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HLAVA 2 - ÚDAJE O LETIŠTÍCH 

2.1 Letecké údaje 

2.1.1 Určování a hlášení leteckých údajů o letišti 
musí být v souladu s klasifikací přesnosti a integrity 
požadovanou ke splnění potřeb koncových uživatelů 
leteckých údajů.  

Poznámka: Ustanovení týkající se klasifikace 
přesnosti a integrity vztahující se k leteckým údajům o 
letištích jsou uvedeny v Předpisu L 10066, Doplňku 1. 

2.1.2 Data popisující letiště musí být zpřístupněna 
leteckým informačním službám pro ta letiště, která 
jsou pro to určená MD. 

Poznámka: Ustanovení související s databázemi 
letištních dat jsou uvedena v Předpise L 15, Hlavě 5 a 
v L 10066, Hlavě 5. 

2.1.3 V případě zpřístupnění dat v souladu 
s ust. 2.1.2 musí být výběr vzhledů jevů dat 
popisujících letiště, které mají být shromážděny, 
proveden s přihlédnutím na jejich požadované využití. 

Poznámka 1: Je zamýšleno, aby výběr vzhledů 
jevů ke sběru odpovídal definovaným provozním 
potřebám.  

Poznámka 2: Databáze letištních dat může být 
poskytnuta v jedné ze dvou úrovní jakosti – jemné 
nebo střední. Tyto úrovně a související číselné 
požadavky jsou uvedeny v dokumentu RTCA 
Document DO-272B a dokumentu EUROCAE 
Document ED-99B – User requirements for 
Aerodrome Mapping Information. 

2.1.4 Techniky detekce chyb digitálních dat musí 
být používány během vysílání a/nebo k uložení 
leteckých dat a souborů digitálních dat. 

Poznámka: Podrobné specifikace týkající se 
technik detekce chyb digitálních dat jsou uvedeny 
v Předpisu L 10066.  

2.2 Vztažný bod letiště 

2.2.1 Vztažný bod letiště musí být stanoven pro 
každé letiště. 

2.2.2 Vztažný bod letiště musí být umístěn blízko 
původního nebo plánovaného geometrického středu 
letiště a musí zpravidla zůstat tam, kde byl poprvé 
zřízen. 

2.2.3 Poloha vztažného bodu letiště musí být 
změřena a ohlášena letecké informační službě 
ve stupních, minutách a vteřinách. 

2.3 Výšky letiště a RWY nad mořem  

2.3.1 Výška letiště nad mořem a zvlnění geoidu 
v poloze výšky letiště nad mořem musí být změřeny 
a udány s přesností půl metru nebo jedné stopy 
a ohlášeny letecké informační službě. 

2.3.2 U mezinárodních letišť s RWY pro nepřesné 
přístrojové přiblížení musí být změřeny výška nad 
mořem a zvlnění geoidu každého prahu dráhy, konce 
RWY a všech význačných bodů po délce RWY (lomů 
nivelety) s přesností půl metru nebo jedné stopy 
a ohlášeny letecké informační službě. 

2.3.3 Pro RWY pro přesné přiblížení musí být 
změřeny výška nad mořem a zvlnění geoidu každého 
prahu dráhy, konce RWY a nejvyššího bodu dotykové 
zóny s přesností jedné čtvrtiny metru nebo jedné 
stopy a ohlášeny letecké informační službě. 

Poznámka: Zvlnění geoidu musí být změřeno vůči 
příslušnému zeměpisnému souřadnicovému systému.  

2.4 Vztažná teplota letiště 

2.4.1 Vztažná teplota letiště musí být udána pro 
každé letiště ve stupních Celsia. 

2.4.2 Vztažná teplota letiště je měsíční průměr 
denních maximálních teplot nejteplejšího měsíce roku 
(nejteplejším měsícem je měsíc s nejvyšším 
měsíčním průměrem teplot). Tato teplota musí být 
zprůměrována za období několika let. 

2.5 Rozměry letiště a související informace 

2.5.1 Pro každé vybavení na letišti musí být 
provozovatelem letiště změřeny a popsány, pokud je 
to účelné, následující údaje: 

a) RWY - zeměpisný směrník zaokrouhlený na jednu 

setinu stupně, označení RWY, délka, šířka, poloha 

posunutého prahu dráhy zaokrouhlená na jeden 

metr nebo stopu, sklon, druh povrchu, typ RWY 

a pro RWY pro přesné přiblížení I. kategorie 

existence bezpřekážkového prostoru, je-li zřízen; 

b) pás RWY, koncová bezpečnostní plocha, 

dojezdová dráha - délka, šířka zaokrouhlená 

na jeden metr nebo stopu, druh povrchu a zádržný 

systém – umístění (který konec RWY) a popis; 

c) pojezdová dráha - označení, šířka, druh povrchu; 

d) odbavovací plocha - druh povrchu, stání letadel; 

e) vymezení hranic služeb řízení letového provozu; 

f) předpolí - délka zaokrouhlená na jeden metr nebo 

stopu, profil terénu; 

