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HLAVA 11 – POŽADAVKY NA KOMUNIKACE A UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ 

Poznámka 1: Technické specifikace a podrobná 
kritéria vztahující se k této Hlavě jsou popsány 
v Doplňku 10.  

Poznámka 2: Každý smluvní stát je oprávněn 
rozhodovat sám o své vnitřní organizaci 
a odpovědnosti za implementaci telekomunikačních 
zařízení, o kterých tato Hlava pojednává. 

11.1 Požadavky na komunikace 

11.1.1 Letištní meteorologické služebny a letecké 
meteorologické stanice musí mít k dispozici vhodná 
telekomunikační zařízení, prostřednictvím kterých jsou 
požadované meteorologické informace, za které 
nesou tyto služebny a stanice odpovědnost, dodávány 
stanovištím letových provozních služeb na letištích. 
Jedná se zejména o letištní řídící věže, přibližovací 
stanoviště řízení a letecké telekomunikační stanice 
příslušného letiště. 

11.1.2 Meteorologická výstražná služba musí mít  
k dispozici vhodná telekomunikační zařízení, 
prostřednictvím kterých dodává požadované 
meteorologické informace, za které nese toto 
pracoviště odpovědnost, stanovištím letových 
provozních služeb příslušné letové informační oblasti 
a řízené oblasti a stanovištím pátrání a záchrany 
příslušné oblasti pátrání a záchrany, zejména letovým 
informačním střediskům, oblastním střediskům řízení, 
záchranným koordinačním střediskům a přidruženým 
leteckým telekomunikačním stanicím. 

11.1.3 Centra WAFC musí mít k dispozici vhodná 
telekomunikační zařízení, prostřednictvím kterých jsou 
dodávány požadované produkty WAFS letištním 
meteorologickým služebnám, poskytovatelům 
meteorologické služby a dalším uživatelům. 

11.1.4 Telekomunikační zařízení mezi letištními 
meteorologickými služebnami a, podle potřeby, 
leteckými meteorologickými stanicemi a letištními 
řídícími věžemi nebo přibližovacími stanovišti řízení 
musí umožňovat komunikaci přímou řečí, přičemž 
rychlost navázání spojení požadovaných bodů musí 
být za normálních okolností přibližně do 15 sekund. 

11.1.5 Telekomunikační zařízení mezi letištními 
meteorologickými služebnami nebo pracovišti 
meteorologických výstražných služeb a oblastními 
středisky řízení, letovými informačními středisky, 
záchrannými koordinačními středisky a leteckými tele-
komunikačními stanicemi by měla umožňovat: 

a) komunikaci přímou řečí, přičemž rychlost navázání 
spojení požadovaných bodů má být za normálních 
okolností přibližně do 15 sekund; 

b) komunikaci s tištěným záznamem, je-li příjemcem 
informací záznam požadován; průchozí čas 
informací nemá být delší než 5 minut. 

Poznámka: V ust. 11.1.4 a 11.1.5 se rychlost 
„přibližně do 15 sekund“ vztahuje na telefonní 
komunikaci včetně přepojení ústřednou a doba 

přenosu „5 minut“ se vztahuje na komunikaci 
s tištěným záznamem včetně retranslace. 

11.1.6 Telekomunikační zařízení požadovaná 
v ust. 11.1.4 a 11.1.5 by měla být doplňována podle 
potřeby jinými formami obrazových nebo zvukových 
komunikací, například průmyslovou televizí 
s uzavřeným okruhem nebo samostatnými 
informačními a zpracovatelskými systémy. 

11.1.7 Na základě dohod mezi poskytovatelem 
meteorologické služby a příslušnými provozovateli by 
mělo být provozovatelům umožněno zřízení vhodných 
telekomunikačních zařízení pro získávání 
meteorologických informací z letištních 
meteorologických služeben nebo jiných vhodných 
zdrojů. 

11.1.8 Meteorologické služebny musí mít k dispozici 
vhodná telekomunikační zařízení, která umožňují 
výměnu provozních meteorologických informací  
s jinými meteorologickými služebnami. 

