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DOPLNĚK 4 – TECHNICKÉ SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE POZOROVÁNÍ A HLÁŠENÍ Z LETADEL  

(viz Hlava 5) 

1 OBSAH HLÁŠENÍ Z LETADEL

1.1 Pravidelná hlášení z letadel přenášená datovým spojem letadlo-země 

1.1.1 Je-li používán datový spoj letadlo-země s využitím automatického závislého přehledového systému – 
kontraktu (ADS-C) nebo SSR v módu S, musí pravidelná hlášení z letadel obsahovat následující prvky: 

Označení typu zprávy 

Identifikace letadla 
Datový blok 1 
 Zeměpisná šířka 
 Zeměpisná délka 
 Hladina 
 Čas 

Datový blok 2 
 Směr větru 
 Rychlost větru  
 Indikátor jakosti údajů o větru 
 Teplota vzduchu 
 Turbulence (pokud je údaj dostupný) 
 Vlhkost (pokud je údaj dostupný) 

Poznámka: Když je využíván ADS-C nebo SSR v módu S, mohou být požadavky na pravidelná hlášení z 
letadel plněny kombinací základního datového bloku ADS-C/SSR v módu S (datový blok 1) a datového bloku 
meteorologických informací (datový blok 2), které jsou dostupné z hlášení ADS-C nebo SSR v módu S. Formát 
zprávy ADS-C je stanoven v Předpisu L 4444, ust. 4.11.4 a v Hlavě 13 a formát zprávy SSR Mode S je stanoven 
v Předpisu L 10/III, Části I, Hlavě 5. 

1.1.2 Je-li používán datový spoj letadlo-země nevyužívající ADS-C ani SSR v módu S, musí být prvky 
obsažené v pravidelných hlášeních následující: 

Označení typu zprávy  

Sekce 1  
(Informace o poloze) 
 Identifikace letadla  
 Poloha nebo zeměpisná šířka a délka 
 Čas 
 Letová hladina nebo nadmořská výška  
 Příští poloha a čas jejího přeletu 
 Následující význačný bod 

Sekce 2  
(Provozní informace) 
 Předpokládaný čas příletu  
 Vytrvalost letu  

Sekce 3  
(Meteorologické informace) 
 Teplota vzduchu 
 Směr větru 
 Rychlost větru 
 Turbulence 
 Námraza na letadle 
 Vlhkost (pokud je údaj dostupný) 

Poznámka: Je-li používán datový spoj letadlo-země nevyužívající ADS-C ani SSR v módu S, mohou být 
požadavky na pravidelná hlášení z letadel plněny pomocí aplikace CPDLC nazvané "Hlášení polohy". 
Podrobnosti o této aplikaci datového spoje jsou uvedeny v publikaci Manual of Air Traffic Services Data Link 
Applications (Doc 9694) a v Předpisu L 10/III, Část I. 
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1.2 Mimořádná hlášení z letadel přenášená datovým spojem letadlo-země 

Je-li používán datový spoj letadlo-země, musí mimořádná hlášení z letadel obsahovat následující prvky: 

Označení typu zprávy 
Identifikace letadla 

Datový blok 1 
 Zeměpisná šířka 
 Zeměpisná délka 
 Hladina 
 Čas 

Datový blok 2 
 Směr větru 
 Rychlost větru  
 Indikátor jakosti údajů o větru 
 Teplota vzduchu 
 Turbulence (pokud je údaj dostupný) 
 Vlhkost (pokud je údaj dostupný) 

Datový blok 3 
 Podmínka, která je podnětem k vydání mimořádného hlášení z letadla (jedna podmínka 

vybraná ze seznamu uvedeného v Tabulce A4-1) 

Poznámka 1: Požadavky na mimořádná hlášení z letadel mohou být splněny pomocí aplikace D-FIS nazvané 
"Služba pro mimořádná hlášení z letadel". Podrobnosti o této aplikaci datového spoje jsou uvedeny v publikaci 
Manual of Air Traffic Services (ATS) Data Link Applications (Doc 9694). 

Poznámka 2: Pro mimořádná hlášení z letadel týkající se přederupční vulkanické aktivity, vulkanické erupce 
nebo oblaku tvořeného vulkanickým popelem jsou další požadavky uvedeny v ust. 4.2. 