g) vizuální prostředky pro postupy přiblížení, značení 

a osvětlení RWY, pojezdových drah 

a odbavovacích ploch, další vizuální naváděcí 

a řídící prostředky na pojezdových drahách 

a odbavovacích plochách včetně vyčkávacích míst 

a stop příček a umístění a typu vizuálního 

naváděcího systému na odbavovacích plochách; 

h) umístění a kmitočet VOR každého místa pro 

zkoušku VOR; 
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i) poloha a značení standardních pojezdových tras; 

a 

j) vzdálenosti prvků kurzového majáku 
a sestupového majáku standardního systému 
přesných přibližovacích majáků (ILS) nebo azimut 
a výška antény mikrovlnného přistávacího 
systému (MLS) nad mořem zaokrouhlené na jeden 
metr nebo stopu od okraje příslušné RWY.  

2.5.2 Zeměpisné souřadnice každého prahu dráhy 
musí být změřeny a ohlášeny letecké informační 
službě ve stupních, minutách, vteřinách a setinách 
vteřin. 

2.5.3 Zeměpisné souřadnice bodů osy příslušné 
pojezdové dráhy musí být změřeny a ohlášeny letecké 
informační službě ve stupních, minutách, vteřinách 
a setinách vteřin. 

2.5.4 Zeměpisné souřadnice každého stání letadel 
musí být změřeny a ohlášeny letecké informační 
službě ve stupních, minutách, vteřinách a setinách 
vteřin. 

2.5.5 Zeměpisné souřadnice překážek v Prostoru 2 
(část uvnitř hranic letiště) a v Prostoru 3 musí být 
změřeny a ohlášeny letecké informační službě ve 
stupních, minutách, vteřinách a desetinách vteřin. 
Letecké informační službě musí být dále ohlášeny 
výšky vrcholu, druh, značení a světelné označení 
(pokud existuje) těchto překážek. 

 
Poznámka: Požadavky na stanovení údajů 
o překážkách v Prostorech 2 a 3 jsou uvedeny 
v Předpisu L 10066, Doplňku 8.  

2.6 Únosnost vozovek 

 (Použije se do 27. listopadu 2024) 

2.6.1 Únosnost vozovky musí být stanovena.  

2.6.2 Únosnost vozovky určené pro letadla 
s maximální hmotností pro stání větší než 5700 kg, 
vyjádřená metodou klasifikační číslo letadla - 
klasifikační číslo vozovky (ACN-PCN), musí být 
k dispozici ohlášením všech následujících informací: 

a) klasifikační číslo vozovky (PCN) 

b) typ vozovky pro vyjádření ACN-PCN; 

c) kategorie únosnosti podloží; 

d) kategorie maximálního přípustného huštění 

pneumatik nebo hodnota maximálního přípustného 

huštění pneumatik; a 

e) způsob hodnocení. 

Poznámka: Jestliže je to nezbytné, může být 
PCN publikováno s přesností jedné desetiny. 

2.6.3 Ohlášené klasifikační číslo vozovky (PCN) 
musí udávat, že jakékoliv letadlo s klasifikačním 
číslem letadla (ACN) rovným nebo menším než 
ohlášené PCN může používat tuto vozovku 
s omezením huštění pneumatik nebo maximální 
hmotnosti letadla pro daný(é) typ(y) letadla.  

Poznámka: Jestliže únosnost vozovky podléhá 
významným sezónním změnám, mohou být ohlášena 
různá PCN. 

 

2.6.4 ACN letadla musí být určeno v souladu se 
standardními postupy spojenými s metodou ACN-
PCN. 

Poznámka: Standardní postupy pro určení ACN 
letadel jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome 
Design Manual, Part 3. Pro usnadnění byla některá 
současně používaná letadla ohodnocena na tuhých 
i netuhých vozovkách a na čtyřech kategoriích podloží 
podle ust. 2.6.6 b) níže, přičemž výsledky byly 
sestaveny do tabulky publikované v této příručce.  

2.6.5 Pro účely určení ACN musí být chování 
vozovky klasifikováno jako ekvivalentní k tuhé nebo 
netuhé konstrukci. 

2.6.6 Informace o typu vozovky pro určení ACN-
PCN, kategorie únosnosti podloží, kategorie 
maximálního přípustného huštění pneumatik 
a způsobu hodnocení musí být ohlášeny s použitím 
následujícího kódů: 

 

a) Typ vozovky pro určení ACN-PCN 

 Kód 

Tuhá vozovka 

Netuhá vozovka 

R 

F 

 

Poznámka: Jestliže je skutečná vozovka 
kombinovaná nebo nestandardní, uvede se to 
v poznámce (viz příklad 2). 

 

b) Kategorie únosnosti podloží 

 Kód 

Vysoká únosnost: k = 150 MN/m3, 
představujícím všechny hodnoty k nad 
120 MN/m3 pro tuhé vozovky a CBR = 
15, představujícím všechny hodnoty CBR 
nad 13 pro netuhé vozovky. 

