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DODATEK D PŘEVOD PŘÍSTROJOVÝCH MĚŘENÍ 
NA HODNOTY DRÁHOVÉ DOHLEDNOSTI A DOHLEDNOSTI 

(viz Doplněk 3, ust. 4.3.5 tohoto předpisu) 
 
 
 

1 Převod přístrojových měření na hodnoty dráhové dohlednosti a dohlednosti se provádí pomocí 
Koshmiederova nebo Allardova zákona v závislosti na tom, dá-li se předpokládat, že pilot dosáhne vizuální 
orientace podle světelných dráhových návěstidel nebo podle denního značení vzletové a přistávací dráhy.  
V zájmu standardizace vyhodnocování dráhové dohlednosti poskytuje tento předpis návod na použití a aplikaci 
hlavních převodních faktorů, které se používají při výpočtech. 

2 V Koshmiedrově zákoně je jedním z používaných faktorů práh kontrastního vidění pilota (pilot contrast 
treshold). Dohodnutou konstantou, která se pro tyto účely používá, je bezrozměrná veličina 0,05. 

3 V Allardově zákoně je odpovídajícím faktorem prahové osvětlení (illumination treshold). Tato veličina 
není konstantní, ale je spojitou funkcí závislou na jasu pozadí (background luminance). Dohodnutý vztah mezi 
prahovým osvětlením a jasem pozadí, který se používá v přístrojových systémech snímajících spojitě hodnoty 
jasu pozadí, je vyjádřen křivkou na obrázku D-1. Dává se přednost použití spojité funkce, která aproximuje 
stupňovitou funkci, jak je naznačeno na obrázku D-1, pro její větší přesnost než má stupňovitá závislost popsaná 
v bodě 4 níže. 

4 V přístrojových systémech bez spojitého snímání hodnot jasu pozadí se používají při výpočtech čtyři 
rovnoměrně rozložené hodnoty prahového osvětlení s dohodnutými odpovídajícími rozsahy jasu pozadí. Zmíněná 
praxe je výhodná, ale snižuje přesnost. Příslušné čtyři hodnoty jsou znázorněny na obrázku D-1 a rovněž 
v tabulce D-1. 
Poznámka 1: Informace a návod týkající se charakteristik světelných dráhových návěstidel, které mají být 
používány při vyhodnocování hodnot dráhové dohlednosti, jsou uvedeny v publikaci ICAO Manual of Runway 
Visual Range Observing and Reporting practices (Doc 9328). 
Poznámka 2:  Podle definice dohlednosti pro letecké účely by měla být ke stanovení dohlednosti použita světla 
o intenzitě blízké 1 000 cd. 

 
 

 

Tabulka D-1 - Stupně prahu osvětlení 

 
Podmínky   Práh osvětlení (lx)   Světlost pozadí (cd/m2) 
 
 
Noc     8x 10-7     ≤ 50 
Přechod den-noc    10-5     51 – 999 
Den     10-4     1 000 – 12 000 
Jasný den (tj. mlha ozářená sluncem) 10-3     > 12 000 
 
 
 



PŘEDPIS L3  DODATEK D 

5.11.2008 
Změna č. 74 – 2. část Dodatek D - 2 

 
 
 

 
 

Obr. D-1 Vztah mezi prahovým osvětlením ET (lx) a jasem pozadí B (cd/m2) 
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