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DODATEK A - POKYNY DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS L14 

1. Počet, umístění a směry RWY 

Umístění a směry RWY 

1.1 Určování směrů a umístění RWY je 
ovlivněno mnoha faktory, které by měly být vzaty 
v úvahu. Příprava kompletního seznamu těchto 
faktorů nebo dokonce analýzy jejich vlivů se jeví 
užitečná pro zvýraznění těch, které vyžadují zvýšenou 
pozornost. Tyto faktory mohou být rozděleny do čtyř 
skupin: 

1.1.1 Typ provozu. Pozornost by měla být 
věnována zejména tomu, zda má být letiště používáno 
za všech meteorologických podmínek nebo pouze za 
meteorologických podmínek pro let za viditelnosti 
a zda je určeno pro používání ve dne a v noci nebo 
pouze ve dne. 

1.1.2 Klimatické podmínky. Pro určení provozní 
využitelnosti by měla být zpracována studie rozložení 
směrů větru. V souvislosti s tím by mělo být 
zohledněno následující: 

a) Statistiky větru používané pro výpočet provozní 
využitelnosti jsou obvykle k dispozici v pásmech 
rychlosti a směru větru a přesnost dosažených 
výsledků záleží ve značné míře 
na předpokládaném rozložení pozorování uvnitř 
těchto pásem. Při nedostatku jakékoliv 
spolehlivé informace o skutečném rozložení je 
obvyklé předpokládat rozložení rovnoměrné, 
protože ve vztahu k nejvýhodnějším směrům 
RWY dává zpravidla opatrnější hodnoty provozní 
využitelnost. 

b) Maximální průměrná složka bočního větru 
uvedená v Hlavě 3, ust. 3.1.3 se vztahuje 
k normálním podmínkám. Na některých letištích 
mohou být některé faktory důvodem snížení 
těchto maximálních hodnot. Jedná se o: 

1) velké odchylky, které mohou existovat ve 

vlastnostech a maximálních přípustných 

bočních složkách větru různých typů letounů 

(včetně budoucích typů) uvnitř každé ze tří 

skupin uvedených v ust. 3.1.2; 

2) výskyt a povahu poryvů; 

3) výskyt a povahu turbulence; 

4) použitelnost vedlejší RWY; 

5) šířku RWY; 

6) podmínky povrchu RWY - voda, sníh nebo led 

na RWY podstatně snižují přípustnou boční 

složku větru; a 

7) sílu větru souvisejícího s limitující boční 

složkou větru. 

Zpracována má být také studie výskytu snížené 
viditelnosti a/nebo nízké základny oblačnosti. V úvahu 
má být vzata frekvence jejich výskytu, jakož i směr 
a rychlost souvisejícího větru. 

1.1.3 Topografie místa letiště, jeho přibližovacích 
prostorů a okolí, zejména: 

a) soulad s překážkovými plochami; 

b) současné a výhledové využití pozemků. Směr 

a poloha mají být vybrány tak, aby co nejvíce 

ochránily zvláště citlivé plochy, jako jsou zóny 

bydlení, škol a nemocnic, před nepříznivými 

účinky leteckého hluku; podrobné informace na 

toto téma jsou uvedeny v dokumentech ICAO 

Airport Planning Manual (Doc 9184), Part 2 

a Guidance on the Balanced Approach to Aircraft 

Noise Management (Doc 9829); 

c) současné a výhledové délky RWY, které mají být 

zřízeny;  

d) náklady na výstavbu; a 

e) možnost instalace vhodných nevizuálních 

a vizuálních prostředků pro přiblížení na přistání. 

1.1.4 Letecký provoz v okolí letiště, zejména: 

a) blízkost jiných letišť nebo letových cest; 

b) hustota provozu a 

c) řízení letového provozu a postupy nezdařeného 

přiblížení. 

Počet RWY v každém směru 

1.2 Počet RWY zřízených v každém směru 
závisí na počtu pohybů letadel, kterým mají sloužit. 

2. Předpolí a dojezdové dráhy 

2.1 Rozhodnutí zřídit dojezdovou dráhu a/nebo 
předpolí jako alternativu k prodloužené délce RWY 
bude záviset na fyzických vlastnostech plochy 
za koncem RWY a provozních výkonových 
požadavcích předpokládaných letounů. Délky RWY, 
dojezdové dráhy a předpolí, které mají být zřízeny, 
jsou určeny vzletovými parametry letounů, avšak 
prověřena má být také délka přistání požadovaná 
letouny používajícími RWY, za účelem zajištění 
dostatečné délky RWY určené pro přistání. Délka 
předpolí však nemá přesahovat polovinu použitelné 
délky rozjezdu. 

2.2 Výkonové provozní parametry letounů 
vyžadují délku, která je dostatečná k tomu, aby letoun 
mohl po zahájení vzletu, buď bezpečně zastavit nebo 
vzlet bezpečně dokončit. Pro účely objasnění se 
předpokládá, že délky RWY, dojezdové dráhy 
a předpolí zřízených na letišti jsou právě přiměřené 
pro letoun vyžadující nejdelší délku vzletu a délku 
přerušeného vzletu, při respektování jeho vzletové 
hmotnosti, vlastností RWY a místních atmosférických 
podmínek. Za těchto podmínek existuje pro každý 
vzlet rychlost zvaná rychlost rozhodnutí; jestliže při 
vysazení motoru je rychlost letounu nižší než je tato 
rychlost, musí být vzlet přerušen, zatímco jestliže je 
vyšší, musí být vzlet dokončen. Jestliže motor vysadí 
před dosažením rychlosti rozhodnutí, vyžadovalo by 
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dokončení vzletu velmi dlouhou délku rozjezdu 
a vzletu z důvodu nedostatečné rychlosti a sníženého 
výkonu motorů. Za předpokladu okamžité reakce by 
neměly být žádné potíže se zastavením na zbývající 
části použitelné délky přerušeného vzletu. Za těchto 
okolností by proto bylo správné vzlet přerušit. 

Naopak, jestliže motor vysadí po dosažení rychlosti 
rozhodnutí, bude mít letoun dostatečnou rychlost 
a sílu k bezpečnému dokončení vzletu na zbývající 
části použitelné délky vzletu. Zastavit na zbývající 
části použitelné délky přerušeného vzletu by bylo 
obtížné pro vysokou rychlost. 

2.3 Rychlost rozhodnutí není pro žádný letoun 
pevně stanovená rychlost, ale může být zvolena 
pilotem v mezích vyhovujících použitelným délkám 
přerušeného vzletu a vzletu, vzletové hmotnosti 
letounu, vlastnostem RWY a místním atmosférickým 
podmínkám na letišti. Pro větší použitelnou délku 
přerušeného vzletu se zpravidla volí vyšší rychlost 
rozhodnutí. 

2.4 Pro konkrétní letoun lze získat různé 
kombinace požadovaných délek přerušeného vzletu 
a vzletu se zřetelem ke vzletové hmotnosti letounu, 
vlastnostem RWY a místním atmosférickým 
podmínkám. Každá kombinace vyžaduje určitou délku 
rozjezdu. 

2.5 Nejběžnější je případ, když rychlost 
rozhodnutí je taková, že požadovaná délka vzletu je 
rovna požadované délce přerušeného vzletu; tato 
hodnota je známá jako vyvážená délka vzletu. Kde 
nejsou zřízeny dojezdová dráha a předpolí, rovnají se 
obě tyto délky délce RWY. Avšak, jestliže pro tuto 
chvíli pomineme délku přistání, RWY není podstatná 
pro vyváženou délku vzletu, protože požadovaná 
délka rozjezdu je menší než vyvážená délka vzletu. 
Vyvážená délka vzletu může být proto namísto RWY 
zajištěna RWY doplněnou stejnou délkou předpolí 
a dojezdové dráhy. Jestliže se RWY používá pro vzlet 
v obou směrech, stejná délka předpolí a dojezdové 
dráhy musí být zřízena na každém konci RWY. 
Úspora délky RWY je však vykoupena cenou větší 
celkové délky.  

2.6 Jestliže ekonomické úvahy vylučují zřízení 
dojezdové dráhy s tím, že mají být zřízeny pouze 
RWY a předpolí, délka RWY by měla být (nehledě 
na požadavky přistání) rovna požadované délce 
přerušeného vzletu nebo požadované délce rozjezdu, 
která z nich je větší. Použitelná délka vzletu bude 
délka RWY plus délka předpolí. 

2.7 Minimální délka RWY a maximální délka 
dojezdové dráhy nebo předpolí, které mají být zřízeny, 
mohou být určeny na základě letové příručky letounu, 
které je považováno za kritické z hlediska požadavků 
na délku RWY, následovně: 

a) jestliže je dojezdová dráha ekonomicky 
přijatelná, délky mají zajistit vyváženou délku 
vzletu. Délka RWY je požadovaná délka 
rozjezdu nebo požadovaná délka přistání, která 
z nich je větší. Jestliže je požadovaná délka 
přerušeného vzletu větší než takto určená délka 
RWY, přesah může být proveden jako dojezdová 
dráha, obyčejně na každém konci RWY. Kromě 
toho musí být zřízeno předpolí téže délky. 

b) jestliže dojezdová dráha nemá být zřízena, délka 
RWY je požadovaná délka přistání, nebo je-li 
větší, požadovaná délka přerušeného vzletu, 
která odpovídá nejnižší praktické hodnotě 
rychlosti rozhodnutí. Přesah požadované délky 
vzletu za konec RWY může být proveden jako 
předpolí, zpravidla na každém konci RWY. 

2.8 Doplňkem ke shora provedené úvaze může 
být koncepce předpolí aplikována za určitých 
okolností pro situaci, kdy požadovaná délka vzletu při 
všech pracujících motorech přesahuje tuto délku 
požadovanou pro případ selhání motoru. 

2.9 Ekonomie dojezdové dráhy může zcela 
ztratit své oprávnění, jestliže po každém použití musí 
být upravena a zpevněna. Proto má být navržena tak, 
aby snesla alespoň určitý počet zatížení letounem, 
pro který je určena, bez vzniku poškození konstrukce 
tohoto letounu. 

3. Výpočet vyhlášených délek 

3.1 Vyhlášené délky, které mají být vypočteny 
pro každý směr RWY, zahrnují: použitelnou délku 
rozjezdu (TORA), použitelnou délku vzletu (TODA), 
použitelnou délku přerušeného vzletu (ASDA) 
a použitelnou délku přistání (LDA). 

3.2 Jestliže RWY není opatřena dojezdovou 
dráhou a předpolím a práh dráhy je umístěn na 
začátku RWY, čtyři vyhlášené délky mají být rovny 
délce RWY, jak je znázorněno na 
Obr. A - 1 (A). 

3.3 Jestliže RWY je opatřena předpolím 
(CWY), pak TODA bude zahrnovat délku předpolí, jak 
je znázorněno na Obr. A - 1 (B). 

3.4 Jestliže RWY je opatřena dojezdovou 
dráhou (SWY), pak ASDA bude zahrnovat délku 
dojezdové dráhy, jak je znázorněno na Obr. A - 1 (C). 

3.5 Jestliže RWY má posunutý práh dráhy, pak 
LDA bude zmenšena o vzdálenost posunutí prahu 
dráhy, jak je znázorněno na Obr. A - 1 (D). Posunutý 
práh dráhy ovlivňuje pouze LDA pro přiblížení na tento 
práh dráhy; všechny vyhlášené vzdálenosti pro provoz 
v opačném směru jsou nedotčeny. 

3.6 Obr. A - 1 (B) až A - 1 (D) ilustrují RWY 
opatřenou předpolím nebo dojezdovou dráhou nebo 
s posunutým prahem dráhy. Jestliže existuje více než 
jeden charakteristický znak, potom více než jedna 
z vyhlášených vzdáleností bude upravena, ale úprava 
bude sledovat tentýž ilustrovaný princip. Příklad 
ukazující situaci, kdy existují všechny charakteristiky, 
je znázorněn na Obr. A - 1 (E). 

3.7 Doporučený vzor pro podávání informace 
o vyhlášených délkách je uveden na Obr. A - 1 (F). 
Jestliže nějaký směr RWY nemůže být použit pro vzlet 
nebo přistání, nebo oboje, protože to je provozně 
zakázáno, potom by toto mělo být vyhlášeno slovy 
"nepoužitelné" (not usable) nebo zkratkou "NU". 
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4. Sklony RWY 

4.1 Vzdálenost mezi změnami sklonů 

Následující příklad ukazuje, jak se má určit vzdálenost 
mezi změnami sklonů (Viz Obr. A - 2): 

D pro RWY, kde kódové číslo je 3, má být nejméně: 

15 000 (x - y + y - z) m, kde 

x - y je absolutní hodnota čísla x - y 

y - z je absolutní hodnota čísla y - z 

Jestliže x = + 0,01 

y = - 0,005 

z = + 0,005 

pak: x - y = 0,015 

y - z = 0,01. 

