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HLAVA 4 – METEOROLOGICKÁ POZOROVÁNÍ A ZPRÁVY 

Poznámka: Technické specifikace a podrobná 
kritéria vztahující se k této Hlavě jsou popsány 
v Doplňku 3. 

4.1 Letecké meteorologické stanice 

a pozorování 

4.1.1 Každý smluvní stát musí na letištích podle 
potřeby zajistit zřízení leteckých meteorologických 
stanic. Letecká meteorologická stanice může být 
výhradně leteckou stanicí nebo může být 
zkombinována se synoptickou stanicí. 

Poznámka: Pro splnění požadavků tohoto předpisu 
mohou v případech, které Meteorologický úřad uzná 
za odůvodněné, letecké meteorologické stanice 
zahrnovat senzory umístěné mimo letiště.  

4.1.2 Každý členský stát by měl zřídit nebo zajistit 
zřízení leteckých meteorologických stanic na 
konstrukcích v pobřežních vodách nebo v jiných 
místech důležitých pro podporu provozu vrtulníků na 
konstrukce v pobřežních vodách, pokud je to 
vyžadováno regionálními postupy ICAO. 

ČR: 

Poznámka: V ČR se neaplikuje. 

4.1.3 Letecké meteorologické stanice musí 
provádět pravidelná pozorování v pevně stanovených 
časových intervalech. Pravidelná pozorování musí být 
na letištích doplňována mimořádnými pozorováními 
kdykoli dojde k výskytu specifikovaných změn 
přízemního větru, dohlednosti, dráhové dohlednosti, 
současného počasí, oblačnosti, a/nebo teploty 
vzduchu. 

4.1.4 Poskytovatel meteorologické služby musí 
provádět na leteckých meteorologických stanicích 
v oblasti své působnosti dostatečně časté inspekce, 
aby byla zajištěna vysoká kvalita pozorování, správná 
funkce přístrojů a jejich indikátorů a aby byla zajištěna 
kontrola, zdali nedošlo k významným změnám 
expozice přístrojů. 

Poznámka: Návod na provádění inspekcí leteckých 
meteorologických stanic, včetně četnosti inspekcí, je 
uveden v publikaci Manual on Automatic 
Meteorological Observing Systems at Aerodromes 
(Doc 9837). 

4.1.5 Na letištích s dráhami určenými pro přiblížení 
a přistání podle přístrojů za provozních podmínek 
kategorie II a III musí být instalována k usnadnění 
činností prováděných při přiblížení, přistání a vzletu 
automatizovaná zařízení pro měření nebo 
vyhodnocování tak, jak je zapotřebí, a pro monitoring 
a dálkovou indikaci přízemního větru, dohlednosti, 
dráhové dohlednosti, výšky základny oblačnosti, 
teploty vzduchu a rosného bodu a tlaku vzduchu. 
Těmito zařízeními musí být integrované automatické 
systémy pro získávání, zpracovávání, rozšiřování 
a zobrazování parametrů meteorologických prvků, 
které ovlivňují činnosti prováděné při vzletech 

a přistáních, v reálném čase. Návrh těchto 
integrovaných automatizovaných systémů musí 
zachovávat zásady lidských činitelů a zahrnovat 
záložní postupy.  

Poznámka 1: Kategorie přesného přiblížení 
a přistání jsou definovány v Předpisu L 6/I. 

Poznámka 2: Návod na aplikaci zásad lidských 
činitelů je uveden v publikaci The Human Factors 
Training Manual (Doc 9683).  

ČR: 

4.1.6 Na letištích s dráhami určenými pro 
přiblížení a přistání podle přístrojů za provozních 
podmínek kategorie I musí být instalována 
k usnadnění činností prováděných při přiblížení, 
přistání a vzletu automatizovaná zařízení pro měření 
nebo vyhodnocování tak, jak je zapotřebí, a pro 
monitoring a dálkovou indikaci přízemního větru, 
dohlednosti, dráhové dohlednosti, výšky základny 
oblačnosti, teploty vzduchu a rosného bodu a tlaku 
vzduchu. Těmito zařízeními musí být integrované 
automatizované systémy pro získávání, zpracovávání, 
rozšiřování a zobrazování meteorologických 
parametrů, které ovlivňují činnosti prováděné při 
vzletech a přistáních, v reálném čase. Návrh těchto 
integrovaných automatizovaných systémů musí 
zachovávat zásady lidských činitelů a zahrnovat 
záložní postupy.  

