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ABSTRAKT 

Předmětem této diplomové práce je analyzovat současný systém poskytování 

meteorologických informací posádkám dopravních letadel za letu. Na základě této analýzy 

navrhnout optimalizaci současného systému tak, aby využíval moderních metod popisu 

aktuálního stavu atmosféry a krátkodobé předpovědi. 

ABSTRACT 

The subject of this diploma thesis is to analyze the contemporary system of providing 

meteorological information to commercial aircraft flight crews during flight. Based on this 

analysis, to design an optimalization of the system in such way to utilize modern methods of 

current weather description and short-term forecasting. 
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1 Seznam zkratek 

AAL above aerodrome level (výška nad úrovní letiště) 

ACARS Aircraft Communication Addressing and Reporting System 

 (název datalinkového komunikační systému) 

ADS-B Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (automatické závislé 

sledování – vysílání, název přehledového systému) 

ALQDS all quadrants (ve všech kvadrantech) 

ALTN alternate (záložní letiště) 

AMD amendment (změna) 

ARP aerodrome reference point (referenční bod letiště) 

ARPT airport (letiště) 

ATC air traffic control (řízení letového provozu) 

ATIS Automatic Terminal Information Service (automatická informační služba 

v koncové oblasti) 

ATS air traffic services (letové provozní služby) 

BECMG becoming (započne) 

CAVOK clouds and visibility OK (oblačnost a dohlednost splňuje stanovené hodnoty) 

CB cumulonimbus 

CDU Control and Display Unit (ovládací a zobrazovací jednotka) 

CHMI Český hydrometeorologický ústav 

CNL cancel (zrušení) 

COR correction (oprava) 

E east (východ) 

EMBD embedded (prorůstající vrstvou) 

ETA expected time of arrival (očekávaný čas příletu) 

ETOPS Extended Operations (pravidla pro zvýšenou dobu doletu na záložní letiště) 

FCST forecast (předpověď) 
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FIR flight information region (letová informační oblast) 

FIS flight information service (letová informační služba) 

FIS-B Flight Information Service – Broadcast (systém poskytování FIS využitím 

ADS-B) 

FL flight level (letová hladina) 

FM from (od) 

FMS Flight Management System (palubní počítač) 

FRF final reserve fuel (konečná záloha paliva) 

GF gust front 

HF high frequency (krátké vlny) 

HVY heavy (silný) 

ICAO International Civil Aviation Organization (mezinárodní organizace pro civilní 

letectví) 

IFR instrument flight rules (let za pravidel podle přístrojů) 

ILS Instrument Landing System (systém pro přístrojové přiblížení) 

ISA International Standart Atmosphere (mezinárodní standardní atmosféra) 

ITWS Integrated Terminal Weather System  

KT knots (uzly) 

LIS Letová informační služba 

PRECIP precipitation (srážky) 

PROB probability (pravděpodobnost) 

QNH tlak převedený na střední hladinu moře 

MB microburst 

MOV, MVG, MOVG moving (pohybující se) 

MSG message (zpráva) 

NC no change (žádná předpokládaná změna intenzity) 

NDB non-directional beacon (nesměrový maják) 

NE northeast (severovýchod) 

NIL none, nothing (žádný, nic) 
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NOSIG no significant changes (žádné význačné změny) 

NM námořní míle 

NSC no significant cloud (bez význačné oblačnosti) 

PIREP pilot report (pilotní hlášení) 

RNAV area navigation (prostorová navigace) 

RVR runway visual range (dráhová dohlednost) 

RWY runway (vzletová a přistávací dráha) 

ŘLP řízení letového provozu 

S south (jih) 

SAR Search and Rescue (pátrání a záchrana) 

SE southeast (jihovýchod) 

SIGWX significant weather (význačné počasí) 

SITAW situational awareness (situační uvědomění) 

SKC sky clear (jasno) 

TAF Terminal Aerodrome Forecast (letištní předpověď) 

TCU towering cumulus (věžovitý cumulus) 

TDWR Terminal Doppler Weather Radar 

TEMPO temporary (přechodně) 

TOC top of climb (konec stoupání) 

TOD top of descend (počátek klesání) 

TOP top (vrchol) 

TS thunderstorm (bouřka) 

TWIP Terminal Weather Information for Pilots 

TWR tower (letištní věž) 

TWY taxiway (pojezdová dráha 

UTC universal time coordinated (univerzální koordinovaný čas) 

VC in the vicinity (universální koordinovaný čas) 

VFR visual flight rules (let podle podmínek za dohlednosti) 
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VHF very high frequency (velmi krátké vlny) 

VOR VHF Omnidirectional Range (druh navigačního systému) 

VPD vzletová a přistávací dráha 

VRB variable (proměnlivý) 

W west (západ) 

Z jiné označení času UTC („zulu“) 

  



10 
 

2 Úvod 

V současné době s tím, jak se rozvíjí technické, výpočetní a komunikační možnosti napříč 

obory, se velmi rychle rozvíjí i oblast meteorologie, která se zabývá popisem aktuálního 

stavu atmosféry a jeho projekcí na následující desítky minut. Důkazem je bezpočet webů 

a mobilních aplikací dostupných široké veřejnosti, která je hojně využívá při svých 

každodenních činnostech. Dostupná jsou jak plošná meteorologická data z měření radarů 

nebo satelitů, tak lokální ze sítě automatických pozemních měřících stanic. S využitím 

připojení k internetu tak pro kohokoliv není problém získat detailní a aktuální informace 

o počasí pro téměř kterékoli místo na světě. Paradoxem je, že kdo zatím většinou zůstává 

bez přístupu k takto detailním informacím, jsou posádky dopravních letadel. Ačkoliv pomalu 

roste počet dopravců, kteří připojení k internetu nabízejí cestujícím, v důsledku čehož je tak 

dostupné i posádkám jejich letadel, většina stále zůstává bez připojení. 

I přes svou, zatím stále poměrně krátkou zkušenost na pozici druhého pilota, jsem již byl 

několikrát svědkem situací, kdy špatné počasí vedlo k nepříjemným zpožděním nebo 

nuceným letům na záložní letiště. Tyto situace jsou zvláště nepříjemné v tom, že je třeba 

se rozhodovat na základě nepříliš aktuálních a specifických meteorologických informací. 

Jako častý uživatel již zmíněných mobilních a webových aplikací (například prohlížečů 

radarových dat) při každodenním životě, jsem byl často překvapen, jak přesně lze odhadnout 

příchod srážek na základě posunu několika po sobě jdoucích snímků. Tyto informace 

využívám i jako doplněk při předletové přípravě, kdy je stále dostupné připojení k internetu. 

Vzhledem ke krátkodobé povaze konvektivního typu srážek a bouřek (životnost jedné 

konvektivní bouřky je v našich zeměpisných šířkách řádově desítky minut až hodin [4]), 

by však pro rozhodování během závěrečné fáze letu mělo velmi vysokou hodnotu k těmto 

datům mít přístup především během letu. 

Ačkoliv v USA je v dnešní době plošně dostupný příjem meteorologických informací 

pro letadla za letu (včetně radarových dat) využitím ADS-B, konkrétně aplikace FIS-B, je 

však využívána především v odvětví všeobecného letectví. Představitelé aerolinií nemají 

vzhledem k nutnosti vynakládat finance na vybavení letadel o tuto službu zájem. [20] 

Ve zbytku světa se zatím tato služba zatím vůbec neprosadila a nebude tomu tak 

pravděpodobně ani v nejbližších letech. [21] Klasický systém meteorologických zpráv dnes 

tedy stále zůstává zdrojem číslo jedna pro piloty dopravních letadel. 
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Systém leteckých meteorologických zpráv byl vyvíjen přibližně v polovině minulého století. 

[22] Zprávy a jejich obsah mají předpisy definovaná pravidla vytvářená v téže době při 

tehdejších možnostech meteorologie založené především na pozorování meteorologických 

služeben a synoptických předpovědích. Úkolem této práce tedy bude zpracovat analýzu 

současného systému meteorologických zpráv. Dále zjistit, jak a kam by bylo možné 

do současného systému implementovat informace, které jsou dnes běžně dostupné pomocí 

internetu. Důležité bude je prezentovat v podobě vhodné pro využití piloty. Požadavkem 

přitom bude, aby se využilo pouze stávajícího vybavení letadel a umožnit tak jejich příjem 

všem letadlům, tedy i těm bez připojení datovým spojem (ACARS, ADS-B, apod.). 
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3 Současný systém meteorologických zpráv 

Základem současného systému meteorologických zpráv je především pozorování 

meteorologických stanic umístěných na letišti, ze kterých se následně vytváří v pravidelných 

intervalech kódovaná zpráva o aktuálních podmínkách na jednotlivých letištích – METAR. 

Zpráva METAR může být někdy doplněna stručnou přistávací předpovědí TREND. Druhým 

pilířem systému je takzvaná předpověď pro letiště. Její kódovaný tvar se nazývá TAF. Dále 

se pro určité jevy v rámci letové informační oblasti vydává výstraha SIGMET a pro oblast 

všeobecného letectví (respektive lety v malých výškách) jsou navrženy zprávy AIRMET 

a GAMET [4]. Tvar, obsah a pravidla pro vydávání a šíření těchto zpráv jsou pevně zakotveny 

v mezinárodních předpisech a v následujících kapitolách přiblížím ty zprávy, které se využívají 

v provozu obchodní letecké dopravy. 

3.1 Letištní předpovědi TAF 

Terminal Aerodrome Forecast, neboli letištní předpověď, má přesně daný formát. Musí být 

vydána v přesně daném čase, maximálně 1 hodinu před začátkem období platnosti.  

Pravidelně vydávané předpovědi TAF s platností menší než 12 hodin musí být vydávány 

každé 3 hodiny. Pokud je platnost více než 12 hodin, musí se vydávat každých 6 hodin. [1] 

Konkrétní časy vydání a platnosti pro jednotlivá letiště jsou předmětem regionálních dohod. 

Vždy však platí, že období platnosti zprávy TAF nesmí být kratší než 6 a delší než 30 hodin. 

[3] Dále platí, že pro jedno letiště nesmí být v jednom okamžiku platný více než jeden TAF. 

Pokud tedy vyjde nový TAF, stává se ten předchozí automaticky neplatným. [4] 

Například pro Letiště Václava Havla v Praze vydává meteorologická služba 30 hodinové TAFy 

s periodou 6 hodin. Časy vydání jsou pravidelně v 5:00Z s platností od 6:00Z do 12:00Z 

následujícího dne, 11:00Z s platností 12:00Z až 18:00Z následujícího dne a takto podobně 

pro zbývající dva časy vydání 17:00Z a 23:00Z. [2] 

Předpovědi TAF obsahují očekávaný přízemní vítr, dohlednost, jevy počasí, oblačnost 

a změny těchto prvků v daném intervalu. Předpovědi jevů počasí platí pro oblast letiště, tedy 

oblast o poloměru přibližně 8 km od referenčního bodu letiště. Předpovědi oblačnosti platí 

pro oblast letiště a oblast v blízkosti letiště, tedy oblast o poloměru 16 km od referenčního 

bodu letiště. [3] 
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Předpověď TAF musí být během své platnosti pod stálým dohledem, a pokud je třeba, 

vydávají se změny předpovědi, tzv. amendments (AMD). Tento dohled je v mnoha případech 

chápán jako nepřetržité vydávání zpráv METAR. Pokud není METAR k dispozici, lze podle 

ANNEXu 3 využít i jiné zdroje pro kontrolu, například srážkový radar, pozorování 

z automatických stanic, satelitní snímky apod. Pokud nemůže být TAF pod stálým dohledem, 

musí být zrušen (CNL). [3] V praxi to znamená, že například letiště, které se na noc uzavírá 

a společně s ním má odstávku i letištní meteorologická služba, musí během noci zrušit TAF, 

protože by nebyl pod stálým dohledem kvůli případným změnám předpovědi na ráno. 

Obecné schéma předpovědi TAF [1] [3] [4] 

1) Hlavička 

a) Typ zprávy TAF  běžná zpráva TAF 

TAF AMD změněná zpráva TAF 

TAF COR opravená zpráva TAF 

b) ICAO značka letiště 

c) Datum a čas vydání předpovědi  ve tvaru ddhhmmZ 

dd  - den v měsíci, hh – hodina, mm – minuta, Z – označení pro čas UTC 

d) NIL – uvádí se, pokud zpráva chybí 

e) Období platnosti předpovědi ve tvaru ddhh/ddhh (začátek / konec platnosti) 

f) CNL – uvádí se, pokud zpráva byla zrušena 

2) Přízemní vítr – směr a rychlost přízemního větru (10 m nad zemí) 

ve tvaru dddssKT nebo dddssGssKT, kde ddd je směr větru ve stupních 

od magnetického severu (udává se vždy směr, odkud vítr vane), pokud je směr 

proměnlivý, udává se zkratka VRB, ss je rychlost větru a KT jednotka (uzly), 

druhý tvar se používá v případě nárazů větru, kde první údaj je průměrná rychlost 

větru a druhý maximální rychlost v nárazech 

3) Dohlednost ve tvaru vvvv 

Udává se v metrech. Pod 800 m se zaokrouhluje v krocích po 50 m, dohlednost 

od 800 m do 5 km se udává v rozlišení po 100 m a od 5 do 10 km je rozlišení kroku 

1 km. Pokud se předpovídá dohlednost přes 10 km, uvádí se 9999 nebo zkratka 

CAVOK (pokud jsou splněna zároveň další kritéria) 

4) Počasí ve tvaru qww 

q – intenzita jevu (+ pro silnou intenzitu, - pro slabou intenzitu, bez znaménka 

znamená střední intenzitu) 

ww – zkratka jevu počasí, může být uvedeno současně maximálně 3 druhy počasí 
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5) Oblačnost ve tvaru ccchhhtt (může být uvedeno vícekrát pro více vrstev) 

ccc – pokrytí oblohy –  FEW (1 až 2 osminy viditelné oblohy) 

 SCT (scattered, 3 až 4 osminy) 

 BKN (broken, 5 až 7 osmin) 

 OVC (overcast, 8 osmin) 

hhh – výška základny oblačnosti ve stovkách stop nad letištěm (AAL) 

tt – druh oblačnosti (uvádí se pouze CB v případě bouřkových oblak) 

Pokud nelze oblačnost určit například z důvodu mlhy, udává se vertikální dohlednost 

ve tvaru VVhhh, kde hhh je vertikální dohlednost ve stovkách stop 

6) Teplota – většinou se v předpovědích neuvádí. V některých regionech světa se však 

uvádí předpovídaná maximální a minimální teplota. Tvar tohoto prvku se různí. 

