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HLAVA 3 – CELOSVĚTOVÉ SYSTÉMY, PODPŮRNÁ CENTRA A METEOROLOGICKÉ SLUŽEBNY 

Poznámka:  Technické specifikace a podrobná 
kritéria vztahující se k této Hlavě jsou popsány 
v Doplňku 2. 

3.1 Úkol světového oblastního předpovědního 

systému (WAFS) 

Úkolem WAFS je dodávat poskytovatelům 
meteorologické služby a dalším uživatelům globální 
letecké meteorologické předpovědi pro trať 
v digitálním tvaru. Tohoto cíle musí být dosaženo 
efektivním způsobem, za plného využití vyvíjejících se 
technologií prostřednictvím obsáhlého, integrovaného, 
celosvětového a, dle potřeb a možností, jednotného 
systému. 

3.2 Světová oblastní předpovědní centra 

(WAFC) 

3.2.1 Smluvní stát, který převzal odpovědnost za 
provoz WAFC v rámci WAFS, musí zajistit, aby toto 
centrum provádělo: 

a) přípravu globálních předpovědí v uzlových bodech:  

1) výškového větru;  

2) teplot a vlhkosti ve výšce; 

3) geopotenciálních nadmořských výšek 
letových hladin; 

4) letové hladiny a teploty tropopauzy; 

5) směru, rychlosti a letové hladiny maximálního 
větru; 

6) oblačnosti druhu cumulonimbus; 

7) námrazy; a 

8) turbulence; 

b) přípravu globálních předpovědí jevů význačného 
počasí (SIGWX); 

c) vydávání předpovědí uvedených v a) a b) 
v digitální formě poskytovatelům meteorologické 
služby a dalším uživatelům tak, jak je schváleno 
příslušným smluvním státem na doporučení 
Meteorologického úřadu; 

d) příjem informací týkajících se úniku radioaktivních 
látek do atmosféry z přidruženého oblastního 
specializovaného meteorologického centra WMO 
(RSMC) pro poskytování produktů modelů přenosu 
radioaktivních látek v atmosféře v případech 
reakce na radiační ohrožení životního prostředí za 
účelem zahrnutí těchto informací do předpovědí 
SIGWX; a 

e) zavedení a udržování styku s poradenskými centry 
pro vulkanický popel (VAAC) za účelem 
koordinace zahrnutí informací o vulkanických 
erupcích do předpovědí SIGWX. 

3.2.2 V případě přerušení provozu jednoho WAFC 
musí být jeho funkce plněny druhým WAFC. 

Poznámka: Záložní postupy používané v případě 
přerušení provozu jednoho WAFC jsou dle potřeby 
aktualizovány World Area Forecast System 
Operations Group (WAFSOPSG), poslední revizi lze 
nalézt na internetové stránce ICAO WAFSOPSG. 

3.3 Letištní meteorologické služebny 

3.3.1 Poskytovatel meteorologické služby musí 
zřídit jednu nebo více letištních a/nebo jiných 
meteorologických služeben, vhodných k poskytování 
meteorologické služby požadované k uspokojení 
potřeb mezinárodního letectví. 

3.3.2 Letištní meteorologická služebna musí plnit 
všechny nebo některé z následujících funkcí, 
nezbytných k uspokojení potřeb letového provozu na 
letišti: 

a) přípravu a/nebo obstarávání předpovědí a dalších 
příslušných informací pro dané lety; míra 
odpovědnosti za přípravu předpovědí záleží na 
místní dostupnosti a využití materiálů pro traťové 
a letištní předpovědi získané z jiných služeben; 

b) přípravu a/nebo obstarávání předpovědí místních 
meteorologických podmínek; 

c) nepřetržité sledování meteorologických podmínek 
nad letišti, pro která připravuje předpovědi; 

d) poskytování briefingu, konzultací a letové 
meteorologické dokumentace členům letových 
posádek a/nebo jinému personálu letového 
provozu; 

e) dodávání dalších meteorologických informací 
leteckým uživatelům; 

f) vystavování dostupných meteorologických 
informací; 

g) výměnu meteorologických informací s jinými 
letištními meteorologickými služebnami; 

h) dodávání přijatých informací týkajících se 
přederupční vulkanické aktivity, vulkanické erupce, 
nebo oblaku tvořeného vulkanickým popelem 
přidruženým stanovištím letových provozních 
služeb, letecké informační službě 
a meteorologické výstražné službě, podle dohody 
mezi poskytovatelem meteorologické služby 
a příslušným úřadem ATS;  

EU: 

i) poskytuje klimatologické informace; 

j) poskytuje svému příslušnému stanovišti letových 
provozních služeb, letecké informační služby a 
meteorologické výstražné službě informace 
o úniku radioaktivních látek do atmosféry; 

k) poskytuje provozovatelům a členům posádek 
informační zprávy o tropických cyklónách týkající 
se celé trati; 

l) poskytuje provozovatelům a členům posádek 
meteorologické družicové snímky; 

m) poskytuje provozovatelům a členům posádek 
informace z pozemního radaru. 

