
DOPLNĚK 5  PŘEDPIS L 3 

  5.11.2020 
 Doplněk 5 - 1 Změna č. 79 

DOPLNĚK 5 – TECHNICKÉ SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE PŘEDPOVĚDÍ  

(viz Hlava 6) 

1 KRITÉRIA TÝKAJÍCÍ SE PŘEDPOVĚDÍ TAF 

1.1 Forma předpovědi TAF 

1.1.1 Předpověď TAF musí být vydávána v souladu se schématem uvedeným v Tabulce A5-1 a rozšiřována 
ve tvaru kódu TAF předepsaného WMO. 

Poznámka: Tvar kódu TAF je uveden v dokumentu WMO Publication No. 306, Manual on Codes, Volume I.1, 
Part A – Alphanumeric Codes.  

EU:  

1.1.2 Předpovědi TAF musí být rozšiřovány navíc k požadavku v ust. 1.1.1 také ve tvaru IWXXM GML. 

Poznámka 1: Technické specifikace týkající se IWXXM jsou obsaženy v dokumentu Manual on Codes 
(WMO-No. 306), Volume I.3, Part D – Representation Derived from Data Models. Poradenský materiál týkající se 
zavedení IWXXM je uveden v dokumentu Manual on the ICAO Meteorological Information Exchange Model 
(IWXXM) (Doc 10003). 

Poznámka 2: Jazyk GML (geography markup language) je kódovací standard konsorcia OGC (Open 
Geospatial Consortium). 

1.2 Zařazení meteorologických prvků do předpovědí TAF 

Poznámka: Požadavky na přesnost předpovědí jsou uvedeny v Dodatku B. 

1.2.1 Přízemní vítr 

Při předpovědi přízemního větru se musí uvádět očekávaný převládající směr větru. Když není možné 
převládající směr přízemního větru předpovědět (očekává-li se směr proměnlivý, např. při slabém větru 
o rychlosti menší než 3 kt nebo v bouřkách), musí být vyjádřen předpovídaný směr větru jako proměnlivý 
s použitím zkratky „VRB“. Má-li být rychlost větru podle předpovědi menší než 1 kt, musí být udávána jako 
bezvětří. Překračuje-li předpovídaná maximální rychlost (náraz) předpovídanou průměrnou rychlost o 10 kt 
a více, musí být indikována také předpovídaná maximální rychlost větru. Jestliže má být rychlost větru podle 
předpovědi 100 kt nebo více, musí být udávána jako větší než 99 kt. 

EU: 

1.2.2 Dohlednost 

Je-li předpovídána dohlednost menší než 800 m, musí být vyjádřena v krocích po 50 m; je-li předpovídána 
dohlednost 800 m nebo více ale menší než 5 km, musí být vyjádřena v krocích po 100 m; předpovídaná 
dohlednost 5 km nebo více ale méně než 10 km, musí být vyjádřena v krocích po 1 km; předpovídaná 
dohlednost 10 km nebo více musí být vyjádřena jako „10 km" s výjimkou případů, kdy jsou předpovídány 
podmínky, pro které lze použít termínu CAVOK. Předpovídána musí být převládající dohlednost. Jestliže se 
očekává různá dohlednost v různých směrech a převládající dohlednost nelze předpovědět, musí se udávat 
nejmenší předpovídaná dohlednost. 

1.2.3 Jevy počasí 

Musí být předpovídán jeden nebo více, maximálně však tři z následujících jevů počasí nebo jejich kombinace 
spolu s jejich popisem a intenzitou tak, jak je to vhodné, pokud se očekává jejich výskyt na letišti: 

 namrzající srážky 

 namrzající mlha 

 mírné nebo silné srážky (včetně přeháněk) 

 nízko zvířený prach, písek nebo sníh 

 zvířený prach, písek nebo sníh  

 prachová vichřice 

 písečná vichřice 

 bouřka (se srážkami nebo beze srážek) 

 húlava (squall) 

 nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť) 
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 další jevy, uvedené v Doplňku 3, ust. 4.4.2.3, v souladu s dohodou mezi poskytovatelem meteorologické 
služby, příslušným úřadem ATS a zainteresovanými provozovateli. 

Očekávaný konec výskytu těchto jevů musí být vyjadřován pomocí zkratky „NSW“. 

EU: 

1.2.4 Oblačnost 

K vyjádření předpovědi množství oblačnosti musí být používány, podle potřeby, zkratky „FEW“, „SCT“, „BKN“ 
nebo „OVC“. V případech, kdy se očekává, že setrvá nebo nastane stav, kdy oblohu nelze rozeznat a nelze 
předpovídat oblačnost a informace o vertikální dohlednosti je na letišti k dispozici, musí být předpovídána 
vertikální dohlednost ve tvaru „VV“. Za touto zkratkou musí následovat hodnota vertikální dohlednosti. Je-li 
předpovídáno více oblačných vrstev nebo oblaků, musí se uvádět v následujícím pořadí: 

a) nejnižší oblačná vrstva (oblaka) bez ohledu na množství, předpovídaná jako FEW, SCT, BKN nebo OVC; 

b) další oblačná vrstva (oblaka), pokrývající více než 2/8, předpovídaná jako SCT, BKN nebo OVC; 

c) další vyšší oblačná vrstva (oblaka), pokrývající více než 4/8 předpovídaná jako BKN nebo OVC; a 

d) cumulonimby a/nebo věžovitý cumulus, kdykoli jsou předpovídány a nejsou již obsaženy v a) až c). 

Informace o oblačnosti musí být omezena na oblačnost provozního významu. Není-li předpovídána žádná 
oblačnost provozního významu a použití „CAVOK“ není vhodné, musí být použita zkratka „NSC“. 

1.2.5 Teplota 

Jsou-li v souladu s regionálními postupy ICAO uváděny předpovědi teploty, pak by to měly být maximální 
a minimální teploty, které se očekávají během období platnosti předpovědi TAF, spolu s odpovídajícími časy 
výskytu. 

1.3 Používání skupin změn 

Poznámka: Pokyny pro používání indikátorů času a změny v předpovědi TAF jsou uvedeny v Tabulce A5-2. 

1.3.1 Kritéria používaná pro zařazení skupin změn do předpovědí TAF nebo pro vydávání opravených 
předpovědí TAF musí být založena na následujících jevech počasí nebo jejich kombinací, je-li předpovídán jejich 
začátek, konec nebo změna intenzity: 

- namrzající mlha 

- namrzající srážky 

- mírné nebo silné srážky (včetně přeháněk) 

- bouřka 

- prachová vichřice 

- písečná vichřice. 

