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HLAVA 10 - ÚDRŽBA LETIŠTĚ 

10.1 Všeobecně 

10.1.1 Na letišti musí být stanoven plán programu 
údržby, včetně preventivní údržby, je-li požadována, 
k udržení vybavení ve stavu, ve kterém neohrožuje 
bezpečnost, pravidelnost nebo účinnost leteckého 
provozu. 

Poznámka 1: Preventivní údržbou je plánovaná 
údržba prováděná za účelem zabránění jakékoliv 
poruchy nebo snížení účinnosti vybavení. 

Poznámka 2: Pojem „vybavení“ zahrnuje takové 
věci jako vozovky, vizuální prostředky, oplocení, 
odvodňovací a elektrické systémy a budovy. 

10.1.2 Návrh a realizace programu údržby musí 
brát v úvahu zásady lidských činitelů. 

Poznámka 1: Poradenský materiál týkající se 
zásad lidských činitelů je uveden v dokumentech 
ICAO Human Factors Training Manual (Doc 9683) a 
Airport Service Manual (Doc 9137), Part 8 – Airport 
Operational Services. 

Poznámka 2: Obecné zásady a postupy týkající se 
výcviku personálu letiště, včetně programů výcviku a 
přezkoušení odborné způsobilosti, jsou stanoveny 
v dokumentu PANS-Aerodromes (Doc 9981). 

10.2 Vozovky 

10.2.1 Povrchy všech pohybových ploch včetně 
vozovek (RWY, pojezdových drah a odbavovacích 
a přilehlých ploch) musí být kontrolovány a jejich stav 
pravidelně sledován jako součást preventivního 
a nápravného programu údržby letiště s cílem zamezit 
a snížit výskyt cizích předmětů (FOD), které by mohly 
způsobit poškození letadel nebo zhoršit provoz jejich 
systémů. 

Poznámka 1: Požadavky na kontrolu pohybových 
ploch jsou uvedeny v ust. 2.9.3. 

Poznámka 2: Poradenský materiál k provádění 
každodenních kontrol na pohybové ploše a kontrol 
cizích předmětů je uveden v dokumentech ICAO PANS-
Aerodromes (Doc 9981), Manual of Surface Movement 
Guidance and Control Systems (SMGCS) (Doc 9476) a 
Advanced Surface Movement Guidance and Control 
Systems (A-SMGCS) Manual (Doc 9830). 

Poznámka 3: Další poradenský materiál 
k zametání/čištění ploch jsou uvedeny v dokumentu 
ICAO Airport Services Manual, Part 9. 

Poznámka 4: Poradenský materiál k preventivním 
opatřením ve vztahu k povrchu postranních pásů je 
uveden v Dodatku A, bod 8 a  v dokumentu ICAO 
Aerodrome Design Manual, Part 2. 

Poznámka 5: Kde je vozovka používaná velkými 
letadly nebo letadly s tlakem v pneumatikách v horních 
kategoriích uvedených v ust. 2.6.6(c), měla by být 
věnována zvýšená pozornost integritě zastavěných 
návěstidel ve vozovce a spojům.  

10.2.2 Povrch RWY musí být udržován v takovém 
stavu, aby bylo zabráněno vytváření škodlivých 
nerovností. 

Poznámka: Viz Dodatek A, bod 5. 

10.2.3 Zpevněná vozovka musí být udržována 
v takovém stavu, aby poskytovala charakteristiky tření 
na minimální úrovni určené MD nebo lepší. 

Poznámka: Další informace k problematice 
zlepšování charakteristik tření povrchu RWY jsou 
uvedeny v dokumentu ICAO Circular 329 – 
Assessment, Measurement and Reporting of Runway 
Surface Conditions. 

10.2.4 Charakteristiky tření povrchu RWY pro 
účely údržby se musí měřit periodicky zařízením pro 
kontinuální měření tření se samoskrápěním. Četnost 
těchto měření musí být dostatečná k určení vývoje 
charakteristik tření povrchu RWY. 

