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DOPLNĚK 7 - TECHNICKÉ SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE LETECKÝCH KLIMATOLOGICKÝCH INFORMACÍ 

(viz Hlava 8) 

 

1 ZPRACOVÁNÍ LETECKÝCH KLIMATOLOGICKÝCH INFORMACÍ 

Meteorologická pozorování z letišť s pravidelným provozem a z náhradních letišť by měla být shromažďována, 
zpracovávána a archivována ve formě vhodné pro přípravu leteckých klimatologických informací. 

 

2 VÝMĚNA LETECKÝCH KLIMATOLOGICKÝCH INFORMACÍ 

Letecké klimatologické informace by měly být vyměňovány mezi meteorologickými úřady na požádání. 
Provozovatelé a jiní letečtí uživatelé, kteří tyto informace požadují, by se měli obracet se žádostmi na 
meteorologický úřad odpovědný za přípravu těchto informací. 

 

3 OBSAH LETECKÝCH KLIMATOLOGICKÝCH INFORMACÍ 

3.1 Letištní klimatologické tabulky 

3.1.1 Letištní klimatologické tabulky by měly obsahovat: 

a) průměrné hodnoty meteorologických prvků a jejich odchylky, včetně maximálních a minimálních hodnot (např. 
teploty vzduchu); a/nebo 

b) četnost výskytu jevů současného počasí, které ovlivňují provoz na letišti (např. bouřky); a/nebo 

c) četnost výskytu specifikovaných hodnot jednoho prvku nebo kombinace dvou a více prvků (např. kombinace 
nízké dohlednosti s nízkou základnou oblačnosti). 

3.1.2 Letištní klimatologické tabulky by měly obsahovat informace požadované pro přípravu letištních 
klimatologických přehledů v souladu s ust. 3.2 níže. 

 

3.2 Letištní klimatologické přehledy 

Letištní klimatologické přehledy by měly obsahovat: 

a) četnosti výskytu dráhové dohlednosti/dohlednosti a/nebo výšky základny nejnižší oblačné vrstvy celkového 
množství BKN nebo OVC pod specifikovanými hodnotami ve specifikovaných časových obdobích; 

b) četnosti výskytu dohlednosti pod specifikovanými hodnotami ve specifikovaných časových obdobích; 

c) četnosti výskytu výšky základny nejnižší oblačné vrstvy celkového množství BKN nebo OVC pod 
specifikovanými hodnotami ve specifikovaných časových obdobích;  

d) četnosti výskytu směru a rychlosti současně se vyskytujícího větru ve specifikovaných rozpětích hodnot; 

e) četnosti výskytu přízemní teploty ve specifikovaných 5-ti stupňových rozpětích ve specifikovaných časových 
obdobích; a 

f) průměrné hodnoty meteorologických prvků a jejich odchylky, včetně maximálních a minimálních hodnot, 
požadované pro provozní plánování, včetně výpočtů pro vzlety. 

Poznámka: Modely klimatologických přehledů jsou uvedeny v publikaci WMO No. 49, Technical Regulations, 
Vol.II, C. 3.2. 
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