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BC. JAKUB SEHNAL 

 

ABSTRAKT 

 

Tato diplomová práce se zabývá zavedením nočního provozu na letišti Mnichovo Hradiště. 

Letiště je v současné době provozováno v režimu pouze VFR den. Vzhledem k faktu, že 

neustále narůstá provoz zejména proudových letounů a letounů vrtulových provozujících 

obchodní leteckou dopravu a na letišti bývá zejména v zimním období kratších dnů problém 

s absencí vybavení pro noční provoz, tento fakt znemožňuje výše uvedeným letounům 

vykonávat odlety a přílety po občanském soumraku za pravidel VFR noc. Teoretická část 

popisuje nynější stav letiště, včetně postupů služby RADIO a všech předpisů, týkajících se 

nočního provozu, včetně požadavků na letištní vybavení. Cílem práce je specifikovat 

nejvhodnější vybavení pro noční provoz včetně ekonomické studie, s ohledem na nynější a 

budoucí stav letiště, včetně postupů pro službu RADIO  

 

ABSTRACT 

The goal of this diploma thesis is to implement and establish procedures for night traffic at 

the Mnichovo Hradiště Airport, including economical study, selecting of the most appropriate 

equipment and adjusting of procedures for service RADIO. The Airport is currently operated 

under VFR day only rules. Regarding the fact the amount of traffic operated under 

commercial air transport rules at the Airport is increasing and there is a problem of late 

aircraft arrivals especially during winter season when days are short and there is no way how 
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to handle arrivals and departures after civil twilight, there is a need to establish rules and 

regulations and equip the Airport with an equipment for a night traffic. The theoretical part 

describes current situation of the Airport including current operational procedures for the 

RADIO service, providing information to known traffic and all necessary VFR night 

regulations, including airport equipment requirement. Practical part of the thesis describes all 

necessary procedures, which need to be conducted when implementing VFR night rules and 

specifies the most appropriate equipment at the airport for night traffic, including economical 

study and airport development and adjusting of operating procedures of RADIO service. 
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Seznam použitých zkratek 

 

AFIS Letištní informační letová služba Aerodrome flight information service 

AGL Nad úrovní terénu Above ground level 

AIP Letecká informační příručka Aeronautical information publication 

APAPI Zjednodušená návěstidla pro 
přesné přiblížení 

Abbreviated precision approach path 
indicator 

ASDA Použitelná délka přerušeného 
vzletu 

Accelerate-stop distance available 

ATC Řízení letového provozu Air traffic control 

ATS Letové provozní služby Air traffic service 

Cd Kandela Candela 

DA Výška rozhodnutí Decision altitude 

ČHMÚ Český hydrometeorologický 
ústav 

Czech hydrometeorological institute 

ČR Česká republika Česká republika 

ENR NIL Enroute 

ETA Předpokládaný čas příletu Estimated time of arrival 

EWH Výška oka nad podvozkem Eye-to wheel height 

FAA Federální úřad pro civilní letectví Federal aviation authority 

FOD Cizí předmět Foreign object debris 

H Hodina Hour 

ICAO Mezinárodní organizace pro 
civilní letectví 

International civil aviation organization 

IFR Let podle přístrojů Instrument flight rules 

IMC Meteorologické podmínky pro let 
podle přístrojů 

Instrument meteorological conditions 

kWp Kilo Watt-peak kilo Watt-peak 

LDA Použitelná délka pro přistání Landing distance available 

LED Světlo- indikující dioda Light emitting diode 



5 
 

LKMH Letiště Mnichovo Hradiště Mnichovo Hradiště Airport 

LPZ Letecké provozní zařízení Aeronautical operational equipment 

MDA Minimální výška klesání Minimum descend altitude 

MEHT Minimální výška oka nad 
prahem 

Minimum eye-height over threshold 

MTOM Maximální vzletová hmotnost Maximum takeoff mass 

PAPI Návěstidla pro přesné přiblížení Precision approach path indicator 

PVGIS Fotovoltaický geografický 
informační system 

Photovoltaic geographical information 
system 

RVR Dráhová dohlednost Runway visual range 

RWY Vzletová a přistávací dráha Runway 

SZZ Light security equipment Světelné zabezpečovací zařízení 

TORA Použitelná délka pro rozjezd Takeoff run available 

TWY Pojezdová dráha Taxiway 

ÚCL Úřad pro civilní letectví Civil aviation authority 

ULL Ultralehké letadlo Ultralight 

VFR Let za viditelnosti Visual flight rules 

VMC Meteorologické podmínky pro let 
za viditelnosti 

Visual meteorological conditions 

W Watt Watt 

Wh Watthodina Watt-hour 

Wp Watt-peak Watt-peak 

WTH Výška kola nad prahem Wheel to threshold 
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Úvod 

 

S rozvojem letectví se zvyšuje počet pohybů letadel nejen na velkých, mezinárodních 

letištích v České republice, ale i na menších, neveřejných mezinárodních vzdušných 

přístavech. Jelikož roste počet pohybů, letiště také investují do pokročilejšího vybavení. 

Oproti minulým rokům se v ČR zvýšil počet letišť, která disponují vybavením pro noční VFR 

provoz, zejména sloužících studentům leteckých škol, usilujícím o doložku VFR noc. Je 

nutné ale také zvážit i využití letišť za podmínek VFR noc pro obchodní leteckou dopravu, 

jejíž množství provedených letů se taktéž zvyšuje. 

Letiště Mnichovo Hradiště je mezinárodní civilní letiště, nacházející se asi 10 km 

severovýchodně od města Mladá Boleslav. Letiště je v současné době provozováno pouze 

za podmínek VFR den. 

Jelikož se na letišti zvyšuje počet pohybů, a to zejména pohybů spadajících do kategorie 

obchodní letecké dopravy, a v některých případech je nemožné vyhovět požadavkům 

provozovatelů či leteckých společností na preferovaný čas odletu či příletu z důvodu 

absence nočního vybavení a provozu letiště pouze za podmínek VFR den, je zajisté v zájmu 

letiště uvažovat, respektive provést studii, případně implementaci postupů pro zavedení 

nočního provozu včetně finanční kalkulace nákladů na implementaci a provoz. Takováto 

studie a případná realizace projektu bude mít za následek možné prodloužení provozní doby 

letiště, menší procento zrušených či přesunutých letů z důvodu nemožnosti stihnout přílet či 

odlet před občanským soumrakem a možný rozvoj letiště do budoucnosti. 

Autor této práce zná letiště z pohledu dispečera poskytování informací známému provozu 

(RADIO), a vzhledem ke znalosti letiště, jeho blízkého okolí a všech provozních složek letiště 

se rozhodl návrh zavedení nočního provozu zpracovat nejen jako diplomovou práci, ale i jako 

návrh při případném rozhodnutí letiště přistoupit na rozšíření provozních podmínek podle 

pravidel VFR noc, resp. IFR. Text se věnuje nynějšímu stavu a popisu letiště, včetně všech 

jeho provozních složek. Cílem práce pak je navrhnout nejvhodnější zabezpečení letiště pro 

noční provoz tak, aby se jednalo o nejefektivnější řešení pro současný i budoucí stav letiště 

jak z hlediska provozního, tak aby projekt nebyl příliš finančně nákladný a došlo 

v požadované době provozovatelem letiště k pokrytí pořizovacích a provozních nákladů. 
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1 Popis letiště 

Letiště Mnichovo Hradiště je veřejné mezinárodní a veřejné vnitrostátní civilní letiště, 

nacházející se asi 10 km severovýchodně od města Mladá Boleslav. Letiště je v současné 

době provozováno pouze za podmínek VFR den. [1] 

Letiště disponuje zpevněnou betonovou dráhou 07/25 o rozměrech 1550x30 m o únosnosti 

až 25 t a travnatou dráhou 08/26 o rozměrech 1000x60m a únosností 5500 kg. [1] 

 

 

Obrázek 1: Letiště Mnichovo Hradiště [28] 

Letiště Mnichovo Hradiště má kódové značení 2B. Kódové značení letišť určuje vazbu na 

ustanovení předpisů týkajících se vlastností a vybavení letišť, aby letiště vyhovovala 

letounům, pro jejichž provoz jsou určena.  

Kódové značení není určeno pro stanovení délky RWY nebo požadavků na únosnost 

vozovek. Skládá se ze dvou prvků, čísla a písmene. První prvek, číslo, je založen na 
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jmenovité délce vzletu letounu a druhý prvek, písmeno, je založen na rozchodu kol hlavního 

podvozku, respektive rozpětí křídel letounu. [2] 

Provoz na letišti tvoří zejména výcvik leteckých škol, další důležitou skupinou je provoz 

kategorie business aviation, vzhledem ke strategické poloze letiště v blízkosti Mladé 

Boleslavi, kam cestuje management různých společností ze světa.  

Menší skupinu tvoří domácí provozovatelé, sídlící na letišti. Jedná se o společnosti Air 

Bohemia a.s, provozující převážně sanitní a repatriační lety, společnost ACL technology s.r.o 

a několik soukromých osob, které vlastní hangár u letiště a provozují především letouny typu 

ULL. 

Přes letní sezonu se na letišti nachází také letoun An-2 soukromého provozovatele, který 

v případě požáru v blízkém okolí letiště poskytuje hasební služby (hašení požáru ze 

vzduchu) V létě se pravidelně během víkendů scházejí plachtaři a po oba dva víkendové dny 

probíhá na letišti plachtařský provoz, pokud je vyhovující počasí. 

Provozovatelem letiště je společnost Aero-taxi OKR a.s., která poskytuje všechny základní 

služby letištnímu provozu. V provozní době je možné se telefonicky spojit s dispečerem 

RADIO a o dostupnosti požadovaných služeb se předem přesvědčit.  

Letiště nabízí mimo jiné možnost odbavení zahraničních letů, jak pasového, tak celního, a to 

na vyžádání 48 h předem. Není však výjimkou, že se v praxi pověřené osobě podaří 

odbavení zajistit i v kratší době. 

Další nabízenou službou je prodej a plnění paliva, a to druhů AVGAS 100LL a JET-A1. 

Vzhledem k nutnosti přítomnosti zodpovědných osob je také nutné vyžádání této služby 

předem. Palivo není ve vlastnictví letiště, vlastní ho společnost Air Bohemia a.s. působící na 

letišti. 

V nedávně době byla na letišti také zavedena služba handling. Tato služba se skládá 

z přistavení handlingového, resp. klientova vozu k letadlu, a marshallingu daného letadla, 

případně dalších služeb.  

Před každým příletem a odletem letounu s MTOM vyšší než 4 t je také nutná fyzická kontrola 

RWY. Fyzická kontrola RWY je důležitá zejména z důvodu plašení zvěře a odstranění 

nežádoucích objektů z RWY, taktéž známých jako FOD. Kontrola RWY se musí provádět 

nejdříve 15 minut od předpokládaného času příletu letadla (ETA).  
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1.1 Provoz proudových letadel  

Jedním z důležitých součástí provozu letiště a jedním z důvodů pro implementaci nočních 

postupů a vybavení je provoz proudových letadel. Od konce roku 2017 letiště ve spolupráci 

s úřadem pro civilní letectví splnilo všechny podmínky pro obnovení provozu proudových 

letadel. Přesné podmínky provozu jsou dány požadavky UCL a provozovatelem letiště a jsou 

ke stažení na webových stránkách letiště. Přesto je pro účely práce vhodné ty nejdůležitější 

uvést.  

Letiště se nachází v neřízeném prostoru třídy G. Provoz proudových letounů je tedy limitován 

povětrnostními podmínkami pro tuto třídu vzdušného prostoru, tudíž minimální letovou 

dohledností 1500 m, a letadlo se celou dobu musí pohybovat vně oblačnosti. Dalším 

limitujícím faktorem je pak nutnost zachovat prozatím provoz podle pravidel VFR den, tzn. 

mezi začátkem občanského svítání a koncem občanského soumraku. 

 Letiště musí zajistit, aby v době pohybu proudového letounu na letišti a v jeho blízkosti byly 

poskytovány informace známému provozu, tzn. prostřednictvím stanoviště RADIO. 

Stanoviště je k dispozici každý den v čase 07-15 UTC, v případě žádosti lze pak provozní 

dobu prodloužit. 

Provozovatel nemá k dispozici informaci o koeficientu tření a brzdném účinku dráhy, z toho 

důvodu je provoz proudových letadel povolen pouze na nekontaminované dráze. [3] 

Vzhledem k absenci světel PAPI na letišti, které jsou z hlediska předpisu L14 nutné pro 

provoz proudových letounů, byl úřadem pro civilní letectví ČR vznesen požadavek na 

provozovatele letiště, který plánuje letiště pro provoz proudových letadel využít, aby 

zpracoval bezpečnostní studii, věnující se zejména těmto bezpečnostním rizikům: 

a) postupy přiblížení na letiště LKMH 

b) znalost místního prostředí 

c) fyzikální parametry letiště LKMH 

d) úroveň záchranné požární služby na letišti 

e) nebezpečí vyjetí letounu z dráhy (rwy excursion) 

f) hodnocení informací o stavu a kontaminaci dráhy na letišti 

g) další bezpečnostní rizika, která uzná provozovatel letounu za vhodné   

[3]  
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Provozovatel letiště na základě předložené žádosti provozovatele proudových letounů 

vypracuje vlastní bezpečnostní studii, obsahující vlastní analýzu rizik provozovatele letounu 

a dalších případných rizik, které provozovatel letiště uzná za vhodné. [3] 

V případě naplnění výše uvedených požadavků provozovatel letiště vydá provozovateli 

letounu souhlas s provozováním předem deklarovaného typu letounu na letišti za podmínek 

VFR den. Souhlas je platný pouze pro typ letounu, pro který je bezpečnostní studie 

vypracována, tudíž každý nový typ musí provozovatel výše uvedeným způsobem nechat 

schválit znovu.  

Po provedení všech výše uvedených nezbytných kroků je provozovatel proudového letounu 

povinen vyplnit formulář žádost o odbavení letu a minimálně 24 h předem ho předat 

v elektronické formě provozovateli letiště.  

1.2  Zvýšení požární kategorie letiště 

Vzhledem k převládajícímu provozu leteckých škol a soukromých, jednomotorových 

pístových letadel, nepřesahujících délku 12 m a šířku 2 m, je na letišti přítomna dle 

požadavků ICAO požární kategorie 2, skládající se ze 2 osob. Předpis L14 pak stanovuje, že 

„Všechny osoby, poskytující požární hlídku letišti, musí být řádně vyškoleny, aby mohly 

efektivně plnit své povinnosti, a účastnit se požárních cvičení odpovídajících typům letadel 

a typu hasičských zařízení používaných na jejich letišti, včetně požárů paliva pod tlakem.“ [4] 

Toto platí pouze v případě zvýšení požární kategorie na 3 a vyšší.  

V praxi je na letišti Mnichovo hradiště požární kategorie zajišťována dvěma osobami, a to 

dispečerem RADIO a provozním technickým pracovníkem, který dispečerovi RADIO pomáhá 

v jeho výkonu služby. 

Požární kategorie letadel se rozdělují podle délky letounu a šířky jeho trupu. Vzhledem 

k faktu, že proudové letouny nespadají do požární kategorie třídy 2, je nutné při jejich 

provozu zvýšit třídu požární kategorie. Dle platných legislativních požadavků provozovatele 

letiště je letiště pro provoz proudových letadel použitelné pouze za podmínek zvýšení 

požární kategorie o 1 stupeň nad minimální stanovenou požární kategorii konkrétního 

letounu. [3] 

Žádost o zvýšení požární kategorie pak podává provozovatel proudového letounu pomocí 

žádosti o odbavení letu.  
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Letiště Mnichovo Hradiště má vlastní požární jednotku, která zajišťuje zvýšení požární 

kategorie na hodnotu 3 a vyšší. Za tímto účelem provozovatel letiště provozuje vlastní 

požární vozidlo. 

1.3 Stanoviště RADIO a jeho úkoly 

V práci je vhodné zmínit i postupy stanoviště poskytování informací známému provozu 

(RADIO). Stanoviště je dostupné denně od 07 do 15 h UTC, případně lze provozní dobu na 

vyžádání min. 24 h předem prodloužit. Legislativní požadavky na stanoviště RADIO jsou 

uvedeny v leteckém předpisu L11, dodatku S.  

