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HLAVA 5 - VIZUÁLNÍ NAVIGAČNÍ PROSTŘEDKY 

5.1 Ukazatelé a návěsti 

5.1.1 Ukazatelé směru větru 

Použití 

5.1.1.1 Každé letiště musí být vybaveno nejméně 
jedním ukazatelem směru větru. 

Umístění 

5.1.1.2 Ukazatel směru větru musí být umístěn tak, 
aby byl viditelný z letících letadel nebo z letadel 
na pohybové ploše a aby při tom nebyl ovlivňován 
vzdušnými víry, vyvolanými blízkými objekty. 

5.1.1.3 Ukazatel směru větru musí být vyroben 
z látky (tkaniny), musí mít tvar komolého kužele 
a musí mít délku nejméně 3,6 m s průměrem na 
začátku nejméně 0,9 m a na konci nejméně 0,3 m. 
Musí být konstruován tak, aby podával jasnou indikaci 
směru přízemního větru a povšechnou informaci 
o jeho rychlosti. Jeho barvy musí být voleny tak, aby 
byl jasně viditelný a nezaměnitelný s pozadím z výšky 
nejméně 300 m. Pro dosažení potřebného kontrastu 
musí být použita kombinace barev oranžové a bílé, 
nebo červené a bílé, a to v pěti střídavých pruzích, 
přičemž první a poslední pruh musí být tmavší barvy. 

5.1.1.4 Poloha nejméně jednoho ukazatele směru 
větru musí být vyznačena kružnicí o průměru 15 m 
se šířkou čáry nejméně 0,5 m. Kružnice musí mít střed 
v místě nosiče ukazatele směru větru a barva musí být 
kontrastní vůči okolí, přednostně bílá. Pro zvýšení 
bezpečnosti je žádoucí, aby ukazatel směru větru byl 
umístěn ve vzdálenosti max. 600 m od prahu RWY. 

5.1.1.5 Na letišti, které je určeno pro noční provoz, 
musí být alespoň jeden ukazatel směru větru 
nasvícen. 

5.1.2 Ukazatel směru přistání 

Umístění 

5.1.2.1 Pokud je zřízen, musí být ukazatel směru 
přistání umístěn na výrazném místě letiště. 

Charakteristiky 

5.1.2.2 Ukazatel směru přistání musí mít tvar 
písmene „T“. 

5.1.2.3 Tvar a minimální rozměry přistávacího „T“ 
musí odpovídat Obr. 5 - 1. Barva přistávacího „T“ musí 
být bílá nebo oranžová podle toho, která z nich nejlépe 
kontrastuje s pozadím, proti kterému bude ukazatel 
pozorován. Pokud je přistávací „T“ požadováno pro 
noční provoz, musí být buď osvětleno, nebo lemováno 
bílými návěstidly. 

 

 
Obr. 5 - 1 Ukazatel směru přistání 

5.1.3 Návěstní světlometka 

Použití 

5.1.3.1 Návěstní světlometkou musí být vybavena 
řídící věž každého letiště s řízeným provozem. 

Charakteristiky 

5.1.3.2 Návěstní světlometka musí být schopna 
vydávat červené, zelené a bílé návěsti a umožňovat: 

a) ruční zaměření na jakýkoli cíl; 

b) vydávat po kterékoliv barvě návěst v kterékoliv 
z ostatních dvou barev; a 

c) v kterékoliv barvě vydávat zprávu v Morseově kódu 
rychlostí nejméně čtyř slov za minutu. 

Jestliže je vybráno zelené světlo, musí být vymezeno 
hranicemi zeleného světla, uvedenými v Doplňku 1, 
ust. 2.1.2. 

5.1.3.3 Rozptyl světelného svazku nesmí být menší 
než 1o a nejvýše 3o, při zanedbatelném světle nad 3o. 
Jestliže je návěstní světlometka určena k použití ve 
dne, musí mít svítivost barevného světla nejméně 
6 000 cd. 

5.1.4 Návěstní znaky a návěstní plocha 

Poznámka: Dodatek A, bod 16 uvádí instrukce 
k potřebě zřídit pozemní návěsti. Předpis L2, Dodatek 
1 uvádí tvar, barvu a užití vizuálních pozemních 
návěstí. Dokument ICAO Aerodrome Design Manual 
Part 4 poskytuje informace o jejich návrhu. 
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Umístění návěstní plochy 

5.1.4.1 Návěstní plocha musí být umístěna tak, aby 
byla viditelná ze všech úhlů azimutu z výškového úhlu 
nejméně 10o nad vodorovnou rovinou při pozorování 
z výšky 300 m. 

Charakteristiky návěstní plochy 

5.1.4.2 Návěstní plocha musí mít rovný vodorovný 
povrch a musí být tvaru čtverce o straně nejméně 9 m. 

5.1.4.3 Barva povrchu návěstní plochy musí být 
zvolena tak, aby kontrastovala s barvou používaných 
návěstních znaků a musí být lemována bílým pásem 
šířky nejméně 0,3 m.  

5.2 Značení 

5.2.1 Všeobecně 

Přerušení dráhového značení 

5.2.1.1 Na křižovatce dvou (nebo více) RWY musí 
být zřízeno značení důležitější RWY s výjimkou 
postranního značení a značení vedlejší RWY musí být 
přerušeno. Postranní značení důležitější RWY může 
pokračovat přes křižovatku nebo může být přerušeno. 

5.2.1.2 Pořadí důležitosti RWY pro účely provedení 
značení RWY musí být následující: 

1) RWY pro přesné přiblížení; 

2) RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení; a 

3) nepřístrojová RWY. 

5.2.1.3 Na křižovatce RWY s pojezdovou drahou 
musí být zřízeno značení RWY a značení pojezdové 
dráhy přerušeno s tou výjimkou, že postranní dráhové 
značení může být přerušeno. 

Poznámka: Informace týkající se napojení 
osových čar RWY a pojezdové dráhy jsou uvedeny 
v ust. 5.2.8.7. 

Barvy a zvýraznění 

5.2.1.4 Značení RWY musí být bílé. 

Poznámka 1: Bylo zjištěno, že na světlém povrchu 
RWY může být kontrast bílého značení zvýšen černým 
lemováním. 

Poznámka 2: Je vhodné snížit nebezpečí 
nestejných brzdicích charakteristik na značení 
použitím vhodného druhu barvy v takové míře, jak je 
to možné. 

Poznámka 3: Značení musí mít jednolitou plochu 
nebo musí sestávat z řady podélných pruhů, které 
vytvářejí vjem ekvivalentní plné ploše. 

5.2.1.5 Značení pojezdové dráhy, obratiště a stání 
letadel musí být žluté barvy. 

5.2.1.6 Bezpečnostní značení odbavovací plochy 
musí mít nápadnou barvu, která kontrastuje s barvou 
stání letadla, přednostně červenou. 

 

 

 
 

Obr. 5 - 2a Poznávací značení RWY, osové a prahové značení 
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Obr. 5 - 2 b Postranní dráhové značky, prahové značky dráhy 
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Obr. 5 - 3 Tvar a rozměry číslic a písmen dráhového poznávacího značení 

 

5.2.1.7 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, 
aby na letištích s nočním provozem bylo značení 
zpevněných ploch provedeno reflexními nátěry, které 
zlepšují viditelnost značení. 

Poznámka: Instrukce týkající se reflexních 
materiálů jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome 
Design Manual, Part 4. 

Nezpevněné pojezdové dráhy 

5.2.1.8 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, 
aby na nezpevněných pojezdových drahách bylo 
provedeno značení předepsané pro zpevněné 
pojezdové dráhy. 

5.2.2 Poznávací značení RWY 

Použití 

5.2.2.1 Poznávací značení RWY musí být zřízeno 
na prazích zpevněné RWY. 

5.2.2.2 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, 
aby poznávací značení RWY bylo zřízeno 
na nezpevněných RWY. 

Umístění 

5.2.2.3 Poznávací značení RWY musí být umístěno 
na prahu způsobem uvedeným na Obr. 5 - 2a nebo 
dle Obr. 5 - 2b. 

Poznámka: V případě, že je práh posunut 
od konce RWY, má být poznávací značení zřízeno pro 
letouny provádějící vzlet. 

  

Poznámka: Všechny rozměry jsou v metrech. 
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Charakteristiky 

5.2.2.4 Poznávací značení RWY se musí skládat 
z dvoumístného čísla a na rovnoběžných RWY musí 
být doplněno písmenem. U jednotlivých, dvou nebo tří 
rovnoběžných RWY musí dvoumístné číslo vyjadřovat 
nejbližší desítku magnetického severu při pohledu 
ze směru přiblížení. Při čtyřech nebo více 
rovnoběžných RWY musí být jedna skupina 
sousedních RWY číslována nejbližší desítkou 
magnetického azimutu a další skupina sousedních 
drah číslována vedlejší (sousední) nejbližší desítkou 
magnetického azimutu. Jestliže uvedený postup vede 
k jednomístnému číslu, musí mu být předřazena nula. 

5.2.2.5 V případě rovnoběžných RWY musí být 
poznávací číslo každé RWY doplněno dále uvedeným 
písmenem v pořadí zleva doprava při pohledu 
ze směru přiblížení: 

- pro dvě paralelní RWY: „L“ „R“; 

- pro tři paralelní RWY: „L“ „C“ „R“; 

- pro čtyři paralelní RWY: „L“ „R“ „L“ „R“; 

- pro pět paralelních RWY: „L“ „C“ „R“ „L“ „R“  
nebo „L“ „R“ „L“ „C“ „R“; a 

- pro šest paralelních RWY: „L“ „C“ „R“ „L“ „C“ „R“. 

5.2.2.6 Číslice a písmena musí mít tvar a rozměry 
podle Obr. 5 - 3, ale tam, kde jsou čísla vložena 
do prahového značení, musí mít větší rozměry, aby 
přiměřeně zaplnily mezeru mezi pruhy prahového 
značení. 

5.2.3 Osové značení RWY 

Použití 

5.2.3.1 Na zpevněné RWY musí být zřízeno osové 
značení RWY. 

5.2.3.2 Osové značení RWY musí být provedeno 
v ose zpevněné RWY mezi poznávacím značením 
RWY podle Obr. 5 - 2 s výjimkou případu, kdy jsou 
přerušeny ve shodě s ustanovením 5.2.1.1. 

Charakteristiky 

5.2.3.3 Osové značení RWY se musí skládat ze 
stejnoměrně střídajících se pruhů a mezer. Celková 
délka pruhu a mezery nesmí být menší než 50 m 
a větší než 75 m. Délka každého pruhu musí být 
nejméně stejná jako délka mezery nebo 30 m podle 
toho, který rozměr je větší. 

5.2.3.4 Šířka pruhů nesmí být menší než: 

- 0,9 m na RWY pro přesné přiblížení II. a III. 
kategorie; 

- 0,45 m na RWY kódového čísla 3 a 4 pro 
nepřesné přístrojové přiblížení a RWY pro přesné 
přiblížení I. kategorie; a 

- 0,30 m na RWY kódového čísla 1 a 2 pro 
nepřesné přístrojové přiblížení a nepřístrojových 
RWY. 

5.2.4 Prahové značení 

Použití 

5.2.4.1 Prahové značení musí být zřízeno 
na prazích zpevněné přístrojové RWY a na prazích 
zpevněné nepřístrojové RWY kódového čísla 3 nebo 
4, jestliže je RWY určena pro mezinárodní obchodní 
leteckou dopravu. 

5.2.4.2 Prahové značení musí být zřízeno 
na prazích zpevněné přístrojové RWY a na prazích 
zpevněné nepřístrojové RWY kódového čísla 3 nebo 
4, jestliže je RWY určena pro jinou než mezinárodní 
obchodní leteckou dopravu. 

5.2.4.3 Prahové značení je na prazích 
nezpevněných RWY nahrazeno prahovými značkami. 
Přípustné způsoby značení jsou dle Obr. 5 - 2a nebo 5 
- 2b. Provedení prahových značek viz ust. 5.5.2. 

Poznámka: Aerodrome Design Manual, Part 4 
uvádí tvar a značení, které bylo uznáno jako 
dostatečné pro vyznačení svahu skloněného dolů ve 
směru od RWY těsně před prahem RWY. 

Umístění 

5.2.4.4 Pruhy prahového značení musí začínat 
ve vzdálenosti 6 m od prahu dráhy. 

Charakteristiky 

5.2.4.5 Prahové značení RWY musí sestávat 
z řady podélných pruhů stejných rozměrů, 
rozmístěných souměrně k ose RWY, jak je 
znázorněno na Obr. 5 - 2a (A, B) pro RWY šířky 45 m. 
Počet pruhů musí odpovídat šířce RWY, jak je dále 
uvedeno: 

 
Šířka RWY Počet pruhů 

  
18 m 4 
23 m 6 
30 m 8 
45 m 12 
60 m 16 

 
s výjimkou případu, že na RWY pro nepřesné 
přístrojové přiblížení a na nepřístrojové RWY o šířce 
45 m nebo větší mohou tyto pruhy být rozmístěny tak, 
jak je znázorněno na Obr. 5 - 2a (C). 

5.2.4.6 Pruhy musí být uspořádány příčně až 
do vzdálenosti 3 m od okraje RWY nebo 
do vzdálenosti 27 m na každou stranu od osy RWY 
podle toho, která z těchto délek je menší. Jestliže je 
poznávací značení RWY umístěno uvnitř prahového 
značení, musí být provedeny nejméně tři pruhy 
na každé straně od osy RWY. Jestliže je poznávací 
značení RWY umístěno nad prahovým značením, 
musí být pruhy provedeny plynule v celé šířce prahu 
dráhy. Pruhy musí být nejméně 30 m dlouhé 
a přibližně 1,8 m široké, s mezerami širokými přibližně 
1,8 m vyjma případu, kdy pruhy pokračují plynule po 
celé šířce RWY. Pak musí být vzdálenost mezi pruhy 
umístěnými nejblíže k ose RWY dvojnásobná 
a v případě, že poznávací značení RWY je umístěno 
uvnitř prahového značení, musí být tato mezera široká 
22,5 m. 
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Příčný pruh 

5.2.4.7 Jestliže je práh dráhy posunut od konce 
RWY nebo jestliže konec RWY není kolmý k její ose, 
musí být k prahovému značení přidán příčný pruh, jak 
je znázorněno na Obr. 5 - 4 (B). 

5.2.4.8 Příčný pruh musí být široký nejméně 
1,80 m. 

Šipky 

5.2.4.9 Jestliže je práh dráhy trvale posunut, musí 
být provedeny na části RWY před prahem dráhy šipky 
ve tvaru znázorněném na Obr. 5 - 4 (B). 

5.2.4.10 Jestliže je práh dráhy posunut ze své 
normální polohy pouze dočasně, musí být označen 
podle Obr. 5 - 4 (A) nebo 5 - 4 (B) a všechna značení 
před posunutým prahem dráhy musí být zakryta, 
s výjimkou postranního dráhového značení, 
poznávacího značení RWY a osového značení RWY, 
které musí být upraveno do tvaru šipek, pokud ÚCL 
nestanoví jinak. 

Poznámka 1: V případě, že je práh dráhy posunut 
pouze na krátkou dobu, bylo shledáno, že je 
dostatečné použít značení v uspořádání a barvě 
značení posunutého prahu dráhy místo pokusu 
malovat toto značení na RWY. 

Poznámka 2: Jestliže je povrch před posunutým 
prahem dráhy nezpůsobilý pro pojíždění letadel, musí 
být zřízeno značení nepoužitelnosti, popsané 
v ustanovení 7.1.4. V takovém případě není nutno 
upravovat osové značení do tvaru šipek. 

5.2.5 Značení zaměřovacího bodu 

Poznámka: Zaměřovacím bodem se rozumí bod 
dotyku. 

Použití 

 

5.2.5.1 Značení zaměřovacího bodu musí být 
zřízeno na každém konci přiblížení zpevněné 
přístrojové RWY kódového čísla 2, 3 nebo 4. 

5.2.5.2 Značení zaměřovacího bodu musí být 
zřízeno na každém konci přiblížení: 

a) zpevněné nepřístrojové RWY kódového čísla 3 
nebo 4, 

b) zpevněné přístrojové RWY kódového čísla 1,  

je-li žádoucí doplňkové zvýraznění zaměřovacího 
bodu. 

Umístění 

5.2.5.3 Zaměřovací bod musí začínat ne blíže 
k prahu dráhy než je vzdálenost, uvedená 
v příslušném sloupci tabulky 5-1 vyjma případu, že 
na RWY vybavené světelnou sestupovou soustavou 
pro vizuální přiblížení musí být začátek značení 
shodný s patou roviny pro vizuální přiblížení. 

 

    
 

 A. Dočasně posunutý práh dráhy   B. Trvale posunutý práh dráhy 
 

Obr. 5 - 4 Značení posunutého prahu dráhy 
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Tabulka 5 – 1. Umístění a rozměry značení zaměřovacího bodu 
 

 Použitelná délka přistání 

Umístění a rozměry Méně než 800 m 800 m až do ale ne 
včetně 1200 m 

1200 m až do ale ne 
včetně 2400 m 

2400 m a více 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Vzdálenost od prahu 
do začátku značení 

150 m 250 m 300 m 400 m 

Délka pásua 30-45 m 30-45 m 45-60 m 45-60 m 

Šířka pásu 4 m 6 m 6-10 mb 6-10 mb 

Příčné mezery mezi 
vnitřními okraji pásů 

6 mc 9 mc 18-22,5 m 18-22,5 m 

     

a. Větší rozměry specifikovaného uspořádání se uvažují, jestliže se vyžaduje vzrůst nápadnosti. 

b. Velikost příčných mezer může v uvedeném rozmezí kolísat k minimalizaci znečištění značení nánosy gumy. 

c. Čísla byla odvozena při použití kódového prvku 2, tj. vnějšího rozpětí kol hlavního podvozku v Hlavě 1, tabulce 1-1 Kódové 
značení letišť. 

 

5.2.5.4 Značení zaměřovacího bodu se musí 
skládat ze dvou výrazných pásů. Rozměry pásů 
a příčné vzdálenosti mezi jejich vnitřními okraji musí 
být v souladu s ustanoveními odpovídajícího sloupce 
tabulky 5-1. Kde je zřízeno značení dotykové zóny, 
musí být příčná vzdálenost mezi značením tatáž jako 
u značení dotykové zóny. 

5.2.6 Značení dotykové zóny 

Použití 

5.2.6.1 Značení dotykové zóny musí být zřízeno 
v dotykové zóně zpevněných RWY pro přesné 
přiblížení kódového čísla 2, 3 nebo 4. 

5.2.6.2 Značení dotykové zóny musí být zřízeno 
v dotykové zóně zpevněné RWY pro nepřesné 
přístrojové přiblížení nebo nepřístrojové RWY 
kódového čísla 3 nebo 4, kde je žádoucí zvýraznění 
nápadnosti dotykové zóny. 

Umístění a charakteristiky 

5.2.6.3 Značení dotykové zóny se musí skládat 
z dvojice obdélníkového značení, rozloženého 
souměrně k ose RWY, s počtem takových dvojic 
vztažených k použitelné délce přistání, a jestliže je 
značení vyznačeno v obou směrech přiblížení na 
RWY pak i ke vzdálenosti mezi prahy dráhy, jak je 
uvedeno dále: 

 

Použitelná délka přistání 
nebo vzdálenost mezi 
prahy 

Pár (páry) značení 

méně než 900 m 1 

900 m až do ale ne včetně 
1200 m 

2 

1200 m až do ale ne 
včetně 1500 m 

3 

1500 m až do ale ne 
včetně 2400 m 

4 

2400 m a více 6 

5.2.6.4 Značení dotykové zóny musí odpovídat 
jednomu ze dvou obrazců znázorněných na Obr. 5 - 5. 
U přístrojových RWY pro přesné přiblížení musí 
značení dotykové zóny odpovídat obrazci na Obr. 5 – 
5(B). Pro obrazec na Obr. 5 - 5(A) musí být značení 
nejméně 22,5 m dlouhé a 3 m široké. Pro obrazec 
na Obr. 5 - 5(B) musí být každý pruh každého značení 
alespoň 22,5 m dlouhý a 1,8 m široký s mezerami 
1,5 m mezi sousedními pruhy. Příčná vzdálenost mezi 
vnitřními okraji obdélníků musí být stejná jako 
u značení zaměřovacího bodu, pokud je provedeno. 
Jestliže značení zaměřovacího bodu není zřízeno, pak 
musí příčné mezery mezi vnitřními okraji obdélníků 
korespondovat s příčnými mezerami, specifikovanými 
pro značení zaměřovacího bodu v tabulce 5-1, 
(příslušný sloupec 2, 3, 4 nebo 5). Páry značení musí 
být provedeny v podélných mezerách o délce 150 m, 
počínaje prahem dráhy, vyjma případu, kdy páry 
značení dotykové zóny jsou souhlasné se značením 
zaměřovacího bodu nebo jsou umístěny uvnitř 50 m 
značení zaměřovacího bodu. Pak musí být z obrazce 
odstraněny. 

5.2.6.5 Na RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení 
kódového čísla 2 musí být přidán jeden pár značení 
dotykové zóny 150 m za začátek značení 
zaměřovacího bodu. 

5.2.7 Postranní dráhové značení 

Použití 

5.2.7.1 Postranní dráhové značení musí být 
provedeno mezi oběma prahy zpevněné RWY tam, 
kde je nedostatečný kontrast mezi okraji RWY 
a postranními pásy nebo okolním terénem. 

5.2.7.2 Postranní dráhové značení musí být 
zřízeno na RWY pro přesné přiblížení bez ohledu na 
kontrast mezi okraji RWY a postranními pásy nebo 
okolním terénem. 

Umístění 

5.2.7.3 Postranní dráhové značení se musí skládat 
ze dvou pruhů, z nichž každý je umístěn podél 
jednoho okraje RWY s vnějším okrajem pruhu 
přibližně na okraji RWY vyjma případu, kdy RWY je 
širší než 60 m. Pak musí být tyto pruhy umístěny 
ve vzdálenosti 30 m na každou stranu od osy RWY. 
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Obr. 5 - 5 Značení zaměřovacího bodu a dotykové zóny (znázornění pro RWY délky 2 400 m a více) 
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Obr. 5-6 Značení na pojezdové dráze  

 
5.2.7.4 Je-li zřízeno obratiště, pak musí být 
postranní dráhové značení provedeno i mezi RWY 
a obratištěm. 

Charakteristiky 

5.2.7.5 Postranní dráhové značení musí mít 
celkovou šířku nejméně 0,9 m na RWY, jejíž šířka je 
30 m nebo více a nejméně 0,45 m na užší RWY. 

 

5.2.8 Osové značení pojezdové dráhy 

Použití 

5.2.8.1 Osové značení pojezdové dráhy musí být 
zřízeno na zpevněných pojezdových drahách, 

zařízeních pro odmrazování a protinámrazové 
ošetření a na odbavovacích plochách příslušných 
k RWY kódového čísla 3 nebo 4 takovým způsobem, 
aby poskytovalo vedení od osového značení RWY 
k bodu na odbavovací ploše, kde začíná značení stání 
letadla. 

 

5.2.8.2 Osové značení pojezdové dráhy musí být 
zřízeno na zpevněných pojezdových drahách, 
na zařízeních pro odmrazování a protinámrazové 
ošetření a na odbavovacích plochách příslušných 
k RWY kódového čísla 1 nebo 2 takovým způsobem, 
aby poskytovalo vedení od osového značení RWY 
k bodu na odbavovací ploše, kde začíná značení stání 
letadla. 
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5.2.8.3 Osové značení pojezdové dráhy musí být 
zřízeno na zpevněné RWY tam, kde RWY je částí 
standardní pojezdové trasy a: 

a) není zřízeno osové značení RWY; nebo 

b) osa pojezdové dráhy není shodná s osou RWY. 

5.2.8.4 Kde je žádoucí upozornit na blízkost 
vyčkávacího místa RWY, mělo by být provedeno 
zvýraznění značení osy pojezdové dráhy  

Poznámka: Zvýrazněné značení osy pojezdové 
dráhy může být součástí souboru opatření na ochranu 
před narušením dráhy. 

5.2.8.5 Tam, kde je zvýraznění značení osy 
pojezdové dráhy zřízeno, musí být provedeno na 
každé křižovatce pojezdových drah/drah. 

Umístění 

5.2.8.6 V přímé části pojezdové dráhy musí být 
osové značení pojezdové dráhy umístěno souběžně 
s její osou. V oblouku pojezdové dráhy musí osové 
značení pokračovat z přímé části v konstantní 
vzdálenosti od vnějšího okraje oblouku. 

Poznámka: Viz ust. 3.9.5 a Obr. 3-2. 

5.2.8.7 Na křižovatce pojezdové dráhy s RWY, kde 
pojezdová dráha slouží pro výjezd z RWY, musí být 
osové značení pojezdové dráhy napojeno obloukem 
na osové značení RWY, jak je patrné z Obr. 5-6 a 5-
26. Osové značení pojezdové dráhy musí pokračovat 
rovnoběžně s osovým značením RWY do vzdálenosti 
nejméně 60 m za tečný bod u RWY kódového čísla 3 
nebo 4 a do vzdálenosti nejméně 30 m u RWY 
kódového čísla 1 nebo 2. 

5.2.8.8 Jestliže je osové značení pojezdové dráhy 
zřízeno na RWY podle ustanovení 5.2.8.3, musí být 
umístěno na ose vyznačené pojezdové dráhy. 

5.2.8.9 Tam, kde je provedeno: 

a) Zvýraznění značení osy pojezdové dráhy musí 
sahat (viz Obr. 5-6, Značení na pojezdové dráze) 
až do vzdálenosti 47 m  před obrazec A pro 
vyčkávací místo RWY ve směru cesty od dráhy. viz 
Obr. 5 - 7(a). 

b) Pokud zvýraznění značení osy pojezdové dráhy 
kříží jiné značení vyčkávacího místa dráhy, jako 
např. to pro přesné přiblížení kategorie II a III, 
které je umístěno do vzdálenosti 47 metrů od 
prvního vyčkávacího místa dráhy, musí být 
zvýraznění značení osy pojezdové dráhy 
přerušeno 0,9 m před a 0,9 m po kříženém 
značení vyčkávacího místa dráhy. Zvýraznění 
značení osy pojezdové dráhy pak musí pokračovat 
za kříženým značením vyčkávacího místa dráhy 
alespoň do vzdálenosti 3 segmentů přerušovaných 
čar nebo 47 m od začátku, do konce, dle toho, 
která vzdálenost je delší. Viz Obr. 5-7(b). 

c) Pokud zvýraznění značení osy pojezdové dráhy 
pokračuje přes pojezdovou dráhu nebo kříží 
pojezdovou dráhu, která je umístěna do 
vzdálenosti 47 metrů od vyčkávacího místa dráhy, 
musí být zvýraznění značení osy pojezdové dráhy 
přerušeno 1,5 m před a po značení osy pojezdové 
dráhy. Zvýraznění značení osy pojezdové dráhy 
pak musí pokračovat za pojezdovou dráhu nebo 
křížení pojezdových drah alespoň do vzdálenosti 3 

segmentů přerušovaných čar nebo 47 m od 
začátku, do konce, dle toho, která vzdálenost je 
delší. Viz Obr. 5-7(c). 

d) V případě sbíhajících se pojezdových drah v místě 
vyčkávacího místa dráhy nebo před ním nesmí být 
vnitřní přerušovaná čára kratší než 3 m. Viz Obr. 5-
7(d). 

e) Pokud jsou naproti sobě dvě vyčkávací místa drah 
a vzdálenost mezi nimi je menší než 94 m, 
zvýraznění značení osy pojezdové dráhy musí 
přesáhnout celou tuto vzdálenost a nesmí 
přesáhnout za žádné značení vyčkávací místa 
dráhy. Viz Obr. 5 - 7(e). 

Charakteristiky 

5.2.8.10 Osové značení pojezdové dráhy musí být 
nejméně 15 cm široké a nepřerušované v celé své 
délce s výjimkou místa, v němž protíná značení 
vyčkávacího místa RWY mezilehlého vyčkávacího 
místa nebo výstražné značení, jak je patrné  
z Obr. 5-6, 5-10. 

5.2.8.10.1 Jsou-li zřízeny alternativní pojezdové trasy, 
jejich osové značení musí být provedeno modrou nebo 
oranžovou barvou.  

