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ČÁST I 

HLAVA 1 – DEFINICE 

 

Poznámka: Definice označené „RR“ jsou převzaty 
z dokumentu Radio Regulations of the International 
Telecommunication Union (ITU) (viz Handbook on 
Radio Frequency Spectrum Requirements for Civil 
Aviation including Statement of Approved ICAO 
Policies (Doc 9718)). 

1.1 Definice 

Výrazy použité v Předpisu L 3 mají následující 
význam: 

EU: 

ASHTAM (ASHTAM) 

Zvláštní série NOTAM oznamující stanovenou formou 
provozně význačné změny vulkanické aktivity, 
vulkanické erupce a/nebo oblaku tvořeného 
vulkanickým popelem. 

Automatický závislý přehledový systém – kontrakt 

(ADS-C) (Automatic dependent surveillance – 

contract (ADS-C)) 

Prostředek, kterým budou pomocí datového spoje 
vyměňovány položky ADS-C dohody mezi pozemním 
systémem a letadlem určující, za jakých podmínek by 
měla být zahájena hlášení ADS-C a jaké údaje by tato 
hlášení měla obsahovat. 

Poznámka: Zkrácený výraz „ADS kontrakt“ je 
běžně užíván při odkazu na ADS kontrakt událost, 
ADS kontrakt požadavek, ADS periodický kontrakt 
nebo na nouzový mód. 

EU: 

Automatizovaný pozorovací systém (Automatic 

observing system) 

Pozorovací systém, který měří, vyhodnocuje a hlásí 
všechny požadované prvky bez interakce člověka. 

Briefing (Briefing) 

Ústní výklad existujících a/nebo očekávaných 
meteorologických podmínek. 

Centrum pro kosmické počasí (SWXC) (Space 

weather centre (SWXC)) 

Středisko určené ke sledování jevů kosmického 
počasí, u nichž se očekává, že by mohly ovlivnit 
krátkovlnná rádiová spojení, komunikaci 
prostřednictvím satelitů, navigační a přehledové 
systémy založené na GNSS a/nebo představovat 
riziko ozáření pro osoby na palubě letadel, a 
poskytování informačních zpráv o těchto jevech. 

Poznámka: Centrum pro kosmické počasí je určeno 
jako celosvětové a/nebo oblastní. 

Cestovní hladina (Cruising level) 

Hladina dodržovaná letadlem během značné části 
letu. 

Člen letové posádky (Flight crew member) 

Člen posádky s průkazem způsobilosti pověřený 
povinnostmi nezbytnými pro provoz letadla během 
doby letové služby. 

Data v uzlových bodech v digitálním tvaru (Grid 

point data in digital form) 

Počítačem zpracovaná meteorologická data pro 
soubor pravidelně rozmístěných bodů na mapě. Data 
jsou určena pro přenos z meteorologického počítače 
do jiného počítače v zakódovaném tvaru vhodném pro 
automatizované zpracování. 

Poznámka: Ve většině případů jsou tato data 
přenášena telekomunikačními kanály středních nebo 
vysokých rychlostí. 

EU: 

Databanka OPMET (OPMET databank) 

Databanka zřízená k ukládání a mezinárodnímu 
zpřístupňování provozních meteorologických informací 
pro využití v letectví. 

Dohlednost (Visibility) 

Pro letecké účely je za dohlednost považována větší z: 
a) největší vzdálenosti, na kterou je možno spolehlivě 
vidět a rozeznat na světlém pozadí černý předmět 
vhodných rozměrů umístěný u země; a 
b) největší vzdálenosti, na kterou je možno spolehlivě 
rozeznat na neosvětleném pozadí světla o svítivosti 
přibližně 1 000 cd. 

Poznámka: Tyto dvě vzdálenosti jsou odlišné 
v atmosférických podmínkách charakterizovaných 
stejným koeficientem zeslabení (extinction coefficient). 
Vzdálenost b) kolísá v závislosti na intenzitě osvětlení 
pozadí. Vzdálenost a) objektivizuje meteorologický 
optický dosah (meteorological optical range (MOR)). 

