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DOPLNĚK 8 – TECHNICKÉ SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB PRO PROVOZOVATELE  

A ČLENY LETOVÝCH POSÁDEK 

(viz Hlava 9) 

Poznámka: Specifikace vztahující se k letové meteorologické dokumentaci (včetně modelů map a formulářů) 
jsou uvedeny v Doplňku 1. 

1 PROSTŘEDKY DODÁVÁNÍ A FORMA METEOROLOGICKÝCH INFORMACÍ 

1.1 Meteorologické informace musí být dodávány provozovatelům a členům letových posádek jedním nebo 
více z následujících způsobů podle dohody mezi poskytovatelem meteorologické služby a příslušným 
provozovatelem a v níže uvedeném pořadí, které nenaznačuje priority: 

a) psaný nebo tištěný materiál, včetně specifikovaných map a formulářů; 

b) data v digitální formě; 

c) briefing; 

d) konzultace; 

e) vystavení informací; nebo 

f) prostřednictvím automatizovaného informačního systému pro předletovou přípravu (nahrazení položek a) až 
e)), který zajišťuje self-briefing a letovou meteorologickou dokumentaci, přičemž musí být provozovatelům 
a členům letových posádek umožněny, podle potřeby, konzultace s letištní meteorologickou služebnou, 
v souladu s ust. 5.1 níže. 

1.2 Po konzultaci s provozovatelem musí poskytovatel meteorologické služby stanovit: 

a) druh a formu dodávaných meteorologických informací; 

b) metody a prostředky používané při dodávání těchto informací. 

1.3 Na žádost provozovatelů by se do meteorologických informací dodávaných pro plánování letů měla 
zařazovat data pro určení nejnižší použitelné letové hladiny. 

2 SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ PRO PŘEDLETOVOU PŘÍPRAVU A PRO 
PŘEPLÁNOVÁNÍ ZA LETU 

2.1 Forma výškových údajů v uzlových bodech 

Informace obsahující výškové údaje v uzlových bodech dodávané centry WAFC pro předletovou přípravu a pro 
přeplánování za letu musí být ve tvaru kódu GRIB. 

Poznámka: Tvar kódu GRIB je uveden v publikaci WMO No. 306, Manual on Codes, Volume I.2, Part B – 
Binary Codes. 

2.2 Forma informací o význačném počasí 

2.2.1 Informace o význačném počasí dodávané centry WAFC pro předletovou přípravu a přeplánování za letu 
musí být ve tvaru kódu BUFR. 

Poznámka: Tvar kódu BUFR je uveden v publikaci WMO No. 306, Manual on Codes, Volume I.2, Part B – 
Binary Codes. 

ICAO: 
2.2.2 S platností od 4. listopadu 2021 by měly být informace o význačném počasí dodávané centry WAFC pro 
předletovou přípravu a přeplánování za letu navíc k požadavkům ust. 2.2.1 rozšiřovány ve tvaru IWXXM GML. 

Poznámka 1: 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). 

2.3 Specifické potřeby pro provoz vrtulníků 

Meteorologické informace pro předletovou přípravu a přeplánování za letu prováděné provozovateli vrtulníků 
létajících na konstrukce v pobřežních vodách by měly zahrnovat údaje pokrývající vrstvy od hladiny moře po 
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letovou hladinu 100. Zejména by měly uvádět předpokládanou přízemní dohlednost, množství a druh (kde je 
k dispozici), základnu a horní hranice oblačnosti pod letovou hladinou 100, stav moře a teplotu na hladině moře, 
tlak na střední hladině moře a výskyt a očekávaný výskyt turbulence a námrazy, jak je stanoveno regionálními 
postupy ICAO. 

ČR: 

Poznámka: V ČR se neaplikuje. 

3 SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE BRIEFINGU A KONZULTACE 

3.1 Vystavování požadovaných informací 

Vystavené materiály by měly být snadno přístupné členům letových posádek nebo jinému letovému provoznímu 
personálu. 

4 SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE LETOVÉ METEOROLOGICKÉ DOKUMENTACE 

4.1 Prezentace informací 

4.1.1 Letová dokumentace týkající se předpovědí výškového větru a teploty ve výšce a jevů SIGWX musí být 
prezentována v mapovém formátu. Je-li předpověď pro lety v nízkých hladinách v jiném než mapovém formátu, 
musí se používat předpovědi GAMET. 

Poznámka: Modely map a formulářů určené pro přípravu letové dokumentace jsou uvedeny v Doplňku 1. 
Tyto příklady a metody jejich zpracování byly navrženy Světovou meteorologickou organizací na základě 
příslušných požadavků stanovených ICAO.  