1.3.2 Kritéria používaná pro zařazení skupin změn do předpovědí TAF nebo pro vydávání opravených 
předpovědí TAF by měla vycházet z následujícího: 

a) je-li očekávána změna průměrného směru přízemního větru o 60o nebo více při průměrné rychlosti před 
a/nebo po změně 10 kt nebo více; 

b) je-li očekávána změna průměrné rychlosti přízemního větru o 10 kt nebo více; 

c) je-li očekávána změna průměrné rychlosti přízemního větru (v nárazech) o 10 kt nebo více při průměrné 
rychlosti před a/nebo po změně 15 kt nebo více; 

d) je-li očekávána změna přízemního větru přes hodnoty provozního významu. Prahové hodnoty by měly být 
stanoveny poskytovatelem meteorologické služby po konzultaci s příslušným úřadem ATS a s provozovateli, 
přičemž by měly být zohledněny změny větru, které by mohly:  

 1) vyžadovat změnu dráhy v používání; 

 2) indikovaly, že hodnoty složek zadního a bočního větru dosáhnou hlavních provozních limitů pro běžné 
typy letadel používajících letiště; 

e) je-li očekávána změna dohlednosti na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot při očekávaném 
zlepšování dohlednosti nebo změna dohlednosti přes jednu nebo více z následujících hodnot při očekávaném 
zhoršování dohlednosti: 

1) 150, 350, 600, 800, 1 500 nebo 3 000 m; nebo 

2) 5 000 m v případě velkého počtu letů VFR; 

f) je-li očekáván výskyt některého z následujících jevů počasí nebo jejich kombinace:  

- nízko zvířený prach, písek nebo sníh  

- zvířený prach, písek nebo sníh  

- húlava (squall) 

- nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť); 
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g) je-li očekávána změna základny oblačnosti nejnižší vrstvy o množství BKN nebo OVC na nebo přes jednu 
z následujících hodnot při jejím očekávaném zvyšování nebo změna základny oblačnosti nejnižší vrstvy 
o množství BKN nebo OVC přes jednu nebo více z následujících hodnot při jejím očekávaném snižování: 

1) 100, 200, 500 nebo 1 000 ft; nebo 

2) 1 500 ft v případě velkého počtu letů VFR; 

h) je-li očekávána změna množství oblačnosti pod 1 500 ft; předpověď se mění: 

1) z NSC, FEW nebo SCT na BKN nebo OVC; nebo  

2) z BKN nebo OVC na NSC, FEW nebo SCT; 

i) změna vertikální dohlednosti na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot při jejím očekávaném 
zlepšování, nebo změna vertikální dohlednosti přes jednu nebo více z následujících hodnot při jejím 
očekávaném zhoršování: 100, 200, 500 nebo 1 000 ft; a 

j) jakákoli další kritéria podle dohody mezi poskytovatelem meteorologické služby a příslušnými provozovateli. 

Poznámka: Další kritéria stanovená na základě místních provozních minim letiště by měla být navrhována 
s ohledem na podobná kritéria platná pro vydávání zpráv SPECI zpracovaných v souladu s Doplňkem 3, 2.3.3 h).  

EU: 

1.3.3 Jestliže je třeba indikovat změnu některého z prvků uvedených v Hlavě 6, 6.2.3, v souladu s kritérii 
uvedenými v ust. 1.3.2 výše, musí se používat indikátory změny „BECMG“ nebo „TEMPO“, za kterými následuje 
časové období, během kterého se výskyt změny očekává. Časové období se vyjadřuje jako začátek a konec 
daného období v celých hodinách UTC. Za indikátorem změny se musí uvádět pouze ty prvky, u kterých se 
očekává význačná změna. Jestliže však jde o význačné změny oblačnosti, musí se uvádět všechny skupiny 
oblačnosti, včetně vrstev nebo oblaků, u kterých se změna neočekává. 

1.3.4 Indikátor změny „BECMG“ s připojenou časovou skupinou musí být používán k popisu očekávaných 
změn meteorologických podmínek, které budou mít pravidelný nebo nepravidelný průběh a při kterých budou 
dosažena nebo překročena stanovená kritéria v nespecifikovaném čase během daného časového období. Délka 
tohoto časového období by měla být běžně 2 hodiny nebo méně a v žádném případě nesmí být delší než 4 
hodiny. 

1.3.5 Indikátor změny „TEMPO“ s připojenou časovou skupinou musí být používán k popisu očekávaných 
četných nebo nečetných přechodných, nepravidelných změn meteorologických podmínek, které dosáhnou nebo 
překročí stanovená kritéria, budou v každém jednotlivém případě trvat méně než jednu hodinu a úhrnem pokryjí 
méně než polovinu časového období, během kterého jsou předpovídány. Jestliže se očekává, že přechodná 
nepravidelná změna potrvá jednu hodinu nebo déle, musí se použít indikátor změny „BECMG“ v souladu 
s ust. 1.3.4 výše nebo se období platnosti předpovědi rozdělí v souladu s ust. 1.3.6 níže. 

1.3.6 Jestliže se očekává, že dojde k význačné a více méně úplné změně převládajících podmínek, musí se 
období platnosti předpovědi rozdělit na samostatná časová období pomocí zkratky „FM“. Ihned za zkratkou „FM“ 
musí následovat šesticiferná časová skupina v dnech, hodinách a minutách UTC, která indikuje čas 
očekávaného výskytu změny. Časové období následující za zkratkou „FM“ je samostatné a všechny 
předpovídané podmínky před zkratkou „FM“ musí být nahrazeny podmínkami za ní. 

1.4 Používání skupin pravděpodobnosti 

Pravděpodobnost výskytu alternativní hodnoty předpovídaného prvku nebo prvků se v případě potřeby uvede, 
pokud: 

a) existuje 30 nebo 40 % pravděpodobnost výskytu alternativních meteorologických podmínek během 
konkrétního období předpovědi, nebo  

b) existuje 30 nebo 40 % pravděpodobnost výskytu přechodných nepravidelných změn meteorologických 
podmínek během konkrétního období předpovědi. 

V předpovědi TAF se toto vyjádří pomocí zkratky „PROB“, za kterou následuje pravděpodobnost v desítkách 
procent a v případě uvedeném v bodě a) období, během kterého jsou alternativní hodnoty očekávány, nebo v 
případě uvedeném v bodě b) využitím zkratky „PROB“, následované pravděpodobností v desítkách procent, 
indikátorem změny „TEMPO“ a související časovou skupinou. Méně než 30% pravděpodobnost výskytu 
alternativní hodnoty nebo změny se nepovažuje za dostatečně význačnou a neindikuje se. Pravděpodobnost 
výskytu alternativní hodnoty nebo změny, která je 50 % nebo více, se v letectví nepovažuje za pravděpodobnost 
a musí se v případě potřeby vyjadřovat pomocí indikátorů změny „BECMG“ nebo „TEMPO“ nebo se období 
platnosti předpovědi musí rozdělit pomocí zkratky „FM“. Skupinu pravděpodobnosti nelze použít s  indikátorem 
„BECMG“ ani s indikátorem času „FM“. 

1.5 Počet skupin změn a skupin pravděpodobnosti 

Počet skupin změn a skupin pravděpodobnosti by měl být minimalizován a neměl by překročit pět skupin za 
normálních okolností. 
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1.6 Rozšiřování předpovědí TAF 

Předpovědi TAF a jejich opravy musí být v souladu s regionálními postupy ICAO rozšiřovány do mezinárodních 
databank OPMET a telekomunikačních center určených regionálními postupy ICAO k provozu internetových 
služeb letecké pevné služby. 

2 KRITÉRIA TÝKAJÍCÍ SE PŘEDPOVĚDÍ TREND 

2.1 Forma předpovědí TREND 

Předpovědi TREND musí být vydávány v souladu se schématem uvedeným v Doplňku 3, Tabulce A3-1 a A3-2. 
Jednotky a stupnice používané v předpovědi TREND musí být shodné s jednotkami a stupnicemi používanými 
ve zprávách, ke kterým jsou připojeny. 