Dle předpisu L11, dodatku S, je na stanovišti RADIO nutno uchovávat určitou dokumentaci, 

která je pro výkon služby dispečera RADIO nutná.  Tato dokumentace se dá dělit na 2 

skupiny. První skupinou je dokumentace vydávaná státem, ve kterém se letiště nachází, 

a jedná se zejména o letecké předpisy řady L, AIP ČR, mapu ICAO v měřítku 1:500 000. [5] 

  

 

Obrázek 2: Pracoviště dispečera RADIO na LKMH 
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Druhou skupinou je dokumentace provozovatele letiště, obsahující směrnice o provozování 

letiště, koordinační dohody, technické manuály, upravující postupy letiště a výkon stanoviště 

RADIO a provozní deník. Jedná se o dokument, do kterého dispečer RADIO zapisuje před a 

během své služby všechny důležité provozní informace, týkající se stavu letiště, dráhy a 

počasí. Přesné znění požadavků opět upravuje předpis L11, dodatek S: 

Na stanovišti pro poskytování informací musí být veden provozní deník. Zápisy se provádějí 

neodstranitelným způsobem. Chybný údaj se opravuje škrtnutím tak, aby škrtnutý záznam 

zůstal čitelný. Stránky musí být očíslovány. Zápisy v provozním deníku se provádějí 

chronologicky, vždy s uvedením času UTC tak, aby co nejpřesněji vystihovaly zapsanou 

skutečnost. Do provozního deníku stanoviště se zapisuje zejména: 

a) zahájení/ukončení a/nebo převzetí/předání služby na stanovišti; 

b) zahájení/ukončení a/nebo převzetí/předání služby osob určených k zajištění letištního 

provozu; 

c) důležité změny ve stavu letiště, nebo provozuschopnosti zařízení; 

d) RWY v používání; 

e) neprovozuschopnost RWY a pojezdových drah; 

f) vznik překážek; 

g) letecká nehoda, vážný incident nebo incident; 

h) porušení leteckých předpisů; 

i) stížnosti na letecký provoz; 

j) jakékoliv jiné skutečnosti a údaje, které osoba poskytující informace uzná za vhodné a 

potřebné [5] 

Na letišti Mnichovo Hradiště je navíc i tzv. „checklist“ úkolů, které má dispečer RADIO za 

povinnost vykonat před a po skončení služby.  Tento checklist je součástí provozního deníku 

stanoviště RADIO.  
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Obrázek 3: Provozní deník RADIO [6] 



16 
 

2 Provoz IFR, VFR noc a legislativní požadavky  

2.1 Úvod do problematiky 

Jelikož se problematika práce věnuje primárně pravidlům letu VFR noc, na což navazují i 

fyzické požadavky vybavení letišť, je nutné stručně definovat pravidla letu VFR noc a rozdíly 

mezi pravidly IFR a VFR den. V souvislosti s těmito pravidly je pak nutné i uvést předpisy, 

které se pravidlům VFR noc věnují, a to jak z hlediska pravidel létání, tak z hlediska pravidel, 

určených pro provoz a vybavení letiště. V rámci předpisů a pravidel, určených pro letiště, pak 

jsou v textu dál rozebírány legislativní požadavky na vybavení letišť, včetně jejich parametrů. 

2.1.1 Druhy pravidel letu 

Dle platného leteckého předpisu L2, respektive ICAO Annex 2, letecký provoz v současné 

době rozlišuje dva druhy pravidel letu. Jedná se o provoz podle pravidel VFR a pravidel IFR 

(lety podle přístrojů).  [7] 

Lety podle přístrojů IFR mohou být prováděny jak za vidu země (VMC) tak za meteorologické 

dohlednosti pro lety podle přístrojů (IMC). Při letech IMC se letová posádka pohybuje 

obvykle v mraku bez viditelnosti země. Minima dohlednosti pro let IFR jsou publikována 

v příslušných letištních přibližovacích mapách, a uvádějí dráhovou dohlednost (RVR) či 

meteorologickou dohlednost, při které je možné přiblížení letět až do výšky rozhodnutí 

DA(H)/MDA(H), ve které posádka musí navázat vizuální referenci s RWY, na kterou je 

prováděné přístrojové přiblížení, jinak je nutné zahájit postup nezdařeného přiblížení. [7] 

 Hlavní rozdíl mezi lety VFR a IFR spočívá v tom, že let VFR musí být vždy proveden za 

viditelnosti země (VMC), za podmínky splnění příslušných povětrnostních minim dohlednosti 

a vzdálenosti od oblačnosti, v závislosti na tom, v jaké třídě vzdušného prostoru se letová 

posádka nachází. Tato minima dohlednosti jsou pro ČR snadno všem příslušným uživatelům 

k dispozici na stránkách letecké informační služby řízení letového provozu ČR, a to 

konkrétně v sekci AIP ENR 1.1. Minima dohlednosti pro provoz podle pravidel VFR den 

uvádí následující obrázek 4 [7] 
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Obrázek 4: VFR minima dohlednosti [7] 

Lety VFR den jsou prováděny dle platné legislativy od začátku občanského svítání do konce 

občanského soumraku, kdy je střed slunečního disku 6 stupňů pod horizontem. 

Pro lety podle pravidel VFR noc platí velice podobná pravidla jako pro provoz VFR den, 

avšak s několika odlišnostmi. Noc je leteckým předpisem definována jako doba, mezi 

koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání. Občanský soumrak má 

v leteckých publikacích a mapách zkratku TE, občanské svítání TB. Občanské svítání 

začíná, když je střed slunečního disku při východu slunce 6 stupňů pod horizontem. [7] 

Lety VFR noc se na rozdíl od letů VFR den rozdělují na lety letištní a traťové. Letištním letem 

je let, kdy se letová posádka nachází na letištním okruhu nebo v jeho blízkosti, lety traťové 

jsou pak všechny ostatní lety, které nejsou letištní. [7] 

Pro traťové lety podle pravidel VFR noc by měl být podán i letový plán, let musí být proveden 

minimálně ve výšce 2000 ft, musí být stanoveno náhradní letiště, letadlo musí mít stejnou 

zásobu pohonných hmot a oleje jako při letu podle pravidel IFR, na letišti odletu, příletu 

a letišti náhradním se musí nacházet aktivní stanoviště ATC/AFIS/RADIO.  [7] 

Co se požadavků na letiště týče, letiště musí být schváleno a certifikováno pro provoz VFR 

noc a tento druh provozu musí být uveden v AIP ČR, respektive ve VFR příručce. 

Letové posádky navíc musí absolvovat dodatečný výcvik VFR noc, skládající se z cca 5 h 

letištních letů a navigačního letu. 

Pro provoz VFR noc platí mírně odlišná povětrnostní minima než pro provoz VFR den. Tato 

minima jsou letovým posádkám dostupná v sekci VFR-ENR-2 VFR příručky, kde platí údaje 

z následujícího obrázku 5: 
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Obrázek 5: Minima dohlednosti pro provoz VFR noc [8] 

2.1.2 Legislativní požadavky letišť pro noční provoz 

Legislativní požadavky pro návrh, konstrukci a vybavení letišť a jsou dané zejména předpisy 

ICAO Annex 14, v ČR pak leteckými předpisy řady L, a to konkrétně L14, resp. EASA CS-

ADR-DSN, obsahujícími certifikační specifikace a poradní materiál při navrhování parametrů 

letišť. Důležité je však uvést i ICAO aerodrome design manual, a to následující části: 

• Part 4 Visual aids (vizuální značení) 

• Part 5 Electrical systems (elektrické systémy) 

• Part 6 Frangibility (křehkost) 

 

V případě platných legislativních požadavků v ČR na instalaci a provozování světelného 

zabezpečovacího zařízení je pak nutné uvést požadavek předpisu L11, dodatku S: 

V případě, že je na letišti používáno světelné zabezpečovací zařízení (SZZ) (v kategorii 

LPZ), musí být stanoviště poskytování informací vybaveno vhodným zařízením pro jeho 

ovládání a monitorování stavu. Použité ovládací a monitorovací zařízení (včetně SZZ jako 

celku) musí splňovat následující požadavky:  

• jeho parametry musí odpovídat příslušným ustanovením dotčených částí Předpisu L 

14; 

• zařízení musí být instalováno a provozováno v souladu s § 17 zákona č. 49/1997 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů; 

• zařízení musí být schváleno k použití v civilním letectví v souladu s § 16 zákona č. 

49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. [5] 
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Návrh bude reflektovat především předpis L14 a jeho požadavky na vybavení letiště. 

 Předpis L14 rozlišuje několik druhů osvětlení. Pro účely nočního VFR provozu bude koncept 

pro letiště Mnichovo Hradiště uvažovat následující návěstidla: 

• Překážková návěstidla 

• Nadzemní přibližovací návěstidla 

• Nadzemní návěstidla 

 

Legislativním a fyzickým charakteristikám výše uvedených světelných zařízení se bude 

věnovat další text.  

2.2  Fyzické a legislativní požadavky na vybavení pro noční provoz 

Dále budou uvedeny fyzické parametry a požadavky na rozmístění jednotlivých druhů 

návěstidel, které musí osvětlení z hlediska legislativy splňovat. Text opět vychází z předpisu 

L14. 

2.2.1 Překážková návěstidla 

Překážkovým návěstidlům a jejich umístění se věnuje hlava 6 předpisu L14. Dle předpisu se 

rozdělují na návěstidla nízké, střední a vysoké svítivosti. Podle dalších parametrů, jako 

vertikálního rozptylu, barvy a charakteru vyzařování (záblesková či stálá) se pak ještě 

rozdělují na typy A, B, C, D a E. Úlohou překážkových návěstidel je pak poskytnout letové 

posádce za jakýchkoli meteorologických podmínek, včetně nočních, informaci o přítomnosti 

překážky v blízkosti letiště tak, aby byla letová posádka schopna se překážce bezpečně při 

manévrování vyhnout. [9] 

Výběr výše uvedených typů překážkových návěstidel závisí především na výšce překážky, 

kterou je nutno překážkovými návěstidly osvětlit, a charakteru překážky v závislosti na tom, 

zda je objekt posouzen jako více či méně rozsáhlý. Za více rozsáhlý objekt se dle definice 

předpisu L14 považuje skupina více budov. [9] 

Podle požadavku předpisu L14 je nutné osvětlit takové objekty, které zasahují do či nad 

překážkové roviny tak, jak je uvedeno v hlavě 6. Definice a parametry těchto rovin a ploch 

jsou uvedeny v hlavě 4. [9] 
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Pro světelné označení nejčastějších překážek v okolí letiště, jako jsou letecké stavby do výše 

45 m, zejména hangáry, pak platí, že překážková návěstidla by měla být umístěna co 

nejvýše k vrcholu překážky tak, aby byl zachován tvar překážky, a interval mezi jednotlivými 

návěstidly by neměl být vyšší než 45 m [9]. 

2.2.2  Nadzemní přibližovací návěstidla 

Předpis L14 uvádí, že nadzemní přibližovací návěstidla a jejich nosné konstrukce musí být 

křehké vyjma případu, kde je část přibližovací světelné soustavy dále než 300 m od prahu 

příslušné dráhy. Jestliže nejsou instalace přibližovacích návěstidel samy o sobě dostatečně 

výrazné a viditelné, musí být patřičným způsobem dodatečně označeny.  [9] 

 

 

Obrázek 6: Nadzemní přibližovací návěstidla [30] 

2.2.3 Nadzemní návěstidla 

Nadzemní návěstidla příslušné RWY, dojezdové či pojezdové dráhy musí být křehká a jejich 

výška dostatečně malá, aby byla zajištěna vzdálenost vrtulí či motorových gondol 

proudových letadel. [9]. Nadzemní návěstidla jsou zobrazena na obrázku 7: 



21 
 

 

Obrázek 7: Nadzemní návěstidla [18] 

2.2.4 Přibližovací světelná soustava 

Úlohou přibližovací světelné soustavy je poskytnou dostatečné vizuální vedení tak, aby 

letová posádka byla schopna příslušnými manévry nasměrovat letadlo do směru příslušné 

RWY a v omezeném rozsahu pak letové posádce podat informaci o vzdálenosti od prahu 

RWY. [5] 

Na letištích kódového značení 3 a 4 nepřístrojové RWY by měla být zbudována jednoduchá 

přibližovací světelná soustava, pokud je letiště využíváno v noci, kromě případu, když je 

RWY používána v podmínkách dostatečné dohlednosti a je zajištěno dostatečné osvětlení 

a vedení jinými vizuálními prostředky [9]. 

Umístění v prostoru letiště 

Jednoduchá přibližovací světelná soustava by se měla skládat ze světelné řady 

z prodloužené osy příslušné RWY, dosahující vzdálenosti ne méně než 420 m od prahu 

RWY, a řady návěstidel tvořících příčku délky 18 m nebo 30 m ve vzdálenosti 300 m před 

prahem dráhy. Návěstidla, tvořící příčku, musí být ve vodorovné přímce, která je kolmá 

k příčce osových návěstidel RWY. Příčka musí být touto osou půlena. Pro vzdálenost mezi 

příčkami se používá vzdálenost 1-4 m. Schéma této soustavy je na obrázku 8. 



22 
 

 

Obrázek 8: Přibližovací světelná soustava [9] 

 

2.2.5 Soustava PAPI 

Světelná soustava PAPI, zkráceně precision approach path indicator, informuje letovou 

posádku o aktuálním úhlu sestupu vůči předvolené sestupové rovině na konkrétní RWY. 

Systém se skládá obvykle ze 4 návěstidel, umístěných na úrovni bodu dotyku. Soustava 

vyzařuje světlo bílé barvy v horní části světelného kužele a světlo červené v rovině dolní. 

Pokud letová posádka vidí 2 bílá a 2 červená světla, nachází se na ideální sestupové rovině. 

Soustava je obvykle umístěna na levé straně tak, aby na ní měl i v jednopilotním provozu 

člen letové posádky neomezený výhled nezakrytý přístrojovou deskou [9].  

Systém APAPI, zkráceně abbreviated precision path indicator plní stejnou funkci jako PAPI 

s tím rozdílem, že neobsahuje 4 návěstidla, ale pouze 2. Pokud letová posádka vidí 1 bílé a 

1 červené návěstidlo, nachází se na ideální sestupové rovině. 

Soustava musí být dle požadavku předpisu L14 vybavena řízením a ovládáním svítivosti tak, 

aby byla svítivost dostatečná při denním i nočním provozu a nedocházelo k oslnění pilota. 

Soustava musí být umístěna co nejníže a musí být křehká. [9] 

 



23 
 

 

Obrázek 9: Soustava PAPI [29] 

Dle požadavku předpisu L14, hlavy 5, je světelná soustava PAPI vyžadována když: 

• Letiště je používáno proudovými letouny 

• V přibližovacím prostoru existují překážky, nebo objekty, které mohou vyvolat vážné 

nebezpečí, pokud pilot sestupuje pod požadovanou sestupovou rovinou, neexistují-li 

žádné jiné prostředky, informující o existenci a poloze takových objektů či překážek 

• Fyzické podmínky RWY představují vážné nebezpečí v případě dosednutí letounu 

před prahem či jeho vyjetí na konci příslušné RWY. [9] 

2.2.6  Prahová poznávací návěstidla 

Předpis L14 požaduje instalaci prahových poznávacích návěstidel v případě trvalého 

posunutí prahu RWY od jejího konce a je-li nutné doplňkové zvýraznění tohoto prahu. 

Předpis dále stanovuje přibližnou vzdálenost těchto návěstidel cca 10 m od dráhových 

postranních návěstidel o frekvenci záblesků v intervalech 60 až 120 za minutu a návěstidla 

musí být viditelná pouze ze směru prováděného přiblížení. [9] 
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2.2.7  Postranní dráhová návěstidla 

Postranní dráhová návěstidla se nacházejí podél délky celé RWY ve dvou řadách, které jsou 

rovnoběžné navzájem a umístěné ve stejné vzdálenosti od osy RWY ve vzdálenosti nejvýše 

3 m od okrajů RWY.  [9] 

Předpis L14 pro tato návěstidla stanovuje následující podmínky: 

• Návěstidla musí být zřízena na RWY, které se používají v noci, nebo na RWY pro 

přesné přístrojové přiblížení užívaných ve dne nebo v noci 

• U nepřístrojových RWY musí být návěstidla umístěna nejvýše s podélným 

rozestupem 100 m, u přístrojových RWY pak 60 m. 