A 

Střední únosnost: k = 80 MN/m3, 
představujícím interval k od 60 do 120 
MN/m3 pro tuhé vozovky a CBR = 10, 
představujícím interval CBR od 8 do 13 
pro netuhé vozovky. 

B 

Nízká únosnost: k = 40 MN/m3, 
představujícím interval k od 25 do 60 
MN/m3 pro tuhé vozovky a CBR = 6, 
představujícím interval CBR od 4 do 8 
pro netuhé vozovky. 

C 

Velmi nízká únosnost: k = 20 MN/m3, 
představujícím všechny hodnoty k pod 25 
MN/m3 pro tuhé vozovky a CBR = 3, 
představujícím všechny hodnoty CBR 
pod 4 pro netuhé vozovky. 

D 

 

c) Kategorie maximálního přípustného huštění 

pneumatik 

 Kód 

Neomezená: huštění bez omezení W 

Vysoká: huštění omezeno do 1,75 MPa X 

Střední: huštění omezeno do 1,25 MPa Y 

Nízká: huštění omezeno do 0,50 MPa Z 

Poznámka: Viz Poznámku 5 k ust. 10.2.1 pro vozovku 

využívanou letadly s huštěním pneumatik 

dle uvedených kategorií. 

 

d) způsob hodnocení: 
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 Kód 

Technické hodnocení: na základě 
speciální studie charakteristik vozovky 
a aplikace teorie jejího chování 

T 

Hodnocení podle zkušeností: podle 
poznatků o dostatečné únosnosti pro 
určité typy a hmotnosti pravidelně 
používaných letadel 

U 

 

Poznámka: Následující příklady ilustrují, jak se 
údaje o únosnosti při použití metody ACN-PCN 
vyhlašují. 

Příklad 1: Jestliže únosnost tuhé vozovky 
spočívající na podloží kategorie střední únosnosti byla 
stanovena technickým hodnocením na PCN 80 
a huštění pneumatik není omezeno, pak ohlášená 
informace bude: 

PCN 80/R/ B/W/T 
 

Příklad 2: Jestliže únosnost kombinované 
vozovky, chovající se jako netuhá vozovka, spočívající 
na podloží kategorie vysoké únosnosti byla stanovena 
hodnocením podle zkušenosti na PCN 50 a maximální 
přípustné huštění pneumatik je 1,25 MPa, pak 
ohlášená informace bude: 

 

PCN 50/F/A/Y/U 
 

Poznámka: Kombinovaná konstrukce. 

Příklad 3: Jestliže únosnost netuhé vozovky 
spočívající na podloží kategorie střední únosnosti byla 
stanovena technickým hodnocením na PCN 40 
a maximální přípustné huštění pneumatik je 
0,80 MPa, pak ohlášená informace bude: 

 

PCN 40/F/B/ 0,80 MPa/T 
 

Příklad 4: Jestliže je vozovka pro B747-400 
omezena celkovou hmotností 390 000 kg, pak 
ohlášená informace bude obsahovat následující 
poznámku: 

Poznámka: Ohlášené PCN je pro letadla  
B747-400 omezeno hmotností 390 000 kg. 

2.6.7 Pro použití vozovky letadly s ACN větším než 
PCN vozovky ohlášeným v souladu s ust. 2.6.2 
a 2.6.3 musí být stanovena kritéria. 

Poznámka: Dodatek A, bod 19 detailně popisuje 
jednoduchou metodu řešení provozu s přetížením, 
zatímco Aerodrome Design Manual, Part 3 obsahuje 
popis podrobnějších postupů hodnocení vozovek 
a jejich vhodnost pro omezené přetěžování. 

2.6.8 Únosnost vozovky určené pro letadla 
s maximální hmotností pro pojíždění rovnou nebo 
menší než 5 700 kg musí být k dispozici ohlášením 
následujících informací: 

a) maximální přípustná hmotnost letadla; a 

b) maximální přípustné huštění pneumatik. 

 

Příklad: 4 000 kg/0,50 MPa. 

2.6 Únosnost vozovek 

 (Použije se od 28. listopadu 2024) 

2.6.1 Únosnost vozovky musí být stanovena.  

2.6.2 Únosnost vozovky určené pro letadla 
s maximální hmotností pro stání větší než 5700 kg, 
vyjádřená metodou klasifikační hodnocení letadla – 
klasifikační hodnocení vozovky (ACR-PCR), musí být 
k dispozici ohlášením všech následujících informací: 

a) klasifikační hodnocení vozovky (PCR) a číselná 
hodnota; 

b) typ vozovky pro vyjádření ACR-PCR; 

c) kategorie únosnosti podloží; 

d) kategorie maximálního přípustného huštění 
pneumatik nebo hodnota maximálního přípustného 
huštění pneumatik; a 

e) způsob hodnocení. 

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
hlášení a publikování PCR je obsažen v dokumentu 
Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 3. 

2.6.3 Ohlášené klasifikační hodnocení vozovky 
(PCR) musí udávat, že jakékoliv letadlo 
s klasifikačním hodnocením letadla (ACR) rovným 
nebo menším než ohlášené PCR může používat tuto 
vozovku s omezením huštění pneumatik nebo 
maximální hmotnosti letadla pro daný(é) typ(y) letadla.  