7) Indikátory změn 

a. FM – indikace význačné změny většiny meteorologických prvků (všechny 

prvky uvedené před FM jsou nahrazeny prvky za FM) 

b. BECMG – indikace změny některých prvků, za BECMG se uvádí jen ty prvky, 

u kterých se předpovídá změna, ostatní prvky stále platí. Časové období, 

ve kterém změna začíná a končí, musí mít délku minimálně 2 a maximálně 

4 hodiny 

c. TEMPO – přechodné nepravidelné změny. Za zkratkou se opět uvádí pouze 

prvky, pro které se přechodné změny předpovídají. Jednotlivé změny by 

neměly trvat déle než 1 hodinu a v průměru by neměly pokrývat více než 

polovinu daného časového období 

d. PROBnn – procentuální pravděpodobnost výskytu alternativní hodnoty 

předpovídaných prvků v daném intervalu. Má pouze 2 varianty: PROB30 

a PROB40. Hodnota nižší než 30 % se považuje za nevýznačnou a v TAFech 

se vůbec neuvádí, pro hodnoty pravděpodobnosti vyšší než 40 % už je nutno 

použít BECMG nebo TEMPO. Umísťuje se přímo za prvek, pro který 

se alternativní hodnota předpovídá. Lze také použít spojení PROB nn TEMPO 

pro indikaci pravděpodobnosti přechodných změn. 
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Příklad zprávy TAF: 

TAF LKMT 161100Z 1612/1712 12008KT 9999 SCT030 TEMPO 1615/1621 4000 TSRA 

PROB40 TEMPO 1706/1712 4000 +TSRAGR 

Význam zprávy: 

TAF pro letiště LKMT (Ostrava Mošnov) vydán 16. den aktuálního měsíce. Platnost od 16. 

dne 12 hodin do 17. dne 12 hodin, vítr ze 120 stupňů, 8 uzlů, dohlednost přes 10 km, 

oblačnost pokrytí 3 až 4 osminy, základny ve 3000 stopách AAL. Přechodně mezi 15. a 21. 

hodinou 16. dne dohlednost 4000, bouřka s deštěm a s pravděpodobností 40 % přechodně 

mezi 6. a 12. hodinou 17. dne dohlednost 4000 silná bouřka s deštěm a kroupy. 

3.2 Zpráva METAR 

Jedná se o kódovanou zprávu o aktuálním stavu počasí na letišti. Vydávána je 

v pravidelných časových intervalech, nejčastěji půlhodinových, ale i hodinových nebo 10 

minutových (záleží na regionu). Všeobecný tvar a řazení prvků je stejné, jako u předpovědi 

TAF. Obsahem je informace o větru, dohlednosti, dráhové dohlednosti, současném počasí, 

oblačnosti, teplotě vzduchu, rosném bodu, tlaku vzduchu a někdy i stručná informace 

o minulém počasí a přistávací předpověď TREND. [4] 

Obecné schéma zprávy METAR a SPECI [3] 

1) Hlavička 

a) Typ zprávy METAR pravidelná zpráva METAR 

 METAR COR opravená zpráva METAR 

 SPECI zpráva SPECI 

 SPECI COR opravená zpráva SPECI 

b) ICAO Směrovací značka letiště 

c) Datum a čas pozorování ve tvaru ddhhmmZ 

2) Identifikace, zda je zpráva automatizovaná: AUTO, nebo zda chybí: NIL 

3) Přízemní vítr tvar je stejný, jako pro zprávu TAF 

4) Dohlednost tvar stejný, jako pro TAF 
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5) Dráhová dohlednost neboli RVR ve tvaru  Rnn/rrrrt 

 nn číslo dráhy 

 rrrr dráhová dohlednost v metrech 

 t tendence (U – rostoucí, N – beze změny, D – klesající) 

6) Současné počasí zkratky jevu počasí, pro účely této práce uvedu jen některé: 

 TS bouřka 

 RA déšť 

 GR kroupy 

 SHRA dešťová přeháňka 

 a další... 

7) Oblačnost Tvar je stejný jako pro zprávu TAF, kromě CB se uvádí ještě druh 

oblačnosti TCU. Může se udávat i zvlášť pro každou VPD. Pokud 

oblačnost není provozně významná, udává se NSC (oblačnost 

nad 5000 ft). Pokud není žádná oblačnost, udává se SKC. Zkratka 

CAVOK nahrazuje skupinu dohlednosti a oblačnosti při splnění 

následujících kritérií: dohlednost je vyšší nebo rovna 10 km, 

nevyskytují se oblaka provozního významu (tedy nic pod 5000 ft), 

nevyskytuje se oblačnost CB a žádné tzv. význačné počasí. 

8) Teplota vzduchu a rosného bodu  tt / bb (tt – teplota vzduchu, bb – rosný bod) 

 jednotkou jsou stupně Celsia, pokud je hodnota záporná, udává se před číslem M 

9) Tlak vzduchu Qpppp (pppp – hodnota tlaku vzduchu v hPa) 

 Udává se hodnota tlaku přepočtená na hladinu moře (QNH) 

 Na některých letištích se někdy uvádí ještě QFE (tlak na letišti) 

10) Doplňující informace 

 a) Význačné meteorologické jevy (CB - cumulonimbus, TS - bouřka, MOD/SEV 

TURB – střední nebo silná turbulence, WS – střih větru, GR - kroupy, SEV SQL – 

silná húlava, MOD/SEV ICE – střední nebo silná námraza, FZDZ – mrznoucí 

mrholení, FZRA – mrznoucí déšť, SEV MTW – silná horská vlna, SS – písečná 

bouře, DS – prachová bouře, BLSN – nízko zvířený sníh nebo FC – nálevkovitý 

oblak resp. tornádo) 

b) Místo výskytu jevů např. IN APCH (na přiblížení), IN CLIMB OUT (na odletu), 

případně specifikace dráhy RWY xx (kde xx je číslo dráhy) 

c) Minulé počasí RExx, kde xx je označení jevu (např. RERA, RETS, apod.) 

11) Přistávací předpověď TREND (popsáno v kapitole 3.3) 
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3.3 TREND 

Předpověď TREND je někdy označována také jako přistávací předpověď. Přikládá 

se na konec zpráv METAR a SPECI a tvarem se velmi podobá indikátorům změny 

u předpovědí TAF. Její platnost je pro období 2 hodin po čase vydání zprávy, ke které je 

připojena. Užít je zde možné pouze indikátor BECMG nebo TEMPO. Je však možné k nim 

připojit zkratky FM (from, od daného času), TL (until, do daného času) a AT (at, v daném 

čase). Přičemž AT je možné použít pouze s BECMG. BECMG AT 1600 tedy znamená, že 

změna je předpovídána na 16:00 UTC. Pokud se použije BECMG nebo TEMPO bez další 

specifikace času, znamená to, že změna může nastat kdykoliv během platnosti předpovědi 

TREND. Pokud se neočekává žádná výrazná změna v pozorovaných hodnotách METAR 

nebo SPECI během dvou hodin (doba platnosti), použije se osamocený indikátor NOSIG (no 

significant changes). [1] [3] [4] 

Kritéria pro vydání předpovědi TREND [1] 

Předpověď TREND musí indikovat význačné změny jednoho nebo více z následujících 

prvků: přízemní vítr, dohlednost, počasí a oblačnost. Uvádí se jen ty prvky, u kterých se 

význačná změna očekává. Avšak v případě význačných změn oblačnosti se uvádí všechny 

skupiny oblačnosti, včetně vrstev nebo oblaků, u kterých se změna neočekává. Jde-li 

o význačnou změnu dohlednosti, uvádí se také jev, který způsobí snížení dohlednosti. 

2.2:2 Přízemní vítr 

V předpovědích TREND musí být indikovány následující změny přízemního větru: 

a) změna průměrného směru větru o 60° nebo více při průměrné rychlosti větru 10 kt 

nebo více; 

b) změna průměrné rychlosti větru o 10 kt nebo více; 

c) změny větru přes hodnoty provozního významu. Prahové hodnoty stanoví 

poskytovatel meteorologické služby po konzultaci s příslušným úřadem ATS 

a s provozovateli, přičemž musí být brány v úvahu změny větru, které by: 

1. vyžadovaly změnu používané dráhy; a 

2. které by indikovaly, že se složky zádového a bočního větru na dráze změní 

přes hodnoty reprezentující hlavní provozní limity pro běžné typy letadel 

používajících letiště. 
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2.2.3 Dohlednost 

Předpovědi TREND musí indikovat změny dohlednosti na nebo přes jednu nebo více 

z následujících hodnot při jejím předpovídaném zlepšování nebo přes jednu nebo více 

z následujících hodnot při jejím předpovídaném zhoršování: 150, 350, 600, 800, 1500 nebo 

3000 m. Na letištích s velkým počtem letů za podmínek VFR musí být v předpovědi 

indikovány navíc změny na nebo přes hodnotu 5 000 m. 

2.2.4 Jevy počasí 

2.2.4.1 Předpověď TREND musí indikovat očekávaný začátek, konec nebo očekávanou 

změnu intenzity jednoho nebo více z následujících jevů počasí nebo jejich kombinace: 

- namrzající srážky 

- mírné nebo silné srážky (včetně přeháněk) 

- bouřka (se srážkami) 

- prachová vichřice 

- písečná vichřice 

- další jevy, uvedené v Doplňku 3, ust. 4.4.2.3 v souladu s dohodou mezi poskytovatelem 

meteorologické služby a úřadem ATS a zainteresovanými provozovateli. 

2.2.4.2 Předpověď TREND musí indikovat očekávaný začátek nebo konec jednoho nebo 

více z následujících jevů počasí nebo jejich kombinace: 

namrzající mlha 

nízko zvířený prach, písek nebo sníh 

zvířený prach, písek nebo sníh 

bouřka (beze srážek) 

húlava (squall) 

nálevkovitý blak (tornádo nebo vodní smršť) 
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Celkový počet jevů hlášených v jedné předpovědi TREND nesmí přesáhnout tři. 

Předpokládaný konec výskytu určitého jevu počasí musí být indikován zkratkou „NSW“ 

(no significant weather, bez význačného počasí). 

2.2.5 Oblačnost 

Předpověď TREND musí indikovat, je-li předpovídáno zvýšení výšky základny oblačné vrstvy 

s množstvím BKN nebo OVC na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot, nebo je-li 

předpovídán pokles výšky základny oblačné vrstvy o množství BKN nebo OVC přes jednu 

nebo více z následujících hodnot: 100, 200, 500, 1 000 

a 1 500 ft. Je-li výška základny oblačné vrstvy pod 1 500 ft nebo je-li předpovídán její pokles 

pod nebo zvýšení nad 1 500 ft, musí být v předpovědi TREND indikovány také změny 

množství oblačnosti z FEW nebo SCT na BKN nebo OVC, nebo z BKN nebo OVC na FEW 

nebo SCT. Jestliže není předpovídána oblačnost druhu cumulonimbus a není žádná 

oblačnost pod výškou 5 000 ft nebo pod nejvyšší minimální sektorovou výškou, podle toho, 

která hodnota je vyšší, a nelze použít „CAVOK“, musí se použít zkratka „NSC“. (tedy 

nesplňuje se podmínka dohlednosti). 

2.2.6 Vertikální dohlednost 

Jestliže se očekává, že setrvá nebo nastane stav, kdy oblohu nelze rozeznat, a jsou-li na 

letišti dostupné informace o vertikální dohlednosti, předpověď TREND musí indikovat změny 

vertikální dohlednosti na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot při jejím 

předpovídaném zlepšování anebo změny vertikální dohlednosti přes jednu nebo více 

z následujících hodnot při jejím předpovídaném zhoršování: 100, 200, 500 nebo 1 000 ft. 

2.2.7 Další kritéria 

Na základě dohody mezi poskytovatelem meteorologické služby a provozovateli musí být 

používána kromě kritérií uvedených v ust. 2.2.2 až 2.2.6 výše další kritéria pro indikaci změn 

založená na místních letištních provozních minimech. 
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3.4 SPECI 

Special report (SPECI) má stejný tvar jako zpráva METAR. Jediné, v čem se liší, je to, 

že není vydávána pravidelně, ale pouze za určitých podmínek. Vydává se v případě, 

že dojde k výrazné změně počasí na letišti v období mezi pravidelně vydávanými zprávami 

METAR. Kritéria, pro jaké změny je nutno SPECI vydat, jsou stejná jako pro zprávu TREND. 

