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HLAVA 9 – LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŽBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE  

9.1 Letištní pohotovostní plánování 

Všeobecně 

Úvodní poznámka: Letištní pohotovostní plánování je 
proces přípravy letiště na zvládnutí mimořádných 
událostí na letišti nebo v jeho okolí. Účelem letištního 
pohotovostního plánování je minimalizovat následky 
mimořádných událostí, zejména z hlediska záchrany 
lidských životů a zajištění provozu letadel. Letištní 
pohotovostní plán stanoví postupy pro koordinaci 
zásahu různých letištních útvarů nebo služeb a těch 
útvarů v okolních obcích, které by mohly přispět při 
řešení mimořádné události. Návod, dle kterého může 
provozovatel letiště zpracovat letištní pohotovostní 
plán, je uveden v dokumentu ICAO Airport Services 
Manual, Part 7. 

9.1.1 Letištní pohotovostní plán odpovídající 
provozu letadel a ostatním činnostem prováděným na 
letišti musí být sestaven na každém letišti. 

9.1.2 Letištní pohotovostní plán musí zajišťovat 
koordinaci činností potřebných v případě výskytu 
mimořádné události na letišti nebo v jeho okolí.  

Poznámka 1: Příklady mimořádných událostí: 
letadlo v nouzi, sabotáž včetně vyhrožování bombou, 
nezákonné zmocnění se letadla, výskyt 
nebezpečného zboží, požáry v budovách, přírodní 
pohromy a ohrožení veřejného zdraví. 

Poznámka 2: Příklady ohrožení veřejného zdraví 
jsou zvýšené riziko šíření vysoce nakažlivých chorob 
mezi cestujícími nebo nákladem v mezinárodním 
měřítku prostřednictvím letecké dopravy a náhlé 
vypuknutí nakažlivé choroby potenciálně ohrožující 
velký počet personálu letiště. 

9.1.3 Plán musí koordinovat odpovědnost nebo 
účast všech útvarů, které by mohly podle posouzení 
ÚCL přispět při řešení mimořádné události. 

Poznámka 1: Příklady útvarů: 

- na letišti: složky řízení letového provozu, hasičská a 
záchranná služba, správa letiště, lékařské a 
ambulantní služby, provozovatelé letadel, 
bezpečnostní služby a policie; 

- mimo letiště: hasičské útvary, policie, zdravotní 
střediska (včetně lékařské ambulantní služby, 
nemocnice, veřejné zdravotnické služby), vojsko, 
pobřežní stráž a přístavní policie. 

Poznámka 2: Veřejné zdravotnické služby zahrnují 
plánování, jak minimalizovat nepříznivé následky 
zdraví ovlivňujících událostí na veřejnost a jednání 
v otázkách veřejného zdraví. Nemá se na mysli přímé 
poskytování lékařské péče. 

9.1.4 Plán musí zajišťovat spolupráci 
a koordinaci se záchranným koordinačním 
střediskem. 

9.1.5 Dokumentace letištního pohotovostního 
plánu musí obsahovat nejméně následující: 

a) typy předpokládaných událostí; 
b) útvary zahrnuté do plánu; 

c) odpovědnost a úkoly každého útvaru, 
pohotovostní operační středisko a místo velení pro 
každý typ pohotovosti; 

d) jména a telefonní čísl kanceláří nebo lidí pro 
spojení v případě konkrétní mimořádné události; a 

e) mapu letiště a jeho bezprostředního okolí 
s kartografickou sítí. 

9.1.6 Plán musí zohledňovat zásady lidských 
činitelů, aby byla zabezpečena optimální možnost 
reagovat všem existujícím útvarům zúčastňujících se 
na řešení mimořádné situace.  

Poznámka 1: Poradenský materiál týkající se 
zásad lidských činitelů je uveden v dokumentu ICAO 
Human Factors Training Manual.  

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

Pohotovostní operační středisko a místo velení 

9.1.7 V případě mimořádné události musí být 
zřízeno stálé pohotovostní operační středisko 
a mobilní místo velení. 

9.1.8 Pohotovostní operační středisko musí být 
součástí vybavení letiště a musí být odpovědné 
za celkovou koordinaci a celkové řízení zásahu při 
mimořádné události. 

9.1.9 Místo velení musí být schopné rychlého 
přemístění na místo mimořádné události a musí být 
schopné provádět koordinaci zasahujících útvarů při 
mimořádné události. 

9.1.10 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, 
aby jedna osoba byla určena k řízení pohotovostního 
operačního střediska a jiná osoba k řízení místa 
velení. 

Systém spojení 

9.1.11 Musí být zajištěn dostatečný systém 
spojení místa velení se zúčastněnými útvary 
v souladu s plánem a zvláštními požadavky letiště. 

Nácvik letištních mimořádných událostí 

9.1.12 Plán musí obsahovat postupy pro 
periodické ověřování dostatečnosti plánu a pro 
vyhodnocování výsledků za účelem zlepšení jeho 
účinnosti. 

Poznámka: Plán zahrnuje všechny zúčastněné 
útvary a související zařízení. 

9.1.13 Plán musí být ověřován prováděním: 

a) celoletištního cvičení mimořádných událostí 
v intervalech nepřesahujících dva roky a dílčími 
cvičeními mimořádných událostí v průběhu roku 
k zajištění, aby jakékoliv nedostatky zjištěné 
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během celoletištního cvičení mimořádných 
událostí byly odstraněny; nebo 

b) sérií modulových zkoušek zahájených během 
prvního roku a vyúsťujících v celoletištní cvičení 
mimořádných událostí v intervalu nepřesahujícím 
tři roky; 

a vyhodnocován následně, nebo po skutečné 
mimořádné události, tak, aby byly odstraněny 
jakékoliv nedostatky zjištěné během takových cvičení 
nebo skutečných událostí.  

Poznámka 1: Účelem celoletištního cvičení je 
zajištění přiměřenosti plánu ve zvládnutí různých 
druhů mimořádných událostí. Účelem dílčích cvičení 
je zajištění přiměřenosti odpovědnosti jednotlivých 
zúčastněných útvarů a částí plánu, taktéž systému 
spojení. Účelem modulových zkoušek je umožnění 
soustředěných opatření na specifické součásti 
pohotovostního plánu. 

Poznámka 2: Poradenský materiál k letištnímu 
pohotovostnímu plánování je dostupný v dokumentu 
ICAO Airport Service Manual, Part 7. 

