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HLAVA 10 – INFORMACE PRO SLUŽBU ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU, 

SLUŽBY PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANY A PRO LETECKOU INFORMAČNÍ SLUŽBU 

Poznámka:  Technické specifikace a podrobná 
kritéria vztahující se k této Hlavě jsou popsány 
v Doplňku 9. 

10.1 Informace pro stanoviště letových 

provozních služeb 

10.1.1 Pověřený poskytovatel meteorologické 
služby musí pro každé stanoviště letových provozních 
služeb určit přidruženou letištní meteorologickou 
služebnu nebo meteorologickou výstražnou službu. 
Tato letištní meteorologická služebna nebo 
meteorologická výstražná služba, podle vzájemné 
dohody, musí dodávat nebo zajistit dodávání 
aktuálních meteorologických informací nezbytných pro 
činnost příslušného stanoviště letových provozních 
služeb. 

ČR: 

10.1.2 Přidruženou služebnou pro letištní řídící věž 
nebo přibližovací stanoviště řízení je pro poskytování 
meteorologických informací letištní meteorologická 
služebna. 

10.1.3 Přidruženou služebnou pro oblastní středisko 
řízení nebo pro letové informační středisko musí být 
pro poskytování meteorologických informací 
pracoviště meteorologické výstražné služby. 

10.1.4 Jsou-li, vzhledem k místním podmínkám, 
dodávány meteorologické informace ze dvou nebo 
více letištních meteorologických služeben nebo 
pracovišť meteorologické výstražné služby, měl by 
poskytovatel meteorologické služby po konzultaci 
s příslušným úřadem ATS stanovit rozsah 

odpovědnosti příslušných letištních meteorologických 
služeben nebo pracovišť meteorologické výstražné 
služby. 

Poznámka: Rozsah odpovědnosti jednotlivých 
přidružených letištních meteorologických služeben se 
stanovuje na základě souhlasu Meteorologického 
úřadu. 

10.1.5 Jakákoli meteorologická informace 
žádaná kterýmkoli stanovištěm letových provozních 
služeb pro letadlo v nouzi musí být dodána co 
nejrychleji. 

10.2 Informace pro záchranné koordinační 

středisko 

Letištní meteorologické služebny nebo pracoviště 
meteorologické výstražné služby určené 
poskytovatelem meteorologické služby v souladu 
s regionálními postupy ICAO musí dodávat 
záchrannému koordinačnímu středisku požadované 
meteorologické informace ve formě stanovené 
vzájemnou dohodou. K plnění výše uvedeného musí 
určená letištní meteorologická služebna nebo 
pracoviště meteorologické výstražné služby během 
pátrací a záchranné akce udržovat se záchranným 
koordinačním střediskem spojení. 

10.3 Informace pro leteckou informační službu 

Poskytovatel meteorologické služby ve spolupráci 
s Meteorologickým úřadem musí zajistit dodávání 
aktuálních meteorologických informací letecké 
informační službě tak, jak je to třeba k plnění jejích 
funkcí. 
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