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DOPLNĚK 9 – TECHNICKÉ SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ PRO LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY, 

SLUŽBY PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANY A PRO LETECKOU INFORMAČNÍ SLUŽBU 

(viz Hlava 10) 

1 INFORMACE POSKYTOVANÉ STANOVIŠTÍM LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB 

1.1 Seznam informací pro letištní řídící věž 

Přidružená letištní meteorologická služebna musí dodávat letištní řídící věži následující meteorologické 
informace: 

a) místní pravidelné zprávy, místní mimořádné zprávy, zprávy METAR, SPECI, předpovědi TAF a TREND, 
včetně k nim vydaných oprav, příslušného letiště; 

b) informace SIGMET a informace AIRMET, výstrahy na střih větru a výstrahy pro letiště; 

c) jakékoli další meteorologické informace podle místní dohody, například předpovědi přízemního větru pro 
rozhodování o případných změnách volby dráhy; a 

d) přijaté informace o oblaku tvořeném vulkanickým popelem, na který ještě nebyla vydána informace SIGMET 
v souladu s dohodou mezi poskytovatelem meteorologické služby a příslušným úřadem ATS; a 

e) přijaté informace o přederupční vulkanické činnosti a/nebo vulkanické činnosti v souladu s dohodou mezi 
poskytovatelem meteorologické služby a příslušným úřadem ATS. 

ČR: 

Poznámka: Na základě dosavadních pozorování a reportů není na území ČR výskyt střihů větru natolik 
četný ani nebezpečný, aby mohl být považován za faktor. Výstrahy (WS WRNG) ani varovné signály na střih 
větru nejsou ve FIR Praha vydávány. 

1.2 Seznam informací pro přibližovací stanoviště řízení 

Přidružená letištní meteorologická služebna musí dodávat přibližovacímu stanovišti řízení následující 
meteorologické informace: 

a) místní pravidelné zprávy, místní mimořádné zprávy, zprávy METAR, SPECI, předpovědi TAF a TREND, 
včetně k nim vydaných oprav, příslušného letiště a dalších letišť, pro která jsou tyto informace přibližovacím 
stanovištěm řízení požadovány; 

b) informace SIGMET a informace AIRMET, výstrahy na střih větru, výstrahy pro letiště a příslušná mimořádná 
hlášení z letadel týkající se prostoru odpovědnosti přibližovacího stanoviště řízení; 

c) jakékoli další meteorologické informace podle místní dohody;  

d) přijaté informace o oblaku tvořeném vulkanickým popelem, na který ještě nebyla vydána informace SIGMET 
v souladu s dohodou mezi poskytovatelem meteorologické služby a příslušným úřadem ATS; a 

e) přijaté informace o přederupční vulkanické činnosti a/nebo vulkanické činnosti v souladu s dohodou mezi 
poskytovatelem meteorologické služby a příslušným úřadem ATS. 

ČR: 

Poznámka: Na základě dosavadních pozorování a reportů není na území ČR výskyt střihů větru natolik 
četný ani nebezpečný, aby mohl být považován za faktor. Výstrahy (WS WRNG) ani varovné signály na střih 
větru nejsou ve FIR Praha vydávány. 

1.3 Seznam informací pro oblastní středisko řízení a letové informační středisko 

Přidružená meteorologická služebna a přidružené pracoviště meteorologické výstražné služby musí dodávat 
letovému informačnímu středisku nebo oblastnímu středisku řízení následující meteorologické informace: 

a) zprávy METAR a SPECI včetně aktuálních údajů tlaku pro letiště a jiná místa, předpovědi TAF a předpovědi 
TREND, včetně k nim vydaných oprav, ze všech letišť spadajících do příslušné letové informační oblasti nebo 
řízené oblasti a, pokud je to oblastním střediskem řízení nebo letovým informačním střediskem požadováno, 
také z letišť ze sousedních letových informačních oblastí tak, jak stanoví regionální postupy ICAO; 

b) předpovědi výškových větrů, teplot ve výšce a jevů význačného počasí na trati, včetně k nim vydaných oprav, 
se zvláštním důrazem na jevy, které by mohly znemožnit provoz podle pravidel letu za viditelnosti (VFR), 
informace SIGMET, informace AIRMET a příslušná mimořádná hlášení z letadel z příslušné letové informační 
oblasti nebo řízené oblasti a, pokud tak stanoví regionální postupy ICAO a je to oblastním střediskem řízení 
nebo letovým informačním střediskem požadováno, také ze sousedních letových informačních oblastí;  
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c) jakékoli další meteorologické informace požadované oblastním střediskem řízení nebo letovým informačním 
střediskem pro letadla za letu; není-li požadovaná meteorologická informace v přidružené meteorologické 
služebně a/nebo v určeném pracovišti meteorologické výstražné služby dostupná, musí tato služebna nebo 
pracoviště výstražné služby potřebnou informaci získat z meteorologické služebny nebo z meteorologické 
výstražné služby, ve které je tato informace k dispozici; 

d) přijaté informace o oblaku tvořeném vulkanickým popelem, na který ještě nebyla vydána informace SIGMET 
v souladu s dohodou mezi poskytovatelem meteorologické služby a příslušným úřadem ATS; 

e) přijaté informace týkající se úniku radioaktivních látek do atmosféry v souladu s dohodou mezi poskytovatelem 
meteorologické služby a příslušným úřadem ATS; 

f) informační zprávy o tropických cyklónách vydávané TCAC v oblasti jeho odpovědnosti; 

g) informační zprávy o vulkanickém popelu vydávané VAAC v oblasti jeho odpovědnosti;  

h) přijaté informace o přederupční vulkanické činnosti a/nebo vulkanické činnosti v souladu s dohodou mezi 
poskytovatelem meteorologické služby a příslušným úřadem ATS. 