Poznámka: Jestliže únosnost vozovky podléhá 
významným sezónním změnám, mohou být ohlášena 
různá PCR. 

2.6.4 ACR letadla musí být určeno v souladu se 
standardními postupy spojenými s metodou ACR-
PCR. 

Poznámka: Standardní postupy pro určení ACR 
letadel jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome 
Design Manual, Part 3. 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 ust. 
2.6.6 b) níže.  

2.6.5 Pro účely určení ACR musí být chování 
vozovky klasifikováno jako ekvivalentní k tuhé nebo 
netuhé konstrukci. 

2.6.6 Informace o typu vozovky pro určení ACR-
PCR, kategorie únosnosti podloží, kategorie 
maximálního přípustného huštění pneumatik 
a způsobu hodnocení musí být ohlášeny s použitím 
následujících kódů: 

 

a) Typ vozovky pro určení ACR-PCR: 

 Kód 

Tuhá vozovka 

Netuhá vozovka 

R 

F 

Poznámka: Jestliže je skutečná vozovka 
kombinovaná nebo nestandardní, uvede se to 
v poznámce (viz příklad 2). 

  

b) Kategorie únosnosti podloží: 

 Kód 

Vysoká únosnost: charakterizována E = 200 

MPa, představujícím všechny hodnoty E ≥ 

A 
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150 MPa pro tuhé a pro netuhé vozovky. 

Střední únosnost: charakterizována E = 120 

MPa, představujícím interval hodnot E ≥ 100 
MPa, ale striktně méně než 150 MPa pro tuhé 
a pro netuhé vozovky. 

B 

Nízká únosnost: charakterizována E = 80 

MPa, představujícím interval hodnot E ≥ 60 
MPa, ale striktně méně než 100 MPa pro tuhé 
a pro netuhé vozovky. 

C 

Velmi nízká únosnost: charakterizována E = 
50 MPa, představujícím všechny hodnoty E 
striktně pod 60MPa pro tuhé a pro netuhé 
vozovky. 

D 

 

c) Kategorie maximálního přípustného huštění 

pneumatik: 

 Kód 

Neomezená: huštění bez omezení W 

Vysoká: huštění omezeno do 1,75 MPa X 

Střední: huštění omezeno do 1,25 MPa Y 

Nízká: huštění omezeno do 0,50 MPa Z 

Poznámka: Viz Poznámku 5 k ust. 10.2.1 pro 
vozovku využívanou letadly s huštěním pneumatik 
dle uvedených kategorií. 

 

e) Způsob hodnocení: 

 Kód 

Technické hodnocení: na základě speciální 
studie charakteristik vozovky a typů letadel, 
kterým má vozovka sloužit. 

T 

Hodnocení podle zkušeností: podle poznatků 
o dostatečné únosnosti pro určité typy a 
hmotnosti pravidelně používaných letadel. 

U 

 

Poznámka: Následující příklady ilustrují, jak se 
údaje o únosnosti při použití metody ACR-PCR 
vyhlašují. Další poradenský materiál na toto téma je 
uveden v dokumentu Aerodrome Design Manual (Doc 
9157), Part 3 – Pavements. 

 

Příklad 1: Jestliže únosnost tuhé vozovky 
spočívající na podloží kategorie střední únosnosti byla 
stanovena technickým hodnocením na PCR 760 
a huštění pneumatik není omezeno, pak ohlášená 
informace bude: 

PCR 760 / R/ B / W / T 
 

Příklad 2: Jestliže únosnost kombinované 
vozovky, chovající se jako netuhá vozovka, spočívající 
na podloží kategorie vysoké únosnosti byla stanovena 
hodnocením podle zkušenosti na PCR 550 a 
maximální přípustné huštění pneumatik je 1,25 MPa, 
pak ohlášená informace bude: 

 

PCR 550 / F / A / Y / U 

Poznámka: Kombinovaná konstrukce. 

2.6.7 Pro regulaci použití vozovky letadly s ACR 
větším než PCR vozovky ohlášeným v souladu s ust. 
2.6.2 a 2.6.3 by měla být stanovena kritéria. 

Poznámka: Dodatek A, bod 20 detailně popisuje 
jednoduchou metodu řešení provozu s přetížením, 
zatímco Aerodrome Design Manual, Part 3 obsahuje 
popis podrobnějších postupů hodnocení vozovek 
a jejich vhodnost pro omezené přetěžování. 

2.6.8 Únosnost vozovky určené pro letadla 
s maximální hmotností pro stání rovnou nebo menší 
než 5 700 kg musí být k dispozici ohlášením 
následujících informací: 

a) maximální přípustná hmotnost letadla; a 

b) maximální přípustné huštění pneumatik. 

 

Příklad: 4 800 kg/0,60 MPa. 

2.7 Místo pro předletovou zkoušku 

výškoměru 

2.7.1 Na letišti kódového čísla 3 nebo 4 musí být 
zřízeno jedno nebo více míst pro předletovou zkoušku 
výškoměru. 

2.7.2 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, 
aby místo pro předletovou zkoušku výškoměru bylo 
umístěno na odbavovací ploše. 

