
Předpis L3 Meteorologie
2.1.1 Úkolem meteorologické služby v mezinárodním letectví je přispívat k bezpečnosti, pravidelnosti a hospodárnosti mezinárodního letectví.
2.1.2 Tento úkol je plněn dodáváním potřebných meteorologických informací následujícím uživatelům: provozovatelům, členům letových posádek, stanovištím letových provozních služeb, záchranným koordinačním střediskům, správám letišť a dalším složkám, které se podílejí na organizaci nebo rozvoji mezinárodního letectví.
2.1.4 Meteorologickým úřadem v ČR je ÚCL, orgánem odpovědným za 
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2.1.4 Meteorologickým úřadem v ČR je ÚCL, orgánem odpovědným za poskytování let. met. služby v ČR je „Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podrobné informace o určeném meteorologickém úřadu a poskytovatelích meteorologické služby jsou uvedeny v Letecké informační příručce, v souladu s předpisem L15, Doplněk 1, GEN 1.1.
2.1.5 V souladu s 2.1.4 je poskytovatel meteorologické služby povinen plnit požadavky Světové meteorologické organizace (WMO) týkající se kvalifikace a výcviku meteorologického personálu poskytujícího meteorologickou službu mezinárodnímu letectví.
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2.2.2 Za účelem dosažení cíle meteorologické služby mezinárodnímu letectví musí poskytovatel meteorologické služby zmíněný v ust. 2.1.4 zavést řádně organizovaný systém jakosti obsahující postupy, procesy a zdroje potřebné k zavedení managementu jakosti meteorologických informací, které jsou uživatelům uvedeným v ust. 2.1.2 dodávány.
2.2.4 Stanovený systém jakosti musí uživatelům poskytnout potřebné ujištění a důvěru, že dodávané meteorologické informace vyhovují stanoveným požadavkům na geografické a prostorové pokrytí, formát, obsah, čas a frekvenci vydávání a období platnosti stejně tak, jako požadavkům na přesnost měření, pozorování a předpovědí. Indikuje-li 
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požadavkům na přesnost měření, pozorování a předpovědí. Indikuje-li systém, že meteorologická informace, která má být dodána uživatelům, nevyhovuje stanoveným požadavkům a postupy automatické opravy chyb nemohou být aplikovány, příslušná informace by neměla být dodána uživatelům aniž by její platnost byla potvrzena jejím původcem.
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2.3 Oznámení požadovaná od provozovatelů2.3.1 Provozovatel vyžadující meteorologickou službu nebo změny v existující meteorologické službě je povinen tyto oznámit s dostatečným předstihem příslušnému poskytovateli meteorologické služby nebo meteorologické(-ým) služebně(-ám). Minimálníobsah tohoto oznámení musí být v souladu s dohodou uzavřenou mezi poskytovatelem meteorologické služby nebo meteorologickou služebnou a provozovatelem.
2.3.2 Provozovatel vyžadující meteorologickou službu je povinen příslušnému poskytovateli meteorologické služby oznámit:
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příslušnému poskytovateli meteorologické služby oznámit:a) plánování nových tratí nebo nových typů provozu;b) změny trvalého charakteru v pravidelném provozu;c) plánování dalších změn ovlivňujících poskytování meteorologické služby.
Tato oznámení musí obsahovat všechny podrobnostinezbytné pro plánování příslušných opatřeníposkytovatelem meteorologické služby.
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3.1 Úkol světového oblastního předpovědníhosystému (WAFS)Úkolem WAFS je dodávat poskytovatelům meteorologické služby a dalším uživatelům globální letecké meteorologické předpovědi pro trať v digitálním tvaru. Tohoto cíle musí být dosaženo efektivním způsobem, za plného využití vyvíjejících se technologií prostřednictvím obsáhlého, integrovaného, celosvětového a, dle potřeb a možností, jednotného systému.
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g) výměnu meteorologických informací s jinými meteorologickými služebnami;
h) dodávání přijatých informací týkajících se přederupční vulkanické aktivity, vulkanické erupce, nebo oblaku tvořeného vulkanickým popelem přidruženým stanovištím letových provozních služeb, letecké informační službě a meteorologické výstražné službě, podle dohody mezi meteorologickým úřadem a příslušným úřadem ATS.
4.1.1 Meteorologický úřad musí na letištích podle potřeby zajistit zřízení leteckých meteorologických stanic. Letecká meteorologická stanice může 
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leteckých meteorologických stanic. Letecká meteorologická stanice může být výhradně leteckou stanicí nebo může být zkombinována se synoptickou stanicí.
4.1.3 Letecké meteorologické stanice musí provádět pravidelná pozorování v pevně stanovených časových intervalech. Pravidelná pozorování musí být na letištích doplňována mimořádnými pozorováními kdykoli dojde k výskytu specifikovaných změn přízemního větru, dohlednosti, dráhové dohlednosti, současného počasí, oblačnosti, a/nebo teploty vzduchu.
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3.1 Úkol světového oblastního předpovědníhosystému (WAFS)Úkolem WAFS je dodávat poskytovatelům meteorologické služby a dalším uživatelům globální letecké meteorologické předpovědi pro trať v digitálním tvaru. Tohoto cíle musí být dosaženo efektivním způsobem, za plného využití vyvíjejících se technologií prostřednictvím obsáhlého, integrovaného, celosvětového a, dle potřeb a možností, jednotného systému.
4.3 Pravidelná pozorování a zprávy4.3.1 Pravidelná pozorování musí být prováděna na letištích 24 hodin denně, pokud není stanoveno jinak na základě dohody mezi poskytovatelem 