1.3 Mimořádná hlášení z letadel přenášená radiotelefonním spojením 

Je-li používáno radiotelefonní spojení, musí mimořádná hlášení z letadel obsahovat následující prvky: 

Označení typu zprávy  

Sekce 1 
(Informace o poloze) 

Identifikace letadla  
Poloha nebo zeměpisná šířka a délka 
Čas 

 Hladina nebo rozsah hladin 

Sekce 3 
(Meteorologické informace) 
 Podmínka, která je podnětem k vydání mimořádného hlášení z letadla, vybraná ze seznamu uvedeného 

v Tabulce A4-1. 

Poznámka 1: Hlášení z letadel jsou považována standardně za pravidelná. Označení typu zprávy pro 
mimořádná hlášení je specifikováno v Předpisu L 4444, Doplněk 1. 

Poznámka 2: Pro mimořádná hlášení z letadel týkající se přederupční vulkanické aktivity, vulkanické erupce 
nebo oblaku tvořeného vulkanickým popelem jsou další požadavky uvedeny v ust. 4.2. 

2 KRITÉRIA PRO HLÁŠENÍ 

2.1 Je-li používán datový spoj letadlo-země, údaje o směru a rychlosti větru, indikátoru jakosti dat o větru, 
teplotě, turbulenci a vlhkosti musí být hlášeny v souladu s následujícími kritérii. 

2.2 Směr větru 

Směr větru musí být hlášen v zeměpisných stupních, se zaokrouhlením na nejbližší celý stupeň. 

2.3 Rychlost větru 

Rychlost větru musí být hlášena v metrech za sekundu nebo v uzlech, se zaokrouhlením na nejbližší 1 kt (1 m/s). 
Používané jednotky měření rychlosti větru musí být uvedeny. 
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2.4 Indikátor jakosti údajů o větru 

Indikátor kvality dat o větru musí být hlášen jako 0, je-li úhel náklonu menší než 5 stupňů a jako 1, je-li úhel 
náklonu větší než 5 stupňů. 

2.5 Teplota vzduchu 

Teplota vzduchu musí být hlášena v hodnotách zaokrouhlených na nejbližší desetinu stupně Celsia.  

2.6 Turbulence 

ICAO: 

Turbulence musí být hlášena jako intenzita rozpadu turbulentních vírů (eddy dissipation rate – EDR). 

Poznámka: EDR je mírou turbulence nezávislou na letadle. Vztah mezi hodnotou EDR a vnímáním turbulence 
však závisí na typu letadla, jeho hmotnosti, nadmořské výšce, konfiguraci a rychlosti letadla. Níže uvedené 
hodnoty EDR popisují úrovně intenzity pro středně velké dopravní letadlo za běžných traťových podmínek (tzn. 
nadmořská výška, rychlost letu a hmotnost). 

2.6.1 Pravidelná hlášení z letadel 

Turbulence musí být hlášena během traťové fáze letu a musí se vztahovat k období časového intervalu 15 minut 
bezprostředně předcházejícímu času pozorování. Musí být prováděna pozorování průměrných a maximálních 
hodnot turbulence a čas výskytu maximální hodnoty turbulence zaokrouhlený na nejbližší minutu. Průměrné 
a maximální hodnoty turbulence musí být hlášeny jako EDR. Čas výskytu maximální hodnoty turbulence musí být 
hlášen, jak je uvedeno v Tabulce A4-2. Turbulence musí být hlášena během fáze stoupání po dobu prvních 
deseti minut letu a musí se vztahovat k 30 sekundám bezprostředně předcházejícím pozorování. 

2.6.2 Interpretace hlášení turbulence 

Turbulence se považuje za: 

a) silnou, je-li maximální hodnota EDR rovna nebo překračuje-li 0,45; 

b) mírnou, je-li maximální hodnota třetí odmocniny EDR rovna nebo větší 0,20 a je menší 0,45; 

c) slabou, při překračuje-li maximální hodnota EDR 0,10 a je menší 0,20; a 

d) „nulovou“ je-li maximální hodnota EDR menší nebo rovna 0,10. 

 

2.6.3 Mimořádná hlášení z letadel 

Mimořádná hlášení z letadel o turbulenci musí být prováděna v kterékoliv fázi letu, když maximální hodnota EDR 
je rovna nebo překročí 0,20. Mimořádná hlášení z letadel o turbulenci se musí vztahovat k časovému intervalu 
jedné minuty bezprostředně předcházejícímu času pozorování. Musí být prováděna pozorování hodnot průměrné 
a maximální turbulence. Průměrné a maximální hodnoty musí být hlášeny v hodnotách EDR. Mimořádná hlášení 
z letadel musí být vydávána každou minutu až do doby, kdy maximální hodnota EDR klesne pod hodnotu 0,20. 