Mimořádné události v obtížném terénu 

9.1.14 Plán musí zahrnovat dostupnost 
a koordinaci s příslušnými specialisty záchranné 
služby, aby bylo možné provést zásah tam, kde je 
letiště umístěno v blízkosti vodních ploch a/nebo 
močálů a tam, kde je podstatná část provozu při 
přiblížení nebo při odletu prováděna nad takovýmito 
plochami.  

9.1.15 Na těch letištích, která jsou umístěna 
v blízkosti vodních ploch, močálů, nebo obtížného 
terénu musí zásahový plán pro odborníky záchranné 
služby obsahovat stanovení, ověřování a hodnocení 
dopředu plánovaných zásahů v pravidelných 
intervalech. 

9.1.16 Musí být provedeno vyhodnocení prostorů 
pro přiblížení a vzlet do vzdálenosti 1 000 m od prahů 
drah s cílem posoudit možnost případného zásahu. 

Poznámka: Poradenský materiál k posuzování 
přibližovacích a vzletových ploch v rámci 1 000 metrů 
od prahů dráhy je k dispozici v Hlavě 13 dokumentu 
ICAO Airport Services Manual (Doc 9137), Part 1. 

9.2 Hasičská a záchranná služba 

Všeobecně 

Úvodní poznámka: Hlavním cílem hasičské a 
záchranné služby je záchrana životů při letecké 
nehodě nebo incidentu na letišti nebo v jeho blízkém 
okolí. Hasičská a záchranná služba je poskytována za 
účelem vytvořit a udržovat podmínky pro přežití, 
zajistit únikové cesty pro cestující a zahájit záchranu 
těch cestujících, kteří nejsou schopni bez další 
pomoci sami vystoupit. Záchrana osob může 
vyžadovat použití techniky a personálu, který není 
zařazen jako součást vybavení pro účely hasičské a 
záchranné služby. 

Nejdůležitější činitelé ovlivňující účinnost záchrany pro 
přežití letecké nehody jsou: výcvik, účinnost 
prostředků a rychlost, se kterou mohou být personál 
a prostředky určené pro hasičské a záchranné účely 
použity. 

Požadavky hašení požárů budov a skladů pohonných 
hmot nebo spojené s pokládáním pěny na RWY 
nejsou vzaty v úvahu. 

Použití 

9.2.1 Na letišti musí být zajištěny záchranné 
a protipožární prostředky a služby, pokud letiště slouží 
pro provoz obchodní letecké dopravy. 

9.2.1.1 Pro kategorie letišť 1 a 2 se vyžaduje 
plnění požadavků stanovených požárním řádem 
letiště, přičemž zajištění hasičské a záchranné služby 
je závazně upraveno Přílohou 1 - Hasičská a 
záchranná služba pro letiště kategorie 1 a 2, která 
nabyla účinnosti 1. 1. 2005. 

Poznámka: K zajištění hasičské a záchranné 
služby mohou být určeny vhodně umístěné 
a vybavené veřejné nebo soukromé organizace. 
Předpokládá se, že hasičské stanice těchto organizací 
jsou zpravidla umístěné na letišti, není však vyloučeno 
jejich umístění mimo letiště za předpokladu, že může 
být splněn zásahový čas. 

9.2.2 Tam, kde je letiště umístěné v blízkosti 
vodních ploch, močálů nebo obtížného terénu a tam, 
kde je podstatná část provozu při přiblížení nebo při 
odletu prováděna nad takovýmito plochami, musí být 
k dispozici speciální vybavení pro odborníky hasičské 
a záchranné služby, které odpovídá riziku a úrovni 
bezpečnosti.  

Poznámka 1: Pro vodní plochy není třeba zajistit 
zvláštní protipožární prostředky, což však nevylučuje 
zajištění takových prostředků, které by byly prakticky 
použitelné v případě vodních ploch s útesy nebo 
ostrovy. 

Poznámka 2: Cílem zásahového plánu je 
zabezpečit a uvést co nejrychleji do provozu potřebné 
záchranné plavající zařízení, kterého kapacita 
odpovídá největšímu letounu, který běžně využívá 
letiště.  

Poznámka 3: Další poradenský materiál je uveden 
v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 1 
Chapter 13.  

Úroveň poskytované ochrany 

9.2.3 Úroveň poskytované ochrany na letišti pro 
hasičskou a záchrannou službu musí odpovídat 
kategorii letiště stanovené s použitím zásad v ust. 9.2.5 
a 9.2.6 s výjimkou, kdy počet pohybů letounů nejvyšší 
kategorie, běžně používajících letiště, ve třech po sobě 
jdoucích nejzatíženějších měsících je menší než 700, 
úroveň poskytované ochrany nesmí být menší než o 1 
kategorii pod stanovenou kategorií, nejméně však 
úrovně kategorie 3. Úroveň poskytované ochrany 
kategorie 1 a 2 je upravena v příloze 1 a nelze ji snížit.  

Poznámka: Jeden pohyb představuje buď vzlet, 
nebo přistání. 

9.2.4 Záměrně nepoužito 

9.2.5 Kategorie letiště musí být stanovena 
z Tab. 9-1 a musí být odvozena od nejdelších letounů 
běžně používajících letiště a šířky jejich trupu. 

Poznámka: Při kategorizaci letounů používajících 
letiště, se nejprve vyhodnotí jejich celková délka 
a potom šířka jejich trupu. 

9.2.6 Jestliže po výběru kategorie příslušné 
k celkové délce nejdelšího letounu je šířka trupu 
tohoto letounu větší než maximální šířka v Tab. 9-1, 
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sloupec 3 pro tuto kategorii, potom skutečná kategorie 
pro tento letoun musí být o jednu kategorii vyšší.  

Poznámka 1: Poradenský materiál ke kategorizaci 
letišť pro účely záchranné a požární služby včetně 
těch, které slouží pouze pro provoz nákladních 
letadel, je uveden v dokumentu ICAO Airport Services 
Manual, Part 1. 

Poznámka 2: Obecné zásady a postupy týkající se 
výcviku personálu letiště, včetně programů výcviku a 
přezkoušení odborné způsobilosti, jsou stanoveny 
v dokumentu PANS-Aerodromes (Doc 9981). Další 
poradenský materiál pro výcvik personálu, pro 
záchranné vybavení do složitého terénu a další 
protipožární prostředky a služby je uveden v Dodatku 
A, bod 18 a v dokumentu ICAO Airport Services 
Manual, Part 1. 

9.2.7 Během předpokládaných období snížené 
činnosti nesmí být úroveň poskytované ochrany menší 
než ta, která je potřebná pro nejvyšší kategorii letounu 
plánovaného pro použití na letišti během této doby 
bez ohledu na počet pohybů. 