3.3.3 Letiště, pro která jsou požadovány přistávací 
předpovědi, musí být určena regionálními postupy 
ICAO.  
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3.3.4 V případě letiště, kde není letištní 
meteorologická služebna umístěna na letišti: 

a) poskytovatel meteorologické služby musí určit 
jednu nebo více letištních meteorologických 
služeben, které budou dodávat požadované 
meteorologické informace; 

b) Meteorologický úřad musí schválit, jakým 
způsobem budou tyto informace na dané letiště 
dodávány. 

3.4 Meteorologické výstražné služby 

(Meteorological Watch Offices (MWO)) 

3.4.1 Poskytovatel meteorologické služby 
pověřený poskytováním služeb v rámci letové 
informační oblasti nebo řízené oblasti je povinen 
v souladu s regionálními postupy ICAO zajistit zřízení 
meteorologické výstražné služby nebo zajistit, aby tak 
učinil jiný smluvní stát. 

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
bilaterálních a multilaterálních dohod mezi smluvními 
státy o poskytování služeb meteorologické výstražné 
služby, včetně spolupráce a delegování, lze nalézt 
v příručce Manual of Aeronautical Meteorological 
Practice (Doc 8896). 

3.4.2 Meteorologická výstražná služba je povinna: 

a) nepřetržitě sledovat meteorologické podmínky 
ovlivňující letový provoz v rámci své oblasti 
odpovědnosti; 

b) připravovat informace SIGMET, výstrahy a další 
informace vztahující se k její oblasti odpovědnosti; 

c) dodávat informace SIGMET, výstrahy a dle 
požadavků další meteorologické informace 
přidruženým stanovištím letových provozních 
služeb; 

d) rozšiřovat informace SIGMET a výstrahy; 

e) pokud tak stanoví regionální postupy ICAO, 
v souladu s ust. 7.2.1: 

1) připravovat informace AIRMET vztahující se 
k její oblasti odpovědnosti; 

2) dodávat informace AIRMET přidruženým 
stanovištím letových provozních služeb; a  

3) rozšiřovat informace AIRMET; 

f) dodávat přijaté informace týkající se přederupční 
vulkanické aktivity, vulkanické erupce, nebo 
oblaku tvořeného vulkanickým popelem, na které 
ještě nebyla vydána příslušná informace SIGMET, 
přidruženým ACC/FIC, podle dohody mezi 
poskytovatelem meteorologické služby 
a příslušným úřadem ATS, a příslušnému VAAC 
v souladu s regionálními postupy ICAO; 

g) dodávat přijaté informace týkající se úniku 
radioaktivních látek do atmosféry v službou 
sledované oblasti nebo přilehlých oblastech 
přidruženým ACC/FIC, podle dohody mezi 
poskytovatelem meteorologické služby 
a příslušným úřadem ATS, a příslušným 
pracovištím letecké informační služby, podle 
dohody mezi poskytovatelem meteorologické 
služby a Leteckou informační službou. Tato 
informace musí obsahovat: místo, datum a čas 
úniku a předpověď trajektorií přenosu 
radioaktivních látek. 

Poznámka: Tyto informace jsou poskytovány na 
žádost ČHMÚ nebo Mezinárodní agentury pro 

atomovou energii (IAEA) regionálními specia-
lizovanými meteorologickými centry (RSMC) WMO pro 
poskytování produktů modelů přenosu radioaktivních 
látek v atmosféře v případech reakce na radiační 
ohrožení životního prostředí. Za distribuci produktů 
RSMC civilnímu letectví v ČR je odpovědná 
meteorologická výstražná služba. Kromě toho jsou 
tyto informace poskytovány Mezinárodní agenturou 
pro atomovou energii (IAEA) regionálnímu 
specializovanému meteorologickému centru (RSMC), 
spolusídlícímu s VAAC London (určenému jako 
koordinační centrum), které postupně informuje 
ACC/FIC dotčené výskytem těchto látek. 

