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HLAVA 4 - OMEZENÍ A ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽEK 

Poznámka 1: Účelem dále uvedených ustanovení 
je vymezit vzdušný prostor v okolí letiště bez 
překážek, jež by zajistil bezpečný provoz letounů 
a v němž musí být zamezeno vzniku překážek, které 
by ve svém důsledku znamenaly nepoužitelnost 
letiště. Toho lze docílit systémem překážkových ploch 
určujících maximální výšky, kterých mohou objekty 
na letišti a v jeho okolí dosahovat. 

Poznámka 2: Objekty přesahující dále uvedené 
překážkové plochy mohou za určitých okolností 
způsobit zvětšení nadmořské výšky/výšky nad 
překážkami pro postup přiblížení podle přístrojů nebo 
jiný související postup vizuálního přiblížení okruhem 
nebo mít jiný provozní dopad na tvorbu letových 
postupů. Kritéria pro tvorbu letových postupů jsou 
uvedena v dokumentu ICAO Procedures for Air 
Navigation Services - Aircraft Operation (PANS-OPS) 
(Doc 8168). 

Poznámka 3: Zřízení a požadavky na ochranné 
plochy světelných sestupových soustav jsou 
stanoveny v 5.3.5.41 až 5.3.5.45. 

4.1 Překážkové plochy 

Poznámka: Viz obr. 4-1. 

Vnější vodorovná plocha 

Poznámka: Instrukce týkající se potřeby zřizovat 
vnější vodorovnou plochu a její charakteristiky jsou 
uvedeny v dokumentu ICAO Airport Services Manual, 
Part 6. 

Kuželová plocha 

4.1.1 Popis. Kuželová plocha je plocha stoupající 
vzhůru a vně od okraje vnitřní vodorovné plochy. 

4.1.2 Charakteristiky. Kuželová plocha musí být 
vymezena takto: 

a) nižší okraj je totožný s okrajem vnitřní vodorovné 

plochy; a 

b) vyšší okraj leží ve stanovené výšce nad vnitřní 

vodorovnou plochou. 

4.1.3 Sklon kuželové plochy musí být měřen 
ve svislé rovině kolmé k okraji vnitřní vodorovné 
plochy. 

Vnitřní vodorovná plocha 

4.1.4 Popis. Vnitřní vodorovná plocha je rovina 
umístěná vodorovně nad letištěm a jeho okolím. 

4.1.5 Charakteristiky. Poloměr nebo vnější okraj 
vnitřní vodorovné plochy musí být měřen od 
vztažného bodu letiště nebo bodů stanovených pro 
ten účel. 

Poznámka: Tvar vnitřní vodorovné plochy 
nemusí být nezbytně kruhový. Instrukce týkající se 

stanovení rozsahu vnitřní vodorovné plochy jsou 
uvedeny v dokumentu ICAO Airport Services Manual, 
Part 6. 

4.1.6 Výška vnitřní vodorovné plochy musí být 
měřena od výchozí výšky nad mořem stanovené pro 
tento účel. 

Poznámka: Instrukce týkající se stanovení 
výchozí výšky jsou uvedeny v dokumentu ICAO 
Airport Services Manual, Part 6. 

Přibližovací plocha 

4.1.7 Popis. Přibližovací plocha je klesající rovina 
nebo soustava rovin před prahem dráhy. 

4.1.8 Charakteristiky. Přibližovací plocha musí 
být vymezena takto: 

a) vnitřní okraj stanovené délky je vodorovný a kolmý 
k prodloužené ose RWY a je umístěn 
ve stanovené vzdálenosti před prahem dráhy; 

b) dva boční okraje začínají na koncích vnitřního 
okraje a rozevírají se shodně ve stanoveném 
poměru od prodloužené osy RWY; a 

c) vnější okraj je rovnoběžný s vnitřním okrajem; a 

d) při bočním přiblížení nebo bočním přiblížení 
po křivce (oblouku) mohou být uvedené plochy 
přizpůsobeny. Tehdy se dva boční okraje, které 
navazují na konce vnitřního okraje, rozevírají 
stejně ve stanoveném poměru od prodloužené osy 
RWY s danou boční odchylkou nebo 
od zakřiveného průmětu trajektorie letu na povrchu 
země. 