Hasební látky 

9.2.8 Na letišti musí být zajištěny základní 
i doplňkové hasební látky. 

Poznámka: Popis těchto látek je v dokumentu 
ICAO Airport Services Manual, Part 1. 

9.2.9 Základní hasební látkou musí být: 

 a) pěna splňující minimální úroveň účinnosti A; 
nebo 

 b) pěna splňující minimální úroveň účinnosti B; 
nebo 

 c) pěna splňující minimální úroveň účinnosti C; 
nebo 

 d) kombinace těchto látek; 

s výjimkou, že základní hasební látka pro letiště 
kategorie 1 až 3 musí splňovat minimální úroveň 
účinnosti B nebo C.  

Poznámka: Poradenský materiál k požadovaným 
fyzikálním vlastnostem a ke kritériím hasební 
účinnosti, které musí pěna dosáhnout, aby získala 
přijatelné ocenění úrovně účinnosti A, B nebo C, je 
uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, 
Part 1. 

Tab. 9-1 Kategorie letiště pro hasičskou  
a záchrannou službu 

Kategorie letiště Celková délka 
letounu 

Maximální šířka 
trupu 

(1) (2) (3) 

1 0 m až, ale ne 
včetně 9 m 

2 m 

2 9 m až, ale ne 
včetně 12 m 

2 m 

3 12 m až, ale ne 
včetně 18 m 

3 m 

4 18 m až, ale ne 
včetně 24 m 

4 m 

5 24 m až, ale ne 
včetně 28 m 

4 m 

6 28 m až, ale ne 
včetně 39 m 

5 m 

7 39 m až, ale ne 
včetně 49 m 

5 m 

8 49 m až, ale ne 
včetně 61 m 

7 m 

9 61 m až, ale ne 
včetně 76 m 

7 m 

10 76 m až, ale ne 
včetně 90 m 

8 m 

 

9.2.10 Doplňkovou hasební látkou jsou hasební 
prášky vhodné na hašení požárů uhlovodíků. 

Poznámka 1: Jestliže je zvolen pro použití s pěnou 
hasební prášek, je třeba dbát na zajištění jejich 
slučitelnosti. 

Poznámka 2: Mohou být použity i jiné doplňkové 
hasební látky, které mají ekvivalentní požární 
účinnost. Další informace týkající se hasebních látek 
jsou uvedeny v dokumentu ICAO Airport Services 
Manual, Part 1.  

9.2.11 Množství vody pro tvorbu pěny 
a doplňkových látek připravených na hasičských a 
záchranných vozidlech musí být v souladu s kategorií 
letiště určenou podle ust. 9.2.3, 9.2.5, 9.2.6 a Tab. 9-2 
s výjimkou, že pro letiště kategorie 1 a 2 může až 100 
procent vody být nahrazeno doplňkovou látkou. 

Pro účel nahrazení látek musí být 1 kg doplňkové 
látky považován za rovnocenný 1 l vody pro tvorbu 
pěny splňující úroveň účinnosti A. 

Poznámka 1: Množství vody pro tvorbu pěny je 
stanoveno na základě aplikovaného výkonu 8,2 
l/min/m2 pro pěnu splňující úroveň účinnosti A, 5,5 
l/min/m2 pro pěnu splňující úroveň účinnosti B a 3,75 
l/min/m2 pro pěnu splňující úroveň účinnosti C. 

Poznámka 2: Když jsou použity jiné doplňkové 
hasební látky, musí být ověřeno jejich množství vůči 
potřebnému množství vody.  

9.2.12 Na letištích, kde se předpokládá provoz 
větších letounů, než je průměr dané kategorie, musí 
být upraveno množství vody pro tvorbu pěny 
a úměrně tomu zvýšen hasební výkon roztoku pěny. 

Poznámka: Poradenský materiál k určení 
množství vody a hasebního výkonu založený na 
největším teoretickém letadle v dané kategorii je 
uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, 
Part 1, Chapter 2. 

9.2.13 Záměrně nepoužito 

9.2.14 Množství pěnotvorných látek připravených 
odděleně na vozidlech pro tvorbu pěny musí být 
v poměru k množství připravené vody a vybranému 
koncentrátu pěny. 

9.2.15 Množství pěnotvorné látky připravené na 
vozidle musí být dostatečné pro vytvoření nejméně 
dvou náplní pěnového roztoku. 

9.2.16 Pro urychlené doplnění zásahových vozidel 
na místě letecké nehody musí být k dispozici 
doplňkové zásobování vodou.  

9.2.17 Pokud je na letišti poskytována kombinace 
pěn různých úrovní účinnosti, tak by z důvodu zvýšení 
bezpečnosti mělo být množství vody k poskytnutí pro 
tvorbu pěny spočítáno pro každý typ pěny, dále by 
mělo být zdokumentováno přerozdělení tohoto 
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množství pro každé vozidlo a dané množství 
zavedeno jako celkový požadavek pro službu 
záchrany a požární ochrany. 

9.2.18 Hasební výkon roztoku pěny nesmí být 
menší než výkony uvedené v Tab. 9-2. 

9.2.19 Doplňkové látky musí být v souladu 
s příslušnými ustanoveními Mezinárodní organizace 
pro standardizaci (ISO).1* 

9.2.20 Hasební výkon doplňkových látek nesmí 
být menší než výkony uvedené v Tab. 9-2. 

9.2.21 V případě jakéhokoliv typu požáru, kdy se 
předpokládá použití hasebních prášků jako 
doplňkového hasiva, mohou být suché chemické 
prášky nahrazovány pouze látkami se shodnými nebo 
lepšími hasícími vlastnostmi. 

9.2.22 Pro urychlení opětovného naplnění vozidel 
musí na letišti být udržována rezervní zásoba 
pěnotvorné látky ekvivalentní 200 procentům množství 
těchto látek uvedené v Tab. 9-2. 

Poznámka: Pěnotvorná látka naložená 
v hasičských a záchranných vozidlech nad množství 
uvedené v Tab. 9–2 se může počítat do rezervy. 

9.2.23 Pro urychlení opětovného naplnění vozidel 
musí na letišti být udržována rezervní zásoba 
doplňkové látky ekvivalentní 100 procentům množství 
těchto látek uvedené v Tab. 9-2. Musí být přidáno 
dostatečné množství hnacího plynu k využití této látky. 

9.2.24 Množství látek uvedené v ust. 9.2.22 a 9.2.23 
musí být zvýšeno o množství vzešlé z posouzení rizik 
v případě, že se očekává významné zpoždění 
v dodávce zásob. 