Poznámka 1: Umístění místa pro předletovou 
zkoušku výškoměru na odbavovací ploše umožňuje 
provedení kontroly výškoměru před obdržením 
povolení k pojíždění a vylučuje potřebu zastavení pro 
tyto účely po opuštění odbavovací plochy. 

Poznámka 2: Jako vhodné místo pro zkoušku 
výškoměru může sloužit celá odbavovací plocha. 

2.7.3 Výška místa pro předletovou zkoušku 
výškoměru nad mořem musí být udána jako průměrná 
výška plochy nad mořem, na které je umístěno, 
zaokrouhlená na nejbližší metr nebo stopu. Výška 
jakékoliv části místa pro předletovou zkoušku 
výškoměru nad mořem musí mít odchylku 
od průměrné výšky takového místa nad mořem menší 
než 3 m (10 ft). 

2.8 Vyhlášené délky 

Pro RWY určenou pro mezinárodní leteckou dopravu 
musí být stanoveny s přesností zaokrouhlenou 
na metry nebo stopy tyto délky: 

a) použitelná délka rozjezdu; 

b) použitelná délka vzletu; 

c) použitelná délka přerušeného vzletu; a  

d) použitelná délka přistání. 

Poznámka: Poradenský materiál ke stanovení 
vyhlášených délek je uveden v Dodatku A, bod 3. 

2.9 Stav pohybové plochy a souvisejících 

zařízení 

2.9.1 Informace o stavu pohybové plochy 
a o provozním stavu souvisejících zařízení musí být 
poskytovány příslušným složkám letecké informační 
služby a obdobné informace provozního významu 
složkám řízení letového provozu, aby mohly 
poskytnout nezbytné informace přilétajícím 
a odlétajícím letadlům. Tyto informace musí být 
udržovány aktuální a změny podmínek ohlášeny bez 
prodlení. 

Poznámka: Charakter, formát a podmínky 
předání informací, které mají být poskytovány, jsou 
stanoveny v Předpisu L 10066 a v Předpisu L 4444. 
Zvláštní postupy týkající se probíhajících prací na 
pohybové ploše a oznamování těchto prací jsou 
stanoveny v dokumentu PANS-Aerodromes (Doc 
9981). 
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2.9.2 Stav pohybové plochy a provozní stav 
souvisejících zařízení musí být soustavně sledovány 
a musí být poskytována hlášení o věcech provozního 
významu ovlivňujících letadla a provoz letiště za 
účelem přijetí vhodných opatření zejména 
v následujících situacích:  

a) stavební a udržovací práce; 

b) nerovnosti nebo poruchy povrchu RWY, 

pojezdových drah nebo odbavovacích ploch; 

c) voda, sníh, rozbředlý sníh, led nebo námraza na 

RWY, pojezdových dráhách nebo odbavovacích 

plochách; 

d) chemické kapaliny pro odmrazování 

nebo protinámrazové ošetření, nebo jiné nečistoty 

na RWY, pojezdových dráhách nebo 

odbavovacích plochách; 

e) sněhové valy nebo závěje v blízkosti RWY, 

pojezdových drah nebo odbavovacích ploch; 

f) jiná dočasná nebezpečí, včetně parkujících 

letadel; 

g) porucha nebo nepravidelný provoz části nebo 

celého světelného systému letiště; 

h) porucha hlavního nebo sekundárního zdroje 

elektrické energie; a 

i) snížení úrovně poskytovaných hasičských a 

záchranných služeb, včetně informace 

o předpokládané délce jeho trvání. 

Poznámka 1: Jiné nečistoty mohou zahrnovat 

bláto, prach, písek, vulkanický popel, olej nebo gumu. 

Postupy týkající se sledování a hlášení stavu 

pohybové plochy jsou součástí dokumentu PANS-

Aerodromes (Doc 9981).  

Poznámka 2: Poradenský materiál týkající se 

požadavků na výpočet výkonnosti letadla s ohledem 

na popis stavu povrchu RWY v ust. 2.9.2 c), d) a e) je 

uveden v dokumentu Aeroplane Performance Manual 

(Doc 10064). 

Poznámka 3: Původ a vývoj dat, proces 

posuzování a postupy jsou předepsány v dokumentu 

PANS-Aerodromes (Doc 9981). Tyto postupy jsou 

určeny k tomu, aby byly splněny požadavky na 

dosažení požadované úrovně bezpečnosti provozu 

letounu předepsané v Předpisech řady L 6 a L 8 a aby 

byly zajištěny informace splňující svou skladbou 

požadavky na šíření stanovené v Předpisech L 15, 

L 4444 a L 10066. 

2.9.3 K dosažení souladu s ust. 2.9.1 a 2.9.2 musí 
být denně prováděny následující prohlídky: 

a) v případě pohybové plochy – nejméně jedenkrát, 

kde je kódové číslo letiště 1 nebo 2, a nejméně 

čtyřikrát, kde je kódové číslo letiště 3 nebo 4; a 

b) v případě RWY vedle prohlídek uvedených v bodě 

a) kdykoli se v důsledku meteorologických 

podmínek mohl významně změnit stav povrchu 

RWY. 