V souladu s těmito ustanoveními nemá být D menší 
než: 

15 000 (0,015 + 0,01) m, to je 15 000 × 0,025 = 375 m. 

4.2 Úvaha o podélných a příčných sklonech 

Jestliže je RWY plánována tak, že budou 
kombinovány největší hodnoty sklonů a změn sklonů 
přípustných podle Hlavy 3, ust. 3.1.12 až 3.1.18, má 
se zpracovat studie k ověření, že výsledný profil 
povrchu nebude omezovat provoz letounů. 

4.3 Provozní plocha radiovýškoměru 

Za účelem přizpůsobení letounům provádějícím 
automatizované přiblížení a přistání (bez ohledu na 
povětrnostní podmínky) je žádoucí vyloučit nebo snížit 
na minimum změny sklonů v pravoúhlé ploše dlouhé 
nejméně 300 m před prahem dráhy pro přesné 
přiblížení. Tato plocha má být symetrická 
k prodloužené ose RWY a 120 m široká. Jestliže 
k tomu zvláštní podmínky opravňují, šířka může být 
zmenšena až na 60 m, pokud letecko-provozní studie 
ukazuje, že by takové zmenšení neovlivnilo 
bezpečnost provozu letadel. Je to žádoucí, protože 
tyto letouny jsou vybavena radiovým výškoměrem pro 
výškové vedení a pro vedení při podrovnání a když je 
letoun nad terénem těsně před prahem dráhy, radiový 
výškoměr začne poskytovat informace automatickému 
pilotovi pro automatické podrovnání. Jestliže změny 
sklonů nelze vyloučit, nemá stupeň změny mezi 
dvěma sousedními sklony přesahovat 2 procenta na 
30 m.  

5. Rovnost povrchu RWY 

5.1 Pro tolerance nerovnosti povrchu je 
dosažitelná následující stavební norma pro krátké 
třímetrové vzdálenosti, která odpovídá dobré 
inženýrské praxi: 

Konečný povrch vrstvy krytu má mít takovou rovnost, 
že při položení 3 m dlouhé rovné latě kdekoliv 
a v jakémkoliv směru, vyjma napříč vrcholu 
střechovitého příčného řezu a napříč odvodňovacích 
žlabů, mezera mezi latí a povrchem kdekoliv podél 
latě nebude větší než 3 mm. 

5.2 Aby se zajistila přiměřená rovnost povrchu, 
má být věnována pozornost také návěstidlům nebo 
kanalizačním mřížím zapuštěným v povrchu RWY. 

5.3 Ke zvětšování nerovností povrchu vede 
také provoz letadel a různé sedání podloží vozovky. 
Malé odchylky od výše uvedených tolerancí letecký 
provoz vážně neomezí. Všeobecně jsou přijatelné 
jednotlivé nerovnosti od 2,5 do 3 cm na vzdálenost 
45 m, jak je vidět z Obr. A-2A. Přestože velikosti 
maximální přijatelné nerovnosti povrchu závisí na typu 
a rychlosti letadla, do určité míry je lze odhadnout. 
Následující tabulka stanovuje přijatelné, přípustné a 
nadměrné limity:  

a) pokud nerovnosti povrchu při dané minimální 
přijatelné délce překračují výšky stanovené mezní 
křivkou přijatelnosti, ale jsou menší než výšky 
stanovené mezní křivkou přípustnosti, zde 
vyznačené přípustnou oblastí, měla by být 
plánována činnost údržby. RWY může zůstat i 
nadále v provozu. Tato oblast je začátkem 
možného nepohodlí cestujících a pilotů; 

b) pokud nerovnosti povrchu při dané minimální 
přijatelné délce překračují výšky stanovené mezní 
křivkou přípustnosti, ale jsou menší než výšky 
stanovené mezní křivkou nadměrnosti, zde 
vyznačené oblastí nadměrných nerovností, je 
potřeba povinně provést taková nápravná opatření 
údržby, aby byl obnoven stav odpovídající 
přijatelné oblasti. RWY může zůstat v provozu, ale 
musí být opravena během rozumné doby. Tato 
oblast by mohla vést k riziku možného poškození 
konstrukce letadla v důsledku jednotlivé události 
nebo únavové poruchy v průběhu času; a 

c) pokud nerovnosti povrchu při dané minimální 
přijatelné délce překračují výšky stanovené mezní 
křivkou nadměrnosti, zde vyznačené nepřijatelnou 
oblastí, potom oblast RWY, kde byla tato 
nerovnost zjištěna, vyžaduje uzavření. Musí být 
provedeny opravy obnovující stav RWY na úroveň 
přijatelné oblasti a provozovatelé letadel mohou 
být v souladu s tímto zrazováni od jejího použití. 
Tato oblast ukazuje na mimořádné riziko 
konstrukčního poškození a situace musí být 
okamžitě řešena. 

"Nerovnost povrchu" je zde definována jako skoková 
změna výšky, která netvoří navazující jednotnou 
plochu v žádném směru povrchu dráhy. Pro účely 
tohoto textu je "část dráhy" definována jako úsek 
dráhy s obecně klesajícím, stoupajícím nebo rovným 
profilem. Délka takového úseku je běžně 30 až 60 
metrů, ale s ohledem na stav povrchu a podélný sklon 
může být i větší. 

Maximální přípustná skokovitá nerovnost, jako je 
nerovnost, která by existovala mezi sousedními 
deskami, je jednoduše výška nerovnosti odpovídající 
nerovnosti nulové délky na horní hranici přípustné 
oblasti kritérií hrbolatosti povrchu na Obr. A-2A. Výška 
nerovnosti v tomto místě je 1,75 cm.  

5.4 Obr. A-2A ukazuje porovnání kritérií 
na hrbolatost povrchu ICAO s kritérii vytvořenými 
FAA, federálním leteckým úřadem USA. Další 
poradenský materiál týkající se dočasných sklonů 
v průběhu prací na překrývání povrchu na RWY 
v provozu lze nalézt v dokumentu ICAO Aerodrome 
Design Manual, Part 3 – Pavements (Doc 9157). 
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Nerovnost povrchu 
Délka nerovnosti (m) 

3 6 9 12 15 20 30 45 60 

Výška přijatelné nerovnosti (cm) 2,9 3,8 4,5 5 5,4 5,9 6,5 8,5 10 

Výška přípustné nerovnosti 3,9 5,5 6,8 7,8 8,6 9,6 11 13,6 16 

Výška nadměrné nerovnosti 5,8 7,6 9,1 10 10,8 11,9 13,9 17 20 

 

 

Obr. A-1. Znázornění vyhlášených délek 

Poznámka: Všechny vyhlášené délky jsou znázorněny 
pro provoz zleva doprava. 
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Obr. A-2A. Porovnání kritérií na hrbolatost povrchu 

Poznámka: Tato kritéria se vztahují na jednotlivé nerovnosti, nikoliv na dlouhé vlny vytvářející sinusový 
průběh ani na opakující se zvlnění povrchu. 

 

5.5 Deformace RWY v průběhu času mohou 
rovněž zvýšit možnost vytváření kaluží vody. Kaluže 
o hloubce přibližně 3 mm, zvláště jestliže se vytváří 
v místech, kde mají přistávající letouny vysokou 
rychlost, mohou vyvolat aquaplaning, který může dále 
trvat na povrchu RWY s mnohem menší vrstvou vody. 
Předmětem dalšího zkoumání je zdokonalená metoda 
zjišťování závislosti aquaplaningu na délce a hloubce 
kaluží. Samozřejmě, zvláště nezbytné je předcházet 
tvoření kaluží, jestliže mohou zamrznout. 

6. Hlášení stavu RWY pro hlášení stavu 

povrchu RWY 

6.1 Z globálního pohledu jsou pohybové plochy 
vystaveny velkému množství klimatických podmínek, 
což má za následek výrazný rozdíl hlášeného stavu. 
Hlášení stavu RWY (RCR) popisuje základní 
metodiku použitelnou pro všechny tyto klimatické 
rozdíly a je strukturována tak, aby si ji státy mohly 
přizpůsobit klimatickým podmínkám použitelným 
v daném státě nebo regionu. 

6.2 Koncepce RCR je založena na 
následujících předpokladech:  

a) schválený soubor kritérií používaných shodným 
způsobem pro posouzení stavu povrchu dráhy, 
certifikaci (výkonnosti) letadel a provozní výpočty 
výkonnosti;  

b) jedinečný kód stavu RWY (RWYCC), který spojuje 
schválený soubor kritérií s tabulkou výkonností 
letadla při přistání a vzletu a má spojitost 
s brzdicím účinkem, s nímž se setkávají a který 
případně hlásí letové posádky;  

c) hlášení typu a hloubky znečistění, které souvisí 
s výkonností při vzletu;  

d) standardizovaná společná terminologie a 
frazeologie pro popis stavů povrchu RWY, která 
může být používána personálem provozovatele 
letiště provádějícím prohlídky, řídícími letového 
provozu, provozovateli letadel a letovou posádkou; 
a 

e) celosvětově harmonizované postupy pro 
stanovování RWYCC s vestavěnou flexibilitou 
umožňující místní odchylky, které se pojí se 
specifickými povětrnostními podmínkami, 
infrastrukturou a dalšími zvláštními podmínkami.  

Mezní křivka přípustnosti 

Mezní křivka přijatelnosti 

Mezní křivka nadměrnosti 

Přijatelná oblast 

Přípustná oblast 

Oblast nadměrných 
nerovností 

Nepřijatelná oblast 
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6.3 Tyto harmonizované postupy odráží matice 
pro posouzení stavu RWY (RCAM), která koreluje 
s RWYCC, odsouhlasenou řadou kritérií a brzdicích 
účinků letadla, které by měla letová posádka při každé 
hodnotě RWYCC očekávat.  

6.4 Postupy související s použitím RCAM jsou 
uvedeny v dokumentu PANS-Aerodromes (Doc 9981).  

6.5 Je známo, že informace poskytované 
personálem provádějícím posuzování a hlášení stavu 
povrchu RWY jsou pro efektivnost hlášení stavu RWY 
zásadní. Nesprávné hlášení stavu RWY by nemělo 
mít za následek leteckou nehodu nebo incident. 
Provozní rezervy by měly pokrýt opodstatněné chyby 
v posouzení, včetně nehlášených změn stavu RWY. 
Avšak nesprávně hlášený stav RWY může znamenat, 
že již nejsou k dispozici rezervy k pokrytí jiných 
provozních odchylek (jako je nečekaný zadní vítr, 
velkou výšku a rychlost nad prahem RWY při 
přiblížení nebo dlouhé podrovnání).  

6.6 To je dále umocněno potřebou poskytovat 
posouzené informace ve správném formátu pro šíření, 
což vyžaduje pochopení omezení stanovených 
ohledně skladby za účelem jejich šíření. To následně 
omezuje znění poznámek prostého textu, které lze 
uvést.  

6.7 Při poskytování posouzených informací 
o stavu povrchu RWY je důležité držet se 
standardních postupů, aby bylo zajištěno, že nebude 
ohrožena bezpečnost, používají-li letouny mokré nebo 
znečištěné RWY. Personál musí být v příslušných 
oblastech vyškolen a jeho způsobilost ověřena 
způsobem, který vyžaduje ÚCL k zajištění důvěry 
v jejich hodnocení.  

6.8 Osnova výcviku může zahrnovat počáteční 
a pravidelný opakovací výcvik v následujících 
oblastech:  

a) seznámení se s letištěm, včetně letištních znaků, 
značení a návěstidel;  

b) letištní postupy, jak jsou popsány v letištní 
příručce;  

c) pohotovostní plán letiště;  

d) postupy zahájení vydání NOTAM;  

e) vyplnění RCR/postupy zahájení vydání RCR;  

f) silniční pravidla na letišti;  

g) postupy řízení letového provozu na pohybové 
ploše; 

h) radiotelefonní provozní postupy;  

i) frazeologie používaná řízením letiště, včetně 
hláskovací abecedy ICAO;  

j) postupy a techniky prohlídky letiště;  

k) typ znečistění RWY a hlášení;  

l) posouzení a hlášení charakteristik tření povrchu 
RWY;  

m) použití zařízení pro měření tření RWY;  

n) kalibrace a údržba zařízení pro měření tření RWY;  

o) povědomí o neurčitostech souvisejících s body l) a 
m); a  

p) postupy za podmínek nízké dohlednosti 
(LVP). 