4.1.9 Výška vnitřního okraje nad mořem musí být 
totožná s výškou středu prahu dráhy nad mořem. 

4.1.10 Sklon(y) přibližovací plochy musí být 
měřen(y) ve svislé rovině procházející osou RWY 
a musí pokračovat tak, aby tato rovina zahrnovala osu 
bočního vychýlení nebo zakřiveného průmětu 
trajektorie letu na povrchu země. 

Vnitřní přibližovací plocha 

4.1.11 Popis. Vnitřní přibližovací plocha je 
pravoúhlá část přibližovací plochy bezprostředně před 
prahem dráhy. 

4.1.12 Charakteristiky. Vnitřní přibližovací plocha 
musí být vymezena takto: 

a) vnitřní okraj je totožný s vnitřním okrajem 

přibližovací plochy, jeho délka je však stanovena 

jinak; 

b) dva boční okraje začínají na koncích vnitřního 

okraje a jsou rovnoběžné se svislou rovinou 

procházející osou RWY; a 

c) vnější okraj je rovnoběžný s vnitřním okrajem. 
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Obr. 4-1 Překážkové plochy 
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Obr. 4-2 Vnitřní přibližovací a vnitřní přechodová překážková plocha a překážková plocha nezdařeného 

přiblížení 

 

Přechodová plocha 

4.1.13 Popis. Přechodová plocha je složená 
plocha podél okraje pásu RWY a okraje přibližovací 
plochy stoupající vzhůru a vně k vnitřní vodorovné 
ploše. 

4.1.14 Charakteristiky. Přechodová plocha musí 
být vymezena takto: 

a) nižší okraj začíná v průsečíku bočního okraje 
přibližovací plochy s vnitřní vodorovnou plochou, 
klesá podél bočního okraje přibližovací plochy 
k vnitřnímu okraji přibližovací plochy a odtud 
pokračuje podél pásu RWY rovnoběžně s osou 
RWY; a 

b) horní okraj leží ve vnitřní vodorovné ploše. 

4.1.15 Výška nižšího okraje nad mořem bodů 
musí být: 

a) podél bočního okraje přibližovací plochy totožná 
s výškou přibližovací plochy nad mořem v tomto 
bodě; a 

b) podél pásu RWY totožná s výškou nejbližšího 
bodu osy nebo prodloužené osy RWY nad mořem. 

 

Poznámka: Na základě bodu b) bude 
přechodová plocha podél pásu RWY zvlněná, jestliže 
je podélný profil RWY zvlněný, nebo rovinná, jestliže 
je profil RWY přímka. Průsečnice přechodové plochy 
s vnitřní vodorovnou plochou bude křivka nebo 
přímka, rovněž v závislosti na podélném profilu RWY.  

4.1.16 Sklon přechodové plochy musí být měřen 
ve svislé rovině kolmé na osu RWY. 

Vnitřní přechodová plocha 

Poznámka: Účelem je, aby vnitřní přechodová 
plocha byla rozhodující překážkovou plochou pro 
navigační prostředky, letadla a vozidla, jež musí být 
blízko RWY a aby nebyla narušována, s výjimkou 
křehkých objektů. Přechodová plocha popsaná 
v 4.1.13 je určena jako překážková plocha pro budovy 
apod. 

4.1.17 Popis. Vnitřní přechodová plocha je plocha 
podobná přechodové ploše, ale je blíže k RWY. 

4.1.18 Charakteristiky. Vnitřní přechodová plocha 
musí být vymezena takto: 

a) nižší okraj začíná na konci vnitřní přibližovací 
plochy a klesá podél bočního okraje vnitřní 
přibližovací plochy k vnitřnímu okraji této plochy 
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a odtud pokračuje rovnoběžně s osou RWY 
ke vnitřnímu okraji plochy nezdařeného přiblížení 
a odtud stoupá podél bočního okraje plochy 
nezdařeného přiblížení až do bodu, kde tento okraj 
protíná vnitřní vodorovnou plochu; a 

b) horní okraj leží ve vnitřní vodorovné ploše. 