Poznámka: Příklady předpovědí TREND jsou uvedeny v Doplňku 3. 

2.2 Meteorologické prvky v předpovědích TREND 

2.2.1 Všeobecná ustanovení 

Předpověď TREND musí indikovat význačné změny jednoho nebo více z následujících prvků: přízemní vítr, 
dohlednost, počasí a oblačnost. Uvádí se jen ty prvky, u kterých se význačná změna očekává. Avšak v případě 
význačných změn oblačnosti se uvádí všechny skupiny oblačnosti, včetně vrstev nebo oblaků, u kterých se 
změna neočekává. Jde-li o význačnou změnu dohlednosti, uvádí se také jev, který způsobí snížení dohlednosti. 
Neočekává-li se změna žádného z uvedených prvků, je to indikováno termínem „NOSIG“.  

2.2.2 Přízemní vítr 

V předpovědích TREND musí být indikovány následující změny přízemního větru: 

a) změna průměrného směru větru o 60o nebo více při průměrné rychlosti větru 10 kt nebo více; 

b) změna průměrné rychlosti větru o 10 kt nebo více; 

c) změny větru přes hodnoty provozního významu. Prahové hodnoty stanoví poskytovatel meteorologické 
služby po konzultaci s příslušným úřadem ATS a s provozovateli, přičemž musí být brány v úvahu změny 
větru, které by: 

 1) vyžadovaly změnu používané(ých) dráhy(h); a 

 2) které by indikovaly, že se složky zádového a bočního větru na dráze změní přes hodnoty reprezentující  
hlavní provozní limity pro běžné typy letadel používajících letiště. 

2.2.3 Dohlednost 

Předpovědi TREND musí indikovat změny dohlednosti na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot při 
jejím předpovídaném zlepšování nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot při jejím předpovídaném 
zhoršování: 150, 350, 600, 800, 1 500 nebo 3 000 m. Na letištích s velkým počtem letů za podmínek VFR musí 
být v předpovědi indikovány navíc změny na nebo přes hodnotu 5 000 m. 

Poznámka: Dohledností se v předpovědích TREND připojených k místním pravidelným a mimořádným 
zprávám míní předpověď dohlednosti podél dráhy; v předpovědích připojených ke zprávám METAR a SPECI se 
míní předpověď převládající dohlednosti. 

2.2.4 Jevy počasí 

2.2.4.1 Předpověď TREND musí indikovat očekávaný začátek, konec nebo očekávanou změnu intenzity 
jednoho nebo více z následujících jevů počasí nebo jejich kombinace: 

 - namrzající srážky 

 - mírné nebo silné srážky (včetně přeháněk) 

 - bouřka (se srážkami) 

 - prachová vichřice 

 - písečná vichřice 

 - další jevy, uvedené v Doplňku 3, ust. 4.4.2.3 v souladu s dohodou mezi poskytovatelem meteorologické 
služby a úřadem ATS a zainteresovanými provozovateli. 

2.2.4.2 Předpověď TREND musí indikovat očekávaný začátek nebo konec jednoho nebo více z následujících 
jevů počasí nebo jejich kombinace: 

 namrzající mlha  

 nízko zvířený prach, písek nebo sníh 

 zvířený prach, písek nebo sníh  
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 bouřka (beze srážek) 

 húlava (squall) 

 nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť) 

2.2.4.3 Celkový počet jevů hlášených podle 2.2.4.1 a 2.2.4.2 nesmí přesáhnout tři. 

2.2.4.4 Předpokládaný konec výskytu určitého jevu počasí musí být indikován zkratkou „NSW“. 

2.2.5 Oblačnost 

Předpověď TREND musí indikovat, je-li předpovídáno zvýšení výšky základny oblačné vrstvy o množství BKN 
nebo OVC na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot, nebo je-li předpovídán pokles výšky základny 
oblačné vrstvy o množství BKN nebo OVC přes jednu nebo více z následujících hodnot: 100, 200, 500, 1 000 
a 1 500 ft. Je-li výška základny oblačné vrstvy pod 1 500 ft nebo je-li předpovídán její pokles pod nebo zvýšení 
nad 1 500 ft, musí být v předpovědi TREND indikovány také změny množství oblačnosti z FEW nebo SCT 
na BKN nebo OVC, nebo z BKN nebo OVC na FEW nebo SCT. Jestliže není předpovídána oblačnost druhu 
cumulonimbus a není oblaků pod výškou 5 000 ft nebo pod nejvyšší minimální sektorovou výškou, podle toho, 
která hodnota je vyšší, a nelze použít „CAVOK“, musí se použít zkratka „NSC“. 

2.2.6 Vertikální dohlednost 

Jestliže se očekává, že setrvá nebo nastane stav, kdy oblohu nelze rozeznat, a jsou-li na letišti dostupné 
informace o vertikální dohlednosti, předpověď TREND musí indikovat změny vertikální dohlednosti na nebo přes 
jednu nebo více z následujících hodnot při jejím předpovídaném zlepšování a nebo změny vertikální dohlednosti 
přes jednu nebo více z následujících hodnot při jejím předpovídaném zhoršování: 100, 200, 500 nebo 1 000 ft. 

2.2.7 Další kritéria 

Na základě dohody mezi poskytovatelem meteorologické služby a provozovateli musí být používána kromě 
kritérií uvedených v ust. 2.2.2 až 2.2.6 výše další kritéria pro indikaci změn založená na místních letištních 
provozních minimech. 

2.3 Používání skupin změn 

Poznámka: Pokyny pro používání indikátorů změn v předpovědích TREND jsou vedeny v Tabulce A3-3. 

2.3.1 Očekávaná změna v předpovědi TREND musí být uváděna jedním z indikátorů změny „BECMG“ nebo 
„TEMPO“. 

2.3.2 Indikátor změny „BECMG“ musí být používán k popisu předpovídaných změn, které budou mít pravidelný 
nebo nepravidelný průběh, a při kterých se očekává, že meteorologické podmínky dosáhnou nebo překročí 
stanovená kritéria. Období nebo čas, ve kterém je výskyt změny předpovídán, musí být indikován pomocí zkratek 
„FM“, „TL“ nebo „AT“, za nimiž následuje skupina času v hodinách a minutách. K indikaci předpovídané změny, jejíž 
začátek i konec leží uvnitř období platnosti předpovědi, se musí používat zkratky „FM“ a „TL“ s příslušnými časovými 
skupinami. Je-li předpovídána změna od začátku období platnosti předpovědi a ukončení změny se očekává před 
koncem období platnosti předpovědi, zkratka „FM“ s příslušnou časovou skupinou se vypouští a musí se použít 
pouze „TL“ s příslušnou časovou skupinou. Je-li předpovídána změna, jejíž začátek se liší od začátku předpovědi a 
ukončení změny se očekává na konci platnosti předpovědi, zkratka „TL“ s příslušnou časovou skupinou se vypouští 
a musí se použít pouze „FM“ s příslušnou časovou skupinou. Je-li předpovídán výskyt změny v určitém čase, 
spadajícím do období platnosti předpovědi, musí se použít zkratka „AT“ s příslušnou časovou skupinou. Je-li 
předpovídána změna, jejíž začátek i konec se shodují se začátkem a koncem období platnosti předpovědi, nebo 
když je předpovídán výskyt změny během období platnosti předpovědi, ale čas změny je nejistý, zkratky „FM“, „TL“ a 
„AT“ s příslušnými časovými skupinami se vypouští a musí se použít samotný indikátor „BECMG“. 