 

7. Charakteristiky odvodu vody z pohybové 

plochy a navazujících ploch 

7.1 Obecně 

7.1.1 Rychlý odvod povrchové vody je primárně 
bezpečnostní otázkou při návrhu, konstrukci a údržbě 
pohybové plochy a navazujících ploch. Cílem je 
minimalizovat hloubku vody na povrchu odvodem 
vody z RWY nejkratší možnou cestou a zejména 
z oblasti pohybu kol. Existují dva rozdílné postupy 
odvodňování: 

a) přirozený odvod povrchové vody z povrchu 
vozovky až k dosáhnutí její konečné lokace – 
řeky nebo jiného vodního tělesa; a 

b) dynamický odvod povrchové vody zadržené pod 
pohybující se pneumatikou až k místu dosažení 
okraje styčné zóny pneumatiky a vozovky. 

7.2.1 Oba výše uvedené postupy mohou být 
kontrolovány pomocí: 

a) návrhu; 

b) konstrukce; a 

c) údržby 

vozovky za účelem zamezení hromadění vody na 
povrchu vozovky. 

7.2 Návrh vozovky 

7.2.1 Odvod povrchové vody je základní 
požadavek a slouží k minimalizaci hloubky vody na 
povrchu. Cílem je odvod vody z povrchu nejkratší 
možnou cestou. Patřičný odvod vody je umožněn 
zejména patřičným sklonem povrchu (v obou směrech 
– podélném i příčném). Výsledná kombinace příčného 
a podélného sklonu určuje cestu pro odtok. Tato cesta 
může být dále zkrácena zabudováním příčných 
drážek. 

7.2.2 Dynamického odvodu je dosaženo pomocí 
zabudované textury v povrchu vozovky. Valící se 
pneumatika vytváří tlak a vytlačuje vodu pryč 
únikovými kanálky tvořenými texturou. Dynamicky 
odvod vody v místě dotyku pneumatiky a vozovky 
může být dále zvýšen přidáním příčných drážek, 
pokud jsou podrobovány pečlivé údržbě. 

7.3 Konstrukce vozovky 

7.3.1 Odvodňovací vlastnosti jsou do povrchu 
integrovány pomocí jeho konstrukce. Těmito 
vlastnostmi jsou: 

a) Sklon; 

b) Textura 

 i) Mikrotextura; 

 ii) Makrotextura 
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7.3.2 Sklony různých částí pohybové plochy 
a navazujících ploch jsou popsány v Hlavě 3 
a hodnoty jsou uvedeny v procentech. Další 
poradenský materiál je uveden v dokumentu ICAO 
Aerodrome Design Manual, Part 1, Runways, Chapter 
5. 

7.3.3 Textura se v literatuře popisuje jako 
makrotextura a mikrotextura. Tyto termíny jsou však 
chápány rozdílně v různých částech leteckého 
průmyslu. 

7.3.4 Mikrotextura je textura jednotlivých kamenů 
a je těžko rozeznatelná pouhým okem. Mikrotextura 
se považuje za základní součást zabraňující smyku 
při malých rychlostech. Na mokrém povrchu při 
vyšších rychlostech může vrstva vody zabránit 
přímému dotyku pneumatiky s povrchovými 
nerovnostmi vzhledem k nedostatečnému odvodu 
vody z místa dotyku pneumatiky a vozovky. 

7.3.5 Mikrotextura je integrovaná kvalita povrchu 
vozovky. Specifikováním drtě, která odolá ohlazování 
mikrotextury, se zajistí odvod úzkých vrstev vody po 
dlouhou dobu. Odolávání ohlazování je vyjádřeno 
veličinou nazvanou ohladitelnost kameniva (Polished 
Stone Vlaue – PSV), která je principiálně získána 
pomocí měření tření v souladu s mezinárodními 
normami. Tyto normy definují minima PSV a umožňují 
vybrat materiál s vhodnou mikrotexturou. 

7.3.6 Hlavním problémem souvisejícím 
s mikrotexturou je skutečnost, že se může měnit 
během krátké doby bez možnosti snadného zjištění 
této změny. Typickým příkladem tohoto může být 
hromadění zbytků gumy v dotykové zóně, které 
zakryje mikrotexturu bez nutnosti oslabení 
makrotextury. 

7.3.7 Makrotextura je textura mezi jednotlivými 
kameny. Textura tohoto měřítka může být přibližně 
posuzována okem. Makrotextura vzniká zejména 
velikostí použitého kameniva nebo ošetřením povrchu 
a je hlavním činitelem ovlivňujícím kapacitu v odvodu 
vody při vysokých rychlostech. Materiály musí být 
zvoleny tak, aby mohlo být dosaženo dobré 
makrotextury. 

7.3.8 Hlavním účelem drážkování povrchu RWY 
je zlepšení odvodu povrchové vody. Přirozený odvod 
vody může být zpomalen texturou povrchu, ale 
drážkování může urychlit odvod vody poskytnutím 
kratší cesty pro odvod vody a zvýšit tak míru 
odvedené vody. 

7.3.9 Pro měření makrotextury byly vyvinuty 
jednoduché metody, jako například metoda „sand and 
grease patch“ popsaná v dokumentu ICAO Airport 
Services Manual, Part 2. Tyto metody byly použity 
v prvotních výzkumech, na kterých jsou založeny 
současné požadavky na letovou způsobilost, 
a odkazují se na klasifikaci, která třídí makrotexturu 
od A do E. Tato klasifikace byla vyvinuta za použití 
metodiky „sand and grease patch“ a vydána v roce 
1971 skupinou Engineering Science Data Unit 
(ESDU). 

Klasifikace RWY založená na informacích o textuře od 
ESDU 71026: 

Klasifikace Hloubka textury (mm) 

A 0,10 – 0,14 

B 0,15 – 0,24 

C 0,25 – 0,50 

D 0,51 – 1,00 

E 1,01 – 2,54 

7.3.10 Za použití této klasifikace je prahovou 
hodnotou mezi mikrotexturou a makrotexturou střední 
hodnota hloubky textury (mean texture depth MTD) 
0,1 mm. V návaznosti na tomto měřítku je výkonnost 
letadel na mokré RWY založena na textuře poskytující 
charakteristiky tření a pro odvod vody na úrovni mezi 
klasifikací B a C (0,25 mm). Zlepšení odvodu vody 
pomocí lepší textury může opravňovat k vyšší třídě 
výkonnosti letadel. Každopádně tato vyšší třída musí 
být umožněna v souladu s dokumentací výrobců 
letadel a podléhá souhlasu ÚCL. V současné době je 
kredit udělen RWY s drážkováním nebo propustnou 
třecí vrstvou v souladu s kritérii pro návrh, konstrukci 
a údržbu přijatelnými pro ÚCL. Harmonizované 
standardy pro certifikaci některých států odkazují na 
texturu poskytující charakteristiky tření a pro odvod 
vody na úrovni mezi klasifikací D a E (1,00 mm). 

7.3.11 Pro konstrukci, návrh a údržbu používají 
státy různé mezinárodní normy. V současnosti norma 
ISO 13473-1: Charakterization of pavement texture by 
use of surface profiles – Part 1: Determination of 
Mean Profile Depth spojuje volumetrické měřící 
techniky s bezkontaktními technikami pro měření 
profilů s porovnatelnými hodnotami textur. Tyto normy 
popisují prahovou hodnotu mezi mikrotexturou 
a makrotexturou jako 0,5 mm. Volumetrická metoda 
má rozsah platnosti od 0,25 do 5 mm MTD. Metoda 
profilometrie má rozsah platnosti od 0 do 5 mm 
střední hodnoty hloubky profilu (mean profile depth – 
MPD). Hodnoty MPD a MTD se liší vzhledem ke 
konečné velikosti skleněných kuliček použitých ve 
volumetrické metodě a protože MPD je odvozena 
z dvourozměrného profilu místo z trojrozměrného 
povrchu. Z toho důvodu musí být ustanoven převodní 
vzorec pro měřící zařízení pro srovnání MPD a MTD. 

7.3.12 Měřítko ESDU seskupuje povrchy RWY 
v návaznosti na makrotextuře do skupin od A do E, 
kde E představuje povrchy s nejlepšími dynamickou 
kapacitou pro odvod vody. ESDU měřítko tak odráží 
dynamické charakteristiky odvodu vody vozovek. 
Drážkování jakéhokoli takového povrchu dále zlepšuje 
dynamickou kapacitu pro odvod vody. Výsledná 
kapacita pro odvod vody je tak funkcí textury (od A do 
E) a drážkování. Příspěvek drážkování je funkcí 
velikosti drážek a jejich rozestupu. Letiště vystavené 
těžkým nebo přívalovým dešťům musí zajistit, že 
vozovky a navazující plochy mají dostatečné 
schopnosti odvodu vody pro zvládnutí takových dešťů 
nebo vyhlásit omezení pro využití vozovek za těchto 
extrémních situací. Tato letiště by se měla pokusit 
využít maximálních povolených sklonů a kameniva 
s dobrými charakteristikami pro odvod vody. Také by 
měly zvážit drážkování vozovky pro klasifikaci E 
k zajištění toho, že není narušená bezpečnost. 
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7.4 Údržba charakteristik odvodu vody vozovky 

7.4.1 Makrotextura se v rámci krátké doby 
nemění, ale nahromadění gumy může texturu zaplnit 
a tak snížit kapacitu pro odvod vody, a to může vyústit 
v narušení bezpečnosti. Navíc se časem může měnit 
struktura RWY a způsobit nerovnosti způsobující 
tvoření louží po dešti. Poradenský materiál 
k odstraňování gumy a nerovnostem je uveden 
v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 2. 
Poradenský materiál ke zlepšení textury povrchu je 
uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design 
Manual, Part 3. 

7.4.2 V případě použití drážkování by měly být 
drážky pravidelně kontrolovány k zajištění toho, že 
nedošlo ke zhoršení funkčnosti drážek a že jsou 
v dobrém stavu. Poradenský materiál k údržbě 
povrchu je uveden v dokumentu ICAO Airport 
Services Manual, Part 2 – Pavement Surface 
Conditions a Part 9 – Airport Maintenance Practices 
a dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 
2. 

7.4.3 Vozovky mohou být čištěny tryskáním 
broků nebo ocelovým šrotem (shot blasting) za 
účelem zlepšení makrotextury. 

8. Pásy 

8.1 Postranní pásy 

8.1.1 Postranní pásy RWY nebo dojezdové dráhy 
mají být upraveny nebo vybudovány tak, aby snížily 
na minimum každé nebezpečí pro letoun, který vyjede 
z RWY nebo z dojezdové dráhy. V následujících 
ustanoveních je uvedeno několik příkladů pro určité 
zvláštní případy, které mohou nastat a na opatření 
k zabránění vniknutí volných kamenů nebo jiných 
volných předmětů do proudových motorů.  

8.1.2 V některých případech může být únosnost 
přirozeného terénu pásu dostatečná ke splnění 
požadavků na postranní pásy bez zvláštní úpravy. 
Kde je zvláštní úprava nezbytná, použité metody 
budou záviset na místních půdních podmínkách 
a hmotnosti letounů, pro které je RWY určena. Půdní 
zkoušky pomohou určit nejlepší metodu zlepšení 
(například drenáž, stabilizaci, povrchovou úpravu, 
lehké zpevnění). 

8.1.3 Při navrhování postranních pásů má být 
také věnována pozornost zabránění nasátí kamenů 
nebo jiných předmětů proudovými motory. Zde platí 
podobné úvahy jako pro okraje pojezdových drah, 
které jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome 
Design Manual, Part 2, jak pokud jde o zvláštní 
opatření, která mohou být nutná, tak i o vzdálenost, 
do které mají být potřebná opatření provedena.  

8.1.4 Tam, kde byly postranní pásy zvlášť 
upraveny, buď pro zajištění požadované únosnosti 
nebo k zabránění výskytu kamenů nebo úlomků, 
mohou nastat těžkosti z důvodu ztráty vizuálního 
kontrastu mezi povrchem RWY a povrchem přilehlého 
pásu. Tato těžkost může být překonána buď 
zajištěním dobrého vizuálního kontrastu v provedení 
povrchu RWY nebo pásu nebo postranního 
dráhového značení. 

8.2 Objekty na pásech 

V celé oblasti pásu přilehlé k RWY mají být učiněna 
opatření k ochraně kola letounu bořícího se do země 
před nárazem na tvrdou svislou plochu. Zvláštní 
problémy mohou nastat s příslušenstvím návěstidel 
nebo jiných objektů instalovaných na pásu nebo 
v křížení s pojezdovou dráhou nebo jinou RWY. 
V případě konstrukcí jako jsou RWY nebo pojezdové 
dráhy, kde musí být povrch také srovnaný s povrchem 
pásu, může být svislá plocha vyloučena zešikmením 
horní části konstrukce nejméně do hloubky 30 cm pod 
úroveň povrchu pásu. Jiné objekty, jejichž funkce 
nevyžaduje, aby byly na úrovni povrchu, mají být 
zapuštěny do hloubky nejméně 30 cm.  

