
HLAVA 8  PŘEDPIS L14 

19.11.2009 
 8 - 1  

HLAVA 8 – ELEKTRICKÉ SYSTÉMY 

8.1 Systémy zdrojů elektrické energie pro 

letecká navigační zařízení 

Úvodní poznámka: Bezpečný provoz letišť závisí 
na kvalitě zdrojů elektrické energie. Celý systém 
zdrojů elektrické energie může zahrnovat přívody 
k jednomu nebo více externím zdrojům elektrického 
proudu, jednomu nebo více zdrojům místních 
zařízení na výrobu elektřiny a k rozvodné síti včetně 
transformátorů a rozvoden. Při plánování systému 
zdrojů elektrické energie na letištích je však nutno 
brát v úvahu i celou řadu dalších zařízení, 
využívajících stejný systém.  

8.1.1 Z důvodu bezpečného provozu leteckých 
navigačních zařízení musí být na letišti k dispozici 
adekvátní primární zdroj elektrické energie.  

8.1.2 Provedení a zajištění systémů zdrojů 
elektrické energie pro letištní vizuální 
a radionavigační zařízení musí být takové, aby při 
poruše zařízení nebyl pilot vystaven 
nedostatečnému vizuálnímu a nevizuálnímu vedení 
zavádějící informaci.  

Poznámka: Provedení a zajištění elektrických 
systémů musí brát v úvahu všechny faktory, které 
mohou vést ke špatné funkci systému, jako jsou na 
příklad elektromagnetické poruchy, ztráty ve 
vedení, kvalita apod. Další informace jsou uvedeny 
v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 
5. 

Charakteristiky 

8.1.3 Přívody elektrické energie k zařízením, 
pro která je požadován sekundární zdroj elektrické 
energie, musí být řešeny tak, aby tato zařízení byla 
v případě poruchy primárního zdroje elektrické 
energie automaticky přepnuta na sekundární zdroj 
elektrické energie. 

8.1.4 Doba mezi poruchou primárního zdroje 
elektrické energie a úplným obnovením činnosti 
zařízení uvedených v ust. 8.1.10 musí být co možná 
nejkratší s výjimkou vizuálních prostředků 
souvisejících s RWY pro nepřesné přístrojové 
přiblížení, pro přesné přiblížení nebo vzlety, pro něž 
musí být použity požadavky podle Tab. 8-1 jako 
maximální doby přepnutí. 

Poznámka: Definice doby přepnutí je uvedena 
v Hlavě 1. 

8.1.5 Ustanovení definice doby přepnutí nesmí 
požadovat provést výměnu existujících 
sekundárních zdrojů elektrické energie před 1. 
lednem 2010. Nicméně pro sekundární zdroje 
instalované po 4. listopadu 1999 platí, že připojení 
zařízení, které vyžaduje napájení ze sekundárního 
zdroje elektrické energie, musí být zapojeno tak, 
aby zařízení splňovalo maximální doby přepnutí 
uvedené v Tab. 8-1 ve smyslu definice v Hlavě 1. 

Vizuální prostředky 

Použití 

8.1.6 Pro RWY pro přesné přiblížení musí být 
zajištěn sekundární zdroj elektrické energie 
schopný splnit požadavky podle Tab. 8-1 pro 
příslušnou kategorii přesného přiblížení. Přívody 
elektrické energie k zařízením, pro něž je 
požadován sekundární zdroj elektrické energie, 
musí být řešeny tak, aby tato zařízení byla 
v případě poruchy primárního zdroje elektrické 
energie automaticky přepnuta na sekundární zdroj 
elektrické energie. 

8.1.7 Pro RWY pro vzlety za podmínek 
dráhové dohlednosti menší než 800 m musí být 
zajištěn sekundární zdroj elektrické energie 
schopný splnit příslušné požadavky podle Tab. 8-1. 

8.1.8 Na letišti, kde hlavní RWY je RWY pro 
nepřesné přístrojové přiblížení, musí být zajištěn 
sekundární zdroj elektrické energie schopný splnit 
požadavky podle Tab. 8-1 s výjimkou, že 
sekundární zdroj elektrické energie pro vizuální 
prostředky není třeba zajistit pro více než jednu 
RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení. 