5.2.8.11 Zvýraznění značení osy pojezdové dráhy 
musí být provedeno podle Obr. 5-7. 

5.2.9 Značení obratiště 

Použití 

5.2.9.1 Je-li zřízeno obratiště, značení obratiště 
musí být provedeno tak, aby poskytovalo souvislé 
vedení a umožnilo letounu dokončit otáčku o 180 
stupňů a srovnat se do osy RWY. 

Umístění 

5.2.9.2 Značení obratiště musí být napojeno 
obloukem z osy RWY na obratiště. Poloměr oblouku 
musí odpovídat manévrovacím schopnostem 
a normálním pojížděcím rychlostem letounů, pro které 
je obratiště určeno. Úhel mezi osou RWY a značením 
obratiště by neměl překročit 30 stupňů.  

5.2.9.3 Značení obratiště musí pokračovat 
rovnoběžně s osovým značením RWY do vzdálenosti 
nejméně 60 m za tečný bod, u RWY kódového čísla 3 
nebo 4 a do vzdálenosti nejméně 30 m u RWY 
kódového čísla 1 nebo 2. 

5.2.9.4 Značení obratiště musí vést letoun takovým 
způsobem, aby tento letoun mohl před bodem, kde 
začne provádět otáčku o 180 stupňů, pojížděl po 
rovném úseku. Značení rovného úseku obratiště musí 
být rovnoběžné s vnějším okrajem obratiště. 

5.2.9.5 Provedení oblouku, který umožňuje letounu 
provést otáčku o 180 stupňů, musí být založeno na 
úhlu natočení příďového kola, který by neměl 
přesáhnout 45 stupňů. 

5.2.9.6 Provedení značení obratiště musí být 
takové, aby když je pilotní prostor letounu nad  
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značením obratiště, nebyla vzdálenost mezi 
jakýmkoliv kolem podvozku letounu a okrajem 
obratiště menší než vzdálenost uvedená v ust. 3.3.6. 

Poznámka: Aby se letounům kódového písmene 
E, F a G snadněji manévrovalo, je možné zvážit, zda 
by v těchto případech neměla být vzdálenost kola 
od okraje větší. Viz ust. 3.3.7. 

Charakteristiky 

5.2.9.7 Značení obratiště musí být nejméně 15 cm 
široké a nepřerušované v celé své délce. 

5.2.10 Značení vyčkávacího místa RWY 

Použití a umístění 

5.2.10.1 Značení vyčkávacího místa RWY musí být 
zřízeno na vyčkávacím místě RWY. 

Poznámka: Informace týkající se opatření pro znak 
vyčkávacího místa RWY jsou uvedeny v ust. 5.4.2. 

Charakteristiky 

5.2.10.2 Na křižovatce pojezdové dráhy 
a nepřístrojové RWY, RWY pro nepřesné přístrojové 
přiblížení nebo RWY pro vzlet musí být značení 

vyčkávacího místa RWY provedeno podle Obr. 5 - 6, 
obrazec A. 

5.2.10.3 Jestliže je jednotlivé vyčkávací místo RWY 
zřízeno na křižovatce pojezdové dráhy a RWY pro 
přesné přiblížení kategorie I, II nebo III, musí značení 
vyčkávacího místa RWY odpovídat Obr. 5 - 6, obrazci 
A. Kde jsou na takové křižovatce zřízena dvě nebo tři 
vyčkávací místa RWY, musí být zřízeno značení 
vyčkávacího místa RWY, které je blíže (nejblíže) 
k RWY, podle Obr. 5 - 6, obrazce A a značení dále od 
RWY musí být provedeno podle Obr. 5 - 6, obrazce B. 

5.2.10.4 Značení vyčkávacího místa RWY umístěné 
na vyčkávacím místě RWY zřízené v souladu s ust. 
3.12.3 musí být provedené podle Obr. 5-6, obrazce A. 

5.2.10.5 Do 26. listopadu 2026 rozměry značení 
vyčkávacího místa dráhy, musí souhlasit s obr. 5-8, 
obrazcem A1 (nebo A2) nebo obrazcem B1 (nebo B2), 
podle vhodnosti. 

5.2.10.6 Od 26. listopadu 2026 rozměry značení 
vyčkávacího místa dráhy, musí souhlasit s obr. 5-8, 
obrazcem A2 nebo obrazcem B2, podle vhodnosti. 

 

 

 
Obr. 5-7 Zvýrazněné značení osy pojezdové dráhy 
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Obr. 5-8 Značení vyčkávacího místa RWY 

Poznámka:  Obrazce A1 a B1 již nebudou po roce 2026 platné. 
 

5.2.10.7 Pokud je požadováno větší zvýraznění 
vyčkávacího místa RWY, musí rozměry značení 
vyčkávacího místa RWY odpovídat Obr. 5-8, obrazec 
A2 nebo B2.  

Poznámka: Větší zvýraznění vyčkávacího místa 
RWY může být požadováno zejména s cílem 
vyvarovat se riziku narušení RWY. 

5.2.10.8 Jestliže obrazec B značení vyčkávacího 
místa RWY je umístěn v oblasti, kde by jeho délka 
přesahovala 60 m, musí být označení „CAT II“ 
popřípadě „CAT III“ vyznačeno na povrchu RWY na 
koncích značení vyčkávacího místa RWY a ve 
stejných intervalech po maximálně 45 m mezi 
následujícími značeními. Výška písmen nesmí být 
menší než 1,8 m a písmena musí být umístěna 
nejdále 0,9 m za značením vyčkávacího místa.  

5.2.10.9 Značení vyčkávacího místa RWY umístěné 
na křižovatce RWY s další RWY musí být pravoúhlé 
k ose RWY tvořící část standardní pojezdové trasy. 
Obrazec značení musí souhlasit s Obr. 5-8, obrazec 
A2. 

5.2.11 Značení mezilehlého vyčkávacího místa  

Použití a umístění 

5.2.11.1 Značení mezilehlého vyčkávacího místa 
musí být na mezilehlém vyčkávacím místě.  

5.2.11.2 Značení mezilehlého vyčkávacího místa 
musí být umístěno na okraji výjezdu z odloučené 
(vzdálené) plochy se zařízením pro odmrazování 

a protinámrazové ošetření navazující na pojezdovou 
dráhu. 

5.2.11.3 Pokud je značení mezilehlého vyčkávacího 
místa umístěno na křižovatce dvou zpevněných 
pojezdových drah, musí být umístěno kolmo na osu 
pojezdové dráhy v dostatečné vzdálenosti od okraje 
křižující pojezdové dráhy, aby byla zajištěna bezpečná 
vzdálenost mezi pojíždějícími letadly. Značení se musí 
krýt se stop příčkou nebo návěstidly mezilehlého 
vyčkávacího místa (jsou-li zřízeny). 

5.2.11.4 Vzdálenost mezi značením mezilehlého 
vyčkávacího místa na okraji výjezdu z odloučené 
(vzdálené) plochy se zařízením pro odmrazování 
a protinámrazové ošetření a osou pojezdové dráhy 
procházející kolem této plochy, nesmí být menší, než 
je uvedeno v tabulce 3-1, sloupec 11.  

Charakteristiky 

5.2.11.5 Značení mezilehlého vyčkávacího místa 
musí být provedeno jednoduchou přerušovanou čarou, 
jak je znázorněno na Obr. 5-6. 

5.2.12 Značení místa pro kontrolu zařízení VOR 
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Použití 

5.2.12.1 Jestliže je na letišti určeno místo pro 
kontrolu zařízení VOR, musí být označeno 
předepsaným značením a znakem. 

Poznámka: Informace týkající se znaku místa pro 
kontrolu zařízení VOR jsou uvedeny v ust. 5.4.4. 

5.2.12.2 Výběr místa 

Poznámka: Ustanovení týkající se výběru místa 
pro kontrolu zařízení VOR jsou uvedena v Předpisu 
L 10, Svazek I, Dodatek E Části I. 

Umístění 

5.2.12.3 Značení místa pro kontrolu zařízení VOR 
musí být umístěno ve středu plochy, na které musí 
letadlo parkovat za účelem příjmu správného signálu 
VOR. 

 

 

Obr. 5-9 Značení místa pro zkoušku zařízení VOR 

 

Charakteristiky 

5.2.12.4 Značení pro kontrolu zařízení VOR se musí 
skládat z kruhu o průměru 6 m s tloušťkou obrysové 
čáry 15 cm (viz Obr. 5-9 (A)). 

5.2.12.5 Jestliže je výhodnější, aby letadlo bylo 
natočeno do určitého směru, musí být zřízena přímka 
procházející středem kruhu ve směru požadovaného 
azimutu. Přímka musí přesáhnout 6 m za obvod kruhu 
v požadovaném směru polohy letadla a měla by být 
zakončena šipkou. Šířka pruhu přímky je 15 cm (viz 
Obr. 5-9 (B)). 

5.2.12.6 Místo pro kontrolu zařízení VOR musí být 
přednostně bílé barvy, ale musí být odlišné od barvy, 
použité pro značení pojezdových drah. 

Poznámka: Pro zvýšení kontrastu může být 
značení lemováno černou barvou. 

5.2.13 Značení stání letadla 

Poznámka: Návod na uspořádání značení stání 
letadla je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome 
Design Manual, Part 4. 

Použití 

5.2.13.1 Značení stání letadla musí být zřízeno pro 
vyznačení parkovacích stání letadla na zpevněné 
odbavovací ploše a zařízení pro odmrazování 
a protinámrazové ošetření. 

 

 

Umístění 

5.2.13.2 Značení stání letadla musí být na zpevněné 
odbavovací ploše a zařízení pro odmrazování 
a protinámrazové ošetření umístěno tak, aby 
zajišťovalo bezpečné vzdálenosti uvedené 
v ustanovení 3.13.6 nebo 3.15.9, jestliže příďové kolo 
pojíždí po značení stání. 

Charakteristiky 

5.2.13.3 Značení stání letadla musí obsahovat 
značení stání, vjezdové značení, příčku začátku 
otáčení, značení otáčení, vyrovnávací značení, příčku 
zastavení a výjezdové značení v závislosti na 
požadavcích na uspořádání parkování a jako součást 
jiných parkovacích pomůcek. 

5.2.13.4 Poznávací značení stání letadla (písmeno 
a/nebo číslo) musí být zahrnuto do vjezdového 
značení v krátké vzdálenosti od začátku vjezdového 
značení. Výška poznávacího značení musí být vhodná 
pro čitelnost z pilotního prostoru letadla, které stání 
používá. 

5.2.13.5 Tam, kde se překrývá značení stání letadla 
dvou stání z důvodu lepšího využití odbavovací plochy 
a pilot by obtížně identifikoval, které značení stání má 
následovat nebo může-li být bezpečnost narušena, 
jestliže následoval nesprávné značení; v tom případě 
musí být přidána ke značení stání identifikace letadla, 
pro které je stání určeno. 

Poznámka: Příklad: 2A-B747, 2B-F28. 
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5.2.13.6 Vjezdové značení, značení otáčení 
a výjezdové značení musí na sebe navazovat a musí 
mít šířku nejméně 15 cm. Jestliže se překrývají dvě 
nebo více značení stání letadla, pak značení pro 
nejnáročnější letadlo musí být souvislé a značení pro 
ostatní letadla musí být přerušované. 

5.2.13.7 Zakřivení části vjezdového značení, 
značení otáčení a výjezdového značení musí mít 
poloměr přiměřený nejnáročnějšímu typu letadla, pro 
které je určeno.  

5.2.13.8 Tam, kde je orientován pohyb letadla pouze 
jedním směrem, musí být připojeny k vjezdovému 
a výjezdovému značení šipky, vyznačující směr 
pohybu letadla. 

5.2.13.9 Příčka začátku otáčení musí být umístěna 
v pravém úhlu k vjezdovému značení po levé straně 
pilotní kabiny v bodě každého začátku otáčení. Musí 
mít délku nejméně 6 m a šířku nejméně 15 cm a musí 
být opatřena šipkou vyznačující směr otáčení. 

Poznámka: Vzdálenost mezi příčkou začátku 
otáčení a vjezdovým značením se může měnit podle 
typu letadla v závislosti na zorném poli pilota. 

5.2.13.10 Jestliže je zřízena více než jedna příčka 
začátku otáčení, nebo současně s ní je zřízena příčka 
zastavení, musí být tyto příčky rozlišeny doplňkovým 
označením. 

5.2.13.11 Vyrovnávací značení musí být umístěno 
na prodloužené ose letadla stojícího na parkovacím 
stání tak, aby je pilot viděl během poslední fáze 
pojíždění. Musí mít šířku nejméně 15 cm. 

5.2.13.12 Příčka zastavení musí být umístěna kolmo 
k vyrovnávacímu značení po levé straně pilotní kabiny 
v bodě určeném pro zastavení letadla. Musí mít délku 
nejméně 6 m a šířku nejméně 15 cm. Alternativně je 
možné místo zastavení označit krátkou příčkou 
s údajem o typu letadla, pro který je příčka určena. 

Poznámka: Vzdálenosti, které mají být mezi 
příčkou zastavení a vjezdovým značením, se mohou 
měnit podle typu letadla v závislosti na zorném poli 
pilota. 

5.2.14 Bezpečnostní značení odbavovací plochy 

Poznámka: Návod na provedení bezpečnostního 
značení odbavovací plochy je uveden v dokumentu 
ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4. 

Použití 

5.2.14.1 Bezpečnostní značení odbavovací plochy 
musí být zřízeno na zpevněné odbavovací ploše 
v závislosti na požadavcích na uspořádání parkování 
letadel a na pozemní zařízení. 

Umístění 

5.2.14.2 Bezpečnostní značení odbavovací plochy 
musí být umístěno tak, aby vymezovalo prostory 
určené pro pohyb pozemních vozidel a jiných zařízení 
pro obsluhu letadel atd. při zajištění jejich bezpečných 
vzdáleností od letadel. 

 

 

Charakteristiky 

5.2.14.3 Bezpečnostní značení odbavovací plochy 
musí obsahovat značení bezpečné vzdálenosti od 
konce křídla a značení ohraničení obslužné 
komunikace v závislosti na požadavcích na 
uspořádání parkování letadel a na pozemní zařízení. 

5.2.14.4 Bezpečnostní značení odbavovací plochy 
musí být nepřerušené a nejméně 10 cm široké. Šířka 
bezpečnostního značení odbavovací plochy, které 
odděluje odbavovací plochu od pojezdové dráhy, musí 
být minimálně dvounásobná. 

5.2.15 Značení vyčkávacího místa na 
komunikacích 

Použití 

5.2.15.1 Značení vyčkávacího místa na 
komunikacích musí být zřízeno na všech 
komunikacích umožňujících vstup na RWY. 

Umístění 

5.2.15.2 Značení vyčkávacího místa na 
komunikacích musí být umístěno napříč komunikací 
na vyčkávacím místě. 

Charakteristiky 

5.2.15.3 Značení vyčkávacího místa na 
komunikacích musí být v souladu s místními pravidly 
provozu na komunikacích. 

5.2.16 Příkazové značení 

Poznámka: Návod na zřízení příkazového 
značení je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome 
Design Manual, Part 4.  

Použití 

5.2.16.1 Tam, kde není možné umístit příkazové 
znaky v souladu s 5.4.2.1, musí být zřízeno příkazové 
značení na povrchu vozovky.  

5.2.16.2 Jestliže to vyžadují provozní důvody, např. 
na pojezdových drahách se šířkou větší než 60 m 
nebo jako součást opatření na ochranu před 
narušením dráhy, musí být příkazové znaky doplněny 
příkazovým značením. 

Umístění 

5.2.16.3 Příkazové značení na pojezdových drahách 
letiště s kódovým písmenem A, B, C nebo D musí být 
umístěno na pojezdové dráze souměrně k ose 
pojezdové dráhy a na vyčkávací straně značení 
vyčkávacího místa RWY dle Obr. 5-10 (a). Vzdálenost 
mezi nejbližší stranou značení a značení vyčkávacího 
místa RWY a od značení osy pojezdové dráhy nesmí 
být menší než 1 m. 

5.2.16.4 Příkazové značení na pojezdových drahách 
letiště s kódovým písmenem E, F nebo G musí být 
umístěno po obou stranách od osového značení 
pojezdové dráhy, před značením vyčkávacího místa 
RWY podle Obr. 5-10 (b). Vzdálenost mezi nejbližším  

  



HLAVA 5  PŘEDPIS L14 

10.11.2016 
 5 - 15 Změna č. 13-A 

okrajem příkazového značení a značením 
vyčkávacího místa RWY nebo osovým značením 
pojezdové dráhy nesmí být menší než 1 m. 

5.2.16.5 Příkazové značení nesmí být umisťováno 
na RWY kromě případů, kdy je to požadováno 
z provozních důvodů 

 
Obr. 5-10 Příkazové, výstražné značení a postranní značení pojezdové dráhy 

 
Charakteristiky 

5.2.16.6 Příkazové značení se musí skládat z bílého 
nápisu na červeném podkladě. S výjimkou značení 
NO ENTRY musí nápis poskytovat shodnou informaci 
s odpovídajícím příkazovým znakem.  

5.2.16.7 Značení NO ENTRY se musí skládat 
z bílého nápisu NO ENTRY na červeném podkladě.  

5.2.16.8 Kde je nedostatečný kontrast mezi 
příkazovým značením a povrchem vozovky, musí být 
příkazové značení vhodně orámováno, přednostně 
bílou nebo černou barvou.  

5.2.16.9 Výška písmen musí být u nápisů na letištích 
s kódovým písmenem C, D, E, F nebo G 4 m, u nápisů 
na letištích s kódovým písmenem A nebo B 2 m. Nápis 
musí mít tvar a rozměry uvedené v Doplňku 3.  

5.2.16.10 Podklad musí mít tvar pravoúhelníku 
s přesahem minimálně 0,5 m od okraje nápisu 
v podélném i v příčném směru.  

5.2.17 Informační značení 

Poznámka: Návod na zřízení informačního 
značení je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome 
Design Manual, Part 4.  

Použití 

5.2.17.1 Tam, kde mají být normálně zřízeny 
informační znaky a kde je dle stanovení ÚCL jejich 
zřízení nepraktické, musí být na povrchu vozovky 
zřízeno informační značení. 

5.2.17.2 Jestliže to vyžadují provozní důvody, musí 
být informační znaky doplněny informačním značením. 

5.2.17.3 Informační značení (místa/směru) musí být 
provedeno před složitými křižovatkami pojezdových 
drah, za nimi a všude tam, kde provozní zkušenosti 

ukazují, že přidání informačního značení udávajícího 
směr pojezdové dráhy by mohlo napomoci letové 
posádce při pozemní navigaci. 

5.2.17.4 Je žádoucí, aby na dlouhých pojezdových 
drahách bylo na povrchu vozovky v pravidelných 
intervalech provedeno informační značení (místa). 

Umístění 

5.2.17.5 Informační značení musí být provedeno 
napříč pojezdovou dráhou nebo odbavovací plochou, 
jestliže je to nezbytné, a musí být umístěno tak, aby 
bylo čitelné z pilotního prostoru přibližujících se 
letadel. Informační značení místa musí být provedeno 
v ose pojezdové dráhy. Informační značení směru 
musí být provedeno na příslušné straně informačního 
značení místa dle smyslu odbočení. Vzdálenost mezi 
nejbližším okrajem informačního značení a značením 
vyčkávacího místa RWY nebo značením křižovatky 
pojezdových drah nesmí být menší než 1 m. Tam, kde 
není žádné značení křižovatky a kde to místní 
podmínky dovolí, musí být spodní základna značení 
umístěna nejméně 10 m před začátkem křižovatky. 

Charakteristiky 

5.2.17.6 Informační značení se musí skládat: 

a) ze žlutého nápisu na černém pozadí, jestliže 
nahrazuje nebo doplňuje znaky místa; a 

b) z černého nápisu na žlutém pozadí, jestliže 
nahrazuje nebo doplňuje směrový znak nebo 
cílový znak. 

5.2.17.7 Jestliže je značení vůči zpevněnému 
povrchu nedostatečně kontrastní, musí značení 
obsahovat: 
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a) černý okraj, když je nápis černý; a 

b) žlutý okraj, když je nápis žlutý. 

5.2.17.8 Výška písmen musí být 4 m. Nápis musí mít 
tvar a rozměry uvedené v Doplňku 3. 

5.2.17.9 Podklad musí mít tvar pravoúhelníku 
s přesahem minimálně 0,5 m od okraje nápisu 
v podélném i v příčném směru. 

5.2.17.10 Okraj musí být min. 0,15 m. 

5.2.18 Výstražné značení 

Použití 

5.2.18.1 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, 
aby první vyčkávací místo bylo doplněno výstražným 
značením. Výstražné značení zřízené v souladu 
s tímto ustanovením musí být provedeno podle Obr. 5-
10. 

Umístění 

5.2.18.2 Výstražné značení musí být provedeno 
napříč pojezdovou drahou. Vzdálenost mezi nejbližším 
okrajem výstražného značení a značením vyčkávacího 
místa nesmí být menší než 1 m. 

Charakteristiky 

5.2.18.3 Výstražné značení se musí skládat: 

a) z bílého nápisu 

b) z červeného pozadí 

c) ze žlutého okraje 

5.2.18.4 Podklad musí mít tvar pravoúhelníku 
s přesahem minimálně 0,5 m od okraje nápisu 
v podélném i v příčném směru. 

5.2.18.5 Žlutý okraj musí být stejné šířky jako tah 
písma nápisu. 

5.2.18.6 Výška písmen musí být 4 m. Nápis musí mít 
tvar a rozměry uvedené v Doplňku 3. 

5.2.19 Postranní značení pojezdové dráhy 

Použití 

5.2.19.1 Postranní značení pojezdové dráhy musí 
být provedeno tam: 

a) kde nejsou zřetelné okraje mezi zpevněnou 

pojezdovou drahou a pásem pojezdové dráhy, 

nebo 

b) kde je potřeba definovat okraje zpevněné 

pojezdové dráhy vůči ostatním zpevněným 

plochám, které neslouží jako TWY.  

Umístění 

5.2.19.2 Postranní značení pojezdové dráhy musí 
být umístěno na okrajích zpevněné pojezdové dráhy 
vymezující plně únosnou část TWY. 

Charakteristiky 

5.2.19.3 Postranní značení pojezdové dráhy se musí 
skládat ze dvou nepřerušovaných pruhů s mezerou 

širokou 0,15 m. Postranní značení pojezdové dráhy 
musí mít celkovou šířkou 0,45 m. 

Poznámka: Viz Obr. 5-10. 

5.2.20  Značení pojezdové dráhy pro rychlé 
odbočení 

Použití 

5.2.20.1 Značení pojezdové dráhy pro rychlé 
odbočení musí být provedeno tam, kde je vybudována 
pojezdová dráha pro rychlé odbočení. 

Umístění 

5.2.20.2 Značení pojezdové dráhy pro rychlé 
odbočení musí navazovat na návěstidla pojezdové 
dráhy pro rychlé odbočení. 

Charakteristiky 

5.2.20.3 Značení pojezdové dráhy pro rychlé 
odbočení se musí skládat ze tří, dvou a jednoho pruhu 
o šířce 0,45 m a délce 6 m dle obr. 5-10A. 

 

Obr. 5-10A 
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5.3 Návěstidla a světla 

5.3.1 Všeobecně 

Světla, která mohou ohrozit bezpečnost letadla 

5.3.1.1 Jakékoliv neletecké pozemní světlo 
v blízkosti letiště, které by mohlo ohrozit bezpečnost 
letadel, musí být zrušeno, zastíněno nebo upraveno 
tak, aby se vyloučil zdroj nebezpečí. 

Laserové vyzařování, které může ohrozit 
bezpečnost letadla 

5.3.1.2 Záměrně nepoužito 

Klamavá světla 

5.3.1.3 Jakékoliv neletecké pozemní světlo, které 
by svou svítivostí, konfigurací nebo barvou mohlo 
znemožnit nebo znesnadnit jasné pochopení leteckých 
pozemních návěstidel, musí být zrušeno, zastíněno 
nebo upraveno tak, aby byla tato možnost vyloučena. 
Zvláštní pozornost musí být věnována neleteckým 
pozemním světlům viditelným ze vzduchu uvnitř dále 
popsaných prostorů: 

a) přístrojová RWY kódového čísla 4: 

uvnitř prostoru sahajícího před práh a za konec RWY 
do vzdálenosti nejméně 4500 m a šířky 750 m na obě 
strany od její osy. 

b) přístrojová RWY kódového čísla 2 nebo 3: 

prostor stejných rozměrů jako v případě a) s tím 
rozdílem, že jeho délka musí být nejméně 3000 m. 

c) přístrojová RWY kódového čísla 1 a nepřístrojová 

RWY: 

uvnitř přibližovacího prostoru. 

Letecká pozemní návěstidla, která mohou způsobit 
záměnu pro vodní dopravu. 

Poznámka: V blízkosti splavných vod je třeba 
zajistit, aby letecká pozemní návěstidla nebyla 
příčinou omylu námořníků. 

Světelné instalace a nosné konstrukce 

Poznámka: Bližší údaje o křehkosti světelných 
instalací a nosných konstrukcí viz ustanovení 9.9 - 
informace vztahující se k umístění a instalaci zařízení 
v provozních oblastech - Aerodrome Design Manual, 
Part 6. 

Nadzemní přibližovací návěstidla 

5.3.1.4 Nadzemní přibližovací návěstidla a jejich 
nosné konstrukce musí být křehké vyjma případu, kdy 
je část přibližovací světelné soustavy dále než 300 m 
před prahem dráhy tam: 

a) kde má výšku nosných konstrukcí větší než 12 m, 
tehdy musí být požadavky na snadnou lámavost 
aplikovány na část konstrukce od 12 m výše; a 

b) kde je obklopena nelámavými objekty, tehdy musí 
být křehká ta část konstrukce, která převyšuje tyto 
objekty. 

 

5.3.1.5 Jestliže nejsou instalace přibližovacích 
návěstidel nebo nosných konstrukcí samy o sobě 
dostatečně výrazné, musí být vhodně označeny. 

Nadzemní návěstidla 

5.3.1.6 Nadzemní návěstidla RWY, dojezdové 
dráhy nebo pojezdové dráhy musí být křehká. Jejich 
výška musí být dostatečně malá, aby byla zajištěna 
bezpečná vzdálenost vrtulí nebo gondol proudových 
motorů letadel. 

Zapuštěná návěstidla 

5.3.1.7 Konstrukce návěstidel zapuštěných 
do povrchu RWY, dojezdové dráhy, pojezdové dráhy 
nebo odbavovací plochy musí být řešeny a provedeny 
tak, aby odolávaly přejíždění koly letadel, aniž by 
došlo k poškození návěstidla nebo letadla. 

5.3.1.8 Teplota na styku zapuštěného návěstidla 
a pneumatiky letadla vyvolaná vedením nebo 
vyzařováním tepla žárovky nesmí překročit 160o C 
během desetiminutové expozice. 

Poznámka: Poradenský materiál k měření teploty 
zapuštěných návěstidel je uveden v dokumentu ICAO 
Aerodrome Design Manual, Part 4. 

Svítivost návěstidel a jejich řízení 

Poznámka: Za soumraku nebo při špatné 
dohlednosti za dne mohou být návěstidla efektivnější 
než značení. V těchto podmínkách a při špatné 
dohlednosti v noci musí mít návěstidlo přiměřenou 
svítivost. Pro dosažení požadované svítivosti jsou 
obvykle nutná směrová návěstidla, jejichž úhel 
rozptylu světelného svazku a směrování musí vyhovět 
provozním požadavkům. Dráhovou světelnou 
soustavu je třeba posuzovat jako celek, aby bylo 
zajištěno, že její poměrné svítivosti jsou vhodně 
přizpůsobeny témuž účelu. (viz Dodatek A, bod 15 
a Aerodrome Design Manual, Part 4.) 

5.3.1.9 Svítivost dráhových návěstidel musí 
vyhovovat minimální dohlednosti a okolnímu osvětlení, 
za nichž má být RWY používána a musí být přiměřená 
ke svítivosti nejbližšího úseku přibližovací světelné 
soustavy, pokud je zřízena. 

Poznámka: Zatímco svítivost návěstidel 
přibližovací světelné soustavy může být vyšší než 
svítivost návěstidel dráhové soustavy, musí být na 
základě zkušeností vyloučeny náhlé změny svítivosti, 
které by mohly vyvolat nesprávnou představu pilota, 
že došlo ke změně dohlednosti v průběhu 
prováděného přiblížení. 

