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HLAVA 7 – INFORMACE SIGMET, INFORMACE AIRMET, 

VÝSTRAHY PRO LETIŠTĚ, VÝSTRAHY A VAROVNÉ SIGNÁLY NA STŘIH VĚTRU, 

VÝSTRAHY PRO LETOVOU INFORMAČNÍ OBLAST 

 

Poznámka:  Technické specifikace a podrobná 
kritéria vztahující se k této Hlavě jsou popsány 
v Doplňku 6. 

7.1 Informace SIGMET  

7.1.1 Informace SIGMET vydává meteorologická 
výstražná služba. Obsahem informací SIGMET musí 
být stručný a výstižný popis výskytu a/nebo 
očekávaného výskytu specifikovaných 
meteorologických jevů na trati a jiných jevů 
v atmosféře, které mohou ovlivnit bezpečnost letů, a 
popis očekávaného vývoje těchto jevů v prostoru a 
čase. Informace SIGMET musí být vydávány ve 
zkrácené otevřené řeči. 

7.1.2 Informace SIGMET musí být zrušena, jestliže 
se příslušný jev již nevyskytuje nebo se jeho výskyt  
v dané oblasti dále neočekává. 

7.1.3 Období platnosti informace SIGMET nesmí 
být delší než 4 hodiny. Ve zvláštních případech, kdy 
se jedná o informace SIGMET vydané na oblak 
tvořený vulkanickým popelem a na tropické cyklony, 
musí být doba platnosti prodloužena na 6 hodin. 

7.1.4 Informace SIGMET týkající se oblaku 
tvořeného vulkanickým popelem a tropických cyklón 
by měly být založeny na informačních zprávách, které 
poskytují VAAC a TCAC určená regionálními postupy 
ICAO. 

7.1.5 Mezi meteorologickou výstražnou službou 
a přidruženým oblastním střediskem řízení/letovým 
informačním střediskem musí být udržována úzká 
spolupráce, aby byl zajištěn soulad mezi informacemi 
o vulkanickém popelu uvedenými v informacích 
SIGMET a v oznámeních NOTAM. 

7.1.6 Informace SIGMET nesmí být vydávána více 
než 4 hodiny před začátkem platnosti. Ve zvláštních 
případech informací SIGMET na oblak tvořený 
vulkanickým popelem a na tropické cyklóny, musí být 
tyto informace vydávány, jakmile je to možné, avšak 
ne dříve než až 12 hodin před začátkem období 
platnosti. Informace SIGMET na vulkanický popel  
a tropické cyklóny musí být obnovovány alespoň 
každých 6 hodin. 

EU: 

7.1.7 Jsou vydávány tři typy informací SIGMET: 

a) zprávy SIGMET na meteorologické jevy na trati 
jiné než vulkanický popel nebo tropické cyklóny, 
uvedené jako WS SIGMET;  

b) zprávy SIGMET na vulkanický popel, uvedené jako 
WV SIGMET; 

c) zprávy SIGMET na tropické cyklóny, uvedené jako 
WC SIGMET. 

7.2 Informace AIRMET 

7.2.1 Informace AIRMET musí být vydávána 
meteorologickou výstražnou službou v souladu 
s regionálními postupy ICAO, pokud to vyžaduje 
hustota letového provozu pod letovou hladinou 100. 
Obsahem informací AIRMET musí být stručný 
a výstižný popis výskytu a/nebo očekávaného výskytu 
specifikovaných meteorologických jevů na trati, které 
nebyly uvedeny v Sekci 1 oblastní předpovědi pro lety 
v nízkých hladinách vydané v souladu s Hlavou 6, 
ust. 6.6 a které mohou ovlivnit bezpečnost letů 
v nízkých hladinách, a popis očekávaného vývoje 
těchto jevů v prostoru a čase. Informace AIRMET 
musí být vydávány ve zkrácené otevřené řeči. 