8.1.9 Na letišti, kde hlavní RWY je 
nepřístrojová RWY, musí být zajištěn sekundární 
zdroj elektrické energie schopný splnit požadavky 
podle ust. 8.1.4 s výjimkou, že sekundární zdroj 
elektrické energie pro vizuální prostředky není třeba 
zajistit, když je zajištěna nouzová světelná soustava 
v souladu s ust. 5.3.2 schopná rozvinutí do 
15 minut.  

8.1.10 Následující letištní zařízení musí být 
vybavena sekundárním zdrojem elektrické energie, 
schopným zajistit dodávku energie v případě 
výpadku primárního zdroje.  

a) návěstní světlometky a minimální osvětlení 
nezbytné pro činnost personálu letových 
provozních služeb; 

Poznámka: Požadavek na minimální osvětlení 
může být splněn jinými než elektrickými 
prostředky.  

b) překážková návěstidla, která jsou podle 
posouzení ÚCL důležitá pro zajištění 
bezpečnosti provozu letadel; 

c) přibližovací, dráhové a pojezdové světelné 
soustavy uvedené v ust. 8.1.6 až 8.1.9; 

d) meteorologická zařízení; 

e) důležité bezpečnostní osvětlení, pokud je 
provedeno podle ust. 9.11; 

f) důležité prostředky a zařízení pro letištní 
pohotovostní a zásahové útvary; a 

g) osvětlení na určeném odloučeném parkovacím 

stání letadel, pokud je zřízeno podle ust. 

5.3.23.1. 
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Poznámka: Ustanovení o zdrojích elektrické 
energie pro radionavigační zařízení a pozemní 
součásti komunikačních systémů jsou uvedena 
v předpisu L10, Svazek I, Část I, Hlava 2. 

8.1.10.1 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je 
žádoucí, aby plošné osvětlení odbavovacích ploch, 
přes něž smí přecházet cestující, bylo vybaveno 
sekundárním zdrojem elektrické energie, schopným 
zajistit dodávku energie v případě výpadku 
primárního zdroje.  

8.1.11 Požadavky na sekundární zdroj 
elektrické energie musí být splněny jedním 
z následujících způsobů: 

-  z nezávislé veřejné sítě se zdrojem elektrické 
energie zásobujícím letištní služby z jiné 
rozvodny než je hlavní přívod 
a prostřednictvím odlišné trasy přívodu oproti 
trase hlavního zdroje elektrické energie tak, 
aby možnost současného selhání hlavního 
a náhradního napájení z veřejné sítě byla 
minimalizována; nebo 

- náhradním zdrojem (zdroji), jako jsou 
motorgenerátor, baterie apod., ze kterého 
může být získána elektrická energie. 

Poznámka: Instrukce o náhradním zásobování 
elektrickou energií je uvedena v dokumentu ICAO 
Aerodrome Design Manual, Part 5.  

8.2 Provedení systémů 

8.2.1 Pro RWY určenou pro použití za 
podmínek dráhové dohlednosti menší než 550 m 
musí být systémy zdrojů elektrické energie pro 
světelné soustavy a ovládací systémy obsažené 
v Tab. 8 - 1 řešeny tak, aby při poruše zařízení 
nebyl pilot vystaven nedostatečnému vizuálnímu 
vedení nebo zavádějící informaci. 

Poznámka: Návod na způsob zajištění této 
ochrany je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome 
Design Manual,Part 5 - Electrical Systems 
(Doc 9157). 

8.2.2 Na letištích, kde je zajištěn sekundární 
zdroj elektrické energie využívající způsob dvojitého 
napájení, musí být taková napájení fyzicky 
i elektricky oddělena tak, aby byla zajištěna 
požadovaná úroveň dostupnosti a nezávislosti. 

8.2.3 Kde je RWY tvořící část standardní trasy 
pojíždění opatřena dráhovými světelnými soustavami 

a pojezdovými světelnými soustavami, musí být tyto 
soustavy blokovány tak, aby byla vyloučena 
možnost současného provozu obou soustav. 

8.3 Monitorování 

Poznámka: Instrukce jsou uvedeny 
v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, 
Part 5. 

8.3.1 Pro indikaci provozního stavu světelné 
soustavy musí být používán systém monitorování. 

8.3.2 Tam, kde je použito světelných soustav 
pro účely řízení pohybů letadel, musí být tyto 
soustavy automaticky monitorovány tak, aby byla 
zajištěna indikace jakékoliv poruchy, která může 
ovlivnit tyto řídící funkce. Informace o poruše musí 
být automaticky předána složce řízení letového 
provozu. 