2.3.3 Indikátor změny „TEMPO“ musí být používán k popisu předpovídaných přechodných nepravidelných změn 
meteorologických podmínek, které dosahují nebo překračují stanovená kritéria, v každém jednotlivém případě trvají 
méně než 1 hodinu a úhrnem pokrývají méně než polovinu časového období, během kterého jsou předpovídány. 
Období, během kterého je výskyt změn předpovídán, musí být indikován pomocí zkratek „FM“ a/nebo „TL“, za 
kterými následuje skupina času v hodinách a minutách. K indikaci předpovídaného období přechodných změn, 
jehož začátek i konec leží uvnitř období platnosti předpovědi, se musí použít zkratky „FM“ a „TL“ s příslušnými 
časovými skupinami. Je-li předpovídán výskyt přechodných změn od začátku období platnosti předpovědi a ustání 
změn se očekává před koncem tohoto období, zkratka „FM“ s příslušnou časovou skupinou se vypouští a musí se 
použít pouze „TL“ s příslušnou časovou skupinou. Jestliže se začátek předpovídaných změn liší od začátku období 
platnosti předpovědi a ustání změn se očekává na konci tohoto období, zkratka „TL“ s příslušnou časovou skupinou 
se vypouští a musí se použít pouze „FM“ s příslušnou časovou skupinou. Jestliže se začátek i konec 
předpovídaného období přechodných změn shoduje se začátkem a koncem období platnosti předpovědi, zkratky 
„FM“ a „TL“ s příslušnými časovými skupinami se vypouští a musí se použít samotný indikátor „TEMPO“. 

2.4 Používání indikátoru pravděpodobnosti 

Indikátor „PROB“ se v předpovědích TREND nepoužívá. 
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3 KRITÉRIA TÝKAJÍCÍ SE PŘEDPOVĚDÍ PRO VZLET 

EU: 

3.1 Forma předpovědi pro vzlet 

Forma a obsah předpovědi pro vzlet musí být stanoveny dohodou mezi poskytovatelem meteorologické služby 
a příslušným provozovatelem. Pořadí prvků, terminologie, jednotky a stupnice používané v předpovědích pro 
vzlet musí být stejné jako ve zprávách pro dané letiště. 

3.2 Opravy předpovědí pro vzlet 

Kritéria pro vydávání oprav předpovědí pro vzlet, zahrnující směr a rychlost přízemního větru, teplotu, tlak 
a případně další prvky, v souladu s místní dohodou, by měla být stanovena na základě dohody mezi 
poskytovatelem meteorologické služby a provozovateli. Tato kritéria by měla být v souladu s odpovídajícími 
kritérii pro mimořádné zprávy na daném letišti, stanovenými podle Doplňku 3, ust. 2.3.1. 

4 KRITÉRIA TÝKAJÍCÍ SE OBLASTNÍCH PŘEDPOVĚDÍ PRO LETY V NÍZKÝCH HLADINÁCH 

4.1 Forma a obsah oblastních předpovědí GAMET 

Jsou-li oblastní předpovědi vydávány ve formátu GAMET, musí obsahovat dvě sekce: Sekci I týkající se 
informací o meteorologických jevech na trati, které jsou nebezpečné pro lety v nízkých hladinách, připravovanou 
jako podklad a zabezpečení pro vydávání informací AIRMET a Sekci II týkající se dodatečných informací, které 
jsou požadovány pro lety v nízkých hladinách. Obsah a pořadí prvků v oblastní předpovědi GAMET, je-li 
připravována, musí být v souladu se schématem uvedeným v Tabulce A5-3. Další prvky Sekce II musí být 
uváděny v souladu s regionálními postupy ICAO). Prvky, které jsou již pokryty informací SIGMET se v oblastní 
předpovědi GAMET neuvádějí. 

4.2 Opravy oblastních předpovědí GAMET 

V případech, kdy je v oblastní předpovědi GAMET uveden meteorologický jev nebezpečný pro lety v nízkých 
hladinách a tento předpovídaný jev se nevyskytuje nebo není dále předpovídán, musí být vydána oblastní 
předpověď GAMET AMD, která se týká pouze tohoto jevu. 

Poznámka: Specifikace pro vydávání informací AIRMET, které opravují oblastní předpovědi, pokud jde 
o meteorologické jevy nebezpečné pro lety v nízkých hladinách, jsou uvedeny v Doplňku 6. 

4.3 Obsah oblastních předpovědí v mapovém formátu pro lety v nízkých hladinách 

4.3.1 Jsou-li používány oblastní předpovědi pro lety v nízkých hladinách v mapovém formátu, musí být 
předpovědi větru a teploty ve výšce zpracovány pro body s maximálním rozestupem 500 km (300 NM) 
a minimálně pro následující nadmořské výšky: 2 000, 5000 a 10 000 ft a 15 000 ft v horských oblastech.  

EU: 

4.3.1.1 Vydávání předpovědí výškového větru a teploty pro výšku 2 000 ft (600 m) může záviset na místních 
orografických podmínkách dle rozhodnutí příslušného úřadu. 

Poznámka: Ve FIR Praha se předpovědi výškového větru a teploty pro výšku 2 000 ft (600 m) vydávají. 

4.3.2 Jsou-li používány oblastní předpovědi pro lety v nízkých hladinách v mapovém formátu, musí být 
předpovědi jevů SIGWX vydávány jako předpovědi SIGWX pro lety v nízkých hladinách do hladiny 100 (do 
hladiny 150 v horských oblastech nebo výše, kde je to nutné). Předpovědi jevů SIGWX pro lety v nízkých 
hladinách musí obsahovat následující položky: 

EU: 

a)  tyto jevy, které vyžadují vydání zprávy SIGMET: námrazu, turbulenci, oblačnost druhu cumulonimbus, která je 
zastřená, četná, prorůstající vrstevnatou oblačností nebo se vyskytující na čáře instability, písečná vichřice/ 
prachová vichřice a vulkanické erupce nebo únik radioaktivních látek do atmosféry, o kterých se předpokládá, 
že ovlivní lety v nízkých hladinách; a 

b) prvky oblastních předpovědí pro lety v nízkých hladinách dle Tabulky A5-3 s výjimkou prvků týkající se: 

 1) výškovým větrům a teplotám; 

 2) předpovědi QNH. 

Poznámka: Pokyny pro používání výrazů „ISOL“, „OCNL“ a „FRQ“ týkajících se oblačnosti druhu 
cumulonimbus a věžovitý cumulus a bouřkám jsou uvedeny v Doplňku 6. 
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4.4 Výměna a rozšiřování oblastních předpovědí pro lety v nízkých hladinách 

4.4.1 Oblastní předpovědi pro lety v nízkých hladinách připravované jako podklad pro vydávání informací 
AIRMET musí být vyměňovány mezi letištními meteorologickými služebnami a/nebo meteorologickými 
výstražnými službami odpovědnými za vydávání letové dokumentace pro lety v nízkých hladinách v příslušných 
letových informačních oblastech. 