Dotyková zóna (Touchdown zone) 

Část RWY za jejím prahem, na níž je předpokládán 
první dotyk přistávajícího letounu. 

Dráha (RWY) (Runway (RWY)) 
Vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti 
upravená pro vzlety a přistání letadel. 

Dráhová dohlednost (RVR) (Runway visual range 

(RVR)) 

Vzdálenost, na kterou může pilot letadla nacházejícího 
se na ose RWY vidět denní dráhové označení nebo 
návěstidla ohraničující RWY nebo vyznačující její osu. 

EU: 

Globální předpovědi v uzlových bodech (Gridded 

global forecasts) 

Předpovědi očekávaných hodnot meteorologických 
prvků v globální souřadnicové síti s definovaným 
vertikálním a horizontálním rozlišením. 

Hladina (Level) 

Všeobecný výraz používaný k vyjádření vertikální 
polohy letadla za letu znamenající buď výšku, 
nadmořskou výšku nebo letovou hladinu. 

Hlásný bod (Reporting point) 

Stanovené zeměpisné místo, vzhledem k němuž se 
může hlásit poloha letadla. 
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Hlášení z letadla (Air-report) 

Hlášení z letadla za letu sestavené ve shodě 
s požadavky na hlášení polohy a provozní a/nebo 
meteorologická hlášení. 

Poznámka: Podrobnosti o AIREP jsou uvedeny 
v Předpisu L 4444. 

EU: 

Informace/zpráva AIRMET (AIRMET 

information/message) 

Informace vydaná meteorologickou výstražnou 
službou týkající se výskytu nebo očekávaného výskytu 
určitých meteorologických jevů na trati, které mohou 
ovlivnit bezpečnost letového provozu v nízkých 
hladinách, a informace o vývoji těchto jevů v čase a 
prostoru, které nebyly uvedeny v předpovědi, vydané 
pro lety v nízkých hladinách v dané letové informační 
oblasti nebo její části. 

ICAO/EU: 

Informace/zpráva SIGMET (SIGMET 

information/message) 

Informace vydaná meteorologickou výstražnou 
službou týkající se výskytu nebo očekávaného výskytu 
určitých meteorologických jevů na trati a jiných jevů 
v atmosféře, které mohou ovlivnit bezpečnost letového 
provozu, a vývoje těchto jevů v čase a prostoru. 

Konzultace (Consultation) 

Diskuse s meteorologem nebo jinou kvalifikovanou 
osobou o existujících a/nebo očekávaných 
meteorologických podmínkách, které se vztahují 
k letovému provozu; diskuse zahrnuje odpovědi 
na otázky. 

Let s prodlouženým operačním dosahem 

(Extended range operation) 

Každý let letounu se dvěma turbinovými pohonnými 
jednotkami, při kterém doba letu z kteréhokoliv bodu 
na trati k plánovanému náhradnímu letišti cestovní 
rychlostí s jednou pohonnou jednotkou vyřazenou 
z činnosti (za podmínek mezinárodní standardní 
atmosféry ISA a klidných a stálých atmosférických 
podmínek) je větší než prahový čas schválený státem 
provozovatele. 

Letadlo (Aircraft) 

Zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej 
v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi 
vůči zemskému povrchu. 

EU: 

Letecká meteorologická stanice (Aeronautical 

meteorological station) 

Stanice určená k pozorování počasí a k vydávání 
meteorologických zpráv pro potřeby letectví. 

Letecká pevná služba (AFS) (Aeronautical fixed 

service (AFS))  

Telekomunikační služba mezi stanovenými pevnými 
body, poskytovaná zvláště pro bezpečnost letectví 
a pro pravidelný, účinný a hospodárný provoz 
leteckých služeb. 

Letecká pevná telekomunikační sít’ (AFTN) 

(Aeronautical fixed telecommunication network 

(AFTN)) 

Celosvětový systém leteckých pevných okruhů 
zřízených jako součást letecké pevné služby pro 

výměnu zpráv a/nebo přenos informací v digitální 
formě mezi stanicemi letecké pevné služby se 
stejnými nebo slučitelnými přenosovými 
charakteristikami. 