8.3.3 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je 
žádoucí, aby tam, kde dojde ke změně provozního 
stavu světelných soustav, byla tato změna 
indikována do 2 sekund pro stop příčky vyčkávacích 
míst RWY a do 5 sekund pro všechny ostatní typy 
vizuálních pomůcek. 

8.3.4 Pro RWY určenou pro použití za 
podmínek dráhové dohlednosti menší než 550 m 
musí být světelné soustavy detailně popsané 
v Tab. 8-1 automaticky monitorovány tak, aby byla 
zajištěna okamžitá indikace případu, kdy úroveň 
provozuschopnosti jakéhokoliv prvku soustavy 
klesne pod příslušnou minimální úroveň 
provozuschopnosti stanovenou v ust. 10.5.7 až 
10.5.11. Tato informace musí být automaticky 
předána personálu údržby. 

8.3.5 Pro RWY určenou pro použití za 
podmínek dráhové dohlednosti menší než 550 m 
musí být světelné soustavy detailně popsané v Tab. 
8-1 automaticky monitorovány, aby byla zajištěna 
indikace případu, kdy úroveň provozuschopnosti 
jakéhokoliv prvku soustavy klesne pod minimální 
úroveň stanovenou ÚCL, pod kterou nemá provoz 
pokračovat. Tato informace musí být automaticky 
předána složce řízení letového provozu 
a zobrazena na viditelném místě. 

Poznámka: Instrukce o styčných plochách 
řízení letového provozu a monitorování vizuálních 
prostředků jsou uvedeny v dokumentu ICAO 
Aerodrome Design Manual, Part 5. 
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Tab. 8 - 1 Požadavky na sekundární zdroj elektrické energie 
(viz 8.1.4) 

 

RWY Světelná zařízení vyžadující 
elektrickou energii 

 

Maximální doba přepnutí 

Nepřístrojová Světelná sestupová soustava pro 
vizuální přiblížení 

a
 

1 min 
 Postranní dráhová návěstidla 

 Prahová příčka 
b
 

 Koncová příčka 
b
 

 Překážková návěstidla 
a
 

   

Pro nepřesné přístrojové přiblížení Přibližovací světelná soustava 15 sekund 

 Světelná sestupová soustava pro 
vizuální přiblížení 

a
 

 15 sekund
d
 

 Postranní dráhová návěstidla
 

 15 sekund
d
 

 Prahová příčka 
 

 15 sekund
d
 

 Koncová příčka 15 sekund 

 Překážková návěstidla 
a
 15 sekund 

   

Pro přesné přiblížení I. kategorie Přibližovací světelná soustava 15 sekund 

 Postranní dráhová návěstidla
 

 15 sekund
d
 

 Světelná sestupová soustava pro 
vizuální přiblížení 

a
 

 15 sekund
d
 

 Prahová příčka
 

 15 sekund
d
 

 Koncová příčka 15 sekund 

 Hlavní pojezdová dráha 
a
 15 sekund 

 Překážková návěstidla 
a
 15 sekund 

   

Pro přesné přiblížení II. a III. 
kategorie 

Vnitřních 300 m přibližovací 
světelné soustavy 

1 sekunda 

 Další části přibližovací světelné 
soustavy 

15 sekund 

 Překážková návěstidla 
a
 15 sekund 

 Postranní dráhová návěstidla 15 sekund 

 Prahová příčka 1 sekunda 

 Koncová příčka 1 sekunda 

 Osová návěstidla RWY 1 sekunda 

 Dotyková zóna 1 sekunda 

 Všechny stop příčky 1 sekunda 

 Hlavní pojezdová dráha 15 sekund 

   

Pro vzlety za podmínek Postranní dráhová návěstidla  15 sekund
c
 

dráhové dohlednosti Koncová příčka 1 sekunda 

menší než 800 m Osová návěstidla RWY 1 sekunda 

 Všechny stop příčky 1 sekunda 

 Hlavní pojezdová dráha 
a
 15 sekund 

 Překážková návěstidla 
a
 15 sekund 

   

a. Zásobovány náhradní elektrickou energií, jestliže jejich provoz je důležitý pro bezpečnost letového provozu. 

b. Viz Hlava 5, 5.3.2 týkající se použití nouzových světel. 

c. Jedna sekunda, jestliže nejsou zřízena osová dráhová návěstidla. 

d. Jedna sekunda, když jsou přiblížení prováděna nad nebezpečným nebo členitým terénem. 

 



 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 