4.1.19 Výška bodů nižšího okraje nad mořem 
musí být: 

a) podél bočního okraje vnitřní přibližovací plochy 
a plochy nezdařeného přiblížení totožná s výškou 
příslušné plochy v tomto bodě nad mořem; a 

b) podél pásu RWY totožná s výškou nejbližšího 
bodu osy nebo prodloužené osy RWY nad mořem. 

Poznámka: Na základě bodu b) bude vnitřní 
přechodová plocha podél pásu RWY zvlněná, jestliže 
je podélný profil RWY zvlněný, nebo rovinná, jestliže 
je profil RWY přímka. Průsečnice vnitřní přechodové 
plochy s vnitřní vodorovnou plochou bude křivka nebo 
přímka, rovněž v závislosti na podélném profilu RWY.  

4.1.20 Sklon vnitřní přechodové plochy musí být 
měřen ve svislé rovině kolmé na osu RWY. 

Plocha nezdařeného přiblížení 

4.1.21 Popis. Plocha nezdařeného přiblížení je 
stoupající rovina umístěná v určité vzdálenosti za 
prahem dráhy rozprostírající se mezi vnitřními 
přechodovými plochami. 

4.1.22 Charakteristiky. Plocha nezdařeného 
přiblížení musí být vymezena takto: 

a) vnitřní okraj je vodorovný a kolmý k ose RWY a je 
umístěn ve stanovené vzdálenosti za prahem 
dráhy; 

b) dva boční okraje začínají na koncích vnitřního 
okraje a rozevírají se shodně ve stanoveném 
poměru od svislé roviny procházející osou RWY; a 

c) vnější okraj je rovnoběžný s vnitřním okrajem 
a leží ve vnitřní vodorovné ploše. 

4.1.23 Výška vnitřního okraje nad mořem musí být 
totožná s výškou osy RWY nad mořem v místě 
vnitřního okraje. 

4.1.24 Sklon plochy nezdařeného přiblížení musí 
být měřen ve svislé rovině procházející osou RWY. 

Vzletová plocha 

4.1.25 Popis. Vzletová plocha je stoupající rovina 
nebo jiná stanovená plocha za koncem RWY nebo 
předpolí. 

4.1.26 Charakteristiky. Vzletová plocha musí být 
vymezena takto: 

a) vnitřní okraj je vodorovný a kolmý k ose RWY a je 
umístěn ve stanovené vzdálenosti za prahem 
dráhy nebo předpolím, pokud je zřízeno a jeho 
délka přesahuje stanovenou vzdálenost; 

b) dva boční okraje začínající na koncích vnitřního 
okraje se rozevírají shodně ve stanoveném 

poměru od trajektorie vzletu až do stanovené 
konečné šířky a odtud pokračují v této šířce 
ve zbývající délce vzletové plochy; a 

c) vnější okraj je vodorovný a kolmý ke stanovené 
trajektorii vzletu. 

4.1.27 Výška vnitřního okraje nad mořem musí být 
totožná s výškou nejvyššího bodu prodloužené osy 
RWY nad mořem mezi koncem RWY a vnitřním 
okrajem. Pokud je zřízeno předpolí, musí být tato 
výška nad mořem totožná s výškou nejvyššího bodu 
jeho povrchu na prodloužené ose RWY nad mořem. 

4.1.28 V případě přímé trajektorie vzletu musí být 
sklon vzletové plochy měřen ve svislé rovině 
procházející osou RWY. 

4.1.29 Jestliže trajektorie vzletu obsahuje oblouk, 
musí být vzletová plocha složenou plochou obsahující 
vodorovné kolmice na její osu a sklon této osy musí 
být stejný jako v případě přímé trajektorie. 