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pokud není stanoveno jinak na základě dohody mezi poskytovatelem meteorologické služby, příslušným úřadem ATS a provozovateli. Tato pozorování musí být prováděna v jednohodinových intervalech nebo, pokud tak stanoví regionální postupy ICAO, v půlhodinových intervalech
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4.4 Mimořádná pozorování a zprávy4.4.1 Kritéria pro provádění mimořádných pozorování stanoví poskytovatel meteorologické služby po konzultacích s příslušným úřadem ATS, provozovateli a provozovatelem letiště.
4.4.2 Zprávy sestavené na základě mimořádných pozorování musí být vydávány jako:a) místní mimořádné zprávy, určené pouze pro rozšiřování na letišti jejich původu (pro přilétající a odlétající letadla); a
b) zprávy SPECI určené pro rozšiřování mimo rámec letiště jejich původu, 
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b) zprávy SPECI určené pro rozšiřování mimo rámec letiště jejich původu, (především pro plánování letů, vysílání VOLMET a přenosy D-VOLMET) pokud nejsou zprávy METAR vydáványv půlhodinových intervalech.
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4.5 Obsah zpráv4.5.1 Místní pravidelné a mimořádné zprávy a zprávy METAR a SPECI musí obsahovat následujícíprvky v tomto pořadí:a) identifikaci typu zprávy;b) směrovací značku;c) čas pozorování;d) identifikaci automatické nebo chybějící zprávy, dlepotřebye) směr a rychlost přízemního větru;f) dohlednost;
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f) dohlednost;g) dráhovou dohlednost, je-li pozorována;h) současné počasí;i) množství oblačnosti, druh oblačnosti (pouzecumulonimbus a věžovitý cumulus) a výškuzákladny oblačnosti nebo, kde je měřena,vertikální dohlednost;j) teplotu vzduchu a teplotu rosného bodu;k) QNH a QFE (QFE se uvádí pouze v místníchpravidelných a mimořádných zprávách)
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4.6 Pozorování a hlášení meteorologickýchprvků
4.6.1 Přízemní vítr 4.6.1.1 Průměrný směr a průměrná rychlost přízemního větru a význačné kolísání směrua rychlosti přízemního větru se musí měřit a uvádět v zeměpisných stupních a v uzlech.
4.6.1.2 Jestliže jsou místní pravidelné a mimořádné zprávy použity pro odlétající letadla, pozorování 
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zprávy použity pro odlétající letadla, pozorování přízemního větru pro tyto zprávy by měly co nejlépe charakterizovat podmínky podél dráhy; jestliže jsou místní pravidelné a mimořádné zprávy použity pro přilétající letadla, pozorování přízemního větru pro tyto zprávy by měly být reprezentativní pro dotykovou zónu. 
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4.6.2 Dohlednost4.6.2.1 Dohlednost, tak jak je definována v Hlavě 1, musí být měřena nebo pozorována a hlášenav metrech nebo kilometrech.
4.6.2.2 Jestliže jsou místní pravidelné a mimořádné zprávy použity pro odlétající letadla, údaje dohlednosti pro tyto zprávy by měly být reprezentativní propodmínky podél dráhy; jestliže jsou místní pravidelné a mimořádné zprávy použity pro přilétající letedla, údaje dohlednosti pro tyto zprávy by měly být reprezentativní 
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dohlednosti pro tyto zprávy by měly být reprezentativní pro dotykovou zónu dráhy.
4.6.2.3 Pozorování dohlednosti určená pro zprávy METAR a SPECI musí být reprezentativní pro letiště.
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4.6.3 Dráhová dohlednost4.6.3.1 Dráhová dohlednost, tak jak je definována v Hlavě 1, musí být vyhodnocována na všech drahách určených pro přiblížení a přistání podle přístrojů za provozních podmínek kategorie II a III.
4.6.3.3 Dráhová dohlednost vyhodnocená v souladu s ust. 4.6.3.1 a 4.6.3.2 musí být v obdobích, kdy je buď dohlednost nebo dráhová dohlednost menší než 1500 m, hlášena v metrech.
4.6.3.4 Vyhodnocené hodnoty dráhové dohlednosti musí být reprezentativní pro:
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pro:a) dotykovou zónu dráhy pro nepřesné přístrojové přiblížení nebo pro přiblížení a přistání pomocí přístrojů za provozních podmínek kategorie I;
b) dotykovou zónu a střed dráhy pro přiblížení a přistání pomocí přístrojů za provozníchpodmínek kategorie II; a 
c) dotykovou zónu, střed a konec dráhy pro přiblížení a přistání pomocí přístrojů zaprovozních podmínek kategorie III.
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4.6.4 Současné počasí4.6.4.1 Podle potřeby se musí pozorovat a hlásit současné počasí, které se vyskytuje na letišti a/nebo v jeho blízkosti. Zejména následující jevy současného počasí musí být pozorovány a hlášeny: srážky a namrzající srážky (včetně jejich intenzity): mlha, namrzající mlha a bouřky (včetně bouřek v blízkosti letiště).
4.6.4.2 V místních pravidelných a mimořádných zprávách musí být informace o současném počasí reprezentativní 
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musí být informace o současném počasí reprezentativní pro podmínky na letišti.
4.6.4.3 Ve zprávách METAR a SPECI musí býtinformace o současném počasí reprezentativní pro podmínky na letišti a, pro určité specifické jevy současného počasí, v jeho blízkosti.
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4.6.5 Oblačnost4.6.5.1 Množství oblačnosti, druh oblačnosti a výška základny oblačnosti musí být pozorovány a hlášeny tak, aby byla popsána oblačnost provozního významu. Pokud nelze oblohu rozeznat, musí být místo množství oblačnosti, druhu oblačnosti a výšky základny oblačnosti měřena a hlášena vertikální dohlednost. Výška základny oblačnosti a vertikální dohlednost musí být měřena a udávána ve stopách. 
4.6.5.2 Pozorování oblačnosti určená pro místní 
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4.6.5.2 Pozorování oblačnosti určená pro místní pravidelné a mimořádné zprávy by mělo býtreprezentativní pro prostor přiblížení.

