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HLAVA 9 – SLUŽBY PRO PROVOZOVATELE A ČLENY LETOVÝCH POSÁDEK 

Poznámka:  Technické specifikace a podrobná 
kritéria vztahující se k této Hlavě jsou popsány 
v Doplňku 8. 

9.1 Všeobecná ustanovení 

9.1.1 Provozovatelům a členům letových posádek 
musí být dodávány meteorologické informace: 

a) pro předletovou přípravu provozovatelů; 

b) pro přeplánování provozovateli za letu s použitím 
centralizovaného provozního dozoru letů; 

c) pro přípravu členů letových posádek před odletem; 

d) pro letadla za letu. 

9.1.2 Meteorologické informace dodávané 
provozovatelům a členům letových posádek musí 
pokrývat let, pokud se týká doby, nadmořské výšky 
a geografické oblasti, ve kterých let probíhá. Proto se 
musí tyto informace vztahovat k vhodným pevným 
časům nebo časovým obdobím a musí být platné až 
na letiště zamýšleného přistání. Zároveň musí být 
dodány další informace o očekávaných 
meteorologických podmínkách mezi letištěm 
zamýšleného přistání a náhradními letišti, které určí 
provozovatel. 

9.1.3 Meteorologické informace dodávané 
provozovatelům a členům letových posádek musí být 
aktuální a na základě dohody mezi poskytovatelem 
meteorologické služby a příslušnými provozovateli 
musí obsahovat následující informace:  

a) předpovědi: 

 1) výškového větru a teploty ve výšce; 

 2) vlhkosti ve výšce; 

 3) geopotenciální nadmořské výšky letových 
hladin; 

 4) letové hladiny a teploty tropopauzy; 

 5) směru, rychlosti a letové hladiny maximálního 
větru; a 

 6) jevů SIGWX;  

 7) oblačnosti druhu cumulonimbus, námrazy a 
turbulence. 

 Poznámka 1: Předpovědi vlhkosti ve výšce 
a geopotenciální nadmořské výšky letových hladin 
se používají pouze pro automatické plánování letu 
a nemusí být zobrazovány. 

 Poznámka 2: Předpokládá se, že předpovědi 
oblačnosti druhu cumulonimbus, námrazy a 
turbulence jsou zpracovány a v případě potřeby 
vizualizovány v souladu se specifickými prahovými 
hodnotami závažnými pro provoz uživatele.  

b) zprávy METAR nebo SPECI (včetně předpovědí 
trend, vydávané v souladu s regionálními postupy 
ICAO) pro letiště odletu a předpokládaného 
přistání a pro náhradní letiště při vzletu, na trati 
a určení; 

c) TAF nebo opravené předpovědi TAF pro letiště 
odletu nebo předpokládaného přistání a pro 
náhradní letiště při vzletu, na trati a určení; 

d) předpovědi pro vzlet; 

e) informace SIGMET a příslušná mimořádná hlášení 
z letadel týkající se celé trati letu; 

Poznámka: Příslušná mimořádná hlášení 
z letadel jsou taková hlášení, která nebyla použita 
při přípravě informací SIGMET. 

f) informační zprávy o vulkanickém popelu 
a tropických cyklónách týkající se celé trati letu; 

g) oblastní předpovědi GAMET a/nebo oblastní 
předpovědi pro lety v nízkých hladinách 
v mapovém formátu připravené jako podklad pro 
vydání informací AIRMET a informace AIRMET 
pro lety v nízkých hladinách týkající se celé trati 
letu, jak je určeno regionálními postupy ICAO; 

h) výstrahy pro letiště vydané pro místní letiště; 

i) snímky z meteorologických družic; 

j) informace z pozemních meteorologických radarů; 
a 

k) informační zprávy o kosmickém počasí týkající se 
celé trati letu. 

9.1.4 Není-li mezi poskytovatelem meteorologické 
služby a příslušným provozovatelem dohodnuto jinak, 
musí být předpovědi uvedené v ust. 9.1.3 a) 
zpracovávány na základě digitálních předpovědí 
poskytovaných WAFC vždy, kdykoliv tyto předpovědi 
pokrývají zamýšlenou trať letu, pokud jde o čas, 
nadmořskou výšku a zeměpisnou oblast. 

9.1.5 Pokud byly tyto předpovědi zpracovány 
WAFC, nesmí být jejich obsah z hlediska 
meteorologie měněn. 

9.1.6 Mapy zpracované z digitálních předpovědí 
WAFC musí být poskytovány podle požadavků 
provozovatelů pro pevně stanovené oblasti pokrytí 
uvedené na obrázcích A8-1, A8-2 a A8-3. 

9.1.7 Jsou-li předpovědi výškového větru a teploty 
ve výšce uvedené v ust. 9.1.3 a) 1) k dispozici  
v mapovém formátu, musí se jednat o předpovědní 
mapy letových hladin uvedených v Doplňku 2, 
ust. 1.2.2 a) zpracované k pevnému termínu. Jsou-li 
předpovědi jevů SIGWX uvedené v ust. 9.1.3. a) 6) 
poskytovány v mapovém formátu, musí se jednat  
o předpovědní mapy atmosférické vrstvy vymezené 
letovými hladinami stanovenými v Doplňku 2, 
ust. 1.2.2 a Doplňku 5, ust. 4.3.2. 