Poznámka 1: Poradenský materiál k hodnocení 
povrchových charakteristik tření RWY je uveden 
v dokumentu ICAO Circular 329 – Assessment, 
Measurement and Reporting of Runway Surface 
Conditions. 

Poznámka 2: Cílem ust. 10.2.3 až 10.2.8 je zajistit, 
aby charakteristiky tření po celém povrchu RWY zůstaly 
na minimální úrovní tření určené MD nebo lepší. 

 

10.2.5 Pokud jsou měření tření povrchu RWY 
prováděna pro účely údržby pomocí zařízení pro 
kontinuální měření tření se samoskrápěním, musí 
výkon tohoto zařízení odpovídat standardům 
stanoveným nebo odsouhlaseným MD. 

10.2.6 Za účelem plnění svých povinností musí 
personál provádějící měření tření povrchu RWY 
požadovaná v ust. 10.2.5 absolvovat výcvik. 

10.2.7 Musí být přijata taková nápravná 
opatření údržbou, která zajistí, že charakteristiky tření 
povrchu celé RWY nebo její části neklesnou pod 
minimální úroveň tření určenou MD. 

Poznámka: Za dostatečnou pro provedení údržby 
nebo publikaci stavu lze považovat část RWY dlouhou 
řádově 100 m. 

10.2.8 Povrch RWY musí být podle potřeby 
vizuálně posouzen za skutečných nebo simulovaných 
podmínek deště kvůli tvorbě kaluží nebo špatnému 
odvodnění, a kde je to potřeba, měla by být přijata 
nápravná opatření. 

10.2.9 Jestliže pojezdovou dráhu používají letouny 
s proudovými motory, musí být povrch jejích 
postranních pásů udržován prostý jakýchkoliv volných 
kamenů nebo jiných předmětů, které by mohly být 
nasáty proudovými motory. 

Poznámka: Poradenský materiál k této věci je 
uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design 
Manual, Part 2. 
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10.3 Odstraňování nečistot 

10.3.1 Sníh, rozbředlý sníh, led, stojící voda, bláto, 
prach, písek, olej, zbytky gumy a jiné nečistoty musí 
být odstraněny z povrchu RWY v používání tak rychle 
a úplně, jak je to možné, aby se minimalizovalo jejich 
shromažďování. 

Poznámka: Výše uvedený požadavek 
neznamená, že je zakázán provoz v zimě na uježděném 
sněhu nebo ledu. Informace k odstraňování sněhu a 
kontrole ledu a odstraňování ostatních nečistot jsou 
uvedeny v dokumentu PANS-Aerodromes (Doc 9981). 

10.3.2 Pojezdové dráhy musí být čištěny od 
sněhu, rozbředlého sněhu, ledu apod. v míře nutné 
pro umožnění pojíždění letadel na a z provozované 
RWY. 

10.3.3 Odbavovací plochy musí být čištěny od 
sněhu, rozbředlého sněhu, ledu apod. v míře nutné 
pro umožnění bezpečného pojíždění nebo, podle 
vhodnosti, tlačení nebo tažení letadel. 

10.3.4 Pokud nelze sníh, rozbředlý sníh, led apod. 
odstranit z různých částí pohybové plochy současně, 
musí být po konzultací dotčených subjektů, jakými 
jsou například poskytovatel služby záchrany a požární 
ochrany, nastaveno pořadí po RWY v používání, a to 
zaneseno do sněhového plánu. 

Poznámka: Viz Předpis L 10066, Doplněk 2, Část 
3, AD 1.2.2 pro informace, které mají být poskytnuty 
v AIP v souvislosti se sněhovým plánem. Pokyny 
týkající se popisu sněhového plánu včetně obecných 
zásad ohledně provozních priorit stanovených pro 
čištění pohybových ploch jsou obsaženy v dokumentu 
ICAO Aeronautical Information Services Manual (Doc 
8126). 