4.1.2 Letová dokumentace týkající se zřetězených předpovědí výškového větru a teploty ve výšce pro 
konkrétní tratě by měla být poskytována podle dohody mezi poskytovatelem meteorologické služby a příslušným 
provozovatelem. 

Poznámka: Návod ohledně formy, sestavení a použití navazujících map je uveden v publikaci Manual of 
Aeronautical Meteorological Practice (Doc 8896). 

4.1.3 Zprávy METAR a SPECI (včetně předpovědí TREND vydávaných v souladu s regionálními postupy 
ICAO), předpovědi TAF a GAMET, informace SIGMET, AIRMET a informační zprávy o vulkanickém popelu, 
tropické cyklóně a kosmickém počasí musí být prezentovány dle schémat uvedených v Doplňcích 1, 2, 3, 5 a 6. 
Takové meteorologické informace, přijaté z jiných meteorologických služeben, musí být uváděny v letové 
dokumentaci beze změny.  

Poznámka: Příklady formy prezentace zpráv METAR/SPECI a předpovědi TAF jsou uvedeny v Doplňku 1. 

4.1.4 Směrovací značky a používané zkratky by měly být v letové dokumentaci vysvětleny.  

4.1.5 Formuláře a legendy k mapám zařazeným do letové dokumentace by měly být vytištěny v českém nebo 
anglickém jazyce. Kde je to možné, měly by se používat schválené zkratky. U každého prvku by měly být 
uváděny použité jednotky, které by měly být v souladu s Předpisem L 5. 

4.2 Mapy v letové dokumentaci 

4.2.1 Charakteristiky map 

4.2.1.1 Mapy, které jsou součástí letové meteorologické dokumentace, by měly mít vysoký standard ostrosti 
a čitelnosti a fyzické charakteristiky těchto map by měly být následující: 

a) velikost map má být maximálně 42 x 30 cm (standardní velikost A3) a minimálně 21 x 30 cm (standardní 
velikost A4). Volba velikosti mapy závisí na délce trati a na množství detailů, které je třeba na mapách uvést 
v souladu s dohodou mezi poskytovatelem meteorologické služby a příslušnými uživateli; 

b) hlavní geografické rysy, jako jsou obrysy pobřeží, velké řeky a jezera, mají být znázorněny tak, aby byly 
snadno rozeznatelné; 

c) jsou-li mapy připravovány počítačem, mají mít meteorologická data přednost před základními mapovými 
informacemi. Kdykoli dojde k překrytí dat, meteorologická data mají základní mapové informace rušit; 

d) velká letiště mají být znázorněna tečkou, u které je uvedeno začáteční písmeno jména města kterému letiště 
slouží tak, jak je uvedeno v tabulce regionálních postupů ICAO;  

e) geografická sít’ má být znázorněna pomocí tečkovaných čar, které reprezentují poledníky a rovnoběžky po 
10 stupních zeměpisné šířky a délky. Vzdálenost jednotlivých teček má být jeden stupeň; 

f) údaje zeměpisné šířky a délky mají být uvedeny v různých bodech po celé mapě (t.j. nejen na okrajích); 
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g) štítky na mapách pro letovou meteorologickou dokumentaci mají být jasné a jednoduché a mají obsahovat 
název WAFC nebo pro produkty vydané mimo WAFS název příslušného předpovědního centra, typ mapy, 
datum a čas platnosti a používané jednotky. Údaje musí být jednoznačné. 

Poznámka: Při zakreslování tvarů, zejména polygonů, do mapy v projekci odlišné od původně použité při tvorbě 
předpovědi jsou potřeba příslušné korekce. 

4.2.1.2 Meteorologické informace uvedené v letové meteorologické dokumentaci musí být prezentovány 
následovně: 

a) větry musí být zobrazeny na mapách pomocí šipek s opeřením a vystínovanými praporky v dostatečně husté 
síti; 

b) teploty musí být zobrazeny na mapách pomocí čísel v dostatečně husté síti; 

c) údaje větrů a teplot vybrané z datových souborů získaných z WAFC musí být zobrazeny v dostatečně husté 
zeměpisné síti; a  

d) šipky větrů musí mít přednost před teplotami a, jak šipky větrů, tak teploty, mají mít přednost před podkladem 
mapy. 

4.2.1.3 Pro krátké lety by se měly připravovat mapy pokrývající omezenou oblast v měřítku 1:15 x 106 tak, jak je 
požadováno. 