ICAO: 
4.4.2 Oblastní předpovědi pro lety v nízkých hladinách pro potřeby mezinárodního letectví připravované 
v souladu s regionálními postupy ICAO a jako podklad pro vydávání informací AIRMET by měly být rozšiřovány 
do internetových služeb letecké pevné služby. 

 
 
 

Tabulka A5-1. Schéma (template) pro předpovědi TAF 

Užité symboly: 
M = zařazení je povinné, součást každé předpovědi 
C = zařazení je podmíněné, v závislosti na meteorologických podmínkách  
O = zařazení je volitelné v závislosti na příslušných postupech 
 
Poznámka 1: Rozsahy a rozlišení číselných prvků obsažených v předpovědích TAF jsou uvedeny v tabulce  
A5-4. 
Poznámka 2: Vysvětlivky použitých zkratek lze nalézt v Předpisu L 8400. 
 

PRVEK DLE 

SPECIFIKACÍ 

V HLAVĚ 6 

PODROBNÝ OBSAH SCHÉMA(-TA) PŘÍKLADY 

Identifikace typu 
předpovědi (M) 

Typ předpovědi (M) TAF nebo  
TAF AMD nebo TAF COR 

TAF 
TAF AMD 

Směrovací značka (M) 
ICAO směrovací značka (M) 
 

nnnn YUDO1 

Datum a čas vydání 
předpovědi (M) 

Datum a čas vydání předpovědi  
v UTC (M)  

nnnnnnZ 160000Z 

Identifikace chybějící 
předpovědi (C) 

Indikátor chybějící předpovědi (C) NIL NIL 

Konec předpovědi TAF pokud chybí 

Data a období platnosti 
předpovědi (M) 

Data a období platnosti 
předpovědi v UTC (M) 

nnnn/nnnn  
0812/0918 

Identifikace zrušené 
předpovědi (C) 

Identifikátor zrušené předpovědi 
(C) 

CNL CNL 

Konec předpovědi TAF pokud je zrušena 

Přízemní vítr (M) Směr větru (M) 
 

nnn nebo VRB3 

 

 

 

 

24008KT VRB02KT 
19010KT 
 
00000KT 
140P99KT 
 
12006G18KT 
24016G28KT 

Rychlost větru (M) 
 

[P]nn[n] 
 
 

Význačné kolísání rychlosti (C)2 G[P]nn[n] 

Jednotky měření (M) KT  

Dohlednost (M) Převládající dohlednost (M) nnnn C 
A 
V 

O 
K 

0350 CAVOK 
7000 
9000 

9999 

Počasí (C)4,5 Intenzita jevů počasí (C)6 + nebo - _  
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PRVEK DLE 

SPECIFIKACÍ 

V HLAVĚ 6 

PODROBNÝ OBSAH SCHÉMA(-TA) PŘÍKLADY 

Popis a druh jevů počasí (C)7 DZ nebo RA nebo 
SN nebo SG nebo 
PL nebo DS nebo 

SS nebo TSRA 
nebo TSSN nebo 
TSGR nebo 
TSGS nebo 
SHRA nebo 
SHSN nebo 
SHGR nebo 
SHGS nebo 
FZRA nebo FZDZ  

FG nebo 
BR nebo 
SA nebo 
DU nebo 
HZ nebo 
FU nebo 
VA nebo 
SQ nebo 
PO nebo 
FC nebo 
TS nebo 
FZFG 
nebo 
BLSN 
nebo 
BLSA 
nebo 
BLDU 
nebo 
DRSN 
nebo 
DRSA 
nebo 
DRDU 
nebo 
MIFG 
nebo 
BCFG 
nebo 
PRFG 

 
RA HZ 
+TSRA FG 
-FZDZ PRFG 
 
 
+TSRASN 
 
SNRA FG 

Oblačnost (M)8 Množství oblačnosti a výška 
základny nebo vertikální 
dohlednost  
(M) 

FEWnnn 
nebo 
SCTnnn 
nebo 
BKNnnn 
nebo 
OVCnnn 

VVnnn 
nebo 
VV/// 

NSC  FEW010 VV005  
OVC020 VV/// NSC 
 
SCT005 BKN012 
 
 
 
SCT008 BKN025CB Druh oblačnosti (C)4 CB nebo 

TCU 
- 

 
Teplota (O)9 

Název prvku (M) TX TX25/1013Z TN09/1005Z 
TX05/2112Z TNM02/2103Z 

Údaj maximální teploty (M) [M]nn/ 

Datum a čas výskytu maximální  
teploty (M) 

nnnnZ 

Název prvku (M) TN 

Údaj minimální teploty (M) [M]nn/ 

Datum a čas výskytu minimální 
teploty (M) 

nnnnZ 

Množství oblačnosti a výška 
základny nebo vertikální 
dohlednost 
(C)4 

 

FEWnnn 
nebo 
SCTnnn 
nebo 
BKNnnn 
nebo 
OVCnnn 

VVnnn 
nebo 
VV/// 

NSC  

Druh oblačnosti (C)4 CB - 

Očekávané význačné 
změny jednoho nebo 
více z výše uvedených 
prvků v průběhu období 
platnosti. 
(C)4,10 
 

Indikátor změny nebo 
pravděpodobnosti (M) 

 

PROB30 [TEMPO] nebo  
PROB40 [TEMPO] 
nebo BECMG nebo TEMPO 
nebo FM 

 
 
 
 
 
 
 
TEMPO 0815/0818 25034G50KT 
 

TEMPO 2212/2214 17012G26KT 
1000 
TSRA SCT010CB BKN020 
 
BECMG 3010/3011 00000KT 
2400 OVC010 
 
 
PROB30 1412/1414 0800 FG 
 
 

Období nebo čas změny 
(M) 

nnnn/nnnn nebo nnnnnn11 

Vítr (C) 4 nnn[P]nn[G[P]nn]KT nebo 
VRBnnKT 
 
 
 
 

Převládající dohlednost (C) 4 nnnn C 
A 
V 
O 
K 
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PRVEK DLE 

SPECIFIKACÍ 

V HLAVĚ 6 

PODROBNÝ OBSAH SCHÉMA(-TA) PŘÍKLADY 

 Jev počasí:  
intenzita (C)6: 

- nebo + – NSW  BECMG 1412/1414 RA 
TEMPO 2503/2504 FZRA 
TEMPO 0612/0615 BLSN 
 
PROB40 TEMPO 2923/3001 0500 
FG 
 

 Jev počasí: 
popis a druh (C)4,7 

 

DZ nebo 

RA nebo 
SN nebo 
SG nebo 
PL nebo 
DS nebo 

SS nebo 
TSRA 
nebo 
TSSN 
nebo 
TSGR 
nebo 
TSGS 
nebo 

SHRA 
nebo 
SHSN 
nebo 
SHGR 
nebo 
SHGS 
nebo 
FZRA 
nebo 
FZDZ  

 
FG 
nebo 
BR 
nebo 
SA 
nebo 
DU 
nebo 
HZ 
nebo 
FU 
nebo 
VA 
nebo 

SQ 
nebo 
PO  
nebo 
FC 
nebo 
TS 
nebo 
FZFG 
nebo 
BLSN 
nebo 
BLSA 
nebo 
BLDU 
nebo 
DRSN 
nebo 
DRSA 
nebo 
DRDU 
nebo 