LEGISLATIVAMET. INFORMACE



4.6.6 Teplota vzduchu a teplota rosného bodu4.6.6.1 Teplota vzduchu a teplota rosného bodu musí být měřeny a hlášeny ve stupních Celsia.
4.6.6.2 Pozorování teploty a teploty rosného bodu pro místní pravidelné a mimořádné zprávy a pro zprávy METAR a SPECI musí být reprezentativní pro celý dráhový systém.
4.6.7 Tlak vzduchuMěření tlaku vzduchu a výpočet a hlášení hodnot QNH 
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Měření tlaku vzduchu a výpočet a hlášení hodnot QNH a QFE musí být prováděno v hektopascalech.
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5.2 Typy pozorování z letadelZa letu musí být prováděna následující pozorování meteorologických podmínek:a) pravidelná pozorování během fází letu stoupání po vzletu a na trati; ab) mimořádná a jiná nepravidelná pozorování během kterékoli fáze letu.
5.3 Pravidelná pozorování z letadel - ustanovení5.3.1 Je-li používán datový spoj letadlo-země s využitím ADS (automatický závislý přehledový systém) 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 vteřin během fáze 
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každých 15 minut během fáze na trati a každých 30 vteřin během fáze stoupání po vzletu v průběhu prvních 10 minut letu.
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5.5 Mimořádná pozorování z letadelMimořádná pozorování z letadel musí provádět všechna letadla kdykoliv jsou pozorovány nebo dojde-li ke střetu s následujícími podmínkami:a) silná turbulence; nebob) silná námraza; neboc) silná horská vlna; nebod) bouřky bez krup, zastřené, prorůstající vrstevnatouoblačností, pokrývající rozsáhlé oblasti nebo nasquall lines (čáry instability); neboe) bouřky s kroupami, zastřené, prorůstajícívrstevnatou oblačností, pokrývající rozsáhlé oblasti
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vrstevnatou oblačností, pokrývající rozsáhlé oblastinebo na squall lines (čárách instability); nebof) silná prachová vichřice nebo silná písečná vichřice;nebog) oblak tvořený vulkanickým popelem; neboh) přederupční vulkanická aktivita nebo vulkanickáerupce.
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5.6 Jiná nepravidelná pozorování z letadelDojde-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.
5.7 Hlášení pozorování z letadel během letu
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5.7 Hlášení pozorování z letadel během letu5.7.1 Pozorování z letadel musí být hlášeno datovým spojem letadlo-země. Není-li datový spoj letadlo-země k dispozici nebo není-li vhodný, musí být pozorování z letadel hlášeno během letu prostřednictvím radiotelefonního spojení.
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6.2 Letištní předpovědi6.2.1 Letištní předpověď musí být připravována meteorologickou služebnou určenou poskytovatelem meteorologické služby.
6.2.2 Letištní předpověď musí být vydána ve stanoveném čase a musí obsahovat stručné a výstižné vyjádření očekávaných meteorologických podmínek na letišti během stanoveného časového období.
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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 předpovědid) identifikace chybějící předpovědi, je-li použitelnée) datum a období platnosti předpovědi;f) identifikace zrušené předpovědi, je-li použitelnég) přízemní vítr;h) dohlednost;i) počasí;
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i) počasí;j) oblačnost; ak) očekávané význačné změny jednoho nebo více z těchto meteorologických prvků v průběhu období platnosti.
6.2.4 Meteorologická služebna, která předpovědi TAF připravuje, 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.
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6.2.6 Období platnosti pravidelně vydávaných předpovědí TAF nesmí být kratší než 6 hodin a delší než 30 hodin; období platnosti letištních předpovědí musí být stanovena regionálními postupy ICAO a v případě národních letišť postupy meteorologického úřadu. Pravidelně vydávané předpovědi TAF s platností kratší než 12 hodin musí být vydávány každé 3 hodiny. Pravidelně vydávané předpovědi TAF s platností 12 až 30 hodin musí být vydávány každých 6 hodin.
6.2.7 Meteorologické služebny vydávající předpovědi TAF musí zajistit, aby v jakémkoliv okamžiku byla pro dané letiště platná pouze jedna předpověď TAF.
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předpověď TAF.
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7.1 Informace SIGMET7.1.1 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, 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.
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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.
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7.3 Výstrahy pro letiště7.3.1 Výstrahy pro letiště musí být vydávány meteorologickou služebnou stanovenou příslušnýmposkytovatelem 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.
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:
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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; a6) jevů SIGWX; a

LEGISLATIVAMET. INFORMACE
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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;f) 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 

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

informací AIRMET a informace AIRMET pro lety v nízkých hladinách týkající se celé trati letu v souladu s regionálními postupy ICAO;g) výstrahy pro letiště vydané pro místní letiště;h) snímky z meteorologických družic; ai) informace z pozemních meteorologických radarů.
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9.2.1 Briefing a/nebo konzultace musí být poskytovány na požádání členům letových posádeka/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 pokud je tak dohodnuto mezi poskytovatelem meteorologické služby a provozovatelem, dodat tyto informace místo letové meteorologické dokumentace.

LEGISLATIVAMET. INFORMACE
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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 dometeorologické služebny v čase dohodnutém mezi meteorologickou služebnou a příslušnýmprovozovatelem. Jestliže místní podmínky na letišti neumožňují osobní briefing nebo konzultaci, měla by meteorologická služebna poskytovat tyto služby telefonicky nebo prostřednictvím vhodných telekomunikačních zařízení.