5.3.1.10 Jestliže je instalována soustava vysoké 
svítivosti, musí být vybavena ovládáním svítivosti 
ve vhodných stupních pro umožnění úpravy svítivosti 
ve vztahu k převažujícím podmínkám. Aby mohly být 
provozovány jednotlivé soustavy, pokud jsou 
instalovány, se srovnatelnými svítivostmi, musí být 
zřízeno buď jejich oddělené ovládání, nebo musí být 
tento požadavek zajištěn jiným vhodným řešením. Jde 
o tyto soustavy: 

- přibližovací světelná soustava, 

- postranní dráhová návěstidla; 

- prahová návěstidla; 

- koncová návěstidla RWY; 
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- osová návěstidla RWY; 

- návěstidla dotykové zóny RWY; a 

- osová návěstidla pojezdové dráhy. 

5.3.1.11 Na obvodu a uvnitř elipsy definující hlavní 
svazek v Doplňku 2, Obr. 2 - 1 až 2 - 10, nesmí být 
hodnota maxima svítivosti větší než trojnásobek 
minimální hodnoty svítivosti měřené v souladu 
s požadavky Doplňku 2, společných poznámek pro 
Obr. 2 - 1 až 2 - 11, poznámka 2. 

5.3.1.12 Na obvodu obdélníku, definujícího hlavní 
svazek v Doplňku 2, Obr. 2 - 12 až 2 - 20 a uvnitř něho 
nesmí být hodnota maxima svítivosti větší než 
trojnásobek minimální hodnoty svítivosti měřené 
v souladu s požadavky Doplňku 2, společných 
poznámek k Obr. 2 - 12 až 2 - 21, poznámka 2. 

5.3.2 Nouzové osvětlení 

Použití 

5.3.2.1 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, 
aby na letišti s osvětlením RWY a bez sekundárního 
zdroje elektrické energie byla pro případ selhání 
normální světelné soustavy k dispozici nouzová 
návěstidla vhodná pro instalaci alespoň na hlavní 
RWY. 

Poznámka: Nouzové osvětlení může být také 
účelné k označení překážek nebo vyznačení obrysů 
pojezdových drah a odbavovací plochy. 

Umístění 

5.3.2.2 Jestliže jsou na RWY instalována nouzová 
návěstidla, musí být rozmístěna způsobem 
odpovídajícím nejméně konfiguraci požadované pro 
nepřístrojovou RWY. 

Charakteristiky 

5.3.2.3 Barva nouzových návěstidel musí 
odpovídat barvě požadované pro dráhová návěstidla. 
V případě, kdy barevná návěstidla na prahu a na konci 
RWY nejsou proveditelná, musí všechna návěstidla 
vydávat stálé světlo proměnlivé bílé barvy nebo tak 
blízké této barvě, jak je to možné. 

5.3.3 Letecké majáky 

Použití 

5.3.3.1 Jestliže je to z provozních důvodů nutné, 
musí být zřízen na každém letišti určeném pro noční 

provoz letištní maják nebo poznávací maják. 

5.3.3.2 Provozní požadavky musí být stanoveny 
ve vztahu k požadavkům leteckého provozu na letišti, 
jeho hlavního určení ve vztahu k okolí a k instalacím 
jiných vizuálních a nevizuálních pomůcek užitečných 
pro lokalizaci letiště. 

Letištní maják 

5.3.3.3 Letištní maják musí být zřízen na letišti 
určeném pro noční provoz, jestliže je splněna jedna 
nebo více následujících podmínek: 

a) převažuje letecká navigace vizuálními prostředky; 

b) často se vyskytuje snížená dohlednost; nebo 

c) je obtížné identifikovat letiště ze vzduchu kvůli 
okolním světlům nebo terénu. 

Umístění 

5.3.3.4 Letištní maják musí být umístěn na letišti 
nebo v jeho nejbližším okolí v místě s malým 
osvětlením okolního pozadí. 

5.3.3.5 Umístění majáku musí být takové, aby 
nebyl stíněn objekty ve významných směrech 
a neoslňoval pilota při přiblížení na přistání. 

Charakteristiky 

5.3.3.6 Letištní maják musí vydávat buď střídavé 
barevné a bílé záblesky nebo pouze bílé záblesky. 
Počet záblesků musí být od 20 do 30 za minutu. 
Pokud je používán maják vyzařující barevné záblesky, 
musí být tyto záblesky na pozemním letišti zelené a na 
vodním letišti žluté. V případě kombinovaného 
pozemního a vodního letiště musí barevné záblesky, 
pokud jsou použity, mít barvu podle toho letiště, které 
se považuje za hlavní.  

5.3.3.7 Světelný svazek majáku musí vyzařovat 
do všech úhlů azimutu. Vertikální rozložení světelného 
svazku musí mít rozsah od úhlu ne většího než 1o 
měřeného od vodorovné roviny, až do takového úhlu 
stanoveného ÚCL tak, aby byl postačující pro vedení 
v největší výšce, pro kterou je maják určen a efektivní 
svítivost záblesků musí být nejméně 2 000 cd. 

Poznámka: V poloze, kde nemůže být vyloučena 
vysoká úroveň okolního osvětlení, může být 
vyžadován vzrůst efektivní svítivosti záblesků až 
na desetinásobek. 

Poznávací maják 

Použití 

5.3.3.8 Poznávací maják musí být umístěn na letišti 
určeném pro používání v noci, které nemůže být 
snadněji identifikováno z letadla jinými prostředky. 

Umístění 

5.3.3.9 Poznávací maják musí být umístěn na letišti 
v místě s okolním osvětlením nízké úrovně. 

5.3.3.10 Umístění majáku musí být takové, aby 
maják nebyl stíněn objekty v důležitých směrech 
a neoslňoval pilota při přiblížení na přistání. 

Charakteristiky 

5.3.3.11 Poznávací maják na pozemním letišti musí 
vyzařovat do všech úhlů azimutu. Vertikální rozložení 
světelného svazku musí mít rozsah od úhlu ne většího 
než 1o měřeného od vodorovné roviny, až do takového 
úhlu stanoveného ÚCL tak, aby byl postačující pro 
vedení v největší výšce, pro kterou je maják určen a 
efektivní svítivost záblesků musí být nejméně 
2 000 cd. 

Poznámka: V poloze, kde nemůže být vyloučena 
vysoká úroveň okolního osvětlení, může být 
vyžadován vzrůst efektivní svítivosti záblesků až 
na desetinásobek. 
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5.3.3.12 Poznávací maják musí vydávat zelené 
záblesky na pozemním letišti a žluté záblesky 
na vodním letišti. 

5.3.3.13 Poznávací písmena musí být vysílána 
v mezinárodním Morseově kódu. 

5.3.3.14 Rychlost vysílání musí být 6 až 8 slov 
za minutu, čemuž odpovídá doba trvání Morseových 
značek 0,15 až 0,20 sekundy na tečku. 

5.3.4 Přibližovací světelné soustavy 

Poznámka: Existující světelné soustavy 
neodpovídající požadavkům ustanovení 5.3.4.21, 
5.3.4.39, 5.3.9.10, 5.3.10.10, 5.3.10.11, 5.3.11.5, 
5.3.12.8, 5.3.13.6 a 5.3.17.9 budou nahrazeny 
nejpozději k 1. lednu 2005.  

Použití 

5.3.4.1 Použití 

A.- Nepřístrojová RWY 

Kde je to prakticky možné, musí být zřízena pro 
nepřístrojovou RWY s kódovým číslem 3 nebo 4 
používanou v noci jednoduchá přibližovací světelná 
soustava, která je popsaná v ustanovení 5.3.4.2 až 
5.3.4.9. Výjimku tvoří případ, kdy RWY je používána 
pouze za podmínek dobré dohlednosti a je zajištěno 
dostatečné vedení jinými vizuálními prostředky. 

Poznámka: Jednoduchá přibližovací světelná 
soustava může také sloužit vizuálnímu vedení za dne. 

B.- RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení 

Kde je to fyzicky možné, musí být pro RWY pro 
nepřesné přístrojové přiblížení zřízena jednoduchá 
přibližovací světelná soustava popsaná v ustanovení 
5.3.4.2 až 5.3.4.9. Výjimku tvoří případ, kdy RWY je 
používána pouze za podmínek dobré dohlednosti 
nebo jestliže je zajištěno dostatečné vedení jinými 
vizuálními prostředky. 

Poznámka: Je vhodné zvážit možnost instalace 
světelné soustavy pro přesné přiblížení I. kategorie 
nebo doplnění naváděcí dráhovou světelnou 
soustavou. 

C.- RWY pro přesné přiblížení I. kategorie 

Kde je to fyzicky možné, musí být u RWY pro přesné 
přiblížení I. kategorie zřízena přibližovací světelná 
soustava I. kategorie popsaná v ustanovení 5.3.4.10 
až 5.3.4.21. 

D.- RWY pro přesné přiblížení II. a III. kategorie 

U všech RWY pro přesné přiblížení II. a III. kategorie 
musí být zřízena přibližovací světelná soustava II. a III. 
kategorie, popsaná v ustanoveních 5.3.4.22 až 
5.3.4.39. 

 

Jednoduchá přibližovací světelná soustava 

Umístění 

5.3.4.2 Přibližovací světelná soustava se musí 
skládat z řady návěstidel na prodloužené ose RWY 
sahající, je-li to možné, do vzdálenosti nejméně 420 m 
před práh dráhy a řady návěstidel tvořících příčku 
délky 18 m nebo 30 m ve vzdálenosti 300 m před 
prahem dráhy. 

5.3.4.3 Návěstidla tvořící příčku musí být pokud 
možno ve vodorovné přímce kolmé k přímce osových 
návěstidel RWY, kterou musí být tato příčka půlena. 
Návěstidla příčky musí být rozmístěna tak, aby 
vyvolala přímkový vjem, pouze v příčce dlouhé 30 m 
mohou být po obou stranách osy mezery. Tyto mezery 
musí být pro splnění místních potřeb co nejmenší 
a žádná z nich nesmí být větší než 6 m. 

Poznámka 1: Pro návěstidla příček se používá 
rozestupů od 1 do 4 m. Mezery po obou stranách osy 
mohou být žádoucí pro zdokonalení směrového 
vedení, když se přiblížení děje s boční chybou a pro 
umožnění pohybu záchranných a požárních vozidel. 

Poznámka 2: Informace o tolerancích instalace 
jsou uvedeny v Dodatku A, bod 11. 

5.3.4.4 Návěstidla tvořící osu musí být umístěna 
v podélných rozestupech po 60 m. V případě potřeby 
dokonalejšího vedení mohou být zvoleny rozestupy po 
30 m. První návěstidlo musí být umístěno 60 m nebo 
30 m od prahu dráhy v závislosti na zvolených 
podélných rozestupech. 

5.3.4.5 Není-li prakticky možné vybudovat osovou 
řadu do vzdálenosti 420 m od prahu dráhy, musí řada 
sahat do vzdálenosti 300 m tak, aby obsahovala 
příčku. Není-li ani to prakticky možné, musí osová 
návěstidla sahat tak daleko, jak je to proveditelné, 
a každé osové návěstidlo se pak musí skládat z krátké 
příčky délky nejméně 3 m. U přibližovací světelné 
soustavy s příčkou ve vzdálenosti 300 m může být 
zřízena další doplňující příčka ve vzdálenosti 150 m 
od prahu dráhy. 

5.3.4.6 Přibližovací světelná soustava musí ležet 
co nejblíže k vodorovné rovině procházející prahem 
dráhy a musí být provedena tak, aby: 

a) žádný objekt vyjma azimutální antény ILS/MLS 

nepřesahoval rovinu přibližovací světelné soustavy 

do vzdálenosti 60 m od její osy; a  

b) žádné jiné návěstidlo než návěstidlo umístěné 

uvnitř střední části příčky nebo krátké osové příčky 

(nikoli na jejich okrajích) nebylo stíněno při pohledu 

z přibližujícího se letadla. 

Každá azimutální anténa ILS nebo MLS, přesahující 
rovinu návěstidel, musí být klasifikována jako 
překážka a příslušně označena a to i světelně. 

Charakteristiky 

5.3.4.7 Návěstidla jednoduché přibližovací světelné 
soustavy musí vydávat stálé světlo takové barvy, aby 
soustava byla jasně rozpoznatelná od ostatních 
leteckých pozemních návěstidel a od okolního 
osvětlení. Každé osové návěstidlo se musí skládat: 

a) z jednoduchého zdroje; nebo 

b) z krátké příčky nejméně 3 m dlouhé. 

Poznámka 1: Je-li krátká příčka podle odstavce b) 
složena z návěstidel blížících se bodovým zdrojům, je 
možno za dostatečnou vzdálenost mezi sousedními 
návěstidly krátké příčky považovat rozestup 1,5 m. 

Poznámka 2: Může být vhodné použít krátké příčky 
4 m dlouhé, očekává-li se, že jednoduchá přibližovací 
světelná soustava bude rozšířena na světelnou 
soustavu pro přesné přiblížení. 

Poznámka 3: V místech, kde je v noci nesnadná 
identifikace jednoduché přibližovací světelné soustavy 
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s ohledem na okolní osvětlení, mohou tento problém 
vyřešit záblesková návěstidla instalovaná na vnější 
části soustavy. 

5.3.4.8 U nepřístrojové RWY musí návěstidla 
přibližovací soustavy vyzařovat do všech úhlů azimutu 
potřebných pro pilota letadla, které je v úseku před 
poslední zatáčkou a ve fázi konečného přiblížení. 
Svítivost návěstidel musí být přiměřená všem 
podmínkám dohlednosti a okolního osvětlení, pro něž 
byla soustava navržena. 

5.3.4.9 U RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení 
musí návěstidla vyzařovat do všech úhlů azimutu 
potřebných pro pilota letadla, které se neodchýlí 
ve fázi konečného přiblížení nadměrně od dráhy letu 
stanovené nevizuálními prostředky. Návěstidla musí 
být navržena tak, aby poskytovala vedení ve dne 
i v noci v nejnepříznivějších podmínkách dohlednosti a 
okolního osvětlení, při nichž má být soustava ještě 
použitelná. 

 

Světelná soustava pro přesné přiblížení 
I. kategorie 

Umístění 

5.3.4.10 Světelná soustava pro přesné přiblížení 
I. kategorie se musí skládat z řady návěstidel 
na prodloužené ose RWY sahající pokud možno 
do vzdálenosti 900 m od prahu dráhy, s řadou 
návěstidel tvořících příčku 30 m dlouhou 
ve vzdálenosti 300 m od prahu dráhy. 

Poznámka: Instalace přibližovací světelné 
soustavy kratší než 900 m může mít za následek 
provozní omezení využitelnosti RWY. Viz Dodatek A, 
bod 11. 

5.3.4.11 Návěstidla tvořící příčku musí být pokud 
možno ve vodorovné přímce kolmé k přímce osových 
návěstidel RWY, kterou musí být tato příčka půlena. 
Návěstidla příčky musí být rozmístěna tak, aby 
vytvářela přímkový vjem, pouze po stranách osy 
mohou být mezery. Tyto mezery musí být co nejmenší 
pro splnění místních potřeb a žádná z nich nesmí být 
větší než 6 m. 

Poznámka 1: Pro návěstidla příčky se používá 
rozestupů od 1 do 4 m. Mezery po obou stranách 
mohou zlepšit směrové vedení při boční odchylce 
letadla provádějícího přiblížení a kromě toho umožňují 
pohyb záchranných a požárních vozidel. 

Poznámka 2: Informace o tolerancích instalace 
jsou uvedeny v Dodatku A, bod 11. 

5.3.4.12 Návěstidla tvořící osu musí mít rozestupy 
po 30 m s prvním návěstidlem umístěným 30 m před 
prahem dráhy. 

5.3.4.13 Přibližovací světelná soustava musí ležet 
co nejblíže k vodorovné rovině procházející prahem 
dráhy a musí být provedena tak, aby: 

a) žádný objekt vyjma azimutální antény ILS/MLS 
nepřesahoval rovinu přibližovací světelné soustavy 
do vzdálenosti 60 m od její osy; a  

b) žádné jiné návěstidlo než návěstidlo umístěné 
uvnitř střední části příčky nebo krátké osové příčky 
(nikoli na jejich okrajích) nebylo stíněno při pohledu 
z přibližujícího se letadla. 

Každá azimutální anténa ILS nebo MLS přesahující 
rovinu návěstidel musí být klasifikována jako překážka 
a příslušně označena a to i světelně. 

Charakteristiky 

5.3.4.14 Návěstidla tvořící osu a příčky světelné 
soustavy pro přesné přiblížení I. kategorie musí 
vydávat stálé světlo proměnlivé bílé barvy. Každé 
místo osové řady se musí skládat: 

a) z jednotlivých zdrojů návěstidel ve vnitřních 300 m 
osy, ze zdvojených zdrojů ve středních 300 m osy 
a ze ztrojených zdrojů ve vnějších 300 m osy za 
účelem poskytování informace o vzdálenosti; nebo 

b) z krátké příčky. 

5.3.4.15 Když lze prokázat u návěstidel přibližovací 
soustavy úroveň údržby odpovídající hodnotám 
ve smyslu 10.4.10, může být v každém místě osy 
přibližovací světelné soustavy použit buď: 

a) jeden světelný zdroj; nebo 

b) krátká příčka 

5.3.4.16 Krátká příčka musí být minimálně 4 m 
dlouhá. Když je krátká příčka složená z návěstidel 
blížících se bodovým zdrojům, návěstidla musí být 
rovnoměrně rozmístěná ve vzdálenostech 
nepřevyšujících 1,5 m.  

5.3.4.17 Když se osa skládá z krátkých příček 
popsaných v 5.3.4.14 b) nebo 5.3.4.15 b), musí být 
každá krátká příčka doplněná zábleskovým 
návěstidlem, kromě případů, kdy toto osvětlení ÚCL 
považuje za nadbytečné s ohledem na charakteristiky 
přibližovací světelné soustavy a povahu 
meteorologických podmínek. 

5.3.4.18 Každé zábleskové návěstidlo popsané 
v ustanovení 5.3.4.17 musí vydávat záblesky dvakrát 
za sekundu, které začínají na vnějším návěstidle 
a postupují směrem k prahu dráhy k vnitřnímu 
návěstidlu soustavy. Napájení musí být řešeno tak, 
aby tato návěstidla mohla být ovládána nezávisle na 
ostatních návěstidlech přibližovací světelné soustavy. 

5.3.4.19 Jestliže se osa skládá z návěstidel 
popsaných v ustanovení 5.3.4.14 a) nebo 5.3.4.15 a), 
musí být k příčce ve vzdálenosti 300 m od prahu dráhy 
vybudovány doplňující příčky ve vzdálenostech 150 m, 
450 m, 600 m a 750 m od prahu dráhy a doplněna 
zábleskovým návěstidlem, kromě případů, kdy toto 
osvětlení ÚCL považuje za nadbytečné s ohledem na 
charakteristiky přibližovací světelné soustavy a 
povahu meteorologických podmínek. Návěstidla tvořící 
příčky musí být pokud možno ve vodorovné přímce 
kolmé k přímce osových návěstidel  
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RWY, kterou musí být tyto příčky půleny. Návěstidla 
musí být rozmístěna tak, aby vytvářela přímkový vjem, 
s výjimkou, že po obou stranách osy mohou být 
mezery. Tyto mezery musí být co nejmenší s ohledem 
na místní potřeby a žádná z nich nesmí být větší než 
6 m. 

Poznámka: Podrobnosti o uspořádání jsou 
uvedeny v Dodatku A, bod 11. 

5.3.4.20 Kde jsou do přibližovací světelné soustavy 
včleněny doplňující příčky popsané v ustanovení 
5.3.4.19, musí jejich vnější konce ležet na dvou 
přímkách, které jsou buď rovnoběžné s přímkou 
osových návěstidel, nebo se sbíhají tak, aby se 
protnuly v ose RWY ve vzdálenosti 300 m před 
prahem dráhy. 

5.3.4.21 Návěstidla musí být v souladu s údaji 
Doplňku 2, Obr. 2-1. 

Poznámka: Obálky trajektorie letu použité při 
konstrukci těchto návěstidel jsou uvedeny 
v Dodatku A, Obr. A-4. 

Světelná soustava pro přesné přiblížení II. a III. 
kategorie 

Umístění 

5.3.4.22 Přibližovací světelná soustava se musí 
skládat z řady návěstidel na prodloužené ose RWY 
sahající, pokud možno, do vzdálenosti 900 m před 
práh dráhy. Soustava musí být doplněna dvěma 
postranními řadami návěstidel sahajícími 
do vzdálenosti 270 m před práh dráhy a dvěma 
příčkami, jednou 150 m a druhou 300 m před prahem 
dráhy, jak je patrno z Obr. 5-11. Kde může být 
u návěstidel přibližovací světelné soustavy prokázána 
úroveň údržby s hodnotami v souladu s 10.4.7, 
přibližovací světelná soustava se může skládat ze 
dvou řad návěstidel, které sahají do vzdálenosti 240 m 
před práh dráhy a ze dvou příček: jednou ve 
vzdálenosti 150 m a druhou 300 m před prahem 
dráhy, tak jak je uvedeno na Obr. 5-12. 

Poznámka: Délka 900 m je základní k zajištění 
vedení letadel při jejich provozu za podmínek I., 
II. a III. kategorie. Redukovaná délka může být vhodná 
pro provoz za podmínek II. a III. kategorie, ale může 
být příčinou omezení provozu za podmínek 
I. kategorie. Viz Dodatek A, bod 11. 

5.3.4.23 Návěstidla tvořící osu musí být umístěna 
v podélných rozestupech 30 m s prvními návěstidly ve 
vzdálenosti 30 m před prahem dráhy. 

5.3.4.24 Návěstidla tvořící postranní světelné řady 
musí být umístěna po obou stranách osy ve stejných 
podélných rozestupech jako návěstidla osové řady, 
s prvním návěstidlem umístěným 30 m před prahem 
dráhy. Když může být u návěstidel přibližovací 
světelné soustavy prokázána úroveň údržby 
s hodnotami v souladu s 10.4.7, návěstidla 
postranních řad mohou být umístěna po obou 
stranách osy v podélných rozestupech po 60 m, 
přičemž první návěstidlo musí být umístěno ve 
vzdálenosti 60 m před prahem dráhy. Příčná 
vzdálenost mezi vnitřními návěstidly postranních řad 
nesmí být menší než 18 m a větší než 22,5 m, nejlépe 
18 m, ale v každém případě musí být stejná jako 
vzdálenost vnitřních návěstidel dotykové zóny. 

5.3.4.25 Příčka zřízená ve vzdálenosti 150 m před 
prahem dráhy musí vyplňovat mezery mezi návěstidly 
osové a postranní řady. 

5.3.4.26 Příčka ve vzdálenosti 300 m před prahem 
dráhy musí sahat na obě strany od osy do vzdálenosti 
15 m. 

5.3.4.27 Skládá-li se osová řada ve vzdálenosti 
300 m a větší před prahem dráhy z návěstidel 
popsaných v ustanovení 5.3.4.31 b), nebo 5.3.4.32 b), 
musí být zřízeny doplňující příčky ve vzdálenostech 
450, 600 a 750 m před prahem dráhy a doplněna 
zábleskovým návěstidlem, kromě případů, kdy toto 
osvětlení ÚCL považuje za nadbytečné s ohledem na 
charakteristiky přibližovací světelné soustavy a 
povahu meteorologických podmínek. 

5.3.4.28 Kde jsou do přibližovací světelné soustavy 
včleněny doplňující příčky popsané v ustanovení 
5.3.4.27, musí jejich vnější konce ležet na dvou 
přímkách, které jsou buď rovnoběžné, nebo které se 
sbíhají tak, aby se protnuly na ose RWY 
ve vzdálenosti 300 m před prahem dráhy. 

5.3.4.29 Přibližovací světelná soustava musí ležet 
co nejblíže k vodorovné rovině procházející prahem 
dráhy a musí být provedena tak, aby: 

a) žádný objekt vyjma azimutální antény ILS/MLS 
nepřesahoval rovinu přibližovací světelné soustavy 
do vzdálenosti 60 m od její osy; a  

b) žádné jiné návěstidlo než návěstidlo umístěné 
uvnitř střední části příčky nebo krátké osové příčky 
(nikoli na jejich okrajích) nebylo stíněno při 
pohledu z přibližujícího se letadla. 

Každá azimutální anténa ILS nebo MLS přesahující 
rovinu návěstidel musí být klasifikována jako překážka 
a příslušně označena a to i světelně. 

Charakteristiky 

5.3.4.30 Osa světelné soustavy pro přesné přiblížení 
II. a III. kategorie se musí v prvních 
300 m před prahem dráhy skládat z krátkých příček, 
vydávajících stálé světlo proměnlivé bílé barvy vyjma 
případu, kdy je práh dráhy posunut o 300 m nebo více; 
pak může být osa vytvořena z jednotlivých světelných 
zdrojů vydávajících stálé světlo proměnlivé bílé barvy. 
Když může být u návěstidel přibližovací světelné 
soustavy prokázána úroveň údržby v souladu 
s hodnotami v ust. 10.4.7, osa světelné soustavy pro 
přesné přiblížení II. a III. kategorie se může v prvních 
300 m před prahem RWY skládat:  

a) z krátkých příček, když se osa za vzdáleností 
300 m před prahem dráhy skládá z krátkých příček 
popsaných v ust. 5.3.4.32; nebo 

b) střídavě z jednotlivých světelných zdrojů a krátkých 
příček, když se osa přibližovací světelné soustavy 
ve vzdálenosti 300 m a větší před prahem dráhy 
skládá z jednotlivých světelných zdrojů popsaných 
v ust. 5.3.4.32 b), s prvním jednotlivým 
návěstidlem umístěným ve vzdálenosti 30 m před 
prahem dráhy a s první krátkou příčkou umístěnou 
60 m před prahem dráhy; nebo 

c) z jednotlivých světelných zdrojů v případě, že je 
práh dráhy posunut o 300 m nebo více; 
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přičemž ve všech případech musí návěstidla vydávat 
stálé světlo proměnlivé bílé barvy. 

5.3.4.31 Ve vzdálenosti 300 m a větší před prahem 
dráhy se musí každé místo osy přibližovací světelné 
soustavy skládat: 

a) z krátkých příček použitých ve vnitřních 300 m; 
nebo 

b) ze dvou světelných zdrojů ve středních 300 m 
osové řady a tří světelných zdrojů ve vnějších  
300 m osové řady; 

přičemž ve všech případech musí návěstidla vydávat 
stálé světlo proměnlivé bílé barvy. 

5.3.4.32 Kde může být u návěstidel přibližovací 
světelné soustavy prokázána úroveň údržby 
s hodnotami v souladu s ust. 10.4.7, ve vzdálenosti 
300 m a větší před prahem dráhy, může být v každém 
místě osové řady přibližovací světelné soustavy 
použita buď: 

a) krátká příčka; nebo 

b) jednotlivý světelný zdroj; 

přičemž ve všech případech musí návěstidla vydávat 
stálé světlo proměnlivé bílé barvy.  

5.3.4.33 Krátká příčka musí být nejméně 4 m 
dlouhá. Když je krátká příčka složená z návěstidel 
blížících se bodovým zdrojům, musí být návěstidla 
rovnoměrně rozmístěna s rozestupy nepřesahujícími 
1,5 m. 

5.3.4.34 Když se osa ve vzdálenosti 300 m a více 
před prahem dráhy skládá z krátkých příček 
popsaných v ust. 5.3.4.31 a), nebo 5.3.4.32 a), musí 
být každá krátká příčka doplněna zábleskovým 
návěstidlem, vyjma případu, kde ÚCL toto osvětlení 
považuje za nadbytečné s ohledem na charakteristiky 
přibližovací světelné soustavy a na povahu 
meteorologických podmínek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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Obr. 5-11 Vnitřních 300 m světelné přibližovací a dráhové soustavy pro RWY pro přesné přiblížení 
II. a III. kategorie 
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Obr. 5-12 Vnitřních 300 m světelné přibližovací a dráhové soustavy pro RWY pro přesné přiblížení 

II. a III. kategorie, když může být prokázána úroveň údržby návěstidel splňující požadavky 
Hlavy 10. 
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5.3.4.35 Každé zábleskové návěstidlo popsané 
v ust. 5.3.4.34 musí vydávat záblesky dvakrát za 
sekundu, které začínají na vnějším návěstidle a postupují 
směrem k prahu dráhy k vnitřnímu návěstidlu soustavy. 
Napájení musí být řešeno tak, aby tato návěstidla mohla 
být ovládána nezávisle na ostatních návěstidlech 
přibližovací světelné soustavě. 