• Návěstidla musí vyzařovat stálé světlo bílé barvy s výjimkou posunutého prahu RWY, 

kde musí vyzařovat světlo červené barvy ve vzdálenosti mezi začátkem RWY a jejím 

posunutým prahem ve směru prováděného přiblížení. V úseku dlouhém 1/3 RWY 

nebo 600 m od konce dráhy, podle toho, co je menší, by měla návěstidla vyzařovat 

žluté světlo. [9] 

 

 

 

Obrázek 10: Postranní dráhová návěstidla [29] 

2.2.8    Prahová návěstidla a vnější prahové polopříčky 

Předpis L14 vyžaduje, aby se na nepřístrojové RWY, určené pro provoz v noci, nacházela 

buď návěstidla prahová, nebo vnější prahové polopříčky [9]. 

Vnější prahové polopříčky musí být umístěny souměrně k prahu RWY ve dvou skupinách. 

Předpis dále vyžaduje, aby se každá polopříčka skládala nejméně z pěti návěstidel, 

dosahujících vzdálenosti nejméně 10 m kolmo od okraje postranních dráhových návěstidel. 
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Vnitřní návěstidlo prahové polopříčky pak musí ležet v linii postranních dráhových návěstidel. 

[9] 

Návěstidla a vnější prahové polopříčky musí být jednosměrové z toho důvodu, aby 

nedocházelo k záměně při přiblížení ze druhé strany RWY a ve směru předpokládaného 

přiblížení by měly vyzařovat světlo zelené barvy. [9] 

Prahová návěstidla se dle požadavku předpisu L14 na nepřístrojové RWY musí skládat 

nejméně z 6 kusů návěstidel, která musí být rozmístěna na kolmici k ose příslušné RWY co 

nejblíže k jejímu prahu a nesmí se nacházet dále než 3 m vně od něho. Dále musí být 

umístěna tak, že se nachází rovnoměrně mezi řadami postranních dráhových návěstidel, 

nebo rozložena souměrně ve 2 skupinách tak, že jsou návěstidla rovnoměrně rozložena 

v každé skupině s mezerou, která nemá hodnotu větší než polovina vzdálenosti mezi řadami 

postranních dráhových návěstidel [9] 

Návěstidla jsou jednosměrová a tak jako vnější prahové polopříčky musí vyzařovat světlo 

zelené barvy ve směru zamýšleného přiblížení [9]. 

2.2.9  Koncová návěstidla 

Koncová dráhová návěstidla je potřeba zřídit tam, kde jsou zřízena i postranní dráhová 

návěstidla. Návěstidla musí být umístěna co nejblíže konci příslušné RWY, avšak ne dále 

než 3 m za ním, na přímce kolmé k ose RWY. Návěstidla mohou být buď rozmístěna mezi 

oběma řadami postranních návěstidel, nebo rozmístěna ve dvou skupinách s mezerou mezi 

oběma skupinami, ne větší než polovinu vzdálenosti mezi řadami postranních dráhových 

návěstidel. [9] 

Tak jako u prahových návěstidel jsou koncová návěstidla jednosměrová, tj. ve směru 

prováděného přiblížení, a vyzařují světlo červené barvy. [9] Schéma těchto návěstidel je 

k dispozici na obrázku 11: 
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Obrázek 11: Koncová a prahová návěstidla [9] 

2.2.10 Postranní návěstidla pojezdové dráhy 

Předpis vyžaduje, aby byla tyto návěstidla zřízena, pokud je letiště provozováno v noci na 

odbavovacích plochách a pojezdových drahách, pokud nejsou pojezdové dráhy vybaveny 

osovými návěstidly. [9] Dále předpis vyžaduje, že: 

• Podélný rozestup jednotlivých návěstidel nesmí být větší než 60 m, avšak v praxi je 

vhodnější, když je tento rozestup menší, aby byla zajištěna dostatečná indikace 

oblouku tam, kde je na pojezdové dráze zřízena zatáčka.  

• Postranní návěstidla pojezdových drah musí být umístěna co nejblíže k okrajům 

pojezdové dráhy, avšak ne dále než 3 m od jejího okraje. 

• Postranní návěstidla pojezdové dráhy musí vydávat stálé světlo modré barvy. 

Světelný svazek musí vyzařovat až do 75° nad horizontem a do všech úhlů azimutu, 

které jsou potřebné k poskytnutí vedení pilotovi při pojíždění v jednom z obou směrů 

[9]. 
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Obrázek 12: Návěstidla pojezdové dráhy [9] 
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3 Koncept zavedení nočního provozu na letišti 

Následující text stanoví počet potřebného vybavení pro noční provoz, včetně rozmístění a 

dalšího potřebného technického zabezpečení na letišti. 

3.1  Teoretický úvod  

V této části konceptu jsou rozebrány jednotlivé legislativní předpisy a omezení předpisem 

L14 a jejich implementace konkrétně na letiště LKMH. 

V první řadě je nutné definovat pohybové plochy, kde je nutné osvětlení zavést, a také 

s jakými druhy osvětlení je pro noční provoz na letišti uvažováno. 

 

 

 

Obrázek 13: Schéma letiště LKMH [1] 

Na výše uvedeném obrázku 13 se nachází situační plán letiště tak, jak je letovým posádkám 

dostupný z VFR příručky na stránkách letecké informační služby řízení letového provozu ČR.  

Jak je z obrázku 13 viditelné, na letišti se nacházejí dvě vzletové a přistávací dráhy. Koncept 

se však, vzhledem k využití letiště proudovými letouny a letouny, jejichž provoz na travnaté 
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dráze by mohl konstrukci letounů poškodit, bude věnovat pouze zavedení osvětlení na 

betonové dráze 07/25.  

Na letišti se nachází celkem 3 plochy pro stání letadel. První, určená pro stání především 

menších, pístových letounů, se nachází v blízkosti letištního hangáru a stanoviště služby 

RADIO. 

Druhá stojánka, na výše uvedeném letištním schématu označená jako APRON T, se nachází 

na jižním okraji letiště a je v soukromém vlastnictví jednoho ze zákazníků a uživatelů letiště. 

Poslední stojánka, označená jako APRON W, je umístěná na severním okraji letiště a 

využívá se zejména pro odbavení a stání komerčních letů. Tuto stojánku je tedy nejvhodnější 

osvětlit. 

Jelikož jednou z podmínek pro využívání letiště podle pravidel VFR noc je i osvětlení 

ukazatelů směru větru, je nutné osvětlit i tato zařízení. [9] 

Z hlediska požadavků legislativy je nutné osvětlit jednotlivé značení RWY a pojezdových 

drah tak, aby měla letová posádka nepřetržitě povědomí o své poloze vzhledem k těmto 

místům na letišti. 

Celkem je tedy letištní osvětlení nutné aplikovat na těchto pohybových plochách: 

• RWY 07/25 a její blízkost 

• APRON W 

• TWY B 

• Ukazatelé směru větru na severním okraji letiště a u prahu RWY 07. 

• Osvětlení informačních návěstidel označujících RWY a pojezdové dráhy 

• Dostatečné osvětlení překážek v blízkosti letiště 

 

Následující text rozebere jednotlivé druhy letištních návěstidel, jejich požadavek na počty a 

jednotlivé vzdálenosti mezi konkrétními návěstidly. 
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3.2 Specifikace osvětlení na letišti 

3.2.1  Překážková návěstidla 

Jelikož se v blízkosti letiště nachází i několik staveb, je nutné posoudit, zda předpis vyžaduje 

jejich osvětlení. Po konzultaci s Úřadem pro civilní letectví bylo stanoveno, že je nutné 

osvětlit hangár, ve kterém sídlí provozovatel letiště včetně služby RADIO. Tento požadavek 

lze doložit citací, obsahující požadavek předpisu L14: 

Překážková návěstidla nízké svítivosti typu A nebo B musí být použita tam, kde je objekt 

méně rozsáhlý a kde jeho výška nad úrovní okolního terénu je menší než 45 m. [9] 

Podle předpisu L14 se rozsáhlý objekt definuje jako skupina více budova. Jelikož hangár je 

samostatná budova, objekt je definován jako méně rozsáhlý. Schéma označení hangáru 

překážkovými návěstidly je uvedeno na obrázku 14. Bude použito překážkové osvětlení 

nízké svítivosti typu A červené barvy. Dle požadavků předpisu L14 a ÚCL je také nutné, aby 

byla návěstidla umístěna co nejvýše a v intervalu ne větším než 45 m [9]. 

 

Obrázek 14: Osvětlení hangáru letiště překážkovými návěstidly. Zdroj: autor/ Mapy.cz 
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3.2.2 Přibližovací světelná soustava 

Při návrhu konceptu provozu je vhodné zauvažovat o tom, zda je přibližovací světelná 

soustava pro noční provoz VFR nezbytná. Předpis definuje, že se přibližovací světelná 

soustava musí skládat z řady návěstidel, sahajících minimálně 420 m před práh dráhy. [9] 

 Pokud se uvažuje směr RWY 07 pro instalaci přibližovací světelné soustavy, je zřejmé, že 

posunutý práh RWY 07 znemožňuje instalaci nadzemních přibližovacích návěstidel, neboť 

prostor před prahem RWY 07 je letouny využíván pro vzlet, i pro pojíždění a došlo by tak ke 

kontaktu některých částí letounu s jednotlivými návěstidly, což by mělo za následek 

poškození těchto návěstidel i letounu.  

V praxi by tedy bylo možné přibližovací světelnou soustavu do povrchu RWY zapustit. Tato 

varianta by byla ovšem velmi finančně, provozně i fyzicky nákladná, a měla by za následek 

omezení provozu na letišti do té doby, než budou návěstidla instalována. 

Předpis vyžaduje zavedení přibližovací světelné řady pouze na nepřístrojových letištích 

s kódovým značením 3 a 4.  Letiště Mnichovo Hradiště odpovídá pouze kódovému značení 

2, z hlediska legislativy tedy instalace této světelné soustavy není nezbytná. Po diskuzi 

s provozovatelem letiště tedy bylo rozhodnuto do konceptu nočního provozu s přibližovací 

světelnou soustavou zatím neuvažovat. [9] 

I když by jistě instalace přibližovací světelné řady na LKMH měla za následek zvýšení 

bezpečnosti provozu a lepší situační povědomí (situational awareness), výše uvedený text 

uvedl, že instalace přibližovací světelné řady za současného řešení není nezbytná. 

3.2.3 Soustava PAPI 

V souvislosti s instalací soustavy PAPI je nutné určit správnou vzdálenost těchto návěstidel 

od prahu RWY, čemuž se věnuje následující text. 

Předpis L14 definuje, že na RWY, kde není instalován systém ILS, je nutné zajistit 

dostatečnou vzdálenost kol hlavního podvozku nad prahem této RWY. Pro usnadnění určení 

této vzdálenosti jsou letouny děleny do 4 kategorií podle výšky oka pilota od kola letounu 

v konfiguraci pro přiblížení. [9] Tyto vzdálenosti jsou k dispozici v tabulce 1: 
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Tabulka 1: Minimální a žádoucí vzdálenost kola nad prahem RWY [9] 

Výška oka pilota od kol 

letounu v konfiguraci pro 

přiblížení 

Žádoucí vzdálenost kola 

nad prahem RWY (m) 

Minimální vzdálenost kola 

nad prahem RWY (m) 

Až do ale ne včetně 3 m 6 3 

3 m do ale ne včetně 5 m 9 4 

5 m ale ne včetně 8 m 9 5 

8 m ale ne včetně 14 m 9 6 

 

K uvedení do problematiky PAPI návěstidel je také nutné definovat pojem minimální výška 

oka nad prahem RWY. Jedná se o nejnižší výšku oka pilota nad prahem RWY, ve které ještě 

při pohledu na návěstidla PAPI vidí indikaci správné trajektorie letounu po sestupové rovině, 

tzn. „2 bílé, 2 červené“, resp. „1 bílou, 1 červenou“ v případě užití návěstidel APAPI. Tato 

indikace je na následujícím schématu definována úhlem „B“. 

 

Obrázek 15: Úhly vyzařování návěstidel PAPI [9] 

Následující obrázek 16 zobrazuje situaci při konečném přiblížení.  

• D1 definuje vzdálenost návěstidel PAPI od prahu RWY 

• EWH (Eye-wheel height) pak definuje výšku oka od kol letounu  

• WTH  (Wheel-treshold height) určuje výšku kol nad prahem RWY. 
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Obrázek 16: Výšky používané při výpočtu vzdálenosti PAPI od prahu RWY [10] 

 

Součet výšek WTH a EWH pak dává výšku MEHT.  

S využitím všech definovaných parametrů lze přistoupit k výpočtu vzdálenosti PAPI 

návěstidel pro LKMH, a to oba směry RWY, tj. 07 i 25.  

K výpočtu je nutné uvést i požadavek předpisu L14:  

 

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 [9]. 

 

Konkrétně bylo počítáno s letounem SAAB 340, který provozovatel letiště považuje za 

nejnáročnější letoun. Jelikož není informace o výšce EWH pro tento letoun veřejně dostupná, 

byl osloven přímo výrobce. Z dat poskytnutých výrobcem vyplývá, že výška EWH má 

hodnotu 3,1 m. Letoun tedy spadá do druhé skupiny tabulky 1. Výška MEHT pro druhou 

skupinu tabulky, kam spadá SAAB 340, je tedy součet horního omezení výšky EWH, v tomto 

případě 4,99 m a žádoucí vzdálenosti kola nad prahem RWY, v tomto případě 9 m. Výška 

MEHT pro druhou skupinu letounů v tabulce 1, kam spadá SAAB 340, bude mít hodnotu cca 

13,99 m. [11] 

Při pohledu na obrázek 16 je zřejmé, že vzdálenost D1 je určena následujícím vztahem: 

𝐷1 = 𝑀𝐸𝐻𝑇 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝑔(𝜃2 − 2´) kde: 
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• D1 je vzdálenost návěstidel PAPI od prahu RWY 

• MEHT udává výšku oka pilota nad prahem RWY letounů druhé kategorie tabulky. 

• 𝜃2 je úhel nastavení návěstidel PAPI (úhel sestupu -10´. 10´se odečítá z důvodu 

nejnižší polohy očí posádky při indikaci PAPI, oznamující správnou sestupovou 

rovinu, toto indikuje úhel B na obrázku 15). Pro obě RWY na LKMH bylo počítáno se 

standardním úhlem sestupu 3°.  

• V praxi je ještě nutné odečíst 2´ a to z důvodu, aby pilot byl schopen rozeznat 

přechod vizuálního vjemu na návěstidlo plně červené barvy pod rozlišovacím 

sektorem, indikovaným úhlem B na obrázku 15. [10] 

 

Po dosazení do výše uvedeného vzorce lze získat následující hodnoty: 

𝐷1 = 𝑀𝐸𝐻𝑇 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝑔(𝜃2 − 2´) = 13,99 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝑔(2°50´-2´)=286 m 

Uvedená hodnota je pouze minimální. Po konzultaci s ÚCL bylo stanoveno, že poloha 

návěstidel PAPI musí odpovídat i poloze zaměřovacího bodu. V praxi je možné značení 

zaměřovacího bodu a všech ostatních postranních dráhových značení přemístit, nebo 

posunout PAPI na úroveň zaměřovacího bodu. Jelikož vypočítaná vzdálenost návěstidel 

PAPI od prahu je minimální, bylo Úřadem pro civilní letectví doporučeno návěstidla posunout 

na úroveň zaměřovacího bodu, tj. 300 m od prahů obou RWY, jak je znázorněno na obrázku 

17 a 18. 

 

Obrázek 17: Schéma budoucí instalace PAPI, RWY 07. Zdroj: autor/ Mapy.cz 
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Jak je z obrázku 17 zřejmé, návěstidla PAPI ve směru RWY 07 zasahují do povrchu travnaté 

RWY 08/26. Z tohoto důvodu tedy je nutné práh RWY 08 posunout dále, směrem k prahu 

RWY 25 tak, aby přitomnost návěstidel PAPI nepředstavovala překážku letounům 

provádějícím přibližení na RWY 08. Po diskusi s provozovatelem letiště také vyšlo najevo, že 

v případě potřeby je možné travnatou RWY 08/26 posunout tak, aby přítomnost návěstidel 

nepředstavovala pro provoz letadel překážku, či trvale uzavřít. 