4.2 Požadavky na omezení překážek 

Poznámka: Požadavky na překážkové plochy jsou 
stanoveny na základě uvažovaného využívání RWY, 
t.j. pro vzlet nebo přistání a pro typ přiblížení, a mají 
být podle takového využívání RWY aplikovány. 
V případech, kdy je provoz prováděn na nebo z obou 
směrů RWY, mohou některé plochy ztratit svoji funkci 
v důsledku přísnějších požadavků jiné nižší plochy. 

Nepřístrojová RWY 

4.2.1 Pro nepřístrojovou RWY musí být 
stanoveny následující překážkové plochy: 

- kuželová plocha; 

- vnitřní vodorovná plocha; 

- přibližovací plocha; a 

- přechodové plochy. 

4.2.2 Výšky a sklony těchto ploch nesmí být větší 
a jejich ostatní rozměry menší než je uvedeno 
v Tab. 4 - 1. 

4.2.3 Nové objekty nebo rozšíření stávajících 
objektů nad přibližovací nebo přechodovou plochou 
nesmí být povolována s výjimkou, že by nový objekt 
nebo rozšíření stávajících objektů bylo podle 
posouzení ÚCL stíněno stávajícím neodstranitelným 
objektem.  

Poznámka: Okolnosti, za kterých může být 
princip stínění odůvodněně aplikován, jsou popsány 
v Airport Services Manual, Part 6. 

4.2.4 Nové objekty nebo rozšíření stávajících 
objektů nad kuželovou plochou nebo vnitřní 
vodorovnou plochou nesmí být povolována 
s výjimkou, že by objekt byl podle posouzení ÚCL 
stíněn stávajícím neodstranitelným objektem nebo 
kde letecko-provozní studie ukazuje, že by objekt 
nepříznivě neovlivňoval bezpečnost nebo významně 
neovlivňoval pravidelnost provozu letounů. 
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Tab. 4 - 1. Rozměry a sklony překážkových ploch - RWY pro přiblížení 

 
RWY PRO PŘIBLÍŽENÍ 

 
 RWY 

        Pro přesné přiblížení kat. 

 nepřístrojová pro nepřesné přístrojové 
přiblížení 

I II nebo 
III 

 Kódové číslo Kódové číslo Kódové číslo Kódové 
číslo 

Plochy a rozměry a 1 2 3 4 1,2 3 4 1,2 3,4 3,4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

KUŽELOVÁ           

Sklon 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Výška 35 m 55 m 75 m 100 m 60 m 75 m 100 m 60 m 100 m 100 m 

VNITŘNÍ 
VODOROVNÁ 

          

Výška 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 

Poloměr 2 000m 2 500m 4 000m 4 000m 3 500m 4 000m 4 000m 3 500m 4 000m 4 000m 

VNITŘNÍ 
PŘIBLIŽOVACÍ 

          

Šířka - - - - - - - 90 m 120 me 120 me 

Vzdálenost od 
prahu dráhy 

- - - - - - - 60 m 60 m 60 m 

Délka - - - - - - - 900 m 900 m 900 m 

Sklon        2,5% 2% 2% 

PŘIBLIŽOVACÍ           

Délka vnitřního 
okraje 

60 m 80 m 150 m 150 m 140 m 280 m 280 m 140 m 280 m 280 m 

Vzdálenost od 
prahu dráhy 

30 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 

Rozevření (na 
každou stranu) 

10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

První část           

Délka 1 600m 2 500m 3 000m 3 000m 2 500m 3 000m 3 000m 3 000m 3 000m 3 000m 

Sklon 5% 4% 3,33% 2,5% 3,33% 2% 2% 2,5% 2% 2% 

Druhá část           

Délka - - - - - 3 600mb 3 600mb 12 000 
m 

3 600 mb 3 600 mb 

Sklon - - - - - 2,5% 2,5% 3% 2,5% 2,5% 

Vodorovná část           

Délka - - - - - 8 400mb 8 400mb - 8 400 mb 8 400 mb 

Celková délka - - - - - 15 000m 15 000m 15 000m 15 000 m 15 000m 

PŘECHODOVÁ           

Sklon 20% 20% 14,3% 14,3% 20% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 