8.3 Úprava pásu RWY pro přesné přiblížení  

Hlava 3, ust. 3.4.8 doporučuje, aby ta část pásu 
přístrojové RWY, kde kódové číslo je 3 nebo 4, byla 
do vzdálenosti nejméně 75 m od osy upravena. Pro 
RWY pro přesné přiblížení, kde kódové číslo je 3 
nebo 4, může být žádoucí větší šířka. Obr. A-3 
ukazuje tvar a rozměry širšího pásu, který může být 
pro takovou RWY uvažován. Tento pás byl navržen 
na základě informací o letadlech, které vyjely z RWY. 
Část, která má být upravena, zasahuje do vzdálenosti 
105 m od osy s tím, že tato vzdálenost je plynule 
snížena na 75 m od osy na obou koncích pásu 
v délce 150 m od konce RWY.  

9. Koncové bezpečnostní plochy  

9.1 Kde je zřízena koncová bezpečnostní 
plocha ve shodě s Hlavou 3, má být uváženo 
vytvoření plochy dostatečně dlouhé pro pokrytí vyjetí 
nebo předčasného dosednutí, vyplývající z přiměřeně 
pravděpodobné kombinace nepříznivých provozních 
činitelů. U RWY pro přesné přiblížení je obvykle první 
zvýšenou překážkou kursový maják ILS a koncová 
bezpečnostní plocha má sahat až k němu. Za jiných 
okolností mohou být první překážkou silnice, 
železnice nebo jiné umělé nebo přirozené útvary. Při 
zřizování koncové bezpečnostní plochy by měly být 
tyto překážky zohledněny. 

9.2 Kde by zřízení koncové bezpečnostní 
plochy vyžadovalo zvlášť nepřiměřený zásah, je třeba 
uvážit zkrácení některých vyhlášených délek RWY k 
zřízení koncové bezpečnostní plochy a zastavění 
zádržného systému. 

9.3 Výzkumné programy a vyhodnocení 
skutečných vyjetí za konec RWY do zádržných 
systémů ukázaly, že zádržnou schopnost některých 
zádržných systémů lze předvídat a systémy mohou 
letadla při vyjetí za konec RWY účinně zadržovat. 

9.4 Zádržnou schopnost zádržných systémů 
lze prokázat ověřenou metodou návrhu, která je 
schopna zádržnou schopnost systému předvídat. 
Návrh a zádržná schopnost by měly být založeny na 
typu letadla, u kterého se očekává, že bude využívat 
příslušnou RWY, a u něhož je pravděpodobnost 
využití zádržného systému nejvyšší.  

9.5 Návrh zádržného systému musí brát v 
úvahu více parametrů letadel, včetně, ale bez 
omezení na, povolené zatížení podvozku, konfiguraci 
podvozku, tlak v pneumatikách v místě dotyku, těžiště 
letadla a jeho rychlost. Také musí být vyřešeno možné 
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předčasné dosednutí letadla do zádržného systému. 
Návrh musí navíc umožňovat bezpečný provoz plně 
naložených vozidel služby záchrany a požární 
ochrany, včetně jejich vjezdu a výjezdu. 

9.6 Informace o zřízení koncové bezpečnostní 
plochy a přítomnost zádržného systému by měla být 
uveřejněna v letecké informační příručce. 

9.7 Další informace jsou uvedeny v dokumentu 
ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 1. 

10. Umístění prahu dráhy 

10.1 Všeobecně 

10.1.1 Kde nejsou žádné překážky zasahující nad 
přibližovací rovinu, je práh dráhy obvykle umístěn 
na začátku RWY. V některých případech podle 
místních podmínek může být žádoucí práh dráhy 
trvale posunout (viz dále). Při zvažování polohy prahu 
RWY má být také vzata v úvahu referenční výška ILS 
a/nebo referenční údaj MLS a určení minimální 

bezpečné výšky nad překážkami. (Ustanovení týkající 
se referenční výšky ILS a referenčního údaje 
přiblížení MLS jsou v předpisu L10, Svazek I, Část I.) 

10.1.2 Při určování, zda nad přibližovací rovinu 
nezasahuje žádná překážka, mají být vzaty v úvahu 
mobilní objekty (vozidla na silnicích, vlaky apod.) 
nejméně uvnitř části prostoru přiblížení do vzdáleností 
1 200 m od prahu dráhy a o celkové šířce nejméně 
150 m . 

10.2 Posunutý práh dráhy 

10.2.1 Jestliže nějaký objekt zasahuje nad 
přibližovací rovinu a nemůže být odstraněn, má být 
uváženo trvalé posunutí prahu dráhy.  

10.2.2 Ke splnění podmínek pro omezení 
překážek stanovených v Hlavě 4 práh dráhy má být 
vhodně posunut ve směru RWY o vzdálenost 
nezbytnou k zajištění přibližovací roviny prosté 
překážek. 

 
 

 
 
 
10.2.3 Posunutí prahu dráhy ze začátku RWY 
bude však nevyhnutelně příčinou zkrácení použitelné 
délky přistání a to může být provozně závažnější, než 
narušení přibližovací roviny označenou a světelně 
označenou překážkou. Rozhodování o posunutí prahu 
dráhy a o vzdálenosti takového posunutí má být proto 
ovlivněno úvahou o optimální rovnováze mezi 
přibližovací rovinou bez překážek a přiměřenou 
délkou přistání. Při rozhodnutí o této otázce bude 
potřeba vzít v úvahu typy letounů, pro které je RWY 
určena, limitující podmínky dohlednosti a základny 
oblačnosti, za nichž bude RWY používána, polohu 
překážek ve vztahu k prahu a prodloužené ose RWY 
a v případě RWY pro přesné přiblížení význam 
překážek pro určení minimální bezpečné výšky nad 
překážkami. 

10.2.4 Nehledě na úvahy o použitelné délce 
přistání, vybraná poloha prahu dráhy nemá být 
taková, aby plocha bez překážek vztažená k prahu 
dráhy byla strmější než 3,3 procenta, kde kódové 
číslo je 4 nebo strmější než 5 procent, kde kódové 
číslo je 3. 

10.2.5 Požadavky Hlavy 6 na značení překážek 
mají být splněny ve vztahu k posunutému prahu dráhy 
i v případě polohy posunutého prahu dráhy v souladu 
s kritériem pro plochu bez překážek uvedeným 
v předchozím ustanovení. 

10.2.6 V závislosti na délce posunutí se RVR na 
prahu dráhy může lišit od RVR na začátku dráhy pro 
vzlet. Použití červených postranních dráhových 
návěstidel s fotometrickou intenzitou s nominální 
hodnotou nižší než 10 000 cd pro bílá návěstidla 
zvyšuje tento jev. Dopad posunutí prahu dráhy na 
minima pro vzlet by měl být posouzen ÚCL. 

10.2.7 Požadavky na značení a osvětlení 
posunutého prahu dráhy a další provozní doporučení 
jsou uvedena v ust. 5.2.4.9, 5.2.4.10, 5.3.5.6, 5.3.8.1, 
5.3.9.7, 5.3.10.3, 5.3.10.7 a 5.3.12.6. 

11. Přibližovací světelné soustavy 

11.1 Typy a charakteristiky 

11.1.1 Ustanovení tohoto svazku uvádějí základní 
charakteristiky jednoduché přibližovací světelné 
soustavy a světelných soustav pro přesné přiblížení. 
Pro určité parametry těchto soustav se připouštějí 
některé tolerance, například ve vzdálenostech mezi 
návěstidly a příčkami. Přibližovací světelné obrazce, 
které byly všeobecně přijaty, jsou znázorněny na 
Obr. A-6 a A-7. Grafické znázornění vnitřních 300 m 
světelné soustavy pro přesné přiblížení II. a III. 
kategorie je uvedeno na Obr. 5-14. 
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11.1.2 Uspořádání přibližovací světelné soustavy 
má být provedeno bez ohledu na umístění prahu 
dráhy, tj. zda práh dráhy je na začátku RWY nebo je 
posunut. V obou případech má přibližovací světelná 
soustava sahat až k prahu dráhy. V případě 
posunutého prahu dráhy se však použijí k dosažení 
předepsaného uspořádání od začátku RWY 
k posunutému prahu dráhy zapuštěná návěstidla. 
Tato zapuštěná návěstidla jsou určena ke splnění 
požadavků uvedených v Hlavě 5, ust. 5.3.1.9 
a fotometrických požadavků uvedených v Doplňku 2, 
Obr. 2.1 nebo 2.2. 

11.1.3 Obálky sestupové dráhy, které mají být 
použity při navrhování světelné soustavy, jsou 
znázorněny na Obr. A-4. 

11.2 Tolerance instalace 

Vodorovné 

11.2.1 Rozměrové tolerance jsou znázorněny na 
Obr. A-7. 

11.2.2 Osa přibližovací světelné soustavy má být 
pokud možno shodná s prodlouženou osou RWY 

s maximální tolerancí  15 minut. 

11.2.3 Podélné vzdálenosti návěstidel osy 
přibližovací světelné soustavy mají být takové, že 
jedno návěstidlo (nebo skupina návěstidel) je 
umístěno ve středu každé příčky a mezilehlá 
návěstidla osy jsou rozložena podle možnosti 
rovnoměrně mezi dvěma příčkami nebo mezi příčkou 
a prahem dráhy. 

11.2.4 Příčky a krátké příčky mají být rozloženy 
v pravém úhlu k ose přibližovací světelné soustavy 

s tolerancí  30 minut u obrazce podle Obr. A-7(A), 

nebo  2 stupně u obrazce podle Obr. A-7(B). 

11.2.5 Jestliže musí být příčka posunuta ze své 
standardní polohy, mají být pokud možno přiměřeně 
posunuty i sousední příčky, aby se zmenšily rozdíly 
v rozmístění příček. 

11.2.6 Jestliže je přemístěna ze standardní polohy 
příčka soustavy znázorněné na Obr. A-7(A), má být 
její celková délka upravena na 1/20 skutečné 
vzdálenosti příčky od počátku. Není však nezbytné 
upravovat standardní vzdálenosti 2,7 m mezi 
návěstidly příčky, ale příčky mají zachovávat 
symetrickou polohu vůči ose přibližovací světelné 
soustavy. 

Svislé 

11.2.7 Ideálním uspořádáním je umístit všechna 
návěstidla přibližovací soustavy ve vodorovné rovině 
procházející prahem dráhy (viz Obr. A-8) a toto má být 
všeobecným cílem, pokud to místní podmínky 
dovolují. Avšak stavby, stromy apod. nemají bránit 
viditelnosti návěstidel pilotovi, pokud by byl 1 stupeň 
pod elektronickou sestupovou rovinou v blízkosti 
vnějšího radiomajáku. 

11.2.8 Na dojezdové dráze nebo v předpolí 
do vzdálenosti 150 m od konce RWY mají být 

návěstidla umístěna tak nízko od země, jak to místní 
podmínky dovolí, aby se na minimum snížilo 
nebezpečí poškození letounu při jeho případném 
vyjetí nebo předčasném dosednutí. Mimo dojezdovou 
dráhu a předpolí není zcela nezbytné instalovat 
návěstidla při zemi a proto zvlnění profilu terénu je 
možno kompenzovat umístěním návěstidel 
na přiměřeně vysokých sloupech. 

11.2.9 Je žádoucí návěstidla instalovat pokud 
možno tak, aby žádný objekt ve vzdálenosti do 60 m 
od osy nepřesahoval rovinu přibližovací světelné 
soustavy. Jestliže existuje vysoký objekt 
ve vzdálenosti do 60 m od osy a ve vzdálenosti do 
1350 m od prahu dráhy u světelné soustavy pro 
přesné přiblížení nebo 900 m u jednoduché 
přibližovací světelné soustavy, může být vhodné 
instalovat návěstidla tak, že rovina vnější poloviny 
obrazce přesahuje vrchol objektu. 

11.2.10 Aby se zamezilo vzniku mylného dojmu 
povrchu země, nemají se návěstidla instalovat 
ve sklonu větším než 1:66 dolů od prahu dráhy k bodu 
300 m před prahem dráhy a ve sklonu větším než 
1:40 za tímto bodem. Pro přibližovací světelnou 
soustavu II. a III. kategorie mohou být nezbytná 
přísnější kritéria, např. do vzdálenosti 450 m před 
prahem dráhy není přípustný negativní sklon. 

11.2.11 Osa. Sklony osy v každé části (včetně 
dojezdové dráhy a předpolí) mají být tak malé, jak je 
to možné, změn sklonů má být co nejméně a mají být 
co nejmenší, jak jen je to možné, a sklon nemá 
přesahovat poměr 1:60. Zkušenosti ukazují, že 
ve směru od RWY je přijatelný ve všech částech 
vzestupný sklon do 1:66 a sestupný sklon do 1:40. 