Letecká pohyblivá služba (Aeronautical mobile 

service (RR 1.32))  

Pohyblivá služba mezi leteckými a letadlovými 
stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem, 
jíž se mohou účastnit i stanice záchranných 
prostředků. Do této služby se mohou zahrnout palubní 
nouzové majáky polohy na stanovených tísňových 
a nouzových kmitočtech. 

Letecká telekomunikační stanice (Aeronautical 

telecommunication station)  

Stanice letecké telekomunikační služby. 

Letiště (Aerodrome) 

Vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně 
budov, zařízení a vybavení), určená buď zcela nebo 
zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel. 

Letištní klimatologický přehled (Aerodrome 

climatological summary)  

Stručný přehled určitých meteorologických prvků pro 
dané letiště založený na statistických datech. 

Letištní klimatologická tabulka (Aerodrome 

climatological table) 

Tabulka obsahující statistická data o pozorovaném 
výskytu jednoho nebo více meteorologických prvků 
pro dané letiště. 

EU: 

Letištní meteorologická služebna (Aerodrome 

meteorological office) 

Služebna zřízená k poskytování meteorologické služby 
letišti. 

EU: 

Letištní předpovědí (TAF) (Terminal aerodrome 

forecast (TAF))  

Stručná informace o očekávaných meteorologických 
podmínkách na letišti během stanoveného časového 
období. 

Letištní řídící věž (Aerodrome control tower) 

Stanoviště ustanovené k poskytování služby řízení 
letového provozu letištnímu provozu. 

EU: 

Letová meteorologická dokumentace (Flight 

documentation) 

Dokumenty včetně map a formulářů, které obsahují 
meteorologické informace pro určitý let. 

Letová hladina (Flight level) 

Hladina konstantního atmosférického tlaku vztažená 
ke stanovenému základnímu údaji tlaku 1013,2 
hektopascalů (hPa) oddělená od ostatních tlakových 
hladin stanovenými tlakovými intervaly. 

Poznámka 1: Tlakoměrný výškoměr je kalibrován 
podle standardní atmosféry: 

a) když je nastaven na QNH, ukazuje nadmořskou 
výšku; 

b) když je nastaven na QFE, ukazuje výšku nad 
referenčním bodem QFE; 
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c) když je nastaven na tlak 1013,2 hPa, může být 
použit k indikaci letových hladin. 

Poznámka 2: Výrazy "výška" a "nadmořská výška“, 
které jsou použity v Poznámce 1, se vztahují 
k tlakovým a nikoliv ke geometrickým výškám nad 
terénem či nad mořem. 

Letová informační oblast (Flight information 

region) 

Vzdušný prostor stanovených rozměrů, v němž se 
poskytuje letová informační služba a pohotovostní 
služba. 

Letové informační středisko (Flight information 

centre) 

Stanoviště zřízené pro poskytování letové informační 
služby a pohotovostní služby. 

Management jakosti (Quality management) 
Koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace 
pokud se týče jakosti (ČSN EN ISO 9000*). 

Meteorologická družice (Meteorological satellite) 

Umělá družice Země provádějící meteorologická 
pozorování a předávající tato pozorování na Zemi. 

Meteorologická informace (Meteorological 

information) 

Meteorologické zprávy, analýza, předpověď nebo 
jakákoli jiná informace o stávajících nebo 
očekávaných meteorologických podmínkách. 

Meteorologická služebna (Meteorological office) 

Služebna určená k poskytování meteorologické služby 
pro mezinárodní letectví. 

EU: 

Meteorologická výstražná služba (Meteorological 

watch office) 

Služba, která monitoruje meteorologické podmínky, 
které ovlivňují letový provoz, a poskytuje informace 

o výskytu nebo očekávaném výskytu určitých 
meteorologických jevů na trati, přírodních či jiných 
nebezpečích, která mohou ovlivnit bezpečnost 
provozu letadel ve vymezeném prostoru odpovědnosti. 