Poznámka 1: Postupy týkající se provádění 
denních prohlídek jsou uvedeny v dokumentu PANS-
Aerodromes (Doc 9981). Další poradenský materiál je 
dostupný v dokumentu ICAO Airport Services Manual 
(Doc 9137), Part 8, v dokumentu Manual of Surface 
Movement Guidance and Control Systems (SMGCS) 

(Doc 9476) a v dokumentu Advanced Surface 
Movement Guidance and Control Systems  
(A-SMGCS) Manual (Doc 9830). 

Poznámka 2: Dokument PANS-Aerodromes (Doc 
9981) obsahuje objasnění ohledně rozsahu významné 
změny stavu povrchu RWY. 

2.9.4 Personál, který posuzuje a hlásí stav povrchu 
RWY dle požadavků ust. 2.9.2 a 2.9.5 musí 
absolvovat výcvik a musí být způsobilý tak, aby 
k provádění svých povinností. 

Poznámka 1: Poradenský materiál týkající se 
výcviku personálu je uveden v bodě 6 Dodatku A. 

Poznámka 2: Informace o výcviku personálu 
provádějícího posuzování a hlášení stavu povrchu 
RWY jsou dostupné v dokumentu PANS-Aerodromes 
(Doc 9981). 

Stav(y) povrchu RWY pro použití v hlášení stavu 
RWY 

Úvodní poznámka: Filosofií hlášení stavu RWY 
je, že provozovatel letiště posuzuje stav povrchu 
RWY, kdykoli je na provozované RWY voda, sníh, 
rozbředlý sníh, led nebo námraza. Na základě tohoto 
posouzení se hlásí kód stavu dráhy (RWYCC) a popis 
jejího povrchu, což může být letovou posádkou 
použito pro výpočty výkonnosti letounu. Toto hlášení, 
vycházející z typu, hloubky a pokrytí znečištěními, je 
nejlepším posouzením stavu povrchu dráhy 
prováděným provozovatelem letiště, avšak do úvahy 
mohou být vzaty veškeré další relevantní informace. 
Více podrobností viz bod 6 Dodatku A. Postupy 
týkající se použití hlášení stavu RWY a přidělování 
RWYCC v souladu s maticí pro posouzení stavu dráhy 
(RCAM) obsahuje dokument PANS-Aerodromes (Doc 
9981). 

2.9.5 Stav povrchu RWY musí být posouzen a 
hlášen prostřednictvím kódu stavu dráhy (RWYCC) a 
popisu pomocí následujících termínů: 

 

UJEŽDĚNÝ SNÍH (COMPACTED SNOW); 

SUCHÁ (DRY); 

SUCHÝ SNÍH (DRY SNOW); 

SUCHÝ SNÍH NA UJEŽDĚNÉM SNĚHU (DRY SNOW 

ON TOP OF COMPACTED SNOW); 

SUCHÝ SNÍH NA LEDU (DRY SNOW ON TOP OF 

ICE); 

NÁMRAZA (FROST); 

LED (ICE); 

ROZBŘEDLÝ SNÍH (SLUSH); 

STOJÍCÍ VODA (STANDING WATER); 

VODA NA UJEŽDĚNÉM SNĚHU (WATER ON TOP 

OF COMPACTED SNOW); 

MOKRÁ (WET); 

MOKRÝ LED (WET ICE); 

MOKRÝ SNÍH (WET SNOW); 

MOKRÝ SNÍH NA UJEŽDĚNÉM SNĚHU (WET 

SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW); 

MOKRÝ SNÍH NA LEDU (WET SNOW ON TOP OF 

ICE). 

CHEMICKY OŠETŘENA (CHEMICALLY TREATED)  

POSYP PÍSKEM (LOOSE SAND) 

Poznámka 1: Stav povrchu dráhy jsou takové 
podmínky, pro něž může letová posádka, pomocí 



PŘEDPIS L14  HLAVA 2 

12.8.2021 
Změna č. 16 2 - 6 

metod popsaných v dokumentu PANS-Aerodromes 
(Doc 9981), odvodit příslušné výkonnosti letounu.  

Poznámka 2: Tyto podmínky, ať samostatně nebo 
v kombinaci s jinými pozorováními, představují 
kritéria, u nichž je vliv na výkonnost letounu 
dostatečně neměnný, aby jim mohl být přidělen 
specifický kód stavu RWY.  

Poznámka 3: Termíny CHEMICKY OŠETŘENA a 
POSYP PÍSKEM se v hlášení stavu RWY neuvádí 
v části týkající se výkonnosti letounu, ale použijí se 
v části týkající se situačního přehledu. 

2.9.6 Kdykoli je provozovaná RWY znečištěná, 
musí být provedeno posouzení a hlášení tloušťky 
vrstvy znečištění a jeho pokrytí každé třetiny RWY. 

