 

 

 



DOPLNĚK 1  PŘEDPIS L 3 

 5.11.2020 
 Doplněk 1 - 13 Změna č. 79 

ICAO: 

MODEL SVA – INFORMACE SIGMET NA VULKANICKÝ POPEL V GRAFICKÉM FORMÁTU 

PŘÍKLAD 1 – MERCATOROVA PROJEKCE 
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PŘÍKLAD 2 – POLÁRNÍ STEREOGRAFICKÁ PROJEKCE 
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MODEL SGE – INFORMACE SIGMET NA JEVY JINÉ NEŽ TROPICKÁ CYKLÓNA A VULKANICKÝ POPEL 

V GRAFICKÉM FORMÁTU 
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MODEL SN - SYMBOLICKÉ ZNAKY A ZKRATKY POUŽÍVANÉ V LETOVÉ METEOROLOGICKÉ 

DOKUMENTACI 

1 Symboly pro význačné počasí 

 

 

Tropická cyklóna 
(Tropical cyclone)  

Mrholení 
(Drizzle) 

 

Silná čára instability* 
(Severe squall line)  

Déšť 
(Rain) 

 
Mírná turbulence 
(Moderate turbulence)  

Sněžení 
(Snow) 

 
Silná turbulence 
(Severe turbulence)  

Přeháňka 
(Shower)  

Kroupy 
(Hail) 

 
Horská vlna 
(Mountain waves)  

Rozsáhlá oblast se zvířeným sněhem 
(Widespread blowing snow) 

 
Mírná námraza  
(Moderate aircraft icing)  

Silný písečný nebo prachový zákal 
(Severe sand or dust haze) 

 
Silná námraza  
(Severe aircraft icing)  

Rozsáhlá oblast s písečnou nebo prachovou 
vichřicí 
(Widespread sandstorm or dust storm 

 
Rozsáhlá oblast s mlhou 
(Widespread fog)  

Rozsáhlá oblast se zákalem 
(Widespread haze) 

 
Radioaktivní látky v atmosféře** 
Radioactive materials in the atmosphere  

Rozsáhlá oblast s kouřmem 
(Widespread mist) 

 
Vulkanická erupce*** 
(Volcanic eruption)  

Rozsáhlá oblast s kouřem 
(Widespread smoke) 

 
Zakrytí hor 
(Mountain obscuration)  

Namrzající srážky**** 
(Freezing precipitation) 

 

 V letové meteorologické dokumentaci pro lety provozované do hladiny FL 100. Tento symbol se 
vztahuje k silné čáře instability. 

 

 Následující informace by měly být na mapě umístěny v odděleném textovém poli: 
  symbol radioaktivních látek v atmosféře; 
  zeměpisná šířka a délka místa úniku; a 
  název místa zdroje radioaktivity (pokud je znám). 
 Navíc by měla legenda map SIGWX, na kterých je uváděn únik radiace, obsahovat text „CHECK 

SIGMET AND NOTAM FOR RDOACT CLD“. Střed symbolu radioaktivních látek v atmosféře by měl být 
na mapách význačného počasí umístěn v místě zeměpisné šířky a délky zdroje radioaktivity. 

 

 Následující informace by měly být na mapě umístěny v odděleném textovém poli: 
  symbol vulkanické erupce; 
  jméno sopky (pokud je známo); a 
  zeměpisná šířka a délka erupce. 
 Navíc by měla legenda map SIGWX uvádět text „CHECK SIGMET, ADVISORIES FOR TC AND VA, 

AND ASHTAM AND NOTAM FOR VA“. Tečka ve spodní části symbolu vulkanické erupce by měla být 
na mapách význačného počasí v místě zeměpisné šířky a délky vulkanické události. 

 

 Tento symbol se nevztahuje k námraze vznikající při kontaktu srážek s povrchem letadla, který má velmi 
nízkou teplotu  

 

 Symbol viditelného oblaku vulkanického popela se používá pouze v modelech VAG, ne na mapách 
SIGWX. 

 
Poznámka: Údaje o výškách, mezi kterými je daný jev očekáván, jsou podle legendy na mapě uváděny tak, že 
údaj o horní hranici oblačnosti je uveden nad údajem výšky základny oblačnosti. 
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2 Fronty a zóny konvergence a jiné používané symboly 

 

 
Přízemní poloha studené fronty 
(Cold front at the surface)  

Poloha, rychlost a hladina max. 
větru 
(Position, speed and level of max. 
wind) 

 
Přízemní poloha teplé fronty 
(Warm front at the surface)  

Čára konvergence 
(Convergence line) 

 
Přízemní poloha okluzní fronty 
(Occluded front at the surface)  

Hladina nulové izotermy (0°C) 
(Freezing level) 

 

Přízemní poloha kvazistacionární 
fronty  
(Quasi-stacionary front at the 
surface) 

 
Zóna intertropické konvergence 
(Intertropical convergence zone) 

 
Nejvyšší hodnota tropopauzy (FL) 
(Tropopause High)  

Stav moře 
(State of the sea) 