Meteorologická zpráva (Meteorological report) 

Informace o pozorovaných meteorologických 
podmínkách vztažených k určitému místu a času. 

Meteorologický bulletin (Meteorological bulletin)  

Text obsahující meteorologické informace opatřený 
příslušným záhlavím. 

Meteorologický úřad (Meteorological authority) 

Úřad poskytující nebo zařizující na základě souhlasu 
smluvního státu poskytování meteorologických služeb 
mezinárodnímu letectví. 

Poznámka: Viz ust. 2.1.4.  

Mezinárodní služba pro sledování vulkanického 

popelu v letových cestách (IAVW) (International 

airways volcano watch (IAVW)) 

                                                           
* Standardy ISO - ČSN EN ISO 9000 - Systémy 

managementu kvality – Základní principy a slovník 

Mezinárodní systém sledování vulkanického popelu 
v atmosféře a poskytování příslušných výstrah 
letadlům. 

Poznámka: IAVW je založena na spolupráci 
leteckých a neleteckých provozních pracovišť 
používajících informace získané z pozorovacích zdrojů 
a sítí, které jsou zabezpečovány smluvními státy. 
Služba je koordinována ICAO ve spolupráci s dalšími 
zainteresovanými mezinárodními organizacemi. 

EU: 

Mimořádné hlášení z letadla (Special air-report)  

Meteorologické hlášení z letadla vydané v souladu 
s kritérii na základě podmínek pozorovaných během 
letu. 

EU: 

Minimální sektorová nadmořská výška (Minimum 

sector altitude) 
Minimální nadmořská výška, která může být použita, 
aby byla zajištěna výška nejméně 300 m (1 000 ft) nad 
všemi objekty umístěnými v prostoru vymezeném 
výsečí kruhu o poloměru 46 km (25 NM) a se středem 
ve význačném bodě, vztažném bodě letiště (ARP) 
nebo vztažném bodě heliportu (HRP). 

EU: 

Místní mimořádná zpráva (Local special report) 

Meteorologická zpráva vydávaná v souladu s kritérii 
stanovenými pro mimořádná pozorování, která má být 
rozšiřována pouze na letišti původu, kde byla 
provedena pozorování. 

EU: 

Místní pravidelná zpráva (Local routine report) 

Meteorologická zpráva vydávaná v pevně stanovených 
intervalech, která má být rozšiřována pouze na letišti 
původu, kde byla provedena pozorování. 

Model pro výměnu meteorologických informací 

ICAO (IWXXM) (ICAO meteorological information 

exchange model (IWXXM)) 
Datový model určený k reprezentaci leteckých 
meteorologických informací. 

Nadmořská výška (Altitude) 

Vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu 
považovaného za bod, měřená od střední hladiny 
moře (MSL). 

Náhradní letiště (Alternate aerodrome) 

Letiště, na které letadlo může pokračovat, když 
přistání na letišti zamýšleného přistání nebo 
pokračování v letu na toto letiště není možné nebo 
žádoucí, na kterém jsou k dispozici potřebné služby a 
zařízení, na kterém mohou být splněny požadavky na 
výkonnost letadla, a které je v provozu 
v předpokládané době použití. Mezi náhradní letiště 
patří následující: 

 Náhradní letiště při vzletu (Take-off alternate) 
 Náhradní letiště, na kterém by bylo letadlo 

schopné přistát, je-li to nezbytné krátce po vzletu, 
kdy není možné použít letiště vzletu. 

 Náhradní letiště na trati (En-route alternate) 
 Náhradní letiště, na kterém by bylo letadlo 

schopné přistát, v případě, že se na trati stane let 
na náhradní letiště nezbytným. 
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 Náhradní letiště určení (Destination alternate) 
 Náhradní letiště, na kterém by bylo letadlo 

schopné přistát, jestliže přistání na letišti určení 
není možné nebo žádoucí. 

Poznámka: Letiště odletu může být pro daný let 
i náhradním letištěm na trati nebo náhradním letištěm 
letiště určení. 