4.2.2 Poskytované soubory map 

4.2.2.1 Minimální počet map pro lety mezi letovou hladinou 250 a letovou hladinou 630 musí zahrnovat mapu 
SIGWX pro vysoké hladiny (letové hladiny 250 až 630) a předpovědní mapu výškových větrů a teplot ve výšce 
v hladině 250 hPa. Konkrétní mapy poskytované pro předletovou přípravu, pro plánování za letu a v letové 
meteorologické dokumentaci musí být stanoveny dohodou mezi poskytovatelem meteorologické služby 
a příslušnými uživateli. 

4.2.2.2 Není-li mezi poskytovatelem meteorologické služby a příslušným provozovatelem dohodnuto jinak, musí 
být poskytované mapy zpracovávány na základě digitálních předpovědí poskytovaných WAFC vždy, kdykoliv tyto 
předpovědi pokrývají zamýšlenou trať letu pokud jde o čas, nadmořskou výšku a zeměpisnou oblast.  

4.2.3 Udávání výšky 

V letové meteorologické dokumentaci musí být výšky udávány následovně: 

a) všechny údaje vztahující se k meteorologickým podmínkám na trati, jako např. indikace výšky výškových 
větrů, turbulence nebo základny a horní hranice oblačnosti, musí být přednostně vyjádřeny v letových 
hladinách; mohou však být vyjádřeny také v tlakových hladinách, nadmořské výšce nebo, pro lety v nízkých 
hladinách, ve výšce nad úrovní země; 

b) všechny údaje vztahující se k meteorologickým podmínkám na letišti, jako např. údaje výšky základny 
oblačnosti, musí být vyjádřeny ve výšce nad výškou letiště nad mořem. 

4.3 Specifikace týkající se letů v nízkých hladinách 

4.3.1 Forma map 

Jsou-li předpovědi dodávány v mapové formě, měla by letová meteorologická dokumentace pro lety v nízkých 
hladinách, včetně letů za viditelnosti probíhajících do letové hladiny 100 (nebo do letové hladiny 150 v horských 
oblastech nebo výše, kde je to nutné) obsahovat, s ohledem na daný let: 

a) informace z příslušných informací SIGMET a AIRMET; 

b) mapy výškových větrů a teplot ve výšce v souladu s Doplňkem 5, ust. 4.3.1; a 

c) mapy význačného počasí v souladu s Doplňkem 5, ust. 4.3.2. 

4.3.2 Zkrácená otevřená řeč 

Nejsou-li předpovědi dodávány v mapové formě, měla by letová meteorologická dokumentace pro lety v nízkých 
hladinách, včetně letů za viditelnosti probíhajících do letové hladiny 100 (nebo do letové hladiny 150 v horských 
oblastech, nebo výše, kde je to nutné) obsahovat následující informace, s ohledem na daný let: 

a) informace SIGMET a AIRMET; 

b) oblastní předpovědi GAMET. 

Poznámka: Příklad oblastní předpovědi GAMET je uveden v Doplňku 5. 
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5 SPECIFIKACE PRO AUTOMATIZOVANÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO PŘEDLETOVOU 
PŘÍPRAVU, BRIEFING, KONZULTACE, PLÁNOVÁNÍ LETŮ A LETOVOU METEOROLOGICKOU 

DOKUMENTACI 

5.1 Přístup do systémů 

Automatizované informační systémy pro předletovou přípravu zabezpečující self-briefing musí podle potřeby 
poskytovat provozovatelům a členům letových posádek konzultace s letištní meteorologickou služebnou 
prostřednictvím telefonu nebo jiného vhodného telekomunikačního prostředku.  

5.2 Detailní specifikace systémů 

Automatizované informační systémy pro předletovou přípravu určené k dodávání meteorologických informací pro 
self-briefing, pro předletové plánování a k dodávání letové meteorologické dokumentace by měly: 

a) zajišťovat nepřetržitou a včasnou aktualizaci systémové databáze a monitoring platnosti a integrity ukládaných 
meteorologických informací; 

b) umožnit přístup do těchto systémů provozovatelům a členům letových posádek a také dalším leteckým 
uživatelům prostřednictvím vhodných telekomunikačních prostředků;  

c) používat přístupové a dotazovací postupy založené na zkrácené otevřené řeči a, tak jak je to vhodné, na 
ICAO směrovacích značkách a na kódových označeních typů leteckých meteorologických dat předepsaných 
WMO, nebo založené na uživatelských menu nebo na jiných vhodných mechanismech podle dohody mezi 
poskytovatelem meteorologické služby a příslušnými provozovateli; a 

d) poskytovat uživatelům rychlou odpověď na jejich žádost o informace. 