11.2.12 Příčky. Návěstidla příčky mají být 
instalována v přímce procházející příslušnými 
osovými návěstidly a kde je možné, má být tato 
přímka vodorovná. Je však přípustné osadit 
návěstidla v příčném sklonu nepřesahující poměr 
1:80, jestliže to umožní na dojezdové dráze nebo 
předpolí jejich umístění níže u země v místě příčného 
sklonu terénu. 

11.3 Vymezení prostoru bez překážek 

11.3.1 Oblast, dále uváděná jako plocha pro 
návěstidla, byla zavedena z důvodu vymezení 
prostoru bez překážek a všechna návěstidla soustavy 
jsou v této ploše. Tato plocha má pravoúhlý tvar a je 
umístěna symetricky k ose přibližovací světelné 
soustavy. Začíná u prahu dráhy, sahá 60 m za konec 
přibližovací světelné soustavy a je 120 m široká. 

11.3.2 Nad plochu pro návěstidla nesmí zasahovat 
žádné objekty vyjma dále uvedených. Všechny 
dálnice a silnice jsou považovány za překážky 
do výšky 4,8 m nad korunou silnice, s výjimkou 
obslužných letištních komunikací, na kterých je 
veškerý provoz vozidel pod kontrolou letištních orgánů 
a je koordinován letištní řídící věží. Železnice jsou 
v závislosti na provozu považovány za překážky 
do výšky 5,4 m nad vrcholem kolejí. 
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Obr. A-4 Obálky sestupové dráhy pro navrhování přibližovací světelné soustavy  

pro přesné přiblížení CAT I, II a III
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Obr. A-5 Koncová bezpečnostní plocha RWY s kódovým číslem 3 a 4 

 

Obr. A-6 Jednoduché přibližovací světelné soustavy 
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11.3.3 Uznává se, že některé části elektronických 
přistávacích letištních systémů, jako jsou odražeče, 
antény, monitory atd., musí být instalovány nad 
plochou pro návěstidla. Má však být vynaloženo 
veškeré úsilí přemístit tyto části mimo hranice plochy 
pro návěstidla. V případě odražečů a monitorů to je 
možno zajistit mnoha způsoby. 

11.3.4 Jestliže je kurzový maják ILS instalován 
v hranicích plochy pro návěstidla, uznává se, že 
maják nebo jeho anténa, pokud je instalována, musí 
zasahovat nad plochu pro návěstidla. V takových 
případech má být výška těchto konstrukcí co nejmenší 
a mají být umístěny co nejdál, jak je možné od prahu 
dráhy. Obecně platí, že jejich výška se může 
zvětšovat na každých 30 m vzdálenosti od prahu 
dráhy o 15 cm. Například, jestliže kursový maják ILS 
je umístěn 300 m od prahu dráhy, pak jeho anténa 
může přesahovat rovinu přibližovací světelné 
soustavy maximálně o 10 × 15 = 150 cm, ale 
přednostně má být co možná nejnižší pro řádný 
provoz ILS. 

11.3.5 Při umísťování azimutové antény MLS se 
má postupovat podle návodu uvedeného v Předpisu 
L 10/I, Dodatku G k Části I. Tento dokument obsahuje 
také návod na společné umístění azimutové antény 
MLS s anténou kurzového majáku ILS 
předpokládající, že azimutová anténa může být 
umístěna uvnitř hranic plochy pro návěstidla, jestliže 
není možné nebo vhodné umístit ji za vnější konec 
přibližovací světelné soustavy pro obrácený směr 
přiblížení. Jestliže je azimutová anténa MLS umístěna 
na prodloužené ose RWY, má to být pokud možno co 
nejdále před návěstidlem nejbližším k azimutové 
anténě MLS ve směru od konce RWY. Kromě toho 
střed azimutové antény MLS má být nejméně 0,3 m 
nad středem návěstidla nejbližšího k azimutové 
anténě MLS ve směru od konce RWY. (To může být 
zmírněno na 15 cm v místě, kde nejsou význačné 
problémy.) Soulad s tímto požadavkem, který má 
zajistit, že kvalita signálu MLS není ovlivněna 
přibližovací světelnou soustavou, může způsobit 
částečné stínění přibližovací světelné soustavy 
azimutovou anténou MLS. Aby se zajistilo, že vzniklá 
překážka nesníží vizuální vedení pod přijatelnou 
úroveň, azimutová anténa MLS nemá být umístěna 
blíže ke konci RWY než 300 m a přednost má 
umístění 25 m za příčkou ve 300 m (anténa by byla 
umístěna 5 m za návěstidlem ve 330 m od konce 
RWY). Jestliže je tak azimutová anténa MLS 
umístěna, střední část příčky přibližovací světelné 
soustavy ve 300 m by zůstala zčásti zastíněna. 
Vzhledem k tomu je důležité zajistit, aby nezastíněná 
návěstidla této příčky byla nepřetržitě 
provozuschopná. 

11.3.6 Objekty uvnitř plochy pro návěstidla, které 
vyžadují její zvýšení podle shora uvedených kritérií, 
mají být odstraněny, sníženy nebo přemístěny, pokud 
je to ekonomicky výhodnější než zvýšení plochy 
návěstidel. 

11.3.7 V některých případech není ekonomické 
určité objekty odstranit, snížit nebo přemístit. Tyto 
objekty mohou být umístěny tak blízko u prahu dráhy, 
že nemohou být překryty sklonem 2 procenta. Při 
existenci takových podmínek a při nemožnosti jiné 
alternativy, sklon 2 procenta může být zvýšen, nebo 
se použije „stupňovitý sklon“, aby přibližovací 
návěstidla byla výše než tyto objekty. Tento „stupeň“ 

nebo zvýšené sklony mají být použity pouze, když 
není možné dodržet standardní sklony, a mají být 
minimální. Při využití tohoto kritéria nesmí být 
nejvzdálenější část tohoto systému v negativním 
sklonu. 

11.4 Úvahy o účinku zkrácených délek 

11.4.1 Nelze docenit potřebu přiměřeného 
přibližovacího světelného systému k podpoře 
přesného přiblížení, jestliže je požadováno, aby pilot 
dosáhl vizuálního kontaktu před přistáním. 
Bezpečnost a pravidelnost takového provozu závisí 
na jeho získání. Výška nad prahem dráhy, při které se 
pilot rozhoduje, zda má dostatečné vizuální vedení 
k pokračování přesného přiblížení a přistání, bude 
různá, neboť závisí na typu prováděného přiblížení 
a jiných činitelích, jako jsou meteorologické podmínky, 
pozemní a palubní vybavení atd. Nutná délka 
přibližovací světelné soustavy, která bude 
zabezpečovat všechny varianty takových přiblížení, je 
900 m a ta musí být zřízena vždy, když je to možné.  

11.4.2 Některé RWY jsou však umístěny tak, že je 
nemožné zřídit 900 m dlouhou přibližovací světelnou 
soustavu pro přesné přiblížení. 

11.4.3 V takových případech je třeba vynaložit 
veškeré úsilí ke zřízení tak dlouhé přibližovací 
světelné soustavy, jak jen je to možné. ÚCL může 
omezit provoz na RWY vybavené soustavou zkrácené 
délky. Je mnoho činitelů, které určují, v jaké výšce se 
musí pilot rozhodnout, zda pokračovat v přiblížení na 
přistání nebo provést nezdařené přiblížení. Je 
samozřejmé, že pilot nemůže udělat okamžité 
rozhodnutí při dosažení stanovené výšky. Skutečné 
rozhodování pokračovat v přiblížení a přistání je 
akumulativní proces, který je při dosažení této 
stanovené výšky pouze ukončen. Jestliže nejsou 
návěstidla viditelná před dosažením bodu rozhodnutí, 
vizuální odhad je zhoršen a podstatně se zvýší 
pravděpodobnost nezdařených přiblížení. Při 
rozhodování ÚCL, zda jsou nezbytná některá omezení 
pro přesné přiblížení, musí být provedena řada 
provozních úvah podrobně uvedených v Předpisu L 6. 

12. Priority při instalaci světelných 

sestupových soustav pro vizuální přiblížení 

12.1 Bylo zjištěno, že je nemožné sestavit 
návod, který by umožnil provést zcela objektivní 
analýzu, která RWY na letišti má mít přednost při 
instalaci světelné sestupové soustavy pro vizuální 
přiblížení. Nicméně činiteli, které je nutno u takového 
rozhodnutí uvážit, jsou: 

a) četnost provozu;  

b) závažnost nebezpečí; 

c) existence jiných vizuálních nebo nevizuálních 
prostředků; 

d) typy letounů používajících RWY; a 

e) četnost a typy nepříznivých povětrnostních 
podmínek, za kterých se bude RWY používat.  

12.2 Vzhledem k závažnosti nebezpečí může 
být jako obecný návod použito pořadí uvedené 
v ustanoveních pro aplikaci světelné sestupové 
soustavy pro vizuální přiblížení v ust. 5.3.5.1 b) až e) 
Hlavy 5. Mohou být shrnuta takto: 
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a) nedostatečné vizuální vedení z důvodů: 

 1) přiblížení nad vodou nebo nad nevýrazným 

terénem nebo nedostatek osvětlení 

v prostoru přiblížení v noci; 

 2) klamavý charakter okolního terénu; 

b) vážné nebezpečí při přiblížení; 

c) vážné nebezpečí v případě předčasného 

dosednutí nebo vyjetí letounu; a 

d) neobvyklá turbulence. 

12.3 Existence jiných vizuálních nebo 
nevizuálních prostředků je velmi závažný činitel. RWY 
vybavené ILS nebo MLS by měly dostat nejnižší 
prioritu pro zřízení světelných sestupových soustav 
pro vizuální přiblížení. Je však třeba mít na paměti, že 
sestupové světelné soustavy jsou samy o sobě 
prostředky pro vizuální přiblížení a mohou doplňovat 
elektronické prostředky. Přednost ve zřízení 
sestupové světelné soustavy má být dána té RWY, 
na níž existuje vážné nebezpečí a/nebo ji používá 
podstatný počet letounů nevybavených ILS nebo 
MLS.  

12.4 Přednost má být dána RWY užívaným 
proudovými letouny. 

13. Osvětlení provozu neschopných ploch 

Dočasně provozu neschopné plochy mohou být 
označeny stálými návěstidly červené barvy. Tato 
návěstidla mají označovat potenciálně nejvíce 
nebezpečné části plochy. Mají být použita nejméně 
čtyři taková návěstidla s výjimkou trojúhelníkové 
plochy, kde postačí tři návěstidla. Jestliže má plocha 
větší rozměry nebo složitý půdorys, má být počet 
návěstidel zvýšen. Na každých 7,5 m obvodu plochy 
má být instalováno nejméně jedno návěstidlo. Jestliže 
jsou tato návěstidla směrová, mají být orientována 
pokud možno do směru, ve kterém se budou letadla 
nebo mobilní prostředky přibližovat. V případech, že 
se letadla nebo mobilní prostředky budou běžně 
přibližovat z více směrů, má být zváženo přidání 
dalších návěstidel nebo použití všesměrových 
návěstidel k označení plochy z těchto směrů. 
Návěstidla provozu neschopných ploch mají být 
křehká. Jejich výška má být dostatečně nízká 
k zajištění světlé vzdálenosti pro vrtule a pro gondoly 
motorů proudových letadel. 

14. Návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé 

odbočení 

14.1 Návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé 
odbočení (RETIL) tvoří sadu jednosměrových 
návěstidel žluté barvy, která jsou nainstalována na 
dráze a přiléhají k ose dráhy. Světla jsou umístěna 
v sekvenci 3-2-1 ve 100m intervalech před tečným 
bodem osy pojezdové dráhy pro rychlé odbočení. 
Jsou určena pro poskytování znamení pilotům 
o blížící se dostupné pojezdové dráze pro rychlé 
odbočení. 

14.2 Za podmínek nízké dohlednosti 
poskytují návěstidla (RETIL) užitečné informace pro 
přehled o situaci a zároveň umožňují pilotovi 
soustředit se na udržení letadla na ose dráhy. 

14.3 Doba obsazení dráhy po přistání má 
významný vliv na dosažitelnou kapacitu dráhy. 
Návěstidla RETIL umožňují pilotům udržovat správnou 
dojezdovou rychlost, dokud není nutné zpomalit na 
příslušnou rychlost pro odbočení na pojezdovou dráhu 
pro rychlé odbočení. Za optimální se považuje 
dojezdová rychlost 60 uzlů, dokud není dosaženo 
prvního RETIL návěstidla (příčka tvořená trojicí 
návěstidel). 