Rozdílem je pouze, že zpráva SPECI se vydává v případě změn aktuálně naměřených 

hodnot a je povinná, avšak předpověď TREND se vydávat nemusí a týká se předpovídaných 

změn. [3] 

3.5 SIGMET 

SIGMET (SIgnificant METeorological phenomenon) je zpráva upozorňující na nějaký jev 

v atmosféře, který je potenciálně nebezpečný pro letadla ve fázi letu po trati (v hladině). 

Je vydáván autorizovaným meteorologickým ústavem pro danou oblast (region). Má formu 

zkratek přímé řeči. Tvar zkratek je dán předpisy ICAO (Doc 8400). Platnost výstrahy 

SIGMET je nejvýše 4 hodiny, s výjimkou SIGMETu na vulkanický prach, jehož platnost může 

být nejvýše 6 hodin. S tím se pojí i to, že čas vydání nesmí být dříve než 4 hodiny 

před začátkem platnosti, pouze s výjimkou SIGMETů na sopečný popel a tropickou cyklónu, 

které se mohou vydat až 12 hodin před počátkem platnosti. SIGMETy mohou být zrušeny 

vydávajícím ústavem, pokud nebezpečný jev skončil, případně se aktualizují, pokud jev trvá 

déle než je doba platnosti (u většiny jevů se to stává velmi zřídka). Výjimkou jsou opět 

vulkanický popel a tropická cyklóna, kde je nutné vydávat aktualizaci nejméně každých 

6 hodin. [3] [4] 

Obsahem jedné zprávy SIGMET může být výstraha pouze na jeden nebezpečný jev.  

Upozorňuje se na následující jevy: 

 bouřky, které mají nějaké specifikum, které je činí zvláště nebezpečnými. 

Např. zastřené (OBSC TS, obscured thunderstorm), prorůstající vrstevnatou 

oblačností (EMBD TS, embedded thunderstorm), časté bouřky (FRQ TS, frequent), 

na čáře instability (SQL, squall line) 

 tropická cyklóna 

 turbulence (pouze silná, SEV TURB) 

 námraza (pouze silná, SEV ICE) 

 silná horská vlna (SEV MTW) 
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 a dále silná prachová nebo písečná vichřice (HVY DS, HVY SS), vulkanický popel 

(VA) a radioaktivní oblak (RDOACT CLD) [3] 

SIGMET v alfanumerické formě může být doplněn i grafickou formou zprávy. Tato grafika má 

přesně daný formát a slouží pro názornější určení pozice nebezpečného jevu. [3] 

Příklad zprávy SIGMET 

WSAG31 SABE 131947 

SAEF SIGMET C3 VALID 131947/132147 SABE- 

SAEF EZEIZA FIR EMBD TS FCST AT 1947Z WI S3352 W06435 - S3406 W06314 - S3455 

W06309 - S3705 W06306 - S3903 W06445 - S3847 W06610 - S3636 W06617 - S3557 

W06454 - S3352 W06435 TOP FL360 MOV E 10KT NC= [13] 

Význam zprávy 

WS – jedná se o SIGMET vydaný pro jiné jevy než pro vulkanický popel a tropickou cyklónu 

AG – označení oblasti nebo regionu (zde Argentina) 

31 – číslo bulletinu 

SABE – ICAO směrovací značka místa rozesílajícího zprávu (zde Buenos Aires) 

131947 – UTC čas rozeslání zprávy ve tvaru DDhhmm, kde DD je číslo dne v měsíci 

SAEF – ICAO směrovací značka letových provozních služeb sloužících letové oblasti, které 

se zpráva týká (zde Eseiza, Argentina) 

SIGMET – označení typu zprávy 

C3 – pořadové číslo (označení) zprávy, obnovuje se každý den v 0000Z 

VALID 131947/132147 – období platnosti zprávy 

SABE- - označení meteorologické stanice vydávající zprávu 

SAEF ESEIZA FIR – směrovací značka a název oblasti, pro kterou se zpráva vydává  

EMBD TS FCST AT 1947 WI – bouřka prorůstající vrstevnatou oblačností předpovídaná 

v čase 1947 v oblasti mezi body (následuje výčet bodů v zeměpisných souřadnicích) 

TOP FL 360 – výška vrcholu oblačnosti v letové hladině 360 (36 000 stop) 

MOV E 10 KT - pohyb východním směrem rychlostí 10 uzlů 

NC= žádná změna intenzity jevu [23] 
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3.6 Zpráva TWIP (USA) 

Ve Spojených Státech Amerických se na některých letištích využívá tzv. zpráv TWIP 

(Terminal Weather Information for Pilots) jako doplňkové informace. Tento formát byl 

navržen v 90. letech a plošně celosvětově se zatím nerozšířil. Zprávy jsou dostupné přes 

datový spoj a udávají informace o nebezpečném počasí v okruhu do 30 NM od letiště. 

Obsahem jsou především upozornění na microburst, střih větru nebo silné srážky. 

Velkou výhodou je rychlost aktualizace zpráv. V případě, že se jev nebo jevy nachází 

do 15 NM od letiště, textová forma TWIP se aktualizuje každou minutu a grafická forma 

každých 5 minut. Během období, kdy se v okolí letiště žádné nebezpečné jevy nenachází, je 

obnovovací frekvence 10 minut. Zprávy jsou generovány automaticky softwarem 

využívajícím radarová data systému TDWR (síť pozemních dopplerovských radarů) 

nebo ITWS (integrovaný systém využívající dat z různých zdrojů k vytvoření celkového 

přehledu počasí). [6] [7] [8] 

Příklad zprávy TWIP (textová forma) 

 

  
Obrázek 1. : Příklad meteorologické situace a příslušných textových zpráv TWIP [6]  
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Na obrázku 1 je v levé části schéma skutečné pozice nebezpečného jevu vůči dráhovému 

systému letiště Orlando International (MCO). V pravé časti je textová podoba zpráv TWIP. 

Obě zprávy jsou vydány deset minut po sobě. Zprávy využívají standardní letecké zkratky 

ICAO. Jejich význam je následující: 

Horní zpráva: 

Letiště MCO, čas 1800Z. Koncové počasí. Bouře (bouřky) 3 NM severovýchodně srážky 

střední intenzity, 4 NM severovýchodně srážky silné intenzity. Pohybují se na západ rychlostí 

15 uzlů. Počátek srážek střední intenzity předpokládán v 1805Z. 

Dolní zpráva: 

Letiště MCO, čas 1810Z. Koncové počasí. Středně intenzivní srážky započaly v 1805Z. 

Bouře (bouřky). Na letišti ve všech kvadrantech středně silné srážky. Ve vzdálenosti 1 NM 

severovýchodně silné srážky. Pohybují se na západ rychlostí 15 uzlů. Počátek srážek silné 

intenzity předpokládán v 1815. 

Příklad zprávy TWIP ve znakové grafice 

Obrázek 2.: Příklad meteorologické situace a příslušné zprávy TWIP ve formě znakové 

grafiky 
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Další možnou podobou zprávy TWIP je znaková grafická forma. Pomocí písmen a znaků je 

sama zpráva po zobrazení na CDU v kokpitu schématem aktuální situace. 

Na obrázku 2 je opět v levé části schéma skutečné situace. Jedná se o bouřkový oblak 

doprovázený jevem „gust front“. Tento jev je způsoben výtokem studeného vzduchu 

(downburst) z bouřkového oblaku a znamená silný nárazový vítr. [4] V pravé části je zpráva 

TWIP v podobě, jak se zobrazí na displeji v kokpitu. Jedná se o čtvercovou mapu se středem 

uprostřed dráhového systému (dráhy jsou značeny písmeny X) orientovanou severem 

vzhůru a rozsahem 15 NM v každém ze čtyř hlavních zeměpisných směrů. Znaky mají 

následující význam: + silné srážky, - slabé srážky, M – microburst, G – gust front, * - část 

dráhy překrytá gust frontem. 
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4 Krátkodobá předpověď a aktuální stav atmosféry 

V současné době se lze často setkat s termínem nowcasting, který je definován jako detailní 

popis aktuálního stavu počasí a předpověď změn, které můžeme očekávat v řádu několika 

hodin. Přesněji předpovídání počasí s lokální přesností na období od aktuálního času 

až po 6 hodin dopředu, včetně detailního popisu aktuálního stavu počasí. Předmětem 

nowcastingu může být jakýkoli typ počasí, avšak vzhledem k zaměření této práce se budu 

dále držet především konvektivního typu počasí, hlavně bouřek a s nimi spojenými riziky.  

Vzhledem k velmi lokální a krátkodobé povaze bouřek, je v současné době nemožné 

předpovědět jejich přesnou polohu a přesný čas vývoje na několik hodin dopředu. Avšak 

s využitím moderních metod je možné velmi dobře popsat aktuální stav, vývoj a pohyb 

konvektivního počasí a na základě extrapolace získat přesnou předpověď na několik desítek 

minut do budoucnosti. [5] 

Data pro krátkodobou předpověď je možné získávat z různých zdrojů. Mezi nejstarší 

a nejméně nákladné patří pozorování z pozemních stanic. V dnešní době je možné získat 

dostatek dat z přesných a častých měření prováděných kontinuálně na husté síti měřících 

stanic. Tato měření mohou být prováděna automaticky a data se v reálném čase přenáší 

pomocí bezdrátových sítí. Je tak možno získat požadovaná data s dostatečnou frekvencí 

pro další použití bez nutnosti nepřetržitě zaměstnávat mnoho osob, jak tomu bylo 

v dřívějších dobách, kdy pozorování byla prováděna manuálně. Mezi nejčastěji používané 

senzory patří například detektory blesků, srážkoměry, větrné senzory, měřiče dohlednosti, 

detektory typu srážek a podobně. 

Dalšími zdrojem důležitých dat jsou satelitní snímky. Vysoká frekvence snímků z družic 

na geostacionární orbitě (například MSG – Meteosat Second Generation) umožňuje rychlé 

rozpoznání a monitorování nebezpečných jevů v atmosféře. V odlehlých oblastech světa 

bez pokrytí radarem mohou satelity částečně nahradit chybějící data. Společně s využitím 

detekce blesků mohou sloužit jako alternativa k velmi nákladným pozemním radarovým 

sítím. 

Nejdůležitějším zdrojem dat je pozemní radar. Zároveň je ale nejdražší a nejkomplikovanější 

z hlediska údržby. Celkového pokrytí srážkovými radary je v současnosti dosaženo pouze 

ve vyspělých částech světa. Velkou výhodou radaru je, že přímo skenuje množství vodních 

částic na velké oblasti, v trojrozměrném prostoru a s velkou frekvencí obnovy dat. Je tak 

možno přesně určit aktuální pozici a pohyb srážkových oblak. Z vertikální mohutnosti pak lze 



26 
 

určit sílu bouřkových cel. Využitím Dopplerova jevu je dále možno určit i typ srážek (déšť, 

sníh nebo kroupy). [5] 

4.1 Techniky využívané pro nowcasting 

Metod, jak popisovat a předpovídat počasí v nejbližší době je celá řada. Mezi nejjednodušší 

patří extrapolace radarových dat, obrazových dat ze satelitů nebo map blesků získaných 

z pozemní sítě bleskových detektorů. Tato metoda se nazývá advekční a funguje na základě 

zaznamenávání pohybu srážkových polí s vysokou frekvencí měření v blízké minulosti 

(v řádu několika minut). Z těchto dat se pomocí softwaru vypočítává trend pohybu 

jednotlivých srážkových polí, který se následně aplikuje do blízké budoucnosti (opět v řádu 

několika minut). Proces výpočtu je zcela automatický a probíhá kontinuálně, což umožňuje 

nepřetržitou kontrolu a zpřesňování předpovídaných dat. 

Přesnost tohoto způsobu předpovědi srážek záleží, kromě přesnosti počátečního radarového 

zobrazení srážek, na prostorovém rozmístění srážek, jejich intenzitě a na časovém rozpětí 

od okamžiku měření do času předpovědi. Čím větší je toto rozpětí, tedy čím dále 

do budoucna extrapolujeme, tím větší má předpověď nepřesnost. Vzhledem k tomu, že tato 

metoda předpokládá, že se jednotlivá srážková pole s časem nemění, jsou chyby největší 

v době počátečního růstu a v době zániku jednotlivých bouřkových cel. [5] 

Expertní „nowcasting“ systémy využívají kombinace dat z různých zdrojů k doplnění 

radarových odhadů. Těmito daty mohou být například satelitní sledování kupovitých oblak 

(jejich růst a pohyb). Dále mapy blesků ze sítě bleskových senzorů, které nám mohou 

prozradit mnohé o intenzitě bouřky a její vývojové fázi. Teplota, vlhkost a vítr ve svrchní části 

troposféry slouží k získání vertikálního střihu větru a stability k odhadu typu potenciální 

bouře. V neposlední řadě je velmi užitečná hustá síť pozemních měřících stanic k získání dat 

o teplotě, vlhkosti, tlaku, směru větru, dohlednosti, intenzitě srážek a dalších parametrů 

k dokreslení a upřesnění celkové situace. [5] 

Jedním z příkladů takového systému je CHMI Nowcasting Webportal v současnosti vyvíjený 

Českým Hydrometeorologickým Ústavem dostupný na stránce: 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/inca-cz/short.html 
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5 Přesnosti předpovědí a popisu stavu atmosféry 

Přesnost předpovědi klesá s dobou, jak moc dopředu je předpověď vydávána a zároveň 

klesá s mírou konkrétnosti předpovědi. Pokud je požadavkem dosáhnout nějaké konkrétní 

hodnoty přesnosti předpovědí (například 80 %), lze toho dosáhnout různými způsoby. Pokud 

vezmeme do úvahy fakt, že technické možnosti zůstávají stejné, lze vyšší přesnosti 

dosáhnout snížením doby, na jakou předpověď vydáváme. Pokud vydáváme předpověď 

na následujících několik minut (řádově 10), bude její přesnost velmi vysoká, následně bude 

úměrně klesat tak, jak roste časové rozpětí mezi předpovídaným jevem a časem vydání. 