5.3.4.36 Postranní řada se musí skládat z krátkých 
příček vydávajících červené světlo. Délka krátkých příček 
postranní řady a příčné rozestupy mezi jejími návěstidly 
musí být stejné jako u krátkých příček návěstidel 
dotykové zóny. 

5.3.4.37 Návěstidla tvořící příčky musí vydávat stálé 
světlo proměnlivé bílé barvy. Návěstidla musí být 
rovnoměrně rozmístěna v rozestupech nejvýše 2,7 m. 

5.3.4.38 Svítivost návěstidel vydávajících červené 
světlo musí být vzájemně slučitelná se svítivostí 
návěstidel vydávajících bílé světlo. 

5.3.4.39 Návěstidla musí být v souladu s ustanoveními 
uvedenými v Doplňku 2, Obr. 2-1 nebo 2-2. 

Poznámka: Obálky trajektorie letu použité pro 
konstrukci těchto návěstidel jsou uvedeny v Dodatku A, 
Obr. A-4. 

5.3.5 Světelné sestupové soustavy pro vizuální 
přiblížení 

Použití 

5.3.5.1 Světelná sestupová soustava pro vizuální 
přiblížení musí být zřízena, pokud ÚCL nestanoví 

jinak, jako pomůcka pro přiblížení na RWY bez ohledu 
na to, zda je RWY vybavena jinými vizuálními nebo 
nevizuálními pomůckami, jestliže je splněna jedna 
nebo více následujících podmínek: 

a) RWY je používána proudovými letouny nebo jinými 
letouny s obdobnými požadavky na jejich vedení; 

b) pilot kteréhokoliv typu letounu může mít potíže při 
rozhodnutí při přiblížení následkem: 

1) nevyhovujícího vizuálního vedení, které se 
vyskytuje při přiblížení nad vodní plochou nebo 
nad nevýrazným terénem za dne nebo při 
nedostatečném okolním osvětlení 
v přibližovacím prostoru za noci; nebo 

2) klamné informace vyvolané vlivem okolního 
terénu nebo sklonů RWY; 

c) přítomnost objektů v přibližovacím prostoru může 
vyvolat vážné nebezpečí, sestupuje - li letoun pod 
stanovenou sestupovou rovinou, zejména 
neexistují-li žádné nevizuální nebo jiné vizuální 
prostředky poskytující výstrahu o takových 
objektech, 

d) fyzické podmínky u obou konců RWY představují 
vážné nebezpečí v případě dosednutí letounu před 
prahem dráhy nebo jeho vyjetí za konec RWY; 

e) terén nebo převládající meteorologické podmínky 
jsou takové, že letoun může být během přiblížení 
vystaven neobvyklé turbulenci. 

Poznámka: Podrobnosti o prioritě instalace 
sestupových světelných soustav pro vizuální přiblížení 
jsou uvedeny v Dodatku A, bod 12. 

 

 

 
 

Obr. 5-13 Světelné sestupové soustavy pro vizuální přiblížení 
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Obr. 5-14. Umístění návěstidel pro T-VASIS 
 

5.3.5.2 Standardní sestupová soustava pro vizuální 
přiblížení musí odpovídat jednomu z následujících 
typů: 

a) T-VASIS a AT-VASIS odpovídající specifikacím 

uvedeným v ustanoveních 5.3.5.7 až 5.3.5.23 

včetně; 

b) systémům PAPI a APAPI odpovídajícím 

specifikacím uvedeným v ustanoveních 5.3.5.24 až 

5.3.5.41 včetně; 

jak znázorňuje Obr. 5-13. 

5.3.5.3 PAPI, T-VASIS nebo AT-VASIS musí být 
zřízen tam, kde je kódové číslo 3 nebo 4, jestliže 
existuje jedna nebo více podmínek, specifikovaných 
v ust. 5.3.5.1. 

5.3.5.4 S účinností od 1. ledna 2020 by mělo být 
používání T-VASIS a AT-VASIS jako standardní 
světelné sestupové soustavy pro vizuální přiblížení 
ukončeno. 

5.3.5.5 PAPI nebo APAPI musí být zřízeno tam, kde 
je kódové číslo 1 nebo 2, jestliže je splněna jedna 
nebo více podmínek specifikovaných v ust. 5.3.5.1. 
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5.3.5.6 Jestliže je práh dráhy dočasně přemístěn 
z normální polohy a je splněna jedna nebo více 
podmínek specifikovaných v ust. 5.3.5.1, musí být 
zřízeno PAPI, vyjma toho, že u kódového čísla 1  
a 2 může být zřízeno APAPI. 

T-VASIS a AT-VASIS 

Popis 

5.3.5.7 Soustava T-VASIS musí obsahovat 20 
návěstidel symetricky rozložených podél osy RWY, 
z nichž jsou vytvořeny dvě polopříčky, každá ze čtyř 
návěstidel a podélné řady po šesti návěstidlech, půlící 
tyto polopříčky, jak je patrno na Obr. 5-14. 

5.3.5.8 Soustava AT-VASIS musí obsahovat deset 
návěstidel uspořádaných po jedné straně RWY ve 
tvaru jednoduché polopříčky složené ze čtyř návěstidel 
a rozpůlené podélnou řadou složenou ze šesti 
návěstidel. 

5.3.5.9 Návěstidla musí být konstruována 
a upravena takovým způsobem, aby pilot letounu 
během přiblížení: 

a) je-li nad stanovenou sestupovou rovinou, viděl 

bílou polopříčku/polopříčky a jednu, dvě nebo tři 

návěstidla „klesej“, přičemž čím více jich vidí, tím je 

pilot výše nad sestupovou rovinou; 

b) je-li na sestupové rovině, vidí příčku/příčky bílé; a 

c) jestliže je pod sestupovou rovinou, viděl 

příčku/příčky a jedno, dvě nebo tři bílá návěstidla 

„stoupej“, přičemž čím více jich vidí, tím je pilot 

níže pod sestupovou rovinou; a když je značně 

pod sestupovou rovinou, vidí příčku/příčky a tři 

červená návěstidla „stoupej“. 

Jestliže je na sestupové rovině nebo nad ní, nesmí 
vidět žádné návěstidlo „stoupej“; jestliže je na 
sestupové rovině nebo pod ní, nesmí vidět žádné 
návěstidlo „klesej“. 

Umístění 

5.3.5.10 Návěstidla musí být umístěna podle  
Obr. 5-14 s přípustnými tolerancemi instalace 
uvedenými v jeho legendě. 

Poznámka: V případě, že jsou viditelná pouze 
návěstidla polopříčky, tak umístění soustavy T-VASIS 
zajišťuje pro sklon 3o a jmenovitou výšku oka nad 
prahem dráhy 15 m (viz ustanovení 5.3.5.7 a 5.3.5.20 
výšku očí pilota nad prahem dráhy od 13 do 17 m. 
Jestliže se požaduje větší výška očí nad prahem 
dráhy, (k poskytnutí přiměřené vzdálenosti kola nad 
prahem dráhy), má být přiblížení prováděno při 
viditelnosti jednoho nebo více návěstidel „klesej“. 
Výška očí pilota nad prahem dráhy je pak následující: 

 

viditelná návěstidla polopříček 
a jedno návěstidlo „klesej“ 

17 m až 22 m 

viditelná návěstidla polopříček 
a dvě návěstidla „klesej“ 

22 m až 28 m 

viditelná návěstidla polopříček 
a tři návěstidla „klesej“ 

28 m až 54 m 

 

Charakteristiky návěstidel 

5.3.5.11 Soustavy musí být způsobilé pro provoz ve 
dne i v noci. 

5.3.5.12 Rozložení světelného svazku každého 
návěstidla musí mít tvar vějíře otevřeného v širokém 
vodorovném úhlu do směru přiblížení. Návěstidla 
postranních polopříček musí vydávat svazek bílého 
světla od 1o54’ do 6o svislého úhlu a svazek 
červeného světla od 0o do 1o54’ svislého úhlu. 

Návěstidla „klesej“ musí vydávat svazek bílého světla 
od svislého úhlu 6o až přibližně k úhlu sklonu 
sestupové roviny, kde musí mít ostrou hranici. 
Návěstidla „stoupej“ musí vydávat svazek bílého 
světla přibližně od úhlu sklonu sestupové roviny až 
k úhlu 1o54’ nad vodorovnou rovinou a svazek 
červeného světla od úhlu 1o54’ dolů. Úhel nejvyššího 

okraje červeného světelného svazku návěstidel 
postranní polopříčky a návěstidel „stoupej“ může být 
zvětšen podle ustanovení 5.3.5.22. 

5.3.5.13 Rozložení intenzity návěstidel „klesej“, 
příčky a „stoupej“ musí být v souladu s Doplňkem 2, 
Obr. 2-22. 

5.3.5.14 Přechod mezi červenou a bílou barvou ve 
svislé rovině musí být takový, aby z hlediska 
pozorovatele ve vzdálenosti nejméně 300 m byl 
nejvýše 15´. 

5.3.5.15 Souřadnice Y plné intenzity červeného 
světla nesmí přesahovat 0,320. 

5.3.5.16 Musí být zajištěno vhodné řízení svítivosti, 
které by dovolilo její seřízení vyhovující převládajícím 
podmínkám, aniž by vyvolávalo oslnění pilota 
v průběhu přiblížení a přistání. 

5.3.5.17 Návěstidla tvořící příčky nebo tvořící 
odpovídající páry „klesej“ nebo „stoupej“, musí být 
osazena tak, aby se pilotovi přibližujícího se letounu 
jevila v podstatě ve vodorovné přímce. Návěstidla 
musí být osazena co možná nejníže a musí být 
křehká. 

5.3.5.18 Návěstidla musí být řešena tak, aby 
kondenzáty, špína apod. na povrchu opticky 
prostupných nebo odrazných ploch měly co nejmenší 
vliv na světelný signál a neměly žádný vliv na výškový 
úhel světelného svazku nebo kontrast mezi červenými 
a bílými signály. Konstrukce návěstidel musí být 
taková, aby možnost částečného nebo úplného 
zaplnění štěrbin sněhem nebo ledem tam, kde se 
takové podmínky vyskytují, byla snížena na minimum. 

Nastavení sklonu přiblížení a výšky světelných 
svazků  

5.3.5.19 Sestupový úhel musí být přiměřený pro 
letouny provádějící přiblížení. 

5.3.5.20 Jestliže je RWY, na níž je instalován 
T-VASIS vybavena systémem ILS a/nebo MLS, 
umístění a náměr návěstidel musí být takové, aby 
vizuální sestupový úhel byl tak blízko, jak je to možné, 
k sestupové rovině ILS a/nebo minimální sestupové 
rovině MLS, podle toho, který systém je instalován. 
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Obr. 5 - 15 Světelné svazky a úhly náměru T-VASIS a AT-VASIS 

 

5.3.5.21 Náměr návěstidel polopříček po obou 
stranách RWY musí být stejný. Výškový úhel horní 
hrany světelných svazků dvou návěstidel „stoupej“ 
nejbližších k polopříčkám a náměr spodní hrany 
světelných svazků dvou návěstidel „klesej“ nejbližších 
k polopříčkám musí být stejný a musí odpovídat 
sklonu sestupové roviny. Úhel horní hrany světelných 
svazků následujících návěstidel „stoupej“ musí být 
vždy o 5´ zmenšen u každého následujícího návěstidla 

ve směru od polopříčky. Spodní hrana světelných 
svazků návěstidel „klesej“ musí mít výškový úhel 
zvětšený vždy o 7´ u každého následujícího návěstidla 

ve směru polopříčky (viz Obr. 5-15). 

5.3.5.22 Náměr horního okraje červených světelných 
svazků polopříčky a návěstidel „stoupej“ musí být 
takový, aby pilot letounu, který během přiblížení vidí tři 
návěstidla „stoupej“, měl přibližovací prostor prostý 
objektů a byl v bezpečné výšce nad překážkami, 
jestliže se mu ještě neobjevila červená návěstidla. 

5.3.5.23 Vodorovný rozptyl světelného svazku musí 
být vhodně omezen tehdy, když objekt, umístěný 
mimo ochrannou plochu odpovídajícího systému, ale 
uvnitř bočních mezí světelného svazku, převyšuje 
ochrannou plochu a letecké studie ukazují, že může 
mít významný vliv na bezpečnost letů. Rozsah 
omezení musí být takový, aby objekt zůstal mimo 
hranice světelného svazku. 

Poznámka: Informace týkající se příslušných 
ochranných ploch jsou uvedeny v ust. 5.3.5.42 až 
5.3.5.46. 

PAPI a APAPI 

Popis 

5.3.5.24 Soustava PAPI se musí skládat z postranní 
příčky skládající se ze čtyř vícežárovkových 
rovnoměrně rozmístěných návěstidel (nebo 
zdvojených jednoduchých návěstidel). Systém musí 
být umístěn na levé straně RWY vyjma případu, kdy to 
není fyzicky možné. 

Poznámka: Jestliže RWY užívají letadla 
vyžadující vizuální vedení příčného náklonu, které 
není zajištěno jinými vnějšími prostředky, může být 
zřízena druhá příčka na protilehlé straně RWY. 

5.3.5.25 Soustava APAPI se musí skládat 
z postranní příčky skládající se ze dvou 
vícežárovkových rovnoměrně rozmístěných návěstidel 
(nebo zdvojených jednoduchých návěstidel). Systém 

musí být umístěn na levé straně RWY vyjma případu, 
kdy to není fyzicky možné. 

Poznámka: Jestliže RWY užívají letadla 
vyžadující vizuální vedení příčného náklonu, které 
není zajištěno jinými vnějšími prostředky, může být 
zřízena druhá příčka na protilehlé straně RWY. 

5.3.5.26 Příčka PAPI musí být konstruována 
a uspořádána takovým způsobem, aby pilot 
provádějící přiblížení: 

a) v případě, že je na přibližovací rovině nebo blízko 
ní viděl dvě návěstidla umístěná nejblíže RWY 
jako červená a dvě návěstidla umístěná nejdále od 
RWY jako bílá; 

b) v případě, že je nad přibližovací rovinou, viděl 
jedno návěstidlo umístěné nejblíže RWY jako 
červené a tři návěstidla dále od RWY jako bílá; 
a když je ještě výše nad přibližovací rovinou, viděl 
všechna návěstidla jako bílá; a 

c) v případě, že je pod přibližovací rovinou, viděl tři 
návěstidla umístěná nejblíže k RWY jako červená 
a návěstidlo nejvzdálenější k RWY jako bílé; 
a když je ještě níže pod přibližovací rovinou, viděl 
všechna návěstidla jako červená. 

5.3.5.27 Příčka APAPI musí být konstruována 
a uspořádána takovým způsobem, aby pilot 
provádějící přiblížení: 

a) v případě, že je na přibližovací rovině nebo blízko 

ní viděl návěstidlo bližší k RWY jako červené 

a návěstidlo vzdálenější od RWY jako bílé; 

b) v případě, že je nad přibližovací rovinou, viděl obě 

návěstidla jako bílá; a 

c) v případě, že je pod přibližovací rovinou, viděl obě 

návěstidla jako červená. 

Umístění 

5.3.5.28 Návěstidla musí být umístěna způsobem 
odpovídajícím základní sestavě znázorněné na  
Obr. 5-16 s ohledem na uvedené instalační tolerance. 
Pro zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby příčné 
rozestupy jednotlivých návěstidel nabývaly 
maximálních kladných hodnot uvedené tolerance. 
Návěstidla tvořící příčku musí být osazena tak, aby se  
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pilotovi přibližujícího se letounu jevila v podstatě 
v horizontální linii. Návěstidla musí být osazena co 
možno nejníže a musí být křehká. 

Charakteristiky návěstidel 

5.3.5.29 Soustava musí být vhodná pro denní i noční 
provoz. 

5.3.5.30 Přechod barev od červené do bílé ve svislé 
rovině musí být takový, aby se jevil pozorovateli 
na vzdálenost nejméně 300 m ve svislém úhlu ne 
větším než 3´. 

5.3.5.31 Plná svítivost červeného návěstidla nesmí 
mít souřadnici Y větší než 0,320. 

5.3.5.32 Rozdělení svítivosti červeného světla 
vyzařovaného návěstidlem musí odpovídat Doplňku 2, 
Obr. 2-23. 

Poznámka: Další informace o charakteristikách 
návěstidel jsou uvedeny v dokumentu ICAO 
Aerodrome Design Manual, Part 4. 

5.3.5.33 Musí být zajištěno řízení svítivosti, které by 
umožnilo takové nastavení, jež by vyhovovalo 
převládajícím podmínkám a zamezilo oslnění pilota 
během přiblížení a přistání. 

5.3.5.34 Každé návěstidlo musí být nastavitelné 
výškově tak, aby dolní hranice bílé části světelného 
svazku mohla být nastavena v libovolném svislém úhlu 
mezi 1o30´ a 4o30´ nad vodorovnou rovinou. 

5.3.5.35 Návěstidla musí být řešena tak, aby 
kondenzáty, sníh, led, špína apod. na povrchu opticky 
prostupných nebo odrazných ploch měly co nejmenší 
vliv na světelný signál a žádný vliv na kontrast mezi 
červenými a bílými signály a výšku přechodového 
sektoru. 

Nastavení sklonu přiblížení a výšky návěstidel 

5.3.5.36 Sklon přiblížení, definovaný na Obr. 5-17, 
musí být vyhovující pro letouny provádějící toto 
přiblížení. 

5.3.5.37 Jestliže je RWY vybavena systémem ILS 
a/nebo MLS, musí být umístění a výškové nastavení 
návěstidel takové, aby vizuální sestupová rovina byla 
co nejblíže sestupové rovině ILS a/nebo minimální 
sestupové rovině MLS, podle toho, který systém je 
instalován. 

5.3.5.38 Úhel výškového nastavení návěstidel  
u příčky soustavy PAPI musí být takový, aby pilot 
přibližujícího se letounu při zpozorování jednoho 
bílého a tří červených návěstidel byl v bezpečné výšce 
nad překážkami v přibližovacím prostoru. 

5.3.5.39 Úhel výškového nastavení návěstidel příčky 
soustavy APAPI musí být takový, aby pilot letounu 
přibližujícího se v sestupové rovině, při zpozorování 
signálu o nejmenším sklonu, tj. jednoho návěstidla 
bílého a jednoho červeného, byl v bezpečné výšce 
nad překážkami v přibližovacím prostoru. 

5.3.5.40 Vodorovný rozptyl světelného svazku musí 
být vhodně omezen tehdy, když objekt, umístěný 
mimo ochranné plochy systému PAPI a APAPI, ale 

uvnitř bočních mezí světelného svazku, převyšuje 
ochrannou plochu a letecko-provozní studie ukazují, 
že může mít významný vliv na bezpečnost letů. 
Rozsah omezení musí být takový, aby objekt zůstal 
mimo hranice světelného svazku. 

Poznámka: Informace týkající se příslušných 
ochranných ploch jsou uvedeny v ust. 5.3.5.42 až 
5.3.5.46. 

5.3.5.41 Kde jsou postranní příčky umístěny na obou 
stranách RWY k zajištění navádění, musí mít 
odpovídající návěstidla tentýž sklon, aby se světelné 
signály každé postranní příčky střídaly v témž 
okamžiku. 

Ochranné plochy 

Poznámka: Následující ustanovení platí pro 
T-VASIS, AT-VASIS, PAPI a APAPI. 

5.3.5.42 Ochranné plochy musí být zřízeny tam, kde 
je zamýšleno zřídit sestupovou soustavu pro vizuální 
přiblížení. 

5.3.5.43 Charakteristiky ochranné plochy, 
tj. počátek, rozevření, délka a sklon musí odpovídat 
specifikacím v příslušném sloupci tabulky 5-3 a na 
Obr. 5-18. 

5.3.5.44 Zřizování nových objektů nebo rozšíření 
existujících objektů zasahujících nad ochrannou 
plochu je nepřípustné, vyjma případu, kdy na základě 
posouzení ÚCL bude nový objekt nebo rozšíření 
existujícího objektu zakryto jiným existujícím 
neodstranitelným objektem. 

Poznámka: Okolnosti, za nichž princip zakrytí 
může být přiměřeně aplikován, jsou popsány v Airport 
Services Manual, Part 6. 

5.3.5.45 Existující objekt nad ochrannou plochou 
musí být odstraněn vyjma případu, kdy je podle 
posouzení ÚCL stíněn neodstranitelným objektem 
nebo kde letecko-provozní studie ukazuje, že tento 
objekt nepříznivě neovlivňuje bezpečnost provozu 
letounů. 

5.3.5.46 Jestliže letecko-provozní studie udává, že 
existující objekt zasahující nad ochrannou plochu 
může významně ovlivnit bezpečnost provozu letounů, 
musí být zavedeno jedno nebo více následujících 
opatření: 

a) odstranění objektu; 

b) vhodné zvýšení sklonu přiblížení soustavy; 

c) redukce vodorovného rozevření soustavy, takže 
objekt je mimo hranice světelného svazku; 

d) posunutí osy soustavy a ochranné plochy k ní 
vztažené, avšak nejvýše o 5o; 

e) soustava se přiměřeně posune proti větru dále od 
prahu dráhy tak, že objekt již neproniká ochrannou 
plochou. 

Poznámka 1: Instrukce k této záležitosti jsou 
uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design 
Manual, Part 4. 

Poznámka 2: Posunutí soustavy proti větru dále 
od prahu dráhy snižuje provozní délku přistání. 
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Obr. 5-16 Umístění PAPI a APAPI 
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Obr. 5-17 Světelné paprsky a úhel výškového nastavení soustavy PAPI a APAPI 
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Tabulka 5-2. Vzdálenost kol nad prahem dráhy pro PAPI a APAPI 
 

Výška oka od kola letounu 
v konfiguraci pro přiblíženía 

Žádoucí vzdálenost kola nad 
prahem dráhy (metry)b,c 

Minimální vzdálenost kola nad 
prahem dráhy(metry)d 

(1) (2) (3) 
 

 
až do ale ne včetně 3 m 6 3e 

3 m až do ale na včetně 5 m 9 4 

5 m až do ale ne včetně 8 m 9 5 

8 m až do ale ne včetně 14 m 9 6 

a) Při výběru skupiny výšky oka od kola letounu musí být uvažovány jen letouny, které budou systém obvykle užívat. Skupinu 
výšky oka od kola musí určovat nejnáročnější z takových letounů. 

b) Kde je to možné, musí být zabezpečena vzdálenost kola nad prahem dráhy podle sloupce (2). 
c) Vzdálenost kola nad prahem dráhy ve sloupci (2) může být zmenšena až na vzdálenost ve sloupci (3) ale ne méně, 

jestliže letecko-provozní studie ukazuje, že taková zmenšená vzdálenost je přijatelná. 
d) Jestliže je zmenšená vzdálenost kola nad prahem dráhy stanovena u posunutého prahu, musí být zaručeno, že 

odpovídající žádoucí výška kola nad prahem dráhy, uvedená ve sloupci (2), bude použitelná, když letoun při největší 
vzdálenosti oka od kola ve vybrané skupině bude přelétávat začátek RWY. 

e) Tato vzdálenost kola nad prahem dráhy může být zmenšena na 1,5 m u RWY, užívaných hlavně lehkými letouny s jinými 
než proudovými motory. 

 
 
 
 
 
 

Tabulka 5-3. Rozměry a sklony ochranné plochy 

 

 Typ/kódové číslo RWY 

 Nepřístrojová Přístrojová 

 Kódové číslo Kódové číslo 

 

Rozměry 
plochy 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Délka vnitřního 
okraje 

60 m 80a m 150 m 150 m 150 m 150 m 280 m 280 m 

Vzdálenost od 
světelné 
sestupové 
soustavy pro 
vizuální 
přiblížení e 

D1+30 m D1+60 m D1+60 m D1+60 m D1+60 m D1+60 m D1+60 m D1+60 m 

Rozevření (na 
každou stranu) 

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

Celková délka 7 500 m 7 500 m b 15 000 m 15 000 m 7 500 m 7 500 m b 15 000 m 15 000m 

Sklony         

a) T-VASIS a 
AT-VASIS 

-c 1,9o 1,9o 1,9o - 1,9o 1,9o 1,9o 

b) PAPI d - A-0,57o A-0,57o A-0,57o A-0,57o A-0,57o A-0,57o A-0,57o 

c) APAPId A-0,9o A-0,9o - - A-0,9o A-0,9o - - 

a)  Tato délka musí být zvětšena na 150 m pro T-VASIS nebo AT-VASIS. 

b)  Tato délka musí být zvětšena na 15 000 m pro T-VASIS nebo AT-VASIS. 

c)  Žádný sklon nebyl stanoven, neboť je nepravděpodobné použití na RWY uvedeného typu/kódového čísla. 

d)  Úhly uvedené v Obr. 5-17. 

e) D1 je vzdálenost světelné sestupové soustavy pro vizuální přiblížení od prahu dráhy před jakýmkoliv posunem k nápravě 
pronikání objektu ochrannou plochou (viz Obr. 5-17). Začátek ochranné plochy je vázán na umístění světelné sestupové 
soustavy pro vizuální přiblížení tak, že výsledkem posunutí PAPI je stejné posunutí začátku ochranné plochy. Viz 
ustanovení 5.3.5.4.6 e). 
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Obr. 5-18 Ochranná plocha pro světelné sestupové soustavy pro vizuální přiblížení 

 

5.3.6 Světelná soustava pro vedení po okruhu 

Použití 

5.3.6.1 Světelná soustava pro vedení po okruhu 
musí být zřízena, jestliže stávající přibližovací 
a dráhová světelná soustava neumožňuje dostatečně 
identifikovat RWY a/nebo prostor přiblížení letadlům, 
při přiblížení okruhem v podmínkách, pro které je 
stanoveno, že RWY má být používána pro přiblížení 
okruhem. 

Umístění 

5.3.6.2 Umístění a počet návěstidel soustavy musí 
být přiměřený k tomu, aby umožnil pilotovi podle 
potřeby: 

a) vstoupit do úseku letu po větru a provést manévr 
přivedení letadla do požadované polohy, ze které 
rozezná práh dráhy; a 

b) mít v dohledu práh dráhy a/nebo jiné prvky, které 
by mu umožnily rozhodnutí zatočit do polohy 
poslední okruhové zatáčky a konečného přiblížení, 
s ohledem na vedení poskytované jinými 
vizuálními prostředky. 

5.3.6.3 Světelná soustava pro vedení po okruhu se 
musí skládat z: 

a) návěstidel vyznačujících prodlouženou osu RWY 
a/nebo části jiné přibližovací světelné soustavy; 
nebo 

b) návěstidel vyznačujících umístění prahu dráhy; 
nebo 

c) návěstidel vyznačujících směr nebo umístění 
RWY; 

nebo kombinací takových návěstidel přiměřenou 
k uvažované RWY. 

Poznámka: Návod na zřízení světelné soustavy 
pro vedení po okruhu je uveden v dokumentu ICAO 
Aerodrome Design Manual, Part 4. 

Charakteristiky 

5.3.6.4 Světelná soustava pro vedení po okruhu se 
musí skládat ze stálých nebo zábleskových návěstidel 
o svítivosti a rozsahu světelného svazku přiměřeného 
podmínkám dohlednosti a okolních návěstidel, 
ve kterých je stanoveno provádět vizuální přiblížení 
okruhem. Záblesková návěstidla musí být bílá a stálá 
návěstidla buď bílá, nebo výbojková. 

5.3.6.5 Návěstidla musí být uspořádána 
a instalována takovým způsobem, aby pilot, který 
provádí přiblížení, vzlet nebo pojíždí, nebyl oslněn 
nebo zmaten. 
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5.3.7 Naváděcí dráhové světelné soustavy 

Použití 

5.3.7.1 Naváděcí dráhová světelná soustava musí 
být zřízena v případě, kdy je žádoucí poskytnout 
vizuální vedení ve specifickém prostoru přiblížení 
z takového důvodu, jako vyhnutí se nebezpečnému 
terénu nebo pro účely snížení hluku. 

Poznámka: Návod na provedení naváděcí 
dráhové světelné soustavy je uveden v dokumentu 
ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4. 

