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Obr. 2.1 – Izokandelový diagram pro přibližovací světelnou soustavu – osová návěstidla a příčky (bílé návěstidlo) 
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Obr. 2.2 – Izokandelový diagram pro přibližovací světelnou soustavu postranní řady (červené návěstidlo) 
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Obr. 2.3 – Izokandelový diagram pro prahová návěstidla (zelené návěstidlo) 
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Obr. 2.4 – Izokandelový diagram pro návěstidla vnějších prahových polopříček (zelené návěstidlo) 
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Obr. 2.5 – Izokandelový diagram pro návěstidla dotykového pásma RWY (bílé návěstidlo) 
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Obr. 2 - 6 Izokandelový diagram pro osová návěstidla RWY s podélnými rozestupy 30 m (bílá návěstidla) 
a návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé odbočení (žlutá návěstidla) 
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Obr. 2 - 7 Izokandelový diagram pro osová návěstidla RWY s podélnými rozestupy 15 m (bílá návěstidla) 
a návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé odbočení (žlutá návěstidla) 
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Obr. 2.8 – Izokandelový diagram pro koncová návěstidla RWY (červené návěstidlo) 
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Poznámky: 

1. Křivky jsou vypočteny podle rovnice     
2. Sbíhavost 3,5 stupně. 
3. Pro červené návěstidlo násobit hodnotou 0,15. 
4. Pro žluté návěstidlo násobit hodnotou 0,40. 
5. Viz souhrnná poznámka k obr. 2.1 až 2.11. 
 
 

Obr. 2.9 Izokandelový diagram pro postranní dráhová návěstidla 
kde je šířka RWY 45 m (bílé návěstidlo) 

 



PŘEDPIS L14  DOPLNĚK 2 

19.11.2009 
 Dopl. 2 - 10 

 
 
 
 

Poznámky: 

1. Křivky jsou vypočteny podle rovnice     
2. Sbíhavost 4,5 stupně. 
3. Pro červené návěstidlo násobit hodnotou 0,15. 
4. Pro žluté návěstidlo násobit hodnotou 0,40. 
5. Viz souhrnná poznámka k obr. 2.1 až 2.11. 
 

 
Obr. 2.10 Izokandelový diagram pro postranní dráhová návěstidla 

kde je šířka RWY 60 m (bílé návěstidlo) 
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Souhrnné poznámky k obr. 2.1 až 2.11 

 

1. Elipsy ve všech vyobrazeních jsou symetrické podle svislé i vodorovné osy. 

 

2. Obr. 2.1 až 2.10 znázorňují minimální přípustné svítivosti návěstidel. Průměrná svítivost hlavního svazku je 

vypočtena při zavedení sítě bodů, znázorněné na obr. 2.11 a užitím hodnot svítivosti změřených ve všech 

bodech sítě, umístěných uvnitř nebo na obvodu elipsy, která reprezentuje hlavní svazek. Průměrná hodnota 

je aritmetickým průměrem svítivostí návěstidel měřených ve všech uvažovaných bodech sítě. 

 

3. Při náležité orientaci návěstidel není přijatelná žádná odchylka od obrazce hlavního svazku. 

 

4. Poměr střední svítivosti. Poměr mezi průměrnou svítivostí uvnitř elipsy definující hlavní svazek typického 

nového návěstidla a průměrnou svítivostí hlavního svazku nového postranního dráhového návěstidla musí 

být následující: 

 

Obr. 2.1 Osová návěstidla a návěstidla příček přibližovací světelné 
soustavy 

1,5 až 2,0 (bílé světlo) 

Obr. 2.2 Návěstidla postranních řad přibližovací světelné soustavy  0,5 až 1,0 (červené světlo) 

Obr. 2.3 Návěstidla prahu dráhy 1,0 až 1,5 (zelené světlo) 

Obr. 2.4 Návěstidla vnější prahových polopříček 1,0 až 1,5 (zelené světlo) 