Při dosažení vyšší hodnoty přesnosti, než je minimální požadovaná, je možné zvýšit 

konkrétnost (podrobnost) předpovědi tak, abychom se udrželi na požadované hodnotě 

pro přesnost. 

Pro okamžitou předpověď na následujících několik minut bude přesnost závislá především 

na schopnostech popisu aktuálního stavu a vyhodnocení vektoru pohybu. Určitá nepřesnost 

vždy bude přítomná, protože pohyb sledovaných jevů není dokonale lineární, avšak na velmi 

krátkou dobu se bude skutečnost lineární projekci velmi přibližovat. Změny v atmosféře jsou 

málokdy skokové, mají spíše určitou setrvačnost. 

Nejvíce obtížné je předpovídat růst nebo zánik konvektivních jader. Téměř nemožné pak je 

dopředu předpovědět, kde a kdy konvektivní buňka vznikne. 
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6 Způsob distribuce meteorologických informací 

6.1 Obsah předletové přípravy 

Před každým letem posádka obdrží předletovou dokumentaci v tištěné podobě. Tu si 

po prostudování následně bere s sebou na let. Kromě provozní dokumentace musí být 

součástí i informace o počasí pro daný let. Mezi povinné součásti, které vždy musí být vždy 

zahrnuty v této dokumentaci, patří: 

a) METAR a SPECI pro letiště vzletu, pro záložní letiště pro vzlet (v případě, že se uvádí, je 

povinné ho uvést, pokud podmínky umožňují vzlet, avšak neumožňují přistání na letišti 

vzletu), pro letiště zamýšleného přistání, záložní letiště pro přistání a vhodná záložní 

letiště po trati 

b) TAF, případně změněný TAF (AMD) pro všechna letiště uvedená pod a) 

c) SIGMET zprávy, které jsou relevantní pro celou trať 

d) Poradní informace o tropických cyklónách nebo sopečném popelu pro celou trať 

Další informace, které často bývají součástí dokumentace, jsou předpovědi pro: 

 Výškový vítr a teploty vzduchu v  hladinách 

 Hladina a teplota tropopauzy 

 Směr, rychlost a hladina maximálního větru (poloha tryskových proudění - jet stream) 

 Oblasti s předpokládaným výskytem oblačnosti typu CB a předpovídaná četnost 

 Oblasti střední a silné námrazy 

 Oblasti střední a silné turbulence v oblačnosti 

 Oblasti střední a silné turbulence v čistém vzduchu 

 Jevy význačného počasí (SIGWX) 

Tyto informace bývají prezentovány formou map výškového větru a map význačného počasí. 

Pro ilustraci na následujících stránkách uvádím příklad části předletové dokumentace 

z plánovacího systému PPS [24] pro let z letiště Praha Ruzyně na letiště Londýn Gatwick. 

Map výškových větrů bývá přiloženo více pro další hladiny (z pravidla pro 2 hladiny 

nad a 2 hladiny pod naplánovanou hladinou letu). 
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6.2 Informace dostupné posádce za letu 

6.2.1 Role řídícího letového provozu 

Řízení letového provozu (ŘLP) je služba, jejímž úkolem je zajistit bezkonfliktní a plynulý 

provoz letadel. Jinými slovy řídící zabraňuje srážkám letadel prostřednictvím zajištění 

předepsaných rozstupů mezi letadly. Druhotným úkolem je zajištění plynulého toku letadel 

s pokud možno minimálním zdržením. Mimo řízení letového provozu řídící zajišťuje ještě 

pohotovostní službu a letovou informační službu (LIS). [9] 

Pohotovostní služba spočívá v případném vyrozumívání příslušných organizací pátrání 

a záchrany (SAR) o letadlech v nouzi a ve spolupráci s těmito organizacemi během pátracích 

a záchranných akcí. [10] 

Úkolem letové informační služby je poskytování rad a informací užitečné pro bezpečné 

provedení letu. Velitel letadla má konečnou zodpovědnost za bezpečné provedení letu 

a musí rozhodnout, jakým způsobem s přijatými informacemi naloží. Pro lety IFR jsou 

poskytovány informace především o nebezpečných meteorologických jevech, změnách 

provozuschopnosti navigačních zařízení, změnách stavu provozních ploch letiště (voda, 

sníh, led, brzdný účinek apod.) a dále na požádání informace o meteorologických 

podmínkách na letištích. Dále tato služba předává hlášení z jiných letadel (PIREP) letadlům 

na stejné nebo podobné trati. [9] 
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Některé radary řízení letového provozu jsou schopny integrovat zobrazení srážek na displeji 

řídícího. Intenzita srážek je zde vyvedena nejčastěji ve čtyřech odstínech: slabá, střední, 

silná a extrémní. [7] Příklad takového zobrazení je na obrázku 3. 

Poskytování ŘLP je vždy na prvním místě před poskytováním LIS. Vzhledem ke snaze 

dnešní doby maximálně využívat letištní kapacity a vzdušný prostor, nastávají komplikace 

v situacích, kdy panují nepříznivé meteorologické podmínky. Z důvodu nepravidelností kvůli 

změnám tratí letadel při oblétávání oblastí silných srážek a vyčkávání letadel kvůli 

nepříznivým podmínkám na letišti, pracovní zátěž řídícího v těchto dobách stoupá do té míry, 

že se věnuje hlavně zajištění rozstupů mezi letadly, jako primárnímu úkolu. Na poskytování 

rad pro vyhnutí se nebezpečným jevům nemusí být kapacita. Druhořadým efektem větší 

složitosti řízení je zahlcení komunikační frekvence, kde na jiná hlášení, než letová povolení 

často nezbývá prostor. Velitel letadla tedy nemůže spoléhat na to, že řídící vždy zajistí rady 

k vyhnutí se nebezpečnému počasí, protože je to jeho druhořadým úkolem a za bezpečnost 

provedení letu odpovídá velitel letadla (pilot). 

  

Obrázek 3.: Zobrazení na displeji řídícího letového provozu. Srážky jsou zde zobrazeny 

v různých barvách podle stupně intenzity počínající světle modrou až po okrovou [25] 



36 
 

6.2.2 ATIS 

Automatic Terminal Information Service je nepřetržité vysílání nahrané zvukové smyčky, 

která obsahuje informace o provozní situaci na konkrétním letišti. Využívá se na letištích 

s větším provozem pro zefektivnění předávání informací tak, aby řídící letového provozu 

nemusel opakovat stále stejné informace každému letadlu. ATIS bývá nahrán nejčastěji 

na diskrétní VHF frekvenci nebo bývá přiřazen k frekvenci místního radionavigačního 

zařízení (např. VOR). [7] Obsahem zprávy ATIS bývá nejčastěji: název letiště, název zprávy, 

čas kdy byla zpráva nahrána, dráha (dráhy) v používání a typ přiblížení, stav dráhy pokud 

není suchá (druh kontaminace a brzdný účinek), aktuální meteorologické podmínky 

(nejčastěji ve tvaru METAR/SPECI včetně předpovědi TREND) a další důležité provozní 

informace (například uzavírky VPD nebo pojezdových drah, změny kmitočtů apod.). Kromě 

vysílání hlasové smyčky se využívá i přenosu zprávy datovým spojem. V takovém případě je 

velkou výhodou, že dosah zprávy není omezen dosahem šíření VHF vln od jednoho 

vysílače, ale je k dispozici v podstatě všude, kde je k dispozici příjem dat. 

Příklad zprávy ATIS 

GOOD AFTERNOON TURANY ATIS INFORMATION QUEBEC 1600 RNAV APPROACH 

RUNWAY IN USE 09 TWY A IS CLOSED BETWEEN TWY D AND TWY E. TRANSITION 

LEVEL 70 FOR STARTUP AND TAXI CONTACT TURANY TWR METAR TURANY ISSUED 

AT 16,00 WIND 020 DEGREES 11 KNOTS VISIBILITY 10 KILOMETRES OR MORE 

BROKEN 1 THOUSAND 9 HUNDRED FEET TEMPERATURE 5 DEWPOINT 1 QNH 1005 

HECTOPASCALS NOSIG YOU HAVE RECEIVED ATIS INFORMATION QUEBEC [12] 

6.2.3 VOLMET 

Vysílání VOLMET je rozhlasové vysílání meteorologických informací pro letadla za letu. 

Obsahem jsou nejčastěji zprávy METAR a SPECI pro vybraná letiště v okolí, ale obsahem 

mohou být i předpovědi TAF nebo zprávy SIGMET pro letovou informační oblast. [1] Vysílání 

probíhá stejně jako u zpráv ATIS v nepřetržité smyčce. 

Dostupnost a obsah zpráv VOLMET záleží na konkrétním letišti a oblasti. Například počasí 

pro Letiště Václava Havla v Praze (LKPR) je dostupné na stanicích VOLMET: „Praha“, 

„Berlin“, „Bratislava“, „Budapest“, „Frankfurt/Main“ a „Warsawa“. Z druhé strany zase Praha 

VOLMET vysílá následující informace na frekvenci 128,605: SIGMET pro FIR Praha 

a METAR pro letiště: Berlín (Schönefeld), Bratislava (M. R. Štefánik), Budapešť (Liszt Ferenc 

Intl), Frankfurt/Main, Mnichov, Praha (Ruzyně), Varšava (Chopin) a Vídeň (Schwechat). [11] 
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Počasí pro letiště Praha Ruzyně je k dispozici pouze na velmi krátkých vlnách (VHF), avšak 

některé velké dopravní uzly s větším množstvím mezikontinentální dálkové přepravy nebo 

letiště často používané jako záložní pro lety ETOPS mají počasí dostupné na VOLMETech 

vysílaných na krátkých vlnách (HF), které mají větší dosah. 

Vzhledem k vlastnostem šíření rádiových vln je dostupnost HF VOLMETů téměř neomezená 

a lze je zachytit téměř kdekoliv na Zemi. Avšak VHF VOLMETy i ATIS můžeme zachytit 

pouze na omezenou vzdálenost. Ta je dána u VHF vln přímou dohledností a v běžné letové 

hladině (cca 11 km) bývá okolo 200 NM (370 km). Velmi zde záleží na konfiguraci terénu, 

a zda mezi vysílačem a letadlem „nestíní“ nějaké pohoří. Například pro letiště v údolí někdy 

není vysílání čitelné až do vzdálenosti 100 NM (180 km). Na obrázku 4 je schematicky 

červenou barvou znázorněn teoretický dosah meteorologických informací pro letiště Praha 

Ruzyně pomocí všech v současné době dostupných vysílání VOLMET. Modrou barvou je 

znázorněn přibližný dosah vysílání ATIS. 

Z obrázku 4 je patrné, že konkrétně pro přílet na letiště Praha (LKPR) je za letu možné získat 

informace nejdříve ve vzdálenosti cca 300 NM (560 km) od letiště (pokud není letadlo 

vybaveno datovým spojem). Při běžné cestovní rychlosti letounu Boeing 737 to odpovídá 

přibližně 25 minutám do začátku klesání a 45 minutám do přistání. Celá zpráva VOLMET 

může mít délku až 5 minut (záleží kolik letišť je obsahem) a je třeba čekat, až se dostane ve 

vysílané hlasové smyčce na řadu konkrétní letiště. Výsledkem je, že počasí z VOLMETu má 

posádka k dispozici pouze několik minut (cca 5 - 10) před tím, než je k dispozici zpráva 

ATIS. To vede k tomu, že v praxi se příjem meteorologických zpráv prostřednictvím služby 

VOLMET posádkami dopravních letadel příliš nevyužívá. 
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Obrázek 4.: Teoretická oblast příjmu zprávy METAR nebo SPECI Letiště Praha 

Ruzyně při letu v cestovní hladině. Červené kruhy značí dosah jednotlivých vysílání 

VOLMET, modrou barvou je znázorněn dosah vysílání ATIS LKPR [26] 
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7 Palubní radar 

Palubní radar je, jak už název napovídá, meteorologický radar umístěný na palubě letadla. 

Obvykle bývá umístěn na přídi letadla pod krytem – radomem. Palubní radary pracují 

na stejném principu, jako pozemní radary, tedy vysílají elektromagnetické pulzy. Tyto pulzy 

mají vhodně zvolenou vlnovou délku tak, aby se odrážely především od vodních kapek. 

Odražený signál je následně na anténě detekován a na základě měření času od vyslání 

po přijetí signálu je vypočítána vzdálenost od cíle. Úhel vyslaného paprsku se v horizontální 

rovině postupně mění a naskenovaná data se ukládají do mezipaměti. Díky tomu je možno 

zobrazit na displeji výseč situace před letadlem. Vertikální směr skenování radaru je nutné 

nastavit manuálně na ovladači v kokpitu. Některé dnešní radary jsou schopné pracovat 

i v automatickém módu, kdy radar sám mění vertikální nastavení tak, aby bylo dosaženo 

co nejvíce odrazů od vodních kapek. To je velmi užitečné pro počáteční upozornění, že se 

před letadlem nějaké nebezpečné počasí nachází, avšak pro určení vertikálního vývoje 

(výšky oblaku) je potřeba zvolit nastavení manuální. 