Umístění 

5.3.7.2 Naváděcí dráhová světelná soustava se 
musí skládat ze skupin návěstidel umístěných tak, aby 
určovaly vhodný prostor přiblížení a tak, aby jedna 
skupina byla vidět ze skupiny předchozí. Vzdálenost 
mezi sousedními skupinami by neměla přesáhnout 
1 600 m.  

Poznámka: Naváděcí dráhová světelná soustava 
může být zakřivena, přímá nebo může být kombinací 
obou způsobů. 

5.3.7.3 Naváděcí dráhová světelná soustava musí 
mít rozsah od bodu určeného ÚCL až do bodu, kdy je 
na dohled přibližovací světelná soustava, pokud je 
zřízena, nebo RWY nebo dráhová světelná soustava. 

Charakteristiky 

5.3.7.4 Každá skupina návěstidel naváděcí 
dráhové světelné soustavy se musí skládat 
přinejmenším ze tří zábleskových návěstidel 
v přímkovém nebo skupinovém uspořádání. Soustava 
musí být rozšířena o návěstidla vydávající stálé světlo 
tam, kde taková návěstidla mohou být nápomocna při 
její identifikaci. 

5.3.7.5 Záblesková návěstidla a výbojková 
návěstidla musí vydávat světlo bílé barvy. 

5.3.7.6 Pokud je to možné, musí vydávat 
záblesková návěstidla v každé skupině záblesky 
ve sledu směrem k RWY. 

5.3.8 Prahová poznávací návěstidla 

Použití 

5.3.8.1 Prahová poznávací návěstidla musí být 
instalována: 

a) na prazích RWY pro nepřesné přístrojové 
přiblížení, kde je nutné její doplňkové zvýraznění, 
nebo kde není možné zřídit jinou přibližovací 
světelnou přibližovací soustavu; a 

b) tam, kde je práh dráhy trvale posunut od konce 
RWY nebo dočasně posunut ze své normální 
polohy a je nutné jeho doplňkové zvýraznění. 

Umístění 

5.3.8.2 Prahová poznávací návěstidla musí být 
umístěna souměrně k ose RWY na úrovni prahu dráhy 
a přibližně 10 m vně od postranních dráhových 
návěstidel. 

Charakteristiky 

5.3.8.3 Prahová poznávací návěstidla musí vydávat 
záblesky bílé barvy o frekvenci 60 až 120 záblesků za 
minutu. 

5.3.8.4 Návěstidla musí být vidět pouze ze směru 
přiblížení k RWY. 

5.3.9 Postranní dráhová návěstidla 

Použití 

5.3.9.1 Postranní dráhová návěstidla musí být 
zřízena na RWY určených k použití v noci nebo na 
RWY pro přesné přiblížení určených k použití ve dne 
nebo v noci. 

5.3.9.2 Postranní dráhová návěstidla musí být 
zřízena na RWY určených pro vzlet, které mají 
provozní minimum pod úrovní RVR 800 m ve dne.  

Umístění 

5.3.9.3 Postranní dráhová návěstidla musí být 
umístěna podél celé délky RWY ve dvou 
rovnoběžných řadách stejně vzdálených od osy RWY. 

5.3.9.4 Postranní dráhová návěstidla musí být 
umístěna podél okrajů plochy vyhlášené za RWY nebo 
vně okrajů této plochy ve vzdálenosti nejvýše 
3 m. 

5.3.9.5 Je-li šířka RWY větší jak 60 m, musí být 
vzdálenost mezi řadami návěstidel určena s uvážením 
povahy provozu, charakteristik rozložení světla 
postranních dráhových návěstidel a jiných vizuálních 
pomůcek provozovaných na RWY. 

5.3.9.6 Návěstidla musí být rovnoměrně rozložena 
v řadách s rozestupy nejvýše po 60 m u přístrojových 
RWY a nejvýše po 100 m u nepřístrojových RWY. 
Návěstidla na opačných stranách osy RWY musí být 
v linii kolmé k této ose. Na křižovatce RWY mohou být 
návěstidla osazena nepravidelně nebo mohou být 
vynechána za podmínky, že pilot má zajištěno 
vyhovující vedení. 

Charakteristiky 

5.3.9.7 Postranní dráhová návěstidla musí vydávat 
stálé světlo proměnlivé bílé barvy s těmito výjimkami: 

a) v případě posunutého prahu dráhy musí návěstidla 
mezi začátkem RWY a posunutým prahem dráhy 
vydávat červené světlo ve směru přiblížení; a 

b) v úseku dlouhém 600 m nebo rovnajícímu se 
třetině délky RWY podle toho, která vzdálenost je 
kratší, před koncem RWY odlehlém od konce, na 
kterém letadlo zahajuje rozjezd, mohou návěstidla 
vydávat žluté světlo. 
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5.3.9.8 Postranní dráhová návěstidla musí vydávat 
světlo do všech úhlů azimutu potřebných k poskytnutí 
vedení pilotovi, který přistává nebo vzlétá v příslušném 
směru. Mají-li postranní dráhová návěstidla poskytovat 
i vedení na okruhu, musí svítit do všech směrů 
azimutu (viz ust. 5.3.6.1). 

5.3.9.9 Ve všech směrech požadovaných 
v ustanovení 5.3.9.8 musí postranní dráhová 
návěstidla vyzařovat až do úhlu 15o nad vodorovnou 
rovinou se svítivostí dostatečnou vzhledem 
k podmínkám dohlednosti a okolního osvětlení, za 
nichž má být RWY používána pro vzlety a přistání. 
V každém případě musí být jejich svítivost alespoň 
50 cd s výjimkou letišť bez okolního osvětlení, kde 
může být svítivost snížena až na 25 cd, aby se 
zabránilo oslnění pilota. 

5.3.9.10 Postranní dráhová návěstidla na RWY pro 
přesné přiblížení musí být v souladu s ustanoveními 
Doplňku 2, Obr. 2-9 nebo 2-10. 

5.3.10 Prahová návěstidla a návěstidla vnějších 
prahových polopříček (viz Obr. 5-19) 

Použití prahových návěstidel 

5.3.10.1 Prahová návěstidla musí být zřízena na 
všech RWY opatřených postranními dráhovými 
návěstidly s výjimkou nepřístrojových RWY a RWY pro 
nepřesné přístrojové přiblížení, u nichž je práh dráhy 
posunut a jsou zřízeny vnější prahové polopříčky. 

Umístění prahových návěstidel 

5.3.10.2 Je-li práh na začátku RWY, musí být 
prahová návěstidla na kolmici k její ose co nejblíže 
k jejímu začátku a v žádném případě ne dále než 3 m 
vně od něho. 

5.3.10.3 Je-li práh dráhy posunut od začátku RWY, 
musí být prahová návěstidla umístěna na přímce 
kolmé k ose RWY u posunutého prahu dráhy. 

5.3.10.4 Prahová návěstidla se musí skládat: 

a) na nepřístrojových RWY a RWY pro nepřesné 
přístrojové přiblížení nejméně ze šesti návěstidel; 

b) na RWY pro přesné přiblížení I. kategorie nejméně 
z tolika návěstidel, kolik je jich zapotřebí, aby byla 
rozmístěna rovnoměrně mezi řadami dráhových 
postranních návěstidel v rozestupech 3 m; a 

c) na RWY pro přesné přiblížení II. a III. kategorie 
z  návěstidel, rozmístěných rovnoměrně mezi 
řadami dráhových postranních návěstidel 
v rozestupech ne větších než 3 m. 

5.3.10.5 Návěstidla uvedená v ust. 5.3.10.4 a) a b) 
musí být buď: 

a) rozmístěna rovnoměrně mezi řadami postranních 
dráhových návěstidel; nebo 

b) rozložena souměrně k ose RWY ve dvou 
skupinách s rovnoměrným rozmístěním návěstidel 
v každé skupině a s mezerou mezi skupinami 
rovnou příčné vzdálenosti mezi značením 
dotykové zóny nebo návěstidel dotykové zóny 
RWY, pokud jsou zřízeny, nebo jinak ne více než 
polovinu vzdálenosti mezi řadami postranních 
dráhových návěstidel. 

Použití vnějších prahových polopříček 

5.3.10.6 Vnější prahové polopříčky musí být zřízeny 
na RWY pro přesné přiblížení, jestliže je žádoucí 
zvýšit výraznost prahu dráhy. 

5.3.10.7 Vnější prahové polopříčky musí být zřízeny 
na nepřístrojových RWY a na RWY pro nepřesné 
přístrojové přiblížení, jestliže je práh dráhy posunut 
a prahová návěstidla jsou požadována, ale nejsou 
zřízena. 

Umístění prahových polopříček 

5.3.10.8 Vnější prahové polopříčky musí být 
umístěny souměrně k ose RWY u prahu dráhy ve 
dvou skupinách – např. polopříčkách. Každá 
polopříčka se musí skládat nejméně z pěti návěstidel; 
musí sahat do vzdálenosti nejméně 10 m směrem ven 
od postranních dráhových návěstidel ve směru k nim 
kolmém a vnitřní návěstidlo každé polopříčky musí 
ležet v linii postranních dráhových návěstidel. 

Charakteristiky prahových návěstidel a návěstidel 
vnějších prahových polopříček 

5.3.10.9 Prahová návěstidla a návěstidla vnějších 
prahových polopříček musí být jednosměrová a musí 
vydávat stálé světlo zelené barvy do směru přiblížení 
na RWY. Svítivost a šířka světelného svazku musí 
odpovídat podmínkám dohlednosti a okolního 
osvětlení, při nichž má být RWY používána. 

5.3.10.10 Prahová návěstidla na RWY pro přesné 
přiblížení musí vyhovovat ustanovením v Doplňku 2, 
Obr. 2-3. 

5.3.10.11 Návěstidla vnějších prahových polopříček 
na RWY pro přesné přiblížení musí odpovídat 
ustanovením v Doplňku 2, Obr. 2-4.  

5.3.11 Koncová návěstidla RWY (viz Obr. 5-19) 

Použití 

5.3.11.1 Koncová návěstidla RWY musí být zřízena 
na RWY vybavených postranními dráhovými 
návěstidly. 

Poznámka: Je-li práh na kraji RWY, mohou být 
upevnění prahových návěstidel RWY použita též pro 
koncová návěstidla RWY. 

Umístění 

5.3.11.2 Koncová návěstidla RWY musí být 
umístěna na přímce kolmé k ose RWY co nejblíže 
k jejímu konci, avšak v žádném případě ne dále než 
3 m za ním. 

5.3.11.3 Koncová návěstidla RWY se musí skládat 
nejméně ze šesti návěstidel, která musí být: 

a) rovnoměrně rozmístěna mezi řadami postranních 
dráhových návěstidel; nebo 

b) umístěna souměrně k ose RWY ve dvou 
skupinách, v nichž jsou návěstidla rozmístěna 
ve stejných vzdálenostech a mezi skupinami je 
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mezera rovna nejvýše polovině vzdálenosti mezi 
řadami postranních dráhových návěstidel. 

U RWY pro přesné přiblížení III. kategorie nesmí být 
rozestupy mezi jednotlivými koncovými návěstidly 
RWY větší než 6 m, s výjimkou vnitřních návěstidel, 
pokud je provedena střední mezera. 

Charakteristiky 

5.3.11.4 Koncová návěstidla RWY musí být 
jednosměrová a musí vydávat stálé světlo červené 
barvy ve směru RWY. Svítivost a šířka světelného 
svazku musí odpovídat podmínkám dohlednosti 
a okolnímu osvětlení, za nichž má být RWY 
používána. 

5.3.11.5 Koncová návěstidla RWY na RWY pro 
přesné přiblížení musí vyhovovat ustanovením 
Doplňku 2, Obr. 2-8. 

5.3.12 Osová návěstidla RWY  

Použití 

5.3.12.1 Osová návěstidla RWY musí být zřízena 
na všech RWY pro přesné přiblížení II. a III. kategorie. 

5.3.12.2 Pro zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby na 
RWY pro přesné přiblížení I. kategorie byla zřízena 
osová návěstidla RWY, zejména když RWY užívají 
letadla s vysokými přistávacími rychlostmi a tam, kde 
je vzdálenost mezi řadami postranních dráhových 
návěstidel větší než 50 m. 

5.3.12.3 Osová návěstidla RWY musí být zřízena na 
všech RWY určených pro vzlet, které mají provozní 
minimum pod úrovní RVR 400 m, pokud ÚCL 
v souladu s přímo aplikovatelným předpisem EU 
a prokázáním zachování rovnocenné úrovně 
bezpečnosti nestanoví jinak. 

5.3.12.4 Pro zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby 
osová návěstidla RWY byla zřízena na všech RWY 
určených pro vzlety při minimální RVR 400 m nebo 
vyšší, jestliže je používána letouny s velmi vysokou 
vzletovou rychlostí zejména tam, kde je vzdálenost 
mezi řadami postranních dráhových návěstidel větší 
než 50 m. 

Umístění 

5.3.12.5 Osová návěstidla RWY musí být umístěna 
v ose RWY. V případě, že je není možno umístit v ose, 
mohou být návěstidla osazena rovnoměrně na jednu 
stranu od osy RWY ve vzdálenosti nejvýše 60 cm. 
Návěstidla musí být umístěna od prahu ke konci RWY 
s podélnými rozestupy přibližně 15 m. Když úroveň 
údržby splňuje požadavky 10.5.7 nebo 10.5.11 a když 
je RWY určená pro provoz za RVR 300 m a více, 
podélné rozestupy mohou být přibližně 30 m. 

Poznámka: Stávající osová návěstidla RWY 
s rozestupy po 7,5 m se nemusí přizpůsobit 5.3.12.5. 

5.3.12.6 Osové vedení pro vzlet od začátku RWY 
k posunutému prahu dráhy musí být zajištěno: 

a) přibližovací světelnou soustavou, jestliže její 
charakteristiky a nastavení svítivosti poskytují 
dostatečné vedení během vzletu, a jestliže 
neoslňuje pilota letadla při vzletu; nebo 

b) osovými návěstidly RWY; nebo 

c) příčkami nejméně 3 m dlouhými rozmístěnými 
v intervalech 30 m, jak je uvedeno na Obr. 5-20 
řešenými tak, aby jejich fotometrické 
charakteristiky a nastavení svítivosti poskytovaly 
dostatečné vedení během vzletu, aniž by oslňovaly 
pilota letadla. 

 

V případě nutnosti musí být učiněno opatření 
k regulaci svítivosti osových návěstidel RWY, 
uvedených v b) nebo pro opětné nastavení svítivosti 
u přibližovací světelné soustavy nebo krátkých příček 
jestliže se RWY používá při přistání. V žádném 
případě však nesmí pouze osová návěstidla RWY jako 
jediný prostředek poskytovat vedení od začátku RWY 
k posunutému prahu, jestliže se RWY používá pro 
přistání. 

Charakteristiky 

5.3.12.7 Osová návěstidla RWY musí vydávat stálé 
světlo proměnlivé bílé barvy od prahu dráhy až 
do vzdálenosti 900 m před koncem RWY, střídavě 
červené a proměnlivé bílé barvy od 900 m do 300 m 
před koncem RWY a červené barvy od 300 m před 
koncem do konce RWY, vyjma případů, kdy je RWY 
kratší než 1 800 m. Tehdy musí být osazeny střídavě 
návěstidla červené a proměnlivé bílé barvy 
od poloviny délky RWY použitelné pro přistání 
do vzdálenosti 300m od konce RWY.  

Poznámka: Je třeba věnovat pozornost řešení 
elektrického napájecího systému, aby bylo zajištěno, 
že při jeho částečném selhání nedojde k nesprávné 
indikaci zbývající délky RWY. 

5.3.12.8 Osová návěstidla RWY musí vyhovovat 
ustanovením v Doplňku 2, Obr. 2-6 nebo 2-7. 

5.3.13 Návěstidla dotykové zóny RWY 

Použití 

5.3.13.1 Návěstidla dotykové zóny RWY musí být 
zřízena v dotykové zóně RWY pro přesné přiblížení 
II. a III. kategorie. 

Umístění 

5.3.13.2 Návěstidla dotykové zóny musí sahat 
od prahu dráhy do vzdálenosti 900 m, s výjimkou 
RWY kratších než 1800 m, kde musí být zkráceny tak, 
aby nezasahovaly za střed RWY. Obrazec návěstidel 
musí tvořit dvojice krátkých příček rozložených 
symetricky podél osy RWY. Příčná vzdálenost 
vnitřních návěstidel musí být stejná jako příčná 
vzdálenost značení dotykové zóny RWY. Podélný 
rozestup mezi páry příček musí být 30 nebo 60 m. 

Poznámka: Pro provoz za nižších dohledností se 
doporučuje použít mezi krátkými příčkami podélný 
rozestup 30 m.

1.12.2003 
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Charakteristiky 

5.3.13.3 Krátké příčky musí obsahovat nejméně 
3 návěstidla a rozestupy mezi nimi musí být nejvýše 
1,5 m. 

5.3.13.4 Délka krátkých příček nesmí být menší než 
3 m a větší než 4,5 m. 

5.3.13.5 Návěstidla dotykové zóny RWY musí být 
jednosměrová a musí vydávat stálé světlo proměnlivé 
bílé barvy. 

5.3.13.6 Návěstidla dotykové zóny RWY musí 
vyhovovat ustanovením Doplňku 2, Obr. 2 - 5. 

5.3.14 Jednoduchá návěstidla dotykové zóny 

Poznámka: Účelem jednoduchých návěstidel 
dotykové zóny je poskytnout pilotům prostředek pro 
zvýšení situačního povědomí za všech podmínek 
viditelnosti a pomoci pilotům při rozhodování 
o zahájení postupu nezdařeného přiblížení v případě, 
kdy letadlo nedosedlo na určený bod na dráze. Je 
zásadní, aby piloti užívající letiště s jednoduchými 
návěstidly dotykové zóny byli seznámeni s účelem 
těchto návěstidel. 

Použití 

5.3.14.1 Z důvodu zvýšení bezpečnosti by letiště 
s úhlem sestupu vyšším než 3,5° a nebo v případě, že 
použitelná délka přistání spolu s dalšími činiteli 
zvyšuje riziko vyjetí z dráhy, mělo být vybaveno 
jednoduchými návěstidly dotykové zóny, pokud není 
vybaveno návěstidly dotykové zóny v souladu 
s ust. 5.3.13. 

 

Umístění 

5.3.14.2 Jednoduchá návěstidla dotykové zóny musí 
být v páru umístěna na každé straně osy RWY 0,3 m 
za návětrnou hranou posledního značení dotykové 
zóny. Příčná rozteč mezi vnitřními návěstidly dvou 
párů návěstidel musí být rovna příčnému rozestupu 
zvolenému pro značení dotykové zóny. Rozteč 
návěstidel v rámci páru nesmí být více než 1,5 m nebo 
polovina šířky značení dotykové zóny, podle toho, co 
je větší. (viz Obr. 5 - 24). 

5.3.14.3 Z důvodu zvýšení bezpečnosti by na RWY 
bez značení dotykové zóny měla být jednoduchá 
návěstidla dotykové zóny zastavěna na takovém 
místě, aby poskytovala rovnocenné informace 
o dotykové zóně RWY. 

Charakteristiky 

5.3.14.4 Jednoduchá návěstidla dotykových zón 
musí být pevná jednosměrová světla proměnlivé bílé 
barvy zarovnaná tak, aby byla viditelná pilotům 
přistávajících letounů ve směru přiblížení na RWY. 

5.3.14.5 Jednoduchá návěstidla dotykových zón 
musí splňovat specifikace uvedené v Doplňku 2, 
Obr. A2 - 5 . 

Poznámka: Za vhodnou provozní praxi se 
považuje dodávka energie jednoduchým návěstidlům 
dotykové zóny z odděleného obvodu od ostatních 
dráhových návěstidel tak, aby mohla být využita i když 
jsou ostatní návěstidla vypnutá. 

5.3.15 Návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé 
odbočení 

Poznámka:  Účelem návěstidel pojezdové dráhy 
pro rychlé odbočení (RETIL) je poskytnout pilotům 
informace o tom, v jaké vzdálenosti se na RWY 
nachází nejbližší pojezdová dráha pro rychlé 
odbočení, zvýšit povědomí o situaci při podmínkách 
nízké dohlednosti a umožnit pilotům zahájit brzdění 
s cílem dosáhnout efektivnějších rychlostí při odbočení 
a výjezdu z RWY. Je nezbytné, aby piloti využívající 
letiště s RWY, na níž jsou umístěna návěstidla 
pojezdové dráhy pro rychlé odbočení, účel těchto 
návěstidel znali. 

Použití 

5.3.15.1 Návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé 
odbočení musí být zřízena na RWY, určené pro 
provoz za dráhové dohlednosti nižší než 300 m a/nebo 
s vysokou hustotou provozu. 

Poznámka: Viz Dodatek A, bod 14. 

5.3.15.2 Návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé 
odbočení nesmí být v činnosti v případě, že dojde 
k výpadku zdroje návěstidla nebo jakémukoliv jinému 
výpadku, který by bránil úplnému zobrazení 
uvedenému na Obr. 5 - 21. 

Umístění 

5.3.15.3 Sada návěstidel pojezdové dráhy pro rychlé 
odbočení musí být umístěna na tu stranu osy RWY, 
kde se nachází i příslušná pojezdová dráha pro rychlé 
odbočení, a to v konfiguraci uvedené na Obr. 5 - 21. 
V každé sadě musí být tato návěstidla umístěna vždy 
2 m od následujícího návěstidla, přičemž návěstidlo 
umístěné nejblíže k ose RWY musí být umístěno 2 m 
od této osy.  

5.3.15.4 Na RWY, kde je zřízeno více pojezdových 
drah pro rychlé odbočení, musí být sady návěstidel 
pro každou takovou pojezdovou dráhu umístěny tak, 
aby se při rozsvícení nepřekrývaly.  

Charakteristiky 

5.3.15.5 Návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé 
odbočení musí být jednosměrová a musí vydávat stálé 
světlo žluté barvy a musí být sestavena tak, aby je 
pilot přistávajícího letounu viděl ze směru přiblížení 
na RWY. 

5.3.15.6 Návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé 
odbočení musí být v souladu s ustanoveními 
Doplňku 2, Obr. 2 - 6 nebo 2 - 7. 

5.3.15.7 Návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé 
odbočení musí být napájena ze samostatného 
elektrického okruhu, nezávislého na ostatním 
osvětlovacím zařízení RWY, aby je bylo možné použít 
i v okamžiku, kdy jsou ostatní osvětlovací zařízení 
vypnuta. 

 

5.3.16 Návěstidla dojezdové dráhy 

Použití 

5.3.16.1 Návěstidla dojezdové dráhy musí být 
zřízena na dojezdové dráze určené pro provoz v noci. 
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Umístění 

5.3.16.2 Návěstidla dojezdové dráhy musí být 
umístěna podél celé dojezdové dráhy ve dvou 
rovnoběžných řadách, stejně vzdálených od osy 
dojezdové dráhy, navazujících na postranní dráhová 
návěstidla. Návěstidla dojezdové dráhy musí být 
osazena také napříč konce dojezdové dráhy v přímce 
kolmé k její ose, co nejblíže k jejímu konci a v žádném 
případě ne dále než 3 m vně od něho. 

Charakteristiky 

5.3.16.3 Návěstidla dojezdové dráhy musí být 
jednosměrová a musí vydávat stálé světlo červené 
barvy ve směru k RWY. 

5.3.17 Osová návěstidla pojezdové dráhy 

Použití 

5.3.17.1 Osová návěstidla pojezdové dráhy musí být 
zřízena na pojezdové dráze pro výjezd z RWY, 
na pojezdové dráze, zařízení pro odmrazování 
a protinámrazové ošetření a na odbavovací ploše, 
které jsou určeny pro provoz za podmínek dráhové 
dohlednosti nižší než 300 m takovým způsobem, aby 
poskytovaly průběžné vedení od osy RWY ke stání 
letadla. Osová návěstidla pojezdových drah nemusí 
být zřízeny tam, kde je hustota provozu malá 
a postranní návěstidla pojezdové dráhy a osové 
značení poskytují přiměřené vedení.  

5.3.17.2 Pro zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby 
osová návěstidla pojezdové dráhy byla zřízena na 
pojezdové dráze určené pro provoz v noci za 
podmínek RVR 300 m nebo více a zejména 
na složitých křižovatkách pojezdových drah a na 
pojezdových drahách pro výjezd z RWY, vyjma 
případu, kdy je hustota provozu malá a postranní 
návěstidla pojezdové dráhy a osové značení poskytují 
přiměřené vedení. 

Poznámka: Jestliže se projeví nutnost označit 
okraje pojezdové dráhy, například rychlé odbočky 
z RWY, úzké pojezdové dráhy nebo v oblastech 

s výskytem sněhu, může být toto ohraničení 
provedeno postranními návěstidly pojezdové dráhy 
nebo značkami. 

5.3.17.3 Osová návěstidla pojezdové dráhy musí být 
zřízena na pojezdové dráze pro výjezd z RWY, 
na pojezdové dráze, zařízení pro odmrazování 
a protinámrazové ošetření a na odbavovací ploše 
určené pro provoz za podmínek jakékoliv dohlednosti 
tam, kde jsou součástí zdokonaleného systému 
sledování a řízení pohybů na ploše a zabezpečují tak 
nepřetržité vedení mezi osou RWY a stáními letadel. 

 

5.3.17.4 Osová návěstidla pojezdové dráhy musí být 
zřízena na RWY tvořící část standardní pojezdové 
trasy určené pro pojíždění za podmínek RVR menší 
než 300 m. Osová návěstidla pojezdových drah 
nemusí být zřízena tam, kde je hustota provozu malá 
a postranní návěstidla pojezdové dráhy a osové 
značení poskytují přiměřené vedení. 

Poznámka: Opatření týkající se návaznosti 
dráhových světelných soustav a světelných soustav 
na pojezdových drahách jsou uvedena v ust. 8.2.3. 

5.3.17.5 Osová návěstidla pojezdové dráhy musí být 
zřízena na RWY tvořící část standardní pojezdové 
trasy, určené pro pojíždění za podmínek jakékoliv 
dohlednosti, když jsou součástí zdokonaleného 
systému sledování a řízení pohybů na ploše.  

Charakteristiky 

5.3.17.6 Kromě výjimky uvedené v ust. 5.3.17.8 
musí osová návěstidla pojezdových drah, kromě 
osových návěstidel pojezdových drah pro výjezd 
z RWY a RWY tvořící součást standardní pojezdové 
trasy, vydávat stálé světlo zelené barvy s takovými 
charakteristikami světelného svazku, aby byl viditelný 
jen z letounů, které jsou na pojezdové dráze nebo 
v jejím okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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JEDNOSMĚROVÁ NÁVĚSTIDLA 

DVOJSMĚROVÁ NÁVĚSTIDLA 

DOPORUČENÍ 
Obr. 5-19 Uspořádání prahových a koncových návěstidel RWY 

NEPŘÍSTROJOVÉ RWY A RWY PRO NEPŘESNÉ PŘÍSTROJOVÉ PŘIBLÍŽENÍ 
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5.3.17.7 Osová návěstidla pojezdových drah pro 
výjezd z RWY musí vydávat stálé světlo. Od začátku 
pojezdového osového vedení, u osy RWY k okraji 
kritického/citlivého prostoru ILS/MLS nebo nižšího 
okraje vnitřní přechodové plochy, podle toho, která 
hranice leží dále od RWY, musí návěstidla vydávat 
střídavě světlo zelené a žluté barvy. Za touto hranicí 
musí všechna návěstidla vydávat světlo zelené barvy 
(Obr. 5 - 22). První osové návěstidlo pro výjezd musí 
vždy vydávat světlo zelené barvy, návěstidlo nejbližší 
k hranici musí vždy vydávat světlo žluté barvy.  

Poznámka 1: Aby se zabránilo záměně 
s prahovými návěstidly je nutno omezit světelný 
rozsah návěstidel, vydávajících světlo zelené barvy na 
RWY nebo v její blízkosti.  

Poznámka 2: Charakteristiky žlutých filtrů jsou 
uvedeny v Doplňku 1, ust. 2.2. 

Poznámka 3: Velikost kritického/citlivého prostoru 
ILS/MLS závisí na charakteristikách příslušného 
systému ILS/MLS a jiných faktorech. Instrukce jsou 
uvedeny v předpisu L10, Svazek I, Dodatky C a G 
k Části I. 

Poznámka 4: Specifikace znaků uvolněné RWY 
jsou uvedeny v ust. 5.4.3. 