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

telekomunikačních zařízení.
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METARMeteorological Aerodrome ReportLKPR 130800Z 23011KT 3500 -RA BR SCT012 BKN033 17/09 Q1002 NOSIG=
Skupina větru02007KT13015G25KT09010KT 020V270VRB03KT
Jednotky KT, MPS, MPH

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

Jednotky KT, MPS, MPH
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METARMeteorological Aerodrome ReportLKPR 130800Z 23011KT 3500 -RA BR SCT012 BKN033 17/09 Q1002 NOSIG=
Skupina dohlednosti999901005000CAVOK

LEGISLATIVAMET. INFORMACE
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METARMeteorological Aerodrome ReportLKPR 130800Z 23011KT 3500 -RA BR SCT012 BKN033 17/09 Q1002 NOSIG=
Skupina počasíBR, HZ, FG, FZFG, RA, FZRA, SN, SHSN, RASN, SHRASN, TS, TSRA, TSGR, FU,DZ, FZDZ, DZRA, RADZ
Indikátory:-RA slabá intenzita (deště)RA mírná neboli střední intenzita (deště)

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

RA mírná neboli střední intenzita (deště)+RA silná intenzita (deště)
+TSRAGR, ale nikoli +FG. Jen srážkové jevy.
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METARMeteorological Aerodrome ReportLKPR 130800Z 23011KT 3500 -RA BR SCT012 BKN033 17/09 Q1002 NOSIG=
Skupina oblačnostiSKC 0/8 sky clearFEW 1/8 nebo 2/8 fewSCT 3/8 nebo 4/8 scatteredBKN 5/8 až 7/8 brokenOVC 8/8NSC no significant clouds

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

NSC no significant clouds
výška oblačnosti001 100 ft012 1200 ftVV002 vertical visibility 200 ftCAVOK clouds and visibility OK
Druh oblačnosti pouze: TCU, CBSCT023TCUBKN030CB
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METARMeteorological Aerodrome ReportLKPR 130800Z 23011KT 3500 -RA BR SCT012 BKN033 17/09 Q1002 NOSIG=
Skupina teploty17/09 teplota/rosný bodM05 -5 °CM00 teplota v rozsahu -0,1 až -0,5 °C01/M00M00/M00

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

Skupina tlak QNHQ1002 1002 hPaREG QNH Q0993
Skupina trend (přistávací předpověď)NOSIGBECMG BECMG FM 0900 VRB02KT 1000 +RA OVC002TEMPO temporary
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METAR
METAR LKCV 021200Z 28010KT 9999 BKN030 BKN050 12/09 Q1027 NOSIG= METAR LKKB 021200Z 27010KT 9999 OVC043 11/06 Q1027 NOSIG= SPECI LKKU 021217Z 20008KT 5000 BR SCT003 OVC005 07/06 Q1027 RMK REG QNH 1022= METAR LKKV 021200Z 25007KT 210V280 9999 FEW013 OVC030 07/04 Q1028 RMK REG QNH 1022= METAR LKLN 021200Z AUTO 29005KT 250V320 9999 OVC042 10/05 Q1029= METAR LKMT 021200Z 22014KT 9999 BKN034 07/05 Q1025 NOSIG RMK REG QNH 1022= METAR LKNA 021200Z 29013KT 190V320 9999 FEW012 BKN050 10/08 Q1026 NOSIG= METAR LKPD 021200Z VRB02KT 9999 OVC026 09/08 Q1027 NOSIG= METAR LKPR 021200Z 26011KT 9999 BKN034 10/06 Q1027 NOSIG RMK REG QNH 1022= METAR COR LKTB 021200Z VRB02KT 3500 BR BKN003 07/06 Q1027 NOSIG RMK REG QNH 1022= METAR LKVO 021200Z 28011KT 9999 OVC038 10/05 Q1027= 

LEGISLATIVAMET. INFORMACE
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TAF
LKPR 021100Z 0212/0318 25012KT 9999 BKN035 BECMG 0216/0218 22006KT CAVOK BECMG 0300/0302 2000 BR NSC TEMPO 0302/0308 VRB02KT 1200 BR SCT002 PROB30 TEMPO 0303/0307 0500 FG OVC002 BECMG 0308/0310 4000 BR NSCTEMPO 0310/0318 7000=

LEGISLATIVAMET. INFORMACE
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2.3.2 Zprávy SPECI by měly být vydávány, pokud dojde ke změně meteorologických podmínek v souladu s následujícími kritérii:a) změna průměrného směru přízemního větru o 60° nebo více ve srovnání s údajem v poslední zprávě při průměrné rychlosti před a/nebo po změně 10 kt nebo více;b) změna průměrné rychlosti přízemního větru o 10 kt nebo více ve srovnání s údajem v poslední zprávě;c) zvýšení hodnot nárazů přízemního větru o 10 kt nebo více ve srovnání s údajem v poslední zprávě při průměrné rychlosti přízemního větru před a/nebo po změně 15 kt nebo více;d) změny větru na hodnoty provozního významu. Prahové hodnoty stanoví 

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

d) změny větru na hodnoty provozního významu. Prahové hodnoty stanoví meteorologický úřad po konzultaci s příslušným úřadem ATS a s provozovateli, přičemž musí být zohledněny změny větru, které by:1) vyžadovaly změnu používané dráhy (drah); a2) které by indikovaly, že se složky zádového a bočního větru na dráze změnily na hodnoty reprezentující hlavní provozní limity pro běžné typy letadel používajících letiště;e) změna dohlednosti na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot v případě jejího zlepšování, nebo změna dohlednosti přes jednu nebo více z následujících hodnot v případě jejího zhoršování:
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1) 800 m, 1500 m, 3 000 m2) 5 000 m v případě velkého počtu letů VFR; f) změna dráhové dohlednosti na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot v případě jejího zlepšování, nebo změna dráhové dohlednosti přes jednu nebo více z následujících hodnot v případě jejího zhoršování:150 m, 350 m, 600 m, 800 m;g) začátek, konec nebo změna intenzity kteréhokoli z následujících jevů počasí nebo jejich kombinace:- namrzající srážky- mírné nebo silné srážky (včetně přeháněk)- bouřka (se srážkami)

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

- bouřka (se srážkami)- prachová vichřice- písečná vichřice;
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i) změna výšky základny nejnižší oblačné vrstvy o množství BKN nebo OVCna nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot v případě jejího zvyšování, nebo změna výšky základny nejnižší oblačné vrstvy o množství BKN nebo OVC přes jednu nebo více z následujících hodnot v případě jejího snižování:1) 100, 200, 500, 1 000 ft;2) 1 500 ft v případě velkého počtu letů VFR;j) změna množství oblačné vrstvy pod 1 500 ft1) z SCT nebo méně na BKN nebo OVC; nebo2) z BKN nebo OVC na SCT nebo méně;

LEGISLATIVAMET. INFORMACE
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k) změna vertikální dohlednosti na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot při jejím zlepšování, nebo změna vertikální dohlednosti přes jednu nebo více z následujících hodnot v případě jejího zhoršování: 100, 200, 500 nebo 1 000 ft; al) jakákoli další kritéria stanovená na základě povozních minim místního letiště dohodnutých mezi poskytovatelem meteorologické služby a provozovateli.