9.1.8 Předpovědi výškového větru a teploty ve 
výšce a jevů SIGWX nad letovou hladinou 100 
požadované pro předletovou přípravu provozovatelů  
a pro přeplánování za letu provozovateli musí být 
dodávány, jakmile jsou k dispozici, ale ne později než 
3 hodiny před vzletem. Jiné meteorologické informace 
požadované pro předletovou přípravu provozovatelů  
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a pro přeplánování za letu provozovateli musí být 
dodávány, jakmile je to možné. 

9.1.9 V případě potřeby je poskytovatel 
meteorologické služby zajišťující poskytování služby 
provozovatelům a členům letových posádek povinen 
zahájit koordinační jednání s poskytovateli 
meteorologické služby jiných Států za účelem 
opatření požadovaných meteorologických zpráv 
a/nebo předpovědí. 

 

9.1.10 Meteorologické informace musí být dodávány 
provozovatelům a členům letových posádek v místě, 
které určí poskytovatel meteorologické služby po 
dohodě s příslušnými provozovateli a v čase 
dohodnutém mezi letištní meteorologickou služebnou 
a příslušným provozovatelem. Pokud není mezi 
poskytovatelem meteorologické služby a příslušným 
provozovatelem dohodnuto jinak, je poskytovaná 
služba zpravidla omezena na předletovou přípravu 
letů začínajících na území ČR. O dodávání 
meteorologických informací na letišti bez letištní 
meteorologické služebny umístěné na letišti rozhodne 
pověřený poskytovatel meteorologické služby po 
dohodě s příslušným provozovatelem. 

9.2 Briefing, konzultace a zobrazování 

meteorologických informací 

Poznámka: Požadavky pro používání 
automatizovaných informačních systémů pro 
předletovou přípravu při poskytování briefingu, 
konzultací a zobrazování meteorologických informací 
jsou uvedeny v ust. 9.4. 

9.2.1 Briefing a/nebo konzultace musí být 
poskytovány na požádání členům letových posádek 
a/nebo jiným pověřeným osobám provozovatele. 
Účelem briefingu a/nebo konzultace je dodat 
nejnovější dostupné informace o aktuálních 
a očekávaných meteorologických podmínkách podél 
trati letu, na letišti zamýšleného přistání, na 
náhradních letištích, případně na dalších letištích, 
vysvětlit a podrobněji rozvést informace obsažené 
v letové meteorologické dokumentaci nebo, podle 
dohody mezi poskytovatelem meteorologické služby 
a příslušným provozovatelem, dodat tyto informace 
místo letové meteorologické dokumentace. 

9.2.2 Meteorologické informace využívané při 
briefingu, konzultaci a zobrazování musí obsahovat 
kterékoli nebo všechny informace uvedené 
v ust. 9.1.3. 

9.2.3 Jestliže se názor letištní meteorologické 
služebny na vývoj meteorologických podmínek na 
některém letišti značně liší od letištní předpovědi, 
která je součástí letové meteorologické dokumentace, 
musí být členové letových posádek na tento rozdílný 
názor upozorněni. Část briefingu týkající se tohoto 
rozdílného názoru musí být spolu s časem briefingu 
zaznamenána a tento záznam musí být zpřístupněn 
provozovateli. 

9.2.4 Požadovaný briefing, konzultace, vystavování 
a/nebo předávání letové meteorologické dokumentace 
zpravidla poskytuje letištní meteorologická služebna 
letiště vzletu. Na letištích bez meteorologické 
služebny se tyto služby poskytují podle dohod mezi 
poskytovatelem meteorologické služby a příslušnými 

provozovateli. Ve výjimečných případech, jako je 
velké zpoždění letu, musí příslušná letištní 
meteorologická služebna poskytnout nový briefing, 
konzultaci a/nebo novou letovou meteorologickou 
dokumentaci nebo provést patřičná opatření v tomto 
smyslu. 

9.2.5 Člen letové posádky nebo jiné pověřené 
osoby provozovatele, pro které jsou briefing, 
konzultace a/nebo letová meteorologická 
dokumentace požadovány, by se měly dostavit do 
letištní meteorologické služebny v čase dohodnutém 
mezi letištní meteorologickou služebnou a příslušným 
provozovatelem. Jestliže místní podmínky na letišti 
neumožňují osobní briefing nebo konzultaci, měla by 
letištní meteorologická služebna poskytovat tyto 
služby telefonicky nebo prostřednictvím vhodných 
telekomunikačních zařízení. 

9.3 Letová meteorologická dokumentace  

Poznámka: Požadavky pro používání 
automatizovaných informačních systémů při 
poskytování letové meteorologické dokumentace jsou 
uvedeny v ust. 9.4. 