5.3.17.8 V případě, že je potřeba zvýraznit blízkost 
RWY, musí osová návěstidla pojezdových drah 
vydávat střídavě stálé světlo zelené a žluté barvy od 
hranice prostoru citlivého/kritického z hlediska 
ILS/MLS nebo spodní hrany vnitřní přechodové roviny, 
dle toho, co je dál od RWY, až k RWY a pokračovat 
střídavě ve žluté a zelené barvě až: 

a) do konce osových návěstidel pojezdové dráhy 
v blízkosti osových návěstidel RWY; nebo 

b) v případě pojezdové dráhy křižující RWY 
k hranici prostoru citlivého/kritického z hlediska 
ILS/MLS nebo spodní hraně vnitřní přechodové 
roviny, dle toho, co je dál od RWY, na opačné 
straně RWY. 

Poznámka 1: Je nutné věnovat pozornost omezení 
rozptylu světla zelené barvy na nebo v blízkosti RWY 
k zamezení možné záměny s prahovými návěstidly. 

Poznámka 2: Ust. 5.3.17.8 může představovat část 
účinných opatření k prevenci narušení dráhy. 

5.3.17.9 Osová návěstidla pojezdové dráhy musí 
vyhovovat údajům, uvedeným v: 

a) Doplňku 2, Obr. 2-12, 2-13 nebo 2-14 pro 

pojezdové dráhy určené pro používání za 

podmínek RVR pro hodnoty nižší než 300 m; a 

b) Doplňku 2, Obr. 2-15 nebo 2-16 pro ostatní 

pojezdové dráhy. 

5.3.17.10 Tam, kde je z provozních důvodů 
vyžadována vyšší svítivost osových návěstidel 
pojezdové dráhy pro rychlé odbočení určené pro 
provoz při dráhové dohlednosti nižší než 300 m, musí 
být návěstidla v souladu s Doplňkem 2, Obr. 2-12. 
Počet stupňů nastavení svítivosti musí být shodný 
s počtem stupňů nastavení pro osová návěstidla RWY. 

5.3.17.11 Tam, kde jsou osová návěstidla pojezdové 
dráhy součástí systému řízení pozemních pohybů 
a kde je z provozního hlediska požadována větší 
svítivost návěstidel, aby mohly být pozemní pohyby za 
podmínek nízké dohlednosti nebo jasného dne 
prováděny stanovenou rychlostí, musí návěstidla 

odpovídat údajům v Doplňku 2, Obr. 2-17, 2-18 nebo 
2-19. 

Poznámka: Osová návěstidla pojezdové dráhy 
s velkou svítivostí by měla být používána pouze 
v nevyhnutelných případech a na základě zpracované 
studie. 

Umístění 

5.3.17.12 Osová návěstidla pojezdové dráhy musí 
být normálně umístěna na osovém značení pojezdové 
dráhy s výjimkou případu, kde to není možné, potom 
musí být osazena ve vzdálenosti maximálně 30 cm 
od osy pojezdové dráhy. 

Osová návěstidla pojezdové dráhy na pojezdových 
drahách 

Umístění 

5.3.17.13 Osová návěstidla pojezdové dráhy musí 
mít v přímých úsecích pojezdové dráhy podélné 
rozestupy nejvýše 30 m s tím, že: 

a) je-li zajištěno dostatečné vedení s ohledem 
na převažující meteorologické podmínky, může být 
zvolen větší rozestup, nejvýše však 60 m, 

b) na krátkých přímých úsecích může být volen 
rozestup menší než 30 m; a 

c) na pojezdových drahách určených pro provoz 
za podmínek RVR nižších než 300 m nesmí být 
podélný rozestup návěstidel větší než 15 m. 

5.3.17.14 V obloucích pojezdových drah musí 
pokračovat osová návěstidla pojezdové dráhy 
od konce přímého úseku pojezdové dráhy 
v konstantních vzdálenostech od vnějšího okraje 
oblouku. Rozestupy mezi návěstidly musí být takové, 
aby bylo zajištěno jasné vyznačení oblouku. 

5.3.17.15 Na pojezdových drahách určených pro 
provoz za podmínek RVR nižších než 300 m, nesmí 
být rozestupy návěstidel v obloucích větší než 15 m 
a v obloucích o poloměru menším než 400 m musí být 
rozestupy návěstidel nejvýše 7,5 m. V těchto 
rozestupech musí být návěstidla osazena 
do vzdálenosti 60 m před začátkem oblouku a za jeho 
koncem. 

Poznámka 1: Dále uvedené rozestupy návěstidel 
v obloucích byly shledány vyhovujícími pro pojezdové 
dráhy určené pro provoz za podmínek RVR 300 m 
a vyšší: 

 

Poloměr oblouku Rozestup návěstidel 

až do 400 m 7,5 m 
401 až 899 m 15,0 m 
900 nebo více 30,0 m 
 

Poznámka 2: Viz ust. 3.9.5 a Obr. 3 - 2. 
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Obr. 5 - 20 Příklad uspořádání přibližovací a dráhové světelné soustavy na RWY s posunutými prahy
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Obr. 5 - 21 Návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé odbočení 
 

Umístění 

5.3.17.16 Osová návěstidla pojezdové dráhy na 
pojezdových drahách pro rychlé odbočení z RWY 
musí začínat ve vzdálenosti nejméně 60 m před 
začátkem oblouku osy pojezdové dráhy a musí 
pokračovat za konec oblouku k bodu na ose 
pojezdové dráhy, ve kterém je možno očekávat, že 
letoun dosáhne normální rychlosti pojíždění. 
V úseku rovnoběžném s osou RWY musí být 
návěstidla umístěna vždy nejméně 60 cm od 
návěstidel osové řady RWY, jak je znázorněno na 
Obr. 5 - 23. 

5.3.17.17 Návěstidla musí být rozmístěna 
v podélných rozestupech nejvýše 15 m s výjimkou, 
že tam, kde nejsou zřízena osová návěstidla RWY, 
musí mít návěstidla větší rozestup, nejvýše však 
30 m. 

Osová návěstidla pojezdové dráhy na ostatních 
pojezdových drahách pro výjezd z RWY 

Umístění 

5.3.17.18 Osová návěstidla pojezdové dráhy 
ostatních odboček z RWY jiných než pro rychlé 
odbočení musí začínat tam, kde značení osy 
pojezdové dráhy vchází do oblouku a musí jej 
sledovat nejméně do bodu, kde značení opouští 
RWY. První návěstidlo musí být umístěno nejméně 
60 cm od osové řady RWY, jak je znázorněno  
na Obr. 5 - 23. 

5.3.17.19 Návěstidla musí být rozmístěna 
v podélných rozestupech nejvýše 7,5 m. 

Osová návěstidla pojezdové dráhy na RWY  

Umístění 

5.3.17.20 Osová návěstidla pojezdové dráhy 
na RWY tvořících část standardní pojezdové trasy 

určené pro pojíždění v podmínkách RVR hodnoty 
nižší než 300 m musí mít podélné rozestupy 
maximálně 15 m. 

5.3.18 Postranní návěstidla pojezdové dráhy 

Použití 

5.3.18.1 Postranní návěstidla pojezdové dráhy 
musí být zřízena na okrajích obratišť, zařízení pro 
odmrazování a protinámrazové ošetření, 
odbavovacích plochách apod. určených pro provoz 
v noci a na pojezdových drahách nevybavených 
osovými návěstidly pojezdové dráhy, pokud jsou 
určeny pro provoz v noci. Postranní návěstidla 
pojezdové dráhy nemusí být zřízena, jestliže při 
uvážení povahy provozu je zajištěno dostatečné 
vedení osvětlením povrchu nebo jiným způsobem. 
Poznámka: Informace týkající se postranních 
značek pojezdových drah jsou uvedeny v ust. 5.5.5. 

5.3.18.2 Postranní návěstidla pojezdové dráhy 
musí být zřízena na RWY tvořících část standardní 
pojezdové trasy a určené pro pojíždění v noci tam, 
kde RWY není vybavena osovými návěstidly 
pojezdové dráhy. 

Poznámka: Opatření týkající se návaznosti 
dráhových světelných soustav a světelných soustav 
na pojezdových drahách jsou uvedena v ust. 8.2.3. 

Umístění 

5.3.18.3 Postranní návěstidla pojezdové dráhy 
v přímých úsecích a na RWY tvořících část 
standardní pojezdové trasy musí být rozmístěna 
v jednotných podélných rozestupech ne větších než 
60 m. Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, 
aby rozestupy v obloucích byly menší než 60 m, aby 
byla zajištěna jasná indikace oblouku. 

Poznámka: Informace týkající se rozestupů 
postranních návěstidel pojezdové dráhy v obloucích 
jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome 
Design Manual, Part 4.  
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Obr. 5 - 22 Návěstidla na pojezdové dráze 
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Obr. 5 - 23 Odstup osových návěstidel RWY a pojezdové dráhy 

 

 
 

 
Obr. 5 - 24 Jednoduchá návěstidla dotykové zóny 
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5.3.18.4 Postranní návěstidla pojezdové dráhy 
na vyčkávacích plochách, zařízení pro odmrazování a 
protinámrazové ošetření, odbavovací ploše atd. musí 
být rozmístěna ve stejných podélných rozestupech 
nepřevyšujících 60 m. 

5.3.18.5 Postranní návěstidla obratiště musí být 
rozmístěna ve stejných podélných rozestupech, 
nepřevyšujících 30 metrů. 

5.3.18.6 Postranní návěstidla pojezdové dráhy musí 
být umístěna co nejblíže k okrajům pojezdových drah, 
obratišť, zařízení pro odmrazování a protinámrazové 
ošetření, odbavovacích ploch, nebo RWY atd. nebo 
vně jejich okrajů ve vzdálenosti nejvýše 3 m. 

Charakteristiky 

5.3.18.7 Postranní návěstidla pojezdové dráhy musí 
vydávat stálé světlo modré barvy. Světelný svazek 
musí vyzařovat až do 75o nad horizontem a do všech 
úhlů azimutu, které jsou potřebné k poskytnutí vedení 
pilotovi při pojíždění v jednom z obou směrů. Na 
křižovatkách, odbočkách nebo v obloucích musí být 
návěstidla stíněna tak, aby pokud možno nebyla 
viditelná z těch úhlů azimutu, ve kterých by mohla být 
zaměněna s jinými návěstidly. 

5.3.18.8 Intenzita postranních návěstidel pojezdové 

dráhy musí být nejméně 2 cd v úhlu od 0 do 6 

vertikálně a 0,2 cd ve všech úhlech od 6 do 75. 

5.3.19 Osová návěstidla obratiště 

Použití 

5.3.19.1 Osová návěstidla obratiště musí poskytnout 
souvislé vedení na obratišti, určeném pro provoz při 
dráhové dohlednosti nižší než 300 m, a umožnit 
letounu dokončit otáčku o 180 stupňů a vyrovnat se na 
osu RWY.  

5.3.19.2 Osová návěstidla obratiště musí být 
umístěna na obratišti určeném pro noční provoz. 

Umístění 

5.3.19.3 Osová návěstidla obratiště musí být 
normálně umístěna na značení obratiště s výjimkou 
případu, kde to není možné, potom musí být osazena 
ve vzdálenosti maximálně 30 cm od tohoto značení. 

5.3.19.4 Osová návěstidla obratiště na rovných 
úsecích značení obratiště musí být umístěna 
v podélných rozestupech max. 15 m.  

5.3.19.5 Osová návěstidla obratiště v zakřivených 
částech značení obratiště musí mít podélné rozestupy 
max. 7,5 m.  

Charakteristika 

5.3.19.6 Osová návěstidla obratiště musí být 
jednosměrová návěstidla vydávající stálé světlo 
zelené barvy, jejichž paprsek je nasměrován tak, že je 
viditelný pouze pro letouny na obratišti nebo pro 
letouny, které se k této ploše přibližují.  

5.3.19.7 Osová návěstidla obratiště musí být 
v souladu s ustanoveními Doplňku 2, Obr. 2 - 13,  
2 - 14 nebo 2 - 15.  

5.3.20 Stop příčky 

Použití 

Poznámka 1: Stop příčka je určena k manuálnímu 
nebo automatickému ovládání službou řízení letového 
provozu. 

Poznámka 2: K narušení dráhy může dojít za 
všech povětrnostních podmínek a podmínek 
viditelnosti. Umístění stop příček na vyčkávacích 
místech RWY a jejich použití v noci a při dráhové 
dohlednosti větší než 550 m může tvořit součást 
efektivních opatření určených k ochraně před 
narušením dráhy.  

5.3.20.1 Stop příčky musí být zřízeny na všech 
vyčkávacích místech RWY, která je určena k použití 
za podmínek RVR nižší než 550 m vyjma případu, 
kdy: 

a) jsou k dispozici vhodné pomůcky a postupy 
k zabránění vjezdu provozu na RWY 
z nepozornosti; nebo 

b) existujícími provozními pravidly v podmínkách 
RVR nižší než 550 m je limitováno: 

 1) že v téže době je nejvýše jedno letadlo 
na provozní ploše; a 

 2) že počet vozidel na provozní ploše je snížen na 
nezbytné minimum. 

 

5.3.20.2 Pokud je s křižovatkou pojezdových 
drah/RWY spojena více než jedna stop příčka, musí 
být rozsvícena vždy pouze jedna. 

5.3.20.3 Stop příčka musí být zřízena na mezilehlém 
vyčkávacím místě, tehdy když je požadováno doplnit 
značení návěstidly a řídit letecký provoz vizuálními 
prostředky. 

Umístění 

5.3.20.4 Stop příčka musí být umístěna kolmo k ose 
pojezdové dráhy v místě, ve kterém se požaduje 
zastavení provozu. Kde jsou zřízena přídavná 
návěstidla podle ustanovení 5.3.20.7, musí být tato 
návěstidla umístěna minimálně 3 m od okraje 
pojezdové dráhy. 

Charakteristiky 

5.3.20.5 Stop příčky se musí skládat z návěstidel 
s jednotným rozestupem ne delším než 3 m napříč 
pojezdovou drahou, vyzařujících stálé světlo červené 
barvy v určených směrech přístupu ke křižovatce nebo 
k vyčkávacímu místu. 

Poznámka: Kde je nutné zvýraznit viditelnost 
stávajících stop příček, zastaví se rovnoměrně 
dodatečná návěstidla. 

5.3.20.6 Z důvodu zvýšení bezpečnosti by měla být 
přidána párová nadzemní návěstidla na každý konec 
stop příčky tam, kde by mohla být pilotovi zakryta 
návěstidla zastavěná ve vozovce, například sněhem 
nebo deštěm, nebo v případě, že je pilot nucen 
zastavit letadlo tak blízko stop příčky, že výhled na 
zastavěná návěstidla blokuje trup letadla. 

5.3.20.7 Návěstidla stop příček, umístěná 
na vyčkávacím místě RWY, musí být jednosměrová 
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a musí vydávat červené světlo do směru příjezdu 
k RWY. 

5.3.20.8 Tam, kde jsou instalována přídavná 
návěstidla podle ustanovení 5.3.20.7, musí mít tytéž 
charakteristiky, jako ostatní návěstidla stop příčky, ale 
musí být viditelná z přibližujícího se letadla až ke stop 
příčce.  

5.3.20.9 Svítivost návěstidla vydávající červené 
světlo a rozsah světelného svazku návěstidel stop 
příčky musí být v souladu s ustanoveními uvedenými 
v Doplňku 2, Obr. 2 - 12 až 2 - 16, podle okolností.  

5.3.20.10 Tam, kde jsou stop příčky součástí systému 
řízení pozemních pohybů a kde je z provozního 
hlediska požadována větší svítivost návěstidel, aby 
mohly být pozemní pohyby za podmínek nízké 
dohlednosti nebo jasného dne prováděny stanovenou 
rychlostí, pak svítivost návěstidla vydávající světlo 
červené barvy a rozsah světelného svazku návěstidel 
stop příček musí odpovídat údajům v Doplňku 2, Obr. 
2 - 17, 2 - 18 nebo 2 - 19.  

Poznámka: Stop příčky vysoké svítivosti by měly 
být používané jen v nevyhnutelných případech a na 
základě zpracované studie.  

5.3.20.11 Tam, kde je požadováno návěstidlo 
s širokým světelným svazkem, pak svítivost návěstidla 
vydávající červené světlo a rozsah světelného svazku 
návěstidel stop příčky musí být v souladu 
s ustanoveními uvedenými v Doplňku 2, Obr. 2 - 17 
nebo 2 - 19.  

5.3.20.12 Napájecí okruhy musí být konstruovány tak, 
aby: 

a) stop příčky umístěné napříč pojezdových drah pro 
vstup na RWY byly samostatně ovladatelné; 

b) stop příčky umístěné napříč pojezdových drah 
určených jen jako pojezdové dráhy pro opuštění 
RWY byly samostatně nebo skupinově 
ovladatelné; 

c) když stop příčka svítí, byla jakákoli osová 
návěstidla pojezdové dráhy zřízená za stop 
příčkou zhasnuta do vzdálenosti nejméně 90 m; a 

d) stop příčky byly s osovými návěstidly pojezdové 
dráhy navzájem blokovány tak, že když osová 
návěstidla za stop příčkou svítí, stop příčka je 
vypnuta a naopak. 

Poznámka: Je třeba věnovat pozornost 
konstrukci elektrických systémů tak, aby bylo 
zajištěno, že všechna návěstidla stop příčky neselžou 
současně. Návod je uveden v dokumentu ICAO 
Aerodrome Design Manual, Part 5. 

5.3.21 Návěstidla mezilehlých vyčkávacích míst 

Poznámka: Specifikace značení mezilehlých 
vyčkávacích míst jsou uvedeny v ust. 5.2.11. 

Použití 

5.3.21.1 Když je RWY určena pro provoz za RVR 
300 m a menší a na mezilehlých vyčkávacích místech 
nejsou zřízeny stop příčky, musí být zřízena návěstidla 
mezilehlých vyčkávacích míst.  

5.3.21.2 Návěstidla mezilehlých vyčkávacích míst 
musí být zřízena na mezilehlých vyčkávacích místech 
tam, kde není potřeba signálů „stůj“ a „jeď“ 
signalizovaných stop příčkou. 

Umístění 

5.3.21.3 Návěstidla mezilehlého vyčkávacího místa 
musí být umístěna podél značení mezilehlého 
vyčkávacího místa ve vzdálenosti 0,3 m před 
značením.  

Charakteristiky 

5.3.21.4 Návěstidla mezilehlého vyčkávacího místa 
se musí skládat minimálně ze tří jednosměrových 
návěstidel vydávajících stálé světlo žluté barvy, ve 
směru přiblížení k mezilehlému vyčkávacímu místu, 
s obdobným rozložením svítivosti jako u osových 
návěstidel pojezdové dráhy, když jsou zřízeny. 
Návěstidla musí být osazena souměrně vůči ose 
pojezdové dráhy, kolmo k ní a s rozestupem mezi 
jednotlivými návěstidly 1,5 m.  

5.3.22 Návěstidla výjezdu ze zařízení pro 
odmrazování a protinámrazové ošetření 

Použití 

5.3.22.1 Návěstidla výjezdu ze zařízení pro 
odmrazování a protinámrazové ošetření musí být 
zřízena na hranici výjezdu z odlehlého zařízení 
přiléhajícího k pojezdové dráze.  

Umístění 

5.3.22.2 Návěstidla výjezdu ze zařízení pro 
odmrazování a protinámrazové ošetření musí být 
umístěna ve vzdálenosti 0,3 m před značením 
mezilehlého vyčkávacího místa umístěného na hranici 
výjezdu ze zařízení. 

Charakteristiky 

5.3.22.3 Návěstidla výjezdu ze zařízení pro 
odmrazování a protinámrazové ošetření se musí 
skládat ze zapuštěných jednosměrových návěstidel 
s rozestupem 6 m vydávajících stálé světlo žluté barvy 
ve směru přiblížení k hranici výjezdu s obdobným 
rozložením svítivosti jako u osových návěstidel 
pojezdových drah, viz Obr. 5 - 25. 

5.3.23 Dráhová ochranná návěstidla  

Poznámka: K narušení dráhy může dojít za 
jakékoli dohlednosti nebo meteorologických podmínek. 
Použití dráhových ochranných návěstidel na 
vyčkávacích místech dráhy může tvořit součást 
efektivních opatření k prevenci narušení dráhy. 
Dráhová ochranná návěstidla varují piloty a řidiče 
vozidel vyskytujících se na pojezdové dráze, že 
vjíždějí na RWY. Na Obr. 5 - 26 jsou uvedeny dva 
způsoby standardního uspořádání dráhových 
ochranných návěstidel. 

Použití 

5.3.23.1 Dráhová ochranná návěstidla v uspořádání 
typu A musí být umístěna na každé křižovatce 
pojezdové dráhy s RWY, která je určena pro používání 
v: 

a) podmínkách RVR menší než 550 m tam, kde není 

zřízena stop příčka; a 

b) podmínkách RVR od 550 do 1 200 m tam, kde je 
vysoká hustota provozu. 
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Poznámka 1: Dráhová ochranná návěstidla 
v uspořádání typu B mohou doplnit uspořádání A, kde 
je to považováno za nezbytné. 

Poznámka 2: Poradenský materiál týkající se 
návrhu, provozu a umístění dráhových ochranných 
návěstidel v uspořádání B je uveden v dokumentu 
Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 4. 

 
 

Obr. 5 - 25 Typická vzdálená plocha pro odmrazování a protinámrazové ošetření 
 
 
 

 
5.3.23.2 Dráhová ochranná návěstidla v uspořádání 
typu A nebo B by z důvodu zvýšení bezpečnosti měla 
být v rámci opatření programu prevence narušení 
dráhy umístěna na každé křižovatce pojezdové dráhy 
s RWY v místech, kde byly identifikovány kritické body 
z hlediska narušení dráhy, a které se používají za 
všech meteorologických podmínek ve dne i v noci. 

5.3.23.3 Dráhová ochranná návěstidla v uspořádání 
B nesmí být umístěna společně se stop příčkou.  

5.3.23.4 Kde je na křižovatce RWY s pojezdovou 
dráhou zřízeno více než jedno vyčkávací místo dráhy, 
musí být rozsvícena pouze sada dráhových 
ochranných návěstidel určená pro vyčkávací místo 
dráhy, které je v provozu.  

Umístění 

5.3.23.5 Dráhová ochranná návěstidla v uspořádání 
typu A musí být umístěna na každé straně pojezdové 
dráhy na vyčkávací straně značení vyčkávacího místa 
RWY. 

5.3.23.6 Dráhová ochranná návěstidla v uspořádání 
typu B musí být umístěna napříč pojezdovou dráhou 
na vyčkávací straně značení vyčkávacího místa RWY. 

Charakteristiky 

5.3.23.7 Dráhová ochranná návěstidla v uspořádání 
typu A se musí skládat ze dvou párů návěstidel 
vydávajících žluté světlo. 

5.3.23.8 Tam, kde je třeba zdůraznit rozdíl mezi 
vypnutými a zapnutými dráhovými ochrannými 
návěstidly v uspořádání typu A, která jsou určena pro 

použití ve dne, musí být nad každé návěstidlo umístěn 
kryt vhodné velikosti zabraňující slunečním paprskům, 
aby dopadaly na čočku návěstidla. Kryt nesmí narušit 
funkci návěstidla.  

Poznámka: Místo krytu může být použito jiné 
řešení, například zvlášť pro tento účel navržená 
optika.  

5.3.23.9 Dráhová ochranná návěstidla v uspořádání 
typu B se musí skládat z návěstidel vydávajících žluté 
světlo, která jsou rozmístěna napříč pojezdové dráhy 
ve vzdálenosti 3 m od sebe. 

5.3.23.10 Světelný svazek musí být jednosměrový a 
musí vydávat světlo žluté barvy ve směru přiblížení 
k vyčkávacímu místu dráhy. 

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
orientace a směrování dráhových ochranných 
návěstidel viz Aerodrome Design Manual (Doc 9157), 
Part 4.  

5.3.23.11 Efektivní svítivost žlutého návěstidla 
a rozsah světelného svazku návěstidel v uspořádání 
typu A musí odpovídat údajům v Doplňku 2, Obr. 2 - 
24. 

5.3.23.12 Když jsou dráhová ochranná návěstidla 
v uspořádání typu A určena pro použití ve dne, 
efektivní svítivost žlutého návěstidla a rozsah 
světelného svazku návěstidel v uspořádání typu A 
musí odpovídat údajům v Doplňku 2, Obr. 2 - 25.  

5.3.23.13 Tam, kde jsou dráhová ochranná návěstidla 
součástí systému řízení pozemních pohybů a je 
požadována jejich větší svítivost, efektivní svítivost 
žlutého návěstidla a rozsah světelného svazku 
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návěstidel v uspořádání typu A musí odpovídat 
údajům v Doplňku 2, Obr. 2 - 25.  

Poznámka: Aby mohly být pozemní pohyby 
prováděny za podmínek nízké dohlednosti stanovenou 
rychlostí, mohou být požadovány vyšší svítivosti 
návěstidel.  

5.3.23.14 Efektivní svítivost žlutého návěstidla 
a rozsah světelného svazku návěstidel v uspořádání 
typu B musí odpovídat údajům v Doplňku 2, Obr. 2 - 
12.  

5.3.23.15 Tam, kde jsou dráhová ochranná návěstidla 
v uspořádání typu B určena pro použití ve dne, 
efektivní svítivost žlutého návěstidla a rozsah 
světelného svazku návěstidel v uspořádání typu B 
musí odpovídat údajům v Doplňku 2, Obr. 2 - 20.  

5.3.23.16 Tam, kde jsou dráhová ochranná návěstidla 
součástí systému řízení pozemních pohybů a je 
požadována jejich větší svítivost, efektivní svítivost 
žlutého návěstidla a rozsah světelného svazku 
návěstidel v uspořádání typu B musí odpovídat 
údajům v Doplňku 2, Obr. 2 - 20.  

5.3.23.17 Návěstidla v každém páru v uspořádání 
typu A musí svítit střídavě. 

5.3.23.18 V uspořádání typu B musí sousední 
návěstidla svítit střídavě a každé druhé návěstidlo 
musí svítit současně. 

5.3.23.19 Návěstidla musí svítit s frekvencí 30 až 60 
cyklů za minutu a periody zhasnutí a svícení si musí 
být rovny a musí být navzájem v opačné fázi. 

Poznámka: Optimální frekvence rozsvěcování 
závisí od délky náběhu a pohasnutí použitých žárovek. 
Bylo zjištěno, že dráhová ochranná návěstidla 
v uspořádání typu A, v sériovém zapojení, napájené 
konstantním proudem 6,6 A poskytují lepší vjem při 
frekvenci rozsvěcování 45 až 50 za minutu. Dráhová 
ochranná návěstidla v uspořádání typu B, v sériovém 
zapojení, napájené konstantním proudem 6,6 A 
poskytují nejlepší vjem při frekvenci rozsvěcování 30 
až 32 za minutu.  

5.3.24 Plošné osvětlení odbavovací plochy (viz též 
ust. 5.3.17.1 a 5.3.18.1) 

Použití 

5.3.24.1 Na všech odbavovacích plochách, zařízení 
pro odmrazování a protinámrazové ošetření a na 
určených odloučených parkovacích stání letadel, které 
jsou určeny pro používání v noci, musí být zajištěno 
plošné osvětlení. 

Poznámka 1: Tam, kde je zařízení pro 
odmrazování a protinámrazové ošetření umístěno 
v blízkosti RWY a stálé plošné osvětlení by mohlo 
piloty mást, mohou být použity jiné způsoby osvětlení.  

Poznámka 2: Označení odloučeného parkovacího 
stání letadel je uvedeno v ustanovení 3.14. 

Poznámka 3: Instrukce na osvětlení odbavovací 
plochy jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome 
Design Manual, Part 4. 

Umístění 

5.3.24.2 Plošné osvětlení odbavovací plochy musí 
být řešeno tak, aby bylo docíleno přiměřeného 
osvětlení na všech obslužných plochách odbavovací 
plochy, s minimálním oslněním pilotů letadel 
ve vzduchu a na zemi, řídících letového provozu 
a řídících odbavovací plochy na letišti a personálu 
na odbavovací ploše. Uspořádání a směrování 
plošného osvětlení musí být řešeno tak, aby stání 
letadel bylo osvětleno ze dvou nebo více směrů 
za účelem minimalizace stínů. 