MIFG 
nebo 
BCFG 
nebo 
PRFG 

   

Množství oblačnosti a výška 
základny nebo vertikální 
dohlednost (C)4 

FEWnnn 
nebo 
STCnnn 
nebo 
BKNnnn 
nebo 
OVCnnn 

VVnnn 
nebo 
VV/// 

NSC  FM051230 15008KT 9999 
BKN020 
 
BECMG 1618/1620 8000 NSW 
NSC 
 
 
BECMG 2306/2308 SCT015CB 
BKN020 

Druh oblačnosti (C)4 CB nebo 
TCU 

 

Poznámky: 

1. Fiktivní místo. 

2. Uvádí se v souladu s ust.1.2.1. 

3. Používá se v souladu s ust 1.2.1.  

4. Uvádí se, kdykoliv je to vhodné. 

5. Jedna nebo více, maximálně však tři skupiny v souladu s ust. 1.2.3. 

6. Uvádí se, kdykoliv je to příslušné v souladu s ust. 1.2.3. Mírná intenzita: bez indikace.  

7. Jevy počasí se uvádí v souladu s ust. 1.2.3. 

8. Maximálně čtyři vrstvy oblačnosti v souladu s ust. 1.2.4. 

9. Uvádí se v souladu s ust. 1.2.5 a obsahuje nejvíce čtyři teploty (dvě maximální a dvě minimální). 

10. Uvádí se v souladu s ust. 1.3, 1.4 a 1.5.  

11. Uvádí se pouze ve spojení s FM. 
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Tabulka A5-2. Použití indikátorů změny a času v předpovědi TAF 

 

INDIKÁTOR ZMĚNY NEBO 

ČASU 
OBDOBÍ NEBO ČAS VÝZNAM 

FM ndndnh nh nm nm používá se k indikaci význačné změny většiny meteorologických prvků, ke 
které dochází v den ndnd, hodině nhnh a minutě nmnm (UTC); 
všechny prvky uvedené před zkratkou „FM“ musí být uvedeny i za „FM“ (tj. 
všechny prvky jsou nahrazeny prvky následujícími za „FM“) 

BECMG nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2 předpovídá se, že změna začne v den nd1nd1 a hodině nh1 nh1 (UTC) a 
skončí v den nd2nd2 a hodině nh2nh2 (UTC); 
za zkratkou BECMG se uvádí jen ty prvky, u kterých se předpovídá změna;  
časové období nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2 by za běžných okolností nemělo 
být kratší než 2 hodiny a v žádném případě by nemělo překročit 4 hodiny 

TEMPO nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2 předpovídá se, že přechodné nepravidelné změny začnou v den nd1nd1 a 
hodině nh1nh1 a skončí v den nd2nd2 a hodině nh2nh2 (UTC); 
za zkratkou TEMPO se uvádí jen ty prvky, u kterých se přechodné 
nepravidelné změny předpovídají; 
přechodné nepravidelné změny by neměly v každém jednotlivém případě 
trvat více než 1 hodinu, a v celku by měly pokrývat méně než polovinu 
časového období nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2 

PROBnn _ nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2 pravděpodobnost výskytu 
(v %) alternativní hodnoty 
předpovídaného prvku (ů); 

jen: nn=30 nebo nn=40; 
uvádí se za prvkem (prvky) 
kterého (kterých) se týkají 

_ 

 
TEMPO 

nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2 pravděpodobnost výskytu  
přechodných nepravidelných změn 

 

Tabulka A5-3. Schéma (template) pro předpovědi GAMET 

Užité symboly: 
M = zařazení je povinné, součást každé předpovědi 
C = zařazení je podmíněné v závislosti na meteorologických podmínkách  
O = zařazení je volitelné 
= = dvojitá čára znamená, že následující text by měl být umístěn na dalším řádku 
 

Prvek Podrobný obsah Schéma(-ta) Příklady 

Směrovací značka 

FIR/CTA (M) 
 

ICAO směrovací značka 

stanoviště řízení letového 
provozu zabezpečujícího FIR 
nebo CTR, ke kterým se 
vztahuje předpověď GAMET 
(M) 

nnnn YUCC1 

Identifikace (M) Identifikace předpovědi (M) předpověď GAMET předpověď GAMET 

Doba platnosti (M) 
 
 

Časové skupiny udávající 
období platnosti v UTC (M) 

VALID nnnnnn/nnnnnn VALID 
220600/221200 

Směrovací značka 
letištní meteorologické 
služebny nebo 
meteorologické 
výstražné služby (M) 

Směrovací značka letištní 
meteorologické služebny nebo 
meteorologické výstražné 
služby zpracovávající 
předpověď s oddělujícím 
znakem  

nnnn- YUDO-1 

Název FIR/CTA nebo 
jejich části (M) 

Směrovací značka a název 
FIR/CTA nebo jejich části, pro 
které byla předpověď GAMET 
vydána (M) 

nnnn nnnnnnnnnn FIR[/n] [BLW FLnnn] 
nebo 

nnnn nnnnnnnnnn CTA[/n] [BLW FLnnn] 
 

YUCC AMSWELL 
FIR/2 BLW 
FL120 
 
YUCC AMSWELL 
FIR 
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Prvek Podrobný obsah 

Schéma(-ta) 

Příklady Identifikátor 
a čas 

Poloha Obsah 

Označení začátku 
Sekce I (M) 

Označení identifikující začátek 
Sekce I (M) 

SECN I SECN I 

Přízemní vítr (C) 
 
 

Rozsáhlý výskyt přízemního 
větru, jehož rychlost je větší než 
30 kt 

SFC WIND 
[nn/nn] 

[N OF Nnn 
nebo Snn] nebo 

[S OF Nnn 
nebo Snn] nebo 

[W OF Wnnn 
nebo Ennn] 
nebo 

[E OF Wnnn 
nebo Ennn] 
nebo 

[nnnnnnnnnn]2  

nnn/[n]nnKT SFC WIND: 10/12 
310/32KT 
 
SFC WIND: E OF 
W110 050/40KT 

Přízemní dohlednost 
(C) 

Oblast přízemní dohlednosti do 
5 000 m včetně 
meteorologických jevů 
snižujících dohlednost 

SFC VIS: 
[nn/nn] 

 nnnnM FG nebo 

BR 
nebo SA nebo 

DU nebo HZ 
nebo FU nebo 

VA nebo PO 

nebo DS nebo 

SS nebo DZ 

nebo RA nebo 

SN nebo SG  
 

nebo FC nebo 

GR nebo GS 
nebo PL nebo 

SQ 

SFC VIS: 06/08 N 
OF N51 3000M BR 

Význačné počasí (C) 
 
 

Podmínky význačného počasí 
zahrnující bouřky, silné písečné 
a prachové vichřice a vulkanický 
popel 

SIGWX: 
[nn/nn] 