Poznámka: Postupy týkající se hlášení tloušťky 
vrstvy a pokrytí jsou uvedeny v dokumentu PANS-
Aerodromes (Doc 9981).   

2.9.7 Pokud je měření tření použito jako součást 
celkového posouzení povrchu RWY na površích 
pokrytých sněhem nebo ledem, musí zařízení na 
měření tření vyhovovat standardům stanoveným nebo 
odsouhlaseným MD. 

2.9.8 Měření tření prováděná na povrchu RWY za 
stavu jiného znečištění, než je uježděný sníh a led, by 
se neměla hlásit. 

Poznámka: Měření tření prováděná na 
znečištěních nesoudržného typu, jako je sníh a 
zejména rozbředlý sníh, jsou nespolehlivá vlivem 
odporu nečistoty na měřicí kolo. 

2.9.9 Musí být k dispozici informace o tom, že 
RWY nebo její část je za mokra kluzká. 

Poznámka 1: Charakteristiky tření povrchu RWY 
nebo její části mohou být zhoršeny v důsledku nánosů 
gumy, vyhlazení povrchu, špatného odvodnění nebo 
jiných činitelů. Rozhodování o tom, zda je RWY nebo 
její část kluzká za mokra vychází z různých metod, ať 
už použitých samostatně nebo v kombinaci. Těmito 
metodami mohou být funkční měření tření za pomoci 
zařízení pro kontinuální měření tření, jejichž vlastnosti 
stanovuje MD formou minimálních požadavků, 
pozorování prováděná personálem údržby letiště, 
opakovaná hlášení od pilotů a provozovatelů letadel 
na základě zkušeností letových posádek nebo 
prostřednictvím analýzy výkonnosti letounů při 
zastavování, která indikuje nevyhovující standard 
povrchu. Doplňkové nástroje pro provedení tohoto 
posouzení jsou popsány v dokumentu PANS-
Aerodromes (Doc 9981). 

Poznámka 2: Ohledně poskytování informací 
příslušným úřadům a koordinace mezi nimi viz 
ust. 2.9.1 a 2.13. 

2.9.10 Příslušní uživatelé letiště musí být 
informováni, pokud je úroveň tření zpevněné RWY 
nebo její části nižší než minimální úroveň tření 
specifikovaná MD v souladu s ust. 10.2.3. 

Poznámka 1: Poradenský materiál týkající se 
určování a vyjádření minimální úrovně tření je uveden 
v dokumentu ICAO Circular 329 – Assessment, 
Measurement and Reporting of Runway Surface 
Conditions.  

Poznámka 2: Postupy týkající se programu 
hodnocení charakteristik tření povrchu RWY jsou 
uvedeny v dokumentu PANS-Aerodromes (Doc 9981).  

Poznámka 3: Informace, které mají být uveřejněny 
prostřednictvím NOTAM, zahrnují určení, která část 
RWY nedosahuje minimální úrovně tření, a její polohu 
na RWY. 

 

2.10 Odstraňování letadel neschopných 

pohybu 

Poznámka: Informace týkající se služeb 
odstraňování letadel neschopných pohybu jsou 
uvedeny v ust. 9.3. 

2.10.1 Telefonní/faxové číslo(a) kanceláře letištního 
koordinátora činností pro odstraňování letadel 
neschopných pohybu, nacházejících se na pohybové 
ploše nebo v její blízkosti, musí být dostupné 
na vyžádání provozovatelům letadel. 

2.10.2 K dispozici musí být informace o schopnosti 
odstranit letadla neschopná pohybu, nacházející se 
na pohybové ploše nebo v její blízkosti. 

Poznámka: Schopnost odstranit letadla 
neschopná pohybu může být vyjádřena údaji 
o největších typech letadel, k jejichž odstranění je 
letiště vybaveno. 

2.11 Záchrana a požární ochrana 

Poznámka: Informace týkající se hasičských 
a záchranných služeb jsou uvedeny v ust. 9.2. 

2.11.1 Informace týkající se úrovně poskytované 
ochrany na letišti pro účely letecké záchrany a požární 
ochrany musí být k dispozici. 

2.11.2 Úroveň ochrany, která je na letišti normálně 
k dispozici, musí být vyjádřena údaji o kategorii 
hasičské a záchranné služby, jak jsou popsány v ust. 
9.2, a v souladu s typy a množstvím hasebních látek, 
které jsou na letišti normálně k dispozici. 

2.11.3 Změny úrovně ochrany, která je na letišti 
normálně k dispozici pro záchranu a požární ochranu, 
musí být oznámeny příslušným složkám řízení 
letového provozu a leteckým informačním složkám 
a umožnit tak těmto složkám poskytnout nezbytné 
informace přilétajícím a odlétajícím letadlům. Jestliže 
taková změna zanikne, výše uvedené složky musí 
o tom být uvědoměny. 

Poznámka: Za změnu úrovně ochrany od 
kategorie, která je na letišti normálně k dispozici, je 
považována taková, která by mohla znamenat změnu 
v dostupnosti hasebních látek, zařízení k dopravě 
těchto látek nebo personálu k jejich obsluze atd.  