15. Regulace svítivosti přibližovacích 

a dráhových návěstidel 

15.1 Zřetelnost návěstidel záleží na vjemu 
kontrastu mezi návěstidlem a pozadím. Aby mohl pilot 
využít návěstidla pro přiblížení za dne, musí mít 
svítivost nejméně 2 000 nebo 3 000 cd a jde-li 
o přibližovací návěstidla, je žádoucí svítivost řádově 
20 000 cd. Za podmínek velmi silné denní mlhy může 
být nemožné zajistit návěstidla dostatečné svítivosti, 
aby byla efektivní. Na druhé straně za jasného počasí 
v tmavé noci může být dostatečná svítivost řádově 
100 cd pro přibližovací návěstidla a 50 cd pro 
postranní dráhová návěstidla. I pak si piloti občas 
v těsné blízkosti postranních dráhových návěstidel 
stěžovali, že se jim návěstidla zdají být příliš jasná. 

15.2 Za mlhy je množství rozptýleného světla 
vysoké. Za noci toto rozptýlené světlo zvyšuje natolik 
ostrost mlhy nad prostorem přiblížení a RWY, že 
zvýšením svítivosti návěstidel nad 2 000 nebo  
3000 cd jen málo vzroste jejich dohlednost. Ve snaze 
zvětšit vzdálenost, na níž budou návěstidla poprvé 
spatřena v noci, nesmí být jejich svítivost zvýšena do 
té míry, že pilot může být náhle oslněn při přiblížení 
na tuto vzdálenost. 

15.3 Z předchozího je patrný význam regulace 
svítivosti návěstidel letištních světelných soustav 
podle převládajících podmínek tak, aby se získaly 
nejlepší výsledky bez nadměrného oslnění, které by 
zmátlo pilota. Přiměřené seřízení svítivosti v každém 
jednotlivém případě bude záviset na jasu pozadí 
a podmínkách viditelnosti. Detailní instrukce 
o regulaci svítivosti pro různé podmínky uvádí 
dokument ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4. 

16. Návěstní plocha 

Návěstní plochu je třeba zřídit jen tehdy, když je 
určena k používání pozemních vizuálních návěstí 
ke komunikaci s letadlem za letu. Takové návěsti 
mohou být nezbytné, jestliže letiště nemá letištní řídící 
věž nebo stanoviště letištní letecké informační služby 
nebo, když letiště užívají letouny bez radiového 
vybavení. Pozemní vizuální návěsti mohou být 
užitečné v případě poruchy oboustranného radiového 
spojení s letadlem. Takové informace, které mohou 
být sděleny pozemními vizuálními návěstidly, mají být 
obvykle k dispozici v AIP nebo NOTAM. Potenciální 
potřeba pozemních návěstí má být proto zhodnocena 
před rozhodnutím zřídit návěstní plochu. 

17. Hasičská a záchranná služba 

17.1 Správa 

17.1.1 Hasičská a záchranná služba na letišti má 
být podřízena vedení letiště, které má být odpovědné 
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za zajištění, že zřízená služba je organizována, 
vybavena prostředky a personálem, vycvičena 
a provozována takovým způsobem, aby plnila svoji 
funkci. 

17.1.2 Při vypracovávání podrobného plánu pro 
provádění operací pátrání a záchrany v souladu 
s ustanovením 4.2.1 Předpisu L 12, vedení letiště má 
koordinovat své plány s příslušným koordinačním 
střediskem záchrany, aby byly jasně vymezeny 
hranice jejich odpovědnosti při letecké nehodě v okolí 
letiště.  

17.1.3 Koordinace mezi hasičskou a záchrannou 
službou na letišti a veřejnými pohotovostními útvary, 
jako jsou místní hasičský útvar, policie, pobřežní 
hlídky a nemocnice, má dosáhnout především dohodu 
o pomoci při letecké nehodě.  

17.1.4 Souřadnicová mapa letiště a jeho 
bezprostředního okolí má být zřízena k použití 
dotčenými letištními službami. Uvedeny mají být 
informace týkající se topografie, přístupových cest 
a polohy zásob vody. Tyto mapy mají být viditelně 
umístěny na letištní řídící věži a hasičské stanici a 
mají být k dispozici ve vozidlech hasičské a 
záchranné služby a v jiných podpůrných vozidlech 
požadovaných při zásahu při letecké nehodě nebo 
incidentu. Kopie mají být podle potřeby přiděleny také 
veřejným zásahovým útvarům.  

17.1.5 Koordinační instrukce mají podrobně 
rozepsat odpovědnosti všech dotčených a činnost v 
souvislosti s mimořádnou událostí. Provozovatel 
letiště má zajistit, že tyto instrukce jsou rozšířeny 
a dodržovány. 

17.2 Výcvik 

Výcvikový plán má obsahovat prvotní a opakovací 
výcvik nejméně v následujících oblastech: 

a) seznámení se s letištěm; 

b) seznámení se s letadly; 

c) bezpečnost personálu hasičské a záchranné 

služby; 

d) pohotovostní telekomunikační systém letiště, 

včetně poplachových signálů při požáru letadla; 

e) používání hasebních hadic, trysek, věží a 

dalších hasebních prostředků požadovaných ve 

shodě s Hlavou 9, ust. 9.2;  

f) aplikace typů hasebních látek požadovaných ve 

shodě s Hlavou 9, ust. 9.2; 

g) pomoc při nouzové evakuaci letadel; 

h) hasičské operace; 

i) adaptace a použití organických záchranných a 

hasebních prostředků pro záchranu a požární 

ochranu letadel; 

j) nebezpečné zboží; 

k) seznámení se s povinnostmi personálu podle 

pohotovostního plánu; a 

l) ochranné oděvy a dýchací přístroje. 

17.3 Úroveň poskytované ochrany 

17.3.1 Podle Hlavy 9, ust. 9.2 mají být letiště 
kategorizována pro účely záchrany a požární ochrany 

a úroveň poskytované ochrany má odpovídat kategorii 
letiště. 

17.3.2 Hlava 9, ust. 9.2.2 však připouští nižší 
úroveň poskytované ochrany pro omezené období, 
kdy počet pohybů letounů nejvyšší kategorie, 
normálně používajících letiště ve třech po sobě 
jdoucích nejzatíženějších měsících, je menší než 700. 
Je důležité poznamenat, že úleva uvedená 
v ust. 9.2.2 a) je použitelná jen tehdy, jestliže mezi 
rozměry letounů zahrnutých do 700 pohybů je značný 
rozdíl. 

17.4 Záchranné prostředky pro obtížné prostředí 

17.4.1 Vhodné záchranné prostředky a služby 
mají být k dispozici na letišti, kde plocha zajišťovaná 
službami zahrnuje vodní plochy, mokřiny nebo jiné 
obtížné prostředí a která nemůže být plně zajištěna 
konvenčními kolovými prostředky. Toto je zvláště 
důležité, kde význačná část provozu při přiblížení 
nebo odletu je prováděna nad těmito plochami.  

17.4.2 Záchranné prostředky mají být na člunech 
nebo jiných prostředcích, jako jsou helikoptéry 
a obojživelná vozidla nebo vznášedla, schopných 
operovat na zmíněných plochách. Tyto prostředky 
mají být umístěny tak, aby mohly být rychle uvedeny 
v činnost při zásahu na plochách zajišťovaných 
službou.  

17.4.3 U letiště sousedícího s vodními plochami 
mají být čluny nebo jiné prostředky umístěny 
přednostně na letišti a zajištěny odpovídající 
garážovací prostory. Jestliže jsou tyto prostředky 
umístěny mimo letiště, mají být přednostně pod 
kontrolou letištní hasičské a záchranné služby a 
jestliže to není možné, pod kontrolou jiné kompetentní 
veřejné nebo soukromé organizace, pracující v těsné 
koordinaci s letištní hasičskou a záchrannou službou 
(jako jsou policie, vojsko, přístavní policie nebo 
pobřežní hlídka). 

17.4.4 Čluny a jiné prostředky mají mít co nejvyšší 
rychlost, aby dosáhly místo letecké nehody 
v minimálním čase. Ke zmenšení možnosti zranění 
v průběhu záchranných operací jsou upřednostňovány 
turbinové čluny před čluny s vodním šroubem, pokud 
není vodní šroub zakryt. Jestliže je vodní plocha, která 
má být zajištěna službou, po značnou dobu roku 
zamrzlá, má tomu odpovídat výběr prostředků. 
Prostředky používané touto službou mají být 
vybaveny záchrannými vory a vestami odpovídajícími 
požadavkům větších letadel obvykle používajících 
letiště, obousměrným radiovým spojením a světlomety 
pro noční operace. Jestliže se předpokládá provoz 
letadel za zhoršené viditelnosti, může být nezbytné 
zajistit navádění zasahujících pohotovostních 
prostředků. 

17.4.5 Personál určený k obsluze těchto 
prostředků má být dostatečně vycvičen pro 
záchrannou službu v příslušném prostředí. 

17.5 Vybavení 

17.5.1 Pro zajištění spolehlivého přenosu 
podstatných mimořádných a běžných informací je 
žádoucí zřízení zvláštních telefonních, obousměrných 
radiových a všeobecných poplachových systémů 
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hasičské a záchranné služby. V souladu 
s individuálními požadavky každého letiště toto 
vybavení slouží následujícím účelům: 

a) přímému spojení mezi aktivujícím orgánem 
a letištní hasičskou stanicí k zajištění okamžité 
pohotovosti a výjezdu hasičských a záchranných 
vozidel a personálu v případě letecké nehody 
nebo incidentu; 

b) přímé komunikaci mezi hasičskou a záchrannou 
službou a letovou posádkou letadla v nouzi; 

c) pohotovostním signálům k zajištění okamžitého 
svolání určeného personálu, který není 
v pohotovosti;  

d) svolání základních dotčených služeb na letišti 
nebo mimo letiště, pokud je to nutné; a 

e) udržování spojení obousměrnými radiovými 
prostředky s hasičskými a záchrannými vozidly 
přítomnými u letecké nehody nebo incidentu. 

17.5.2 Dosažitelnosti ambulance a lékařských 
prostředků pro vyprošťování a ošetřování obětí 
letecké nehody má být věnována provozovatelem 
letiště starostlivá péče a má tvořit část všeobecného 
pohotovostního plánu pořízeného pro takové 
mimořádné události. 

18. Řidiči mobilních prostředků 

18.1 Orgány odpovědné za provoz mobilních 
prostředků na pohybové ploše mají zajistit, že řidiči 
jsou příslušně kvalifikováni. Toto může zahrnovat, 
podle řidičovy funkce, znalosti: 

a) geografie letiště; 

b) letištních znaků, značení a návěstidel; 

c) radiotelefonních provozních postupů; 

d) termínů a frází používaných řízením letiště 

včetně hláskování abecedy podle ICAO; 

e) pravidel letových provozních služeb týkajících se 

pozemního provozu; 

f) letištních pravidel a postupů; a 

g) specializovaných činností, jež jsou požadovány 

například v záchraně a požární ochraně. 

18.2 Řidič má být schopen předvést, pokud je to 
třeba, způsobilost při: 

a) provozu nebo použití přenosového nebo 

přijímacího zařízení mobilního prostředku; 

b) porozumění a přizpůsobení se postupům řízení 

letového provozu a místním postupům; 

c) navigaci mobilního prostředku na letišti; a 

d) speciálních znalostech požadovaných pro 

zvláštní činnosti. 

Pokud je to požadováno pro zvláštní funkci, řidič má 
být držitelem řidičského průkazu, průkazu 
radiooperátora nebo jiného osvědčení.  

18.3 Výše uvedené má být aplikováno, jestliže to 
přísluší k vykonávané funkci a není nezbytné, aby 
všichni řidiči byli vycvičeni na stejnou úroveň, 
například řidiči, jejichž činnost je omezena na 
odbavovací plochu. 

18.4 Jestliže jsou používány zvláštní postupy 
pro provoz za podmínek nízké dohlednosti, je žádoucí 

ověřit řidičovu znalost těchto postupů periodickou 
kontrolou. 