 ISOL TS nebo 

OCNL TS nebo 
FRQ TS nebo 

OBSC TS nebo 
EMBD TS nebo 

HVY DS nebo 
HVY SS nebo 
SQL TS nebo 

ISOL TSGR 
nebo OCNL 
TSGR nebo 
FRQ TSGR 
nebo OBSC 
TSGR nebo 

EMBD TSGR 
nebo SQL 
TSGR nebo VA 

SIGWX:11/12 ISOL 
TS 
 
SIGWX:12/14 S OF 
N35 HVY SS 

Zakrytí hor (C) Zakrytí hor  MT OBSC: 
[nn/nn] 

 nnnnnnnnnn2 MT OBSC: S OF 
N48 MT PASSES 

Oblačnost (C) Rozsáhlé oblasti oblačnosti o 
množství BKN (broken) nebo 
OVC (overcast) s výškou 
základny oblačnosti nižší než 
1 000 ft nad úrovní země (AGL) 
nebo nad střední hladinou moře 
(AMSL) a/nebo oblačnost typu 
cumulonimbus (CB) nebo 
věžovitý cumulus (TCU) 

SIG CLD: 
[nn/nn] 

 BKN nebo OVC 
[n]nnn/[n]nnnFT 
AGL nebo 
AMSL 
ISOL nebo 
OCNL nebo 
FRQ nebo 
OBSC nebo 
EMBD nebo 
CB3 nebo TCU3 
[n]nnn/[n]nnnFT 
AGL nebo 
AMSL 

SIG CLD: 06/09 N 
OF N51 OVC 
800/1100FT AGL 
10/12 ISOL TCU 
1200/8000FT AGL 

Námraza (C) Námraza (s výjimkou námrazy 
vyskytující se v konvektivní 
oblačnosti nebo silné námrazy, 

na kterou již byla vydána 
informace SIGMET) 

ICE: [nn/nn]  MOD 
FLnnn/nnn 
nebo 

MOD ABV 
FLnnn 
nebo SEV 
FLnnn/nnn 
nebo 
SEV ABV 
FLnnn 

ICE: MOD 
FL050/080 

Turbulence (C) Turbulence (s výjimkou 
turbulence vyskytující se 
v konvektivní oblačnosti nebo 
silné turbulence, na kterou již 
byla vydána informace 
SIGMET) 

TURB: 
[nn/nn] 

 MOD 
FLnnn/nnn 
nebo 

MOD ABV 
FLnnn 
nebo SEV 
FLnnn/nnn 
nebo 
SEV ABV 
FLnnn 

TURB: MOD ABV 
FL090 
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Prvek Podrobný obsah 

Schéma(-ta) 

Příklady Identifikátor 
a čas 

Poloha Obsah 

Horská vlna (C) 
 
 

Horská vlna (s výjimkou silné 
horské vlny, na kterou již byla 
vydána informace SIGMET) 

MTW 
[nn/nn] 

 MOD 
FLnnn/nnn 
nebo 

MOD ABV 
FLnnn 
nebo SEV 
FLnnn/nnn 
nebo 
SEV ABV 
FLnnn 

MTW: N OF N63 
MOD ABV FL080  

SIGMET (C) Informace SIGMET platné pro 
danou FIR/CTA nebo její část, 
pro kterou platí oblastní 
předpověď. 

SIGMET 
APPLICABLE: 

– [n][n]n4 SIGMET 
APPLICABLE: 3, 
A5, B06 

nebo HAZARDOUS WX NIL (C)5 HAZARDOUS WX NIL 
HAZARDOUS WX 

NIL 

Indikátor začátku Sekce 
 II (M) 

Indikátor označení začátku 
Sekce II (M) 

SECN II SECN II 

Středy tlakových útvarů 
a fronty (M) 

Středy tlakových útvarů a fronty 
a jejich očekávaný postup 

a vývoj 

PSYS: [nn] Nnnnn nebo 

Snnnn nebo 

Wnnnnn nebo 
Ennnnn nebo 
Nnnnn nebo 

Snnnn nebo 
Wnnnnn nebo 
Ennnnn AŽ 
Nnnnn nebo 

Snnnn nebo 
Wnnnnn nebo 
Ennnnn 

L [n]nnnHPA 
nebo H 

[n]nnnHPA 
nebo  

FRONT 
nebo 

NIL 

PSYS: 06 N5130 
E01000 L 1004HPA 

MOV NE 25KT 
WKN 

_ MOV N nebo 

MOV NE nebo 
MOV E nebo 
MOV SE nebo 
S nebo MOV 
SW nebo MOV 
W nebo MOV 
NW nnKT WKN 
nebo NC nebo 
INTSF 

 

Výškové větry a teploty 
(M) 

Výškové větry a teploty alespoň 
z těchto nadmořských výšek: 

2000, 5 000 a 10 000 ft 

WIND/T: Nnnnn nebo 
Snnnn nebo 

Wnnnnn nebo 
Ennnnn  
nebo  
[N OF Nnn 
nebo Snn] nebo  
[S OF Nnn 
nebo Snn] 
[W OF Wnnn 
nebo Ennn] 
nebo  
[E OF Wnnn 
Ennn] nebo  
[nnnnnnnnnn]2   

[n]nnnFT 
nnn/[n]nnKT 

PSnn nebo 

MSnn 

WIND/T: 2000 FT 
N5500 W01000 

270/36KT PS03 
5000FT N5500 
W01000 250/40KT 
MS02 10000FT 
N5500 W01000 
240/44KT MS11 

Oblačnost (M) Údaje o oblačnosti neuvedené 
v Sekci I včetně druhu, výšky 
základny a horní hranice 
oblačnosti nad úrovní země 
(AGL) nebo nad střední 
hladinou moře (AMSL). 

CLD: [nn/nn]  FEW nebo 
SCT nebo BKN 
nebo OVC  
ST nebo SC 
nebo CU nebo 
AS nebo AC 
nebo NS 
[n]nnn/[n]nnnFT 
AGL nebo 
AMSL nebo NIL 

CLD: BKN SC 
2500/8000FT AGL 
 
CLD: NIL 

Výška nulové izotermy 
(M) 

Výška nulové izotermy nad 
úrovní země (AGL) nebo nad 
střední hladinou moře (AMSL), 
pokud je nižší než horní hranice 
vzdušného prostoru, pro který je 

předpověď dodávána. 

FZLVL:  [ABV] [n]nnnFT 
AGL nebo 

AMSL 

FZLVL: 3000FT AGL 

Předpověď QNH (M) Předpověď nejnižší hodnoty 
QNH během daného období 

MNM  
QNH 

 [n]nnnHPA MNM QNH: 
1004HPA 

Teplota na hladině 
moře a stav moře (O) 

Teplota na hladině moře a stav 
moře, pokud je požadováno na 
základě regionálních postupů 
ICAO 

SEA:  Tnn HGT [n]nM SEA: T15 HGT 5M 

Vulkanické erupce (M) Název vulkánu VA:  nnnnnnnnnn 
nebo NIL 

VA: ETNA 
VA: NIL 

1. Fiktivní poloha 
2. Text popisující dobře známá zeměpisná místa by měl být co nejkratší. 
3. Kromě rozsáhlých oblastí oblačnosti o množství BKN (broken) nebo OVC (overcast) by měla být ještě 

uvedena poloha CB a/nebo TCU, jak je uvedeno v příkladu. 
4. Opakujte podle potřeby, odděleno čárkou. 
5. Pokud nejsou v Části I uvedeny žádné prvky. 
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Tabulka A5-4. Rozsahy a rozlišení číselných prvků uvedených v předpovědi TAF 

 
 

PRVEK DLE SPECIFIKACÍ V HLAVĚ 6 

 

 

ROZSAH 

 

ROZLIŠENÍ 

Směr větru: v zeměpisných stupních 000 – 360 10 

Rychlost větru: KT  00 – 199* 1 

Dohlednost: M 
 M 
 M  
 M 

0000 – 0750 
0800 – 4900 
5000 – 9000 

-10000 – 

50 
100 
1000 

0 (pevná hodnota: 9999) 

Vertikální dohlednost: po stovkách FT 000 – 020 1 

Oblačnost: výška základny oblačnosti: po stovkách FT 000 – 100 1 

Teplota vzduchu (maximum a minimum):  °C -80 – +60 1 

* Neexistuje letecký požadavek na hlášení rychlosti přízemního větru 100 kt a větší; přesto však tato tabulka umožňuje hlášení 

rychlostí větru až do 199 kt z jiných důvodů než leteckých. 