4.1.7 Integrovaný automatizovaný systém pro 
rozšiřování/zobrazování meteorologických informací 
musí být navržen tak, aby bylo možno do něj vkládat 
manuálně ta meteorologická pozorování, která nelze 
provádět pomocí automatických zařízení. 

4.1.8 Meteorologická pozorování musí být 
základem pro přípravu zpráv rozšiřovaných na letišti 
původu a pro přípravu zpráv rozšiřovaných mimo 
rámec letiště původu. 

EU:  

4.1.9 Měřená nebo pozorovaná data se šíří pomocí 
automatizovaného nebo poloautomatizovaného 
systému pozorování. 

4.2 Dohoda mezi poskytovateli ATS 

a poskytovateli meteorologické služby 

ČR: 

Mezi poskytovateli meteorologické služby 
a příslušnými poskytovateli ATS musí být uzavřena 
dohoda, která mimo jiné obsahuje: 

a) vybavení stanovišť letových provozních služeb 
zobrazovacími zařízeními připojenými na 
integrované automatizované systémy; 

b) kalibraci a údržbu těchto zobrazovacích 
zařízení/přístrojů; 

c) způsob používání těchto zobrazovacích 
zařízení/přístrojů personálem stanovišť letových 
provozních služeb; 



PŘEDPIS L 3  HLAVA 4 

2.1.2020 
Změna č. 5/ČR 4 - 2 

d) kde je to nezbytně nutné, postupy pro doplňující 
vizuální pozorování (např. meteorologických jevů 
provozního významu v prostorech stoupání po 
vzletu a přiblížení), pokud jsou tato prováděna 
personálem stanovišť letových provozních služeb 
za účelem aktualizace nebo doplnění informací 
dodávaných meteorologickou stanicí; 

e) postupy pro využívání meteorologických informací 
získaných z přistávajících nebo vzlétávajících 
letadel (např. informace o střihu větru); 

f) postupy pro využívání informací z pozemního 
meteorologického radaru, pokud jsou k dispozici. 

Poznámka: Návod týkající se koordinace mezi 
ATS a leteckými meteorologickými službami je uveden 
v publikaci Manual on Coordination between Air 
Traffic Services, Aeronautical Information Services 
and Aeronautical Meteorological Services (Doc 9377). 

4.3 Pravidelná pozorování a zprávy 

4.3.1 Pravidelná pozorování musí být prováděna 
na letištích 24 hodin denně, pokud není stanoveno 
jinak na základě dohody mezi poskytovatelem 
meteorologické služby, příslušným úřadem ATS 
a provozovateli. Tato pozorování musí být prováděna 
v jednohodinových intervalech, nebo pokud tak 
stanoví regionální postupy ICAO, v půlhodinových 
intervalech. Na jiných leteckých meteorologických 
stanicích musí být tato pozorování prováděna dle 
rozhodnutí Meteorologického úřadu a s přihlédnutím 
k požadavkům stanovišť letových provozních služeb 
a provozovatelů letadel. 

4.3.2 Zprávy sestavené na základě pravidelných 
pozorování musí být vydávány jako: 

a) místní pravidelné zprávy určené pouze pro 
rozšiřování na letišti jejich původu (pro přilétající 
a odlétající letadla); a 

b) zprávy METAR určené pro rozšiřování mimo 
rámec letiště jejich původu, (především pro 
plánování letů, vysílání VOLMET a přenosy  
D-VOLMET). 

Poznámka: Meteorologické informace použité 
v ATIS (hlasová vysílání ATIS a přenosy D-ATIS) by 
měly být vybrány z místních pravidelných zpráv, 
v souladu s Předpisem L 11, ust. 4.3.6.1 g). 

4.3.3 Na letištích, která nejsou v souladu 
s ust. 4.3.1 výše v provozu 24 hodin denně, musí být 
před zahájením provozu vydána zpráva METAR 
v souladu s regionálními postupy ICAO. 

EU: 

4.3.4 Na letištích, která slouží pro pravidelnou 
mezinárodní obchodní leteckou dopravu, se zprávy 
METAR šíří v půlhodinových intervalech i mimo letiště 
původu. 

