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HLAVA 8 – LETECKÉ KLIMATOLOGICKÉ INFORMACE 

Poznámka:  Technické specifikace a podrobná 
kritéria vztahující se k této Hlavě jsou popsány 
v Doplňku 7. 

8.1 Všeobecná ustanovení 

Poznámka: V případech, že je plnění požadavků 
týkajících se leteckých klimatologických informací na 
národní úrovni nepraktické, mohou být sběr, 
zpracování a uchovávání dat z pozorování prováděny 
prostřednictvím počítačových zařízení dostupných pro 
mezinárodní použití a odpovědnost za přípravu 
požadované letecké klimatologické informace může 
být delegována na základě dohody mezi příslušnými 
meteorologickými úřady. 

8.1.1 Letecké klimatologické informace 
požadované pro plánování letů musí být připravovány 
ve formě letištních klimatologických tabulek  
a letištních klimatologických přehledů. Tyto informace 
musí být dodávány leteckým uživatelům na základě 
dohody mezi poskytovatelem meteorologické služby  
a příslušnými uživateli. 

Poznámka: Klimatologická data požadovaná pro 
účely letištního plánování jsou specifikována 
v Předpisu L 14, ust. 3.1.3 a v Dodatku A. 

8.1.2 Letecké klimatologické informace by měly být 
založeny na meteorologických pozorováních 
prováděných během alespoň pětiletého období 
a délka tohoto období by měla být v dodávaných 
informacích uvedena. 

8.1.3 Klimatologická data vztahující se k místům 
určeným pro výstavbu nových letišť nebo nových drah 
na již existujících letištích, by měla být 
shromažďována s největším možným předstihem před 
zahájením výstavby. 

ČR: 

8.2 Letištní klimatologické tabulky 

Poskytovatel meteorologické služby musí 
shromažďovat a uchovávat potřebná meteorologická 
data a dále zajišťovat: 

a) přípravu letištních klimatologických tabulek pro 
každé mezinárodní letiště s pravidelným provozem 
a pro každé mezinárodní letiště, které slouží jako 
náhradní letiště; a  

b) zpřístupnění těchto klimatologických tabulek 
leteckým uživatelům v časovém období 
dohodnutém mezi poskytovatelem meteorologické 
služby a příslušným uživatelem. 

8.3 Letištní klimatologické přehledy 

Letištní klimatologické přehledy musí být připravovány 
podle postupů předepsaných WMO. Tyto přehledy 
musí být dostupné leteckým uživatelům na požádání  
a podle potřeby musí být aktualizovány. 

8.4 Kopie meteorologických dat získaných 

z meteorologických pozorování 

Poskytovatel meteorologické služby je povinen 
zpřístupnit na požádání a v patřičném rozsahu 
kterémukoli jinému poskytovateli meteorologické 
služby, provozovatelům, nebo jiným zainteresovaným 
uživatelům pracujícím pro mezinárodní letectví 
meteorologická data získaná meteorologickými 
pozorováními pro účely výzkumu, vyšetřování nebo 
provozních analýz. 
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