ČR: 

11.1.9 Telekomunikačními zařízeními pro výměnu 
provozních meteorologických informací musí být 
zařízení letecké pevné služby nebo, pro výměnu 
jiných než časově kritických provozních 
meteorologických informací, veřejná internetová síť, 
jejíž použití je podmíněno dostupností, uspokojivou 
funkčností a souladem s bilaterálními/multilaterálními 
dohodami a/nebo regionálními postupy ICAO. 

Poznámka 1: K podpoře celosvětové výměny 
provozních meteorologických informací se používají 
internetové služby provozované světovými oblastními 
předpovědními centry (WAFC), které jsou součástí 
letecké pevné služby a zajišťují celosvětové pokrytí.  

Poznámka 2: Návod na výměnu jiných než časově 
kritických provozních meteorologických informací  
a příslušné aspekty veřejného internetu jsou uvedeny 
v publikaci Guidelines of the Public Internet for 
Aeronautical Applications (Doc 9855). 

11.2 Užívání komunikací letecké pevné služby 

a veřejné internetové sítě – meteorologické 

bulletiny v alfanumerickém tvaru 

Bulletiny provozních meteorologických informací, 
které mají být přenášeny prostřednictvím letecké 
pevné služby a veřejné internetové sítě, musí být 
sestavovány příslušnou meteorologickou služebnou 
nebo leteckou meteorologickou stanicí. 

Poznámka: Meteorologické bulletiny obsahující 
provozní meteorologické informace určené pro přenos 
prostřednictvím letecké pevné služby musí být ve 
tvaru, který je uveden v Předpisu L 10/II, Hlava 4 
spolu s příslušnými prioritami a indikátory priorit. 
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11.3 Užívání komunikací letecké pevné služby 

– produkty WAFS 

EU: 

Pro přenos produktů WAFS v digitální formě musí být 
užívány komunikační postupy pro přenos binárních 
dat. Používané metody a postupy pro rozšiřování 
těchto produktů by měly být v souladu s regionálními 
postupy ICAO. 

11.4 Užívání komunikací letecké pohyblivé 

služby 

Obsah a formát meteorologických informací 
vysílaných do letadla a letadlem musí být v souladu 
s ustanoveními tohoto předpisu. 

11.5 Užívání letecké služby přenosu datovým 

spojem – obsah přenosů D-VOLMET 

D-VOLMET musí obsahovat aktuální zprávy METAR  
a SPECI spolu s přistávacími předpověďmi TREND, 
pokud jsou dostupné, předpovědi TAF, informace 
SIGMET, mimořádná hlášení z letadel, na základě 
kterých nebyla vydána informace SIGMET  
a informace AIRMET, pokud jsou dostupné. 

Poznámka: Požadavek poskytovat zprávy METAR  
a SPECI může být splněn použitím datového spoje 
letové informační služby (D-FIS) nazvaným „Datový 
spoj – Služba letištní pravidelná meteorologická 
zpráva (D-METAR)“; požadavek poskytovat 
předpovědi TAF může být splněn použitím D-FIS 
nazvaným „Datový spoj – Služba letištní předpověď  
(D-TAF)“; a požadavek poskytovat informace SIGMET 
a AIRMET může být splněn použitím D-FIS nazvaným 
„Datový spoj – Služba SIGMET  
(D-SIGMET)“. Podrobnosti o těchto službách přenosu 
datovým spojem jsou uvedeny v publikaci Manual of 
Air Traffic Services Data Link Applications (Doc 9694). 

11.6 Užívání letecké rozhlasové služby – obsah 

vysílání VOLMET 

11.6.1 Nepřetržité vysílání VOLMET, zpravidla na 
kmitočtech velmi krátkých vln (VKV), musí obsahovat 
aktuální zprávy METAR a SPECI s předpověďmi 
TREND, pokud jsou tyto k dispozici. 

11.6.2 Plánovaná vysílání VOLMET, zpravidla na 
kmitočtech krátkých vln (KV), musí obsahovat aktuální 
zprávy METAR a SPECI s předpověďmi TREND, 
pokud jsou tyto k dispozici a pokud tak stanoví 
regionální postupy ICAO, předpovědi TAF a informace 
SIGMET.
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