LEGISLATIVAMET. INFORMACE
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4 POZOROVÁNÍ A HLÁŠENÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ4.1 Přízemní vítr4.1.1.1 Přízemní vítr musí být pozorován přibližně ve výšce 30 ft (10 m) nad dráhou(-ami).
4.1.3.1 Časový interval pro průměrování pozorování přízemního větru musí být:a) 2 minuty pro místní pravidelné a mimořádné zprávy a pro zobrazovací zařízení větru na stanovištích letových provozních služeb; ab) 10 minut pro zprávy METAR a SPECI kromě případů, kdy tento 10-minutový časový interval obsahuje výraznou diskontinuitu směru a/nebo 

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

minutový časový interval obsahuje výraznou diskontinuitu směru a/nebo rychlosti větru. V těchto případech se k vyhodnocení průměrných hodnot používají údaje získané po diskontinuitě a tedy časový interval je příslušně zkrácen.
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4.1.5.2 V místních pravidelných a mimořádných zprávách a zprávách METAR a SPECI:a) musí být uvedeny jednotky používané pro měření rychlosti větru;b) musí být hlášeno kolísání směru větru od průměrného směru větru během posledních 10 minut, jestliže je celková hodnota kolísání 60° nebo více:1) je-li celkové kolísání mezi 60° nebo více a méně než 180° a rychlost větru je 3 kt nebo více, musí být takovéto kolísání směru větru hlášeno dvěma extrémními směry mezi kterými přízemní vítr kolísal;2) je-li celkové kolísání 60° nebo více a méně než 180° a rychlost větru je menší než 3 kt, musí být směr přízemního větru hlášen jako proměnlivý, bez 

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

menší než 3 kt, musí být směr přízemního větru hlášen jako proměnlivý, bez průměrného směru větru; nebo3) je-li celkové kolísání 180° a více, musí být směr přízemního větru hlášen jako proměnlivý bez průměrného směru větru;
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c) musí být hlášeny odchylky od průměrné rychlosti větru (nárazy větru) během posledních 10 minut,přesahuje-li maximální rychlost větru průměrnou rychlost o:1) 5 kt nebo více v místních pravidelných a mimořádných zprávách, jsou-li uplatněny postupy prosnižování hluku dle ust. 7.2.3 předpisu L4444; nebo2) 10 kt nebo více v ostatních případech.d) je-li rychlost větru menší než 1 kt, musí být indikována jako „CALM“;e) je-li rychlost větru 100 kt a více, musí být indikována jako rychlost větru nad 99 kt; af) obsahuje-li 10-minutové časové období výraznou diskontinuitu směru 

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

f) obsahuje-li 10-minutové časové období výraznou diskontinuitu směru a/nebo rychlosti větru, musí být hlášeny pouze hodnoty kolísání od průměrného směru a průměrné rychlosti větru, která se vyskytly od této diskontinuity.
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4.2 Dohlednost4.2.1.1 Jestliže se pro měření dohlednosti používá přístrojových systémů, dohlednost by měla být měřena přibližně ve výšce 7,5 ft nad úrovní dráhy.
4.2.4.1 V místních pravidelných a mimořádných zprávách a zprávách METAR a SPECI musí být dohlednost udávána v krocích po 50 m, pokud je dohlednost menší než 800 m. Dohlednost 800 m nebo větší, ale menší než 5 km musí být udávána v krocích po 100 m; dohlednost 5 km nebo více, ale menší než 10 km musí být udávána v kilometrech. Když je dohlednost 10 km nebo více, musí být uváděna jako 10 km s výjimkou případů, kdy jsou splněny podmínky pro použití termínu 

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

10 km s výjimkou případů, kdy jsou splněny podmínky pro použití termínu CAVOK. Každá pozorovaná hodnota, která nevyhovuje stupnici používané ve zprávách, musí být zaokrouhlena dolů k nejbližšímu nižšímu kroku této stupnice.
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4.3 Dráhová dohlednost4.3.1.1 Dráhová dohlednost by měla být vyhodnocována v průměrné výšce 7,5 ft nad dráhou.4.3.1.2 Dráhová dohlednost musí být vyhodnocována z míst vzdálených maximálně 120 m vpravo nebo vlevo od osy dráhy. Místa pro provádění pozorování reprezentativních pro dotykovou zónu musí být umístěna podél dráhy ve vzdálenosti přibližně 300 m od prahu dráhy. Místa pro provádění pozorování reprezentativních pro střed a konec dráhy musí být umístěna podél dráhy ve vzdálenosti asi 1 000 m až 1 500 m od prahu dráhy a ve vzdálenosti přibližně 300 m od konce této dráhy. Přesná poloha těchto míst, případně poloha dalších přídavných míst, musí být určena po zvážení 

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

případně poloha dalších přídavných míst, musí být určena po zvážení letecko-provozních, meteorologických a klimatologických faktorů, jako je délka dráhy nebo oblasti náchylné k častému výskytu mlh.