 

10.3.5 Chemické prostředky pro odstranění nebo 
zabránění tvorbě ledu a námrazy na letištních 
vozovkách je vhodné používat pouze tehdy, když 
podmínky ukazují, že by jejich použití mohlo být 
účinné. Při použití chemických prostředků musí být 
věnována pozornost tomu, aby se nezvýšila kluzkost. 

Poznámka: Informace k použití chemických 
prostředků na letištních vozovkách jsou uvedeny 
v dokumentu PANS-Aerodromes (Doc 9981). 

10.3.6 Nesmí být používány chemické prostředky, 
které mohou mít škodlivý účinek na letadla nebo na 
vozovky nebo chemické prostředky, které mohou mít 
toxické účinky na životní prostředí letiště. 

10.4 Překrývání povrchu RWY 

Poznámka: Následující ustanovení jsou určena 
pro projekty překrytí povrchu RWY, jestliže RWY má být 
dočasně uvedena do provozního stavu předtím, než je 
pokrytí novým povrchem kompletní. To může vyžadovat 
dočasné klíny mezi novým a starým povrchem. 
Poradenský materiál k překrytí povrchu RWY 
a vyhodnocení jejího provozního stavu je uveden 
v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 3. 

10.4.1 Podélný sklon dočasných klínů měřený ve 
vztahu ke stávajícímu povrchu RWY nebo předešlé 
vrstvy překrytí musí být: 

a) 0,5 až 1,0 procenta pro překrytí tloušťky do 5 cm; 
a 

b) ne více než 0,5 procenta pro překrytí tloušťky větší 
než 5 cm. 

10.4.2 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, 
aby překrývání postupovalo od jednoho konce RWY 
ke druhému podle využívání RWY tak, aby největší 
provoz letadel byl realizován ve směru klínu dolů.  

10.4.3 Během každé denní pracovní směny musí 
být RWY překryta v celé šířce. 

10.4.4 Předtím, než je překrývaná RWY uvedena 
do dočasného provozního stavu, musí být zřízeno 
osové značení RWY v souladu s ustanoveními v ust. 
5.2.3. Poloha jakéhokoliv dočasného prahu dráhy 
musí být vyznačena 3,6 m širokým příčným pruhem. 

10.4.5 Překrytí povrchu RWY  by z důvodu 
zvýšení bezpečnosti mělo být vybudováno 
a udržováno na minimální úrovní tření uvedenou 
v ust. 10.2.3 nebo lepší. 

10.5 Vizuální zařízení 

Poznámka 1: Účelem těchto ustanovení je stanovit 
provozní výkonnost ve vztahu k údržbě. Ustanovení 
nejsou určena k definování provozní poruchy světelné 
soustavy. 

Poznámka 2: Energetická úspornost světlo 
emitujících diod (LED) je dána zejména tím, že 
neprodukují infračervenou teplotní signaturu žárovek. 
Provozovatelé letišť nemohou očekávat tání sněhu 
a ledu touto tepelnou signaturou jako u žárovkových 
návěstidel a měli by vyhodnotit, zda není zapotřebí 
patřičně upravit plán údržby pro takové podmínky 
anebo vyhodnotit možný přínos zástavby jednotek LED 
s topným prvkem.  

Poznámka 3: Technologie Systému pro zlepšení 
viditelnosti (EVS) spoléhá na infračervenou teplotní 
signaturu, kterou emitují žhavená návěstidla. 
Ustanovení Předpisu L 15 poskytují vhodný způsob, jak 
informovat uživatele letiště využívající EVS v případě 
změny systému návěstidel na LED. 

10.5.1 Návěstidlo musí být považováno za 
neprovozuschopné, pokud je jeho průměrná svítivost 
menší než 50 procent hodnoty stanovené příslušným 
vzorcem podle Doplňku 2. U návěstidel, u kterých je 
průměrná svítivost hlavního světelného svazku 
navržená vyšší než hodnota uvedená v Doplňku 2, se 
musí 50 procentní hodnota svítivosti vztahovat 
k navržené hodnotě svítivosti.  