4.4 Mimořádná pozorování a zprávy  

4.4.1 Kritéria pro provádění mimořádných 
pozorování stanoví poskytovatel meteorologické 
služby po konzultacích s příslušným úřadem ATS, 
provozovateli a provozovatelem letiště. 

4.4.2 Zprávy sestavené na základě mimořádných 
pozorování musí být vydávány jako: 

a) místní mimořádné zprávy, určené pouze pro 
rozšiřování na letišti jejich původu (pro přilétající  
a odlétající letadla); a 

b) zprávy SPECI určené pro rozšiřování mimo rámec 
letiště jejich původu, (především pro plánování 
letů, vysílání VOLMET a přenosy D-VOLMET) 
pokud nejsou zprávy METAR vydávány 
v půlhodinových intervalech. 

Poznámka: Meteorologické informace použité 
v ATIS (hlasová vysílání ATIS a přenosy D-ATIS) jsou 
převzaty z místních mimořádných zpráv, v souladu 
s Předpisem L 11, ust. 4.3.6.1 g). 

4.4.3 Na letištích, která nejsou v souladu 
s ust. 4.3.1 výše v provozu 24 hodin denně, musí být 
po zahájení vydávání zpráv METAR vydána v případě 
potřeby zpráva SPECI. 

4.5 Obsah zpráv 

4.5.1 Místní pravidelné zprávy, místní mimořádné 
zprávy, zprávy METAR a SPECI musí obsahovat 
následující prvky v tomto pořadí: 

a) identifikaci typu zprávy; 

b) směrovací značku; 

c) čas pozorování; 

d) identifikaci automatické nebo chybějící zprávy, dle 
potřeby; 

e) směr a rychlost přízemního větru; 

f) dohlednost; 

g) dráhovou dohlednost, je-li pozorována; 

h) současné počasí; 

i) množství oblačnosti, druh oblačnosti (pouze 
cumulonimbus a věžovitý cumulus) a výšku 
základny oblačnosti nebo, kde je měřena, 
vertikální dohlednost; 

j) teplotu vzduchu a teplotu rosného bodu; 

k) QNH a QFE (QFE se uvádí pouze v místních 
pravidelných a mimořádných zprávách). 

Poznámka: Směrovací značky, viz b), a jejich 
významy jsou obsahem publikace ICAO Location 
Indicators (Doc 7910). 

4.5.2 Kromě prvků uvedených v ust. 4.5.1 a) až k) 
výše mohou místní pravidelné zprávy, místní 
mimořádné zprávy, zprávy METAR a SPECI 
obsahovat doplňující informace uváděné za 
prvkem k). 

4.5.3 Volitelné prvky v doplňující informaci 
zahrnuté do zprávy METAR a SPECI musí být 
v souladu s regionálními postupy ICAO. 

EU: 

4.5.4 Je-li k tomu oprávněna příslušným úřadem, 
může letecká meteorologická stanice na letištích, 
která neslouží pro pravidelnou mezinárodní obchodní 
leteckou dopravu, pozorovat a/nebo měřit a hlásit 
pouze dílčí soubor meteorologických prvků, které jsou 
relevantní pro druhy letů na daném letišti. Tento 
rozsah dat se zveřejní v letecké informační příručce. 
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4.6 Pozorování a hlášení meteorologických 

prvků 

4.6.1 Přízemní vítr 

4.6.1.1 Průměrný směr a průměrná rychlost 
přízemního větru a význačné kolísání směru 
a rychlosti přízemního větru se musí měřit a uvádět  
v zeměpisných stupních a v uzlech.  

4.6.1.2 Jestliže jsou místní pravidelné a mimořádné 
zprávy použity pro odlétající letadla, pozorování 
přízemního větru pro tyto zprávy by měly co nejlépe 
charakterizovat podmínky podél dráhy; jestliže jsou 
místní pravidelné a mimořádné zprávy použity pro 
přilétající letadla, pozorování přízemního větru pro tyto 
zprávy by měly být reprezentativní pro dotykovou 
zónu.  

4.6.1.3 Pozorování přízemního větru určená pro 
zprávy METAR a SPECI by měla co nejlépe 
charakterizovat podmínky nad celou dráhou na 
letištích s jednou dráhou, a nad celým dráhovým 
systémem na letištích s více než jednou dráhou. 