9.3.1 Poskytovaná letová meteorologická 
dokumentace musí zahrnovat informace uvedené 
v ust. 9.1.3 a) 1) a 6), b), c), e) f) a případně g) a k). 
Letová meteorologická dokumentace pro lety 
nepřesahující dvě hodiny, včetně zpátečních letů 
nebo letů po krátkém mezipřistání, je omezena na 
provozně nutné informace podle dohody mezi 
poskytovatelem meteorologické služby a příslušným 
provozovatelem. V každém případě však musí tato 
letová meteorologická dokumentace obsahovat 
alespoň informace uvedené v ust. 9.1.3 b), c), e), f) 
a případně g) a k). 

9.3.2 Kdykoli je zřejmé, že se meteorologické 
informace, ze kterých má být sestavena letová 
meteorologická dokumentace, podstatně liší od 
meteorologických informací, které byly zpřístupněny 
pro předletovou přípravu a přeplánování za letu, musí 
být provozovatel na tuto skutečnost ihned upozorněn 
a, je-li to možné, musí mu být dodány opravené 
informace, jak je dohodnuto mezi provozovatelem  
a příslušnou letištní meteorologickou služebnou. 

EU: 

9.3.3 V případech, kdy potřeba opravy vyvstane po 
předání letové meteorologické dokumentace členům 
letových posádek, ale před vzletem letadla, musí 
letištní meteorologická služebna v souladu s místní 
dohodou předat nezbytné opravy nebo aktualizované 
informace provozovateli nebo místnímu stanovišti 
letových provozních služeb, odkud tyto musí být 
předány do letadla. 

EU: 

9.3.4 Meteorologické informace musí být 
uchovávány poskytovatelem meteorologických služeb 
buď jako tištěné kopie nebo jako počítačové soubory 
po dobu alespoň 30 dnů ode dne vydání. Tyto 
informace musí být na požádání zpřístupněny jako 
podklad pro různá zjištění nebo vyšetřování a musí 
být zachovány do doby ukončení vyšetřování. 
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9.4 Automatizované informační systémy pro 

předletovou přípravu, briefing, konzultace, 

plánování letů a letovou meteorologickou 

dokumentaci 

9.4.1 Používá-li poskytovatel meteorologické 
služby automatizované informační systémy pro 
předletovou přípravu k dodávání a zobrazování 
meteorologických informací pro provozovatele a členy 
letových posádek za účelem self-briefingu, plánování 
letů a vydávání letové meteorologické dokumentace, 
musí dodávané a zobrazované informace vyhovovat 
příslušným ustanovením 9.1 až 9.4 včetně. 

9.4.2 Automatizované informační systémy pro 
předletovou přípravu poskytující provozovatelům, 
členům letových posádek a dalšímu leteckému 
personálu harmonizovaný přístup z jednoho 
stanoviště k meteorologickým informacím 
a informacím leteckých informačních služeb by měly 
být zřizovány podle dohody mezi poskytovatelem 
meteorologické služby a Leteckou informační službou 
v souladu s Předpisem L 15, ust 2.1.1 c). 

Poznámka: Příslušné meteorologické informace 
a informace leteckých informačních služeb jsou 
uvedeny v ust. 9.1 až 9.3, v Doplňku 8 a v ust. 5.5 
Předpisu L 10066. 

9.4.3 Kde jsou používány automatizované 
informační systémy pro předletovou přípravu 
umožňující provozovatelům, členům letových posádek 
a dalšímu leteckému personálu harmonizovaný 

přístup z jednoho stanoviště k meteorologickým 
informacím a informacím leteckých informačních 
služeb, je poskytovatel meteorologické služby povinen 
nést v souladu s Hlavou 2, ust. 2.2.2 odpovědnost za 
řízení jakosti a management jakosti meteorologických 
informací poskytovaných těmito systémy. 

Poznámka: Odpovědnosti vztahující se 
na informace leteckých informačních služeb a na 
zabezpečování jakosti těchto informací jsou uvedeny 
v Předpisu L 15, Hlavě 3. 

9.5 Informace pro letadla za letu 

9.5.1 Meteorologické informace pro letadla za letu 
musí být letištní meteorologickou služebnou nebo 
meteorologickou výstražnou službou předávány 
prostřednictvím přidruženého stanoviště letových 
provozních služeb a prostřednictvím přenosů  
D-VOLMET nebo vysílání VOLMET, v souladu 
s regionálními postupy ICAO. Na základě dohody 
mezi poskytovatelem meteorologické služby 
a příslušným provozovatelem musí být na požádání 
dodávány meteorologické informace pro plánování 
provozovatele pro letadla za letu. 

9.5.2 Meteorologické informace pro letadla za letu 
musí být předávány stanovištím letových provozních 
služeb podle ustanovení Hlavy 10.  

9.5.3 Meteorologické informace musí být 
dodávány prostřednictvím přenosů D-VOLMET nebo 
vysílání VOLMET v souladu s ustanoveními Hlavy 11. 
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