Obr. 2.5 Návěstidla dotykové zóny 0,5 až 1,0 (bílé světlo) 

Obr. 2.6 Osová návěstidla RWY (podélný rozestup 30 m) 0,5 až 1,0 (bílé světlo) 

Obr. 2.7 Osová návěstidla RWY (podélný rozestup 15 m) 0,5 až 1,0 pro kat. III (bílé světlo) 

  0,25 až 0,5 pro kat I a II (bílé světlo) 

Obr. 2.8 Návěstidla koncové příčky 0,25 až 0,5 (červené světlo) 

Obr. 2.9 Postranní dráhová návěstidla (šířka RWY 45 m) 1,0 (bílé světlo) 

Obr. 2.10 Postranní dráhová návěstidla (šířka RWY 60 m) 1,0 (bílé světlo) 

 

5. Obálky svazků ve vyobrazeních poskytují nezbytné informace pro přiblížení až do RVR řádově 150 m a vzlet 

až do RVR řádově 100 m. 

 

6. Vodorovné úhly se měří od svislé roviny procházející osou RWY. Pro návěstidla jiná než osová se směr  

k ose RWY uvažuje jako kladný. Svislé úhly se měří od vodorovné roviny. 

 

7. V případě, že pro osová návěstidla a světelné příčky v přibližovací světelné soustavě a v postranních řadách 

návěstidel jsou použita zapuštěná návěstidla namísto nadzemních návěstidel, např. na RWY s posunutým 

prahem dráhy, mohou být požadavky na svítivost dosaženy instalováním dvou nebo tří světelných zdrojů 

(nižší svítivosti) na každé pozici. 

 

8. Velmi důležitá je nutnost přiměřené údržby. Průměrná svítivost se nemá nikdy snížit na hodnotu menší než 

50% hodnoty, která je uvedena ve vyobrazeních; má být cílem vedení letišť udržovat úroveň světelného 

výkonu blízko specifikovanému minimu průměrné svítivosti. 

 

9. Světelné jednotky mají být instalovány tak, že hlavní svazek má odchylku od příslušného požadavku menší 

než půl stupně. 
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Obr. 2.12 Izokandelový diagram pro osová návěstidla pojezdové dráhy (rozestup 15 m), 
návěstidla vstupu na dráhu, příček zákazu vstupu a stop příček v přímých částech 
určený pro použití v podmínkách RVR nižší než o hodnotě 300 m, kde se mohou 
vyskytnout velká překrytí a pro dráhová ochranná návěstidla nízké svítivosti 
v uspořádání typu B. 

Obr. 2.13 Izokandelový diagram pro osová návěstidla pojezdové dráhy (rozestup 15 m), příček 
zákazu vstupu a stop příček v přímých částech určený pro použití v podmínkách 
RVR nižší než o hodnotě 300 m. 
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Obr. 2.14 Izokandelový diagram pro osová návěstidla pojezdové dráhy (rozestup 7,5 m), 
návěstidla vstupu na dráhu, příček zákazu vstupu a stop příček v obloucích zatáček 
určený pro použití v podmínkách RVR nižší než o hodnotě 300 m. 

Obr. 2.15 Izokandelový diagram pro osová návěstidla pojezdové dráhy (rozestup 30 a 60 m), 
příček zákazu vstupu a stop příček v přímých částech určený pro použití v podmínkách 
RVR 300 m a více. 

Poznámky: 
1. 1. Návěstidla v oblouku zatáčky musí být odchýlena o 15,75 stupňů od tečny oblouku. Toto neplatí pro 

návěstidla vstupu na dráhu (REL). 
2. Zvýšená svítivost návěstidel vstupu na dráhu (REL) musí být dvojnásobné hodnoty specifikované 

