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HLAVA 5 - VIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 

Poznámka 1: Postupy využívané některými vrtulníky 
vyžadují využívání FATO, která má rozměrové 
vlastnosti podobné RWY pro letadla s pevnými křídly. 
Pro účely této kapitoly FATO s podobnými 
rozměrovými charakteristikami jako RWY splňuje 
definici konceptu „FATO s charakteristikami RWY“. Při 
tomto uspořádání je někdy nezbytné zřídit specifické 
značení, aby pilot mohl rozlišit FATO 
s charakteristikami RWY během přiblížení. Vhodné 
značení je uvedeno v ustanoveních s nadpisem 
„FATO s charakteristikami RWY“. Požadavky, které 
platí pro všechny ostatní typy FATO, jsou uvedeny 
v dílčích ustanoveních nadepsaných „Všechny FATO 
kromě FATO s charakteristikami RWY“. 

Poznámka 2: Bylo zjištěno, že na povrchu světlé 
barvy může být nápadnost bílých a žlutých značek 
zlepšena jejich obtažením černou barvou. 

Poznámka 3: Poradenský materiál k vyznačení 
maximální povolené hmotnosti (ust. 5.2.3) a hodnoty 
D (ust. 5.2.4) na plochách heliportu je uveden 
v dokumentu ICAO Heliport Manual (Doc 9261) za 
účelem prevence zmatení mezi značkami v místech, 
kde se využívá metrický systém jednotek a tam, kde 
se používá imperiální systém jednotek. 

Poznámka 4: Pro neúčelově postavený heliport 
umístěný na boku lodi se barva na povrchu hlavní 
paluby může loď od lodi měnit, a proto může být 
nezbytné uplatnit odlišení volbou barvy v použitém 
barevném schématu heliportu. Cílem tohoto odlišení 
je zajištění nápadnosti heliportu oproti povrchu lodi 
a provoznímu pozadí. 

5.1 Ukazatele 

5.1.1 Ukazatele směru větru 

Použití 

5.1.1.1 Každý heliport musí být vybaven 
nejméně jedním ukazatelem směru větru. 

Umístění 

5.1.1.2 Ukazatel směru větru musí být 
umístěn tak, aby indikoval větrné podmínky na FATO 
a TLOF a aby přitom nebyl ovlivňován vzdušnými 
proudy vyvolanými sousedními objekty nebo od rotoru 
vrtulníku. Musí být viditelný z vrtulníku za letu, ve visu 
nebo na pohybové ploše. 

5.1.1.3 Tam, kde může být prostor TLOF 
a/nebo FATO ovlivňován rušivými vzdušnými proudy, 
musí být v blízkosti tohoto prostoru instalován další 
ukazatel směru větru tak, aby indikoval vítr v tomto 
prostoru. 

Poznámka: Návod na umístění ukazatelů směru 
větru je uveden v dokumentu ICAO Heliport Manual 
(Doc 9261). 

Charakteristiky 

5.1.1.4 Ukazatel směru větru musí být 
vyroben tak, aby podával jasnou indikaci o směru 
větru a povšechnou informaci o jeho rychlosti. 

5.1.1.5 Ukazatel směru větru musí mít tvar 
komolého kužele, musí být vyroben z lehké látky 
a musí mít tyto minimální rozměry: 

 

 
Úrovňové 
heliporty 

Vyvýšené heliporty, 
helideky a heliporty 

HEMS 

Délka 2,4 m 1,2 m 

Průměr (širší 
konec) 

0,6 m 0,3 m 

Průměr (užší 
konec) 

0,3 m 0,15 m 

 

5.1.1.6 Barvy ukazatele směru větru musí být 
voleny tak, aby byl jasně viditelný a nezaměnitelný 
s pozadím z výšky nejméně 200 m (650 ft) nad 
heliportem. Pro dosažení potřebného kontrastu by 
měla být použita kombinace barev přednostně 
oranžové a bílé, červené a bílé nebo černé a bílé, a to 
v pěti střídavých pruzích, přičemž první a poslední 
pruh je tmavší barvy. 

5.1.1.7 Na heliportu s nočním provozem musí 
být ukazatel směru větru osvětlen. 

5.2 Značení a značky 

Poznámka: Viz Předpis L 14, ust. 5.2.1.4, 
Poznámka 1 týkající se zvýšení kontrastu značek. 

5.2.1 Značení plochy pro použití navijáku 

Poznámka: Účelem značení plochy pro použití 
navijáku je poskytnout vizuální vodítko, které vrtulníku 
pomáhá k umístění se nad plochou, ze které mohou 
být cestující nebo vybavení spouštěni nebo zvedáni, 
a udržení se v jejích mezích. 