19. Metoda ACN-PCN pro ohlašování 

únosnosti vozovek 

(Použije se do 27. listopadu 2024) 

19.1 Přetěžování vozovek 

19.1.1 Přetěžování vozovek může být výsledkem 
velkých zatížení nebo podstatně zvýšeného počtu 
užívání nebo obojího. Zatížení větší než stanovená 
(návrhem nebo ohodnocením) způsobují zkrácení 
návrhové životnosti, zatímco menší zatížení ji 
prodlužují. S výjimkou masivního přetížení, vozovky 
nejsou v důsledku svého strukturálního chování 
závislé na zvláštním limitujícím zatížení, při jehož 
překročení se náhle nebo zcela zničí. Chování je 
takové, že vozovka může přenášet určené zatížení 
pro předpokládaný počet opakování během návrhové 
životnosti. Výsledkem příležitostného malého 
přetěžování, pokud je účelné, je pouze omezená 
ztráta předpokládané životnosti vozovky a relativně 
malé zrychlení její degenerace. Pro takový provoz, při 
kterém velikost přetížení a/nebo četnost používání 
neospravedlňují podrobné analýzy, se navrhují 
následující kritéria: 

a) na netuhou vozovku by neměly nepříznivě 

působit příležitostné pohyby letadel s ACN 

nepřevyšujícím o více než 10 procent vyhlášené 

PCN; 

b) na tuhou nebo na kombinovanou vozovku, 

u které tvoří tuhá vrstva vozovky základní prvek 

konstrukce, by neměly nepříznivě působit 

příležitostné pohyby letadel s ACN 

nepřevyšujícím o více než 5 procent vyhlášené 

PCN; 

c) jestliže je konstrukce vozovky neznámá, má se 

aplikovat omezení 5 procent; a 

d) roční počet pohybů přetěžujících vozovku nemá 

překročit přibližně 5 procent z celkového ročního 

počtu pohybů letadel. 

19.1.2 Takové pohyby přetěžující vozovku nemají 
být obvykle připuštěny na vozovkách vykazujících 
znaky přetížení nebo poruch. Kromě toho má být 
přetěžování zabráněno v jakémkoliv období tání po 
předchozím promrznutí, nebo když by odolnost 
vozovky nebo podloží mohly být oslabeny vodou. 
Jestliže je prováděn přetěžující provoz, provozovatel 
letiště má pozorně sledovat stav vozovky a pravidelně 
také kritéria pro tento provoz, protože nadměrné 
opakování přetěžování může mít za následek 
zkrácení životnosti vozovky nebo požadavek na její 
obnovu. 

19.2 ACN pro některé typy letadel 

Pro usnadnění byly některé současně používané typy 
letadel oceněny na tuhých a netuhých vozovkách na 
čtyřech kategoriích únosnosti podloží podle 
Hlavy 2, ust. 2.6.6 b) a výsledky jsou uvedeny 
v tabulkách v dokumentu ICAO Aerodrome Design 
Manual, Part 3. 
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19. Metoda ACR-PCR pro ohlašování 

únosnosti vozovek 

(Použije se od 28. listopadu 2024) 

19.1 Přetěžování vozovek 

19.1.1 Přetěžování vozovek může být výsledkem 
velkých zatížení nebo podstatně zvýšeného počtu 
užívání nebo obojího. Zatížení větší než stanovená 
(návrhem nebo ohodnocením) způsobují zkrácení 
návrhové životnosti, zatímco menší zatížení ji 
prodlužují. S výjimkou masivního přetížení, vozovky 
nejsou v důsledku svého strukturálního chování 
závislé na zvláštním limitujícím zatížení, při jehož 
překročení se náhle nebo zcela zničí. Chování je 
takové, že vozovka může přenášet určené zatížení 
pro předpokládaný počet opakování během návrhové 
životnosti. Výsledkem příležitostného malého 
přetěžování, pokud je účelné, je pouze omezená 
ztráta předpokládané životnosti vozovky a relativně 
malé zrychlení její degenerace. Pro takový provoz, při 
kterém velikost přetížení a/nebo četnost používání 
neospravedlňují podrobné analýzy, se navrhují 
následující kritéria: 

a) na netuhou a tuhou vozovku by neměly nepříznivě 

působit příležitostné pohyby letadel s ACR 

nepřevyšujícím o více než 10 procent vyhlášené 

PCR; 

b) roční počet pohybů přetěžujících vozovku nemá 

překročit přibližně 5 procent z celkového ročního 

počtu pohybů, nepočítaje v to lehká letadla. 

19.1.2 Takové pohyby přetěžující vozovku nemají 
být obvykle připuštěny na vozovkách vykazujících 
znaky přetížení nebo poruch. Kromě toho má být 
přetěžování zabráněno v jakémkoliv období tání po 
předchozím promrznutí, nebo když by odolnost 
vozovky nebo podloží mohly být oslabeny vodou. 
Jestliže je prováděn přetěžující provoz, provozovatel 
letiště má pozorně sledovat stav vozovky a pravidelně 
také kritéria pro tento provoz, protože nadměrné 
opakování přetěžování může mít za následek 
zkrácení životnosti vozovky nebo požadavek na její 
obnovu. 

19.2 ACR pro některé typy letadel 

Pro usnadnění je na internetových stránkách ICAO 
k dispozici specializovaný software pro výpočet ACR 
jakéhokoli letadla o jakékoli hmotnosti na tuhých 
i netuhých vozovkách a na čtyřech kategoriích podloží 
podle Hlavy 2, ust. 2.6.6 b). 

20. Autonomní výstražný systém narušení 

dráhy (ARIWS)  

Poznámka 1: Tyto autonomní systémy jsou obecně 
poměrně složité, co se týče návrhu a provozu, a jako 
takové zasluhují pečlivé zvážení na všech úrovních 
průmyslu, od regulačního úřadu po koncového 
uživatele. Tento poradenský materiál má poskytnout 
srozumitelnější popis systému(ů) a nabídnout několik 
doporučených činností potřebných k řádnému 
zavedení těchto systémů na letišti v jakémkoli státě.  

Poznámka 2: Různé přístupy k prevenci narušení 
RWY uvádí dokument Manual on the Prevention of 
Runway Incursion (Doc 9870). 

20.1 Všeobecný popis  

20.1.1 Fungování ARIWS je založeno na 
přehledovém systému, který sleduje aktuální situaci 
na RWY a automaticky předává tuto informaci 
výstražným návěstidlům na (vzletových) prazích a na 
vjezdech na RWY. Jakmile letadlo opouští RWY 
(dojezd) nebo přilétá na RWY (krátké finále), rozsvítí 
se červená výstražná návěstidla u vjezdů, indikující, 
že je nebezpečné vstupovat nebo křižovat RWY. 
Jakmile je letadlo připraveno na RWY pro vzlet a jiné 
letadlo nebo mobilní prostředek vstoupí na danou 
RWY nebo ji křižuje, rozsvítí se červená výstražná 
návěstidla v prostoru prahu dráhy, indikující, že je 
nebezpečné zahájit rozjezd pro vzlet.  

20.1.2 Všeobecně ARIWS sestává z nezávislého 
přehledového systému (primární radar, multilaterace, 
speciální kamery, specializovaný radar, atd.) 
a výstražného systému v podobě dodatečných 
letištních systémů návěstidel spojených 
prostřednictvím procesoru, který vydává výstrahy 
přímo letovým posádkám a řidičům mobilních 
prostředků nezávisle na ATC.  

20.1.3 ARIWS nevyžaduje prokládání okruhů, 
záložní zdroj napájení nebo funkční spojení na jiné 
vizuální systémy.  

20.1.4 V praxi není potřeba, aby byl výstražnými 
návěstidly vybaven každý vstup na RWY nebo práh 
dráhy. Každé letiště bude muset posoudit své potřeby 
individuálně závisející na charakteristikách letiště. 
Existuje několik systémů nabízejících stejný nebo 
podobný rozsah funkcí.  

20.2 Činnosti letové posádky 

20.2.1 Je velmi důležité, aby letové posádky 
rozuměly výstrahám, které vysílá systém ARIWS. 
Výstrahy jsou vydávány téměř v reálném čase, přímo 
letové posádce, protože zde není čas pro komunikaci 
„štafetového“ typu. Jinými slovy výstraha na konflikt 
generovaná službě ATS, která poté musí interpretovat 
výstrahu a zhodnotit situaci a předat informaci 
dotyčnému letadlu, by zabrala o několik sekund více, 
přičemž každá sekunda je pro možnost zastavit 
bezpečně letadlo a předejít možné srážce kritická. 
Pilotům je zobrazen celosvětově jednotný signál, který 
znamená „OKAMŽITĚ ZASTAVTE“ a musí se naučit 
podle toho reagovat. Stejně tak piloti, kteří obdrželi 
povolení ATS ke vzletu nebo křižování RWY, ale vidí 
soustavu červených návěstidel, musí ZASTAVIT a 
informovat ATS, že jejich vzlet byl přerušen/zastavili 
kvůli červeným návěstidlům. Opakovaně je důležité 
zdůraznit, že prostor pro reakci nesmí umožnit 
nesprávnou interpretaci tohoto signálu. Je nanejvýš 
důležité, aby byl tento vizuální signál jednotný po 
celém světě.  

20.2.2 Rovněž musí být zdůrazněno, že zhasnutí 
červených návěstidel samo o sobě neznamená 
povolení pokračovat. Takové povolení je od řízení 
letového provozu stále požadováno. Nepřítomnost 
červených návěstidel znamená pouze to, že nebyl 
zjištěn možný konflikt.  

20.2.3 V případě, že je systém neprovozuschopný, 
nastane jedna ze dvou situací. Pokud dojde k poruše 
systému za zhasnutého stavu, není potřeba provést 
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žádné změny postupů. Jediná věc, ke které dojde, je 
ztráta automatického, nezávislého výstražného 
systému. Jak činnost ATS, tak postupy letové 
posádky (v reakci na povolení ATS) zůstanou beze 
změn.  

20.2.4 Měly by být vytvořeny postupy řešící 
případ, kdy dojde k poruše systému v rozsvíceném 
stavu. Bude na TS a/nebo provozovateli letiště, aby 
tyto postupy stanovil v závislosti na jejich vlastních 
okolnostech. Je nutné mít na paměti, že letové 
posádky jsou vyškoleny na všech červených 
návěstidlech „ZASTAVIT“. Pokud je postižená část 
systému nebo celý systém vypnut, mění se situace na 
scénář zhasnutých návěstidel popsaný v ust. 20.2.3 
výše. 

20.3 Letiště  

20.3.1 ARIWS nemusí být zřízen na všech 
letištích. Letiště zvažující instalaci takového systému 
může chtít posoudit své potřeby individuálně, 
v závislosti na úrovni provozu, geometrii letiště, 
schématech pojíždění na zemi, atd. V tomto procesu 
mohou být nápomocny skupiny místních uživatelů, 
jako je např. LRST (Local Runway Safety Team). 
Rovněž není potřeba, aby byla soustavou 
(soustavami) návěstidel vybavena každá RWY nebo 
pojezdová dráha a ne každá instalace vyžaduje, aby 
počítač zjišťující konflikty plnil informacemi komplexní 
pozemní přehledový systém.  

20.3.2 Ačkoli mohou existovat místní specifické 
požadavky, vztahují se na všechny ARIWS některé 
základní systémové požadavky:  

a) systém řízení a záložní zdroj napájení systému 
musí být nezávislý na jakémkoli jiném systému 
používaném na letišti, zejména na jiných částech 
světelné soustavy;  

b) systém musí pracovat nezávisle na spojovacích 
prostředcích ATS;  

c) systém musí vydávat celosvětové přijatý vizuální 
signál, který je jednotný a který posádky okamžitě 
chápou; a 

d) pro případ nesprávné funkce nebo poruchy části 
nebo celého systému by měly být vypracovány 
místní postupy.  

20.4 Letové provozní služby  

20.4.1 ARIWS je navržen tak, aby doplňoval 
běžné funkce ATS, a dával letovým posádkám a 
řidičům mobilních prostředků výstrahu, pokud během 
normálního provozu letiště došlo nechtěně ke vzniku 
konfliktu nebo k jeho nepostřehnutí. ARIWS vydá 
přímou výstrahu, pokud, např. pozemní řízení nebo 
(místní) řídicí věž vydali povolení k vyčkávání 
v blízkosti dráhy, avšak letová posádka nebo řidič 
mobilního prostředku „nepostřehli“ část jejich povolení 
týkající se vyčkávání v blízkosti, řízení letového 
provozu nepostřehlo, že letová posádka nebo řidič 
mobilního prostředku tuto část neopakovali a věž 
vydala povolení ke vzletu nebo přistání na tu samou 
RWY. 

20.4.2 V případě, kdy bylo povolení vydáno 
a posádka hlásí nevyhovění v důsledku „červených 
návěstidel“, nebo přerušení vzletu z důvodu 
„červených návěstidel“, potom je zcela nezbytné, aby 
řídící situaci posoudil a vydal podle potřeby dodatečné 

instrukce. Je možné, že systém vydal falešnou 
výstrahu nebo že možné narušení už neexistuje; 
avšak výstraha může být rovněž opodstatněná. 
V každém případě je potřeba vydat dodatečné 
instrukce a/nebo nové povolení. V případě, že došlo 
k selhání systému, je potřeba stanovit postupy, jak je 
popsáno výše v ust. 20.2.3 a 20.2.4. Bez potvrzení 
skutečnosti, že zde neexistuje žádný konflikt, by 
v žádném případě nemělo být rozsvícení ARIWS 
ignorováno. Stojí za zmínku, že na letištích s těmito 
instalovanými systémy předešli mnoha incidentům. 
Také je třeba poznamenat, že na těchto letištích 
rovněž došlo k falešným výstrahám, obvykle 
v důsledku kalibrace výstražného softwaru, ale 
v každém případě musí být provedeno potvrzení 
existence nebo neexistence možného konfliktu.  