svítivosti, tj. minimálně 20 cd, hlavní světelný svazek 100 cd a minimální průměr 200 cd. 
3. Viz souhrnná poznámka k obr. 2.12 až 2.21. 
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Obr. 2.16 Izokandelový diagram pro osová návěstidla pojezdové dráhy (rozestup 7,5, 15 a 30 
m), příček zákazu vstupu a stop příček v obloucích zatáček určený pro použití 
v podmínkách RVR 300 m a více. 
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Obr. 2.17 Izokandelový diagram pro osová návěstidla pojezdové dráhy vysoké svítivosti (rozestup 15 m), příček 
zákazu vstupu a stop příček v přímých úsecích, určený pro použití ve zdokonalených systémech sledování a 
řízení pohybu na ploše, tam, kde jsou požadované vyšší intenzity návěstidel a kde se mohou vyskytovat 
velká překrytí. 
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Obr. 2.18 Izokandelový diagram pro osová návěstidla pojezdové dráhy vysoké svítivosti (rozestup 15 m), příček 
zákazu vstupu a stop příček v přímých úsecích, určený pro použití ve zdokonalených systémech sledování a 
řízení pohybu na ploše, tam, kde jsou požadované vyšší intenzity návěstidel. 
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Obr. 2.19 Izokandelový diagram pro osová návěstidla pojezdové dráhy vysoké svítivosti (rozestup 7,5 m), příček 
zákazu vstupu a stop příček v obloucích zatáček, určený pro použití ve zdokonalených systémech sledování 
a řízení pohybu na ploše, tam, kde jsou požadované vyšší intenzity návěstidel. 
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Souhrnné poznámky k obr. 2.12 až 2.21 

 

1. Hodnoty svítivosti uvedené na Obr. 2.12 až 2.20 jsou v kandelách u osových návěstidel pojezdových drah pro 

světlo zelené a žluté barvy, světlo žluté barvy u ochranných dráhových návěstidel a červené světlo  

u návěstidel stop příček.  

 

2. Obr. 2.12 až 2.20 znázorňují minimální přípustnou svítivost návěstidel. Průměrná svítivost hlavního svazku je 

vypočtena při použití bodové sítě, jak je znázorněno na obr. 2.21 a při použití hodnot svítivosti změřených ve 

všech bodech umístěných uvnitř a po obvodě pravoúhelníku reprezentujícího hlavní svazek a po jeho obvodě. 

Průměrná hodnota je aritmetický průměr svítivostí změřených ve všech uvažovaných bodech sítě. 

 

3. Při náležité orientaci návěstidel není přijatelná žádná odchylka od obrazce hlavního svazku. 

 

4. Úhly ve vodorovné rovině se měří od svislé roviny procházející osou pojezdové dráhy kromě částí  

v zatáčkách, kde se měří od tečen křivek. 

 

5. Úhly ve svislé rovině se měří od podélného sklonu pojezdové dráhy. 

 

6. Závažnost přiměřené údržby nemůže být přeceněna. Svítivost, ať již průměrná nebo (když to připadá v úvahu) 

příslušná svítivost podle křivky izokandel, se nemá nikdy snížit na hodnotu menší než 50% hodnoty, která je 

uvedena ve vyobrazeních; cílem vedení letišť má být udržovat úroveň světelného výkonu blízko 

specifikovaného minima průměrné svítivosti. 

 

7. Návěstidla se musí instalovat s takovou přesností, aby hlavní svazek nebo nejvnitřnější svazek (podle toho co 

je vhodné) byl nastaven s tolerancí 0,5 stupně od stanovené hodnoty. 
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Poznámka 3: Strmost přechodu z bílého světla do žádného 
světla ve svislé rovině je podstatná pro provoz T-VASIS. 
Pro přesné výškové nastavení viz Obr. 5 – 18. 
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Obr. 2.23 Rozložení svítivosti soustav PAPI a APAPI 
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Obr. 2.26 Izokandelový diagram vyčkávacích návěstidel pro vzlet (THL) (červené návěstidlo)

Poznámka 1: Křivky jsou vypočteny podle rovnice 
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Poznámka 2: Viz souhrnná poznámka k obr. 2.1 až 2.26. 
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