 

 

Obrázek 18: Schéma zobrazující instalaci PAPI ve směru RWY 25 

Při návrhu instalace PAPI návěstidel je nutné také určit, zda se v okolí letiště nenachází 

žádná překážka zasahující do ochranné plochy PAPI návěstidel. V následující tabulce jsou 

uvedeny rozměry a sklony ochranné plochy návěstidel PAPI pro nepřístrojové letiště 

kódového značení 2, kterým je Mnichovo Hradiště. 

 

Tabulka 2: Parametry ochranné plochy návěstidel PAPI, nepřístrojová RWY [9] 

Délka vnitřního okraje 80 m 

Vzdálenost od světelné soustavy PAPI D+60 m 

Rozevření na každou stranu 10 % 

Celková délka 7500 m 

Sklon A-0,57° 
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• Vzdálenost D je vzdálenost návěstidel PAPI od prahu RWY 

• Úhel A je zobrazen na obrázku 15 a udává nejnižší výšku, při které letová posádka 

při sestupu vidí jedno bílé a tři červená návěstidla. Úhel má hodnotu 2,5°. 

 

Schéma ochranné plochy je znázorněno na následujícím obrázku 19: 

 

Obrázek 19: Schéma ochranné plochy návěstidel PAPI [9] 

S využitím výše definovaných rozměrů lze vykreslit polohu ochranných ploch na LKMH, a to 

pro RWY 07 i 25.  
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Obrázek 20: Nákres ochranné plochy návěstidel PAPI RWY 07, nepřístrojová RWY. Zdroj: 

autor/MicroStation 

 

Obrázek 21: Nákres ochranné plochy návěstidel PAPI RWY 25, nepřístrojová RWY. Zdroj: 

autor/MicroStation 

Vykreslením ochranných ploch pro RWY 07 i 25 a analýzou nákresu ochranné plochy do 

mapového podkladu bylo zjištěno, že do těchto ploch nezasahuje žádná překážka. Poloha 

PAPI návěstidel je tak vyhovující a není nutné je přesunovat dále od prahu RWY. 

Jelikož provozovatel letiště v dlouhodobém hledisku usiluje o certifikaci letiště dle pravidel 

IFR, je vhodné i ověřit, zda instalace PAPI návěstidel vyhoví i požadavku na rozměry 
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ochranné plochy na RWY pro nepřesné přiblížení kódového značení 2. Pokud by se 

v ochranné ploše nacházela překážka, bylo by nutné návěstidla PAPI posunout dál od prahu 

RWY a přeznačit postranní dráhové značení, či zvýšit úhel sestupu na hodnotu vyšší, než 3°. 

Následující tabulka 3 uvádí rozměry této ochranné plochy. 

 

Tabulka 3: Parametry ochranné plochy návěstidel PAPI, RWY pro nepřesné přístrojové 

přiblížení [9] 

Délka vnitřního okraje 150 m 

Vzdálenost od světelné soustavy PAPI D+60 m 

Rozevření na každou stranu 15 % 

Celková délka 7500 m 

Sklon A-0,57° 

 

Aby bylo možné určit, zda se v ochranné ploše návěstidel PAPI nenacházi žádná překážka, 

je nutné ochrannou plochu opět do mapového podkladu zakreslit. 

 

 

Obrázek 22: Nákres ochranné plochy návěstidel PAPI RWY 25, RWY pro nepřesné 

přístrojové přiblížení. Zdroj: autor/MicroStation 

Analýzou ochranné plochy mapového podkladu, jejíž výřez je znázorněn na obrázku 22 bylo 

zjištěno, že se v ochranné ploše návěstidel PAPI ve směru RWY 25 nenachází žádná 
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překážka, která by do plochy vertikálně zasahovala. Na následujícím obrázku 23 je 

vykreslena ochranná plocha RWY 07 pro nepřesné přístrojové přiblížení. 

 

Obrázek 23: Nákres ochranné plochy návěstidel PAPI RWY 07, RWY pro nepřesné 

přístrojové přiblížení. Zdroj: autor/MicroStation 

Ve směru RWY 07 je situace mírně odlišná. Jak je z obrázku 23 zřejmé, do ochranné plochy 

horizontálně zasahuje hangár, kde sídli provozovatel letiště, včetně stanoviště RADIO. Aby 

bylo možné určit, zda hangár do ochranné plochy zasahuje vertikálně, je nutné znát 

vzdálenost hangáru od počátku ochranné plochy. Z obrázku 23 je zřejmé, že tato vzdálenost, 

dále označovaná jako L, činí 272 m. Aby bylo možné určit, jak vysoko se rovina v místě 

protnutí s hangárem nachází, je nutné znát i její sklon. Tyto údaje jsou dostupné v tabulce 3. 

Tento úhel má dle tabulky 3 hodnotu A-0,57°. Úhel A je pak definován na obrázku 15 a má 

hodnotu 2,5°. Celková výška ochranné plochy v místě hangáru je tedy určena vztahem: 

ℎ = 𝑡𝑔 (𝐴 − 0,57°) 𝐿 = 𝑡𝑔(2,5 − 0,57°) 272 = 9,16 𝑚 

Výška ochranné plochy v místě, kde její rovina protíná hangár, je tedy 9,16 m. Měřením 

hangáru pak bylo zjištěno, že jeho nejvyšší část má výšku 8,2 m. Hangár tedy leží pod 

rovinou ochranné plochy a nezasahuje do ní. Analýzou v dalších místech ochranné plochy 

bylo zjištěno, že se v rovině plochy nenachází žádná další překážka. 

S využitím mapových podkladů a rozměrů ochranných ploch návěstidel PAPI bylo tedy 

zjištěno, že jak pro nepřístrojovou, tak přístrojovou RWY pro nepřesné přiblížení kódového 

značení 2 se v ochranných plochách nenachází žádná překážka, která by měla za následek 
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nutnost posunutí PAPI dále od prahu RWY či zvýšení sklonu úhlu sestupu návěstidel PAPI 

ze standardní hodnoty 3°. 

3.2.4 Prahová poznávací návěstidla 

Předpis L14 požaduje instalaci prahových poznávacích návěstidel v případě trvalého 

posunutí prahu RWY od jejího konce a je-li nutné doplňkové zvýraznění tohoto prahu. Při 

řešení výkladu předpisu, kdy je doplňkové zvýraznění prahu nutné, byl tento dotaz společně 

s návrhem konceptu SZZ pro LKMH vznesen na Úřad pro civilní letectví, jejichž požadavek 

byl tato návěstidla do konceptu zahrnout. Návěstidla budou umístěna hned vedle vnějších 

prahových polopříček ve směru RWY 07. Ve směru RWY 25 poznávací návěstidla nebudou 

nutná, jelikož se v tomto směru nenachází posunutý práh RWY. Prahová poznávací 

návěstidla jsou znázorněna na obrázku 24. [9] 

 

 

Obrázek 24: Prahová poznávací návěstidla RWY 07 a vnější prahové polopříčky a koncová 

návěstidla typu MLOK. Zdroj: autor/ Mapy.cz 
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3.2.5  Vnější prahové polopříčky a prahová návěstidla 

Pokud by se koncept věnoval pouze prahovým návěstidlům, narazilo by se na několik 

překážek ztěžujících či přímo znemožňujících implementaci těchto světelných návěstidel na 

prahu RWY 07. 

První překážkou je, že koncept stálých prahových návěstidel by vyžadoval zapuštění těchto 

návěstidel do povrchu RWY 07. RWY 07/25 s APRON W spojuje pouze jedna pojezdová 

dráha, a to konkrétně TWY B. Pokud by byla použita stálá nadzemní prahová návěstidla na 

úrovni prahu RWY 07, nebyla by dle požadavku předpisu zajištěna vzdálenost podvozku, 

vrtulí či motorových gondol proudových letounů tak, jak je to uvedeno v kapitole 2.2.3 a došlo 

by ke kontaktu pohybujícího se letounu mezi začátkem RWY a prahem RWY 07 s těmito 

návěstidly. Pro ilustraci si tuto hypotetickou situaci lze názorně představit na následujícím 

obrázku.  

 

 

Obrázek 25: Schéma letounu pojíždějícího na apron W přes prahová nadzemní návěstidla. 

Zdroj: autor/ Mapy.cz 

Jelikož provozovatel letiště uvažuje o výběru mezi návěstidly nadzemními solárního typu a 

návěstidly, využívající kabelový zdroj energie, je nutné v konceptu zahrnout obě varianty. 

Jelikož jsou návěstidla solární nadzemního typu, bylo by jedinou možností instalovat vnější 

prahové polopříčky, umístěné souměrně ve dvou mezerách mezi prahem RWY. 
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Vnější prahové polopříčky jsou zelené barvy, vyzařované pouze ve směru prováděného 

přiblížení tak, aby nedošlo k záměně při provozu z opačné strany RWY, a musí se skládat 

nejméně z 5 návěstidel do vzdálenosti 10 m od postranních dráhových návěstidel. [9] 

Pokud budou aplikována výše uvedená pravidla pro RWY 07/25 na LKMH, lze určit, že na 

prahu RWY 07 se musí nacházet celkem 10 kusů návěstidel, s tím, že budou dle předpisu 

L14 rozdělena do dvou skupin oddělených mezerou.  

Mezi jednotlivými návěstidly prahových polopříček, kterých bude celkem 5 kusů na každou 

stranu, bude vzdálenost ne menší než 2,5 m tak, aby se prahové polopříčky rozprostíraly do 

vzdálenosti 10 m dle požadavku předpisu od postranních dráhových návěstidel s tím, že 

první návěstidlo prahové polopříčky se bude nacházet na úrovni postranních dráhových 

návěstidel. [9] 

Schéma instalace prahových polopříček je zobrazeno na obrázku 24. 

Překážkou pro prahové polopříčky a mimo jiné návěstidla PAPI je však přítomnost RWY 

08/26, do které budou návěstidla zasahovat. V praxi bylo konzultací s provozovatelem letiště 

i ÚCL doporučeno práh travnaté RWY 08 posunout ve směru RWY 26 či trvale uzavřít pro 

letecký provoz a zrušit. Na následujícím obrázku je zobrazeno místo případné instalace 

prahových polopříček u prahu RWY 07. Oranžové praporky označují práh travnaté RWY 08. 

 

 

Obrázek 26: Místo instalace prahových polopříček RWY 07 a práh RWY 08. Zdroj: autor 
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V případě instalace kabelových návěstidel je pak možné použít oba typy instalace. Je možné 

návěstidla jak zapustit, tak instalovat vnější prahové polopříčky tak, jako u návěstidel 

solárních. 

Na prahu RWY 25 je situace odlišná. Před prahem RWY 25 se nenachází žádná plocha 

určená pro provoz letadel. Nachází se tam pouze plocha nezpůsobilá pro provoz letadel, 

označená bílým křížem „X“.  

Jelikož se z výše uvedených důvodů přes práh RWY 25  nepojíždí, a v okolí se nenachází 

žádná překážka bránící vybudování nadzemních prahových návěstidel, koncept bude 

s prahovými nadzemními návěstidly uvažovat.  

Na prahu RWY 25 se bude nacházet celkem 6 prahových návěstidel, oddělených mezerou a 

rozdělených do dvou skupin. Odstavec 2.2.8 uvedl, že mezera mezi těmito skupinami nesmí 

být širší než polovina vzdálenosti mezi řadami postranních dráhových návěstidel. Tato 

návěstidla jsou od sebe vzdálena 30 m, což odpovídá šířce RWY 07/25, mezera tedy nesmí 

být širší než 15 m. Pokud se uvažuje mezera o hodnotě 15 m, mezi jednotlivými prahovými 

návěstidly je mezera o hodnotě přibližně 3,75 m při uvažovaném počtu 6 návěstidel. Schéma 

prahových návěstidel RWY 25 společně s koncovými návěstidly RWY 07 je na obrázku 25. 

3.2.6  Koncová návěstidla 

Návěstidla se dle požadavku předpisu L14 musí skládat minimálně z 6 jednotlivých světel 

uspořádaných do dvou skupin tak, že budou rozmístěna ve stejných vzdálenostech a mezi 

skupinami je mezera, rovna nejvýše polovině vzdálenosti mezi řadami postranních 

dráhových návěstidel [9].  

Uvažuje-li tedy koncept o těchto koncových návěstidlech ve směru přiblížení či vzletu ze 

RWY 07, návěstidla budou umístěna tak, jako prahová návěstidla RWY 25, avšak 

v opačném směru tak, aby byla viditelná při vzletu a přistání v uvažovaném směru RWY 07. 

Stejně jako návěstidla prahová se tedy budou skládat z 6 kusů ve dvou skupinách 

s intervalem přibližně 3,75 m tak, aby mezera mezi těmito skupinami nebyla větší než 15 m. 

Situace je znázorněna na obrázku 27. 
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Obrázek 27: Prahová návěstidla RWY 25 a koncová návěstidla RWY 07. Zdroj: Autor/ 

Mapy.cz 

Pokud se uvažuje o směru RWY 25, situace je zcela odlišná. V konceptu bylo řešeno, zda 

koncová návěstidla umístit až na konec betonové plochy, či konec použitelné délky pro vzlet 

(TORA), resp. použitelné délky pro přistání (LDA) což je v případě směru RWY 25 práh 

dráhy 07. Požadavek ÚCL byl takový, aby byly letové posádky schopné rozeznat jak konec 

použitelné délky pro vzlet a přistání, tak konec betonové plochy, odpovídající ve směru RWY 

25 konci použitelné délky pro přerušený vzlet (ASDA). Návěstidla koncová ale v případě 

návěstidel solárních ale nejdou do povrchu RWY zapustit, jelikož jsou pouze nadzemní. 

Tento typ na konci RWY 25 (prahu RWY 07) použít nelze, jelikož se přes práh pojíždí a také 

provádí vzlet ze směru RWY 07. Po vznesení dotazu na Úřad pro civilní letectví, zda existuje 

ještě jiná možnost než návěstidla zapustit, bylo doporučeno použít návěstidla typu MLOK, 

která se dodnes používá na travnatých letištích. Jedná se o obdobu vnějších prahových 

polopříček, avšak v tomto případě obousměrných. Konkrétně pro LKMH bylo pak ÚCL 

doporučeno použít dvousměrová návěstidla, ze směru RWY 07 bude vyzařovat návěstidlo 

barvy zelené jako vnější prahová polopříčka a ze směru RWY 25 návěstidlo červené. 

Schéma systému MLOK je k dispozici na obrázku 28. 
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Obrázek 28: Schéma světelného systému MLOK [12] 

Obdoba koncových návěstidel systému MLOK není v současné době definována v žádném 

platném legislativním předpise, nicméně ÚCL bylo sděleno, že jelikož letiště Mnichovo 

Hradiště disponuje safety management systemem, bylo by v praxi možné koncová návěstidla 

typu MLOK instalovat, a to po provedení bezpečnostní studie ze strany provozovatele letiště, 

tak v případě provozovatelů proudových letounů tak, jako je v současné době prováděna 

v případě provozu proudových letounů bez návěstidel PAPI. 

V případě instalace kabelových návěstidel bylo ÚCL doporučeno na konci LDA a TORA 

RWY 25 přistoupit k instalaci zapuštěných koncových návěstidel tak, jako u návěstidel 

prahových. Bude pak použito 6 návěstidel, které budou ve směru přiblížení ve směru RWY 

07 vyzařovat zelené světlo a ve směru RWY 25 pak světlo koncové, červené. V praxi je pro 

kabelová návěstidla také možné použít návěstidla typu MLOK. 

3.2.7 Návěstidla dojezdové dráhy 

Jelikož se plocha ve směru RWY 25 mezi koncem použitelné délky pro vzlet a přistání (práh 

RWY 07) a koncem betonové plochy klasifikuje jako dojezdová plocha, určená pro zastavení 

letadel v případě přerušeného vzletu, bude tato část osazena postranními návěstidly červené 
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barvy, která budou totožná s předprahovým značením RWY 07. Bude použito návěstidlo 

červené barvy pro oba směry. Konec betonové plochy pak je vymezen čtyřmi koncovými 

návěstidly červené barvy. Schéma návěstidel dojezdové dráhy je k dispozici na obrázku 27. 

