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DOPLNĚK 10 – TECHNICKÉ SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE POŽADAVKŮ NA SPOJENÍ A UŽÍVÁNÍ SPOJENÍ 

(viz Hlava 11) 

1 SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA SPOJENÍ 

1.1 Požadované doby přenosu provozních meteorologických informací  

Doby přenosu zpráv a bulletinů obsahujících provozní meteorologické informace musí být méně než 5 minut, 
pokud nejsou regionálními postupy ICAO stanoveny doby kratší. 

1.2 Data v uzlových bodech pro ATS a provozovatele 

ČR: 
1.2.1 Jsou-li službě řízení letového provozu zpřístupněna pro další počítačové zpracování výšková data 
v uzlových bodech v digitálním tvaru, musí být tato přepravována podle dohody mezi poskytovatelem 
meteorologické služby a příslušným úřadem ATS. 

1.2.2 Jsou-li výšková data v uzlových bodech v digitálním tvaru zpřístupněna provozovatelům pro plánování 
letů pomocí počítače, musí být tato přepravována podle dohody mezi poskytovatelem meteorologické služby, 
příslušným WAFC a příslušnými provozovateli. 

2 UŽÍVÁNÍ LETECKÉ PEVNÉ SLUŽBY A VEŘEJNÉ INTERNETOVÉ SÍTĚ 

2.1 Meteorologické bulletiny v alfanumerické formě 

2.1.1 Sestavování bulletinů 
Kdykoli je to možné, měla by být prováděna výměna provozních meteorologických informací v bulletinech 
sestavených ze stejného typu meteorologických informací. 

2.1.2 Zařazování bulletinů do vysílání 

EU: 
Bulletiny meteorologických informací určené pro přenos podle časového rozvrhu by měly být zařazovány do 
vysílání pravidelně a v předepsaných časech. Zprávy METAR musí být zařazovány do vysílání nejpozději do 
5 minut po skutečném času pozorování. Předpovědi TAF by měly být zařazovány do vysílání ne dříve než jednu 
hodinu před začátkem jejich období platnosti. 

2.1.3 Záhlaví bulletinů 
Bulletiny provozních meteorologických informací určené pro přenos prostřednictvím letecké pevné služby nebo 
veřejné internetové sítě musí být opatřeny záhlavím sestávajícím z: 
a) čtyřpísmenného identifikátoru a dvou číslic; 
b) ICAO čtyřpísmenné směrovací značky odpovídající zeměpisné poloze meteorologické služebny, která 

vytvořila nebo sestavila meteorologický bulletin; 
c) skupiny den-čas; a 
d) v případě potřeby třípísmenného indikátoru. 
Poznámka 1: Podrobné specifikace formátu a obsahu záhlaví jsou uvedeny v publikaci WMO č. 386 Manual 
on the Global Telecommunication System, Volume I. Tyto specifikace jsou reprodukovány rovněž v publikaci 
ICAO Manual of Aeronautical Meteorological Practice (Doc 8896). 
Poznámka 2: ICAO směrovací značky jsou uvedeny v publikaci ICAO Location Indicators (Doc 7910). 

2.1.4 Přenos bulletinů obsahujících provozní meteorologické informace 
Bulletiny provozních meteorologických informací musí být přenášeny prostřednictvím letecké pevné služby (AFS). 
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2.2 Produkty světového oblastního předpovědního systému (WAFS) 

2.2.1 Telekomunikace pro dodávání produktů WAFS 
Telekomunikačními zařízeními, která jsou používána pro distribuci produktů WAFS, by měla být zařízení letecké 
pevné služby nebo veřejné internetové sítě. 

ČR: 
2.2.2 Požadavky na kvalitu map 
Jsou-li rozšiřovány produkty WAFS ve formě map, musí být kvalita přijatých map taková, aby umožňovala 
dostatečně čitelnou reprodukci pro plánování letů a přípravu letové meteorologické dokumentace. Přijaté mapy by 
měly být z 95 % dobře čitelné. 

2.2.3 Požadovaná kvalita přenosu 
Přenos musí být zajištěn tak, aby přerušení přenosu během kteréhokoli 6hodinového intervalu netrvalo déle než 
10 minut. 

2.2.4 Záhlaví bulletinů obsahujících produkty WAFS 
Meteorologické bulletiny obsahující produkty WAFS v digitálním tvaru určené pro přenos prostřednictvím letecké 
pevné služby nebo veřejné internetové sítě musí být opatřeny záhlavím podle ust. 2.1.3 výše. 