Data z palubního radaru jsou v kokpitu integrována do zobrazení na navigačním displeji, 

kde je mimo jiné zobrazena i letěná trať (u starších letadel se ještě můžeme setkat se 

zobrazením radarových dat na separátním displeji). Síla přijatého odraženého signálu je 

závislá na množství a velikosti vodních kapek v oblačnosti obsažených. Tato „odrazivost“ je 

na displeji zobrazena pomocí barevného kódování. Zelená odpovídá slabým, žlutá středním 

a červená silným odrazům. 

Další schopností radarů bývá detekovat turbulenci z pohybů vodních kapek využitím 

Dopplerova jevu. Z podstaty věci je turbulence detekovatelná radarem, pouze pokud jsou 

přítomny vodní kapky. Turbulence v čistém vzduchu (CAT) detekovatelná není. 
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7.1 Nevýhody palubního radaru 

7.1.1 Omezený dosah 

Stejně jako každý jiný radar má i ten palubní omezený dosah. V důsledku toho, že 

elektromagnetické vlnění tohoto typu se šíří po přímce, je příjem závislý na „přímé 

dohlednosti“ a dosah omezen zakřivením zemského povrchu. Kvůli nasměrování radarového 

paprsku dolů (srážková oblačnost resp. její odrazivá část se při letu v hladině a během 

počátečního klesání nachází ve větší míře pod letadlem) je už na vzdálenost okolo 80 NM 

obtížné rozlišit, které odrazy jsou od zemského povrchu a které od oblačnosti. Mimo to je 

na displeji vždy zobrazena jen určitá výseč, ve které radar skenuje. K dispozici tak není 

kompletní situace, ale pouze její část, která může být zavádějící a může vést k špatnému 

rozhodnutí o způsobu vyhnutí a letadlo se takto může dostat do „slepé uličky“ (obrázek 5)  

  
Obrázek 5.: V levé části je zobrazení meteorologické situace na displeji v kokpitu. V pravé 

pak celková situace vůči tomu, co je zobrazeno. Situace se pilotům může jevit tak, že se 

vyhýbají ojedinělým bouřkovým buňkám. Přitom se blíží k pásu bouřek a úhybný kurz by bylo 

optimální zvolit už mnohem dříve. Následující vývoj situace může vyžadovat ostrou změnu 

kurzu a tím pádem i výrazné prodloužení trati, nebo průlet v těsné blízkosti bouřkových jader. 
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7.1.2 Radarový stín 

Dalším nebezpečím je, že v případě nějakého velmi odrazivého objektu (silné srážky nebo 

pohoří) už radarové paprsky neprojdou skrz a není vidět, co je za ním. Vzniká tzv. „radarový 

stín“. To velmi ztěžuje strategické rozhodování o způsobu vyhnutí se bouřkovým oblastem, 

kdy pouze z palubního radaru není vidět, jak je srážková oblast velká. Zobrazení na displeji 

takto může být i zavádějící. Za detekovanými silnými srážkami je černé místo a posádka se 

může domnívat, že tato oblast neobsahuje žádné nebezpečné počasí a že se jedná pouze 

o tenkou linii (frontu), kterou lze proletět a podobně. 

7.1.3 Špatné nastavení sklonu 

V případě, kdy radar není vybaven funkcí pro automatické nastavení sklonu (nebo je 

vybaven, ale je přepnut do manuálního módu), může dojít k opomenutí posádkou 

a nenastavení správného úhlu pro daný rozsah zobrazovacího displeje. Například 

při opomenutí sklopení radaru po ukončení stoupání bude radar skenovat oblast 

nad letadlem a k detekci bouřkových mraků vůbec nemusí dojít. Naopak při opomenutí sklon 

zvedat během klesání může být radar namířen do země. Druhá varianta je méně 

nebezpečná, protože je na displeji na první pohled patrná. Dalším rizikem může být úplné 

opomenutí zapnutí zobrazení radarových dat do navigačního displeje. 
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8 Návrh poskytování optimálních dat posádkám 

8.1 Požadavky letové posádky 

Požadavky na informace z pohledu letové posádky potřebné k procesu rozhodování: 

a) Zda se očekávají bouřky v blízkosti destinace a v jakém čase mohou nastat. 

Potřebné například k rozhodnutí o množství rezerv paliva pro případ vyčkávání, 

oblétávání oblačnosti apod. 

 

b) V řádu několika hodin před příletem informace o tom, v jakém čase bude případná 

bouřka přímo nad destinací nebo v jejím okolí. Dále jaké počasí s sebou 

pravděpodobně přinese (silné srážky, kroupy, silný a nárazový vítr – jeho přibližná 

síla a směr, snížená dohlednost, blesky atd.). 

 

Tyto informace slouží k rozhodnutí, zda je pravděpodobné legální přistání v aktuálním 

očekávaném čase příletu a pokud ne, o změně očekávaného času příletu. To je 

proveditelné například zdržením odletu. Rovněž změna cestovní rychlosti může 

upravit čas příletu v řádu několika minut. V případě zpomalení je výhoda ještě 

zvýšena ušetřením paliva a tudíž prodloužením maximální možné doby vyčkávání. 

 

c) Přibližně hodinu před přistáním (v době přípravy přiblížení a příletového brífinku 

pilotů) informace o aktuální pozici CB, TCU a jejich vertikálním vývoji (výška „topů“ 

a základen oblačnosti). Směr a rychlost pohybu. Pokud se očekává přechod přes 

letiště, čas počátku a konce nebezpečné situace. 

 

Aktuální pozice a směr pohybu slouží k vytvoření situačního uvědomění a přehledu 

o situaci. Zda je nebezpečné počasí přímo na očekávané příletové trati nebo není pro 

let hrozbou, a kterým směrem je výhodné se případně vyhýbat. Které vyčkávací body 

jsou vhodné a bezpečné. Naplánovat, jak strmý a rychlý sestup je nejvhodnější a určit 

podle toho začátek sestupu (TOD). Volba nejvhodnějších záložních letišť a s tím 

spojený výpočet paliva resp. času k dispozici na vyčkávání. 

V případě přechodu přes letiště, kdy a v jakém čase jsme schopni přistát, 

a na základě toho učinit nejdůležitější rozhodnutí: zda má vůbec smysl pokračovat 

na destinaci nebo zda není lepší zvolit taktické mezipřistání, vyčkání na zemi 

a doplnění paliva. 
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d) V průběhu počátečního klesání nebo vyčkávání (20 - 10 minut do přistání) 

aktualizace aktuální situace a předpovědi. Zda se v předpovědi něco nezměnilo. 

 

K ověření a ujištění se o správnosti zvolené taktiky a trasy. Znovu-zhodnocení hrozeb 

a limitů pro přistání. 

 

e) Těsně před finálním přiblížením a přistáním aktuální hodnoty větru a dohlednosti. 

Pro rozhodnutí zrušit přiblížení případně přistát nebo opakovat. Informace 

o nebezpečném počasí na trase nezdařeného přiblížení. 

8.2 Splnění požadavků pomocí aktuální podoby systému meteorologických 

zpráv 

ad a) Ano, využívá se informací dostupných při předletovém briefingu. V nejvyšší míře se 

využívá zpráv TAF. Předpisem je stanoveno, za jakých podmínek je možno počítat 

s konkrétním letištěm jako záložním a jaká se musí uvažovat minima dohlednosti a výšky 

oblačnosti. Dále se využívá map význačného počasí SIGWX a některé aerolinie prezentují 

posádkám SIGMETy převedené do grafické formy (mapy). 

ad b) Omezeně dostupné za předpokladu, že má posádka stálý přístup k aktuálním zprávám 

TAF. Pokud není k dispozici datalinkové spojení, zprávy TAF jsou dostupné jen pro ojedinělá 

letiště prostřednictvím VOLMETů. Dalším nedostatkem je, že zpráva TAF má nízkou 

frekvenci vydávání (většinou 6 hodin), tudíž její konkrétnost je omezená ve prospěch 

dosažení dostatečné přesnosti. Pro konvektivní jevy se využívá především obecnějších 

indikátorů TEMPO a BECMG. V případě specifikace přesného času využitím indikátorů 

FROM, TO a AT by vzhledem k velmi dynamickému vývoji bouřek a nepřesnosti předpovědi 

na delší časový úsek docházelo často k nutnosti vydávat změny AMD. Předpověď by tak 

ztratila svůj význam pro fázi plánování letu. 

c) Tyto informace jsou k dispozici pouze prostřednictvím služby FIS. Vzhledem k tomu, že 

primárním úkolem řídícího letového provozu je zajistit rozstupy mezi letadly, nezbývá 

v zahuštěných koncových oblastech prostor pro vydávání meteorologických informací 

každému letadlu zvlášť. Navíc, ne vždy má ATC tyto informace k dispozici. Jediným zdrojem 

je tedy zpráva METAR/SPECI s přistávací předpovědí TREND, k nimž se posádka dostane 

prostřednictvím datového spoje nebo vysílání ATIS. Tyto zprávy se však týkají pouze počasí 

na letišti (okruh 8 km) nebo v blízkosti letiště (16 km) pokud je použito zkratky VC (v blízkosti 

letiště). Pozice CB nebo TCU navíc není přesně specifikována. Pro vyhnutí se bouřkovým 
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mračnům (CB) a věžovitým oblakům (TCU) tedy posádce zbývá pouze palubní radar. Chybí 

tedy informace o celkové situaci v oblasti okolo letiště. Možnost vytvoření dostatečného 

situačního přehledu (SITAW) pro efektivní taktické rozhodování o způsobu vyhnutí se těmto 

jevům je tedy velmi omezená. 

Pro rozhodnutí, zda bude možné přistát, slouží předpověď TREND. Avšak vzhledem 

k frekvenci vydávání ATIS se zde často objevuje podobný problém jako u předpovědí TAF. 

Ve většině případů se TREND omezí pouze na obecný indikátor TEMPO bez specifikace 

času přechodu nebezpečného jevu přes letiště. Posádka se tedy dozví například, že podle 

svých limitů na maximální boční vítr nebude přechodně schopna přistát. To však 

k rozhodnutí přeplánování letu na záložní letiště není dostatečné a pro nedostatek informací 

je logickým vyústěním rozhodnutí pokračovat na letiště destinace a rozhodnutí udělat 

až v pozdějším stádiu klesání podle aktuální situace. 

d) Do jisté míry ano prostřednictvím aktuálních zpráv METAR/SPECI, informací od ATC 

a hlášení od ostatních letadel. K rozhodnutí o letu na záložní letiště však většinou dochází 

až při dosažení množství paliva, kdy další vyčkávání nebo zdržení není možné (stav paliva 

dosáhl součtu konečné zálohy FRF a paliva k letu na záložní letiště ALTN). To je způsobeno 

opět nejistotou o vývoji počasí v následujících minutách a nedostupnosti aktuální a konkrétní 

předpovědi. 

e) Ano, dostupné od ATC stanoviště TWR (věž). Pravidla pro předávání větru a dohlednosti 

resp. dráhové dohlednosti jsou přesně stanovena předpisy. Počasí na trase nezdařeného 

přiblížení je patrné z palubního radaru a pro případ, kdy je nevhodné letět publikovanou trať 

nezdařeného přiblížení, je třeba vyžádat změněné povolení. Vzhledem ke složitosti tohoto 

povolení a zvýšené činnosti v kokpitu (zvláště za stavu silných poryvů větru), by bylo vhodné 

mít záložní postup připravený už z dřívější fáze letu. 
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9 Návrh nového druhu meteorologické zprávy 

Z analýzy v předchozích kapitolách a na základě osobní zkušenosti docházím k závěru, že 

v současném systému chybí informace o nebezpečném počasí v oblastech klesání 

a přiblížení, která je potřebná pro vytvoření situačního uvědomění pro taktické rozhodování 

posádky. Rovněž si myslím, že by bylo vhodné doplnit informace přistávacích předpovědí 

TREND o konkrétnější data. Snížená přesnost takto konkrétní předpovědi na delší časový 

úsek bude vykompenzována velkou frekvencí aktualizace předpovědi. Na následujících 

stránkách budu prezentovat návrh nového druhu meteorologické zprávy, která doplní 

současný systém, do jisté míry potlačí jeho nedostatky a přitom využije v současnosti 

požívaných technologií. V některých ohledech bude zpráva vycházet z amerického modelu 

textové zprávy TWIP. Rozdílem je frekvence vydávání, způsob přenosu primárně přes VHF 

(vysílání hlasové smyčky) a nová přesně definovaná pravidla pro vytváření zpráv ať už 

automaticky nebo manuálně. Novou zprávu, respektive její koncept, jsem nazval TAW, 

neboli Terminal Area Weather (počasí koncové oblasti). Tento název jsem zvolil tak, aby 

pokud možno co nejlépe vystihl, co bude obsahem této zprávy. Koncovou oblastí zde mám 

na mysli oblast, která bude definována v následující kapitole. Naproti tomu již existující 

termín koncová řízená oblast (TCA) je definována jinak a nemá s mým konceptem nic 

společného kromě podobného názvu. 