Poznámka: Poradenský materiál k provádění 
analýzy rizik k určení množství rezerv hasebních látek 
je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual 
(Doc 9137), Part 1. 

9.2.25 Záměrně nepoužito 

Záchranné prostředky 

9.2.26 Záchranné prostředky odpovídající úrovni 
provozu letadel musí být připraveny na hasičských a 
záchranných vozidlech.  

Poznámka: Poradenský materiál k záchranným 
prostředkům, které musí být k dispozici na letišti, je 
uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, 
Part 1. 

Zásahový čas 

9.2.27 Zásahový čas hasičské a záchranné služby 
nesmí přesáhnout tři minuty na kteroukoliv část 
provozované RWY za optimálních podmínek 
dohlednosti a stavu povrchu vozovky.  

9.2.28 Provozním cílem hasičské a záchranné 
služby na letišti je dosažení zásahového času 
nepřevyšujícího dvě minuty na kteroukoliv část 

                                                           
1 Viz publikace ISO 7202 (Powder – prášek). 

kterékoliv provozované RWY za optimálních 
podmínek dohlednosti a stavu povrchu vozovky. 

9.2.29 Provozním cílem hasičské a záchranné 
služby je dosažení zásahového času nepřevyšujícího 
tři minuty na kteroukoliv část pohybové plochy za 
optimálních podmínek dohlednosti a stavu povrchu 
vozovky. 

Poznámka 1: Za zásahový čas se považuje čas 
mezi prvním zavoláním na hasičskou a záchrannou 
službu a časem, kdy první zasahující vozidlo(a) 
je(jsou) ve stavu aplikace hasiva nejméně 50 procent 
hasebního výkonu stanoveného v Tab.9-2. 

Poznámka 2: Optimální podmínky dohlednosti 
a stavu povrchu vozovky jsou definované jako den, 
dobrá dohlednost, bez srážek a povrch běžné 
zásahové trasy není znečistěný např. vodou, ledem 
nebo sněhem.  

9.2.30 Zejména při podmínkách horší dohlednosti 
musí být hasičské a záchranné službě zajištěno 
vhodné navádění, vybavení a postupy usnadňující 
splnění provozních cílů. 

Poznámka: Další poradenský materiál je uveden 
v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 1. 

9.2.31 Veškeré mobilní prostředky, jiné než první 
zasahující vozidlo(-a), která jsou určena pro přivezení 
daného množství hasebních látek dle Tab. 9-2 musí 
zajistit nepřetržitou aplikaci těchto látek a nesmí 
dorazit na místo zásahu později než čtyři minuty od 
prvního zavolání. 

9.2.32 Provozním cílem hasičské a záchranné 
služby je zajistit, aby veškeré mobilní prostředky, jiné 
než první zasahující vozidlo(-a), která jsou určena pro 
přivezení daného množství hasebních látek dle 
Tab. 9–2, zajistila nepřetržitou aplikaci těchto látek 
a dorazila na místo zásahu ne později než tři minuty 
od prvního zavolání. 

9.2.33 Systém preventivní údržby hasičských a 
záchranných vozidel musí být prováděn tak, aby 
zajistil účinnost prostředků a soulad se stanoveným 
zásahovým časem v průběhu životnosti vozidla. 

Nouzové přístupové komunikace 

9.2.34 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, 
aby na letišti, kde to terénní podmínky umožňují, byly 
vybudovány nouzové přístupové komunikace 
usnadňující dosažení minimálních zásahových časů. 
Je žádoucí, aby zvláštní pozornost byla věnována 
zajištění rychlého přístupu do prostoru přiblížení do 
vzdálenosti 1 000 m od prahu dráhy nebo nejméně 
uvnitř hranic letiště. Kde je zřízeno oplocení, musí být 
vzat v úvahu vyhovující přístup do vnějšího prostoru.  

Poznámka: Jako nouzové přístupové 
komunikace mohou sloužit obslužné letištní 
komunikace, pokud jsou vhodně umístěny 
a vybudovány. 

9.2.35 Nouzové přístupové komunikace musí být 
únosné pro nejtěžší vozidla, která je budou používat, 
a musí být použitelné za všech povětrnostních 
podmínek. Komunikace musí být do vzdálenosti 90 m 
od RWY upraveny k zabránění eroze a zanášení 
úlomků na RWY. Pro největší vozidla musí být 
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zajištěna dostatečná průjezdná výška pod 
konstrukcemi. 

9.2.36 Kde je povrch těchto komunikací 
nerozeznatelný od okolní plochy nebo v prostorech, 
kde sníh může učinit polohu komunikace nezřetelnou, 
musí být umístěny postranní značky ve vzdálenostech 
okolo 10 m. 

Hasičská stanice 

9.2.37 Všechna hasičská a záchranná vozidla 
musí být garážována v hasičských stanicích. Nejsou-li 
zřízeny hasičské stanice, musí být hasičská a 
záchranná vozidla garážována ve vhodných 
prostorech. Pokud není možno dosáhnout 
zásahového času z jedné hasičské stanice, musí být 
zřízeny pobočné stanice. 

9.2.38 Hasičské stanice musí být umístěny tak, že 
přístup hasičských a záchranných vozidel do prostoru 
RWY je přímý a bez překážek a vyžaduje minimální 
počet zatáček. 

 

Komunikační a varovné systémy 

9.2.39 Na letištích kategorie 6 a výše musí být 
zřízen samostatný komunikační systém spojující 
hasičskou stanici s letištní řídící věží, s jakoukoliv 
další hasičskou stanicí na letišti a s hasičskými a 
záchrannými vozidly. Na ostatních letištích zajistí 
provozovatel náhradní komunikační a varovný systém 
adekvátním způsobem. 

9.2.40 V hasičské stanici, v jakékoliv další 
hasičské stanici na letišti a na letištní řídící věži musí 
být zřízen varovný systém pro hasičský a záchranný 
personál, obsluhovaný z této hasičské stanice. 

Počet hasičských a záchranných vozidel 

9.2.41 Minimální počet hasičských a záchranných 
vozidel na letišti musí být v souladu s následující 
tabulkou: 

 

Kategorie letiště 
Hasičská a záchranná 

vozidla 

1  

Záměrně nepoužito 2 

3 1 

4 1 

5 1 

6 2 

7 2 

8 3 

9 3 

10 3 

 

Poznámka: Poradenský materiál k minimálním 
vlastnostem hasičských a záchranných vozidel je 
uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, 
Part 1 (Doc 9137). 