20.4.3 I když může mít u mnohých instalací 
personál ATS k dispozici vizuální nebo zvukové 
upozornění, v žádném případě není cílem, aby 
personál ATS musel aktivně systém sledovat. Tato 
upozornění mohou personálu ATS usnadnit rychlé 
posouzení konfliktu v případě výstrahy a pomoci jim 
vydat další příslušné instrukce, ale ARIWS by neměl 
hrát aktivní roli v normálním fungování jakéhokoli 
zařízení ATS.  

20.4.4 Každé letiště, kde je tento systém 
instalován, vytvoří postupy v závislosti na jejich 
jedinečné situaci. Znovu je nezbytné zdůraznit, že za 
žádných okolností by piloti nebo řidiči mobilních 
prostředků neměli být instruováni, aby „projeli červená 
návěstidla“. Jak již bylo uvedeno dřív, může v tomto 
procesu tvorby výrazně pomoci využití týmů LRST. 

20.5 Uveřejnění informací 

20.5.1 Informace týkající se charakteristik a stavu 
ARIWS na letišti jsou uveřejňovány v oddílu AD 2.9 
AIP (viz Předpis L 10066) a jejich stav je podle 
potřeby aktualizován prostřednictvím NOTAM nebo 
ATIS v souladu s ust. 2.9.1 Předpisu L 14.  

20.5.2 Provozovatelé letadel mají zajistit, aby 
dokumentace letových posádek zahrnovala postupy 
týkající se ARIWS a příslušné poradenské informace 
v souladu s Předpisem L 6/I, resp. přímo použitelnými 
předpisy EU.  

20.5.3 Letiště mohou poskytnout svému 
personálu, provozovatelům letadel, ATS a personálu 
třetích stran, kteří možná budou mít co do činění 
s ARIWS, další zdroje poradenského materiálu.  

21. Poradenský materiál týkající se návrhu 

pojezdových drah s cílem minimalizovat 

potenciální možnost narušení RWY 

21.1 Osvědčené postupy návrhu letiště mohou 
snížit potenciální možnost narušení RWY, zatímco 
zůstává zachována provozní účinnost a kapacita 
letiště. Následující poradenský materiál týkající se 
návrhu pojezdových drah lze považovat za součást 
plánu ochrany před narušením RWY, jako prostředku, 
jak zajistit, že jsou během fáze návrhu nových RWY 
a pojezdových drah řešeny aspekty narušení dráhy. 
V rámci tohoto cíleného poradenského materiálu je 
prvořadým ohledem omezit počet letadel nebo 
mobilních prostředků vstupujících na nebo křižujících 
RWY, zajistit pilotům rozšířený nebráněný výhled na 
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celou RWY a korigovat, jak je to jen možné, 
pojezdové dráhy určené jako kritické body.  

21.2 Kde je to možné, měla by být osa vjezdové 
pojezdové dráhy kolmá na osu RWY. Tento princip 
konstrukce zajišťuje pilotům nebráněný výhled na 
celou RWY v obou směrech, aby bylo možné před 
pokračováním na RWY potvrdit, že na RWY 
a přiblížení neexistují provozní konflikty. Kde je úhel 
pojezdové dráhy takový, že znemožňuje volný 
nebráněný výhled v obou směrech, mělo by být 
zváženo zřízení kolmé části pojezdové dráhy 
bezprostředně přiléhající k RWY, které by pilotům 
umožnilo celkové vizuální prohlédnutí před vstupem 
na nebo křižováním RWY.  

21.3 V případě křížení pojezdových drah s RWY, 
vyvarovat se návrhů pojezdových drah širších, než je 
doporučeno v Předpisu L 14. Tento princip konstrukce 
umožňuje lepší rozpoznání umístění vyčkávacího 
místa dráhy a doprovodných znaků, značení 
a světelných vizuálních vjemů.  

21.4 Existující pojezdové dráhy širší, než je 
doporučeno v Předpisu L 14, lze upravit na 
doporučenou šířku provedením postranního značení 
pojezdové dráhy. Pokud je to možné, vhodnější 
varianta oproti dodatečnému značení, je zřízení 
pojezdové dráhy dle standardních požadavků. 

21.5 Vjezdy na RWY z více pojezdových drah by 
měly být vzájemně rovnoběžné a být jasně odděleny 
nezpevněným povrchem. Tento princip konstrukce 
poskytuje každému umístění vyčkávacího místa dráhy 
kus země pro řádné umístění doprovodných znaků, 
značení a světelných vizuálních vjemů u vyčkávacího 
místa dráhy. Navíc tento princip konstrukce eliminuje 
zbytečné náklady za výstavbu nepoužitelných vozovek 
a rovněž náklady za provedení postranního značení 
pojezdové dráhy k označení této nepoužitelné 
vozovky. Obecně přemíra zpevněných ploch 
u vyčkávacích míst dráhy snižuje účinnost znaků, 
značení a světelných vizuálních vjemů.  

21.6 Konstruujte pojezdové dráhy, které křižují 
RWY jako jedna jediná přímá pojezdová dráha. 
Vyhněte se tomu, že by se pojezdová dráha za 
křižovatkou s RWY rozdělovala na dvě. Tento princip 
konstrukce se vyhýbá konstrukcím pojezdových drah 
ve tvaru Y, o nichž je známo, že představují riziko 
narušení dráhy.  

21.7 Pokud je to možné, vyhněte se konstrukcím 
pojezdových drah, které vstupují na RWY v místě její 
poloviny. Tento princip konstrukce pomáhá snížit 
rizika srážky na nejnebezpečnějších místech (místo 
s vysokou energií), protože v této části dráhy 
disponuje odlétající letadlo v případě srážky s jiným 
zbloudilým letadlem nebo mobilním prostředkem 
vysokým množstvím energie, která neumožňuje 
účinné zastavení, ale ani dostatečnou rychlost 
k provedení bezpečného vzletu.  

21.8 Zajistěte dostatečnou vzdálenost vozovky 
mezi pojezdovou dráhou pro rychlé odbočení 
a ostatními pojezdovými dráhami jinými než pro rychlé 
odbočení, které vstupují na RWY nebo ji křižují. Tento 
princip konstrukce zabraňuje tomu, aby dvě 
pojezdové dráhy přesahovaly jedna do druhé a tvořily 

rozsáhlou zpevněnou plochu, která by mohla zmást 
piloty vstupující na RWY.  

21.9 Pokud je to možné, vyhněte se použití 
různých materiálů vozovky (asfalt a beton) na 
vyčkávacím místě dráhy nebo v jeho blízkosti. Tento 
princip konstrukce předchází vzniku vizuální záměny, 
pokud jde o skutečné umístění vyčkávacího místa 
dráhy.  

21.10 Obvodové pojezdové dráhy. Mnohá letiště 
mají více než jednu RWY, a to zejména dvojici 
paralelních RWY (dvě RWY na jedné straně 
terminálu), což představuje složitý problém v tom, že 
je potřeba, aby buď na příletu, nebo odletu letadlo 
křižovalo RWY. Při takovém uspořádání je 
bezpečnostním cílem vyvarovat se nebo alespoň 
udržet na minimu počet křižování RWY. Tohoto 
bezpečnostního cíle lze dosáhnout vybudováním 
„obvodové pojezdové dráhy“. Obvodová pojezdová 
dráha je pojezdová trasa, která prochází okolo konce 
RWY, umožňující přilétávajícímu letadlu (když přistání 
probíhají na vnější RWY dvojice) dostat se k terminálu 
nebo odlétávajícímu letadlu (když odlety probíhají na 
vnější RWY dvojice) dostat se na RWY, aniž by 
křižovalo RWY nebo se dostalo do konfliktu 
s odlétávajícím nebo přilétávajícím letadlem.  

21.11 Obvodová pojezdová dráha by měla být 
navržena v souladu s následujícími kritérii:  

a) Vyžaduje se, aby mezi prahem RWY ve směru 
přistání a osou pojezdové dráhy v místě, kde 
křižuje pod dráhou přiblížení, byla dostatečná 
vzdálenost umožňující, aby kritické pojíždějící 
letadlo projelo pod přiblížením, aniž by narušilo 
přibližovací plochu.  

b) Po konzultaci s výrobci letadel by měl být v úvahu 
vzat vliv proudu výfukových plynů vzlétávajících 
letadel; při určování umístění obvodové pojezdové 
dráhy by měl vyhodnocen rozsah vzletového tahu.  

c) Rovněž by měl být uvážen požadavek na 
koncovou bezpečnostní plochu, stejně jako možná 
interference s přistávacími systémy a jinými 
navigačními prostředky. Např. v případě systému 
ILS by měla být obvodová pojezdová dráha 
umístěna za anténou kurzového majáku, ne mezi 
anténou kurzového majáku a RWY, v důsledku 
možnosti silného rušení ILS. Poznamenejme, že 
toho je těžší docílit, jakmile vzdálenost mezi 
kurzovým majákem a RWY narůstá.  

d) V úvahu by měly být rovněž vzaty otázky lidských 
činitelů. Měla by být přijata vhodná opatření 
pomáhající pilotům rozlišit mezi letadly, která 
křižují RWY, a těmi, která jsou bezpečně na 
obvodové pojezdové dráze.  

22. Data popisující letiště  

22.1 Úvod  

Hlava 2, ust. 2.1.2 a 2.1.3 obsahují požadavky týkající 
se poskytování dat popisujících letiště. Geografická 
data popisující letiště jsou shromažďovány a 
zpřístupněny leteckým informačním službám pro 
letiště určená pro provoz za podmínek letu dle 
přístrojů nebo dle rozhodnutí ÚCL. Tato použití jsou 
úzce spjata s určenou potřebou a provozním využitím, 
kde by použití těchto dat poskytlo bezpečnostní přínos 
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nebo mohlo být použito ke zmírnění bezpečnostního 
rizika.  

22.2 Použití 

22.2.1 Data popisující letiště zahrnují geografické 
informace o letišti, které podporují aplikace zlepšující 
situační povědomí uživatele nebo doplňují jeho 
navigaci na zemi, a tím zvyšují bezpečnostní rezervy 
a efektivitu provozu. S příslušnou přesností datových 
prvků podporují tyto datové soubory aplikace pro 
společné rozhodování, obecné situační povědomí a 
vedení na letišti. Datové soubory jsou určeny pro 
využití v následujících aplikacích pro leteckou 
navigaci:  

a) palubní povědomí o poloze a trati zahrnující 
pohyblivé mapy s polohou vlastního letadla, 
vedení a navigaci na zemi;  

b) povědomí o provozu zahrnující přehled a detekci a 
výstrahu narušení RWY (jako je v A-SMGCS 
úrovně 1, respektive 2);  

c) pozemní povědomí o poloze a trati zahrnující 
zobrazení situace s polohami a trasami pojíždění 
letadel a mobilních prostředků, vedení a navigaci 
na zemi (jako je A-SMGCS úrovní 3 a 4);  

d) zjednodušení leteckých informací souvisejících 
s letištěm, včetně oznámení NOTAM;  

e) řízení zdrojů a letištních zařízení; a 

f) tvorba leteckých map.  

22.2.2 Data mohou být rovněž využita v jiných 
aplikacích, jako jsou výcvikové/letové simulátory a 
palubní nebo pozemní systémy pro zlepšení 
viditelnosti (EVS), syntetické systémy vidění (SVS) a 
kombinované systémy vidění (CVS).  

22.3 Určování letišť, která mají být vzata do 
úvahy pro shromažďování jevů dat popisujících letiště 

22.3.1 S cílem určit, která letiště mohou být ku 
prospěchu aplikací vyžadujících shromažďování 
geografických dat popisujících letiště, mohou být 
vzaty do úvahy následující charakteristiky letiště:  

- bezpečnostní rizika na letišti;  

- podmínky dohlednosti;  

- dispoziční plán letiště; a  

- hustota provozu.  

Poznámka: Další poradenský materiál týkající se 
dat popisujících letiště lze nalézt v dokumentu Airport 
Services Manual (Doc 9137), Part 8 – Airport 
Operational Service. 
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Obr. A-7. Přibližovací světelné soustavy pro přesné přiblížení I. kategorie
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Obr. A-8. Svislé tolerance instalace 
  

 