ČR: 

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

7.2.2 Informace AIRMET musí být zrušena, jestliže 
se příslušný jev již nevyskytuje nebo se jeho výskyt  
v dané oblasti dále neočekává. 

7.2.3 Období platnosti informace AIRMET nesmí 
být delší než 4 hodiny.  

7.3 Výstrahy pro letiště 

7.3.1 Výstrahy pro letiště musí být vydávány letištní 
meteorologickou služebnou stanovenou příslušným 
poskytovatelem meteorologické služby a musí 
podávat stručné a výstižné informace 
o meteorologických podmínkách, které mohou 
nepříznivě ovlivnit letadla na zemi (včetně parkujících 
letadel), letištní zařízení a služby.  

EU: 

7.3.2 Výstrahy pro letiště musí být zrušeny, pokud 
se příslušné podmínky na letišti již dále nevyskytují 
a/nebo se jejich výskyt dále nepředpokládá. 

7.4 Výstrahy a varovné signály na střih větru 

Poznámka: Návod týkající se střihu větru je 
uveden v dokumentu Manual on Low-Level Wind 
Shear (Doc 9817). Varovné signály na výskyt střihu 
větru doplňují výstrahy vydané na střih větru 
a společně mají zvyšovat situační povědomí o střihu 
větru.  

7.4.1 Výstrahy na střih větru musí být připravovány 
letištní meteorologickou služebnou stanovenou 
příslušným poskytovatelem meteorologické služby pro 
letiště, na kterých je střih větru považován za faktor, 
v souladu s místními dohodami mezi příslušným 
stanovištěm ATS a provozovateli, jichž se to týká. 
Výstrahy na střih větru musí podávat stručnou 
a výstižnou informaci o pozorovaném nebo 
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očekávaném střihu větru, který by mohl nepříznivě 
ovlivnit letadla na dráze přiblížení nebo na dráze 
vzletu nebo během přiblížení okruhem, v prostoru 
mezi úrovní dráhy a 1 600 ft (500 m) nad touto úrovní 
a letadla na dráze během dojezdu nebo rozjezdu. 
Dochází-li vlivem místní orografie k výskytu 
význačných střihů větru ve výškách nad 1 600 ft 
(500 m) nad úrovní dráhy, není pro vydávání výstrah 
na střih větru výška 1 600 ft (500 m) omezující. 

ČR: 

Poznámka: Na základě dosavadních pozorování a 
reportů není na území ČR výskyt střihů větru natolik 
četný ani nebezpečný, aby mohl být považován za 
faktor. Výstrahy (WS WRNG) ani varovné signály na 
střih větru nejsou ve FIR Praha vydávány. 

7.4.2 Výstrahy na střih větru pro přilétávající 
a/nebo odlétávající letadla by měly být zrušeny, 
indikují-li hlášení z letadel neexistenci střihu větru 

nebo po uplynutí dohodnutého časového období. 
Kritéria pro rušení výstrah na střih větru stanoví pro 
jednotlivá letiště poskytovatel meteorologické služby 
po dohodě s příslušným úřadem ATS a uživateli. 

7.4.3 Na letištích, na kterých je střih větru zjištěn 
pomocí automatických pozemních dálkových nebo 
detekčních zařízení, musí být varovné signály na střih 
větru vydávány těmito systémy. Varovné signály na 
střih větru musí poskytovat přesné a aktuální 
informace o pozorovaném výskytu střihu větru 
s udáním změny čelní/zadní složky větru o 15 kt nebo 
větší, která může mít negativní vliv na letadlo ve fázi 
konečného přiblížení nebo vzletu nebo na letadlo 
během pojíždění na přistání nebo rozjezdu při vzletu. 

7.4.4 Varovné signály na střih větru by měly být 
aktualizovány nejméně každou minutu. Varovný signál 
na střih větru by měl být zrušen, jakmile změna 
čelní/zadní složky větru klesne pod 15 kt. 
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