3.2.8 Postranní dráhová návěstidla 

Na nepřístrojové dráze je maximální podélná vzdálenost těchto návěstidel, definována 

předpisem L14, ne větší než 100 m, avšak z hlediska bezpečnosti provozu za nočních 

podmínek se doporučuje vzdálenost menší. Koncept tedy uvažuje s podélnou vzdáleností ne 

větší než 60 m. Tato hodnota byla doporučena Úřadem pro civilní letectví v případě 

certifikace letiště pro provoz podle přístrojů. [9] 

Jelikož je ve VFR příručce dostupná informace o délce vzletové a přistávací dráhy na LKMH, 

lze z této znalosti a s kalkulovanou podélnou vzdáleností cca 60 m určit počet jednotlivých 

postranních dráhových návěstidel. 

Ačkoli má délka, použitelná pro vzlet ze směru RWY 07 dle VFR příručky hodnotu 1970 m, 

celková délka betonové plochy, kterou je nutné osvětlit je však o něco větší, cca 2015 m. 

Jednoduchým výpočtem tedy lze určit, že počet postranních prahových návěstidel 

od začátku použitelné délky pro rozjezd ve směru RWY 07 činí 66 jednotlivých kusů se 

zachováním podélné vzdálenosti cca 59,3 m mezi jednotlivými návěstidly. Návěstidla pak 

budou umístěna co nejblíže okrajům RWY, aby nebyla překročena předpisem definovaná 

maximální vzdálenost 3 m od jednotlivých okrajů RWY. [1] [9] 

Dle dalšího požadavku předpisu L14 je také nutné u postranních dráhových návěstidel 

rozlišit několik druhů barev. Pokud se uvažuje směr RWY 07 a začne se začátkem RWY, 

předpis jasně definuje, že mezi začátkem RWY a jejím prahem musí být postranní dráhová 

návěstidla červené barvy. Toto se z hlediska předpisu L14 nazývá jako předprahové 

značení. Předsunutý práh je umístěn do vzdálenosti cca 465 m od prahu dráhy, 

jednoduchým výpočtem pak opět lze určit, že těchto návěstidel červené barvy je celkem 14 

při zachování podélné vzdálenosti cca 59,3 m, která byla volena tak, aby nedošlo 

k překročení maximální podélné vzdálenosti 60 m, z hlediska možné budoucí certifikace 

letiště podle pravidel IFR. [9] 

Na následujícím obrázku 29 je vidět, jak se bude situace jevit posádce, provádějící přiblížení 

na RWY 07. Posádka uvidí jednosměrová postranní návěstidla červené barvy, vzhledem 

k posunutému prahu RWY 07. Následovat budou jednosměrové vnější prahové polopříčky 

zelené barvy. Vnější prahové polopříčky se budou letové posádce z větších vzdáleností jevit 
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jako spojitá světelná čára, z tohoto důvodu a z důvodu větší přehlednosti a rozlišitelnosti 

jednotlivých návěstidel je takto situace vyobrazena na obrázku 29. 

 

Obrázek 29: Postranní dráhová návěstidla včetně posunutého prahu RWY 07 a vnějších 

prahových polopříček RWY 07 Zdroj: autor/ Mapy.cz 

 

V úseku za prahem RWY 07 se nachází celkem 52 návěstidel. Dle požadavku předpisu L14 

by pak posledních třetina RWY měla vyzařovat světlo žluté, a to v uvažovaném směru RWY 

07. Třetina RWY je cca 516 m, těchto návěstidel bude celkem 18 kusů. [9] 

 

Obrázek 30: Postranní dráhová návěstidla, posledních 500 m RWY 07. Zdroj: autor/ Mapy.cz 
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Ve směru RWY 25 je opět poslední třetina návěstidel před koncem RWY žluté barvy.  

 

Obrázek 31: Postranní dráhová návěstidla, posledních 500 m RWY 25. Zdroj: autor/ Mapy.cz 

3.2.9 Postranní návěstidla pojezdové dráhy  

Dle požadavku předpisu L14 platí pravidlo, že jednotlivá postranní návěstidla pojezdové 

dráhy a odbavovací plochy nesmí být v přímých úsecích v intervalech větších než 60 m. 

V oblouku je vhodné zvolit interval menší, aby byla zajištěna jasná indikace oblouku. [9] 

Výše v textu bylo uvedeno, že budou osvětleny následující pojezdové a odbavovací plochy: 

• TWY B 

• APRON W, jelikož zde ve většině případů dochází k odbavování obchodních letů a 

ke stání letadel. 

 

Vzdálenost od kraje RWY 07 k začátku APRON W činí 50 m. Na TWY B se nachází 8 

postranních návěstidel modré barvy. Jelikož se mezi TWY B a APRON W nachází oblouk, je 

interval mezi návěstidly menší. 
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Obrázek 32: Postranní návěstidla pojezdové dráhy. Zdroj: autor/ Mapy.cz 

Situace na APRON W je velmi podobná. Jednotlivá návěstidla budou mezi sebou mít 

vzdálenost 38 m, návěstidel je celkem 13. Situaci znázorňuje následující obrázek 33. 

 

 

Obrázek 33: Osvětlení APRON W. Zdroj: autor/ Mapy.cz 
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Na obrázku 33 je uvedeno, že vzdálenost návěstidel po delších stranách APRON W činí 38 

m. Na straně východní je vzdálenost jednotlivých návěstidel 25 m tak, aby byl jasně 

definován okraj odbavovací plochy APRON W. 

V souladu s platnou legislativou je také nutné osvětlit odbavovací plochu, APRON W. 

Osvětlení bude reflektorové, jelikož bude docházet k nočnímu odbavení letů a na ploše se 

budou pohybovat osoby a letištní technika. Celkem budou instalovány 4 reflektory pro 

osvětlení APRON W.   

3.2.10 Osvětlení letištních znaků, ukazatelů směru a síly větru 

Jednou z podmínek pro používání letiště za podmínek VFR noc je i osvětlení letištních znaků 

a ukazatelů směrů větru. [9] 

Osvětlením tedy bude vybaven znak identifikující TWY B a APRON W v blízkosti TWY B a 

z opačné strany znak identifikující TWY B a RWY 07. 

 

 

Obrázek 34: Letištní znak, APRON W. Zdroj: autor 
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Obrázek 35: Letištní znak, RWY 07. Zdroj: autor 

Na letišti budou osvětleny i dva ukazatele směru větru. Jeden je umístěn v blízkosti RWY 25, 

druhý se nachází v blízkosti stanoviště RADIO. Po konzultaci s ÚCL bylo doporučeno druhý 

ukazatel přesunout blíže k prahu RWY 07, neboť se nachází za budovou stanoviště RADIO 

a může tak docházet k jeho ovlivňování prouděním vzduchu okolo budovy stanoviště RADIO. 

Nové místo bylo zvoleno na letištním pozemku tak, aby byl indikátor směru větru dobře 

viditelný a aby nepředstavoval překážku přítomnosti RWY 08 a nedocházelo k zastínění 

návěstidel PAPI. Nové místo je označeno na obrázku 36: 

 

Obrázek 36: Relokace ukazatele směru větru. RWY 07. Zdroj: autor/ Mapy.cz 
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Obsah kapitoly 3, tzn. návrh jednotlivého vybavení, počtu a rozmístění návěstidel, byl 

přednesen na odboru letišť a leteckých staveb Úřadu pro civilní letectví. Úřadem bylo 

shledáno, že návrh je z hlediska legislativy uspokojivý a po konkrétním posouzení pro letiště 

Mnichovo Hradiště také v praxi dostatečný. Návrh na vybavení a jeho umístění byl zvolen 

tak, aby v případě budoucí certifikace letiště pro provoz IFR vyhovoval jak pro provoz VFR 

noc, tak pro IFR. Z hlediska legislativy a provozu na letišti by tedy měl koncept ÚCL i 

provozovateli letiště vyhovovat. 
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4 Specifikace vhodného vybavení 

Předchozí text uvedl legislativní požadavky na fyzické parametry jednotlivých návěstidel. Aby 

však bylo možné v konceptu uvažovat i o možném typu vybavení a jeho rozmístění na 

letištních plochách, je nutné se věnovat i jeho specifikaci, jako především zdroje napájení a 

dalším charakteristikám. Toto je uvedeno v následujícím textu. 

4.1     Zdroje napájení světelného zabezpečovacího systému 

4.1.1  Elektrický zdroj napájení 

V dnešní době většina letišť používá napájení osvětlení z veřejné rozvodné soustavy. 

V počátcích byly používány především halogenové žárovky, v dnešní době se ale díky 

vysoké spolehlivosti, životnosti a nízkému příkonu začaly používat i LED žárovky. Obecnými 

požadavky kladenými na fyzické parametry světelných návěstidel jsou: 

• Stejná svítivost u všech návěstidel jednoho konkrétního druhu světelné řady 

• Zálohování napájení návěstidel, a to především u letišť provozovaných za podmínek 

letu IFR a za snížené meteorologické dohlednosti 

• Neovlivnění systému při výpadku jednoho nebo vice návěstidel [13] 

 

 
Tyto požadavky vedly k napájení letištních světelných systémů sériovým proudovým 

rozvodem za využití oddělovacích transformátorů. 

 

Obrázek 37: Schéma elektrického zapojení kabelových návěstidel [13] 
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Na letištích, kde se uvažuje provoz za snížených meteorologických podmínek podle pravidel 

letu IFR, či tam, kde se uvažuje provoz za nízkých dráhových dohledností jsou z důvodu 

zálohování světelné soustavy navrhovány obvykle jako dvousmyčkové.  

Pokud se stane, že vypadne jeden zdroj (smyčka), zhasne polovina návěstidel ve světelné 

soustavě. Toto opatření zamezí dezorientaci letové posádky provádějící přiblížení na 

příslušnou RWY tak, že z pohledu letové posádky nedojde vizuálně k deformaci či změně 

pozorovaného obrazce, který je tvořen světelnou zabezpečovací soustavou. [13] 

 Pro přehlednost si lze situaci představit na následujícím obrázku. 

 

 

Obrázek 38: Dvousmyčkové řešení přibližovací světelné soustavy [13] 

U drah, používaných pro provoz v noci, přístrojových drah a drah používaných pro provoz za 

nízké dohlednosti musí být zajištěno náhradní napájení pro případ výpadku hlavního zdroje. 

Toto v praxi bývá zajištěno dieselagregáty, které jsou zcela nezávislé na dodávce elektrické 

energie, neboť jsou schopny vyrábět a dodávat energii vlastní. Doba potřebná pro start 

agregátu je obvykle pokryta dodávkou energie ze záložních bateriových zdrojů. Maximální 

doba, určená pro přepnutí na náhradní zdroj v případě výpadku zdroje hlavního je pak 

v závislosti na typu provozu definována v předpise L14, hlavě 8, věnující se elektrickým 

systémům. 
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4.1.2  Systém MoLiS 

Jedním ze systémů uvažovaných provozovatelem letiště je i systém MoLiS, nabízený 

společností TRANSCON electronic systems s.r.o. Jedná se o mobilní systém, který je 

navržený především pro letiště s nezpevněnou RWY, a obsahuje všechno potřebné světelné 

vybavení, které definuje letecký předpis L14. 

Systém se skládá ze dvou částí. První, mobilní vozík obsahuje osvětlený systém ukazatele 

směru větru. 

 

Obrázek 39: Ukazatel směru větru, systém MoLiS [14] 

Druhou částí jsou přemístitelná návěstidla s integrovaným transformátorem, dráhová 

prahová a koncová návěstidla, včetně návěstidel APAPI, systém primárních letištních kabelů, 

generátor a zdroj konstantního proudu. Návěstidla jsou pak řízena přes rádiové dálkové 

ovládání. [14] 
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Obrázek 40: Příklad instalace systému MoLiS [14] 

Po diskuzi s provozovatelem letiště a Úřadem pro civilní letectví ČR však bylo 

provozovatelem letiště rozhodnuto, že není možné v současném stavu projekt na letišti 

Mnichovo Hradiště realizovat. Projekt v současné době počítá s maximální délkou RWY 

1200 m a maximální šířkou RWY 25 m, a to především z důvodu certifikace a počtu 

návěstidel, která odpovídají těmto rozměrům. Na letišti Mnichovo Hradiště se nachází RWY 

o použitelné délce pro vzlet 1970 m. RWY 07/25 na LKMH je navíc široká 30 m, což taktéž 

není z hlediska limitace 25 m projektem MoLiS dostačující. [14] 

Systém je navíc určen primárně pro menší letiště s nezpevněnou RWY, výrobce předpokládá 

pouze dočasnou instalaci především pro příležitostné výcviky pro získání kvalifikace VFR 

noc, kdežto provozovatel letiště poptává z důvodu předpokládaného celoročního provozu 

systém stálý. Výrobce ani Úřad pro civilní letectví v současné době nepředpokládá realizaci 

a certifikaci projektu pro delší RWY, proto je projekt pro provozovatele letiště za současného 

stavu nevhodný. [14] 

4.1.3  Solární zdroj napájení 

Na středně velkých či menších letištích, provozovaných za pravidel VFR, se v nedávné době 

začaly aplikovat také světelné zabezpečovací systémy se solárními panely, které jsou 

zdrojem elektrické energie pro napájení jednotlivých návěstidel. Mezi výhody tohoto způsobu 

napájení patří především nižší pořizovací cena a téměř nulové náklady na elektrickou 

energii, kterou si každé jednotlivé návěstidlo generuje samo, a to prostřednictvím solárního 

panelu. Součástí vybavení je i monitorovací a ovládací jednotka umístěná obvykle na 

pracovišti řízení letového provozu či služby AFIS/RADIO. Jednotka monitoruje především 

stav baterie každého návěstidla, rychlost nabíjení a nabíjecí účinnost solárního panelu. 

Ovládat pak lze intenzitu osvětlení jednotlivých návěstidel, která jdou na monitoru ovládání 
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systému rozdělit do tří libovolně sestavených skupin a ovládat každou skupinu zvlášť. Dále 

lze ovládat mód provozu, například pouze svícení či pouze blikání. [15] [18] 

Jedná se o nadzemní světelné návěstidlo skládající se ze solárního panelu, propojovacího 

kabelu a návěstidla samotného, případně zařízení sloužícího k uchycení návěstidla k zemi.  

 

Obrázek 41: Solární návěstidlo [18] 

Tento druh návěstidel je používán zejména v oblastech s vysokým fotovoltaickým 

potenciálem, tzn. na místech, kde je sluneční záření dostatečné pro soběstačný provoz 

zařízení a v oblastech, které nedisponují dostatečnou infrastrukturou pro distribuci elektrické 

energie, většinou v rovníkových oblastech, zejména v Africe. 
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Obrázek 42: Množství vyprodukované a spotřebované solární energie pro letiště v Nigérii 

[16] 

Obrázek 42 zobrazuje dva údaje, a to konkrétně pro letiště v Nigérii. První, žlutá křivka, 

určuje množství elektrické energie produkované solárními panely ve Wh, a modrá 

horizontální čára pak množství energie spotřebované letištním světelným zařízením, opět ve 

Wh.  

V rámci specifikace nejvhodnějšího vybavení pro LKMH je vhodné uvažovat i o koncepci 

solárních návěstidel, jelikož se jedná o letištěm poptávaný produkt. Česká republika se 

nenachází v optimální fotovoltaické oblasti, nelze tedy předpokládat, že budou schopna 

operovat 24 h denně, avšak toto v praxi vzhledem k provozní době LKMH s jistotou nebude 

nutné.  

Aby bylo možno určit minimální počet hodin, při kterých bude možné letiště využívat pro 

noční provoz, je nutné znát i množství energie vyprodukované solárními panely na letišti a 

příkon každého návěstidla. 