3 UŽÍVÁNÍ LETECKÉ POHYBLIVÉ SLUŽBY 

3.1 Obsah a forma meteorologických zpráv 

3.1.1 Obsah a forma zpráv, předpovědí a informací SIGMET vysílaných do letadel musí odpovídat 
ustanovením Hlavy 4, 6 a 7. 

3.1.2 Obsah a forma hlášení z letadel vysílaných letadly musí odpovídat ustanovením Hlavy 5 tohoto předpisu 
a Předpisu L 4444, Doplňku 1. 

3.2 Obsah a forma meteorologických bulletinů 

Při vysílání bulletinů meteorologických informací prostřednictvím letecké pohyblivé služby musí být zachován 
původní obsah těchto bulletinů. 

4 UŽÍVÁNÍ LETECKÉ SLUŽBY PŘENOSU DATOVÝM SPOJEM – D-VOLMET 

4.1 Podrobný obsah meteorologických informací určených pro D-VOLMET 

4.1.1 Letiště, ze kterých musí být zprávy METAR a SPECI a předpovědi TAF dostupné pro přenos spojem 
země-letadlo do letadel za letu, musí být určena regionálními postupy ICAO. 

4.1.2 Letové informační oblasti, jejichž informace SIGMET a AIRMET musí být dostupné pro přenos spojem 
země-letadlo do letadel za letu, musí být určeny regionálními postupy ICAO. 
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4.2 Kritéria týkající se informací určených pro D-VOLMET 

4.2.1 Pro přenos spojem země-letadlo do letadla za letu by měly být použity poslední dostupné zprávy 
METAR, SPECI a předpovědi TAF a platné informace SIGMET a AIRMET. 

4.2.2 Předpovědi TAF zařazené do přenosu D-VOLMET by měly být opravovány, kdykoli je to nutné, aby bylo 
zajištěno, že předpověď, pokud je zpřístupněná pro přenos spojem země-letadlo do letadel za letu, vyjadřuje 
poslední názor příslušné letištní meteorologické služebny. 

4.2.3 Pokud není pro letovou informační oblast platná žádná informace SIGMET, měl by být do přenosu D-
VOLMET zařazen "NIL SIGMET". 

4.3 Forma informací určených pro D-VOLMET 

Obsah a forma zpráv, předpovědí a informací SIGMET a AIRMET zařazovaných do přenosu D-VOLMET musí být 
v souladu s ustanoveními Hlavy 4, 6 a 7 tohoto předpisu. 

5 UŽÍVÁNÍ LETECKÉ ROZHLASOVÉ SLUŽBY – VYSÍLÁNÍ VOLMET  
 

5.1 Podrobný obsah meteorologických informací zahrnutých do vysílání VOLMET 

5.1.1 Seznam letišť, jejichž zprávy METAR a SPECI a předpovědi TAF mají být zařazeny do vysílání 
VOLMET, vysílací časy a pořadí, ve kterém jsou tyto zprávy a předpovědi vysílány, musí být stanoveny 
regionálními postupy ICAO. 

5.1.2 Letové informační oblasti, jejichž informace SIGMET mají být zařazeny do plánovaných vysílání 
VOLMET, musí být určeny regionálními postupy ICAO. Informace SIGMET zařazené do vysílání VOLMET musí 
být vysílány na začátku vysílání nebo na začátku každého 5minutového bloku. 

5.2 Kritéria týkající se informací zahrnutých do vysílání VOLMET 

5.2.1 V případě, že do času vysílání není zpráva z některého letiště k dispozici, měla by být do vysílání 
zařazena poslední zpráva, která je k dispozici, spolu s časem pozorování. 

5.2.2 Předpovědi TAF zařazené do plánovaných vysílání VOLMET by měly být v případě potřeby opravovány. 
Tímto je zajištěno, že vysílané předpovědi vyjadřují poslední názor příslušné letištní meteorologické služebny. 

5.2.3 Pokud není pro letové informační oblasti platná žádná informace SIGMET, mělo by být do pravidelného 
vysílání D-VOLMET zařazeno „NIL SIGMET“. 

5.3 Forma informací zahrnutých do vysílání VOLMET 

5.3.1 Obsah a forma meteorologických hlášení, předpovědí a informací SIGMET, které jsou zařazovány 
do vysílání VOLMET, musí být v souladu s ustanoveními Hlavy 4, 6 a 7 tohoto předpisu. 

5.3.2 Ve vysílání VOLMET by měla být používána standardní radiotelefonická frazeologie. 
Poznámka: Návod k používání standardní radiotelefonické frazeologie pro vysílání VOLMET je uveden 
v publikaci Manual on Coordination between Air Trafic Services, Aeronautical Information Services and 
Aeronautical Meteorological Services (Doc 9377), Appendix A. 
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