2.7 Vlhkost 

Vlhkost vzduchu musí být hlášena v hodnotách relativní vlhkosti, zaokrouhlená na nejbližší celé procento. 
Poznámka: Rozsahy a rozlišení číselných údajů obsažených v hlášeních z letadel jsou uvedeny v Tabulce A4-3. 

3 VÝMĚNA HLÁŠENÍ Z LETADEL 

3.1 Odpovědnost meteorologické výstražné služby 

3.1.1 Meteorologická výstražná služba musí neprodleně předávat mimořádná hlášení z letadel přijatá 
radiotelefonním spojením do center WAFC a center určených regionálními postupy ICAO k provozování 
internetových služeb letecké pevné služby. 

3.1.2 Meteorologická výstražná služba musí předávat přijatá mimořádná hlášení z letadel týkající se 
přederupční vulkanické aktivity, vulkanické erupce nebo oblaku tvořeného vulkanickým popelem do přidružených 
VAAC. 

3.1.3 Je-li meteorologickou výstražnou službou přijato mimořádné hlášení z letadla, ale podle mínění 
meteorologa nebude mít hlášený jev trvání a není tedy důvod k vydání informace SIGMET, musí být toto 
mimořádné hlášení rozšířeno stejným způsobem, jako se rozšiřují informace SIGMET, v souladu s Doplňkem 6, 
ust. 1.2.1, tj. meteorologickým výstražným službám, centrům WAFC a dalším meteorologickým služebnám, 
v souladu s regionálními postupy ICAO. 

Poznámka: Schéma použité pro mimořádná hlášení z letadel, která jsou předávána letadlům za letu pomocí 
spoje země-letadlo, je uvedeno v Doplňku 6, Tabulce A6-1B. 

3.2 Odpovědnost WAFC 

Hlášení z letadel přijatá v centrech WAFC musí být dále rozšiřována jako základní meteorologická data. 
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Poznámka: Rozšiřování základních meteorologických dat se uskutečňuje zpravidla prostřednictvím globálního 
telekomunikačního systému WMO. 

3.3 Doplňující rozšiřování hlášení z letadel 

K uspokojení zvláštních leteckých a meteorologických požadavků by měl Meteorologický úřad po dohodě s jiným 
meteorologickým úřadem zajistit další (doplňující) rozšiřování hlášení z letadel. 

3.4 Forma hlášení z letadel 

Hlášení z letadel se vyměňují ve tvaru, ve kterém byla přijata. 

4 SPECIFICKÁ OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K HLÁŠENÍM O STŘIHU VĚTRU  

A VULKANICKÉM POPELU 

4.1 Hlášení střihu větru 

EU: 

4.1.1 Při hlášení střihu větru, který byl pozorován během fáze stoupání po vzletu a přiblížení, se musí uvádět 
typ letadla. 
 
4.1.2 V případech, kdy byl hlášen nebo předpovídán střih větru, ale během fáze stoupání po vzletu nebo 
přiblížení nebyl tento jev pozorován, musí velitel letadla neprodleně uvědomit o této skutečnosti příslušné 
stanoviště ATS, s výjimkou případu, kdy velitel letadla ví, že tato informace byla již předána příslušnému 
stanovišti ATS předcházejícím letadlem. 

4.2 Poletové hlášení vulkanické aktivity 

Poznámka: Podrobné instrukce pro záznam a hlášení pozorování vulkanické činnosti jsou uvedeny v Předpisu 
L 4444, Doplněk 1. 

EU: 

4.2.1 Vyplněný formulář s hlášením o vulkanické činnosti musí provozovatel letadla nebo člen letové posádky 
doručit ihned po příletu na letiště do letištní meteorologické služebny. Není-li meteorologická služebna členům 
letových posádek přilétajících letů snadno dostupná, zachází se s vyplněným formulářem podle místních dohod 
mezi poskytovatelem meteorologické služby, poskytovatelem ATS a provozovatelem daného letadla. 