10.5.2 Pro zajištění spolehlivosti soustav 
návěstidel a značení musí být používán systém 
preventivní údržby vizuálních prostředků. 

Poznámka: Poradenský materiál k preventivní 
údržbě vizuálních prostředků je uveden v dokumentu 
ICAO Airport Services Manual, Part 9. 

10.5.3 Systém preventivní údržby, používaný na 
RWY pro přesné přiblížení II. nebo III. kategorie, musí 
zahrnovat minimálně následující druhy kontrol: 

a) vizuální kontrolu, kontrolu svítivosti, rozptylu 
světelného svazku a zaměřování orientace 
návěstidel přibližovacích a dráhových světelných 
soustav;  

b) kontrolu a měření elektrických hodnot každého 
obvodu obsaženého v přibližovacích a dráhových 
světelných soustavách; a 
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c) kontrolu správného nastavení úrovně intenzity 

světel ovládaných řízením letového provozu. 

10.5.4 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí 
vyžadovat, aby provozovatel letiště kontrolu svítivosti, 
rozptylu světelného svazku a zaměřování orientace 
návěstidel přibližovacích a dráhových světelných 
soustav na RWY pro přesné přiblížení II. nebo 
III. kategorie, prováděl u všech návěstidel tak, aby 
byla zajištěna shoda s příslušnými ustanoveními 
Doplňku 2.  

10.5.5 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, 
aby měření svítivosti, rozptylu světelného svazku 
a zaměřování orientace návěstidel přibližovacích 
a dráhových světelných soustav na RWY pro přesné 
přiblížení II. nebo III. kategorie, bylo provedeno 
pomocí mobilní měřící techniky schopné 
s dostatečnou přesností analyzovat světelné 
charakteristiky jednotlivých návěstidel. 

10.5.6 Frekvence opakování kontrol návěstidel na 
RWY pro přesné přiblížení II. nebo III. kategorie musí 
být stanovena v závislosti na hustotě provozu, na 
úrovni místního znečištění, spolehlivosti instalovaného 
světelného vybavení a stálého vyhodnocování 
výsledků měření návěstidel. U zapuštěných návěstidel 
nesmí být v žádném případě menší než dvakrát za 
rok, u ostatních návěstidel ne menší než jedenkrát 
za rok.  

10.5.7 Systém preventivní údržby na RWY pro 
přesné přiblížení II. nebo III. kategorie musí zajistit, 
aby během jakéhokoliv období provozu II. nebo 
III. kategorie všechna návěstidla přibližovací světelné 
soustavy a dráhových světelných soustav byla 
provozuschopná a aby v každém případě nejméně: 

a) 95 procent návěstidel bylo provozuschopných 

v každé z následujících zvláště důležitých soustav: 

1) světelná soustava pro přesné přiblížení II. a III. 

kategorie, vnitřních 450 m; 

2) osová návěstidla RWY; 

3) prahová návěstidla RWY; a 

4) postranní dráhová návěstidla; 

b) 90 procent návěstidel z návěstidel dotykové zóny 

bylo provozuschopných; 

c) 85 procent návěstidel bylo provozuschopných 

v přibližovací světelné soustavě vně 450 m; a 

d) 75 procent návěstidel bylo provozuschopných 

z koncových návěstidel RWY.  

Za účelem zajištění nepřetržitého vedení nesmí být 
povolené procento neprovozuschopných návěstidel 
takové, aby se změnil obrazec světelné soustavy. 
Neprovozuschopné návěstidlo nesmí sousedit s jiným 
neprovozuschopným návěstidlem s výjimkou krátkých 
příček a příček, kde mohou být dvě sousedící 
neprovozuschopná návěstidla tolerována.  

Poznámka: Pokud jde o krátké příčky, příčky 
a postranní dráhová návěstidla, návěstidla jsou 
považována za sousedící, jestliže jsou umístěna vedle 
sebe a: 

-  příčně: v téže příčce nebo krátké příčce; nebo 

- podélně: v téže řadě postranních návěstidel nebo 
krátké příčky. 