4.6.2 Dohlednost 

4.6.2.1 Dohlednost, tak jak je definována v Hlavě 1, 
musí být měřena nebo pozorována a hlášena 
v metrech nebo kilometrech. 

Poznámka: Návod týkající se převodu 
přístrojových měření na hodnoty dohlednosti je 
uveden v Dodatku D. 

4.6.2.2 Jestliže jsou místní pravidelné a mimořádné 
zprávy použity pro odlétající letadla, údaje dohlednosti 
pro tyto zprávy by měly být reprezentativní pro 
podmínky podél dráhy; jestliže jsou místní pravidelné 
a mimořádné zprávy použity pro přilétající letedla, 
údaje dohlednosti pro tyto zprávy by měly být 
reprezentativní pro dotykovou zónu dráhy.  

ČR: 

4.6.2.3 Pozorování dohlednosti určená pro zprávy 
METAR a SPECI musí být reprezentativní pro letiště.  

4.6.3 Dráhová dohlednost 

Poznámka: Postupy pro pozorování a hlášení 
dráhové dohlednosti jsou uvedeny v publikaci ICAO 
Manual of Runway Visual Range Observing and 
Reporting Practices (Doc 9328). 

4.6.3.1 Dráhová dohlednost, tak jak je definována 
v Hlavě 1, musí být vyhodnocována na všech drahách 
určených pro přiblížení a přistání podle přístrojů za 
provozních podmínek kategorie II a III. 

ČR: 

4.6.3.2 Dráhová dohlednost, tak jak je definována 
v Hlavě 1, musí být vyhodnocována na všech 
drahách, které se používají v období snížené 
dohlednosti, včetně: 

a) drah pro přesné přiblížení určených pro přiblížení 
a přistání podle přístrojů za provozních podmínek 
kategorie I; 

b) drah používaných pro vzlety, s dráhovými 
postranními návěstidly vysoké svítivosti a/nebo 
s osovými návěstidly. 

Poznámka: Definice drah pro přesné přiblížení je 
uvedena v Předpisu L 14, Hlava 1, viz „přístrojová 
RWY“. 

4.6.3.3 Dráhová dohlednost vyhodnocená v souladu 
s ust. 4.6.3.1 a 4.6.3.2 musí být v obdobích, kdy je 
buď dohlednost nebo dráhová dohlednost menší než 
1500 m, hlášena v metrech. 

4.6.3.4 Vyhodnocené hodnoty dráhové dohlednosti 
musí být reprezentativní pro: 

a) dotykovou zónu dráhy pro nepřesné přístrojové 
přiblížení nebo pro přiblížení a přistání pomocí 
přístrojů za provozních podmínek kategorie I; 

b) dotykovou zónu a střed dráhy pro přiblížení 
a přistání pomocí přístrojů za provozních 
podmínek kategorie II; a 

c) dotykovou zónu, střed a konec dráhy pro 
přiblížení a přistání pomocí přístrojů za 
provozních podmínek kategorie III. 

4.6.3.5 Stanoviště letových provozních služeb 
a letecká informační služba musí být nepřetržitě 
a bez prodlení informovány o změnách 
provozuschopnosti automatizovaného zařízení pro 
vyhodnocování dráhové dohlednosti. 

4.6.4 Současné počasí 

4.6.4.1 Podle potřeby se musí pozorovat a hlásit 
současné počasí, které se vyskytuje na letišti. 
Zejména následující jevy současného počasí musí být 
pozorovány a hlášeny: déšť, mrholení, sněžení 
a namrzající srážky (včetně jejich intenzity), zákal, 
kouřmo, mlha, namrzající mlha a bouřky (včetně 
bouřek v blízkosti letiště).  

ČR: 

4.6.4.2 V místních pravidelných a mimořádných 
zprávách musí být informace o současném počasí 
reprezentativní pro podmínky na letišti. 

4.6.4.3 Ve zprávách METAR a SPECI musí být 
informace o současném počasí reprezentativní pro 
podmínky na letišti a, pro určité specifické jevy 
současného počasí, v jeho blízkosti. 