4.2.2 Letištní meteorologická služebna, která obdržela vyplněný formulář s hlášením o vulkanické činnosti, 
musí předat tento neprodleně meteorologické výstražné službě odpovědné za poskytování meteorologické 
výstražné služby pro letovou informační oblast, ve které byla vulkanická činnost pozorována. 
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Tabulka A4-1. Schéma (template) pro mimořádná hlášení z letadel  

(pomocí datového spoje letadlo-země) 

 M = zařazení je povinné; součást každého hlášení 
 C = zařazení je podmíněné, je-li prvek k dispozici 

Poznámka: Zprávy připravené a vyslané z rozhodnutí velitele letadla. V současné době je možné 
automatizovat jen hlášení silné turbulence (SEV TURB) (viz ust. 2.6.3). 

 

Prvek dle specifikací v Hlavě 5 Podrobný obsah Schéma(ta) Příklad 

Identifikace typu zprávy (M) Typ hlášení z letadla (M) ARS ARS 

Identifikace letadla (M) Značka radiotelefonního 
volání z letadla (M) 

nnnnnn VA812 

Datový blok 1 

Zeměpisná šířka (M) Zeměpisná šířka ve 
stupních a minutách (M) 

Nnnnn nebo Snnnn S4506 

Zeměpisná délka (M) Zeměpisná délka ve 
stupních a minutách (M) 

Wnnnn nebo Ennnn E01056 

Hladina (M) Letová hladina (M) FLnnn nebo 

FLnnn až FLnnn 

FL330 

FL280 až FL330 

Čas (M) Čas výskytu v hodinách 
a minutách (M) 

OBS AT nnnnZ OBS AT 1216Z 

Datový blok 2 

Směr větru (M) Směr větru v zeměpisných 
stupních (M) 

nnn/ 262/ 

Rychlost větru (M) Rychlost větru v uzlech (M) nnnKT 080KT 

Indikátor jakosti údajů o větru 
(M) 

Indikátor jakosti údajů 
o větru (M) 

n 1 

Teplota vzduchu (M) Teplota vzduchu 
v desetinách stupňů Celsia 
(M) 

T[M]nnn T127 

TM455 

Turbulence (C) Turbulence v setinách 
m2/3s-1 a čas výskytu 
nejvyšší hodnoty (C)1 

EDRnnn/nn EDR064/08 

Vlhkost (C) Relativní vlhkost 
v procentech (C) 

RHnnn RH054 

Datový blok 3 

Podmínka dávající podnět 
k vydání mimořádného hlášení 
z letadla (M) 

 SEV TURB [EDRnnn]2 
nebo SEV ICE nebo 

SEV MTW nebo 

TS GR3 nebo 

TS3 nebo 

HVY DS4 nebo 

HVY SS4 nebo 

VA CLD [FL nnn/nnn] 
nebo 

VA5[MTnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnn] nebo 

MOD TURB [EDRnn]2 
nebo 

MOD ICE 

SEV TURB EDR16; 

VA CLD FL050/100 

 
Poznámky: 
1. Čas výskytu má být hlášen v souladu s Tabulkou A4-2.  
2. Turbulence má být hlášena v souladu s ust. 2.6.3. 
3. Bouřky zastřené, špatně viditelné, prorůstající vrstevnatou oblačností nebo bouřky pokrývající rozsáhlé 

oblasti nebo bouřky na čárách instability (squall lines). 
4. Prachová nebo písečná vichřice. 
5. Přederupční vulkanická aktivita nebo vulkanická erupce.
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Tabulka A4-2. Hlášený čas výskytu maximální hodnoty turbulence 

 

Výskyt maximální hodnoty turbulence v průběhu jednominutových intervalů  
... minut před časem pozorování 

Hlášený číselný údaj 

0 – 1 0 

1 – 2  1 

2 – 3 2 

… … 

13 – 14 13 

14 – 15 14 

INFORMACE O ČASE VÝSKYTU NEJSOU K DISPOZICI 15 

 

 

 

Tabulka A4-3. Rozsahy a rozlišení číselných údajů obsažených v hlášeních z letadel 

 

 

PRVEK DLE SPECIFIKACÍ V HLAVĚ 5 ROZSAH ROZLIŠENÍ 

Směr větru: v zeměpisných ° 000 – 360 1 

Rychlost větru: KT 00 – 250 1 

Indikátor jakosti údajů o větru: (index)* 0 – 1 1 

Teplota vzduchu: °C –80 – +60 0,1 

Turbulence: pravidelné hlášení z letadla  m2/3 s-1 

(čas výskytu)* 

0 – 2 

0 – 15 

0,01 

1 

Turbulence: mimořádné hlášení z letadla m2/3 s-1 0 – 2 0,01 

Vlhkost: % 0 – 100 1 

 
_______________________ 
* Bezrozměrné údaje 
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