Navigační specifikace (Navigation specification) 

Soubor požadavků pro letadlo a letovou posádku 
nezbytných k podpoře provozu s navigací založenou 
na výkonnosti ve stanoveném vzdušném prostoru. 
Existují dva druhy navigačních specifikací:  

 Specifikace požadované navigační výkonnosti 
(RNP) (Required navigation performance (RNP) 
specification) 
Navigační specifikace založená na prostorové 
navigaci, která zahrnuje požadavky na sledování 
výkonnosti a varování, označovaná zkratkou RNP, 
např. RNP 4, RNP APCH. 

 Specifikace prostorové navigace (RNAV) (Area 
navigation (RNAV) specification) 
Navigační specifikace založená na prostorové 
navigaci, která nezahrnuje požadavky na sledování 
výkonnosti a varování, označovaná zkratkou 
RNAV, např. RNAV 5, RNAV 1. 

Poznámka: Performance-based navigation (PBN) 
Manual (Doc 9613), Volume II obsahuje podrobný 
návod pro navigační specifikace.  

Navigace založená na výkonnosti (PBN) 

(Performance-based navigation) 

Prostorová navigace založená na výkonnostních 
požadavcích pro letadla provozovaná na tratích ATS, 
na postupech přiblížení podle přístrojů nebo ve 
stanoveném vzdušném prostoru. 

Poznámka: Výkonnostní požadavky jsou 
vyjádřeny navigačními specifikacemi (specifikace 
RNAV, specifikace RNP) ve vztahu k přesnosti, 
integritě, spojitosti, dostupnosti a funkčnosti, nezbytné 
pro navrhovaný provoz v souvislosti s příslušným 
konceptem vzdušného prostoru. 

EU: 

Nebezpečí (Hazard) 

Jakýkoliv stav, událost nebo okolnost, která by mohla 
vyvolat škodlivý účinek. 

EU: 

NOTAM (NOTAM) 

Oznámení rozšiřované telekomunikačními prostředky 
obsahující informace o zřízení, stavu nebo změně 
kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů, 
nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná 
pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem. 

Oblačnost provozního významu (Cloud of 

operational significance) 

Oblačnost s výškou základny oblačnosti pod 5 000 ft 
(1 500 m) nebo pod nejvyšší minimální sektorovou 
nadmořskou výškou podle toho, která z nich je větší, 
nebo oblačnost druhu cumulonimbus nebo věžovitý 
cumulus v jakékoliv výšce. 

Oblastní předpověď GAMET (GAMET area 

forecast) 

Oblastní předpověď ve zkrácené otevřené řeči pro lety 
v nízkých hladinách pro letovou informační oblast 

nebo její část, kterou připravuje letištní meteorologická 
služebna určená příslušným poskytovatelem 
meteorologické služby a která se vyměňuje mezi 
meteorologickými služebnami sousedních letových 
informačních oblastí podle dohody mezi příslušnými 
poskytovateli meteorologických služeb.  

EU: 

Oblastní předpověď pro lety v nízkých hladinách 

(Area forecast for low-level flights) 

Předpověď meteorologických jevů pro letovou 
informační oblast nebo její část, která byla vydána 
k pokrytí vrstvy pod letovou hladinou 100 (nebo pod 
letovou hladinou 150 v horských oblastech nebo vyšší 
hladinou, je-li to nezbytné).  

Oblastní středisko řízení (Area control centre)  

Stanoviště ustavené k poskytování služby řízení 
letového provozu řízeným letům v řízených oblastech 
pod jeho pravomocí. 

EU: 

OPMET (OPMET) 

Provozní meteorologické informace pro použití 
v předletové přípravě či letovém plánování letového 
provozu. 

EU: 

Poloautomatický pozorovací systém (Semi-

automatic observing system) 

Pozorovací systém, který umožňuje manuální 
doplňování měřených prvků a vyžaduje, aby součástí 
procesu vydávání zpráv byl člověk. 