EU: 

h) koordinovat svoji činnost s vybranými středisky pro 
pozorování vulkanické aktivity s cílem zaručit, že 
jsou informace o vulkanické aktivitě obdrženy 
účinně a včas. 

ČR: 

3.4.3 Hranice oblasti, pro kterou je prováděna 
meteorologická výstražná služba, musí být shodné  
s hranicemi letové informační oblasti nebo řízené 
oblasti nebo s kombinací hranic těchto oblastí. 

ICAO: 

3.4.4 MWO by měla SIGMET koordinovat se 

sousedními MWO, zejména pokud meteorologický 

jev na trati zasahuje (nebo se očekává, že bude 

zasahovat) za hranice stanovené oblasti 

odpovědnosti MWO, aby byla zajištěna 

harmonizace poskytování SIGMET. 

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
bilaterálních a multilaterálních dohod mezi MWO 
smluvních států o poskytování SIGMET lze nalézt 
v příručce Manual of Aeronautical Meteorological 
Practice (Doc 8896). 

3.5 Poradenská centra pro vulkanický popel 

(VAAC) 

3.5.1 Smluvní stát, který převzal odpovědnost 
za provoz VAAC v rámci mezinárodní služby pro 
sledování vulkanického popelu v letových cestách 
(IAVW), je povinen zařídit, aby toto centrum reagovalo 
na oznámení, že došlo k vulkanické erupci nebo že je 
erupce očekávána nebo je v jeho oblasti odpovědnosti 
hlášen vulkanický popel tak, že zajistí, aby toto 
centrum: 

a) sledovalo příslušná geostacionární a orbitální 
družicová data a v případě dostupnosti příslušná 
pozemní a palubní data za účelem detekce 
existence a rozsahu vulkanického popelu 
v atmosféře v dané oblasti; 

Poznámka: Příslušná pozemní a palubní data 
zahrnují data vyvozená z dopplerovských 
meteorologických radarů, ceilometrů, lidarů a 
pasivních infračervených senzorů. 

b) aktivovalo numerický model pro výpočet 
trajektorie/rozptylu vulkanického popelu za účelem 
předpovědi pohybu jakéhokoli „oblaku“ popelu, 
který byl detekován nebo hlášen; 

Poznámka: Numerický model může být vlastní 
nebo podle dohody to může být model jiného VAAC. 

c) vydávalo informační zprávy týkající se rozsahu 
a předpovědi pohybu „oblaku“ tvořeného 
vulkanickým popelem pro: 
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 EU: 
 1) koordinační krizovou jednotku pro evropské 

letectví (EACCC); 

 2) meteorologické výstražné služby, oblastní 
střediska řízení a letová informační střediska, 
obsluhující letové informační oblasti ve své 
oblasti odpovědnosti, která může být 
ovlivněna; 

 3) jiná VAAC, jejichž oblasti odpovědnosti mohou 
být ovlivněny; 

 4) centra WAFC, mezinárodní databanky 
OPMET, mezinárodní služebny NOTAM 
a telekomunikační centra určená regionálními 
postupy ICAO k provozování internetových 
služeb letecké pevné služby; a 

 5) letecké společnosti, vyžadující tyto informační 
zprávy prostřednictvím adresy AFTN, zřízené 
speciálně k tomuto účelu. 

Poznámka: Adresa AFTN používaná VAAC je 
uvedena v publikaci Handbook on the International 
Airways Volcano Watch (IAVW) (Doc 9766), která je 
dostupná na internetové stránce ICAO IAVWOPSG. 

d) vydávalo aktualizované informační zprávy 
meteorologickým výstražným službám, oblastním 
střediskům řízení, letovým informačním střediskům 
a VAAC uvedeným v c), podle potřeby, ale 
alespoň každých šest hodin až do doby, kdy: 

 1) již není „oblak“ tvořený vulkanickým popelem z 
družicových snímků nebo v případě 
dostupnosti pozemních a palubních dat 
identifikovatelný,  

 2) z dané oblasti nepřicházejí další hlášení 
o vulkanickém popelu; a  

 3) nejsou hlášeny další erupce dané sopky. 

3.5.2 VAAC musí nepřetržitě 24 hodin denně 
sledovat výskyt a rozsah vulkanického popela 
v atmosféře. 

3.5.3 V případě přerušení provozu VAAC musí 
funkce tohoto centra převzít jiné VAAC nebo jiné 
meteorologické centrum určené příslušným státem, 
který převzal odpovědnost za provoz tohoto centra.  

