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HLAVA 6 – PŘEDPOVĚDI 

Poznámka:  Technické specifikace a podrobná 
kritéria vztahující se k této Hlavě jsou popsány 
v Doplňku 5. 

6.1 Využívání předpovědí 

Je-li letištní meteorologickou služebnou vydána nová 
předpověď jakéhokoli typu, např. pravidelná letištní 
předpověď, musí být automaticky zrušena jakákoli 
předcházející předpověď stejného typu vydaná pro 
stejné místo a stejné období platnosti nebo jeho části. 

6.2 Letištní předpovědi 

6.2.1 Letištní předpověď musí být připravována 
v souladu s regionálními postupy ICAO letištní 
meteorologickou služebnou určenou poskytovatelem 
meteorologické služby. 

Poznámka: Letiště, pro která jsou připravovány 
letištní předpovědi a období platnosti těchto 
předpovědí, jsou uvedeny v příslušném dokumentu 
FASID. 

6.2.2 Letištní předpověď musí být vydána ve 
stanoveném čase, ne dříve než jednu hodinu před 
začátkem období své platnosti, a musí obsahovat 
stručné a výstižné vyjádření očekávaných 
meteorologických podmínek na letišti během 
stanoveného časového období.  

6.2.3  Letištní předpovědi a jejich opravy musí být 
vydávány jako předpovědi TAF a obsahovat tyto 
informace v uvedeném pořadí: 

a) identifikace typu předpovědi; 

b) směrovací značka; 

c) datum a čas vydání předpovědi; 

d) identifikace chybějící předpovědi, je-li použitelné; 

e) datum a období platnosti předpovědi; 

f) identifikace zrušené předpovědi, je-li použitelné; 

g) přízemní vítr; 

h) dohlednost; 

i) počasí; 

j) oblačnost; a 

k) očekávané význačné změny jednoho nebo více 
z těchto meteorologických prvků v průběhu období 
platnosti. 

Volitelné prvky se do předpovědi TAF zařazují 
v souladu s regionálními postupy ICAO. 

Poznámka:  Dohledností se v předpovědi TAF 
rozumí převládající dohlednost.  

6.2.4 Letištní meteorologické služebny, které 
předpovědi TAF připravují, musí nepřetržitě sledovat 
shodu předpovědí se skutečnými meteorologickými 
podmínkami a v případě nutnosti musí okamžitě vydat 
opravené letištní předpovědi. Délka předpovědí 

a počet změn indikovaných v předpovědích musí být 
minimální.  
Poznámka: Pokyny k provádění průběžné 
kontroly předpovědí TAF jsou uvedeny v Hlavě 3 
dokumentu Manual of Aeronautical Meteorological 
Practice (Doc 8896). 

6.2.5 Předpověď TAF, která nemůže být 
nepřetržitě kontrolována, musí být zrušena. 

EU: 

6.2.6 Období platnosti pravidelně vydávaných 
předpovědí TAF je 9, 24 nebo 30 hodin. Pravidelně 
vydávané předpovědi TAF s platností 9 hodin musí být 
vydávány každé 3 hodiny. Pravidelně vydávané 
předpovědi TAF s platností 24 a 30 hodin musí být 
vydávány každých 6 hodin.  

6.2.7 Letištní meteorologické služebny vydávající 
předpovědi TAF musí zajistit, aby v jakémkoliv 
okamžiku byla pro dané letiště platná pouze jedna 
předpověď TAF. 

6.3 Přistávací předpovědi 

6.3.1 Přistávací předpovědi musí být připravovány 
letištní meteorologickou služebnou určenou 
poskytovatelem meteorologické služby na základě 
regionálních postupů ICAO; tyto předpovědi jsou 
určeny pro uživatele na letišti a pro letadla vzdálená 
od letiště asi 1 hodinu letu. 

6.3.2 Přistávací předpovědi musí být připravovány 
jako předpovědi TREND. 

6.3.3 Obsahem předpovědi TREND musí být 
stručné a výstižné vyjádření očekávaných význačných 
změn meteorologických podmínek na letišti a tato 
předpověď musí být připojena k místním pravidelným 
zprávám, místním mimořádným zprávám, zprávám 
METAR nebo SPECI. Období platnosti přistávací 
předpovědi TREND musí být 2 hodiny od času zprávy, 
které je součástí přistávací předpovědi.  