9.1 Stanovení oblasti 

Tak jako je definovaná oblast, kterou popisují v současnosti využívané zprávy (METAR, 

SPECI a TAF - okruh 8 km od letiště, SIGMET – letová informační oblast FIR), je třeba 

navrhnout i oblast pro nový druh zprávy. Vzhledem k tomu, že individuální zpráva bude 

určena především pro přílety a odlety na jedno konkrétní letiště (podobně jako je tomu 

v případě zpráv METAR), nabízí se vytvořit kruhovou oblast a střed této oblasti umístit 

v referenčním bodě letiště (ARP) tak, jak je tomu u současně používaných zpráv. 

Poloměr této oblasti stanovíme pomocí následující úvahy. Optimální cestovní hladina většiny 

dnešních dopravních letadel se pohybuje v rozmezí FL 300 – FL 400. Standardní úhel 

ekonomického klesání se pohybuje okolo 3 stupňů (vycházím z hodnot pro dopravní letoun 

Boeing 737, v současnosti nejrozšířenější typ dopravního letadla). Tento úhel závisí na více 

faktorech, uvažuji však podmínky ISA (bezvětří, teplota klesá lineárně s výškou, atd.) 

a klesání v ekonomickém režimu (u proudových letadel s motory na volnoběhu) a při běžné 

dopředné rychlosti. Úhel odpovídá přibližně snížení výšky o 300 stop na jednu uletěnou 
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námořní míli vůči zemi. Na klesání z FL 300 (neboli 30 000 stop) je tedy potřeba přibližně 

100 NM horizontální vzdálenosti. Na klesání z FL 400 by bylo potřeba přibližně 130 NM. Bod 

počátku klesání (TOD) se tedy pro většinu situací bude pohybovat někde mezi 100 a 130 NM 

zbývající vzdálenosti do přistání. V podobných vzdálenostech se pohybuje i bod ukončení 

stoupání při odletu (TOC). Pro posádku začíná přílet právě v bodě TOD a v optimálním 

případě by měl být hotový příletový brífink, protože pracovní zátěž je během klesání vyšší 

a až do přistání většinou stoupá. Vzhledem k tomu, že optimální poloha TOD závisí na tom, 

jak dlouhá bude zbývající letěná trajektorie a ta závisí značně na volbě příletové trati, bylo by 

vhodné mít už před TOD představu o meteorologické situaci během většiny klesání. Poloměr 

sledované oblasti tedy na základě těchto úvah stanovíme na 100 NM se středem 

v referenčním bodě letiště ARP (většinou se jedná o geometrický střed dráhového systému). 

9.2 Určování pozic 

Nacházíme se před problémem jak, pokud možno co nejjednodušším způsobem, převést 

obrazová data (z meteorologického radaru) do textové podoby. Cílem je informovat posádku 

o pozici nebezpečných meteorologických jevů v koncové oblasti a zároveň nezvyšovat 

pracovní zátěž například nutností přenášet přijaté informace do mapy. Informace nesmí být 

příliš komplexní a musí mít formát pro posádku snadno interpretovatelný. Například většina 

v současnosti používaných tvarů zpráv SIGMET, kde jsou pozice nebezpečných jevů 

definovány pomocí zeměpisných souřadnic několika bodů a jejich spojnic, nemají bez využití 

nějakého softwaru pro posádku téměř žádnou informativní hodnotu. Naopak velmi dobře je 

představitelná pozice definovaná směrem a vzdáleností od bodu, jehož pozice je nám 

známá. Aby byla pozice v případě potřeby snadno zanesitelná do mapy, plánku nebo 

na navigační displej letadla (prostřednictvím vytvoření bodů, kružnic nebo směrníků využitím 

FMS), je třeba směr udávat ve stupních od zeměpisného severu. Pokud bychom udávali 

směr magnetický, velice bychom ztížili interpretaci informací pro letiště v místech s velkou 

magnetickou deklinací. 

Bod, odkud budeme udávat vzdálenosti a směry, by měl ležet na letišti. Nabízí se nějaké 

letištní navigační zařízení (například VOR). Avšak vzhledem k tomu, že trendem současné 

doby je úbytek klasických navigačních prostředků (VOR, NDB) ve prospěch většího 

využívání prostorové navigace RNAV, nebyla by to rozumná volba. Navíc ne každé letiště je 

těmito prostředky vybaveno a navíc nemusí být umístěny ani na ploše letiště a jejich 

umístění nemá přesně daná pravidla. Naopak uměle stanovený „letištní referenční bod“ 

(ARP) je stanoven pro každé letiště. Má přesně dané zeměpisné souřadnice, které jsou 

voleny zpravidla jako střed dráhového systému, a nadmořskou výšku. Pokud je někde 
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publikována poloha letiště, udává se právě tento bod. V neposlední řadě, pokud zadáme 

ICAO směrovací značku letiště do navigačního počítače letounu, v jeho databázi je uložena 

právě tato pozice. Základem pro stanovení pozic atmosférických jevů v nové zprávě tedy 

bude zeměpisný směr a vzdálenost v námořních mílích od referenčního bodu letiště 

(obrázek 6). 

 

9.3 Způsob přenosu 

Hlavním požadavkem je, že nový typ zprávy musí využívat stávajícího systému přenosu dat 

a vybavení letadel. V dnešní době ve většině světa stále není povinnost vybavení letadel 

datovým spojem a nebude tomu tak ani v nejbližších letech [14]. Optimálním řešením je tedy 

využít stejného způsobu jako pro ATIS a VOLMET, tedy hlasové zprávy na diskrétní 

frekvenci opakované v nepřetržité smyčce. Obsah zprávy má svou podstatou velmi 

krátkodobou povahu, proto není nutné ho přenášet na velké vzdálenosti. Podobně jako 

Obrázek 6.: Způsob udávání pozic v konceptu nové meteorologické zprávy. Černou barvou 

je znázorněn „souřadnicový“ systém. Šedou barvou jsou vyneseny 3 různé udávané pozice. 
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u systému ATIS tedy stačí přenos přes VHF, který by měl mít ve většině případů dosah 

pro letadla v cestovní hladině okolo 200 NM. Pro posádku dopravního letounu přijetí zprávy 

v této vzdálenosti znamená prostor několika minut na zhodnocení informací ještě do začátku 

klesání (okolo 10 minut).  

Kromě hlasové zprávy je žádoucí, stejně jako to je v dnešní době často využíváno u zpráv 

ATIS, aby byla k dispozici i verze zprávy pro přenos přes datalink. Ta bude v nejvyšší míře 

využívat standardních leteckých zkratek. Svým způsobem tak bude (pro vybavená letadla) 

usnadňovat přenos a umožňovat příjem na neomezenou vzdálenost. 

9.4 Zdroje dat 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4, největší vypovídající hodnotu pro nowcasting mají data 

z meteorologických radarů. V dnešní době jsou už i široké veřejnosti k dispozici webové 

stránky případně mobilní aplikace, kde jsou prezentována radarová data na mapovém 

podkladu. Pro určení směru pohybu srážek je v těchto aplikacích možno spustit animaci 

po sobě jdoucích snímků a u pokročilejších prohlížečů je možné zahrnout i odhad budoucího 

vývoje. Příkladem jednoho z takových systémů je prohlížeč JSRadView provozovaný 

Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) dostupný na webové adrese: 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/data_jsradview.html 

Tento konkrétní prohlížeč využívá radarových dat sítě CZRAD, která v současné době 

disponuje dvěma radary. Tyto dva radary stačí na to, aby pokryly celou oblast České 

republiky. Snímky jednotlivých radarů jsou pomocí softwaru sloučeny a každých 10 minut je 

vygenerován jeden aktuální obraz. Rozhraní tohoto prohlížeče (resp. jeho mobilní verze) 

je využito na obrázcích 9 až 12. [15] 

Kromě uvedeného prohlížeče JSRadView dnes existují i systémy pro vetší oblasti, schopné 

slučovat radarové informace z různých zdrojů. V jedné aplikaci, nebo webovém prohlížeči, 

tak jsou k dispozici radarové informace pro celý kontinent nebo celý svět (resp. místa, kde je 

k dispozici pokrytí radary a data jsou veřejně dostupná). Příkladem celosvětového systému 

je webová stránka windy.com jejíž rozhraní je na obrázku 7. 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/data_jsradview.html
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Pro oblasti, kde nejsou k dispozici pozemní radary, je možné využít data ze satelitů 

na podobném principu, jako radarová data. Bude však třeba využít složitějších softwarů 

kombinující různé typy satelitních snímků v různých spektrech, k rozlišení síly srážek a výšky 

oblačnosti. 

Jako doplnění radarových nebo satelitních dat je možné využít sítí pozemních 

nebo satelitních detektorů blesků. Příkladem je síť blitzortung.com. 

9.5 Generátor zpráv 

K vytvoření automatické textové zprávy bude třeba vytvořit software, jehož vstupem budou 

radarová data. Pro identifikaci rizikových oblastí bude třeba určit minimální hodnotu 

odrazivosti. Pro zjednodušení budoucí textové informace se odrazy s odrazivostí nižší 

než tato prahová hodnota nebudou uvažovat. Takto se vyselektují pouze nebezpečná 

konvektivní mračna obsahující silné srážky a turbulenci. Software dále využitím kružnic 

ohraničí oblasti silných srážek. Využije přitom podmínky, že oblasti, které k sobě mají blízko, 

se vyhodnotí jako jedna oblast. Přesná vzdálenost bude předmětem kalibrace tak, 

aby výsledný popis obsahoval co neméně jednotlivých oblastí při zachování požadované 

vypovídající hodnoty. Dále se určí středy kružnic a jejich poloměr. Vyhodnocením několika 

snímků po sobě jdoucích se vypočítá směr pohybu středů těchto jednotlivých kružnic a získá 

Obrázek 7.: Rozhraní prohlížeče Windy.com [28] 
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se pohybový vektor. Výstupem softwaru tedy budou polohová data jednotlivých srážkových 

oblastí ve formátu směr a vzdálenost od letiště (viz kapitola 9.2 udávání pozic) a dále jejich 

pohybový vektor ve formátu: zeměpisný směr pohybu ve stupních / rychlost v uzlech. 

Jako doplňující informace o vlastnostech jednotlivých cel by bylo vhodné, aby software byl 

schopen určit i přibližnou výšku (hladinu) vrcholů oblaků (topů, v tomto případě tzv. wet tops 

neboli „mokrých“ radarových topů. Skutečný vrchol oblaku nemusí obsahovat kapalnou vodu 

a pravděpodobně bude ještě mnohem výše než radarový odraz. Navzdory tomuto faktu, 

informace o výšce radarových topů může mít dobrou vypovídající hodnotu o síle konvekce, 

tudíž i turbulence uvnitř oblaku.). 

9.6 Tvorba zprávy 

Na obrázku 8 je znázorněn příklad tvorby textové zprávy z radarového snímku. Jako prahová 

hodnota odrazivosti je stanovena světle červená barva (přibližně 44 dBZ). Pokud odfiltrujeme 

oblasti s hodnotou odrazivosti nižší (žlutá, zelená až modrá), získáme oblasti s nevyšší 

aktivitou, ve kterých se nachází silné srážky, turbulence a v oblastech s bílou barvou 

i kroupy. Právě toto jsou oblasti, kterým se letadla v zájmu zachování bezpečnosti musí 

vyhnout. Situace se dá zjednodušeně popsat vytvořením čtyř kružnic, které obsáhnou 

všechny pozice (pixely) s nad-prahovou odrazivostí. Odsud získáme polohu středů těchto 

kružnic, kterou následně budeme udávat směrem a vzdáleností od letiště, jak bylo popsáno 

výše (kapitola 9.2).  

Další cennou informací je pohyb těchto oblastí, který se snadno vypočítá využitím několika 

po sobě jdoucích snímků. Jako reference se využijí středy jednotlivých oblastí. Rozdíl jejich 

polohy na jednotlivých snímcích je drahou, rozdíl času pořízení snímků je dobou. Odsud lze 

snadno získat rychlost. Pohybový vektor bude v tomto měřítku (oblast s poloměrem 100 NM) 

ve většině meteorologických situací pro jednotlivé oblasti téměř stejný, jen ve vzácných 

případech (střed tlakové níže, přechod fronty apod.) se bude výrazně lišit. Proto pokud mezi 

jednotlivými hodnotami pohybového vektoru nebude výrazný rozdíl, bude se, kvůli zkrácení 

délky výsledné zprávy, udávat hodnota společná. 
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V následujícím textu je podoba zprávy, která tímto způsobem vznikne ve tvaru, v jakém bude 

nahraná zvuková stopa. 

PRAHA RUZYNE, TERMINAL AREA WEATHER AT 0945, SEVERAL ISOLATED 

THUNDERSTORM AREAS, LOCATED AT 200 DEGREES 15 MILES RADIUS 15 MILES, 

260 DEGREES 30 MILES RADIUS 10 MILES, 110 DEGREES 60 MILES RADIUS 13 MILES 

AND 170 DEGREES 70 MILES RADIUS 13 MILES. TOPS FL 330. ALL MOVING 180 

DEGREES 18 KNOTS. HEAVY PRECIPITATION BEGIN 1015, END 1100. 

Význam zprávy v českém jazyce: 

Praha Ruzyně, počasí koncové oblasti v čase 0945 (UTC). Několik izolovaných bouřkových 

oblastí v pozicích 200 stupňů, 15 námořních mil, s poloměrem 15 mil, 260 stupňů 30 mil, 

s poloměrem 10 mil, 110 stupňů, 60 mil, s poloměrem 13 mil a 170 stupňů 70 mil 

s poloměrem 13 mil. Všechny se pohybují ve směru 180 stupňů, rychlostí 18 uzlů. Silné 

srážky se očekávají na letišti v čase od 1015 do 1100. 