EU: 

Poradenské centrum pro tropické cyklóny (TCAC) 

(Tropical cyclone advisory centre (TCAC)) 

Meteorologické centrum, které meteorologickým 
výstražným službám, centrům WAFC a mezinárodním 
databankám OPMET poskytuje informační zprávy o 
poloze, předpovídaném směru a rychlosti postupu, 
maximálním přízemním větru a tlaku ve středu 
tropických cyklón. 

ICAO/EU: 

Poradenské centrum pro vulkanický popel (VAAC) 

(Volcanic Ash advisory centre (VAAC)) 

Meteorologické centrum, které meteorologickým 
výstražným službám, oblastním střediskům řízení, 
letovým informačním střediskům, centrům WAFC 
a mezinárodním databankám OPMET poskytuje 
informační zprávy o horizontálním a vertikálním 
rozsahu a předpovídaném pohybu vulkanického 
popelu v atmosféře. 

EU: 

Pozorování (meteorologické) (Observation 

(meteorological)) 

Měření a/nebo vyhodnocení jednoho nebo více 
meteorologických prvků. 

Pozorování z letadla (Aircraft observation) 

Vyhodnocení jednoho nebo více meteorologických 
prvků provedené z letadla za letu. 

Práh dráhy (Threshold)  

Začátek té části RWY, která je použitelná pro přistání. 
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Prokazování jakosti (Quality assurance) 

Část managementu jakosti zaměřená na poskytování 
důvěry, že požadavky na jakost budou splněny (ČSN 

EN ISO 9000). 

Prostorová navigace (RNAV) (Area navigation 

(RNAV)) 

Způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let 
po jakékoliv požadované letové dráze, v dosahu 
pozemního nebo kosmického navigačního zařízení 
nebo v rozsahu možnosti vlastního vybavení letadla 
nebo kombinací obojího. 

Poznámka: Prostorová navigace zahrnuje 
navigaci založenou na výkonnosti, stejně tak jako jiné 
činnosti, které nesplňují definici navigace založené  
na výkonnosti.  

Provozní řízení (Operational control)  

Uplatňování pravomoci na zahájení, pokračování, 
odklonění nebo ukončení letu v zájmu bezpečnosti 
letadla, pravidelnosti a účinnosti letu. 

Provozní letový plán (Operational flight plan)  

Plán provozovatele pro bezpečné provedení letu, 
založený na výkonnosti letounu, provozních 
omezeních, významných očekávaných podmínkách na 
trati, která má být dodržena a letištích souvisejících 
s letem. 

Provozní plánování (Operational planning)  

Plánování letové činnosti provozovatelem. 

Provozovatel (Operator) 

Právnická nebo fyzická osoba, která provozuje letadlo 
nebo zaměstnává osoby k jeho provozu. 

EU: 

Přederupční vulkanická aktivita (Pre-eruption 

volcanic activity) 

Neobvyklá a/nebo sílící vulkanická aktivita, která by 
mohla být předzvěstí vulkanické erupce. 

EU: 

Předpokládaný čas příletu (ETA) (Estimated time of 

arrival) 

Pro lety IFR čas, ve kterém se předpokládá, že letadlo 
přiletí nad stanovený bod, který je vymezen ve vztahu 
k radionavigačním prostředkům a z kterého se 
předpokládá zahájení přiblížení podle přístrojů nebo 
není-li bod vyznačen radionavigačním prostředkem 
pro dané letiště – čas příletu nad letiště. Pro lety VFR 
čas, ve kterém se předpokládá, že letadlo přiletí nad 
letiště. 

Předpověď (Forecast) 

Informace o očekávaných meteorologických 
podmínkách pro určitý čas nebo časový interval a pro 
určitou oblast nebo část vzdušného prostoru.  

EU: 

Předpověď pro vzlet (Forecast for take-off)  

Předpověď pro určitý čas, připravená letištní 
meteorologickou služebnou, která obsahuje informace 
o očekávaných podmínkách nad systémem drah, jež 

                                                           
 Standardy ISO - ČSN EN ISO 9000 - Systémy 

managementu kvality – Základní principy a slovník 

se týkají směru a rychlosti přízemního větru a 
jakýchkoli výkyvů ve směru a rychlosti, teploty, tlaku 
(QNH) a jakýchkoli dalších prvků na základě místní 
dohody. 