6.4 Předpovědi pro vzlet 

6.4.1 Předpověď pro vzlet musí být připravována 
letištní meteorologickou služebnou určenou 
poskytovatelem meteorologické služby na základě 
dohody mezi poskytovatelem meteorologické služby a 
příslušnými provozovateli. 

EU: 

6.4.2 Předpověď pro vzlet se musí vztahovat ke 
specifickému časovému období a měla obsahovat 
informace o očekávaných podmínkách nad systémem 
drah. Předpověď pro vzlet musí obsahovat směr a 
rychlost přízemního větru, včetně kolísání směru větru 
a odchylek od průměrné rychlosti větru, teplotu a tlak 
(QNH), a lze ji doplnit dalšími prvky, v souladu 
s postupy stanovenými Meteorologickým úřadem. 
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6.4.2.1 Předpověď pro vzlet lze doplnit případnými 
dalšími prvky na základě místní dohody mezi letištní 
meteorologickou služebnou a provozovateli. 

6.4.3 Předpověď pro vzlet musí být dodávána 
provozovatelům a členům letových posádek současně 
s letovou meteorologickou dokumentací a na 
požádání kdykoli během období 3 hodin před 
plánovaným časem vzletu. 

6.4.4 Letištní meteorologická služebna, která 
předpovědi pro vzlet připravuje, musí nepřetržitě 
sledovat shodu předpovědí se skutečnými 
meteorologickými podmínkami a v případě nutnosti by 
měla okamžitě vydat opravy.  

6.5 Oblastní předpovědi pro lety v nízkých 

hladinách 

6.5.1 Vyžaduje-li hustota letového provozu pod 
letovou hladinou 100 (nebo do letové hladiny 150 
v horských oblastech nebo výše, kde je to nutné) 
pravidelné vydávání a rozšiřování oblastních 
předpovědí pro tento provoz, četnost vydávání, forma 
a pevný čas nebo období platnosti těchto předpovědí 
a kritéria pro vydávání jejich oprav musí být stanoveny 
poskytovatelem meteorologické služby po 
konzultacích s uživateli. 

ČR:  

Poznámka: FIR Praha je považován za oblast 
s velmi vysokou hustotou letového provozu pod 
letovou hladinou 100. 

6.5.2 Vyžaduje-li hustota letového provozu pod 
letovou hladinou 100 vydávání informací AIRMET 

v souladu s ust. 7.2.1, oblastní předpovědi pro tento 
provoz musí být připravovány ve tvaru dohodnutém 
mezi poskytovateli meteorologických služeb 
v příslušných státech. Používá-li se zkrácená otevřená 
řeč, musí být tyto předpovědi připravovány jako 
oblastní předpovědi GAMET za použití číselných 
údajů a zkratek schválených ICAO; používá-li 
se mapový formát, předpověď musí být připravena 
jako kombinace předpovědí výškového větru a 
výškové teploty a jevů SIGWX. Oblastní předpovědi 
pro lety v nízkých hladinách musí být vydávány pro 
vrstvu mezi zemí a letovou hladinou 100 (nebo až do 
letové hladiny 150 v horských oblastech nebo výše, 
kde je to nutné) a musí obsahovat, jako podklad 
k vydání informací AIRMET, informace 
o meteorologických jevech na trati nebezpečných pro 
lety v nízkých hladinách a doplňující informace 
požadované pro lety v nízkých hladinách. 

ČR:  

Poznámka: FIR Praha je považován za oblast 
s velmi vysokou hustotou letového provozu pod 
letovou hladinou 100. 

6.5.3 Oblastní předpovědi pro lety v nízkých 
hladinách připravené jako podklad pro vydávání 
informací AIRMET musí být vydávány každých 
6 hodin s obdobím platnosti 6 hodin a musí být 
předávány příslušným meteorologickým výstražným 
službám a/nebo letištním meteorologickým služebnám 
alespoň jednu hodinu před začátkem období jejich 
platnosti. 

EU:  

6.5.4 Oblastní předpověď pro lety v nízkých 
hladinách poskytuje meteorologická výstražná služba. 
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