  

Obrázek 8.: Způsob tvorby textové zprávy z radarové informace. [30] 
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Zkrácená verze pro datalinkový přenos: 

LKPR TAW 0945, SEVERAL ISOL TS AREAS LOC AT 200/15 R15, 260/30 R10, 110/60 

R13, 170/70 R13, MOV 180/18. HVY PRECIP BGN 1015, END 1100 

9.7 Informace o srážkách na letišti 

Velmi důležitou informací, která však v dnešní době není příliš využívána, je informace 

o přesném čase, kdy bouřka dorazí nad letiště (resp. kdy odejde). Přistávací předpověď 

TREND sice má indikátory času TO, FROM a AT, avšak v praxi se téměř nepoužívají. 

Důvodem je i fakt, že zpráva METAR je u nás vydávána každých 30 minut kvůli koordinaci 

s časy vysílání ATIS. Zpráva ATIS obsahuje kromě počasí i důležité informace o aktuálním 

provozu na letišti (například QNH, dráhy v používání apod.) a od posádky letadla 

se požaduje mít aktuální informaci odposlechnutou a potvrdit její název a QNH při prvním 

kontaktu s přibližovací službou ATC. Např. použitím fráze: INFORMATION ALFA ON 

BOARD, QNH 1002. 

Pokud by byla nová zpráva ATIS vydávána příliš často, nebylo by možné po posádkách 

považovat, aby neustále měly odposlechnutou aktuální zprávu. Znamenalo by to totiž, 

že značná část pracovní kapacity pilotů by byla věnována nepříliš důležité činnosti namísto 

sledování a řízení parametrů letu. Využití přesných indikátorů času ve zprávě TREND 

by tedy způsobilo, že bude potřeba informace velmi často upřesňovat a měnit tak, aby byla 

informace stále aktuální. Situace a okamžitá předpověď se může měnit z minuty na minutu 

a vydávat tolik různých zpráv ATIS, kvůli nutnému neustálému vydávání SPECI by bylo 

pro provoz nežádoucí. 

Naopak zřízení jiné zprávy, jejíž odposlech bude dobrovolný (její přijetí není třeba potvrzovat 

ATC), a která bude aktualizována nepřetržitě má pozitivní vliv v rozhodovacím procesu. Piloti 

ji mohou poslouchat, když zrovna potřebují, v čase s menším pracovním vytížením 

(například před klesáním nebo během letu ve vyčkávacím obrazci při čekání na zlepšení 

podmínek na letišti). Včasná rozhodnutí v závislosti na přijatých informací mohou takto 

ušetřit značná množství paliva a časově závislých nákladů leteckého provozovatele. 
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Příklad zprávy v předchozí kapitole ukazuje způsob, jakým bude informace  do výsledné 

zprávy zakomponována. Způsob formulace jsem převzal z tvaru zprávy TWIP (kapitola 3.6). 

„Silné srážky se očekávají na letišti v čase od 1015 do 1100“ 

Tato věta sama o sobě nic neříká o tom, zda je možné přistát. Obsahuje pouze informace, 

kdy započnou a skončí silné srážky. Není to totiž nutné, pokud vezmeme do úvahy, 

že posádka má k dispozici také zprávu METAR / SPECI včetně TREND. Zde už bývá 

uvedeno, jaké jevy počasí se v nejhorším případě objeví s obecným indikátorem času 

TEMPO nebo BCMG (např. TEMPO VIS 800 m VRB35G48 +TSRA). Informace o započetí 

silných srážek je přímo převedená aktuální informace z meteorologického pozemního radaru 

a doplní právě ten přesný „čas“ chybějící u zprávy TREND. Jinými slovy se výsledná 

informace uvedená v příkladu dá interpretovat jako: „to počasí, které je v předpovědi 

TREND, započne v 1015 a skončí v 1100)“. Takto kompletní a aktuální informace už 

ve většině případů při zhodnocení stavů paliva bude dostatečná pro rozhodnutí o vyčkávání 

nebo letu na záložní letiště. 

9.8 Frontové bouřky 

Využitím kružnic se dají dobře popsat situace, kdy se bouřky tvoří v jedné vzduchové hmotě 

a jsou od sebe dobře odděleny (jednotlivé cely). Pokud se bouřky vyskytují na frontě nebo 

brázdě nižšího tlaku („squall line“) je potřeba využít jiného způsobu popisu. Oblastmi 

se silnými srážkami můžeme proložit čáru a tím přibližně udávat aktuální pozici fronty resp. 

bouřek na frontě (nebo squall line). K určení každé takové „čáry“ stačí 2 body určené opět 

směrem a vzdáleností od letiště. Vektor pohybu systémů bude obdobně jako u jednotlivých 

bouřkových buněk spočítán z posunu čar na jednotlivých snímcích. Na následujícím obrázku 

(obrázek 9) je příklad popisu frontových bouřek. Vzhledem k tomu, že v provozu není natolik 

důležité rozlišovat, zda se jedná o brázdu nebo samotnou frontu, využívám všeobecného 

výrazu „pás bouřek“ (thunderstorm line) a pás silných srážek (pokud nejsou detekovány 

blesky). 
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Výsledná zpráva popisující situaci bude mít následný tvar zvukové stopy: 

PRAHA RUZYNE TERMINAL AREA WEATHER 1730, THUNDERSTORM LINE LOCATED 

FROM 210 DEGREES 60 MILES TO 015 DEGREES 60 MILES, TOPS UP TO FL 330. 

HEAVY PRECIPITATION LINE LOCATED FROM 230 DEGREES 90 MILES TO 290 

DEGREES 65 MILES, TOPS UP TO FL 250, MOVING 090 DEGREES 30 KNOTS. HEAVY 

PRECIPITATION BEGIN 1735, END 1815. 

Význam zprávy v českém jazyce: 

Letiště Praha Ruzyně, počasí koncové oblasti v čase 1730 UTC, pás bouřek v pozici od 210 

stupňů, 60 námořních mil do 015 stupňů, 60 mil, vrcholy až do hladiny 330. Pás silných 

srážek v pozici od 230 stupňů 90 mil do 290 stupňů, 65 mil, vrcholy až do hladiny 250. Pohyb 

ve směru 090 stupňů, 30 uzlů. Počátek silných srážek na letišti v 1735, konec 1815 UTC. 

Verze pro datalinkový přenos: 

LKPR TAW 1730 TS LINE LOC FM 210/60 TO 015/60 TOPS UP TO FL330, HVY PRECIP 

LINE LOC FM 230/90 TO 290/65 TOPS UP TO FL250, MOV 090/30. HVY PRECIP BGN 

1735 END 1815 

  

Obrázek 9.: Způsob tvorby zprávy pro případ fronty nebo squall line [31] 
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9.9 Schéma zprávy 
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V tabulce na předchozích 2 stranách je schéma navržené nové zprávy TAW. Je předkládáno 

záměrně v podobném formátu, jako jsou prezentována schémata zpráv (využívaných 

v současné době) v předpise L3 – Meteorologie. Schéma je určeno pro textovou formu 

zprávy. Hlasová forma se bude lišit hlavně tím, že zkratky jsou čteny jako celá slova a místo 

směrovací značky letiště je využíván název letiště. 

V prvku 4) tabulky jsou využívány zkratky četností (ISOL, OCNL a FRQ). V tomto tvaru 

a významu se využívají i na mapách význačného počasí a jejich význam je následující: 

ISOL – isolated (izolované) – jednotlivé oblaky (v celkovém součtu ovlivní do 50 % dané 

oblasti) 

OCNL – occasional (místy) – dobře oddělené oblaky (v celkovém součtu ovlivní 50 – 75 % 

plochy) 

FRQ – frequent (četné) – s malými nebo žádnými rozstupy (v celkovém součtu ovlivní více 

než 75 % dané oblasti) [1] 

9.10 Frekvence aktualizace 

Vzhledem k tomu, že informace o příchodu resp. odchodu srážek (bouřek) na (z) letiště jsou 

pro provoz velmi důležité a slouží k rozhodování o případném letu na záložní letiště, je třeba 

zachovat velkou přesnost zprávy. Ta se, jak už bylo uvedeno, snižuje s dobou od času 

měření. Pro zachování přesnosti je tedy důležité aktualizovat a upřesňovat informace velmi 

často. Nejlepší by bylo, aby se tvar zprávy aktualizoval pokaždé, když dojde k nějaké změně 

ve výpočtu časů nebo v pozici nějaké oblasti. Nevyšší možná frekvence aktualizace je 

okamžitě po odvysílání celé hlasové smyčky tedy přibližně 1 minuta. 

Skutečná frekvence bude záviset na frekvenci aktualizace vstupních dat. Například, pokud 

by vstupem do softwaru byla obrazová data prohlížeče JSRadView tak, jak je v současnosti 

nastaven, byla by frekvence aktualizace 10 minut (stejná jako aktuální rychlost aktualizace 

jednotlivých obrazů prohlížeče). 
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9.11 Další příklady 

 

BRNO TURANY TERMINAL AREA WEATHER AT 1530, THUNDERSTORM AREAS 

LOCATED AT 320 DEGREES 70 MILES RADIUS 30 MILES AND 080 DEGREES 110 

MILES RADIUS 30 MILES TOPS UP TO FL 350. MODERATE PRECIPITATION AREAS 

LOC AT 225 DEGREES 50 MILES RADIUS 30 MILES AND 060 DEGREES 100 MILES 

RADIUS 65 MILES TOPS UP TO FL 270, ALL MOVING 040 DEGREES 10 KNOTS. 

Na tomto příkladu bych rád ukázal, že je možné zjednodušit i na první pohled složitější 

situaci. Rozlišení silných a středních srážek záleží na nastavení softwaru, který bude situaci 

vyhodnocovat. K tomu je potřeba mít nastavené 2 prahové hodnoty (například 40 a 44 dBZ). 

Pokud software nalezne pixely s odrazivostí mezi těmito hodnotami a zároveň nejsou 

již obsažené v kružnicích opsaných silným srážkám, vytvoří pro ně samostatné oblasti 

a bude je označovat jako „moderate precipitation“. 

Kromě samotných radarových dat je možné využít i data ze sítě bleskových detektorů. Pokud 

jsou k dispozici, je možné oblasti jinak nazvané obecně „heavy precipitation area“ 

při přítomnosti blesků nazvat „thunderstorm area“ a přidat tím další vypovídající hodnotu. 

V tomto příkladu se vychází opět z prohlížeče JSRadView, kde se informace ze sítě 

bleskových detektorů zobrazují jako černé křížky. 

Obrázek 10.: Další příklad tvorby zprávy, tentokrát pro letiště Brno Tuřany [33] 
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Dále je na příkladu patrné, že i když sledovaná oblast má poloměr 100 NM od letiště, 

samotná oblast, kde software vyhodnocuje radarová data, musí být větší. Je to nutné 

ke správnému popisu situace, kdy srážkové oblasti do okruhu 100 NM jen zasahují, jejich 

střed je však obsažen vně okruhu. 
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10 Význam pro rozhodovací procesy leteckých společností 

V této kapitole se budu zabývat vlivem informací obsažených v novém konceptu 

meteorologických zpráv TAW na rozhodovací proces. 

Podle předpisu L6 je letecký provozovatel povinen provádět pravidelné sledování polohy 

vlastních letadel (aircraft tracking) a dále dozor a řízení letového provozu, která spočívá 

v podpoře, informování a nápomocí veliteli letadla při bezpečném provádění letu. [16] V praxi 

to znamená zavedení oddělení operační kontroly (OCC). Název tohoto oddělení může být 

u každého provozovatele různý, často se používá i výrazů letový dispečink, Airline 

Operations Control (AOC) apod. 

Úkolem dispečera OCC je mimo výše uvedených úkolů přispívající k bezpečnosti také řešení 

nepravidelností v provozu tak, aby měly co nejmenší dopad na ekonomiku společnosti. 

Dispečer by měl mít přehled o ostatním provozu společnosti, dostupnosti posádek, údržby, 

ceny mezipřistání, cen paliva a o časově závislých nákladech (zpoždění následných letů 

nebo kompenzace cestujících). Toto jsou informace, které piloti k dispozici nemají a výsledné 

rozhodnutí závisí na spolupráci pilotů a dispečera. 

Díky lepší informovanosti jak posádky, tak dispečinku o meteorologické situaci na letišti 

příletu a letištích v okolí je možné důležitá rozhodnutí dělat s větším předstihem a zvýšit tím 

bezpečnost letu a ušetřit tak značné náklady provozovatele. Myšlenku přiblížím 

na modelových situacích. 