Poznámka: Záložní postupy používané 
v případě přerušení provozu VAAC jsou uvedeny 
v Handbook on the International Airways Volcano 
Watch (IAVW) (Doc 9766). 

3.6 Státní vulkanologické observatoře 

Smluvní státy s aktivními nebo potenciálně aktivními 
sopkami musí zajistit, aby vybrané státní 
vulkanologické observatoře monitorovaly tyto sopky, a 
pokud zpozorují:  

a) význačnou přederupční vulkanickou aktivitu nebo 
její ukončení; 

b) vulkanickou erupci nebo její ukončení; a/nebo  

c) vulkanický popel v atmosféře 

zaslaly bezprostředně a co nejrychleji tuto informaci 
přidruženým ACC/FIC, MWO a VAAC. 

Poznámka 1: Přederupční vulkanickou aktivitou se 
v tomto kontextu rozumí nezvyklá a/nebo zvyšující se 
vulkanická činnost, která může být předzvěstí 
vulkanické erupce. 

Poznámka 2: Poradenský materiál týkající se 
aktivních a potenciálně aktivních sopek je obsažen 
v Doc 9766. 

3.7 Poradenská centra pro tropické cyklóny 

(TCAC) 

Smluvní stát, který převzal odpovědnost za provoz 
TCAC je povinen zajistit, aby toto centrum: 

a) sledovalo vývoj tropických cyklón ve své oblasti 
odpovědnosti za použití geostacionárních 
a orbitálních družicových dat, radarových dat 
a dalších meteorologických informací; 

ICAO: 

b) vydávalo informační zprávy týkající se polohy 
středu cyklóny, změn intenzity v čase pozorování, 
směru a rychlosti jejího postupu, tlaku vzduchu ve 
středu a maximálního přízemního větru v blízkosti 
středu, ve zkrácené otevřené řeči pro: 

1) meteorologické výstražné služby ve své oblasti 
odpovědnosti;  

2) jiná TCAC, jejichž oblasti odpovědnosti mohou 
být ovlivněny;  

 3) centra WAFC, mezinárodní databanky OPMET 
a telekomunikační centra určená regionálními 
postupy ICAO k provozování internetových 
služeb letecké pevné služby; a 

c) vydávalo aktualizované informační zprávy 
meteorologickým výstražným službám o každé 
tropické cyklóně podle potřeby, ale alespoň 
každých šest hodin. 

3.8 Centra pro kosmické počasí (SWXC) 

3.8.1 Smluvní stát, který převzal odpovědnost 
za provoz SWXC, je povinen zařídit, aby toto centrum 
sledovalo jevy kosmického počasí ve své oblasti 
odpovědnosti a poskytovalo informační zprávy 
o těchto jevech zařízením toho, že toto centrum:  

a) sleduje relevantní pozemní, palubní a kosmická 
pozorování s cílem zjistit, a když je to možné, 
předpovědět výskyt jevů kosmického počasí, které 
mají vliv v následujících oblastech:  

 1) krátkovlnná (KV) rádiová spojení; 

 2) komunikace prostřednictvím satelitů;  

 3) navigační a přehledové systémy založené na 
GNSS; a  

 4) vystavení účinkům záření v letových hladinách;  

b) vydává informační zprávy týkající se rozsahu, 
závažnosti a délky trvání jevů kosmického počasí, 
které mají vliv uvedený v bodě a);  

c) předává informační zprávy uvedené v bodě b):  

 1) oblastním střediskům řízení, letovým 
informačním střediskům a letištním 
meteorologickým služebnám v oblasti jejich 
odpovědnosti, které mohou být těmito jevy 
ovlivněny;  

 2) jiným SWXC; a 

 3) mezinárodním databankám OPMET, 
mezinárodním služebnám NOTAM a 
internetovým službám letecké pevné služby.  

3.8.2 SWXC musí udržovat službu nepřetržitě 24 
hodin denně.  
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3.8.3 V případě přerušení provozu SWXC musí 
funkce tohoto centra převzít jiné SWXC nebo jiné 
centrum určené příslušným státem, který převzal 
odpovědnost za provoz tohoto centra.  

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
poskytování poradních informací o kosmickém počasí, 

včetně poskytovatele(ů) těchto poradních informací 
určeného(ých) ICAO je uveden v příručce Manual on 
Space Weather Information in Support of International 
Air Navigation (Doc 10100). 
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