42
4.3.6.1 Hodnoty dráhové dohlednosti musí být v místních pravidelných a mimořádných zprávách a zprávách METAR a SPECI hlášeny v krocích po 25 m při dráhové dohlednosti pod 400 m, v krocích po 50 m při dráhové dohlednosti mezi 400 a 800 m a v krocích po 100 m při dráhové dohlednosti nad 800 m. Jakákoliv vyhodnocená hodnota, která nevyhovuje stupnici používané ve zprávách musí být zaokrouhlena k nejbližšímu nižšímu kroku této stupnice.
4.3.6.2 Při stanovení dráhové dohlednosti by spodní hranicí měla být hodnota 50 m, horní hranicí 2 000 m. Mimo tyto 

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

měla být hodnota 50 m, horní hranicí 2 000 m. Mimo tyto hranice by se v místních pravidelných a mimořádných zprávách a ve zprávách METAR a SPECI mělo uvádět pouze, že dráhová dohlednost je nižší než 50 m nebo že dráhová dohlednost je vyšší než 2 000 m. 
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4.3.6.3 V místních pravidelných a mimořádných zprávách a ve zprávách METAR a SPECI:a) jestliže je dráhová dohlednost vyšší než je maximální hodnota dohlednosti, kterou lze používaným systémem určit, musí být tato dohlednost hlášena za použití zkratky „ABV“ v místních pravidelných a mimořádných zprávách nebo zkratky „P“ ve zprávách METAR a SPECI následované maximální hodnotou, která může být systémem určena; ab) jestliže je dráhová dohlednost nižší než minimální hodnota, kterou lze používaným systémem určit, musí být tato dohlednost hlášena za použití zkratky „BLW“ v místních 

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

dohlednost hlášena za použití zkratky „BLW“ v místních pravidelných a mimořádných zprávách nebo zkratky „M“ ve zprávách METAR a SPECI následované minimální hodnotou, která může být tímto systémem určena.
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4.4 Současné počasía) SrážkyMrholení (Drizzle) DZ DZDéšt’ (Rain) RASníh (Snow) SNSněhová zrna (Snow grains) SGZmrzlý déšt’ (Ice pellets) PLLedové jehličky IC Hlásí se, pouze je-li dohlednost snížena tímto jevem na 5 000 m nebo méně.

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

Kroupy (Hail) GRHlásí se, když je průměr největších pozorovaných krup 5 mm nebo více.Malé kroupy a/nebo sněhové nebo námrazové krupky GS Hlásí se, když je průměr největších pozorovaných krup menší než 5 mm.
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b) Hydrometeory(jevy snižující dohlednost; snížení dohlednosti je způsobeno převážně produkty kondenzace nebo sublimace vodní páry v atmosféře)Mlha (Fog) FG Hlásí se, když je dohlednost, snížená tímto jevem, menší než 1 000 m, kromě případů, kdy se jedná o nízkou mlhu („MI“), chuchvalce mlhy („BC“), mlhové pásy („PR“), nebo mlhu pozorovanou v blízkosti letiště („VC“). Viz ust. 4.4.2.5 a 4.4.2.6 níže.Kouřmo (Mist) BR

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

Kouřmo (Mist) BRHlásí se, když je dohlednost, snížená tímto jevem, alespoň 1 000 m, ale ne více než 5 000 m.
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c) Lithometeory(jevy snižující dohlednost; snížení dohlednosti je způsobeno přítomností pevných částic, nikoli vodních, v atmosféře). Následující jevy se hlásí jen když je snížení dohlednosti způsobeno převážně, lithometeory a dohlednost je 5 000 m nebo méně, kromě případů, kdy se jedná o nízko zvířený písek (“DRSA“) (viz ust. 4.4.2.5) a vulkanický popel (“VA“).Písek (Sand) SAPrach (rozsáhlý) (Dust (widespread)) DUZákal (Haze) HZKouř (Smoke) FU

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

Kouř (Smoke) FUVulkanický popel (Volcanic ash) VA
d) Ostatní jevyPrachové/písečné víry POHúlava (Squall) SQNálevkovitý oblak FCPrachová vichřice (Duststorm) DSPísečná vichřice (Sandstorm) SS
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4.5.3 Referenční hladinaVýška základny oblačnosti musí být za normálních okolností vztažena k výšce letiště nad mořem. V případě, kdy je výška nad mořem prahu používané dráhy pro přesné přiblížení o 50 ft nebo více nižší než výška letiště nad mořem, musí být výška oblačnosti v hlášeních pro přistání vztažena k výšce prahu dráhy nad mořem.
4.5.4.2 V místních pravidelných a mimořádných zprávách a zprávách METAR a SPECI:a) musí být množství oblačnosti hlášeno pomocí zkratek „FEW“ 

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

a) musí být množství oblačnosti hlášeno pomocí zkratek „FEW“ (1 – 2 osminy), „SCT“ (3 – 4 osminy), „BKN“ (5– 7 osmin) nebo „OVC“ (8 osmin); b) oblaka druhu cumulonimbus a věžovitý cumulus musí být označena jako „CB“ případně „TCU“;c) vertikální dohlednost musí být do výšky 2 000 ft hlášena v krocích po 100 ft;d) není-li pozorována žádná oblačnost provozního významu, není-li omezená vertikální dohlednost a použití termínu „CAVOK“ není možné, musí být použita zkratka „NSC“;
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e) je-li pozorováno několik vrstev oblačnosti provozního významu, jejich množství a výška základny oblačnosti musí být hlášeny ve vzestupném pořadí podle výšky základny oblačnosti v souladu s následujícími kritérii:1) nejnižší vrstva nebo oblaka bez ohledu na množství, hlášená(é) jako FEW, SCT, BKN nebo OVC;2) další vrstva nebo oblaka, pokrývající více než 2/8 oblohy, hlášená jako SCT, BKN nebo OVC;3) další vyšší vrstva nebo oblaka, pokrývající více než 4/8 oblohy, hlášená jako BKN nebo OVC;4) oblaka druhu cumulonimbus a/nebo věžovitý cumulus, 

LEGISLATIVAMET. INFORMACE

4) oblaka druhu cumulonimbus a/nebo věžovitý cumulus, kdykoli jsou pozorována a nejsou hlášena v 1) až 3) výše.f) je-li základna oblačnosti neohraničená, cárovitá nebo prudce kolísající, musí být hlášena minimální výška základny oblačnosti nebo cárů oblačnosti; ag) je-li některá vrstva oblačnosti tvořena cumulonimby a věžovitými cumuly se společnou základnou, musí být druh oblačnosti hlášen pouze jako cumulonimbus (CB).