10.5.8 Systém preventivní údržby stop příčky 
vyčkávacího místa používané v souvislosti s RWY 

určené pro provoz za podmínek dráhové dohlednosti 
menší než 300 m musí zajistit, že: 

a) ne více než dvě návěstidla jsou 

neprovozuschopná; a 

b) dvě sousedící návěstidla nejsou 

neprovozuschopná, pokud jejich vzdálenost není 

podstatně menší, než je předepsáno.  

10.5.9 Systém preventivní údržby na pojezdové 
dráze určené pro provoz za podmínek dráhové 
dohlednosti menší než 300 m musí zajistit, aby žádná 
dvě sousedící osová návěstidla pojezdové dráhy 
nebyla neprovozuschopná. 

10.5.10 Systém preventivní údržby na RWY pro 
přesné přiblížení I. kategorie musí zajistit, aby během 
jakéhokoliv období provozu I. kategorie všechna 
návěstidla přibližovací světelné soustavy a dráhových 
světelných soustav byla provozuschopná a aby bylo 
v každém případě provozuschopných nejméně 85 
procent návěstidel v následujících soustavách: 

a) světelná soustava pro přesné 

přiblížení I. kategorie; 

b) prahová návěstidla RWY; 

c) postranní dráhová návěstidla; a 

d) koncová návěstidla RWY. 

Za účelem zajištění nepřetržitého vedení nesmí 
neprovozuschopné návěstidlo sousedit s jiným 
neprovozuschopným návěstidlem, pokud jejich 
vzdálenost není podstatně menší, než je předepsáno.  

Poznámka: V krátkých příčkách a příčkách není 
vedení znemožněno při neprovozuschopnosti dvou 
sousedících návěstidel. 
 

10.5.11 Systém preventivní údržby na RWY 
pro vzlety za podmínek dráhové dohlednosti menší 
než 550 m musí zajistit, aby během jakéhokoliv 
období provozu všechna návěstidla dráhových 
světelných soustav byla provozuschopná a aby 
v každém případě: 

a) nejméně 95 procent návěstidel bylo 

provozuschopných z osových návěstidel RWY 

(kde jsou zřízena) a z postranních dráhových 

návěstidel; a 

b) 75 procent návěstidel bylo provozuschopných 

z koncových návěstidel RWY.  

Za účelem zajištění nepřetržitého vedení nesmí 
neprovozuschopné návěstidlo sousedit s jiným 
neprovozuschopným návěstidlem. 

10.5.12 Systém preventivní údržby na RWY pro 
vzlety za podmínek dráhové dohlednosti 550 m nebo 
větší musí zajistit, aby během jakéhokoliv období 
provozu všechna návěstidla dráhových světelných 
soustav byla provozuschopná a aby v každém případě 
nejméně 85 procent návěstidel bylo 
provozuschopných z postranních dráhových 
návěstidel a z koncových návěstidel RWY. Za účelem 
zajištění nepřetržitého vedení nesmí 
neprovozuschopné návěstidlo sousedit s jiným 
neprovozuschopným návěstidlem. 

10.5.13 Během používání postupů za nízké 
dohlednosti musí provozovatel letiště omezit stavební 
a údržbovou činnost v blízkosti letištních elektrických 
systémů souvisejících s provozem LVP. 
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10.6  Letové zkoušky 

10.6.1 Rozsah a intervaly letových ověřování 
leteckých pozemních zařízení v ČR, které podléhají 
periodickým pozemním a letovým kontrolám, jsou 
přehlednou formou stanoveny v Tabulce N-1 Dodatku 
N. 

Poznámka: Tabulka N-1 Dodatku N se zabývá 
světelnými zabezpečovacími zařízeními, která jsou 
předmětem letových ověřování. Rozsah a intervaly 
letových ověřování navigačních, komunikačních 
a přehledových leteckých pozemních zařízení jsou 
uvedeny v Předpisu L 10/I. 
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