10.1 Význam prostorové informace 

Jak již bylo řečeno v kapitole 7, informace dostupná z palubního radaru je pouze určitou 

výsečí, částí celkového obrazu (meteorologické situace). Za určitých okolností může 

nedostatek situačního přehledu (SITAW) posádky vést k rozhodnutím, která nejsou 

pro danou situaci optimální ať už z hlediska bezpečnosti, ekonomiky nebo komfortu 

pasažérů. Příklad takové situace je na obrázku 11. 
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Růžová trasa je taková, kdy má posádka k dispozici pouze současně využívané zdroje, tedy 

ATIS a palubní radar. Ve zprávě ATIS z času 2105Z je nahrána zpráva SPECI ve tvaru: 

SPECI LKPR 052105Z 04004KT 9999 TS FEW046CB 17/13 Q1019 [19] 

Obraz z palubního radaru indikuje pás silných srážek táhnoucí se od přibližně 80 NM 

východně od letiště směrem na západ k letišti. Dosah smysluplné detekce je přibližně k okraji 

letiště (přibližně 80 NM od současné polohy), dále už není rozlišitelné, zda se jedná o odrazy 

od země nebo srážky. Na základě toho se posádka domnívá, že pás se táhne dále na západ 

(na obrázku vykresleno šedě) a proto volí cestu prolétnutí skrz srážkovou oblast, kde 

se pomocí palubního radaru vyhýbá oblastem silných srážek. 

  
Obrázek 11.: Příklad možných trajektorií letu v závislosti na informovanosti posádky [32] 
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Pokud by posádka měla přehled o celkové situaci a poloze pásu bouřek, lepším řešením 

z hlediska bezpečnosti a komfortu pasažérů (vyhnutí se turbulencím), by bylo vyžádat 

od řízení letového provozu trať směrem na západ a následně radarové vektorování 

nebo přiblížení od severu (světle modrá trajektorie). Přestože dojde k prodloužení trati, 

pokud by posádka počítala s tímto plánem už před začátkem klesání, bylo by možné podle 

toho i lépe vypočítat polohu budu, kde započne klesání tak, aby bylo možné klesat s motory 

na volnoběhu až do konečné fáze přiblížení (nejekonomičtější způsob klesání). 

K výraznějšímu zvýšení spotřebovaného paliva by tedy ani takto nemuselo dojít. 

10.2 Význam časové informace 

  

Obrázek 12.: Možná řešení situace v závislosti na informovanosti posádky [30] 
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Situace je znázorněna na obrázku 12. Let na pražské letiště Václava Havla má očekávaný 

čas příletu (ETA) 1020Z. Do vzdálenosti 200 NM od destinace se dostává v čase 0950Z 

(bod 1). To je vzdálenost, na kterou je přibližný dosah vysílání VHF a kde začíná být čitelná 

zpráva ATIS. Zde se posádka dozvídá informaci METAR ve tvaru (toto je skutečně vydaný 

METAR pro daný čas, zdroj ogimet.com): 

SA 01/06/2018 09:30 | METAR LKPR 010930Z VRB4KT 9999 SCT038 25/16 Q1016 

TEMPO TSRA SCT030CB [17] 

Mimo paliva k letu na cílové letiště má posádka k dispozici ještě zálohy paliva. Ty se skládají 

z paliva na let na záložní letiště (v tomto případě palivo na nezdařené přiblížení v LKPR, 

přelet na LKTB a přiblížení, ALTN fuel) a konečné zálohy paliva (zjednodušeně 30 minut 

letu, FRF). Kapitán před letem se rozhodl vzít navíc extra palivo na 20 minut letu (EXTRA 

fuel), protože v předpovědi TAF byly předpovídány bouřky. Mimo to má posádka k dispozici 

palivo na dalších 10 minut letu, protože předchozí let probíhal bez mimořádností a trasa byla 

o něco kratší než předpokládaná (byla počítána horší varianta odletu a příletu a ATC 

udělovalo zkratky). Celkově má tedy posádka k dispozici palivo na 30 minut vyčkávání 

před povinným letem na záložní letiště, resp. před dosažením „FMS reserve“ (dosažení 

součtu ALTN fuel + FRF). 

Vzhledem k tomu, že jediným zdrojem meteorologických informací je METAR, posádka ví 

pouze to, že v následujících 2 hodinách bude přechodně bouřka, která nebude delší 

než jednu hodinu (TEMPO TSRA). Posádka tedy pokračuje v letu po naplánované trase 

do Prahy (přes body 1, 2, 3). V 10:10 posádka zjišťuje pomocí palubního radaru, že přímo 

nad letištěm v Praze se nachází oblast silných srážek a turbulence. Odposlechne zprávu 

ATIS, která již obsahuje SPECI ve tvaru: 

SPECI LKPR 011014 180/12KT 9999 TS SCT020CB BKN036 22/14 Q1017 [17] 

Na základě těchto informací posádka vyhodnotí, že přistání není bezpečné. Zažádá 

o vyčkávání a v čase 10:15 začíná vyčkávat (bod 3). Mezitím poslouchá nové zprávy ATIS, 

kde se počasí stále nelepší (naopak horší), nejsou však informace, kdy bouřka odejde, proto 

pokračuje ve vyčkávání. Následně v čase 10:35 posádka vyhodnotí, že v další vyčkávání 

není možné. Palubní počítač (FMS) ukazuje, že očekávané palivo (v případě ukončení 

vyčkávání v tomto okamžiku) v Praze dosáhlo „FMS reserve“. Žádá tedy o diverzi na letiště 

Brno Tuřany (trasa 4), kde v čase 10:55 přistává. Po doplnění paliva a naplánování letu 

letadlo přelétává na původní destinaci, kde už je počasí delší dobu v pořádku (bouřka 

se posunula mimo letiště v 1100Z), po trase 6. Čas strávený na zemi je přibližně 1 hodina, 

přelet 20 minut. Čas přistání v Praze tedy bude v tomto případě 1215Z. 
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Teď si projdeme celou situaci v případě, že by posádka měla zároveň se zprávou ATIS 

k dispozici i informaci ze zprávy TAW (viz příklad v kapitole 9.6.1). Konkrétně tedy: HEAVY 

PRECIPITATION BEGIN 1015, END 1100. Z informace TREND, kde je obsaženo „TEMPO 

TSRA“ se dá dovtípit, že se jedná o onu bouřku a potrvá v daném čase. Posádce je už teď 

jasné, že  není k dispozici palivo na vyčkávání až do 1100Z. Přesto se stále nabízí více 

možností řešení. 

Vzhledem k tomu, že ETA je 10:20, by jedním z řešení mohla být koordinace s ATC, 

za účelem povolení přímé trati a vyšší rychlosti při klesání. Tím pádem by bylo možné přistát 

o několik minut dříve a stihnout to ještě před příchodem bouřky. Toto řešení by bylo 

ekonomicky nejlepší, avšak nese s sebou určitá rizika. Jednak přistávat s bouřkou 

v bezprostřední blízkosti letiště je velmi riskantní (hrozí střih větru, microburst apod.) a dále 

hrozí, že vzhledem k nutnosti vyhnout se po cestě ostatním bouřkám, by to letoun nestihl 

včas a nakonec by musel stejně na záložní letiště. Navíc není ani jisté, že by byla povolena 

vysoká rychlost vzhledem k ostatnímu provozu a sekvenci na přistání. 

Jiným řešením, dle mého názoru optimálním, by bylo zvolit nějaké letiště po trati 

pro mezipřistání, doplnění paliva a následný přelet na cílové letiště. V tomto případě je 

shodou okolností nejlépe položeným letištěm i to původně plánované jako záložní: Brno 

Tuřany. Posádka tedy pokračuje na letiště v Brně po trase (5), kde přistává v čase 10:05Z. 

Probíhá doplnění paliva a naplánování letu do Prahy, v čase 11:05 je letadlo připraveno 

k odletu a dle aktuálních informací ze zdrojů ATIS a TAW už je počasí v pořádku. Následuje 

přelet do Prahy, kde letoun přistává v čase 11:25. 

Důsledky obou scénářů se tedy liší v několika faktorech, které mají vliv na ekonomiku 

a bezpečnost. Nejdříve zmíním ekonomické důsledky. V prvním scénáři letoun absolvoval 

trasu 3 a 4 a byl ve vzduchu o 50 minut déle. To v případě Boeingu 737 znamená přibližně 

2000 kg spotřebovaného leteckého paliva navíc. Dále v prvním scénáři je celkové zpoždění 

1 hodina 55 minut, ve druhém pouze 1 hodina a 5 minut. Časový rozdíl je tedy 50 minut. 

Důsledkem zpoždění jsou další náklady, které jsou časově závislé (např. plat posádce, 

letová doba stroje, kompenzace cestujícím atd. a také náklady kvůli zpoždění následujících 

letů). 

Co se bezpečnostního rizika týče, letoun se ve druhém scénáři vyhnul vyčkávání v blízkosti 

aktivních bouřek, kde může hrozit silná turbulence, zásah bleskem nebo kroupy (případně 

riskantnímu přiblížení s přerušeným přistáním – ne v tomto konkrétním scénáři). Dále 

se vyhnul „úprku“ na záložní letiště s nízkým stavem paliva (i když stále v zákonných 

limitech). V případě nějakého nenadálého problému v Brně a nutnosti volit jiné letiště 
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by to znamenalo okamžitě nouzovou situaci. Předpokládané palivo na novém záložním letišti 

by bylo totiž nižší než konečná záloha paliva (FRF): V takovém případě je velitel letadla 

povinen vyhlásit stav nouze (MAYDAY). Tomu všemu by bylo možné se vyhnout včasným 

rozhodnutím s využitím lepších meteorologických informací.  

Ve výše uvedeném příkladu je uveden pouze jeden let. Maximální hodinový počet pohybů 

na jedné používané VPD je přibližně 50 [18]. Pokud vezmeme v úvahu, že využití letiště je 

během letní sezóny blízko maximální kapacity dráhy, znamená to přibližně 20 - 25 přistání 

za hodinu. Pokud taková podobná letní bouřka v podstatě „uzavře“ letiště na 45 minut, 

znamená to 15 letů v podobných problémech, které jsem zde popsal. Pravdou je, že příklad 

byl zvolen jako ta nejhorší varianta. Ne všechny lety by musely divertovat, avšak minimálně 

5 letů musí vyčkávat více než 30 minut a dalších 5 více než 15 minut. To znamená v každém 

případě obrovské množství zbytečně spáleného paliva a s tím spojené velké množství CO2 

a dalších plynů vypuštěných do atmosféry. Tyto dopady by se daly využitím včasných 

a efektivních informací přinejmenším značně snížit. 

Jak také může vypadat situace v koncové oblasti z důvodu meteorologické situace je vidět 

na obrázku 13.  
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Obrázek 13.: Přechod bouřky přes letiště Chicago O´Hare (KORD) dne 12. 7. 2017. 

Na snímku z webu flightradar24 jsou vidět trajektorie letů směřující na destinace v zasažené 

oblasti. Po dlouhém vyčkávání jsou téměř všichni nuceni směřovat na záložní letiště (patrné 

např. pro lety AAL1916, UAL 729 a další). [22] 
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11 Závěr 

Současným trendem civilního letectví je snaha snižovat náklady. Po letových posádkách 

se ze strany provozovatelů požaduje létat, pokud možno, co nejúsporněji z hlediska 

spotřebovaného paliva a co nejvíce se vyvarovat zpoždění. O to více je překvapivé, jak málo 

se věnuje pozornosti tomu, zda mají posádky dostatek informací pro dosažení tohoto cíle. 

Systém poskytování meteorologických informací posádkám letadel za letu dnes neobsahuje 

téměř žádné informace o počasí v oblasti příletu nebo odletu letadel. Mám na mysli 

především informace o poloze bouřek a silných srážek, resp. oblačnosti typu CB nebo TCU, 

které představují pro letadla velké riziko. Mezi nebezpečné jevy provázejícími tuto oblačnost 

patří například silná turbulence, námraza, kroupy, střih větru blesky a další. V případě 

vlétnutí do oblačnosti tohoto typu hrozí vážné poškození letadla, poranění cestujících 

a v nejhorším případě i vysazení motorů nebo ztráta kontroly nad letadlem. 

K bezprostřednímu vyhnutí se těmto jevům slouží palubní radar, který patří do povinné 

výbavy velkých dopravních letadel. Ten je navržen především pro bezprostřední vyhnutí se 

silným srážkám a turbulenci, avšak jeho funkce pro strategické rozhodování jsou do jisté 

míry omezené. 

Pokud bouřky vznikají v jedné vzduchové hmotě, mívají v našich zeměpisných šířkách velmi 

krátkou dobu životnosti, proto se jejich poloha na delší dobu téměř nedá předpovědět. 

To ovšem neplatí pro možnost předpovědi na velmi krátkou dobu dopředu (řádově několik 

desítek minut). Takové informace mohou být pro letové posádky velmi hodnotné, zvláště 

při volbě trasy během klesání a rozhodování o letu na záložní letiště. 

Na základě analýzy současných zdrojů informací pro posádky prezentuji v praktické části 

této práce návrh dodatečného typu zprávy, kterou jsem nazval Terminal Area Weather 

(TAW). Tato zpráva obsahuje okamžité informace sloužící k výše zmíněným účelům 

a zároveň je navržena tak, aby byla pro posádky dobře interpretovatelná. Tato zpráva 

současný systém zpráv nenahrazuje, spíše doplňuje a největší hodnotu může mít právě 

při společném využití s přistávací předpovědí TREND. Pozitivní význam této zprávy 

pro rozhodování o dalším průběhu letu jsem následně v závěrečné části této práce představil 

na několika příkladech. 

Pro implementaci této zprávy do praxe bude třeba navrhnout software, který bude schopen 

zprávy v požadovaném tvaru automaticky generovat na základě radarových dat (případně 

dalších zdrojů). Zde je možné mou diplomovou práci v budoucnu navázat. Věřím, že by tyto 
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poznatky a mnou navržená řešení mohla mít při implementaci velmi pozitivní vliv 

na bezpečnost a efektivnost letového provozu. 
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