Předpovědní mapa (Prognostic chart)  

Na mapě graficky zobrazená předpověď určených 
meteorologických prvků pro určitý čas nebo časový 
interval a pro určenou plochu nebo část vzdušného 
prostoru. 

Převládající dohlednost (Prevailing visibility) 

Nejvyšší hodnota dohlednosti pozorovaná v souladu 
s definicí „Dohlednost“, které je dosaženo nejméně na 
polovině kruhového horizontu nebo nejméně na 
polovině letištní plochy. Tyto oblasti mohou tvořit 
spojitý sektor nebo mohou být složeny z několika 
nespojitých sektorů.  

Poznámka: Tato hodnota může být vyhodnocena 
pozorovatelem a/nebo přístrojovým systémem. 
K získání co nejlepšího odhadu převládající 
dohlednosti se tam, kde jsou nainstalovány, používají 
přístroje. 

Přibližovací stanoviště řízení (Approach control 

unit)  

Stanoviště ustanovené k poskytování služby řízení 
letového provozu řízeným letům letadel přilétávajících 
na jedno nebo více letišt’ nebo odlétávajících z nich. 

Příslušný úřad ATS (Appropriate ATS authority) 

Příslušný úřad určený (pověřený) státem, odpovědný 
za poskytování letových provozních služeb 
v příslušném vzdušném prostoru. 

Regionální postupy ICAO (Regional air navigation 

agreement) 

Postupy schválené Radou ICAO za normálních 
okolností dle doporučení regionálních leteckých 
jednání. 

Řízená oblast (Control area) 

Řízený vzdušný prostor sahající nahoru od stanovené 
výšky nad zemí. 

Řízení jakosti (Quality control) 

Část managementu jakosti zaměřená na plnění 
požadavků na jakost (ČSN EN ISO 9000*). 

EU: 

SIGMET (SIGMET) 

Informace týkající se meteorologických jevů na trati, 
které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu. 

Standardní izobarická hladina (Standard isobaric 

surface) 

Celosvětově stanovená izobarická hladina používaná 
ke znázornění a analýze podmínek v atmosféře. 

EU: 

Stanoviště letových provozních služeb (Air traffic 

services unit) 

Výraz zahrnující stanoviště řízení letového provozu, 
letové informační středisko, stanoviště poskytující 
letištní letovou informační službu nebo ohlašovnu 
letových provozních služeb. 
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Stanoviště služeb pátrání a záchrany (Search and 

rescue services unit) 

Obecný pojem znamenající buď záchranné 
koordinační středisko, odbočku záchranného 
koordinačního střediska nebo kontaktní místo pátrání 
a záchrany. 

ČR: 

Poznámka: V ČR se neaplikuje. Používá se 
pouze pojem záchranné koordinační středisko. 

Státní vulkanologická observatoř (State volcano 

observatory) 

Vulkanologická observatoř určená na základě 
regionálních postupů ICAO k monitorování aktivních 
nebo potenciálně aktivních sopek v rámci státu a 
k poskytování informací o vulkanické činnosti 
přidruženému oblastnímu středisku řízení / letovému 
informačnímu středisku, meteorologické výstražné 
službě a poradenskému centru pro vulkanický popel. 

ČR: 

Poznámka: V ČR není zřízena. 

EU: 

Světové oblastní předpovědní centrum (WAFC) 

(World area forecast centre (WAFC)) 

Meteorologické centrum, které připravuje a vydává 
předpovědi význačného počasí a výškové předpovědi 
v digitální formě, v celosvětovém měřítku přímo 
členským státům příslušnými prostředky letecké pevné 
služby. 

Světový oblastní předpovědní systém (WAFS) 

(World area forecast system (WAFS)) 

Celosvětový systém, prostřednictvím kterého centra 
WAFC poskytují letecké meteorologické předpovědi 
pro lety na tratích v jednotném standardizovaném 
tvaru. 