VNITŘNÍ 
PŘECHODOVÁ 

          

Sklon - - - - - - - 40% 33,3% 33,3% 

NEZDAŘENÉHO 
PŘIBLÍŽENÍ 

          

Délka vnitřního 
okraje 

- - - - - - - 90 m 120 me 120 me 

Vzdálenost od 
prahu dráhy 

- - - - - - - c 1 800 md 1 800 md 

Rozevření (na 
každou stranu) 

- - - - - - - 10% 10% 10% 

Sklon - - - - - - - 4% 3,33% 3,33% 

a) Všechny rozměry jsou měřeny vodorovně, pokud není stanoveno jinak. 
b) Proměnné délky (viz ust. 4.2.9 nebo 4.2.17). 
c) Vzdálenosti ke konci pásu RWY. 
d) Nebo konec RWY, co je méně. 
e) U kódového písmene F (tabulka 1-1), je šířka zvětšena na 140 m s výjimkou letišť, která přijímají letouny kódového písmene F 

vybavených digitální avionikou poskytující příkazy pro řízení ve smyslu udržení daného směru během průletu. 

Poznámka: Pro bližší informace viz oběžníky ICAO Cirular 301, Circular 345 a PANS-Aerodromes (Doc 9981), Part 1, 
Chapter 4.  
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4.2.5 Stávající objekty nad jakoukoliv plochou 
požadovanou v 4.2.1 musí být odstraněny s výjimkou, 
že objekt je podle posouzení ÚCL stíněn stávajícím 
neodstranitelným objektem nebo kde letecko-provozní 
studie ukazuje, že objekt nepříznivě neovlivňuje 
bezpečnost nebo významně neovlivňuje pravidelnost 
provozu letounů.  

Poznámka: Z důvodu příčných nebo podélných 
sklonů pásu RWY může být v určitých případech 
vnitřní okraj nebo část vnitřního okraje přibližovací 
plochy pod odpovídající výškou pásu RWY nad 
mořem. Není nutné, aby tento pás byl upraven 
do souladu s vnitřním okrajem přibližovací plochy, ani 
aby terén nebo objekty nad přibližovací plochou 
za koncem pásu RWY, ale pod jeho úrovní, byly 
odstraněny, pokud není zjištěno, že mohou ohrozit 
letouny. 

4.2.6 Při úvahách o navrhované výstavbě musí 
být vzata v úvahu možnost budoucího zřízení 
přístrojové RWY a následný požadavek na přísnější 
překážkové plochy. 

RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení 

4.2.7 Pro RWY pro nepřesné přístrojové 
přiblížení musí být stanoveny následující překážkové 
plochy: 

- kuželová plocha; 

- vnitřní vodorovná plocha; 

- přibližovací plocha; a 

- přechodové plochy. 

4.2.8 Výšky a sklony těchto ploch nesmí být větší 
a jejich ostatní rozměry menší než je uvedeno v Tab. 
4 - 1 s výjimkou případu vodorovné části přibližovací 
plochy (viz ust. 4.2.9). 

4.2.9 Přibližovací plocha musí být vodorovná 
za bodem, ve kterém sklon 2,5 procenta protíná: 

a) vodorovnou rovinu ve výšce 150 m nad výškou 

prahu dráhy nad mořem; nebo 

b) vodorovnou rovinu procházející vrcholem 

jakéhokoliv objektu rozhodujícího pro stanovení 

nadmořské výšky/výšky nad překážkami (OCA/H);  

podle toho, která z nich je vyšší. 

4.2.10 Nové objekty nebo rozšíření stávajících 
objektů nad přibližovací plochou do vzdálenosti 
3000 m od jejího vnitřního okraje nebo přechodovou 
plochou nesmí být povolována s výjimkou, že by nový 
objekt nebo rozšíření stávajících objektů bylo podle 
posouzení ÚCL stíněno stávajícím neodstranitelným 
objektem.  

