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HLAVA 5 – POZOROVÁNÍ A HLÁŠENÍ Z LETADEL 

Poznámka:  Technické specifikace a podrobná 
kritéria vztahující se k této Hlavě jsou popsány 
v Doplňku 4. 

5.1 Povinnosti státu 

Každý smluvní stát musí zajistit v souladu 
s ustanoveními této Hlavy provádění, záznam 
a hlášení pozorování z letadel zapsaných do jeho 
rejstříku a létajících na mezinárodních tratích. 

5.2 Typy pozorování z letadel 

Za letu musí být prováděna následující pozorování 
meteorologických podmínek: 

a) pravidelná pozorování během fází letu stoupání po 
vzletu a na trati; a 

b) mimořádná a jiná nepravidelná pozorování během 
kterékoli fáze letu. 

5.3 Pravidelná pozorování z letadel – 

ustanovení 

5.3.1 Je-li používán datový spoj letadlo-země 
s využitím ADS-C (automatický závislý přehledový 
systém – kontrakt) nebo sekundární přehledový radar 
(SSR) v módu S, měla by být prováděna 
automatizovaná pravidelná pozorování z letadel 
každých 15 minut během fáze na trati a každých 
30 sekund během fáze stoupání po vzletu v průběhu 
prvních 10 minut letu. 

5.3.2 V případě provozu vrtulníků na letiště a 
z letišť na konstrukcích v pobřežních vodách by měla 
být pravidelná pozorování z vrtulníků prováděna 
v místech a časech odsouhlasených mezi dotčenými 
meteorologickými úřady a provozovateli vrtulníků. 

ČR: 

Poznámka: V ČR se neaplikuje. 

5.3.3 V případě letových cest s vysokou hustotou 
letového provozu (např. organizovaných tratí) musí 
být určeno v každé letové hladině, přibližně 
v 1hodinových intervalech vždy jedno letadlo, které 
bude provádět pravidelná pozorování v souladu s ust. 
5.3.1 uvedeným výše. Postupy pro určování letadel, 
která budou provádět pravidelná pozorování, musí být 
v souladu s regionálními postupy ICAO. 

5.3.4 V případě požadavku hlášení z letadel 
během fáze stoupání po vzletu se musí na každém 
letišti určit, přibližně v 1hodinových intervalech vždy 
jedno letadlo, které bude provádět pravidelná 
pozorování v souladu s ust. 5.3.1 uvedeným výše. 

5.4 Pravidelná pozorování z letadel – výjimky 

Letadlo, které není vybaveno datovým spojem letadlo-
země, nemusí provádět pravidelná pozorování 
z letadel. 

5.5 Mimořádná pozorování z letadel 

Mimořádná pozorování z letadel musí provádět 
všechna letadla kdykoliv jsou pozorovány nebo dojde-
li ke  střetu s následujícími podmínkami: 

a) mírná nebo silná turbulence; nebo 

b) mírná nebo silná námraza; nebo 

c) silná horská vlna; nebo 

d) bouřky bez krup, zastřené, prorůstající vrstevnatou 
oblačností, pokrývající rozsáhlé oblasti nebo na 
squall lines (čáry instability); nebo 

e) bouřky s kroupami, zastřené, prorůstající 
vrstevnatou oblačností, pokrývající rozsáhlé 
oblasti nebo na squall lines (čárách instability); 
nebo 

f) silná prachová vichřice nebo silná písečná 
vichřice; nebo 

g) oblak tvořený vulkanickým popelem;  

h) přederupční vulkanická aktivita nebo vulkanická 
erupce; nebo 

i) brzdné účinky RWY jsou horší, než bylo hlášeno. 

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

EU: 

Příslušné úřady, je-li to nezbytné, stanoví, o kterých 
dalších podmínkách musí všechna letadla, kdykoli se 
s nimi dostanou do střetu nebo je pozorují, předávat 
hlášení. 

5.6 Jiná nepravidelná pozorování z letadel 

Dojde-li ke střetu s jinými meteorologickými 
podmínkami, které nejsou uvedeny v ust. 5.5, např. 
střih větru, a které by mohly podle mínění velitele 
letadla ovlivnit bezpečnost nebo výrazně ovlivnit 
provoz jiných letadel, musí toto velitel letadla 
neprodleně ohlásit příslušnému stanovišti letových 
provozních služeb. 

Poznámka: Námraza, turbulence a do značné 
míry střih větru jsou prvky, které není zatím možné 
uspokojivě pozorovat ze země. Ve většině případů lze 
prokázat existenci těchto jevů jedině pozorováním 
z letadel. 
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5.7 Hlášení pozorování z letadel během letu 

5.7.1 Pozorování z letadel musí být hlášeno 
datovým spojem letadlo-země. Není-li datový spoj 
letadlo-země k dispozici nebo není-li vhodný, musí být 
mimořádná nebo jiná nepravidelná pozorování 
z letadel hlášena během letu prostřednictvím 
radiotelefonního spojení. 

5.7.2 Pozorování z letadel musí být hlášeno 
během letu v čase, ve kterém je pozorování 
prováděno, nebo co nejdříve po ukončení pozorování. 

5.7.3 Pozorování z letadel musí být předávána 
jako hlášení z letadel. 

5.8 Předávání hlášení z letadel stanovišti ATS 

Poskytovatel meteorologické služby na základě 
dohody s příslušným úřadem ATS musí zajistit, aby 
stanoviště letových provozních služeb po příjmu: 

a) mimořádných hlášení z letadel radiotelefonním 
spojením předala tato neprodleně své přidružené 
meteorologické výstražné službě; a 

b) pravidelných a mimořádných hlášení z letadel 
datovým spojem předala tato neprodleně své 
přidružené meteorologické výstražné službě, do 
center WAFC a do center určených regionálními 
postupy ICAO k provozování internetových služeb 
letecké pevné služby.  

5.9 Záznam pozorování z letadel týkajících se 

vulkanické činnosti a hlášení těchto pozorování 

po ukončení letu 

Mimořádná pozorování z letadel týkající se 
přederupční vulkanické aktivity, vulkanické erupce 
nebo oblaku tvořeného vulkanickým popelem se musí 
zaznamenávat do zvláštního formuláře určeného pro 
záznam vulkanické činnosti. Tento formulář musí být 
vložen do letové meteorologické dokumentace pro 
lety na tratích, které by mohly být podle mínění 
příslušného poskytovatele meteorologické služby 
ovlivněny oblačností tvořenou vulkanickým popelem. 
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