Poznámka: Zkratky, kódy a ICAO směrovací značky jsou uvedeny v Předpisu L 8400 a v publikaci ICAO 
Location Indicators (Doc 7910). Kódová označení typů leteckých meteorologických dat jsou uvedena v publikaci 
WMO No. 386, Manual on the Global Telecommunication System. 

6 SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ PRO LETADLA ZA LETU 

6.1 Dodávání informací žádaných letadlem za letu 

Požaduje-li letadlo za letu meteorologické informace, měla by letištní meteorologická služebna nebo 
meteorologická výstražná služba, která žádost přijala, sama, nebo pokud je to nutné, za pomoci další letištní 
meteorologické služebny nebo meteorologické výstražné služby zajistit předání požadovaných informací. 

6.2 Informace pro plánování provozovatele za letu 

Meteorologické informace pro plánování provozovatele pro letadla za letu by měly být dodávány během období 
letu a zpravidla by měly obsahovat některé nebo všechny z následujících informací: 

a) zprávy METAR SPECI (včetně předpovědí TREND vydávaných v souladu s regionálními postupy ICAO); 

b) předpovědi TAF a opravené předpovědi TAF; 

c) informace SIGMET a AIRMET a dále mimořádná hlášení z letadel významná pro příslušný let, pokud nejsou 
již pokryta informací SIGMET;  

d) informace o výškovém větru a teplotách ve výšce; 

e) informační zprávy o vulkanickém popelu a tropické cyklóně vztahující se k danému letu; a 

f) další meteorologické informace v alfanumerickém nebo grafickém formátu v souladu s dohodou mezi 
poskytovatelem meteorologické služby a zainteresovanými provozovateli. 
 

Poznámka: Návod na zobrazení grafických informací v pilotním prostoru je uveden v publikaci Manual of 
Aeronautical Meteorological Practice (Doc 8896). 
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CHART LATITUDE LONGITUDE CHART LATITUDE LONGITUDE 

A N6700 W13724 D N6300 W01500 

A N6700 W01236 D N6300 E13200 

A S5400 W01236 D S2700 E13200 

A S5400 W13724 D S2700 W01500 

ASIA N3600 E05300 E N4455 E02446 

ASIA N3600 E10800 E N4455 E18000 

ASIA 0000 E10800 E S5355 E18000 

ASIA 0000 E05300 E S5355 E02446 

B N0304 W13557 F N5000 E10000 

B N7644 W01545 F N5000 W11000 

B N3707 E06732 F S5242 W11000 

B S6217 W05240 F S5242 E10000 

B1 N6242 W12500 M N7000 E10000 

B1 N6242 E04000 M N7000 W11000 

B1 S4530 E04000 M S1000 W11000 

B1 S4530 W12500 M S1000 E10000 

C N7500 W03500 MID N4400 E01700 

C N7500 E07000 MID N4400 E07000 

C S4500 E07000 MID N1000 E07000 

C S4500 W03500 MID N1000 E01700 

Obrázek A8-1 Pevně stanovené oblasti pokrytí předpovědí WAFS v mapovém formátu  
– Mercatorova projekce 

 



PŘEDPIS L 3  DOPLNĚK 8 

14.11.2013 
Změna č. 76 Doplněk 8 - 6 

 

 
      

CHART LATITUDE LONGITUDE CHART LATITUDE LONGITUDE 

EUR N4633 W05634 I N1912 E11130 

EUR N5842 E06824 I N3330 W06012 

EUR N2621 E03325 I N0126 W12327 

EUR N2123 W02136 I S0647 E16601 

G N3552 W02822 L N1205 E11449 

G N1341 E15711 L N1518 E04500 

G S0916 E10651 L N2020 W06900 

G S0048 E03447 L N1413 W14338 

H N3127 W14836 NAT N4439 W10143 

H N2411 E05645 NAT N5042 E06017 

H S0127 W00651 NAT N1938 E00957 

H N0133 W07902 NAT N1711 W05406 

Obrázek A8-2 Pevně stanovené oblasti pokrytí předpovědí WAFS v mapovém formátu  
– Polární stereografická projekce (severní polokoule) 



DOPLNĚK 8  PŘEDPIS L 3 

14.11.2013 
 Doplněk 8 - 7 Změna č. 76 

 

 
     

 CHART LATITUDE LONGITUDE  

 J S0318 W17812  

 J N0037 W10032  

 J S2000 W03400  

 J S2806 E10717  

 K N1255 E05549  

 K N0642 E12905  

 K S2744 W16841  

 K S1105 E00317  

Obrázek A8-3 Pevně stanovené oblasti pokrytí předpovědí WAFS v mapovém formátu  
– Polární stereografická projekce (jižní polokoule) 
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