2.11.4 Změna musí být vyjádřena údajem o nové 
kategorii hasičské a záchranné služby, která je na 
letišti k dispozici. 
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2.12 Světelné sestupové soustavy pro vizuální 

přiblížení 

Musí být k dispozici následující informace týkající se 
instalace světelných sestupových soustav pro vizuální 
přiblížení: 

a) dráhové označení příslušné RWY; 

b) typ soustavy v souladu s ust. 5.3.5.2. Pro AT-

VASIS, PAPI nebo APAPI strana RWY, na které 

jsou návěstidla instalována, tj. levá nebo pravá; 

c) v případě, že osa soustavy není rovnoběžná 

s osou RWY, úhel odklonu a směr odklonu, tj. 

vlevo nebo vpravo; 

d) nominální sestupový úhel(ly) přiblížení. Pro  

T-VASIS nebo AT-VASIS to musí být úhel Θ 

v souladu se vzorcem v Obr. 5-18 a pro PAPI 

a APAPI to musí být úhel (B + C) / 2, respektive 

(A + B) / 2 podle Obr. 5-17; a 

e) minimální výška(y) očí pilota nad prahem dráhy při 

signálu(ech) "na sestupu". Pro T-VASIS nebo  

AT-VASIS to musí být nejnižší výška, ve které jsou 

viditelné jen postranní příčky; další výšky, 

ve kterých jsou vidět postranní příčky plus jedno, 

dvě nebo tři návěstidla „klesej“, mohou také být 

ohlášeny, jestliže by taková informace byla 

užitečná pro letadla používající toto přiblížení. Pro 

PAPI to musí být úhel nastavení třetího návěstidla 

od RWY minus 2 minuty, tj. úhel B minus 2 vteřiny 

a pro APAPI to musí být úhel nastavení 

vzdálenějšího návěstidla od RWY minus 2 vteřiny, 

tj. úhel A minus 2 minuty.  

2.13 Koordinace mezi leteckými informačními 

službami a správou letiště 

2.13.1 Aby bylo zajištěno, že letecká informační 
služba obdrží letecké informace potřebné pro 
zabezpečení aktuálních předletových informací a aby 
byly zajištěny informace poskytované za letu, musí být 
správou letiště přijata opatření pro předávání hlášení 
letecké informační službě s minimálním zdržením 
mezi leteckou informační službou a správou letiště 
a to: 

a) informace o osvědčení letiště a o stavu letiště (viz 

ust. 1.4, 2.9, 2.10, 2.11 a 2.12 výše); 

b) provozní stav souvisejících zařízení, služeb 

a navigačních prostředků v oblasti její 

zodpovědnosti; 

c) veškeré další informace, které mohou mít provozní 

význam.  

2.13.2 Před zavedením změn v systému řízení 
letového provozu musí služby zodpovědné za tyto 
změny zohlednit čas potřebný pro leteckou informační 
službu na přípravu, zpracování a vydání 
odpovídajícího materiálu pro jejich vyhlášení. 
Z důvodu včasného dodání informací o změnách 
letecké informační službě je nutná úzká spolupráce 
těchto zainteresovaných složek. 

2.13.3 Zvláštní pozornost vyžadují změny leteckých 
informací, které mají dopad na letecké mapy a/nebo 
navigační systémy využívající počítačové systémy, 
které mají být vyhlášeny v souladu se systémem 
a řízením rozšiřování leteckých informací (AIRAC), jak 
je uvedeno v Předpisu L 15, Hlava 6. Odpovědné 
letištní služby musí pro předávání hrubých 
informací/údajů letecké informační službě dodržovat 
předem stanovená a mezinárodně schválená data 
účinnosti AIRAC. 

Poznámka: Podrobné požadavky týkající se 
systému AIRAC jsou uvedeny v Předpisu L 10066, 
Hlavě 6. 

2.13.4 Letištní služby odpovědné za předávání 
hrubých leteckých informací/údajů letecké informační 
službě musí zohlednit požadavky na přesnost 
a integritu požadované pro splnění požadavků 
koncového uživatele leteckých údajů.  

Poznámka 1: Požadavky týkající se klasifikace 
přesnosti a integrity leteckých údajů o letištích jsou 
uvedeny v Předpisu L 10066, Doplňku 1. 

Poznámka 2: Specifikace pro vydání NOTAM 
a SNOWTAM jsou uvedeny v Předpisu L 15, Hlava 6 
a v Předpisu L 10066, Doplňcích 3 a 4. 

Poznámka 3: Informace AIRAC jsou distribuovány 
leteckou informační službou s předstihem alespoň 42 
dní před datem nabytí účinnosti tak, aby je příjemci 
obdrželi alespoň 28 dní před datem nabytí účinnosti. 

Poznámka 4: Přehled předem stanovených 
a mezinárodně schválených společných dnů účinnosti 
AIRAC, v intervalech 28 dnů, včetně 6. 11. 1997 
a návod pro použití dat AIRAC je uveden v dokumentu 
ICAO Aeronautical Information Services Manual 
(Doc 8126), Chapter 2. 
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