Poznámka: Okolnosti, za kterých může být 
princip stínění odůvodněně aplikován, jsou popsány 
v Airport Services Manual, Part 6. 

4.2.11 Nové objekty nebo rozšíření stávajících 
objektů nad přibližovací plochou ve vzdálenosti větší 
než 3000 m od jejího vnitřního okraje, kuželovou 
plochou nebo vnitřní vodorovnou plochou nesmí být 
povolována s výjimkou, že by nový objekt nebo 
rozšíření stávajících objektů bylo podle posouzení 
ÚCL stíněno stávajícím neodstranitelným objektem 
nebo kde letecko-provozní studie ukazuje, že by nový 
objekt či rozšíření stávajících objektů nepříznivě 

neovlivňovalo bezpečnost nebo významně 
neovlivňovalo pravidelnost provozu letounů.  

4.2.12 Stávající objekty nad jakoukoliv plochou 
požadovanou v 4.2.7 musí být odstraněny s výjimkou, 
že objekt je podle posouzení ÚCL stíněn stávajícím 
neodstranitelným objektem nebo kde letecko-provozní 
studie ukazuje, že objekt nepříznivě neovlivňuje 
bezpečnost nebo významně neovlivňuje pravidelnost 
provozu letounů.  

Poznámka: Z důvodu příčných nebo podélných 
sklonů pásu RWY může být v určitých případech 
vnitřní okraj nebo část vnitřního okraje přibližovací 
plochy pod odpovídající výškou pásu RWY nad 
mořem. Není nutné, aby tento pás byl upraven do 
souladu s vnitřním okrajem přibližovací plochy, ani 
aby terén nebo objekty nad přibližovací plochou za 
koncem pásu RWY, ale pod jeho úrovní, byly 
odstraněny, pokud není zjištěno, že mohou ohrozit 
letouny. 

RWY pro přesné přiblížení 

Poznámka 1: Informace týkající se umístění 
zařízení a instalace na provozních plochách jsou 
uvedeny v ust. 9.9. 

Poznámka 2: Instrukce týkající se překážkových 
ploch RWY pro přesné přiblížení jsou uvedeny 
v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 6. 

4.2.13 Pro RWY pro přesné přiblížení I. kategorie 
musí být stanoveny následující překážkové plochy: 

- kuželová plocha; 

- vnitřní vodorovná plocha; 

- přibližovací plocha; a 

- přechodové plochy. 

4.2.14 Pro RWY pro přesné přiblížení I. kategorie 
musí být stanoveny následující překážkové plochy: 

- vnitřní přibližovací plocha; 

- vnitřní přechodové plochy; a 

- plocha nezdařeného přiblížení. 

4.2.15 Pro RWY pro přesné přiblížení II. a III. 
kategorie musí být stanoveny následující překážkové 
plochy: 

- kuželová plocha; 

- vnitřní vodorovná plocha; 

- přibližovací plocha a vnitřní přibližovací plocha; 

- přechodové plochy; 

- vnitřní přechodové plochy a 

- plocha nezdařeného přiblížení. 

4.2.16 Výšky a sklony těchto ploch nesmí být větší 
a jejich ostatní rozměry menší, než je uvedeno 
v Tab. 4 - 1 s výjimkou případu vodorovné části 
přibližovací plochy (viz ust. 4.2.17). 

4.2.17 Přibližovací plocha musí být vodorovná 
za bodem, ve kterém sklon 2,5 procenta protíná: 

a) vodorovnou rovinu ve výšce 150 m nad výškou prahu 
dráhy nad mořem; nebo 

b) vodorovnou rovinu procházející vrcholem jakéhokoliv 
objektu rozhodujícího pro stanovení bezpečné výšky 
nad překážkami;  
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podle toho, která z nich je vyšší. 

4.2.18 Pevné objekty nad vnitřní přibližovací 
plochou, vnitřní přechodovou plochou nebo plochou 
nezdařeného přiblížení nesmí být povolovány 
s výjimkou křehkých objektů, které musí být z důvodu 
své funkce umístěny na pásu RWY. Mobilní objekty 
nesmí být nad těmito plochami připuštěny během 
používání RWY pro přistání. 