Charakteristiky 

5.3.24.3 Spektrální rozložení plošného osvětlení 
odbavovací plochy musí být takové, aby byly správně 
rozeznatelné barvy používané pro označení letadel 
ve spojitosti s jejich běžnou obsluhou, pro značení 
na ploše a pro značení překážek. 

5.3.24.4 Průměrné osvětlení musí dosahovat 
nejméně těchto hodnot: 

Stání letadel 

- vodorovné osvětlení - 20 luxů s poměrem 
rovnoměrnosti (průměrného k minimálnímu) 
nejvýše 4:1; a 

- svislé osvětlení - 20 luxů ve výšce 2 m nad 
plochou ve významných směrech;  

Ostatní části odbavovací plochy 

-  vodorovné osvětlení - 50 procent průměrného 
osvětlení stání letadel s poměrem rovnoměrnosti 
(průměrného k minimálnímu) nejvýše 4:1. 

5.3.25 Vizuální naváděcí systém na odbavovací 
ploše 

Použití 

5.3.25.1 Vizuální naváděcí systém na odbavovací 
ploše musí být zřízen tam, kde má být vizuálními 
prostředky zajištěno přesné umístění letadla na 
odbavovacím stání a jinými prostředky, například za 
pomoci řídícího odbavovací plochy, toho není možno 
dosáhnout. 

Poznámka: Při vyhodnocování potřeby 
vizuálního naváděcího systému je třeba uvažovat 
zejména tyto faktory: počet a typy letadel, která 
používají stání letadla, povětrnostní podmínky, 
prostor, který je na odbavovací ploše k dispozici 
a požadovanou přesnost navedení letadla na stání 
z důvodu rozmístění obslužných prostředků, 
nástupních mostů atd. Návod pro výběr vhodných 
systémů je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome 
Design Manual, Part 4 - Visual Aids (Doc 9157). 
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Obr. 5 - 26 Dráhová ochranná návěstidla 

 

Charakteristiky 

5.3.25.2 Systém musí zajišťovat směrové vedení 
i zastavování letadel. 

5.3.25.3 Návěstidlo směrového vedení a indikátor 
místa zastavení musí být odpovídající pro použití za 
všech povětrnostních podmínek, viditelnosti, osvětlení 
pozadí a podmínek na vozovce, pro které je systém 
určen jak ve dne, tak v noci, a nesmí oslňovat pilota. 

Poznámka: Je třeba dbát na to, aby konstrukcí i 
instalací systému bylo zajištěno, že odraz slunečního 
světla nebo jiných světel v okolí nebudou zhoršovat 
čitelnost a výraznost vizuálního vjemu, který systém 
vytváří. 

5.3.25.4 Návěstidlo směrového vedení a indikátor 
místa zastavení musí být řešeny tak, aby 

a) pilot měl jasnou indikaci o nesprávné funkci jedné 
nebo obou jednotek; a 

b) mohly být vypnuty. 

5.3.25.5 Návěstidlo směrového vedení a indikátor 
místa zastavení musí být umístěny tak, aby bylo 
dosaženo souvislého vedení mezi značením pro stání 
letadla, návěstidly pro navádění na stání letadla, jsou-
li zřízena; a vizuálním naváděcím systémem 
na odbavovací ploše. 

5.3.25.6 Přesnost systému musí odpovídat typu 
nástupního mostu a pevným obslužným zařízením pro 
obsluhu letadel, kterými bude používán. 

5.3.25.7 Systém musí být použitelný pro všechny 
typy letadel, pro něž je stání letadla určeno, 
upřednostňuje se systém bez nutnosti změny 
nastavení. 

5.3.25.8 Jestliže se vyžaduje změna nastavení při 
přípravě systému pro použití určitým typem letadla, 
pak musí systém označit vybraný typ letadla jak 
pilotovi, tak i obsluze systému, aby byla záruka, že 
systém byl nastaven správně. 

Návěstidlo směrového vedení 

Umístění 

5.3.25.9 Návěstidlo směrového vedení musí být 
umístěno na prodloužené ose stání letadla nebo blízko 
ní před letadlem tak, aby jeho signály byly viditelné 
z pilotního prostoru letadla v průběhu navádění a 
směrovány musí být tak, aby je přinejmenším viděl 
pilot sedící na levém sedadle. 

5.3.25.10 Je žádoucí, aby návěstidlo směrového 
vedení bylo směrováno tak, aby je mohl použít pilot 
z levého i pravého sedadla. 

Charakteristiky 

5.3.25.11 Návěstidlo směrového vedení musí 
poskytovat jednoznačné vedení vlevo/vpravo, což 
umožní pilotovi dostat se na vjezdové značení 
a dodržovat je bez přílišného manévrování. 

5.3.25.12 Jestliže je směrové vedení indikováno 
změnou barvy, musí se použít zelené barvy pro 
označení osy a červené barvy pro odchylky od osy. 

Indikátor místa zastavení 

Umístění 

5.3.25.13 Indikátor místa zastavení musí být umístěn 
společně se směrovým návěstidlem nebo dostatečně 
blízko něho tak, aby pilot mohl sledovat jak azimutální 
signály, tak i signály pro zastavení, aniž by otočil 
hlavu. 

5.3.25.14 Indikátor místa zastavení musí být 
použitelný přinejmenším pro pilota sedícího na levém 
sedadle. 

5.3.25.15 Je žádoucí, aby indikátor místa zastavení 
byl použitelný pro piloty z levého i pravého sedadla. 

Charakteristiky 

5.3.25.16 Informace o místě zastavení letadla 
poskytnutá indikátorem pro určitý typ letadla musí 
zahrnout předpokládanou oblast odchylek výšky očí 
pilota a/nebo zorného úhlu. 

Viz 5.3.23.4  
a 5.3.23.5 
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5.3.25.17 Indikátor místa zastavení musí ukazovat 
místo zastavení pro letadlo, pro něž je právě vedení 
zajišťováno a musí poskytovat pilotovi informace 
o rychlosti přibližování umožňující postupné zpomalení 
letadla až k úplnému zastavení na předem určeném 
místě. 

5.3.25.18 Indikátor místa zastavení musí poskytnout 
přesný stupeň informací na vzdálenost nejméně 10 m. 

5.3.25.19 Jestliže je navedení na místo zastavení 
indikováno změnou barvy, musí být zelenou barvou 
signalizováno další pojíždění a červenou barvou 
dosažení místa zastavení vyjma toho, že na krátkou 
vzdálenost před bodem zastavení může být použita 
třetí barva pro varování, že místo zastavení je blízko. 

5.3.26 Pokročilý vizuální naváděcí systém na 
odbavovací ploše 

Použití 
Poznámka 1: Pokročilý vizuální naváděcí systém 
na odbavovací ploše (A-VDGS) zahrnuje takové 
systémy, které navíc k informaci o základním 
a pasivním azimutu poskytují pilotům aktivní (většinou 
senzorem zjišťovanou) naváděcí informaci, jako je 
označení typu letadla (v souladu s dokumentem ICAO 
Doc 8643), zbývající vzdálenost a rychlost, kterou se 
letadlo přibližuje k cílové pozici. Informace naváděcího 
systému na odbavovací ploše je většinou poskytována 
na samostatné zobrazovací jednotce. 

Poznámka 2: A-VDGS může poskytovat informace 
ve třech fázích: při objevení se letadla v systému, 
azimut pro vyrovnání letadla a příkaz k zastavení. 

5.3.26.1 A-VDGS musí být zřízen tam, kde je 
z provozních důvodů žádoucí ověřit správný typ 
letadla, pro které jsou naváděcí informace 
poskytovány, a/nebo kde je žádoucí ukázat, která osa 
pro zastavení v případě, kde je možností více, se má 
použít. 

5.3.26.2 A-VDGS musí být použitelný pro všechny 
typy letadel, pro které je stání letadla určeno. 

5.3.26.3 A-VDGS musí být používán pouze za 
podmínek daných jeho provozní výkonností. 
Poznámka 1: Podmínky, za kterých může být A-
VDGS používán, jako je počasí, dohlednost a 
osvětlení okolí ve dne a v noci, musí být 
specifikovány. 

Poznámka 2: Pozornost je třeba věnovat jak 
návrhu, tak instalaci systému na místě, aby bylo 
zajištěno, že záře, odraz slunečního svitu nebo jiné 
světlo v okolí nesnižuje srozumitelnost a viditelnost 
vizuálních informací poskytovaných systémem. 

5.3.26.4 Pokud je instalován a v provozu jak běžný 
vizuální naváděcí systém na odbavovací ploše, tak 
pokročilý vizuální naváděcí systém na odbavovací 
ploše, nesmí být informace poskytované A-VDGS 
v rozporu s informacemi poskytovanými běžným 
vizuálním naváděcím systémem na stání letadla. Musí 
být stanoven způsob, jak oznámit, že A-VDGS je 
mimo provoz nebo nepoužitelný. 

Umístění 

5.3.26.5 A-VDGS musí být umístěn tak, aby 
poskytoval snadno čitelné a jednoznačné naváděcí 
informace osobě odpovědné a osobám asistujícím při 
parkovacím manévru. 
Poznámka: Za parkování letadla je většinou 
odpovědný velitel letadla. Nicméně, za určitých 
okolností může být za parkování letadla odpovědná 
jiná osoba, jako řidič vozidla, které letadlo vleče. 

Charakteristiky 

5.3.26.6 A-VDGS musí poskytovat minimálně 
následující naváděcí informace pro danou fázi 
parkovacího manévru: 

a) příkaz k nouzovému zastavení; 

b) typ a model letadla, pro který je naváděcí 

informace poskytována; 

c) informaci o vzdálenosti letadla od osy pro 

zastavení; 

d) azimut potřebný k opravě a navedení letadla do 

osy pro zastavení; 

e) informaci o vzdálenosti k místu zastavení; 

f) informaci o dosažení pozice pro zastavení; a 

g) upozornění, že letadlo přejelo příslušné místo 

zastavení. 

5.3.26.7 A-VDGS musí být schopen poskytovat 
naváděcí informace při všech rychlostech pojíždění 
dosahovaných při parkovacím manévru. 

Poznámka: Informace týkající se maximálních 
rychlostí letadla při pojíždění k místu zastavení jsou 
uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design 
Manual, Part 4. 

5.3.26.8 Doba od vyhodnocení pojíždění letadla 
mimo osu pro zastavení do zobrazení této informace 
nesmí mít za následek odchýlení letadla, při 
normálních provozních podmínkách, od osy pro 
zastavení o více než 1 m. 

5.3.26.9 Informace o odchýlení letadla od osy pro 
zastavení a vzdálenost k místu zastavení, je-li 
zobrazována, musí být poskytována s přesností podle 
Tab. 5-4. 

 

Naváděcí 
informace 

max. odchylka od 
místa zastavení 
(plocha zastavení) 

max. odchylka ve 
vzdálenosti 9 m od 
místa zastavení 

max. odchylka ve 
vzdálenosti 15 m od 
místa zastavení 

max. odchylka ve 
vzdálenosti 25 m od 
místa zastavení 

azimut  250 mm  340 mm  400 mm  500 mm 

vzdálenost  500 mm  1000 mm  1300 mm nespecifikováno 

Tab. 5-4 Přesnost pro zobrazení odchýlení letadla od osy pro zastavení 
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5.3.26.10 Symboly a grafika použitá pro vykreslení 
naváděcí informace musí být intuitivně rozpoznatelné 
pro daný typ zobrazované informace. 

Poznámka: Použití barev by mělo odpovídat 
pravidlům pro signalizaci, t.j. červená, žlutá a zelená 
znamená nebezpečí, varování a normální/běžné 
podmínky. Kontrast barev by také měl být brán 
v úvahu. 

5.3.26.11 Informace o odchýlení letadla od osy pro 
zastavení musí zobrazena nejméně 25 m před místem 
zastavení. 
Poznámka: Informace o odchýlení letadla od osy 
pro zastavení může být vyjádřena barevně 
a zobrazována v závislosti s měnící se vzdáleností 
a rychlostí letadla přibližujícího se k místu zastavení. 

5.3.26.12 Změny vzdálenosti a rychlosti přiblížení 
k místu zastavení musí být zobrazovány nejméně od 
15 m od místa zastavení. 

5.3.26.13 Tam, kde je zbývající vzdálenost k místu 
zastavení vyjadřována číselně, musí být uváděna na 
celé metry a od 3 m k místu zastavení zobrazována s 
přesností na jedno desetinné místo. 

5.3.26.14 A-VDGS musí být vybaven příslušnou 
funkcí pro zobrazení příkazu k okamžitému zastavení 
v průběhu parkovacího manévru. V tomto případě, 
který zahrnuje i poruchu A-VDGS, nesmí být zároveň 
zobrazena žádná další informace. 

5.3.26.15 Provoznímu personálu na stojánce musí být 
umožněno spustit příkaz k okamžitému zastavení. 

5.3.26.16 Pro zastavení parkovacího manévru musí 
být zobrazeno slovo "STOP" v červené barvě písmen. 
 
5.3.27 Návěstidla pro navádění na stání letadla 

Použití 

5.3.27.1 Návěstidla pro navádění na stání letadla 
musí být zřízena pro usnadnění umístění letadla na 
stání na zpevněné odbavovací ploše nebo zařízení 
pro odmrazování a protinámrazové ošetření určené 
k použití za špatných podmínek dohlednosti, pokud 
není dostatečné vedení poskytnuto jinými prostředky. 

Umístění 

5.3.27.2 Návěstidla pro navádění na stání letadla 
musí být umístěna spolu se značením stání letadla. 

Charakteristiky 

5.3.27.3 Návěstidla pro navádění na stání letadla 
jiná než ta, která indikují místo zastavení, musí 
vydávat stálé žluté světlo viditelné v celém prostoru, 
který slouží k navádění. 

5.3.27.4 Návěstidla, užívaná pro vyznačení 
vjezdového značení, značení pro otáčení 
a výjezdového značení musí být rozmístěna ve 
vzdálenostech ne větších než 7,5 m v obloucích 
a 15 m v přímých úsecích. 

5.3.27.5 Návěstidla vyznačující místo zastavení 
musí být jednosměrová, vydávající stálé světlo 
červené barvy. 

5.3.27.6 Svítivost návěstidel musí být přiměřená 
podmínkám dohlednosti a okolního osvětlení, při 
kterých má být stání letadla používáno. 

5.3.27.7 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, 
aby elektrický obvod naváděcího systému byl 
konstruován tak, aby bylo možné zapnout návěstidla 
pro indikaci, že stání letadla je možno použít a aby 
bylo možné vypnout návěstidla pro indikaci, že stání 
letadla nemůže být použito.  

5.3.28 Návěstidla vyčkávacího místa na 
komunikaci 

Použití 

5.3.28.1 Návěstidla vyčkávacího místa 
na komunikaci musí být zřízena na každém 
vyčkávacím místě na komunikaci před RWY určené 
pro provoz v podmínkách RVR nižších než 300 m. 

5.3.28.2 Návěstidla vyčkávacího místa 
na komunikaci musí být zřízena na každém 
vyčkávacím místě na komunikaci před RWY určené 
pro provoz v podmínkách RVR mezi 300 m a 550 m. 

Umístění 

5.3.28.3 Návěstidla vyčkávacího místa 
na komunikaci musí být umístěna v těsné blízkosti 

značení vyčkávacího místa 1,5 m ( 0,5 m) od 
jednoho okraje komunikace, tj. levého nebo pravého 
podle toho, co vyhovuje místním provozním 
podmínkám. 

Poznámka: Informace o omezení hmotnosti 
a výšky a požadavky na křehkost navigačních 
pomůcek umístěných na pásech RWY jsou uvedeny 
v ust. 9.9. 

Charakteristiky 

5.3.28.4 Návěstidla vyčkávacího místa na 
komunikaci se musí skládat z: 

a) ovladatelného červeného (stop)/zeleného (jeď) 
provozního návěstidla; nebo 

b) červeného zábleskového návěstidla, nebo 

c) znaku „STOP“ doplněného výstražným dráhovým 
návěstidlem. 

Poznámka: Návěstidla uvedená pod písmenem 
a) jsou ovládána službami řízení letového provozu.  

5.3.28.5 Světelný svazek, který vyzařují návěstidla 
vyčkávacího místa na komunikaci musí být 
jednosměrový a nastavený tak, aby ho viděl řidič 
vozidla přibližujícího se k vyčkávacímu místu na 
komunikaci. 

5.3.28.6 Svítivost světelného svazku musí být 
přiměřená podmínkám dohlednosti a okolního 
osvětlení, za kterých je užívání vyčkávacího místa na 
komunikaci určeno, ale nesmí oslnit řidiče. 

Poznámka: Požadavky ust. 5.3.28.5 a 5.3.28.6 
obvykle splňují běžně používaná světelná znamení 
(semafory).  

5.3.28.7 Frekvence záblesků návěstidla červené 
barvy musí být v rozmezí 30 až 60 záblesků za 
minutu. 
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5.3.29 Příčky zákazu vstupu 

Poznámka: K narušení dráhy může dojít za 
všech podmínek viditelnosti a za každého počasí. 
Použití příček zákazu vstupu může tvořit účinnou 
část programu opatření pro prevenci narušení 
dráhy. 

Použití 

5.3.29.1 Příčka zákazu vstupu by z důvodu 
zvýšení bezpečnosti měla být umístěna napříč 
výjezdovou pojezdovou dráhou, která je určena 
pouze k opouštění dráhy, k ochraně před 
neúmyslným vstupem provozu na tuto pojezdovou 
dráhu. 

Umístění 

5.3.29.2 Příčka zákazu vstupu by z důvodu 
zvýšení bezpečnosti měla být umístěna napříč 
pojezdovou dráhou na konci pojezdové dráhy pouze 
pro výjezd v místech, kde je žádoucí zabránit 
provozu ve vstupu na pojezdovou dráhu ze 
špatného směru. 

5.3.29.3 Příčka zákazu vstupu by měla být 
umístěna společně se znakem zákazu vstupu 
a/nebo značením zákazu vstupu. 

Charakteristiky 

5.3.29.4 Příčka zákazu vstupu by z důvodu 
zvýšení bezpečnosti měla být složena 
z rovnoměrně rozmístěných jednosměrových 
návěstidel vydávajících světlo červené barvy 
v požadovaném směru (požadovaných směrech) 
přiblížení k dráze s rozestupem maximálně 3 m. 

Poznámka: V případě potřeby zvýšení 
viditelnosti jsou dodatečná návěstidla zastavěna 
rovnoměrně. 

5.3.29.5 Z důvodu zvýšení bezpečnosti by měla 
být přidána párová nadzemní návěstidla na každý 
konec příčky zákazu vstupu tam, kde by mohla být 
pilotovi zakryta návěstidla příčky zákazu vstupu 
zastavěná ve vozovce, například sněhem nebo 
deštěm, nebo v případě, že je pilot nucen zastavit 
letadlo tak blízko návěstidel, že výhled na ně 
blokuje trup letadla. 

5.3.29.6 Intenzita světla červené barvy a rozptyl 
příčky se zákazem vstupu musí být v souladu se 
specifikacemi uvedenými v Doplňku 2, Obr. A2-12 
až A2-16, dle vhodnosti.  

5.3.29.7 Pokud jsou příčky zákazu vstupu uvedeny 
jako součást zdokonaleného systému sledování 
a řízení pohybů na ploše a z provozního pohledu 
jsou žádoucí vyšší intenzity k udržení pohybu na 
ploše na určité rychlosti za velmi nízké dohlednosti 
nebo za podmínek jasného denního světla, měla by 
být z důvodu zvýšení bezpečnosti intenzita světla 
červené barvy a rozptyl příčky zákazu vstupu 
v souladu se specifikacemi uvedenými v Doplňku 2, 
Obr. A2-17, A2-18 nebo A2-19. 

Poznámka: Příčky zákazu vstupu s vysokou 
intenzitou jsou typicky použity pouze v nezbytných 
případech a v návaznosti na specifickou studii. 

5.3.29.8 Pokud je požadováno světlo s širokým 
rozptylem paprsků, měla by z důvodu zvýšení 

bezpečnosti být intenzita jeho světla červené barvy 
a rozptyl v souladu se specifikacemi uvedenými 
v Doplňku 2, Obr. A2–17 nebo A2–19. 

5.3.29.9 Osová návěstidla pojezdové dráhy 
zřízená za příčkou zákazu vstupu, směrem k RWY, 
nesmí být při pohledu z pojezdové dráhy viditelná. 

5.3.30 Návěstidla stavu RWY 

Úvodní poznámka: Návěstidla stavu dráhy 
(RWSL) jsou druhem autonomního výstražného 
systému narušení dráhy (ARIWS). Dvě základní 
vizuální součásti RWSL tvoří návěstidla vstupu na 
dráhu (REL) a vyčkávací návěstidla pro vzlet (THL). 
Obě mohou být instalovány samostatně, ale dvě 
součásti jsou navrženy tak, aby jedna doplňovala 
druhou.  

Umístění 

5.3.30.1 Kde jsou zřízena, musí být REL osazena 
0,6 m od osy pojezdové dráhy na opačné straně, 
než jsou návěstidla osy pojezdové dráhy, a začínat 
ve vzdálenosti 0,6 m před vyčkávacím místem RWY 
a sahat až ke kraji RWY. Doplňkové jednotlivé 
návěstidlo musí být umístěno na RWY 0,6 m od osy 
RWY a být v zákrytu s posledními dvěma REL 
pojezdové dráhy.  

Poznámka: Kde jsou zřízena dvě vyčkávací 
místa RWY nebo více, je odkazovaným vyčkávacím 
místem RWY myšleno to, které je nejblíže k RWY.  

5.3.30.2 REL musí sestávat z nejméně 5 
návěstidel a musí mít mezi sebou podélné 
rozestupy minimálně 3,8 m a maximálně 15,2 m, 
v závislosti na délce dotyčné pojezdové dráhy, 
s výjimkou jednotlivého světla instalovaného 
v blízkosti osy RWY.  

5.3.30.3 Kde jsou zřízena, musí být THL osazena 
1,8 m na každou stranu od osových návěstidel RWY 
a táhnout se, ve dvojicích, počínaje bodem 115 m 
od začátku RWY, a poté každých 30 m nejméně 
v úseku 450 m.  

Poznámka: Doplňková THL mohou být 
obdobně zřízena v místě začátku rozjezdu na vzlet.  

Charakteristiky  

5.3.30.4 Kde jsou zřízena, REL musí sestávat 
z jedné řady zapuštěných návěstidel vydávajících 
stálé světlo červené barvy ve směru letadel 
vjíždějících na RWY.  

5.3.30.5 REL se musí rozsvítit jako soustava na 
každém křížení pojezdové dráhy s RWY, kde jsou 
instalována, do 2 sekund poté, co systém 
vyhodnotí, že je potřeba vydat výstrahu.  

5.3.30.6 Svítivost a rozptyl světelného svazku REL 
musí být v souladu se specifikacemi Doplňku 2, 
Obrázky A2-12 a A2-14.  

Poznámka: Je možné, že bude potřeba zvážit 
omezení šířky světelného svazku u některých 
návěstidel REL v případě ostrého úhlu křížení 
pojezdové dráhy s RWY, aby se zajistilo, že REL 
nejsou viditelná pro letadla na RWY.  

5.3.30.7 Kde jsou zřízena, THL musí sestávat ze 
dvou řad zapuštěných návěstidel vydávajících stálé 
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světlo červené barvy směrem k letadlu 
provádějícímu vzlet.  

5.3.30.8 THL se musí rozsvítit jako soustava na 
RWY do 2 sekund poté, co systém vyhodnotí, že je 
potřeba vydat výstrahu. 

5.3.30.9 Svítivost a rozptyl světelného svazku THL 
musí být v souladu se specifikacemi Doplňku 2, 
Obrázkem 2.26.  

5.3.30.10 REL a THL by měla být automatizovaná do 
té míry, že jediné ovládání každého systému bude 
schopno vypnout jeden nebo oba systémy. 

 

5.4 Znaky 

5.4.1 Všeobecně 

Poznámka: Znaky musí obsahovat neměnnou 
zprávu nebo měnící se zprávu. Informace týkající se 
znaků jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome 
Design Manual, Part 4. 

Použití 

5.4.1.1 Znaky musí být zřízeny pro předávání 
příkazů nebo informací o určitých místech nebo cílech 
na pohybové ploše nebo k poskytnutí jiných informací 
ve vztahu k požadavkům ustanovení 9.8.1. 

Poznámka: Viz ust. 5.2.17, kde jsou uvedeny 
ustanovení o informačním značení. 

5.4.1.2 Znak s měnící se zprávou musí být zřízen 
tehdy:  

a) když pokyn nebo informace zobrazená na znaku je 
platná jen po určitou dobu; a/nebo 

b) když je potřeba na znaku zobrazovat měnící se 
předem předvolené informace v souladu 
s ustanoveními v 9.8.1. 

Charakteristiky 

5.4.1.3 Znaky musí být křehké. Ty, které jsou 
umístěny blízko RWY nebo pojezdové dráhy, musí být 
přiměřeně nízké k zajištění prostoru bez překážek pro 
vrtule letadel a motorové gondoly proudových letadel. 
Výška znaků nesmí přesahovat rozměry uvedené 
v příslušném sloupci tabulky 5-5. 

5.4.1.4 Znaky musí být pravoúhlé, jak je 
znázorněno na Obr. 5-27 a 5-28, s vodorovnou delší 
stranou. 

5.4.1.5 Znaky na pohybové ploše, které obsahují 
červenou barvu, musí být příkazové. 

5.4.1.6 Nápisy na znaku musí odpovídat údajům, 
uvedeným v Doplňku 4. 

5.4.1.7 Znaky musí být osvětleny v souladu s údaji 
uvedenými v Doplňku 4, jestliže jsou určeny pro užití: 

a) v podmínkách RVR o hodnotě nižší než 800 m; 
nebo 

b) v noci ve spojení s přístrojovými RWY; nebo 

c) v noci ve spojení s nepřístrojovými RWY kódového 
čísla 3 nebo 4. 

5.4.1.8 Znaky musí být reflexní a/nebo osvětlené 
v souladu s údaji Doplňku 4, jestliže jsou určeny pro 

použití v noci v souvislosti s nepřístrojovými RWY 
kódového čísla 1 nebo 2. 

5.4.1.9 Když se znak s měnící se zprávou 
nepoužívá, musí mít černý povrch. 

5.4.1.10 V případě poruchy nesmí znak s měnící se 
zprávou zobrazovat informaci, která by mohla vést 
k nebezpečné reakci pilota nebo řidiče vozidla.  

5.4.1.11 Časový interval změny jedné zprávy na 
druhou, na informačním znaku s měnící se zprávou, 
musí být co nejkratší a nesmí překročit 5 sekund. 

5.4.2 Příkazové znaky 

Poznámka: Grafické znázornění příkazových 
znaků je uvedeno na Obr. 5-27 a příklady umístění 
znaků na křižovatkách pojezdových drah s RWY 
na Obr. 5-29. 

Použití 

5.4.2.1 Příkazový znak musí být zřízen 
k identifikaci místa, přes které nesmí pojíždějící letadlo 
nebo vozidlo přejet, pokud nedostane od řídící věže 
jiný příkaz. 

5.4.2.2 Příkazové znaky musí zahrnovat poznávací 
znaky RWY, znaky vyčkávacího místa kategorie I, II 
nebo III, znaky vyčkávacího místa RWY, znaky 
vyčkávacího místa na komunikaci a znaky NO ENTRY 
(zákaz vstupu). 
Poznámka: Specifikace vyčkávacího místa 
na komunikacích jsou uvedeny v ust. 5.4.7. 

5.4.2.3 Obrazec „A“ značení vyčkávacího místa 
RWY musí být doplněn na křižovatce pojezdové dráhy 
a RWY nebo na křižovatce RWY s RWY poznávacím 
znakem RWY. 

5.4.2.4 Obrazec „B“ značení vyčkávacího místa 
RWY musí být doplněn znakem vyčkávacího místa I, II 
nebo III kategorie. 

5.4.2.5 Obrazec „A“ značení vyčkávacího místa 
RWY zřízený v souladu s ust. 3.12.3 musí být doplněn 
znakem vyčkávacího místa RWY. 

Poznámka: Poznámka: Specifikace 
značení vyčkávacího místa RWY jsou uvedeny v ust. 
5.2.10. 