1.4 Dodávání informací leteckým telekomunikačním stanicím 

Kde je to nutné, musí se pro účely letové informační služby předávat aktuální meteorologické zprávy 
a předpovědi určeným leteckým telekomunikačním stanicím. Kopie těchto informací, pokud jsou požadovány, se 
musí předávat letovému informačnímu středisku nebo oblastnímu středisku řízení. 

1.5 Forma informací 

ČR: 

1.5.1 Pokud není dohodnuto jinak, musí být stanovištím letových provozních služeb dodávány místní 
pravidelné zprávy, místní mimořádné zprávy, zprávy METAR, SPECI, předpovědi TAF, TREND, informace 
SIGMET, informace AIRMET, předpovědi výškových větrů a teplot ve výšce a opravy předpovědí ve formě, ve 
které jsou připraveny, rozšiřovány jiným letištním meteorologickým služebnám nebo meteorologickým výstražným 
službám nebo přijaty z jiných letištních meteorologických služeben nebo meteorologických výstražných služeb. 

1.5.2 Zpřístupňují-li se stanovištím letových provozních služeb pro další počítačové zpracování výšková data 
v digitálním tvaru zpracovaná pro uzlové body, musí poskytovatel meteorologické služby dohodnout s příslušným 
úřadem ATS obsah, formát a způsob přenosu těchto dat. Data se dodávají zpravidla co nejdříve po ukončení 
výpočtu předpovědí. 

2 INFORMACE POSKYTOVANÉ ZÁCHRANNÝM KOORDINAČNÍM STŘEDISKŮM  

2.1 Seznam informací 

Informace dodávané záchrannému koordinačnímu středisku musí obsahovat meteorologické podmínky, které 
existovaly v místě poslední známé polohy pohřešovaného letadla, po kterém se pátrá a meteorologické podmínky 
podél zamýšlené trati tohoto letadla se zvláštním zřetelem na: 

a) jevy význačného počasí na trati; 

b) množství a druh oblačnosti, zvláště jde-li o cumulonimbus, výšky základen a horních hranic oblačnosti;  

c) dohlednost a jevy snižující dohlednost; 

d) přízemní a výškový vítr; 

e) stav půdy, zvláště jde-li o jakoukoli sněhovou pokrývku nebo záplavy; 

f) teplotu na hladině moře, stav moře, pokrytí ledem (pokud je nějaké), a mořské proudy, je-li to relevantní pro 
oblast pátrání; a 

g) údaje o tlaku na hladině moře. 

ČR: 

Poznámka: Body f) a g) se v ČR neaplikují. 

2.2 Informace poskytované na základě žádosti 

ČR: 

2.2.1 Na žádost záchranného koordinačního střediska určená letištní meteorologická služebna nebo 
meteorologická výstražná služba musí obstarat podrobnosti z letové meteorologické dokumentace, která byla 
dodána pohřešovanému letadlu, po kterém se pátrá, včetně jakýchkoli oprav předpovědí, které byly předány do 
letadla za letu. 

2.2.2 K usnadnění pátracích a záchranných akcí musí určená letištní meteorologická služebna nebo 
meteorologická výstražná služba na požádání dodat: 
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a) úplné a podrobné informace o aktuálních a předpovídaných meteorologických podmínkách v oblasti pátrání; 

b) aktuální a předpovídané podmínky na trati pokrývající lety letadla, které provádí pátrání z a na letiště, ze 
kterého je pátrání prováděno. 

2.2.3 Na žádost záchranného koordinačního střediska by určená letištní meteorologická služebna nebo 
meteorologická výstražná služba měly dodat nebo zajistit dodání meteorologických informací požadovaných 
loděmi provádějícími pátrání a záchranu. 

ČR: 

Poznámka: V ČR se neaplikuje.  

3. INFORMACE POSKYTOVANÉ STANOVIŠTÍM LETECKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY 

3.1 Seznam informací 

Letecké informační službě musí být dodávány následující informace: 

a) informace o meteorologické službě poskytované mezinárodnímu letectví určené k publikaci v Letecké 
informační příručce; 

 Poznámka: Podrobnosti o těchto informacích jsou uvedeny v dokumentu PANS-AIM, Appendix 3, Part 1, 
GEN 3.5 a Part 3, AD 2.2, 2.11, 3.2 a 3.11. 

b) informace, které jsou nutné pro přípravu oznámení NOTAM nebo ASHTAM zahrnující zejména:  

 1) informace o zřízení, ukončení a významných změnách provozu leteckých meteorologických služeb. Tyto 
informace musí být poskytovány letecké informační službě s dostatečným předstihem před datem 
účinnosti, aby mohlo být vydáno oznámení NOTAM v souladu s Předpisem L 15, ust. 6.3.2.2 a 6.3.2.3. 

2) informace o výskytu vulkanické činnosti; 

Poznámka: Specifikace požadovaných informací jsou uvedeny v Hlavě 3, ust. 3.3.2 a v Hlavě 4, ust. 4.8. 

 3) informace o úniku radioaktivních látek do atmosféry v souladu s dohodou mezi poskytovatelem 
meteorologické služby a ÚCL. 

Poznámka: Požadované specifické informace jsou uvedeny v Hlavě 3, ust. 3.4.2 g). 

c) informace nutné pro přípravu leteckých informačních oběžníků zahrnující zejména: 

1) informace o očekávaných důležitých změnách leteckých meteorologických postupů, služeb a zařízení; 

2) informace o vlivu určitých jevů počasí na letový provoz. 
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