4.2.19 Nové objekty nebo rozšíření stávajících 
objektů nad přibližovací plochou nebo přechodovou 
plochou nesmí být povolována s výjimkou, že by nový 
objekt nebo rozšíření bylo podle posouzení ÚCL 
stíněno stávajícím neodstranitelným objektem.  

Poznámka: Okolnosti, za kterých může být 
princip stínění odůvodněně aplikován, jsou popsány 
v Airport Services Manual, Part 6. 

4.2.20 Nové objekty nebo rozšíření stávajících 
objektů nad kuželovou plochou a vnitřní vodorovnou 
plochou nesmí být povolována s výjimkou, že by 
objekt byl podle posouzení ÚCL stíněn stávajícím 
neodstranitelným objektem nebo kde letecko-provozní 
studie ukazuje, že by objekt nepříznivě neovlivňoval 
bezpečnost nebo významně neovlivňoval pravidelnost 
provozu letounů.  

4.2.21 Stávající objekty nad přibližovací plochou, 
kuželovou plochou a vnitřní vodorovnou plochou musí 
být odstraněny s výjimkou, že objekt je podle 
posouzení ÚCL stíněn stávajícím neodstranitelným 
objektem nebo letecko-provozní studie ukazuje, že 
objekt by nepříznivě neovlivňoval bezpečnost nebo 
významně neovlivňoval pravidelnost provozu letounů.  

Poznámka: Z důvodu příčných nebo podélných 
sklonů pásu RWY může být v určitých případech 
vnitřní okraj nebo část vnitřního okraje přibližovací 
plochy pod odpovídající výškou pásu RWY nad 
mořem. Není nutné, aby tento pás byl upraven 
do souladu s vnitřním okrajem přibližovací plochy, ani 
aby terén nebo objekty nad přibližovací plochou za 
koncem pásu RWY, ale pod jeho úrovní, byly 
odstraněny, pokud není zjištěno, že mohou ohrozit 
letouny. 

RWY pro vzlety 

4.2.22 Pro RWY pro vzlety musí být stanovena 
následující překážková plocha: 

- vzletová plocha. 

4.2.23 Rozměry této plochy nesmí být menší, než 
je uvedeno v Tab. 4 - 2 s výjimkou, že kratší délka pro 
vzletovou plochu může být přijata, jestliže by taková 
zkrácená délka odpovídala provozním opatřením 
přijatým pro řízení odletu letounů.  

4.2.24 Provozní charakteristiky letounů, pro které 
je RWY určena, musí být prověřeny za účelem 
zjištění, zda je žádoucí v případě vzniku kritických 
provozních podmínek snížit sklon uvedený  
v Tab. 4 - 2. Jestliže je uvedený sklon snížen, měla by 
být provedena odpovídající úprava délky vzletové 
plochy tak, aby zajistila ochranu do výšky 300 m. 

Poznámka: Jestliže se místní podmínky velmi liší 
od standardních podmínek na hladině moře, může být 
vhodné, aby sklony uvedené v Tab. 4 - 2 byly sníženy. 
Stupeň tohoto snížení závisí na rozdílu mezi místními 
podmínkami a standardními podmínkami na hladině 
moře a na výkonových charakteristikách a provozních 
požadavcích letadel, pro která je RWY určena. 

4.2.25 Nové objekty nebo rozšíření stávajících 
objektů nad vzletovou plochu nesmí být povolována 
s výjimkou, že by nový objekt nebo rozšíření bylo 
podle posouzení ÚCL stíněno stávajícím 
neodstranitelným objektem.  

Poznámka: Okolnosti, za kterých může být 
princip stínění odůvodněně aplikován, jsou popsány 
v Airport Services Manual, Part 6. 

4.2.26 Jestliže žádný objekt nedosahuje vzletovou 
plochu ve sklonu 2 procenta (1:50), musí být nové 
objekty omezeny k ochraně stávající překážkové 
plochy nebo plochy ve sklonu 1,6 procenta (1:62,5). 