49
1 KRITÉRIA TÝKAJÍCÍ SE PŘEDPOVĚDÍ TAF1.2.1 Přízemní vítrPři předpovědi přízemního větru se musí uvádět očekávaný převládající směr větru. Když není možné převládající směr přízemního větru předpovědět (očekává-li se směr proměnlivý, např. při slabém větru o rychlosti menší než 3 kt nebo v bouřkách), musí být vyjádřen předpovídaný směr větru jako proměnlivý s použitím zkratky „VRB“. Má-li být rychlost větru podle předpovědi menší než 1 kt, musí být udávána jako bezvětří. Překračuje-li předpovídaná maximální rychlost (náraz) předpovídanou průměrnou rychlost o 10 kt a více, musí být 
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předpovídanou průměrnou rychlost o 10 kt a více, musí být indikována také předpovídaná maximální rychlost větru. Jestliže má být rychlost větru podle předpovědi 100 kt nebo více, musí být udávána jako větší než 99 kt.
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1.2.2 DohlednostJe-li předpovídána dohlednost menší než 800 m, musí být vyjádřena v krocích po 50 m; je-li předpovídána dohlednost 800 m nebo více ale menší než 5 km, musí být vyjádřena v krocích po 100 m; předpovídaná dohlednost 5 km nebo více ale méně než 10 km, musí být vyjádřena v krocích po 1 km; předpovídaná dohlednost 10 km nebo více musí být vyjádřena jako „10 km“ s výjimkou případů, kdy jsou předpovídány podmínky, pro které lze použít termínu CAVOK. Předpovídána musí být převládající dohlednost. Jestliže se očekává různá dohlednost v různých směrech a převládající dohlednost nelze předpovědět, musí se udávat nejmenší předpovídaná dohlednost.
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1.2.3 Jevy počasíMusí být předpovídán jeden nebo více, maximálně však tři z následujících jevů počasí nebo jejich kombinace spolu s jejich popisem a intenzitou tak, jak je to vhodné, pokud se očekává jejich výskyt na letišti,:- namrzající srážky- namrzající mlha- mírné nebo silné srážky (včetně přeháněk)- nízko zvířený prach, písek nebo sníh- zvířený prach, písek nebo sníh- prachová vichřice- písečná vichřice
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- písečná vichřice- bouřka (se srážkami nebo beze srážek)- húlava (squall)- nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť)- další jevy, uvedené v Doplňku 3, ust. 4.4.2.3, jen když se očekává, že způsobí význačné sníženídohlednosti.Očekávaný konec výskytu těchto jevů musí být vyjadřován pomocí zkratky "NSW.
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1.2.4 OblačnostK vyjádření předpovědi množství oblačnosti musí být používány, podle potřeby, zkratky „FEW“, „SCT“, „BKN“ nebo „OVC“. V případech, kdy se očekává, že setrvá nebo nastane stav, kdy oblohu nelze rozeznat a nelze předpovídat oblačnost a informace o vertikální dohlednosti je na letišti k dispozici, musí být předpovídána vertikální dohlednost ve tvaru „VV“. Za touto zkratkou musí následovat hodnota vertikální dohlednosti. Je-li předpovídáno více oblačných vrstev nebo oblaků, musí se uvádět v následujícím pořadí:a) nejnižší oblačná vrstva (oblaka) bez ohledu na množství, předpovídaná jako FEW, SCT, BKN nebo OVC;
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jako FEW, SCT, BKN nebo OVC;b) další oblačná vrstva (oblaka), pokrývající více než 2/8, předpovídaná jako SCT, BKN nebo OVC;c) další vyšší oblačná vrstva (oblaka), pokrývající více než 4/8 předpovídaná jako BKN nebo OVC; ad) cumulonimby, kdykoli jsou předpovídány a nejsou již obsaženy v a) až c).Informace o oblačnosti musí být omezena na oblačnost provozního významu. Není-li předpovídána žádná oblačnost provozního významu a použití „CAVOK“ není vhodné, musí být použita zkratka „NSC“.