Pro výpočet příjmu množství solární energie bylo využito programu Photovoltaic 

geographical information system, který je spravován Evropskou komisí. Využítí tohoto 

programu bylo doporučeno i výrobcem solárních návěstidel, který sám program při návrzích 

a analýzách využívá. Výpočet je proveden pro postranní dráhová a PAPI návěstidla, jelikož 

mají největší příkon. Všechna uvedená návěstidla, kromě návěstidel PAPI, pak mají stejný 
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solární panel o výkonu 20 Wp. Údaje o střední intenzitě pak byly poskytnuty přímo 

výrobcem.     [18,19] 

Tabulka 4 Typy solárních návěstidel a jejich příkon [18,19]                                                                      

Typ návěstidla Max. příkon (W) Příkon při střední intenzitě 

(W) 

Postranní dráhová 9 (3) 1,5 

Postranní pojezdové dráhy 0,6 0,3 

Prahová/ koncová 1,8 1 

Překážková 1,8 1 

PAPI 800 - 

Prahová poznávací 3 1,5 

 

Obrázek 43: Vstupní proměnné v programu PVGIS [20] 

Proměnné, se kterými bylo při výpočtu kalkulováno, jsou následující: 

• Zeměpisné souřadnice - byla zvolena poloha letiště Mnichovo Hradiště 

• Database used- pro oblast Evropy je použito systému PVGIS-SARAH, který využívá 

satelitních snímků z let 2005-2016. Výhodou tohoto systému je hlavně to, že na 

základě vyhodnocení satelitních snímků lze detekovat i nepříznivé povětrnostní vlivy, 

a to především oblačnost. Při oblačnosti je množství přijímané sluneční energie 

menší, tudíž je menší i množství produkované energie. Z tohoto důvodu nelze 

množství produkované energie jednoduše určit výpočtem, a je použito programu 

PVGIS. Kalkulace tedy není omezena pouze na optimální podmínky, tj. slunečné dny, 

ale bere v úvahu aktuální povětrnostní situaci [21,22]. 

• PV installed - jedná se o údaj definující nominální výkon fotovoltaického panelu. 

Jednotka kWp ukazuje, jak velký výkon je fotovoltaický panel schopen poskytnout 



60 
 

při přesně specifikovaných podmínkách. Výrobce u použitých panelů udává hodnotu 

20 Wp. 

 

• Systémové ztráty - jelikož jednotka kWp ukazuje výkon při optimálních podmínkách, 

je zřejmé, že skutečný výkon je nižší. To je dáno především kvalitou konstrukce 

panelu, nečistotou na povrchu, případnou sněhovou pokrývkou a okolní teplotou, 

neboť panely jsou účinnější při nižších teplotách. Byla dosazena hodnota 14 %, 

uváděná výrobcem. 

• Slope angle - jedná se o úhel natočení solárních panelů od roviny, kterou panel svírá 

se zemským povrchem. Panely jsou výrobcem nastavené na úhel 35°. 

• Azimuth angle - indikuje úhel natočení solárního panelu od zeměpisného jihu, 

zvolena tedy byla hodnota 0°. [19] 

 

Po dosazení výše uvedených proměnných do programu vyšly hodnoty, které jsou uvedeny 

na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 44: Množství solární energie vyprodukované panelem o výkonu 20 Wp [20] 

Z grafu lze vyčíst, že energie, vyprodukovaná za měsíc prosinec činí 0,62 kWh. Co se týče 

energie potřebné pro provoz osvětlení, situace je následující:  
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Výrobce uvádí potřebný výkon (příkon) 9 W při maximální intenzitě při nouzovém režimu, 

který se ovšem za běžného nočního provozu nevyužívá. Výrobce ovšem také uvádí, že 

příkon postranních dráhových návěstidel při maximální běžné provozní intenzitě odpovídající 

zhoršeným meteorologickým podmínkám v noci činí 3 W. Lze tedy vypočítat, že při této 

intenzitě vyzařování budou návěstidla v provozuschopném stavu v měsíci prosinci, kdy je 

množství vyprodukované energie nejnižší, za ideálních podmínek průměrně cca 7 h denně, 

což je pro účely letiště dostačující. Ve všech ostatních měsících bude vyprodukované 

energie více, takže spotřeba bude bez problémů pokryta. [19] 

Při použití solárního napájení nočního osvětlení ovšem nastává situace, že energie je 

produkována v době, kdy není osvětlení potřebné, což pro provoz VFR noc je ve dne 

a spotřebovávána je naopak v době, kdy ji nelze produkovat, což je hlavně v noci. Osvětlení 

je tedy provozováno v tzv. režimu Off-grid, tj. je napájeno z akumulátoru, který je v době 

slunečního svitu dobíjen, a v noci, při provozu návěstidel, naopak není. Tím se využití solární 

energie komplikuje, protože je systém závislý na množství energie, které je možno uchovat 

v akumulátorech. Nástroj pro analýzu výroby energie obsahuje i pomůcku pro analýzu 

provozu v režimu off-grid.  

 

 

Obrázek 45: Vstupní proměnné do programu PVGIS, off-grid [20] 

 

Výše uvedený obrázek stanovuje proměnné, které je nutné opět při výpočtu určit: 

• Za proměnnou Location byla opět zvolena poloha letiště LKMH. 
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• PV installed udává nominální výkon solárního panelu při specifických podmínkách. 

Tak jako v předchozí kalkulaci je zadán výrobcem uvedený výkon 20 Wp. 

• Battery capacity udává kapacitu obou akumulátorů v návěstidle. Výrobce deklaruje 

hodnotu 216 Wh. 

• Discharge cutoff limit zohledňuje časovou degradaci stavu baterií. Baterie se 

opotřebovávají, pokud dochází k jejich nabíjení a vybíjení (tzv. cykly). Při vybití 

baterie na předvolenou hodnotu v % její maximální kapacity dojde k přerušení 

dodávky energie do daného návěstidla. Výrobcem uvedená hodnota činí 30 %. 

• Consumption per day ve Wh udává hodnotu elektrické energie, spotřebovanou 

návěstidlem za den provozu. Pro účely provozu letiště je kalkulováno s maximální 

intenzitou vyzařování pro provoz za zhoršených meteorologických podmínek (3 W) 

a 4 h provozu denně, avšak míra provozu v praxi bude menší. Se 4 h denně je 

kalkulováno za účelem bezpečné rezervy v případě zvýšené poptávky, tento údaj byl 

doporučen provozovatelem letiště. Denní spotřeba energie bude tedy 12 Wh. 

• Slope angle a Azimuth angle udává sklon solárního panelu vůči zemskému povrchu 

a azimuth angle úhel natočení satelitu od zeměpisného jihu. Opět byly zvoleny 

hodnoty, předepsané výrobcem. 

Po dosazení výše uvedených hodnot a nahlédnutí do výsledného grafu lze zjistit 

několik faktů: 

 

 

Obrázek 46: Dny s nabitou/vybitou baterií v kalendářních měsících, 4 h provozu 

denně o intenzitě svícení 3 W [20] 



63 
 

Graf udává procentuální výskyt dní s plně nabitou a vybitou baterií v kalendářním 

měsíci. Je zřejmé, že pro požadovanou maximální provozní intenzitu 3 W a dobu 

provozu 4 h denně je provoz nejvíce limitován zimním obdobím. Červené sloupce 

indikují procentuální podíl dnů, ve kterých bude baterie vybitá, a návěstidla nebudou 

moci být využívána. Jak je z grafu viditelné, nejvíce limitující je měsíc prosinec, avšak 

dle simulace by měla návěstidla být provozuschopná při odpovídajícím příkonu 3 W 

každý den v roce po dobu minimálně 4 h. Tato naměřená hodnota byla konzultována 

s výrobcem, který správnost výpočtu potvrdil. Výrobce také uvedl, že v praxi je pro 

provoz dostatečná ještě menší intenzita, odpovídající příkonu o hodnotě cca 2 W, 

a v místě Mnichova Hradiště je pro tuto intenzitu bezpečné počítat s cca 7-8 h denně. 

[19] 

Pro účely simulace lze i vyzkoušet provozuschopnost těchto návěstidel pro hodnotu 

maximální nouzové intenzity a příkonu 9 W. Vstupní hodnoty zůstávají konstantní 

jako v předchozím případě, kromě denní spotřeby energie, která bude dosahovat 

hodnoty 36 Wh při době svícení 4 h denně.  

 

Obrázek 47: Dny s nabitou/vybitou baterií na kalendářním měsíci, 4 h provozu denně 

o intenzitě svícení 9 W [20] 

 

Zde je situace o poznání horší. Nejvíce limitující je měsíc prosinec, kde by byly 

baterie vybité až v 93 % dní. Provozovatel letiště však s nočním provozem každý den 

nepočítá a výrobce uvádí, že maximální intenzita osvětlení je určena pouze pro 
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nouzové situace a za běžného provozu není využívána. Proto lze říci, že uvedené 

hodnoty jsou pro potřeby provozovatele letiště dostačující. S využitím programu 

PVGIS bylo zjištěno, že maximální, nouzovou intenzitu o příkonu 9 W lze použít cca 

1,5 h každého dne i v zimním období tak, aby nebyla vyčerpána veškerá energie 

z baterie. Denní příjem energie pak bude 12 Wh. 

 

Obrázek 48: Dny s nabitou/vybitou baterií, 1,5 h provozu denně o intenzitě svícení 9 

W [20] 

 

Návěstidla PAPI 

Soustava PAPI se skládá ze dvou sad návěstidel po dvou kusech. Každá sada má příkon 

400 W, celkový příkon tedy 800 W. Tato návěstidla budou připojena k tzv. „solar engine“ o 

výkonu 630 Wp. Solar engine navíc obsahuje „powerbanku“ o kapacitě až 2640 Wh [18]. 

 

Obrázek 49: Množství vyprodukované solární energie pro návěstidla PAPI panelem o 

hodnotě 640 Wp [20] 
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Z grafu je zřejmé, že situace je opět nejvíce limitující v lednu a prosinci. V prosinci je 

předpoklad o hodnotě 18800 Wh vyrobené energie. Výpočtem lze tedy určit, že za den bude 

za optimálních podmínek vyrobeno cca 640 Wh, což odpovídá cca 0,75 h svícení při 

maximální intenzitě, které odpovídá příkon 800 W. Již od prvního pohledu je zřejmé, že tato 

hodnota je v praxi nedostatečná. 

Proto je opět vhodné určit procentuální počet dní s nabitou a vybitou baterií. 

 

Obrázek 50: Závislost počtu dní s nabitou/vybitou baterií na kalendářním měsíci 

návěstidel PAPI, 4 h provozu denně o intenzitě svícení 800 W [20] 

 

Pro účely konceptu je ještě provedena simulace pro návěstidla APAPI. Vstupní data 

zůstanou stejná, jak u návěstidel PAPI, pouze maximální příkon mají poloviční, tj. 400 W. 
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Obrázek 51: Závislost počtu dní s nabitou/vybitou baterií na kalendářním měsíci 

návěstidel APAPI, 4 h provozu denně o intenzitě svícení 400 W [20] 

 

Grafy potvrzují, že množství solární energie pro provoz PAPI/APAPI návěstidel je 

nedostatečné. Výrobce ovšem nabízí možnost návěstidla PAPI napájet obvyklejším 

způsobem, a to zapojením do elektrické sítě. V praxi je tedy nejvhodnější při instalaci 

návěstidel PAPI zavést i elektrické vedení, případně použít dieselagregát. 

Ve výše uvedené analýze bylo uvedeno, že teoreticky je za optimálních hodnot 

předepsaných výrobcem s využitím dat získaných z programu a výpočetního modelu PVGIS-

SARAH osvětlení dle požadavků letiště Mnichovo Hradiště možné, je ovšem nutné zvážit i 

několik faktorů, které nelze jednoduše do kalkulací zohlednit. Jedná se především o tyto 

vlivy, které výrobce nemá uvedené ve své technické specifikaci produktu: 

• Vliv účinnosti nabíjecího procesu akumulátoru-žádný nabíjecí proces nemá 

100% účinnost, ale řádově o jednotky až desítky procent menší. Při dodávce 

energie do akumulátoru tedy budou vznikat ztráty, které zejména v zimních 

měsících při malých energetických příjmech mohou představovat značnou 

část přijaté energie. 

• Návěstidla jsou ovládána přes dálkové ovládání. Jelikož je anténa součástí 

návěstidla a akumulátoru a neustále „hledá“ signál, i když návěstidlo není 

v provozu, toto hledání signálu může odebírat zejména v zimních měsících 

značnou část energetického příjmu. 
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Jelikož se jedná o relativně novou technologii v oblasti leteckého průmyslu, její 

implementace s sebou nese i jistá rizika. Ačkoliv výpočetní model určil, že z energetického 

hlediska je provoz možný, je to pouze teoretická a optimální hodnota a není zaručeno, že 

koncept bude v praxi uspokojivě fungovat, i přes to, že výrobce správnost výpočtu potvrdil. 

Proto by bylo vhodné, aby se provozovatel letiště případně dohodl s výrobcem o pronájmu či 

koupi jednoho kusu energeticky nejnáročnějšího návěstidla a zejména během zimních 

měsíců návěstidlo v časových intervalech odpovídajících požadavkům letiště na 

předpokládaný provoz testoval a posléze určil, zda je provoz těchto návěstidel v jejich 

podmínkách z energetických i provozních důvodů možný a zda skutečné, naměřené hodnoty 

odpovídají hodnotám určeným s využitím programu PVGIS. Letiště o projektu solárních 

návěstidel začalo uvažovat v jarních měsících roku 2020, dosud tedy nebylo možné 

návěstidla otestovat, jelikož testování je třeba provést zejména v zimních měsících, kdy je 

množství vyprodukované solární energie nejmenší. 
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5 Finanční analýza projektu 

Jedním z parametrů, které mohou provozovateli letiště usnadnit výběr nejvhodnějšího 

vybavení, je ekonomické zhodnocení výhodnosti projektu. V následující části je určena 

finanční nákladnost variant projektu, tedy pořizovací náklady a pravidelné náklady na provoz 

a údržbu. 

Investor si stanovil požadavek na návratnost investice v horizontu cca. 10-11 let. Finanční 

analýza se tedy zabývala otázkou, zda lze nalézt kombinaci daných parametrů (pořizovacích 

nákladů) a proměnlivých parametrů (počet provozních hodin, cena za službu) tak, aby bylo 

investičního záměru úspěšně dosaženo. Účelem bylo nalézt takovou kombinaci parametrů, 

která investičnímu záměru vyhoví. 

Za tímto účelem byla sestavena tabulka pořizovacích a provozních výdajů a příjmů 

a výsledné hodnoty byly zobrazeny v grafu. Bod, kde se křivka zobrazující příjmy dostane 

nad výdajové křivky je okamžik, v němž bylo dosaženo návratnosti investice. Modifikací 

vstupních parametrů lze najít takový průběh obou křivek, aby návratnosti investice bylo 

dosaženo ve zvoleném bodě (zde po cca. 10-11 letech). Pro přepočet z Koruny na Euro byl 

použit kurz, odpovídající ke dni 16.4.2020, a to 27 Kč za Euro. [34] 

5.1 Meteorologická situace v okolí letiště 

Jelikož je předpisem vyžadovaná dohlednost pro provoz VFR noc minimálně 5 km, je nutné 

při ekonomické studii zohlednit a z ekonomických odhadů vyjmout dobu, kdy je 

meteorologická situace na letišti pro provoz VFR noc na letišti nevyhovující. Za tímto účelem 

byl kontaktován Český hydrometeorologický ústav, kterým byla poskytnuta data obsahující 

dohlednosti pro každou hodinu každého dne v roce 2019 pro město Liberec. [27] 
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Obrázek 52: Graf dohledností v noci v Liberci, 2019 [27] 

Obrázek 52 udává dohlednosti v době, definované předpisem L 2 jako noc, tj. v době od 

konce občanského soumraku do začátku občanského svítání, a to pro všechny kalendářní 

dny v roce 2019. Je zřejmé, že dohlednost se ve většině zkoumané doby pohybovala nad 

minimální dohlednost pro provoz VFR noc 5 km, určenou předpisem L 2. 

Z dat byly vyfiltrovány časy s dohledností menší než 5 km v  dobách definovaných 

předpisem L2 v závislosti na kalendářním měsíci jako noc.  

Pro lepší názornost je podíl času s vyhovující a nevyhovující dohledností znázorněn v grafu 

na obrázku 53. 