5.4.2.6 Poznávací znak RWY na křižovatce 
pojezdové dráhy s RWY musí být doplněn znakem 
místa na vnější straně (nejdále od pojezdové dráhy) 
podle vhodnosti. 
Poznámka: Specifikace znaku místa jsou 
uvedeny v ust. 5.4.3. 

5.4.2.7 Znak NO ENTRY (zákaz vstupu) musí být 
zřízen v případě, že na příslušnou plochu je vstup 
zakázán. 

Umístění 

5.4.2.8 Poznávací znak RWY na křižovatce 
pojezdové dráhy s RWY nebo na křižovatce dvou 
RWY musí být umístěn na každé straně značení 
vyčkávacího místa RWY a nasměrován do směru 
přiblížení k RWY.  
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5.4.2.9 Znak vyčkávacího místa I., II. nebo III. 
kategorie musí být umístěn na každé straně značení 
vyčkávacího místa RWY a nasměrován do směru 
přiblížení k citlivé oblasti. 

5.4.2.10 Znak NO ENTRY (zákaz vstupu) musí být 
umístěn na začátku plochy, na kterou je vstup 
zakázán, na každé straně pojezdové dráhy z pohledu 
pilota. 

5.4.2.11 Znak vyčkávacího místa RWY musí být 
umístěn na každé straně vyčkávacího místa zřízeného 
v souladu s ustanovením 3.12.3 tak, aby byl 
nasměrován do směru přiblížení k překážkovým 
plochám nebo k citlivé/ kritické oblasti ILS/MLS, podle 
toho, co je stanoveno.  

 

Charakteristiky 

5.4.2.12 Příkazový znak se musí skládat z bílých 
nápisů na červeném pozadí. 

5.4.2.13 Tam, kde je třeba kvůli okolnímu prostředí 
nebo z jiného důvodu zvýraznit nápis na příkazovém 
znaku, vnější hrana bílého nápisu musí být doplněna o 
černý okraj o šířce 10 mm pro dráhy kódového čísla 1 
a 2 a 20 mm pro dráhy kódového čísla 3 a 4. 

5.4.2.14 Nápis na poznávacím znaku RWY se musí 
skládat z poznávacího znaku křižované RWY vhodně 
orientovaného se zřetelem k pozici pozorovatele, 
vyjma případu, kdy poznávací znak RWY umístěný 
v okolí konce RWY může obsahovat to označení 
RWY, které se týká jen tohoto konce RWY. 

5.4.2.15 Nápis na znaku vyčkávacího místa 
kategorie I., II., III., na znaku společného vyčkávacího 
místa II. a III. nebo na znaku společného vyčkávacího 
místa I, II. a III. kategorie se musí skládat z označení 
RWY, následovaného podle vybavení RWY nápisem 
CAT I, CAT II, CAT III, CAT II/III nebo CAT I/II/III. 

5.4.2.16 Nápis na znaku NO ENTRY (zákaz vstupu) 
musí odpovídat Obr. 5-27. 

5.4.2.17 Nápis na znaku vyčkávacího místa RWY 
zřízeného v souladu s ust. 3.12.3 se musí skládat 
z označení pojezdové dráhy a čísla. 

5.4.2.18 Jsou-li zřízeny, musí být použity 
nápisy/symbol z Obr. 5-27. 

 

 

 

 

Tabulka 5-5 Vzdálenosti pro umístění znaků pro řízení pohybů na pojezdové ploše včetně znaků výjezdu z RWY. 

 

Výška znaku (mm) Kolmá vzdálenost 
od definovaného 

Kolmá 
vzdálenost od 
definovaného 

    okraje pojezdové 
dráhy  

okraje RWY  

Kódové písmeno Nápis Plocha 
(min.) 

Instalovaná 
(max.) 

k bližší straně 
znaku 

k bližší straně 
znaku 

A nebo B 200 300 700 5-11 m 3-10 m 

A nebo B 300 450 900 5-11 m 3-10 m 

C až G 300 450 900 11-21 m 8-15 m 

C až G 400 600 1100 11-21 m 8-15 m 
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Obr. 5-27 Příkazové znaky 
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Obr. 5-28 Informační znaky 
  



HLAVA 5   PŘEDPIS L14 

10.11.2016 
 5 - 57 Změna č. 13-A 

 

 
Obr. 5-29 Příklady umístění znaků na křižovatce pojezdové dráhy s RWY 
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5.4.3 Informační znaky 

Poznámka: Viz Obr. 5-28, kde jsou znázorněny 
informační znaky. 

Použití 

5.4.3.1 Informační znak musí být zřízen tam, kde je 
potřeba z provozních důvodů identifikovat znakem 
konkrétní místo nebo poskytnout informaci o směru 
a/nebo cíli. 

5.4.3.2 Informační znaky musí zahrnovat: směrové 
znaky, znaky míst, cílové znaky, znaky výjezdu 
z RWY, znaky uvolněné RWY a znak zbývající délky 
rozjezdu pro vzlet z křižovatky. 

5.4.3.3 Znak výjezdu z RWY musí být zřízen tam, 
kde je potřeba z provozních důvodů identifikovat 
výjezd z RWY. 

5.4.3.4 Znak uvolněné RWY musí být zřízen tam, 
kde pojezdová dráha pro vyjetí z RWY není opatřena 
osovými návěstidly pojezdové dráhy a kde je třeba 
indikovat pilotovi opouštějícímu RWY hranice 
kritické/citlivé oblasti ILS/MLS nebo nižší okraj vnitřní 
přechodové plochy, podle toho, co je dále od osy 
RWY. 

Poznámka: Specifikace barevného značení 
osových návěstidel pojezdových drah jsou uvedeny 
v ust. 5.3.17. 

5.4.3.5 Znak zbývající délky rozjezdu pro vzlet 
z křižovatky musí být tam, kde je z provozních důvodů 
potřeba označit zbývající délku rozjezdu od křižovatky 
(TORA). 

5.4.3.6 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí 
zřídit cílový znak k indikaci směru ke specifickému 
místu na letišti, např. k nákladovému areálu, k oblasti 
všeobecného letectví atd. 

5.4.3.7 Kombinovaný znak místa a směru musí být 
zřízen, když je třeba označit směrování pojezdových 
drah před jejich křižovatkou.  

5.4.3.8 Směrový znak musí být zřízen tam, kde je 
třeba z provozních důvodů identifikovat na křižovatce 
pojezdových drah jejich označení a směr. 

5.4.3.9 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, 
aby na mezilehlém vyčkávacím místě byl zřízen znak 
místa. 

5.4.3.10 Znak místa musí být zřízen ve spojení se 
znakem označení RWY kromě křižovatky RWY/RWY. 

5.4.3.11 Znak místa musí být zřízen ve spojení se 
směrovým znakem, avšak jestliže letecko-provozní 
studie ukazuje, že není potřebný, může být vynechán. 

5.4.3.12 Tam, kde je to nutné, musí být zřízen znak 
místa k identifikaci pojezdových drah vycházejících 
z odbavovací plochy nebo pojezdových drah 
za křižovatkou. 

5.4.3.13 Zátaras, směrový znak a/nebo jiná vhodná 
vizuální pomůcka musí být umístěn/a tam, kde je třeba 
identifikovat konec pojezdové dráhy v křížení tvaru „T“. 

Umístění 

5.4.3.14 Informační znaky musí být umístěny po levé 
straně pojezdové dráhy v souladu s Tab. 5-5 vždy, jak 
je to možné, vyjma případů uvedených v ustanoveních 
5.4.3.16 a 5.4.3.24. 

5.4.3.15 Na křižovatce pojezdových drah musí být 
umístěny informační znaky před křižovatkou a v jedné 
linii se značením mezilehlého vyčkávacího místa. 
Tam, kde není žádné značení mezilehlého 
vyčkávacího místa, musí být znaky umístěny nejméně 
60 m od osy křižující pojezdové dráhy kódového čísla 
3 nebo 4 a nejméně 40 m u kódového čísla 1 nebo 2. 

Poznámka: Znak místa umístěný za křižovatkou 
pojezdových drah může být umístěn na libovolné 
straně pojezdové dráhy. 

5.4.3.16 Znak výjezdu z RWY musí být umístěn na 
téže straně RWY jako je výjezd z ní (tj. vlevo nebo 
vpravo) a v poloze odpovídající Tab. 5-5. 

5.4.3.17 Znak výjezdu z RWY musí být umístěn před 
bodem výjezdu z RWY ve vzdálenosti nejméně 60 m 
od tečného bodu u kódového čísla 3 nebo 4 
a nejméně 30 m u kódového čísla 1 nebo 2. 

5.4.3.18 Znak uvolněné RWY musí být umístěn 
alespoň na jedné straně pojezdové dráhy. Vzdálenost 
mezi znakem a osou RWY nesmí být menší než 
největší z následujících parametrů: 

a) vzdálenost mezi osou RWY a hranicí kritické/ 
citlivé oblasti ILS/MLS; nebo 

b) vzdálenost mezi osou RWY a nižším okrajem 
vnitřní přechodové plochy. 

5.4.3.19 Jestliže je znak místa pojezdové dráhy 
umístěn současně se znakem uvolněné RWY, musí 
být v poloze na vnější straně znaku uvolněné RWY. 

5.4.3.20 Znak zbývající délky rozjezdu pro vzlet 
z křižovatky musí být umístěn na levé straně 
od výjezdu z pojezdové dráhy. Vzdálenost mezi 
znakem a osou RWY musí být minimálně 60 m u RWY 
kódového čísla 3 nebo 4 a minimálně 45 m  
u kódového čísla 1 nebo 2. 

5.4.3.21 Znak místa pojezdové dráhy umístěný 
současně se znakem označení RWY musí být 
v poloze na vnější straně znaku označení RWY. 

5.4.3.22 Cílový znak nesmí být umístěn současně se 
znakem místa nebo směrovým znakem. 

5.4.3.23 Informační znak jiný než znak místa nesmí 
být umístěn současně s příkazovým znakem. 

5.4.3.24 Směrový znak, zátaras a/nebo jiná vhodná 
vizuální pomůcka použitá k identifikaci křižovatky „T“ 
musí být umístěn/a na opačné straně křižovatky 
nasměrovaná k pojezdové dráze. 

Charakteristiky 

5.4.3.25 Informační znak jiný než znak místa se 
musí skládat z černého nápisu na žlutém pozadí. 
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5.4.3.26 Znak místa se musí skládat ze žlutého 
nápisu na černém pozadí a alespoň tam, kde je tento 
znak osamocen, musí mít žlutý okraj. 

5.4.3.27 Nápis na znaku výjezdu z RWY se musí 
skládat z označení pojezdové dráhy pro výjezd z RWY 
a šipky vyznačující směr pohybu. 

5.4.3.28 Nápis na znaku uvolněné RWY musí 
zobrazit obrazec A značení vyčkávacího místa, jak je 
znázorněno na Obr. 5 - 28. 

5.4.3.29 Nápis na znaku zbývající délky rozjezdu pro 
vzlet z křižovatky se musí skládat z číselného 
označení zbývající délky rozjezdu v metrech a vhodně 
umístěné a orientované šipky označující směr vzletu 
podle Obr. 5-28. 

5.4.3.30 Nápis na cílovém znaku musí obsahovat 
abecední, abecedně číselnou nebo číselnou zprávu 
vyznačující cíl včetně šipky vyznačující směr provozu, 
jak je znázorněno na Obr. 5-28. 

5.4.3.31 Nápis na směrovém znaku musí obsahovat 
abecední nebo abecedně číselnou zprávu vyznačující 
pojezdovou dráhu/pojezdové dráhy včetně šipky či 
šipek patřičně orientovaných, jak je znázorněno 
na Obr. 5-28. 

5.4.3.32 Nápis na znaku místa musí obsahovat 
označení pojezdové dráhy, RWY nebo jiné zpevněné 
plochy, na které je letadlo nebo na kterou letadlo vjíždí 
a nesmí obsahovat šipky. 

5.4.3.33 Pokud je z důvodu zvýšení bezpečnosti 
žádoucí vyznačit každé z řady mezilehlých 
vyčkávacích míst na téže pojezdové dráze, pak se 
znak místa musí skládat z označení pojezdové dráhy 
a čísla. 

5.4.3.34 Jestliže je znak místa a směrový znak 
umístěn v kombinaci: 

a) všechny směrové znaky vztahující se k levým 
zatáčkám musí být umístěny po levé straně znaku 
místa a všechny směrové znaky vztažené 
k pravým zatáčkám musí být umístěny po pravé 
straně znaku místa; vyjma místa, kde napojení 
sestává z jedné křižující pojezdové dráhy, tam 
může být znak místa alternativně umístěn na levé 
straně;  

b) směrové znaky musí být umístěny tak, aby se 
směr šipek zvětšoval od svislice současně s mírou 
odklonu odpovídající pojezdové dráhy; 

c) vhodný směrový znak musí být umístěn vedle 
znaku místa tam, kde se směr tímto znakem 
označené pojezdové dráhy za křižovatkou 
významně mění; a 

d) k sobě přiléhající směrové znaky musí být 
olemovány svislou černou čárou, jak je 
znázorněno na Obr. 5-28. 

5.4.3.35 Pojezdová dráha musí být vyznačena 
označením, které je na letišti použito pouze jednou, 
obsahujícím jedno písmeno nebo dvě písmena nebo 
kombinaci písmene nebo písmen následovaných 
číslem. Alternativní pojezdové trasy musí být doplněny 
dle barvy osového značení slovem „BLUE“ nebo 
„ORANGE“. 

5.4.3.36 Jestliže se označují pojezdové dráhy, 
neměla by se užívat slova jako inner (vnitřní) a outer 
(vnější), kdekoli je to možné. 

5.4.3.37 Jestliže se označují pojezdové dráhy, 
nesmí se užívat písmena I, O nebo X), aby se 
vyloučila možnost záměny s čísly 1, 0 a značením 
vyjadřujícího zákaz provozu. 

5.4.3.38 Použití samotných čísel na provozní ploše 
musí být rezervováno pro označení RWY. 

5.4.3.39 Označení odbavovací plochy a označení 
pojezdových drah by neměla být stejná. 

5.4.4 Znak místa pro kontrolu zařízení VOR 

Použití 

5.4.4.1 Jestliže je na letišti zřízeno místo pro 
kontrolu zařízení VOR, musí být vyznačeno znakem 
a značením místa pro kontrolu zařízení VOR. 

Poznámka: Informace o značení místa pro 
kontrolu zařízení VOR jsou uvedeny v ust. 5.2.12. 

Umístění 

5.4.4.2 Znak místa pro kontrolu zařízení VOR musí 
být umístěn pokud možno nejblíže zkušebnímu místu 
a tak, aby nápis byl viditelný z pilotního prostoru 
letadla správně umístěného na značení místa pro 
kontrolu VOR. 

Charakteristiky 

5.4.4.3 Znak místa pro kontrolu zařízení VOR se 
musí skládat z černého nápisu na žlutém pozadí. 

5.4.4.4 Nápisy na znaku místa pro kontrolu zařízení 
VOR musí být provedeny podle jedné z alternativ 
uvedených na Obr. 5 - 30, v němž: 

VOR je zkratka identifikující místo 
pro kontrolu zařízení VOR, 

116,3 je příklad radiového kmitočtu 
dotyčného zařízení VOR, 

147o je příklad zaměření VOR se 
zaokrouhlením na nejbližší 
celý stupeň, který má být 
indikován na místě pro 
kontrolu zařízení VOR, 

4,3 NM je příkladem vzdálenosti 
v námořních mílích k zařízení 
DME, umístěným společně se 
zařízením VOR. 

Poznámka: Tolerance hodnoty zaměření 
vyznačené na znaku jsou uvedeny v předpisu L10, 
Svazku I, Dodatek E k Části I. Je třeba poznamenat, 
že místo pro kontrolu zařízení VOR je vhodné pro 
použití pouze tehdy, jestliže periodické zkoušky 

prokazují, že tolerance jsou v rozsahu  2 stupně 
hodnoty uvedené pro zaměření. 

5.4.5 Letištní poznávací znak 

Použití 

5.4.5.1 Letištní poznávací znak musí být zřízen na 
každém letišti, které nemá jiné dostačující prostředky 
k jeho vizuální identifikaci. 
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Umístění 

5.4.5.2 Letištní poznávací znak musí být umístěn 
na letišti tak, aby byl čitelný pokud možno ze všech 
úhlů nad vodorovnou rovinou. 

Charakteristiky 

5.4.5.3 Letištní poznávací znak musí obsahovat 
jméno letiště. 

5.4.5.4 Barva letištního poznávacího znaku musí 
být dostatečně výrazná při pozorování proti pozadí. 

5.4.5.5 Písmena musí být vysoká nejméně 3 m. 

5.4.6 Poznávací znaky stání letadla 

Použití 

5.4.6.1 Poznávací značení stání letadla musí být 
doplněno poznávacím znakem stání letadla všude, 
kde je to proveditelné. 

Umístění 

5.4.6.2 Poznávací znak stání letadla musí být 
umístěn tak, aby byl jasně viditelný z pilotního prostoru 
před vjezdem na stání letadla. 

Charakteristiky 

5.4.6.3 Poznávací znak stání letadla se musí 
skládat z černého nápisu na žlutém pozadí. 

5.4.7 Znak vyčkávacího místa na komunikaci 

5.4.7.1 Znak vyčkávacího místa na komunikaci musí 
být zřízen na všech komunikacích ústících na RWY. 

Umístění 

5.4.7.2 Znak vyčkávacího místa na komunikaci 
musí být umístěn 1,5 m od jednoho okraje komunikace 
(vlevo nebo vpravo podle potřeb místních provozních 
předpisů) na vyčkávacím místě. 

Charakteristiky 

5.4.7.3 Znak vyčkávacího místa na komunikaci se 
musí skládat z bílého nápisu na červeném pozadí. 

 

 
Obr. 5-30 Znak místa pro kontrolu zařízení VOR 

 
5.4.7.4 Nápis na znaku vyčkávacího místa na 
komunikaci musí být v národním jazyku, v souladu 
s místními provozními předpisy a obsahovat 
následující: 

a) požadavek na zastavení; a 

b) podle toho, co je příslušné: 

1) požadavek obdržet povolení ATC; a 

 2) označení místa. 

Poznámka: Příklady znaků vyčkávacího místa na 
komunikaci jsou uvedeny v dokumentu ICAO 
Aerodrome Design Manual, Part 4. 

5.4.7.5 Znak vyčkávacího místa na komunikaci 
určený pro použití v noci musí být reflexní nebo 
osvětlený. 
 

5.5 Značky  

5.5.1 Všeobecně  

Značky, vyjma pomezních, musí být křehké. Ty, které 
jsou umístěny blízko RWY nebo pojezdové dráhy musí 
být přiměřeně nízké k zachování prostoru pro vrtule a 
gondoly motorů proudových letadel. 
Poznámka 1: Někdy se používají kotvy nebo 
řetězy, aby se zabránilo odlétnutí odlomených značek 
tlakem výtokových plynů nebo větrem. 

Poznámka 2: Údaje o křehkosti značek jsou 
uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design 
Manual, Part 6. 

5.5.2 Prahové a postranní značky nezpevněných 
RWY 
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Použití 

5.5.2.1 Na nezpevněných RWY musí být zřízeny 
prahové a postranní značky. 

Umístění 

5.5.2.2 Jestliže jsou zřízena dráhová návěstidla, musí 
být prahové a postranní značky nezpevněných RWY 
zahrnuty do jejich konstrukce. Jestliže návěstidla nejsou 
instalována, musí být prahové a postranní značky 
nezpevněných RWY tvaru písmene „L“ respektive tvaru 
obdélníků nebo tvaru kužele a rozmístěny tak, aby jasně 
vymezovaly RWY. 

Pokud na nezpevněné RWY není proveditelné prahové 
značení dle ustanovení 5.2.4, musí být prahy RWY 
vyznačeny značkami tvaru písmene „L“ umístěnými 
v rozích prahu dráhy se základnou směřující ven a 
doplněnými dvěma praporky nebo třemi kužely podél 
vnitřní strany základny. Podélná strana značky musí mít 
délku nejméně 6 m a základnu 4,5 m. Šířka značky musí 
být nejméně 0,8 m. 

Praporky musí mít minimální svislý rozměr 0,5 m 
a minimální šířku základny 0,8 m, musí být oranžové 
nebo bílé barvy, musí být upevněny na obou protilehlých 
svislých okrajích na křehkých konstrukcích se spodní 
základnou 0,2 m až 0,3 m nad zemí tak, aby jejich plocha 
byla kolmá k ose RWY. 

Charakteristiky 

5.5.2.3 Ploché pravoúhlé postranní značky 

nezpevněných RWY musí mít minimální rozměr 0,8  3 
m a jejich delší strana musí být rovnoběžná s osou RWY. 
Kuželové značky nesmí být nižší než 50 cm. 

5.5.3 Postranní značky dojezdových drah 

Použití 

5.5.3.1 Není-li rozsah dojezdové dráhy jasně patrný a 
odlišný od okolního terénu, musí být vyznačen 
postranními značkami dojezdových drah. 

Charakteristiky 

5.5.3.2 Postranní značky dojezdové dráhy musí být 
dostatečně odlišné od jakýchkoli postranních značek 
RWY, aby nemohlo dojít k jejich záměně. 

Poznámka: Jako provozně přijatelné se osvědčily 
malé svislé desky, kamuflované na zadní straně při 
pohledu od RWY. 

5.5.4 Postranní značky zasněžených RWY  

Použití 

5.5.4.1 K vyznačení použitelných částí zasněžených 
RWY, jejichž okraje nejsou jinak viditelné, musí být 
použito značek zasněžených RWY. 

Poznámka: Pro vyznačení okrajů zasněžených 
RWY je možno použít dráhových návěstidel. 

Umístění 

5.5.4.2 Značky zasněžených RWY musí být osazeny 
podél okrajů zasněžených RWY v podélných 
rozestupech nejvýše 200 m v souladu s Obr. 5 – 30A 
a musí být umístěny souměrně k ose RWY a v takové 
vzdálenosti od osy, aby vznikl dostatečně volný prostor 
pod konci křídel a pod motory. Dostatečné množství 

značek musí být umístěno napříč prahu dráhy a konce 
RWY. 

Charakteristiky 

5.5.4.3 Značky zasněžených RWY se musí skládat 
z výrazných předmětů, například ze stále zelených 
stromků o délce asi 1,5 m nebo z lehkých značek. 
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Obr. 5 – 30A Značky zasněžených RWY 

5.5.5 Postranní značky pojezdových drah 

Použití 

5.5.5.1 Postranní značky pojezdových drah musí být 
zřízeny na pojezdových drahách příslušných k RWY 
s kódovým číslem 1 nebo 2 všude, kde nejsou zřízena 
osová návěstidla pojezdové dráhy, postranní návěstidla 
pojezdové dráhy nebo osové značky pojezdové dráhy. 

Umístění 

5.5.5.2 Postranní značky pojezdových drah musí být 
zřízeny alespoň v těch místech, kde by byla použita 
postranní návěstidla pojezdové dráhy. 

Charakteristiky 

5.5.5.3 Postranní značka pojezdové dráhy musí být 
reflexní modré barvy. 

5.5.5.4 Plocha značky, kterou vidí pilot, musí být 
pravoúhlá a mít minimální pohledovou plochu 150 cm2. 

5.5.5.5 Postranní značky pojezdové dráhy musí být 
křehké. Jejich výška musí být přiměřeně nízká, aby byla 
zajištěna bezpečná vzdálenost od vrtulí a od gondol 
motorů proudových letadel. 

5.5.6 Osové značky pojezdové dráhy 

Použití 

5.5.6.1 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby 
osové značky pojezdové dráhy byly zřízeny na 
pojezdové dráze kódového čísla 1 nebo 2 tam, kde 
osová nebo postranní návěstidla pojezdové dráhy nebo 
postranní značky pojezdové dráhy nejsou zřízeny. 

5.5.6.2 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby 
osové značky pojezdové dráhy byly zřízeny na 
pojezdové dráze kódového čísla 3 nebo 4 v případě, že 
osová návěstidla pojezdové dráhy nejsou zřízena, a je 
potřebné zlepšit vedení, které je dáno osovým značením 
pojezdové dráhy. 
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Umístění 

5.5.6.3 Osové značky pojezdové dráhy musí být 
zřízeny alespoň na stejném místě, kde by byla zřízena 
osová návěstidla pojezdové dráhy. 
Poznámka: Viz ust. 5.3.17.13, kde jsou uvedeny 
rozestupy osových návěstidel pojezdové dráhy. 

5.5.6.4 Osové značky pojezdové dráhy musí být 
zřízeny na osovém značení pojezdové dráhy. V případě, 
že není možné je zřídit na tomto značení, mohou být 
odsunuty maximálně o 30 cm. 

Charakteristiky 

5.5.6.5 Osová značka pojezdové dráhy musí být 
reflexní zelené barvy. 

5.5.6.6 Plocha značky musí mít z pohledu pilota 
obdélníkový tvar a minimální pohledovou plochu 
20 cm2. 

5.5.6.7 Osové značky pojezdové dráhy musí být 
konstruovány a uzpůsobeny tak, aby přejetí kolem 
letadla odolaly bez poškození jak značka, tak letadlo. 

5.5.7 Postranní značky nezpevněných 
pojezdových drah 

Použití 

5.5.7.1 Jestliže plocha nezpevněné pojezdové 
dráhy není jasně odlišná od svého okolí, musí být 
vyznačena postranními značkami nezpevněných 
pojezdových drah. 

Umístění 

5.5.7.2 Umístění a charakteristiky postranních 
značek pojezdových drah musí být v souladu s ust. 
5.5.5.2 až 5.5.5.5. 

5.5.8 Pomezní značky 

Použití 

5.5.8.1 Pomezní značky musí být zřízeny podél 
hranic letiště vyjma případu, kdy jsou hranice 
vymezeny oplocením. 

Umístění 

5.5.8.2 Pomezní značky musí být rozmístěny podél 
hranic letiště v rozestupech nejvýše 200 m, je-li 
použito typu podle Obr. 5 - 31 nebo přibližně 90 m při 
použití kuželových značek. Značka musí být umístěna 
v každém lomu hranice plochy. 

Charakteristiky 

5.5.8.3 Pomezní značky musí mít tvar podle  
Obr. 5 - 31 nebo tvar kužele o výšce nejméně 50 cm 
a s průměrem základny nejméně 75 cm. Jejich barva 
musí kontrastovat s pozadím, proti němuž jsou 
pozorovány. Musí být použito kombinace barev 
oranžová a bílá, červená a bílá nebo červená a žlutá 
ve třech stejně širokých pruzích. Na okrajích pomezní 
značky musí mít pruh tmavší barvu. Po posouzení 
ÚCL je možné připustit alternativní tvar značky 
o výšce nejméně 50 cm. 

5.5.9 Značky posunutého prahu nezpevněné 
dráhy 

Použití 

5.5.9.1 Pokud ÚCL nestanoví jinak, značky 
posunutého prahu nezpevněné RWY musí být zřízeny 
tam, kde je na nezpevněné RWY posunut práh dráhy. 

Umístění 

5.5.9.2 Značky posunutého prahu RWY musí být 
umístěny v rozích fyzického začátku dráhy. 

Charakteristiky 

5.5.9.3 Značky posunutého prahu RWY musí mít 
tvar kužele o výšce nejméně 50 cm nebo praporku. 
Praporky musí mít minimální svislý rozměr 0,5 m 
a minimální šířku základny 0,8 m, musí být oranžové a 
bílé barvy, musí být upevněny na obou protilehlých 
svislých okrajích na křehkých konstrukcích se spodní 
základnou 0,2 m až 0,3 m nad zemí tak, aby jejich 
plocha byla kolmá k ose RWY. 

 

 

 

Obr. 5 - 31 Pomezní značky
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5.5.10 Značka přistání kluzáků 

Použití 

5.5.10.1 Značka přistání kluzáků musí být zřízena, 
tam kde je v používání plachtařský pás, nebo kde je 
vhodné definovat místo přistání kluzáků. 

Umístění 

5.5.10.2 Značka přistání kluzáků musí být umístěna 
po levé straně plachtařského pásu na úrovni 
požadovaného bodu dotyku. 

Charakteristiky 

5.5.10.3 Značka přistání kluzáků musí mít tvar šipky 
o rozměrech dle obr. 5 - 32 a musí být kontrastní 
barvy, přednostně bílé nebo oranžové. 

 

 

 

 

Obr. 5 - 32 Značka přistání kluzáků 
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