53
1.3.1 Kritéria používaná pro zařazení skupin změn do předpovědí TAF nebo pro vydávání opravených předpovědí TAF by měla vycházet z následujícího:a) je-li očekávána změna průměrného směru přízemního větru o 60° nebo více při průměrné rychlosti před a/nebo po změně 10 kt nebo více;b) je-li očekávána změna průměrné rychlosti přízemního větru o 10 kt nebo více;c) je-li očekáváno kolísání průměrné rychlosti přízemního větru (v nárazech) o 10 kt nebo více při průměrné rychlosti před a/nebo po změně 15 kt nebo více;d) je-li očekávána změna přízemního větru přes hodnoty provozního významu. Prahové hodnoty by měly být stanoveny poskytovatelem 
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významu. Prahové hodnoty by měly být stanoveny poskytovatelem meteorologické služby po konzultaci s příslušným úřadem ATS a s provozovateli, přičemž by měly být zohledněny změny větru, které by mohly:1) vyžadovat změnu dráhy v používání; 2) indikovaly, že hodnoty složek zadního a bočního větru dosáhnou hlavních provozních limitů pro běžné typy letadel používajících letiště;
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zlepšování dohlednosti nebo změna dohlednosti přes jednu nebo více z následujících hodnot při očekávaném zhoršování dohlednosti:1) 150, 350, 600, 800, 1 500 nebo 3 000 m; nebo2) 5 000 m v případě velkého počtu letů VFR;f) je-li očekáván začátek nebo konec výskytu některého z následujících jevů počasí nebo jejich kombinace nebo změna jejich intenzity:- namrzající srážky- mírné nebo silné srážky (včetně přeháněk)- bouřka (se srážkami)- prachová vichřice- písečná vichřice
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- písečná vichřiceg) je-li očekáván výskyt některého z následujících jevů počasí nebo jejich kombinace:- ledové jehličky- namrzající mlha- nízko zvířený prach, písek nebo sníh- zvířený prach, písek nebo sníh- bouřka (beze srážek)- húlava (squall)- nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršt’)
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h) je-li očekávána změna základny oblačnosti nejnižší vrstvy o množství BKN nebo OVC na nebo přes jednu z následujících hodnot při jejím očekávaném zvyšování nebo změna základny oblačnosti nejnižší vrstvy o množství BKN nebo OVC přes jednu nebo více z následujících hodnot při jejím očekávaném snižování:1) 100, 200, 500 nebo 1 000 ft; nebo2) 1 500 ft v případě velkého počtu letů VFRi) je-li očekávána změna množství oblačnosti pod 1 500 ft; předpověď se mění:1) z NSC, FEW nebo SCT na BKN nebo OVC; nebo2) z BKN nebo OVC na NSC, FEW nebo SCT
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2) z BKN nebo OVC na NSC, FEW nebo SCTj) změna vertikální dohlednosti na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot při jejím očekávaném zlepšování, nebo změna vertikální dohlednosti přes jednu nebo více z následujících hodnot při jejím očekávaném zhoršování: 100, 200, 500 nebo 1 000 ft;
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Pravděpodobnost výskytu alternativní hodnoty předpovídaného prvku nebo prvků se v případě potřeby musí vyjadřovat pomocí zkratky „PROB“, za kterou následuje pravděpodobnost v desítkách procent a časové období, během kterého je (jsou) alternativní hodnota(y) očekávána(y). Informace o pravděpodobnosti se musí řadit za předpovídaný(é) prvek(ky) a je následována alternativní hodnotou prvku nebo prvků. Pravděpodobnost předpovědi přechodných nepravidelných změn meteorologických podmínek se indikuje v případě potřeby pomocí zkratky „PROB“, za kterou následuje pravděpodobnost v desítkách procent. V tomto případě se informace o pravděpodobnosti musí řadit před indikátor změny „TEMPO“ a k němu připojenou časovou skupinu. Méně než 30% pravděpodobnost výskytu 
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připojenou časovou skupinu. Méně než 30% pravděpodobnost výskytu alternativní hodnoty nebo změny se nepovažuje za dostatečně význačnou a neindikuje se. Pravděpodobnost výskytu alternativní hodnoty nebo změny, která je 50 % nebo více, se v letectví nepovažuje za pravděpodobnost a musí se v případě potřeby vyjadřovat pomocí indikátorů změny „BECMG“ nebo „TEMPO“ nebo se období platnosti předpovědi musí rozdělit pomocí zkratky „FM“. Skupinu pravděpodobnosti nelze použít s indikátorem „BECMG“ ani s indikátorem času „FM“.
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1.3.3 Indikátor změny "BECMG" s připojenou časovou skupinou musí být používán k popisu očekávaných změn meteorologických podmínek, které budou mít pravidelný nebo nepravidelný průběh a při kterých budou dosažena nebo překročena stanovená kritéria v nespecifikovaném čase během daného časového období. Délka tohoto časového období by měla být běžně 2 hodiny nebo méně a v žádném případě nesmí být delší než 4 hodiny.
1.3.4 Indikátor změny „TEMPO“ s připojenou časovou skupinou musí být používán k popisu očekávaných četných nebo nečetných přechodných, nepravidelných změn meteorologických podmínek, které dosáhnou nebo 
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nepravidelných změn meteorologických podmínek, které dosáhnou nebo překročí stanovená kritéria, budou v každém jednotlivém případě trvat méně než jednu hodinu a úhrnem pokryjí méně než polovinu časového období, během kterého jsou předpovídány. Jestliže se očekává, že přechodná nepravidelná změna potrvá jednu hodinu nebo déle, musí se použít indikátor změny „BECMG“ v souladu s ust. 1.3.3 výše nebo se období platnosti předpovědi rozdělí v souladu s ust. 1.3.5 níže.



58
SIGMETbouřky- zastřené (obscured thunderstorms) OBSC TS- prorůstající vrstevnatou oblačností (embedded thunderstorms) EMBD TS- četné (frequent thunderstorms) FRQ TS- na čáře instability (squall line) SQL TS- zastřené s kroupami (obscured thunderstorms with hail) OBSC TSGR-prorůstající vrstevnatou oblačností s kroupami (embedded thunderstorms with hail) 
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(embedded thunderstorms with hail) EMBD TSGR- četné s kroupami (frequent thunderstorms with hail) FRQ TSGR- na čáře instability (squall line) s kroupami SQL TSGRtropická cyklóna- tropická cyklóna s 10-minutovým průměrem přízemního větru 34 kt nebo více (tropicalcyclone) TC(+jméno cyklóny)



59
turbulence- silná turbulence (severe turbulence) SEV TURBnámraza- silná námraza (severe icing) SEV ICE- silná námraza vzniklá v důsledku namrzajícího deště (severe icing due to freezing rain) SEV ICE(FZRA)horská vlna- silná horská vlna (severe mountain wave) SEV MTWprachová vichřice- silná prachová vichřice (heavy duststorm) HVY DS
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- silná prachová vichřice (heavy duststorm) HVY DSpísečná vichřice- silná písečná vichřice (heavy sandstorm) HVY SSvulkanický popel- vulkanický popel (volcanic ash) VA(+název sopky,pokud je znám)radioaktivní oblak RDOACT CLD



60

LEGISLATIVAMET. INFORMACE



61

LEGISLATIVAMET. INFORMACE



62

LEGISLATIVAMET. INFORMACE



63

LEGISLATIVAMET. INFORMACE



64

LEGISLATIVAMET. INFORMACE



65

LEGISLATIVAMET. INFORMACE