 

 
 

Tab. 9 - 2 Minimální použitelné množství hasebních látek 
 

 Pěna splňující úroveň 
účinnosti A 

Pěna splňující 
úroveň účinnosti B 

Pěna splňující 
úroveň účinnosti C 

Doplňkové látky 

Kategorie 
letiště 

Voda(1) Hasební 
výkon 

roztoku 
pěny/min 

Voda(1) Hasební 
výkon 

roztoku 
pěny/min 

Voda(1) Hasební 
výkon 

roztoku 
pěny/min 

Hasební 
prášek(2) 

Hasební 
výkon  

 (l) (l) (l) (l) (l) (l) (kg) (kg/s) 

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

1 

2 
 Záměrně nepoužito  

3 1 800 1 300 1 200 900 820 630 135 2,25 

4 3 600 2 600 2 400 1 800 1 700 1 100 135 2,25 

5 8 100 4 500 5 400 3 000 3 900 2 200 180 2,25 

6 11 800 6 000 7 900 4 000 5 800 2 900 225 2,25 

7 18 200 7 900 12 100 5 300 8 800 3 800 225 2,25 

8 27 300 10 800 18 200 7 200 12 800 5 100 450 4,5 

9 36 400 13 500 24 300 9 000 17 100 6 300 450 4,5 

10 48 200 16 600 32 300 11 200 22 800 7  900 450 4,5 

Poznámka: Množství vody uvedené ve sloupcích 2, 4 a 6 je stanoveno na základě průměrné celkové délky 
letounů dané kategorie.  
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Personál 

9.2.42 Všechen hasičský a záchranný personál 
musí být řádně vycvičen k výkonu svých povinností 
účinným způsobem a musí se účastnit ostrých cvičení 
za použití odpovídajících typů letadel a záchranných 
a protipožárních prostředků, které jsou na letišti 
používány, včetně "požárů výtoku paliva pod tlakem". 

Poznámka 1: Poradenský materiál, dle kterého 
provozovatel letiště může provádět řádný výcvik, je 
uveden v Dodatku A bod 17 a v dokumentu ICAO 
Airport Services Manual, Part 1. 

Poznámka 2: Pod "požárem výtoku paliva pod 
tlakem" se rozumí požáry spojené s vytékáním 
pohonných hmot pod velmi vysokým tlakem 
z poškozené palivové nádrže. 

9.2.43 Výcvikový program personálu hasičské a 
záchranné služby musí zahrnovat problematiku 
lidského činitele, včetně týmové spolupráce.  

Poznámka: Poradenský materiál k navrhování 
výcvikových programů, týkajících se problematiky 
lidského činitele a týmové spolupráce je uveden 
v dokumentu ICAO Human Factors Training Manual. 

9.2.44 Dostatečně vycvičený a způsobilý personál 
musí být v průběhu záchranné operace určen 
a schopen přesně a bez váhání řídit hasičská a 
záchranná vozidla a s maximální efektivností využívat 
vybavení. Tento personál musí být nasazen takovým 
způsobem, aby byl dosažen minimální zásahový čas 
a aby mohla být udržena nepřetržitá aplikace látek ve 
stanoveném rozsahu. Pozornost musí být věnována 
použití lan, žebříků a dalších záchranných 
a protipožárních prostředků běžně používaných při 
hasičských a záchranných zásazích na letadle. 

9.2.45 Minimální počet personálu požadovaného 
pro zajištění záchrany musí být stanoven dle 
následující tabulky. 

Kategorie letiště Minimální počty personálu 

1-2 Záměrně nepoužito 

3-4 1+3 

5-7 1+5 

8 1+5 a 1+3 

9-10 1+5 a 1+5 

9.2.46 Všechen zasahující hasičský a záchranný 
personál musí být vybaven ochranným oděvem 
a dýchacími prostředky, které mu umožňují plnit jeho 
úkoly účinným způsobem.  

9.3 Odstraňování letadel neschopných 

pohybu 

Poznámka: Poradenský materiál pro 
odstraňování letadel neschopných pohybu, včetně 
vyprošťovacího zařízení je uveden v dokumentu ICAO 
Airport Services Manual, Part 5. Informace týkající se 
ochrany důkazů, zajištění a odstranění letadla jsou 
uvedeny také v Předpisu L 13. 

9.3.1 Pro každé letiště musí být vypracován plán 
pro odstraňování letadel neschopných pohybu na 
pohybových plochách nebo v jejich blízkosti, a pokud 

je to nutné, určen koordinátor pro zajišťování tohoto 
plánu. 

9.3.2 Plán pro odstraňování letadel neschopných 
pohybu musí být založen na vlastnostech letadel, 
jejichž provoz může být na daném letišti očekáván 
a mimo jiné má obsahovat: 

a) seznam zařízení a personálu na letišti nebo v jeho 

okolí, které mohou být k dispozici pro tyto účely; a 

b) opatření pro rychlý přísun vyprošťovacího zařízení 

letadel dostupných z jiných letišť. 

9.4 Omezení nebezpečí střetů se zvěří 

Poznámka: Výskyt zvěře (ptáků a jiných zvířat) 
na letišti a v jeho blízkosti znamená vážné ohrožení 
provozní bezpečnosti letadel. 

9.4.1  Nebezpečí střetů se zvěří na letišti nebo 
v jeho okolí musí být zhodnoceno: 

a) stanovením národních postupů pro 
zaznamenávání a hlášení střetů letadel se zvěří; 

b) sběrem informací od provozovatelů letadel, 
personálu letiště apod. o výskytu zvěře na letišti 
nebo v jeho okolí vytvářejícím potenciální 
nebezpečí pro provoz letadel; a 

c) průběžným hodnocením nebezpečí střetu se zvěří 
kvalifikovaným personálem. 

Poznámka: Viz Předpis L 15, Hlava 5. 

9.4.2  Informace o střetech letadel se zvěří musí 
být Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých 
nehod shromažďovány a postupovány ICAO pro 
zahrnutí do databáze ICAO Bird Strike Information 
System (IBIS). 

Poznámka: ICAO Bird Strike Information System 
(IBIS) je určen ke sběru a rozšiřování informací 
o střetech letadel se zvěří. Informace o tomto systému 
jsou uvedeny v dokumentu ICAO Manual on the ICAO 
Bird Strike Information System (IBIS). 

9.4.3  Pro snížení nebezpečí pro provoz letadel 
musí být přijata opatření pro snížení 
pravděpodobnosti střetu letadel se zvěří. 