4.6.5 Oblačnost 

4.6.5.1 Množství oblačnosti, druh oblačnosti a výška 
základny oblačnosti musí být pozorovány a hlášeny 
tak, aby byla popsána oblačnost provozního významu. 
Pokud nelze oblohu rozeznat, musí být místo 
množství oblačnosti, druhu oblačnosti a výšky 
základny oblačnosti měřena a hlášena vertikální 
dohlednost. Výška základny oblačnosti a vertikální 
dohlednost musí být měřena a udávána ve stopách. 

4.6.5.2 Pozorování oblačnosti určená pro místní 
pravidelné a mimořádné zprávy by měla být 
reprezentativní pro práh (prahy) dráhy v používání.  

ČR: 

4.6.5.3 Pozorování oblačnosti pro zprávy METAR  
a SPECI musí být reprezentativní pro letiště a v jeho 
blízkosti. 

4.6.6 Teplota vzduchu a teplota rosného bodu 
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4.6.6.1 Teplota vzduchu a teplota rosného bodu 
musí být měřeny a hlášeny ve stupních Celsia.  

ČR: 

4.6.6.2 Pozorování teploty a teploty rosného bodu 
pro místní pravidelné zprávy, místní mimořádné 
zprávy, zprávy METAR a SPECI musí být 
reprezentativní pro celý dráhový systém. 

4.6.7 Tlak vzduchu 

Měření tlaku vzduchu a výpočet a hlášení hodnot 
QNH a QFE musí být prováděno v hektopascalech. 

4.6.8 Doplňující informace 

Pozorování prováděná na letištích by měla zahrnovat 
dostupné doplňující informace o význačných 
meteorologických podmínkách, zvláště v prostorech 
přiblížení a stoupání po vzletu. Tam, kde je to možné, 
by mělo být v těchto informacích identifikováno místní 
rozložení těchto meteorologických podmínek.  

4.7 Hlášení meteorologických informací 

z automatických pozorovacích systémů 

4.7.1 Zprávy METAR a SPECI z automatických 
pozorovacích systémů by měly být používány mimo 
provozní dobu letiště pouze státy, které je v tu dobu 
mohou používat, a během provozní doby letiště dle 
rozhodnutí Meteorologického úřadu učiněného  
po konzultaci s pověřeným poskytovatelem 
meteorologické služby, uživateli a na základě 
dostupnosti a efektivního využívání personálu. 

Poznámka: Pokyny pro používání automatických 
meteorologických pozorovacích systémů jsou 
uvedeny v Manual on Automatic Meteorological 
Observing Systems at Aerodromes Doc 9837). 

4.7.2 Místní pravidelné a mimořádné zprávy 
z automatických pozorovacích systémů by měly být 

používány pouze oprávněnými státy během provozní 
doby letiště z rozhodnutí Meteorologického úřadu  
po konzultacích s pověřeným poskytovatelem 
meteorologické služby, uživateli a na základě 
dostupnosti a efektivního využití personálu.  

4.7.3 Místní pravidelné zprávy, místní mimořádné 
zprávy, zprávy METAR a SPECI z automatických 
pozorovacích systémů musí být označovány slovem 
„AUTO“.  

4.8 Pozorování a hlášení vulkanické činnosti 

EU: 

Výskyt přederupční vulkanické aktivity, vulkanických 
erupcí a oblaku tvořeného vulkanickým popelem musí 
letecká meteorologická stanice hlásit neprodleně 
přidruženým stanovištím letových provozních služeb, 
letecké informační službě a meteorologické výstražné 
službě. Toto hlášení by mělo být ve formě hlášení 
o vulkanické činnosti a má obsahovat následující 
informace v tomto pořadí: 

a) typ zprávy – VOLCANIC ACTIVITY REPORT; 

b) identifikaci stanice – směrovací značku nebo 
název stanice; 

c) datum/čas zprávy; 

d) určení polohy sopky a její název, je-li znám; 

e) stručný a výstižný popis události zahrnující, jak je 
to vhodné, úroveň intenzity vulkanické činnosti, 
datum a čas vulkanické erupce a informaci 
o existenci oblaku tvořeného vulkanickým popelem 
v dané oblasti, spolu se směrem pohybu a výškou 
oblaku 

Poznámka: Přederupční vulkanickou aktivitou 
v tomto smyslu se rozumí neobvyklá a/nebo zvyšující 
se vulkanická činnost, která by mohla být předzvěstí 
vulkanické erupce. 
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