 

Obrázek 53: Koláčový graf dohledností v noci v Liberci, 2019 [27] 
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Z obrázku 53 je zřejmé, že minimální dohlednost 5 km, určená předpisem L 2, byla v okolí 

Liberce až v 90% zkoumané doby, tj. v 90% doby kalendářních dnů v roce 2019, definované 

jako VFR noc. Pro kontrolu správnosti dat byla tato data ověřena se statistikou dohlednostmi 

v Praze, která byla taktéž poskytnuta ČHMÚ, a udávala podobné hodnoty, jako v Liberci. 

5.2 Letové ověřování 

Předpis L14 také vyžaduje po zavedení SZZ pro provoz VFR noc proces letového ověřování. 

Aby bylo možné určit provozní náklady na provoz návěstidel, je také nutné definovat náklady 

na tuto nezbytnou činnost. Tato služba je v praxi zajišťován letounem Beechcraft 350 

podnikem Řízení letového provozu ČR s.p, či pověřenou geodetickou firmou, která ji zajišťuje 

bezpilotním letounem (dronem). V případě návěstidel PAPI je pak nutné letové ověřování 

v intervalech stanovených v obrázku 54. 

 

Obrázek 54: Intervaly letového ověřování SZZ v závislosti na typu instalovaného SZZ [9] 

V případě návěstidel PAPI a SZZ pro VFR noc je po konzultaci s geodetickou firmou nutné 

kalkulovat s částkou cca 60 000 Kč ročně, tedy cca 2300 €. [23] 

Náklady, další vstupní parametry a výsledný graf výdajů a příjmů budou uvedeny dále. 
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5.3 Pořizovací náklady vybavení 

Aby bylo možné určit, v jakém časovém období se investorovi projekt vyplatí, je nutné 

stanovit pořizovací náklady vybavení, nutného pro zavedení nočního provozu na letišti, 

včetně dalších dodatečných nákladů. 

5.3.1 Náklady na solární návěstidla 

Tabulka 5: Pořizovací cena solárních návěstidel [17]  

Název produktu Množství (ks) Cena (€) 
varianta PAPI 

Cena (€) 
varianta APAPI 

RWY edge lights 66 82 500 82 500 

RWY THR/ END lights 20 26 000 26 000 

TWY edge lights 21 27 300 27 300 

Obstacle lights 5 6 500 6 500 

THR identification lights 2 2 400 2 400 

System control unit 1 8 500 8 500 

PAPI (APAPI) lights 2 25 300 12 150 

Airfield lighting control 1 4 500 4 500 

Airfield signs lighting 2 6 000 6 000 

Solar WDI 1 8 500 8 500 

Apron LED Lighting 4 3 200 3200 

Celková cena  200 700 188 550 

 

Celková pořizovací cena solárních návěstidel činí 200 700 €. Za návěstidla APAPI pak 188 

550 €. [17] 

Jelikož bylo určeno, že solární energie pro provoz návěstidel PAPI/APAPI je nedostatečná, 

je nutné zdroj elektrické energie ve směru RWY 25 zajistit dieselagregátem, včetně nabíjecí 

baterie jako záložních zdroje. Ve směru PAPI RWY 07 a APRON W pak bude zavedeno 

elektrické vedení. Cena agregátu včetně dalšího vybavení je přibližně 18 000 €.  Dále je 

ještě nutné zahrnout do konceptu stavební náklady na výkop a položení kabeláže pro 

reflektorové osvětlení APRON W a PAPI 07. Tyto náklady na kabelové vedení byly určeny 

na přibližně 15 000 €. Celková cena solárních návěstidel včetně stavebních prací a vedení 

elektrických kabelů je celkem 233 700 €, v případě APAPI pak 221 550 €. [24]  
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Dodatečné náklady jsou uvedeny v následující tabulce 6: 

 

Tabulka 6: Dodatečné náklady pro solární návěstidla [24] 

Název produktu 
Cena (€) 

varianta PAPI 
Cena (€) 

varianta APAPI 

Dieselagregát včetně bateriových 
záložních zdrojů pro napájení PAPI 
(APAPI)  

18 000 18 000 

Položení kabeláže k APRON W a PAPI 07 15 000 15 000 

Celková cena včetně 233 700 221 550 

 

Aby bylo možno určit fixní náklady na osvětlení, je nutné vzít v úvahu i životnost jednotlivých 

návěstidel a jejich komponentů. Níže uvedená tabulka 7 uvádí tyto parametry. 

Tabulka 7: Životnosti komponentů solárních návěstidel [18,19] 

Komponenta Životnost Cena (€) 

LED žárovka 100 000 h 10 

Baterie 3-4 roky 20 

Solární panel 15 let 45 

 

Dále je nutno stanovit předpokládanou dobu provozu jednotlivých návěstidel. Nejjednodušší 

situace je u LED žárovek. Výrobce uvádí předpokládanou životnost 100 000 h a cenu 10 € 

za kus. Návrh kalkuluje celkem se 114 žárovkami, jednoduše lze tedy určit, že cena 

a interval výměn LED žárovek se na hodinu provozu podílí částkou 0,01 €. Tato hodnota je 

tak nízká, že bude při výpočtech zanedbána. [18,19] 

U baterie je situace poněkud složitější. Životnost uvedená výrobcem je 3-4 roky [19], bez 

ohledu na dobu provozu. Jedno návěstidlo obsahuje dvě baterie, koncept počítá se 114 

návěstidly, každé 3 roky je tedy nutné pořídit nové baterie v celkové ceně cca 4 600 € [19].  

Jelikož koncept porovnává, zda se jsou pro provozovatele letiště výhodnější spíše návěstidla 

solární, či klasická, napojená do rozvodné sítě, je nutné definovat několik dalších parametrů. 

Návratnost investice si při ekonomické rozvaze stanoví investor, tedy provozovatel letiště. 

V tomto případě byla stanovena požadovaná návratností investice cca. 10-11 let. 
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5.3.2 Náklady na kabelová návěstidla 

Jelikož koncept porovnává výhodnost solárních návěstidel oproti návěstidlům vyžadujícím 

standardní zapojení do elektrické rozvodné sítě, je také nutné stanovit pořizovací náklady 

kabelových návěstidel. Dle předběžné cenové nabídky, kterou provozovatel letiště ve 

spolupráci s návrhem osvětlení v této práci poptal u firmy dodávající SZZ včetně instalace, 

lze cenu rozdělit do následujících skupin, které jsou uvedeny v tabulce [24]. 

Tabulka 8: Pořizovací cena kabelových návěstidel [24] 

Návěstidla  66 400 € 

Kabeláž, ostatní vybavení 211 000 € 

Náklady na instalaci, stavební práce 104 000 € 

Celková cena PAPI (APAPI) 381 400 € (372 100 €) 

 

K sestavení kompletní finanční rozvahy je ještě nutno stanovit cenu za hodinu provozu 

návěstidel. Cenu je třeba stanovit tak, aby návratnost investice byla v souladu s požadavky 

provozovatele letiště (koncept počítá dle požadavku provozovatele s přibližně 10-11 lety), 

avšak sazba nesmí být zase příliš vysoká, aby byla zachována konkurenceschopnost 

s blízkými okolními letišti certifikovanými dle pravidel VFR noc, a to mimo jiné i pro noční 

výcviky leteckých škol. 

Například letiště Hradec Králové nabízí např. sazbu za rozsvícení osvětlení 2400 Kč bez 

DPH, letiště České Budějovice pak 3630 Kč bez DPH. Pro letiště Mnichovo Hradiště koncept 

tedy kalkuluje se střední hodnotou, což činí cca 112 €.    

                                                                                                                                    [25.26] 

5.4 Fixní provozní náklady 

Koncept dále počítá s následujícími parametry: 

• Sazba za každou započatou hodinu osvětlení 112 €. 

• Pořizovací cena za solární návěstidla PAPI/APAPI a kabelová návěstidla 

PAPI/APAPI určená výše v textu 

• Při ekonomické studii je počítáno s cca 90% použitelné doby pro provoz VFR noc. 
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Dále bylo postupováno následujícím způsobem. Ze znalosti fixních nákladů, které je nutné 

vynaložit bez ohledu na předpokládaný provoz, byla sestavena tabulka 9, která je k dispozici 

níže. 

Tabulka 9: Fixní provozní roční náklady na provoz návěstidel 

Náklady 
Typ návěstidel 

Solární (€) Kabelová (€) 

Letové ověřování 2 300 2 300 

Rezerva na údržbu 2 000 6 000 

Náklady na výměnu baterie (každé 3 roky) 1 533   

Celkem 5 833 8 300 

5.5 Stanovení požadovaného počtu provozních hodin 

Dále byla sestavena podrobná pracovní tabulka, obsahující výpočty ročních a kumulovaných 

příjmů a výdajů v závislosti na výše uvedených známých fixních nákladech i na proměnlivých 

nákladech závislých na počtu provozních hodin. Kumulované výdaje a příjmy byly zakresleny 

do grafu. Průsečík křivky výdajů s křivkou příjmů určuje okamžik, kdy příjmy dosáhly výše 

vynaložených nákladů. Nadále je potom systém ziskový (pokud se křivka příjmu stále drží 

nad výdaji). 

V této tabulce byl následně upraven počet provozních hodin tak, aby bylo dosaženo 

návratnosti investice v době požadované investorem. Výsledné hodnoty jsou zobrazeny v 

následujících grafech. 

5.5.1 Počet provozních hodin pro solární návěstidla 

 

Obrázek 55: Graf kumulovaných výdajů a příjmů, solární návěstidla. Zdroj: Autor/ MS Excel 
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Na výše uvedeném obrázku 55 je zobrazen průběh kumulovaných výdajů a příjmů pro 

solární návěstidla PAPI a APAPI. Návratnost investice byla provozovatele stanovena na 10 

let, tj. do roku 2021. Počet provozních hodin byl na základě tohoto požadavku stanoven na 

5,5 hodin týdně. S využitím stanovené minimální doby provozu, aby se investice vrátila do 

požadované doby 10 let, lze nyní stanovit i ostatní energetické náklady. 

5.5.2  Počet provozních hodin pro kabelová návěstidla 

Pro návěstidla kabelová jsou výsledné hodnoty zobrazeny v následujícím obrázku 56: 

Obrázek 56: Graf kumulovaných výdajů a příjmů, kabelová návěstidla. Zdroj: autor/ MS Excel 

Dosazováním do vzorce bylo určeno, že návěstidla kabelová by musela svítit cca 8,5 h 

týdně, aby byly pořizovací náklady pokryty do doby 10-11 let. 

5.6 Výsledné provozní náklady 

Při známém počtu provozních hodin obou variant již je dále možno stanovit výsledné 

provozní náklady. 

5.6.1 Provozní náklady na solární návěstidla 

Celkové roční provozní náklady pro solární návěstidla jsou uvedeny v následující tabulce 10: 
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Tabulka 10: Celkové roční náklady solárních návěstidel: [23,24,27] 

Typ návěstidel Solární (hybridní) (€) 

Typ nákladů Fixní 
Časové 

Hodinové Celkové 

Letové ověřování 2 300     

Rezerva na údržbu 2 000     

Náklady na výměnu baterie 
(každé 3 roky) 

1 533     

Náklady na provoz 
dieselagregátu (palivo, údržba) 

  2,4 618 

Náklady na elektrickou energii   0,7 175 

Celkem 5 833   793 

      6 626 

 

U solárních návěstidel byly určeny náklady následovně. Aby se investice do těchto 

návěstidel vyplatila do 10 let, je nutné, aby se provozní doba návěstidel pohybovala cca 

okolo 5,5 h týdně. Jelikož se předpokládá, že bude nutné zavést elektrické vedení pro 

APRON W a PAPI ve směru RWY 07 a dieselagregát ve směru RWY 25, je nutné určit 

náklady na tato zařízení. Cena kWh elektrické energie se ke dni 10.5.2020 pohybovala cca 

okolo 5 Kč/kWh. Reflektory, osvětlující APRON W, pak mají celkový příkon 3 200 W. PAPI, 

které budou instalované ve směru RWY 07, mají celkový příkon 800 W. Celkový příkon 

těchto dvou zařízení je tedy 4 kW, odpovídající cca 19 Kč/h osvětlení (0,7 €). Celkové roční 

náklady elektrické energie po započítání předpokládané provozní doby 5,5 h týdně a 90% 

meteorologické situaci, vyhovující pro provoz VFR noc, jsou tedy cca 175 € ročně. [24,31] 

Ve směru PAPI RWY 25 je vzhledem k velké vzdálenosti od hangáru vhodnější instalovat 

dieselagregát kde hodinová udávaná spotřeba je cca 2,5 nafty/h. 2,5 l odpovídá dle platným 

cenám nafty cca 2,4€. S ohledem na provozní dobu jsou náklady na provoz dieselagregátu 

cca 618 € ročně. [24,32] 
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5.6.2 Provozní náklady na kabelová návěstidla 

Celkové roční provozní náklady pro kabelová návěstidla jsou uvedeny v následující tabulce 

11: 

Tabulka 11: Celkové roční náklady kabelových návěstidel [23.24.27] 

Typ návěstidel Kabelová (€) 

Typ nákladů Fixní 
Časové 

Hodinové Celkové 

Letové ověřování 2 300     

Rezerva na údržbu 6 000     

Náklady na výměnu baterie 
(každé 3 roky) 

      

Náklady na provoz 
dieselagregátu (palivo, údržba) 

      

Náklady na elektrickou energii   3,2 824 

Celkem 8 300   824 

      9 124 

 

Celkový příkon návěstidel byl vypočítán na cca 11 kW. V praxi je připočteno jako rezerva 

ještě 50 %, hodinový příkon bude tedy cca 17 kW. Náklady na elektrické vedení na hodinu 

jsou tedy cca 3,2 €. Po započtení 8,5 h provozní doby týdně budou tedy náklady na energii 

na celý rok cca 824 €. 

5.6.3 Zhodnocení ekonomické studie 

Při zhodnocení nákladů na solární a kabelová návěstidla je zřejmé, že tyto hodnoty se 

v praxi liší cca o třetinu. Náklady na návěstidla solární jsou cca o třetinu nižší, avšak značné 

navýšení u nich představuje výměna baterií a náklady na elektrickou energii. Mají ovšem 

oproti návěstidlům kabelovým nižší náklady na údržbu a opravy. Náklady byly konzultovány 

s firmou, dodávající solární osvětlení, kde výrobce orientační cenu na údržbu návěstidel jak 

solárních, tak kabelových potvrdil. S ohledem na pořizovací a provozní náklady bylo určeno, 

že aby došlo k pokrytí těchto nákladů do doby 10 let, solární návěstidla by musela být 

v provozu po dobu 5,5 h týdně, kabelová pak 8,5 h týdně.                                      [19] 
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6  Proces certifikace, budoucí rozvoj letiště 

Pro účely konceptu je nutné i zmínit, jak vypadá proces certifikace návěstidel a následná 

certifikace letiště. Dále je nutné popsat i předpokládaný rozvoj letiště do budoucna. Všechny 

níže uvedené informace v kapitole 6.1 byly zjištěny při osobní konzultaci na Úřadu pro civilní 

letectví. 

6.1  Proces certifikace 

Aby byla návěstidla certifikovaná v ČR, musí být splněno několik podmínek. Tou první je 

certifikace dle předpisu L14. Konzultací na ÚCL bylo zjištěno, že aby došlo k certifikaci dle 

předpisu L14, resp. § 16 i 17 zákona č. 49/1997 Sb., je nutné, aby návěstidla byla 

certifikovaná dle cirkuláře FAA, a to konkrétně FAA AC 150/5345-46 E. Tento cirkulář 

definuje další specifikace návěstidel, které dle pravidel FAA musí splňovat. Český úřad 

nutnost certifikace dle tohoto cirkuláře zdůvodňuje tím, že Evropské certifikační organizace 

nejsou dostatečně vybaveny pro provedení všech požadovaných zkoušek na SZZ. Pro 

solární návěstidla tyto zkoušky provádí firma INTERTEK. [5,19] 

V současné době jsou podle cirkuláře FAA, a tedy v ČR, certifikovaná jen kabelová 

návěstidla, na certifikaci návěstidel solárních v ČR výrobce s využitím tuzemské konzultační 

firmy pracuje. [19] 

Certifikace letiště pro schválení pro provoz VFR noc probíhá následujícím způsobem. 