Poznámka: Postupy týkající se řízení nebezpečí 
souvisejících se zvěří na letištích a v jejich blízkosti, 
včetně stanovení program řízení nebezpečí 
souvisejících se zvěří (WHMP), hodnocení rizik 
souvisejících se zvěří, řízení využití krajiny a výcviku 
personálu, jsou stanoveny v dokumentu PANS-
Aerodromes (Doc 9981), Part II, Chapter 1 a 6. Další 
poradenský materiál je uveden v dokumentu Airport 
Services Manual (Doc 9137), Part 3. 

9.4.4  Úřad musí přijmout taková opatření, která 
omezí nebo znesnadní zakládání skládek odpadů 
nebo jakýchkoliv jiných takových zdrojů, které mohou 
přitahovat zvěř na letiště, pokud příslušná analýza 
nebezpečí střetu se zvěří neukazuje, že je 
nepravděpodobné, že by vytvářely problém nebezpečí 
střetů se zvěří. Tam, kde odstranění takových zdrojů 
není možné, musí Úřad ve spolupráci s dalšími 
subjekty zajistit, aby veškerá rizika pro letadla z nich 
plynoucí byla posouzena a snížena na minimum. 

9.4.5 Úřady místní samosprávy musí zohlednit 
požadavky na bezpečnost letectví v rámci územního 
rozvoje v blízkosti letišť, který může přitahovat 
ptactvo/zvěř. 
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9.5 Služba řízení provozu na odbavovací 

ploše 

9.5.1 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, 
opravňuje-li k tomu objem provozu a provozní 
podmínky, aby byla složkou služby řízení letového 
provozu, jiným provozním subjektem nebo jejich 
vzájemnou spoluprací, na odbavovací ploše zřízena 
odpovídající služba řízení provozu na odbavovací 
ploše aby: 

a) řídila pohyby s cílem zabránit srážkám mezi 

letadly a mezi letadly a překážkami; 

b) řídila ve spolupráci s letištní řídící věží vjezd 

letadel na odbavovací plochu a koordinovala jejich 

výjezd z odbavovací plochy; a 

c) zajistila bezpečný a rychlý pohyb mobilních 

prostředků a příslušné řízení ostatních činností. 

9.5.2 Jestliže se letištní řídící věž neúčastní na 
službě řízení provozu na odbavovací ploše, musí být 
stanoveny takové postupy, které usnadní řádné 
předání letadla mezi službou řízení provozu na 
odbavovací ploše a letištní řídící věží. 

Poznámka: Postupy týkající se bezpečnosti na 
odbavovací ploše jsou stanoveny v dokumentu PANS-
Aerodromes (Doc 9981). Poradenský materiál 
k službě řízení provozu na odbavovací ploše je 
uveden v dokumentech ICAO Airport Services 
Manual, Part 8 a Manual of Surface Movement 
Guidance and Control Systems (SMGCS). 

9.5.3 Služba řízení provozu na odbavovací ploše 
musí být zajištěna radiotelefonním komunikačním 
vybavením. 

9.5.4 Při používání postupů za nízké dohlednosti 
musí být personál a mobilní prostředky operující na 
odbavovací ploše omezeny na nezbytné minimum. 

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
zvláštních postupů je uveden v dokumentu ICAO 
Manual of Surface Movement Guidance and Control 
Systems (SMGCS). 

9.5.5 Zasahujícím pohotovostním vozidlům musí 
být dána přednost před vším ostatním provozem 
na ploše. 

9.5.6 Mobilní prostředky operující na odbavovací 
ploše musí: 

a) dát přednost pohotovostním vozidlům 

a pojíždějícím, tlačeným nebo taženým letadlům; a 

b) dát přednost jiným mobilním prostředkům 

v souladu s místními pravidly. 

9.5.7 Stání letadla musí být vizuálně sledováno, 
aby byly zajištěny bezpečné vzdálenosti od letadla 
používajícího toto stání.  

Poznámka: Postupy týkající se výcviku 
provozního personálu a provozu a bezpečnosti na 
odbavovací ploše jsou stanoveny v dokumentu PANS-
Aerodromes (Doc 9981), Part II, Chapter 1 a 7. 

9.6 Obsluha letadel na zemi 

9.6.1 Během obsluhy letadla na zemi musí být 
rychle k dispozici protipožární prostředky, použitelné 

alespoň pro počáteční zásah v případě požáru 
pohonných hmot, personál vycvičený v jejich použití 
a prostředky pro rychlé povolání hasičské a 
záchranné služby pro případ požáru nebo velkého 
rozlití pohonných hmot. 

9.6.2 Jestliže se letadlo doplňuje palivem v době, 
kdy cestující nastupují do letadla, jsou na jeho palubě 
nebo vystupují, musí být pozemní prostředky 
umístěny tak, aby umožnily: 

a) použití dostatečného množství východů pro 

urychlenou evakuaci; a 

b) rychlou únikovou cestu z každého východu 

používaného v nouzi. 

9.7 Provoz letištních mobilních prostředků 

Poznámka 1: Postupy týkající se zavedení 
povolení řidiče neveřejné zóny letiště (ADP) a 
bezpečnostních požadavků na vozidla/vybavení, 
včetně podrobného výcviku personálu, jsou stanoveny 
v dokumentu PANS-Aerodromes (Doc 9981), Part II, 
Chapter 9. 

Poznámka 2: Poradenský materiál k provozu 
letištních mobilních prostředků je uvedeny v Dodatku 
A, bod 19 a instrukce o předpisech a pravidlech 
provozu a usměrnění mobilních prostředků jsou 
uvedeny v dokumentu ICAO Manual of Surface 
Movement Guidance and Control Systems (SMGCS). 

Poznámka 3: Účelem je, aby komunikace 
umístěné na pohybové ploše byly omezeny výlučně 
pro použití letištním personálem a jinými oprávněnými 
osobami a aby přístup neoprávněných osob do 
veřejných budov nevyžadoval použití těchto 
komunikací.  

9.7.1 Mobilní prostředek smí být provozován: 

a) na provozní ploše pouze na základě povolení 

letištní řídící věže; a 

b) na odbavovací ploše pouze na základě povolení 

provozovatele letiště. 

9.7.2 Řidič mobilního prostředku na pohybové 
ploše musí plnit všechny příkazy značení a znaků, 
pokud není povoleno jinak: 

a) na provozní ploše letištní řídící věží; nebo 

b) na odbavovací ploše provozovatelem letiště. 

9.7.3 Řidič mobilního prostředku na pohybové 
ploše musí plnit všechny příkazy vydávané pomocí 
návěstidel. 