 
Nejnižší hodnota tropopauzy (FL) 
(Tropopause Low)  

Teplota hladiny moře 
(Sea-surface temperature) 

 
Výška tropopauzy (FL) 
(Tropopause Level)  

Rozsáhlá oblast se silným 
přízemním větrem* 
(Widespread strong surface wind) 

 
Šipky indikují maximální vítr v JTST a letovou hladinu, ve které se vyskytuje. Pokud je rychlost větru 120 kt nebo vyšší, umístí 
se letové hladiny, mezi kterými jsou rychlosti větrů vyšší než 80kt pod hladinu maximálního větru. U tohoto příkladu jsou 
rychlosti větru vyšší než 80 kt mezi hladinami FL 220 a FL 400.  
 
Silná čára vytyčující osu JTST začíná/končí v místě, kde je předpovídaná rychlost 80 kt. 
 
╫ Symbol se použije vždy, dochází-li ke změně výšky osy JTST o +/–3 000 ft nebo ke změně rychlosti o +/–20 kt. 
 
* Tento symbol se vztahuje k rozsáhlé oblasti s rychlostí větru přesahující 30 kt. 

 

3 Zkratky používané k popisu oblačnosti 

3.1 Druh 

CI = Cirrus AS = Altrostatus ST = Stratus 

CC = Cirrocumulus NS = Nimbostratus CU = Cumulus 

CS = Cirrostratus SC = Stratocumulus CB = Cumulonimbus 

AC = Altocumulus   

3.2 Množství 

Oblačnost mimo CB 
FEW = 1/8 až 2/8 - skoro jasno (few)  
SCT = 3/8 až 4/8 - polojasno (scattered)  
BKN = 5/8 až 7/8 - oblačno až skoro zataženo (broken) 
OVC = 8/8 - zataženo (overcast)  

Pouze CB 
ISOL = izolované – jednotlivé CB (isolated) 
OCNL = vyskytující se místy – dobře oddělené CB (occasional) 
FRQ  = četné – s malými nebo žádnými rozestupy (frequent) 
EMBD = prorůstající – CB prorůstající vrstevnatou oblačností nebo se nedají pro zákal snadno rozeznat 

(embedded) 
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3.3 Výšky 

Na mapách SWH a SWM jsou výšky uváděny ve FL jako horní hranice oblačnosti nad základnou. Použití „XXX“ 
znamená, že horní hranice nebo základny oblačnosti jsou mimo vrstvu atmosféry, ke které se daná mapa 
vztahuje. 
 
V mapách SWL: 

a) výšky jsou uváděny jako nadmořské výšky nad průměrnou výškou hladiny moře. 
b) zkratka “SFC“ se používá k indikaci zemského povrchu. 

4 Popis čar a systémů na jednotlivých mapách 

4.1 Modely SWH a SWM – mapy význačného počasí (pro vysoké a střední hladiny) 

Obloučkovité čáry   = ohraničení oblasti význačného počasí 

Silné přerušované čáry   = zobrazení oblasti s CAT 

Silné plné čáry přerušované šipkami  
větru a údajem o letových hladinách = poloha osy JTST s indikací směru větru, rychlosti větru v kt a výšky 

pomocí letové hladiny. Vertikální rozsah JTST je uveden (ve FL), 
např. FL270 doprovázená údajem 240/290 označuje výskyt JTST od 
FL240 do FL290. 

Letové hladiny uvnitř malých obdélníků = výška tropopauzy v letových hladinách v pevných bodech,  

     např. 340 

Nejnižší a nejvyšší body podle topografie tropopauzy jsou indikovány 
písmenem L, případně H uvedených uvnitř pětiúhelníku spolu 
s příslušnou FL. 

4.2 Model SWL – mapa význačného počasí (pro nízké hladiny) 

X     = poloha středů tlakových útvarů udávaná v hPa 

L     = střed tlakové níže 

H     = střed tlakové výše 

Obloučkovité čáry   = ohraničení oblasti význačného počasí 

Čárkované čáry    = nadmořská výška izotermy 0°C ve ft (hft) nebo m 

Poznámka: Hladina 0°C může být také indikována jako 0°:060 , 

tj. hladina 0°C je v nadmořské výšce 6 000 ft. 

Čísla na šipkách = rychlost pohybu frontálního systému, tlakových níží a tlakových  
výší v kt 

Číslo uvnitř symbolu pro stav moře  = celková výška vln ve ft 

Číslo uvnitř symbolu pro teplotu  
na hladině moře    = teplota na hladině moře ve °C 

Číslo uvnitř symbolu pro silný  
přízemní vítr    = rychlost větru v kt 

4.3 Šipky, opeření a praporky 

Šipky určují směr větru. Počet praporků a/nebo opeření koresponduje s rychlostí. 
 

Příklad: 270°/115 kt 

 

Praporek odpovídá 50 kt 

Opeření odpovídá 10 kt 

Poloviční opeření odpovídá 5 kt 

 
* Použije se převodní faktor 1 : 2. 
 
 