Tropická cyklóna (Tropical cyclone) 

Termín používaný pro označení nefrontální cyklóny 
synoptického měřítka, která vzniká nad tropickými 
nebo subtropickými oblastmi moří a oceánů, 
s uspořádanou konvekcí a s výraznou cyklonální 
cirkulací při zemi. 

Velitel letadla (Pilot-in-command)  

Pilot určený provozovatelem nebo v případě 
všeobecného letectví vlastníkem k velení a pověřený 
provedením bezpečného letu. 

VOLMET (VOLMET) 

Meteorologické informace pro letadlo za letu.  

 Datový spoj-VOLMET (D-VOLMET) (Data link –
VOLMET (D-VOLMET)) 
Poskytování aktuálních pravidelných letištních 
zpráv (METAR) a zvláštních letištních zpráv 
(SPECI), předpovědí TAF, informací SIGMET, 
mimořádných hlášení z letadel, na základě kterých 
nebyla vydána informace SIGMET a kde jsou 
dostupné, informací AIRMET prostřednictvím 
datového spoje. 

 VOLMET vysílání (VOLMET broadcast)  
Poskytování příslušných aktuálních zpráv METAR, 
SPECI, předpovědí TAF a informací SIGMET 
prostřednictvím nepřetržitého opakovaného 
rozhlasového vysílání.  

EU: 

Vybrané středisko pro pozorování vulkanické 

aktivity (Selected volcano observatory) 

Poskytovatel vybraný příslušným úřadem, který 
pozoruje aktivitu sopky nebo skupiny sopek a 
zpřístupňuje tato pozorování příjemcům v odvětví 
letectví dle dohodnutého seznamu. 

EU: 

Výstraha pro letiště (Aerodrome warning) 

Informace vydané letištní meteorologickou služebnou, 
týkající se výskytu či očekávaného výskytu 
meteorologických podmínek, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit letadla na zemi včetně 
zaparkovaných letadel a zařízení a služeb letiště. 

Výška (Height)  

Vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu 
považovaného za bod, měřená od stanovené roviny. 

Výška letiště nad mořem (Aerodrome elevation) 

Výška nejvyššího bodu přistávací plochy nad mořem. 

Výška nad mořem (Elevation)  

Vertikální vzdálenost bodu na zemském povrchu nebo 
hladiny splývající se zemským povrchem měřená od 
střední hladiny moře. 

Výšková mapa (Upper-air chart) 

Meteorologická mapa určité hladiny nebo vrstvy 
v atmosféře. 

Vztažný bod letiště (Aerodrome reference point) 

Stanovená zeměpisná poloha letiště. 

Záchranné koordinační středisko (Rescue  

co-ordination centre) 

Stanoviště odpovědné za zajištění účinné organizace 
pátrací a záchranné služby a za koordinaci vedení 
pátracích a záchranných akcí v oblasti pátrání 
a záchrany. 

Zásady lidských činitelů (Human Factors 

Principles) 

Zásady, které platí pro letecký projekt/konstrukci, 
osvědčování, výcvik, provoz a údržbu a které se snaží 
nalézt bezpečné rozhraní mezi člověkem a ostatními 
systémovými složkami správným zvážením lidské 
výkonnosti. 
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1.2 Výrazy použité s vymezeným významem 

Níže uvedené výrazy použité v tomto předpisu mají 
následující význam: 
a) výraz „služba“ (service) se používá ve smyslu 

skutečně poskytované, tj. vykonané, služby. Pro 
označení administrativního subjektu se používá 
důsledně výraz „Meteorologický úřad“;  

 Poznámka: Letecká meteorologická služba se 
poskytuje v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb. 

b) výraz „poskytovat“ (provide) se používá výhradně 
ve spojení s poskytováním služby;  

c) výraz „vydat“ (issue) se používá výhradně 
v případech, kdy je závazná povinnost rozšířena 
na vyslání informace uživateli; 

d) výraz „zpřístupnit“ (make available) se používá 
výhradně v případech, kdy závazná povinnost 
končí tím, že je informace uživateli dostupná; 

e) výraz „dodat“ (supply) se používá výhradně, jde-li 
o případ c) nebo d); 
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