9.7.4 Řidič mobilního prostředku na pohybové 
ploše musí být příslušně vycvičen pro své úkoly 
a musí plnit pokyny vydávané: 

a) na provozní ploše letištní řídící věží; nebo 

b) na odbavovací ploše provozovatelem letiště.  

9.7.5 Řidič mobilního prostředku vybaveného 
radiostanicí musí navázat vyhovující obousměrné 
radiové spojení s letištní řídící věží před vstupem na 
provozní plochu a s příslušným určeným pracovištěm 
před vstupem na odbavovací plochu. Řidič na 
pohybové ploše musí udržovat nepřetržitý poslech na 
stanovené frekvenci. 
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9.8 Systémy sledování a řízení pohybu na 

ploše 

Použití 

9.8.1 Na letišti musí být zřízen systém sledování a 
řízení pohybu na ploše. 

Poznámka: Poradenský materiál k systému 
sledování a řízení pohybu na ploše je uveden 
v dokumentu ICAO Manual of Surface Movement 
Guidance and Control Systems (SMGCS). 

Charakteristiky 

9.8.2 Řešení systému sledování a řízení pohybu 
na ploše musí vzít v úvahu: 

a) hustotu leteckého provozu; 

b) podmínky viditelnosti, za kterých je provoz 

předpokládán; 

c) potřebu orientace pilota; 

d) složitost situačního řešení letiště; a 

e) počet pohybů mobilních prostředků. 

9.8.3 Vizuální prostředky, které jsou součástmi 
systému sledování a řízení pohybu na ploše, jako jsou 
značení, návěstidla a znaky, musí být v souladu 
s příslušnými ustanoveními v ust. 5.2, 5.3, respektive 
ust. 5.4. 

9.8.4 Systém sledování a řízení pohybu na ploše 
musí být navržen k usnadnění zabránění vjezdu letadel 
a mobilních prostředků na RWY v provozu. 

9.8.5 Systém musí být navržen k usnadnění 
zabránění srážek mezi letadly a mezi letadly 
a mobilními prostředky nebo objekty na jakékoliv části 
pohybové plochy. 

Poznámka: Poradenský materiál pro řízení stop 
příček pomocí indukčních smyček a na vizuální systém 
sledování a řízení pojíždění je uveden v dokumentu 
ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4. 

9.8.6 Kde je systém sledování a řízení pohybu na 
ploše opatřen odděleným zapínáním a vypínáním stop 
příček a osových návěstidel pojezdových drah, musí být 
splněny následující požadavky: 

a) trasy pojíždění, které jsou určeny rozsvícenými 
osovými návěstidly pojezdových drah, musí být 
ukončeny rozsvícenou stop příčkou; 

b) řídící obvody musí být upraveny tak, že když je stop 
příčka umístěná před letadlem rozsvícena, příslušná 
sekce osových návěstidel pojezdové dráhy za ní je 
zhasnuta; a  

c) osová návěstidla pojezdové dráhy před letadlem 
jsou aktivována, když je stop příčka zhasnuta. 

Poznámka 1: Specifikace osových návěstidel 
pojezdových drah a stop příček jsou uvedeny 
v ust. 5.3.17, respektive 5.3.20. 

Poznámka 2: Poradenský materiál pro instalaci stop 
příček a osových návěstidel pojezdových drah systému 
sledování a řízení pohybu na ploše je uveden 
v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4. 

9.8.7 Na letišti určeném pro použití za podmínek 
dráhové dohlednosti (RVR) menší než 550 m se pro 
sledování pohybů na provozní ploše musí použít 
pojezdový radar nebo jakékoli jiné vhodné přehledové 
zařízení. 

9.8.8 Pojezdový radar nebo jakékoli jiné vhodné 
přehledové zařízení pro sledování pohybů na provozní 
ploše musí být instalováno na letišti z jiných důvodů, 
než je uvedeno v ust. 9.8.7, jestliže hustota provozu 
a provozní podmínky jsou takové, že pravidelnost 
provozního toku nemůže být udržena jinými postupy 
nebo vybavením. 

Poznámka: Poradenský materiál pro použití 
pojezdového radaru je uveden v dokumentech ICAO 
Manual of Movement Guidance and Control Systems 
(SMGCS) a v Air Traffic Services Planning Manual (Doc 
9426). 

9.9 Umístění zařízení a instalací na 

provozních plochách 

Poznámka 1: Požadavky na překážkové plochy jsou 
uvedeny v 4.2. 

Poznámka 2: Řešení upevnění světelných 
příslušenství a jejich nosných konstrukcí, návěstidel 
sestupové soustavy pro vizuální přiblížení, značek 
a znaků je stanoveno v ust. 5.3.1, 5.3.5, 5.4.1 a 5.5.1. 
Návod na křehké řešení vizuálních a nevizuálních 
navigačních prostředků je uveden v dokumentu ICAO 
Aerodrome Design Manual, Part 6. 

9.9.1 Žádné zařízení nebo instalace, pokud to 
jejich funkce nevyžaduje pro účely letecké navigace, 
bezpečnosti letadel, pro navijákový provoz kluzáků 
a pro záchyt letounů, nesmí být: 

a) na pásu RWY, koncové bezpečnostní ploše, pásu 
pojezdové dráhy nebo uvnitř vzdáleností uvedených 
v Tab. 3 - 1, sloupec 11, jestliže mohou ohrozit 
letadlo; nebo  

b) na předpolí, jestliže mohou ohrozit letadlo ve 
vzduchu. 

9.9.2 Jakékoliv zařízení nebo instalace 
požadovaná pro účely letecké navigace nebo 
bezpečnosti letadel, musí být umístěna a která:  

a) na části pásu RWY do vzdálenosti:  

 1) 75 m od osy RWY kódového čísla 3 nebo 4; nebo 

 2) 45 m od osy RWY kódového čísla 1 nebo 2; nebo 

b) na koncové bezpečnostní ploše, na pásu pojezdové 

dráhy nebo uvnitř vzdáleností uvedených v Tab. 3-1; 

nebo 

c) v předpolí, když mohou ohrozit letadlo ve vzduchu,  

 
musí být křehká a upevněná pokud možno co nejníže.  

9.9.3 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, 
aby jakékoliv zařízení nebo instalace požadovaná pro 
účely letecké navigace nebo bezpečnosti letadel, která 
musí být umístěna v neupravené části pásu RWY, byla 
považována za překážku a byla křehká 
a upevněná pokud možno co nejníže. 

Poznámka: Poradenský materiál na umístění 
navigačních prostředků je uveden v dokumentu ICAO 
Aerodrome Design Manual, Part 6. 