4.2.27 Stávající objekty nad vzletovou plochou 
musí být odstraněny s výjimkou, že objekt je podle 
posouzení ÚCL stíněn stávajícím neodstranitelným 
objektem nebo kde letecko-provozní studie ukazuje, 
že objekt by nepříznivě neovlivňoval bezpečnost nebo 
významně neovlivňoval pravidelnost provozu letounů.  

Poznámka: Z důvodu příčných nebo podélných 
sklonů pásu RWY nebo předpolí může být v určitých 
případech vnitřní okraj vzletové plochy pod 
odpovídající výškou pásu RWY nad mořem nebo 
předpolí. Není nutné, aby tento pás nebo předpolí byly 
upraveny do souladu s vnitřním okrajem vzletové 
plochy, ani aby terén nebo objekty nad vzletovou 
plochou za koncem pásu nebo předpolí, ale pod jejich 
úrovní, byly odstraněny, pokud není zjištěno, že 
mohou ohrozit letouny. Podobná úvaha se týká 
napojení předpolí a pásu, pokud existují rozdíly 
v příčných sklonech. 

4.3 Objekty vně překážkových ploch 

4.3.1 Dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, 
ve znění pozdějších předpisů, musí být s ÚCL 
projednávány ty navrhované stavby vně omezení 
překážkovými plochami, které převyšují výšku 
stanovenou tímto zákonem, za účelem schválení 
letecko-provozní studie vlivu takové stavby na provoz 
letounů.  

4.3.2 V prostorech vně omezení překážkovými 
plochami nejméně ty objekty, které dosahují výšky 
nad terénem 100 m nebo více, musí být považovány 
za překážku, pokud zvláštní letecko-provozní studie 
neukazuje, že nemohou představovat nebezpečí pro 
letouny. 

Poznámka: Tyto studie mají uvážit povahu 
provozu a rozlišovat denní a noční provoz. 

4.4 Ostatní objekty 

4.4.1 Objekty, které nepřesahují přibližovací 
plochu, ale nepříznivě by ovlivňovaly optimální 
umístění nebo výkon vizuálních nebo nevizuálních 
prostředků, musí být odstraněny. 
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4.4.2 Vše, co může podle posouzení ÚCL 
na základě letecko-provozní studie ohrozit letouny 
na pohybové ploše nebo ve vzdušném prostoru pod 
vnitřní vodorovnou plochou a kuželovou plochou, 
musí být považováno za překážku a musí být 
odstraněno. 

 

Poznámka: Za určitých okolností objekty, které 
nepřesahují žádnou plochu uvedenou v ust. 4.1, 
mohou představovat nebezpečí pro letouny, jako 
například jeden nebo více izolovaných objektů v okolí 
letiště. 

 

 

 
 

Tab. 4 - 2 Rozměry a sklony překážkových ploch 

 
RWY pro vzlety 

 

 Kódové číslo 

Plochy a rozměry a 1 2 3 nebo 4 
(1) (2) (3) (4) 

VZLETOVÁ PLOCHA    

Délka vnitřního okraje 60 m 80 m 180 m 

Vzdálenost od konce RWY b 30 m 60 m 60 m 

Rozevření (na každou stranu) 10 % 10 % 12,5 % 

Konečná šířka 380 m 580 m 1 200 m /1 800 mc 

Délka 1 600 m 2 500 m 15 000 me 

Sklon 5 % 4 % 2 %d 
 

a) Všechny rozměry jsou měřeny vodorovně, pokud není stanoveno jinak. 
b) Vzletová plocha začíná na konci předpolí, jestliže délka předpolí přesahuje stanovenou vzdálenost. 
c) 1 800 m, jestliže trajektorie vzletu obsahuje změny vedení větší než 15 stupňů pro provoz za IMC, VMC v noci. 
d) Viz ust. 4.2.24 a 4.2.26. 
e) 3 000 m, je-li RWY nepřístrojová. 
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