Provozovatel letiště předloží předpokládaný návrh SZZ včetně jednotlivého rozmístění 

návěstidel a ostatního vybavení a všech dalších nezbytností. Po předběžném schválení 

dojde k instalaci návěstidel a je zahájena komplexní zkouška. Ta vyžaduje, aby návěstidla 

svítila minimálně 10 h v kuse a na maximální intenzitu svícení. V případě instalace návěstidel 

solárních tedy bude vhodné zkušební provoz provádět v letních měsících, kdy lze očekávat 

rychlejší nabití baterií. Baterie mají kapacitu 216 Wh, maximální příkon, odpovídající 

maximální nouzové intenzitě je 9 W, návěstidla tedy budou schopná být v provozu 24 h 

v kuse na maximální nouzovou intenzitu v případě plného nabití baterií. 

Po certifikaci letiště je změna reflektována v národních dokumentech ČR, jako jsou AIP 

a VFR příručka ČR, kde je uvedena změna podmínek provozu na VFR den/ noc. Ze strany 

provozovatele letiště navíc musí být splněno to, že dotyční pracovníci letiště budou vyškoleni 

pro provoz letiště dle pravidel VFR noc včetně ovládání světelného zabezpečovacího 

zařízení. Po splnění všech těchto povinností jsou splněny i požadavky § 16 i 17 zákona 

č. 49/1997 Sb., což je i jednou z podmínek pro certifikaci a provozování SZZ v ČR. [5] 
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6.2 Letištní postupy pro noční provoz 

Následující text uvede postupy pro službu RADIO a všech dotčených složek letiště. 

6.2.1 Postupy služby RADIO 

V kapitole 1 bylo uvedeno, že se na stanovišti RADIO nachází provozní deník. Do tohoto 

deníku se zapisuje aktuální povětrnostní situace při zahájení výkonu služby RADIO a stav 

technických zařízení, určených pro výkon na pracovišti. V souvislosti se zavedením provozu 

VFR noc bude nutné před každým zahájením služby návěstidla rozsvítit a provést vizuální 

kontrolu všech instalovaných návěstidel a prověřit jejich funkčnost a nepoškozenost. 

V zimních měsících pak v případě instalace solárních návěstidel bude vhodné zkontrolovat 

především solární panely a ujistit se, že se na nich nenachází sněhová vrstva, neboť i tenká 

vrstva může významně negativně ovlivnit schopnost solárního panelu přijímat solární energii. 

Do provozního deníku pak přibudou kolonky „Kontrola dráhových návěstidel“, „kontrola PAPI 

návěstidel“ a „kontrola návěstidel APRON W“. 

V souvislosti s plánovanou instalací se předpokládá instalace letištního plotu podél celého 

perimetru letiště. Před každým denním i nočním provozem pak bude vhodné zkontrolovat 

neporušenost plotu od zvěře či neoprávněného vstupu. Neporušenost plotu, či jakékoli 

odchylky se opět budou zapisovat do provozního deníku. 

Před každou směnou, případně nočním provozem, bude nutné i zkontrolovat funkčnost 

dieselagregátu a stav paliva pro návěstidla PAPI, případně palivo doplnit. 

Po provedení všech výše uvedených kontrol dispečer RADIO provede „checklist“ úkolů, 

uvedeném v deníku RADIO, do něhož bude nutné zahrnout výše uvedené úkony před 

zahájením služby. 

Při konzultaci na Úřadu pro civilní letectví bylo také diskutováno, jak přistupovat k provozu 

a ovládání návěstidel. Úřadem bylo doporučeno osvětlení aktivovat cca 15-30 min před 

plánovaným zahájením nočního provozu. Intenzita osvětlení pak bude záviset na 

meteorologických podmínkách. V případě odbavení na APRON W a následném odletu bude 

vhodné intenzitu návěstidel nastavit v průběhu odbavení na minimum tak, aby došlo 

k minimalizaci opotřebení návěstidel, v případě návěstidel solárních tak dojde k maximalizaci 

životnosti nastřádané solární energie. Při odletu pak upravit intenzitu osvětlení dle potřeby. 
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6.2.2 Letištní řád 

V souvislosti se zavedením nočního provozu je nutné upravit i letištní řád a ostatní postupy i 

dokumenty. V první řadě bude je změnu pravidel na VFR noc reflektovat ve VFR příručce, 

respektive AIP ČR. Poté budou upraveny dokumenty jako ceník služeb letiště, kde bude 

uvedená cena za každou započatou hodinu osvětlení ve výši stanovené v kapitole 7. Po 

diskuzi s provozovatelem letiště bylo stanoveno, že služba bude na vyžádání minimálně 24 h 

předem. V případě instalace solárních návěstidel je nutné požadavky na lety v provozní 

době, odpovídající pravidlům VFR noc, koordinovat tak, aby se s energií v bateriích se 

hospodařilo efektivně s ohledem na výhled dalšího provozu a předpokládanou povětrnostní 

situaci v dalších dnech a nedocházelo tak k úplnému vybití baterií bez možnosti nabití 

v dalších dnech, vlivem nepříznivého počasí. Toto je v praxi možné tak, že například pro 

výcviky k získání kvalifikace VFR noc bude vhodné stanovit například 2 dny v týdnu, určené 

pro tyto výcviky a zachovávat tak úroveň nabití baterie na přijatelné hodnoty. 

Důležitá změna bude také týkající se letištních okruhů. V současné době jsou na LKMH 

povoleny levé i pravé okruhy. Při nočním provozu bude tedy vhodné zachovat pouze severní 

okruh, neboť jižní okruh, konkrétně jeho poloha „base leg“ vede částečně nad městem. 

Navíc jak je patrné z obrázku 55, se v blízkosti nachází vysoký terén, konkrétně se jedná o 

Drábské světničky. 

 

Obrázek 57: Tvar letištních okruhů na LKMH [1] 
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Letištní personál také bude nutné vyškolit na ovládání zařízení, určených pro provoz VFR 

noc, za tímto účelem zpracovat dokumentaci včetně zanesení postupů do letištního řádu 

a všech ostatních dokumentů. 

6.3  Budoucí rozvoj letiště a vliv na výběr návěstidel 

Jelikož provozovatel letiště usiluje v horizontu 10 let o certifikaci letiště dle pravidel IFR, byl 

při tvorbě tohoto konceptu provozovatelem letiště vznesen požadavek na výběr takové 

světelné soustavy, která by ideálně splňovala podmínky dané předpisem L14 i na certifikaci 

dle pravidel IFR. Jelikož není v současné době jisté, kdy letiště vůbec certifikace dle IFR 

pravidel dosáhne a koncept provozu VFR noc je pro letiště v dostupném časovém horizontu 

atraktivnější, provozovatelem letiště bylo doporučeno věnovat se primárně konceptu VFR 

noc s tím, že pokud by se podařilo najít SZZ, která by byla vhodná pro oba druhy provozu, 

bylo by to považováno za ideální stav. Po diskuzi s provozovatelem letiště bylo tedy při 

návrhu doporučeno srovnání možností, které by vyhovovaly buď VFR noc, nebo oběma 

pravidlům, IFR i VFR noc. Provozovatel se pak na základě výhledu provozu, ceny 

a technického provedení rozhodne, kterou variantu aplikuje.  

V konceptu byly rozebrány 2 druhy návěstidel. Výrobce solárních návěstidel v současné 

době v ČR usiluje zatím pro certifikaci dle pravidel VFR noc. Certifikace solárních návěstidel 

dle pravidel IFR po konzultaci s ÚCL nejspíš nebude možná, neboť výrobce deklaruje 

maximální svítivost o hodnotě menší, než je požadovaná v níže uvedeném obrázku 56, 

konkrétně se jedná o druhý sloupec. Jedná se o všechna popsaná dráhová návěstidla užitá 

v návrhu pro LKMH. [19] 

 ICAO Aerodrome design manual, part 4 pak stanovuje požadované hodnoty svítivosti 

jednotlivých návěstidel v závislosti na denní době a dráhové, resp. meteorologické 

dohlednosti: 
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Obrázek 58: Minimální svítivosti návěstidel v závislosti na nejmenší dohlednosti, ve které je 

předpokládané, že bude letiště provozováno [33] 

Jak je z obrázku viditelné, nejnižší požadovaná svítivost ve dne pro druhý sloupec tabulky, 

jejíž hodnoty odpovídají minimům dohlednosti pro nepřesné přístrojové přiblížení, je 2 500 

cd, solární návěstidla jsou tedy pro provoz IFR nevhodná. Například koncová návěstidla, 

mají svítivost 450 Cd deklarovanou výrobcem, podle druhého sloupce tabulky je pro denní 

svícení 2500 Cd. V praxi je tedy tato hodnota pro provoz IFR nedostatečná. Certifikace dle 

VFR noc ovšem dle ÚCL a výrobce pravděpodobně možná bude, a výrobce o ní v současné 

době usiluje. [18,19] 

6.4  Výběr nejvhodnějšího vybavení pro LKMH s výhledem dlouhodobého 
provozu 

Hlavním požadavkem provozovatele letiště bylo při konceptu návěstidel vybrat nejvhodnější 

řešení pro LKMH s výhledem dlouhodobého provozu. Text srovnával návěstidla solární, bez 

nutnosti dodávky elektrické energie, a návěstidla kabelová, používaná na většině letišť. Obě 

navržené varianty mají své výhody i nevýhody, popsané v tabulce 12: 

Výhody a nevýhody obou variant: 

Tabulka 12: Srovnání výhod a nevýhod uvažovaného vybavení [15,17,19] 
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Varianta Výhody Nevýhody 

Solární návěstidla • nižší pořizovací cena 

• nízké náklady na údržbu 

• nezávislost na elektrické 
síti a tak neovlivnění 
provozu v případě výpadku 
elektrického proudu 

• jednodušší instalace a 
údržba návěstidel a 
dálkové bezdrátové 
ovládání včetně 
monitorování stavu 
jednotlivých návěstidel a 
stavu jejich baterie. 

• účinnost solárních panelů 
v závislosti na počasí, 
nutnost brát v úvahu stav 
nabití jejich baterie 
s ohledem na vývoj 
předpokládaného provozu a 
nutnost tak s energií 
hospodařit 

• konkrétně pro LKMH je 
v případě návěstidel PAPI a 
reflektorového osvětlení 
APRON W solární energie 
vyprodukovaná solárními 
panely nedostatečná, a je 
tedy nutné pro PAPI RWY 07 
a APRON W zajistit tradiční 
zdroj elektrického vedení 
včetně výkopů a položení 
kabeláže. Ve směru RWY 25 
pak bude instalován 
dieselagregát. Systém by 
pak nebyl založený pouze na 
solární energii, ale tzv. 
hybridní 

• Podle vyjádření ÚCL jsou 
solární návěstidla pro provoz 
IFR nevhodná z důvodu 
nízké svítivosti 

• Nutnost vytvoření 
bezpečnostní studie 
z důvodu instalace 
koncových dráhových 
návěstidel typu MLOK 

Kabelová návěstidla • možnost návěstidla 
provozovat 24 h denně a 
při zajištění konstantního 
zdroje energie pak 
nezávislost na příjmu 
sluneční energie vyrobené 
solárními panely. Další, 
nespornou výhodou je 
větší svítivost, avšak tento 
parametr by byl využitelný 
primárně v případě 
certifikace letiště dle 
pravidel IFR, neboť pro 
VFR je svítivost 
kabelových i solárních 
návěstidel dostatečná. 

• vyšší pořizovací náklady 

• větší složitost celé instalace, 
a to hlavně stavebních prací, 
zejména výkopy pro položení 
kabeláže a následná 
instalace kabeláže a řešení 
zapojení projektu včetně 
všech příslušných 
elektrických i ostatních 
komponentů 

• nutnost zavedení 
sekundárního zdroje 
v případě výpadku zdroje 
hlavního 

• vyšší náklady na údržbu 
komponentů a revizí 
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V textu byly srovnány obě provozovatelem letiště poptávané možnosti řešení světelné 

zabezpečovací soustavy pro letiště Mnichovo Hradiště. Jako možné řešení pro provoz VFR 

noc se naskýtá jak varianta solárních, tak i kabelových návěstidel. Co se týče návěstidel 

solárních, je třeba myslet na několik významných omezení. Provozovatel letiště především 

musí zvážit, zda se solární návěstidla vyplatí s ohledem na nutnost zapojení PAPI návěstidel 

do elektrické sítě či dieselagregátu, a s ohledem na nutnost zapojení reflektorového 

osvětlení APRON W do elektrické sítě a s tím spojenými pracemi a náklady. Systém by tak 

nebyl pouze solárním, ale hybridním. Dalším doporučením je energeticky nejnáročnější 

návěstidlo (postranní dráhové o příkonu 9 W) od výrobce zapůjčit a zejména v zimním 

období s ohledem na odhadovaný provoz testovat. Vypočítané hodnoty v programu PVGIS 

byly konzultovány s výrobcem a vypočítaná hodnota by měla být správná, přesto je v zájmu 

provozovatele letiště správnost výpočtu měřením potvrdit. V případě instalace návěstidel 

solárních či jakýchkoli nadzemních je i nutná instalace koncových návěstidel obdobných typu 

MLOK, na což je potřeba zpracovat bezpečnostní studii provozovatelem letiště. Pokud i přes 

výše uvedená omezení provozovatel letiště shledá, že je schopný se s výše uvedenými 

omezeními vypořádat, a dojde při měření k potvrzení vypočítaných výsledků, pak se pro 

současný stav letiště a provoz VFR noc i s ohledem na cenu jeví solární návěstidla jako 

vhodnější varianta. 

 V případě, že se provozovatel letiště rozhodne s ohledem na vývoj budoucí certifikace letiště 

dle pravidel IFR pro návěstidla, která budou vyhovovat těmto podmínkám provozu, 

návěstidla solární jsou pro tento druh provozu z důvodu nízké svítivosti nevhodná, a bude 

nutné zavést návěstidla kabelová. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo definovat koncept nočního provozu a zavedení vhodného 

vybavení pro letiště Mnichovo Hradiště s ohledem na nynější stav letiště i výhled provozu do 

budoucna. Byly popsány jednotlivé legislativní požadavky pro konkrétní návěstidla, která 

budou instalována na LKMH při zavedení nočního provozu, a následně byl stanoven jejich 

počet, druh, parametry i rozmístění. Tento návrh byl předložen odboru staveb a letišť na 

Úřadu pro civilní letectví. Úřadem bylo shledáno, že návrh, popsaný v této diplomové práci je 

z hlediska legislativy a budoucího výhledu provozu na letišti Mnichovo Hradiště uspokojivý 

a dostatečný. Koncept byl primárně určen pro provoz VFR noc, avšak provozovatelem letiště 

bylo doporučeno koncept stanovit tak, aby byla návěstidla možná použít jak pro provoz VFR 

noc, tak i pro IFR.  

S ohledem na legislativní požadavky byly popsány dva druhy návěstidel, a to tradiční 

kabelová, zapojená do elektrické sítě, a návěstidla solární, které lze považovat za relativně 

novou technologii v leteckém průmyslu. V případě návěstidel solárních bylo nutné určit, zda 

množství vyprodukované solární energie je dostatečné pro provoz těchto návěstidel 

v požadovaném rozsahu, který byl stanoven provozovatelem letiště. Výpočty ve 

specializovaném programu a konzultací s výrobcem bylo určeno, že hodnoty jsou vypočtené 

správně a pro provoz letiště dostatečné, až na návěstidla PAPI. Provozovatelem letiště na 

základě této analýzy bylo rozhodnuto o pronájmu a testování jednoho kusu postranního 

návěstidla s ohledem na předpokládaný vývoj provozu. V případě, že dojde k potvrzení 

vypočítaných výsledků a letiště nebude certifikováno dle pravidel IFR, solární návěstidla se 

díky nižší pořizovací ceně i provozním nákladům jeví jako vhodnější varianta pro provoz VFR 

noc. 

Dále byla provedena ekonomická studie návratnosti projektu a srovnání výhod a nevýhod 

solárních a tradičních, kabelových návěstidel. Tento krok a výpočet provozuschopnosti 

solárních návěstidel byl posouzen provozovatelem letiště jako přinosný a užitečný, neboť 

provozovatel letiště měl k dispozici pouze cenovou nabídku, bez zpracovaných jakýkoliv 

podkladů o provozuschopnosti.  
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