 

PŘÍKLAD A5-1 PŘEDPOVĚĎ TAF 
 

TAF YUDO (Donlon/International): 

TAF YUDO 151800Z 1600/1618 13010KT 9000 BKN020 BECMG 1606/1608 SCT015CB BKN020 TEMPO 
1608/1612 17012G24KT 1000 TSRA SCT010CB BKN020 FM161230 15008KT 9999 BKN020 

 

Význam předpovědi: 

Předpověď TAF pro letiště Donlon/International vydaná 15. dne daného měsíce v 1800 UTC; platnost od 
0000 UTC do 1800 UTC 16. dne daného měsíce; přízemní vítr: směr 130 stupňů, rychlost 10 uzlů; dohlednost 
9 km, oblačno až skoro zataženo se základnou oblačnosti 2 000 ft; přechodně mezi 0600 UTC a 0800 UTC 
16. dne daného měsíce polojasno, oblačnost druhu cumulonimbus se základnou 1 500 ft a oblačno až skoro 
zataženo se základnou oblačnosti 2 000 ft; postupně mezi 0800 UTC a 1200 UTC 16. dne daného měsíce 
směr přízemního větru 170 stupňů, rychlost 12 uzlů, nárazy o maximální rychlosti 24 uzlů, dohlednost 1 000 m 
v bouřce s mírným deštěm, polojasno, oblačnost druhu cumulonimbus se základnou 1 000 ft a oblačno až 
skoro zataženo se základnou oblačnosti 2 000 ft; od 1230 UTC 16. dne daného měsíce přízemní vítr: směr 
150 stupňů, rychlost 8 uzlů; dohlednost 10 km a více; oblačno až skoro zataženo se základnou oblačnosti 
2 000 ft.  

 Fiktivní místo 

 

 

PŘÍKLAD A5-2 ZRUŠENÍ PŘEDPOVĚDI TAF 
 

Zrušená předpověď TAF YUDO (Donlon/International): 
TAF AMD YUDO 161500Z 1600/1618 CNL 

 
Význam předpovědi: 

Opravená předpověď TAF pro letiště Donlon/International vydaná 16. dne daného měsíce v 1500 UTC ruší 
dříve vydanou předpověď TAF platnou od 0000 UTC do 1800 UTC 16. dne daného měsíce. 

 Fiktivní místo 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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PŘÍKLAD A5-3 OBLASTNÍ PŘEDPOVĚD GAMET 

 

YUCC GAMET VALID 220600/221200 YUDO - 
YUCC AMSWELL FIR/2 BLW FL120 
SECN I 
SFC WIND: 10/12 310/32KT 
SFC VIS: 06/08 N OF N51 3000M BR  
SIGWX: 11/12 ISOL TS 

SIG CLD: 06/09 N OF N51 OVC 800/1100FT AGL 10/12 ISOL TCU 1200/8000FT AGL 
ICE: MOD FL050/080  
TURB: MOD ABV FL090 
SIGMETS APPLICABLE: 3, 5 
SECN II 
PSYS: 06 N5130 E01000 L 1004HPA MOV NE 25 KT WKN 
WIND/T:  2000 FT N5500 W01000 270/36KT PS03 5000FT N5500 W01000 250/40KT MS02 

10000FT N5500 W01000 240/44KT MS11 
CLD:  BKN SC 2500/8000FT AGL 
FZLVL: 3000FT AGL  
MNM QNH: 1004HPA 
SEA: T15 HGT 5M 
VA: NIL 

 

Význam: 
Oblastní předpověď pro lety v nízkých hladinách (GAMET) vydaná pro podoblast 2 letové informační oblasti 
AMSWELL* (YUCC) pro výšky pod letovou hladinou 120 letištní meteorologickou služebnou 
Donlon/International* (YUDO); platnost předpovědi je od 0600 UTC do 1200 UTC 22. dne daného měsíce;  
 

Sekce I 
Rychlost a směr příz. větru: mezi 1000 UTC a 1200 UTC směr příz. větru 310 stupňů, rychlost větru 

32 uzlů; 
Přízemní dohlednost: mezi 0600 UTC a 0800 UTC severně od 51. stupně severní šířky 3000 metrů 

(snížení dohlednosti je způsobené kouřem); 
Jevy význačného počasí: mezi 1000 UTC a 1200 UTC izolované bouřky bez krup; 
Význačná oblačnost: mezi 0600 UTC a 0900 UTC severně od 51. stupně severní šířky zataženo, 

základna 800, horní hranice 1100 stop nad úrovní země; mezi 1000 UTC a 
1200 UTC izolované věžovité cumuly, základna 1200, horní hranice 8000 stop 
nad úrovní země; 

Námraza: mírná mezi letovou hladinou 050 a 080; 
Turbulence: mírná nad letovou hladinou 090 (alespoň do letové hladiny 120); 
Pro danou podoblast a dané období platnosti platí informace SIGMET č. 3 a 5; 

 

Sekce II 
Tlakové systémy: v 0600 UTC tlaková níže se středem 1004 hectopascalů na 51,5 stupni 

severní šířky a 10,0 stupni východní délky, očekává se pohyb směrem 
na severovýchod rychlostí 25 uzlů a slábnutí; 

Větry a teploty: ve výšce 2 000 stop nad střední hladinou moře na 55 stupních severní šířky a 
10 stupních západní délky směr větru 270 stupňů; rychlost větru 36 uzlů, 
teplota plus 3 stupně Celsia; ve výšce 5 000 stop nad střední hladinou moře 
na 55 stupních severní šířky a 10 stupních západní délky směr větru 250 
stupňů; rychlost větru 40 uzlů, teplota minus 2 stupně Celsia; ve výšce 10 000 
stop nad střední hladinou moře na 55 stupních severní šířky a 10 stupních 
západní délky směr větru 240 stupňů; rychlost větru 44 uzlů, teplota minus 11 
stupňů Celsia; 

Oblačnost: oblačno až skoro zataženo, oblačnost druhu stratocumulus, základna 2 500 
stop, horní hranice 8 000 stop nad úrovní země; 

Hladina izotermy 0o C: 3 000 stop nad úrovní země; 
Minimální QNH: 1 004 hectopascalů; 
Moře: teplota na hladině plus 15 stupňů Celsia; a stav moře 5 metrů; 
Vulkanický popel: nil. 
 
* Fiktivní název.  

 