9.9.4 Žádné zařízení nebo instalace požadované 
pro účely letecké navigace nebo bezpečnosti letadel, 
pokud to jejich funkce nevyžaduje, nesmí být umístěna 
ve vzdálenosti menší než 240 m od konce pásu RWY a 
ve vzdálenosti menší než:  

a) 60 m od prodloužené osy RWY kódového čísla 3 

nebo 4; nebo 

b) 45 m od prodloužené osy RWY kódového čísla 1 

nebo 2;  
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pro RWY pro přesné přiblížení I., II. nebo 
III. kategorie. 

9.9.5 Jakékoliv zařízení nebo instalace 
požadovaná pro účely letecké navigace nebo 
bezpečnosti letadel, která musí být umístěna na pásu 
RWY po přesné přiblížení I., II. nebo III. kategorie 
nebo v jeho blízkosti a která: 

 
a) je umístěna ve vzdálenosti 240 m od konce RWY 

a ve vzdálenosti:  
1) 60 m od prodloužené osy RWY kódového čísla 

3 nebo 4; nebo 
2) 45 m od prodloužené osy RWY kódového čísla 

1 nebo 2; nebo 
b) narušuje vnitřní přibližovací plochu, vnitřní 

přechodovou plochu nebo plochu nezdařeného 
přiblížení; 

musí být křehká a upevněná pokud možno co nejníže. 

Poznámka: Viz ust. 5.3.1.5 týkající se 
ochranného data existujících nadzemních 
přibližovacích návěstidel.  

9.9.6 Jakékoliv zařízení nebo instalace 
požadovaná pro účely letecké navigace, která je 
překážkou provozního významu ve shodě s ust. 4.2.4, 
4.2.11, 4.2.20 a 4.2.27, musí být křehká a upevněná 
pokud možno co nejníže. 

9.10 Oplocení 

Použití 

9.10.1 Tam, kde je hlavní RWY přístrojová, je pro 
zvýšení bezpečnosti žádoucí, aby na letišti byl zřízen 
plot nebo jiná vhodná zábrana, aby byl znemožněn 
přístup na pohybovou plochu velkým zvířatům, která 
by mohla ohrozit letadla. 

9.10.2 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, 
aby na letišti byl zřízen plot nebo jiná vhodná zábrana, 
aby bylo zabráněno úmyslnému nebo neúmyslnému 
přístupu neoprávněných osob na neveřejné plochy 
letiště. 

Poznámka 1: Tím je myšleno i zahrazení 
kanalizačních stok, potrubí, tunelů apod., pokud je to 
nutné k zabránění přístupu.  

Poznámka 2: Speciální opatření mohou být 
požadována k zabránění přístupu neoprávněných 
osob na RWY a pojezdové dráhy, které přecházejí 
přes veřejné silnice. 

9.10.3 Musí být provedena vhodná opatření pro 
zabránění úmyslnému nebo neúmyslnému přístupu 
neoprávněných osob k pozemním zařízením 
a vybavením umístěným mimo letiště, která jsou 
důležitá pro bezpečnost civilního letectví. 

 

Umístění 

9.10.4 Plot nebo zábrana musí být umístěny tak, 
aby pohybové plochy a ostatní zařízení nebo prostory 
letiště, důležité pro bezpečný provoz letadel, byly 
odděleny od veřejně přístupných prostorů. 

9.10.5 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, 
aby po obou stranách plotu nebo zábrany byla 

zajištěna volná plocha pro usnadnění činnosti 
strážných a ztížení jejich překonání. Pozornost musí 
být věnována zřízení obvodové komunikace uvnitř 
letištního oplocení pro personál údržby a strážní 
službu. 

 

9.11 Bezpečnostní osvětlení 

Na letištích, kde je to považováno za žádoucí 
z důvodu ochrany před protiprávními činy, měly by být 
plot nebo jiná zábrana a jejich zařízení zřízené pro 
ochranu mezinárodního civilního letectví osvětleny 
s minimální potřebnou intenzitou. Pozornost musí být 
věnována umístění zdrojů světla, aby byl osvětlen 
terén po obou stranách plotu nebo zábrany, zejména 
v místech přístupu. 

9.12 Autonomní výstražný systém narušení 

dráhy (ARIWS) 

Poznámka 1: Zahrnutí podrobné specifikace 
týkající se ARIWS do tohoto oddílu neznamená, že by 
musel být ARIWS na letišti zřízen.  

Poznámka 2: Zavedení ARIWS je složitým úkolem 
vyžadujícím pečlivé zvážení ze strany provozovatelů 
letiště, letových provozních služeb, států, a to 
v koordinaci s provozovateli letadel.  

Poznámka 3: Dodatek A, bod 21 poskytuje popis 
systému ARIWS a informace o jeho využití. 

Charakteristiky  

9.12.1 Kde je na letišti instalován ARIWS:  

a) musí poskytnout nezávislé zjištění možného 
narušení RWY nebo obsazení aktivní RWY 
a přímo varovat letovou posádku nebo řidiče 
mobilního prostředku;  

b) musí pracovat a být ovládán nezávisle na 
jakémkoli jiném vizuálním systému na letišti;  

c)  jeho vizuální součásti, tj. návěstidla, musí být 
navrženy tak, aby splňovaly příslušné specifikace 
v ust. 5.3; a 

d)  porucha části nebo celého systému nesmí narušit 
normální provoz letiště. Za tímto účelem by měla 
být přijata opatření umožňující stanovišti ATC 
systém částečně nebo zcela vypnout.  

Poznámka: ARIWS může být instalován spolu se 
zvýrazněným značením osy pojezdové dráhy, stop 
příčkami nebo dráhovými ochrannými návěstidly.  

Poznámka: Cílem je, aby byl(y) systém(y) 
provozuschopný za každého počasí, včetně nízké 
dohlednosti.  

Poznámka: ARIWS může sdílet společné 
senzorické součásti SMGCS nebo A-SMGCS, ale 
funguje nezávisle na jednom či druhém systému.  

9.12.2 Kde je na letišti ARIWS instalován, musí 
být příslušným leteckým informačním službám 
poskytnuty informace o jeho charakteristikách a stavu, 
aby byly zveřejněny prostřednictvím AIP spolu 
s popisem systému řízení a vedení pohybu na ploše a 
značením letiště, jak je uvedeno v Předpisu L 15. 

Poznámka: Podrobné specifikace týkající se AIP 
jsou uvedeny v PANS-AIM (Doc 10066). 
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