Použití 

5.2.1.1 Plocha pro použití navijáku musí být 
označena (viz Obr. 4-12). 

Umístění 

5.2.1.2 Středy značení ploch pro použití 
navijáku musí být totožné se středem volné plochy 
k tomuto určené (viz Obr. 4-12). 
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Charakteristiky 

5.2.1.3 Značení plochy pro použití navijáku se 
musí skládat ze značení volné plochy a ze značení 
manévrovací plochy. 

5.2.1.4 Značení volné plochy pro použití 
navijáku musí mít tvar plného kruhu výrazné barvy 
s průměrem nejméně 5 m. 

5.2.1.5 Značení manévrovací plochy pro 
použití navijáku musí mít tvar kružnice o průměru 

nejméně 2 D tvořené výraznou přerušovanou čarou o 
tloušťce 30 cm. Uvnitř této plochy musí být umístěn 
pro pilota dobře viditelný nápis „POUZE NAVIJÁK“. 
 

5.2.2 Poznávací značení heliportu 

Použití 

5.2.2.1 Na heliportu musí být zřízeno 
poznávací značení heliportu. 

 

Obrázek není v měřítku. 

Obr. 5-1 Kombinované poznávací značení heliportu, zaměřovacího bodu a obvodového značení FATO 
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Obr. 5-1A Poznávací značení heliportu s TLOF a značení zaměřovacího bodu heliportů  
a heliportů v nemocnicích/pro leteckou záchrannou službu 

 

Umístění – všechny FATO kromě FATO 
s charakteristikami RWY 

5.2.2.2 Poznávací značení heliportu musí být 
umístěno ve středu nebo poblíž středu FATO. 

Poznámka 1: Účelem poznávacího značení 
heliportu je poskytnout pilotovi informaci o přítomnosti 
heliportu, a prostřednictvím jeho tvaru o jeho 
pravděpodobném využití; hlavním směru (hlavních 
směrech) přiblížení; nebo orientaci FATO v rámci 
okolních překážek helideku. 

Poznámka 2: U jiných než helideků hlavní směr 
(hlavní směry) přiblížení odpovídá středu plochy 
(středům ploch) vzletu/příletu. 

Poznámka 3: U helideků příčka „H“ směřuje ke 
středu plochy s omezením překážek. 

Poznámka 4: Jestliže je značení 
dosednutí/umístění umístěno mimo střed, je 
poznávací značení heliportu zřízeno ve středu značení 
dosednutí/umístění.  

Poznámka 5: U FATO, která neobsahuje TLOF 
a která obsahuje značení zaměřovacího bodu 
(viz ust. 5.2.7), je poznávací značení heliportu 
umístěno na středu zaměřovacího bodu, jak je 
ukázáno na Obr. 5-1 a 5-1A. 

5.2.2.3 U FATO, která obsahuje TLOF, musí 
být poznávací značení heliportu umístěno ve FATO 
tak, že se jeho poloha shoduje se středem TLOF. 

Umístění – FATO s charakteristikami RWY 

5.2.2.4 Poznávací značení heliportu musí být 
umístěno v FATO a, v případě použití ve spojení 
s poznávacím značením FATO, musí být značení 
zobrazeno na obou koncích FATO, jak je znázorněno 
na Obr. 5-3. 
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5.2.2.5 Poznávací značení heliportu, mimo 
poznávacího značení heliportu v nemocnicích, se 
musí skládat z bílého písmena H. Rozměry značení 
H nesmí být menší, než je uvedeno na Obr. 5-2. Tam, 
kde je poznávací značení použito pro FATO 
s charakteristikami RWY, musí být jeho rozměry třikrát 
zvětšeny, jak je znázorněno na Obr. 5-3. 

5.2.2.6 Poznávací značení heliportu 
v nemocnicích a pro leteckou záchrannou službu se 
musí skládat z červeného písmene H umístěného 
v bílém kříži vytvořeného ze čtyř čtverců přilehlých ke 
čtverci, ve kterém je umístěno H tak, jak je uvedeno 
na Obr. 5-2. 

 

Obr. 5-2  Poznávací značení heliportů v nemocnicích/pro leteckou záchrannou a poznávací značení 
ostatních heliportů

 

Obr. 5-3 Poznávací značení FATO a poznávací značení heliportu pro FATO s charakteristikami RWY 

 

5.2.2.7 Poznávací značení heliportu musí být 
orientováno tak, aby příčka písmene H byla kolmá 
k hlavnímu směru konečného přiblížení. Pro helideky 
musí ležet příčné rameno na ose bezpřekážkového 
sektoru, nebo být s touto osou rovnoběžně. Pro 
neúčelově postavený heliport na boku lodi, musí být 
příčné rameno rovnoběžně s bokem lodi. 

5.2.2.8 Pro helidek nebo heliport na palubě 
lodi, kde je hodnota D16 m nebo větší, by mělo mít 
poznávací značení heliportu písmenem H výšku 4 m 
s celkovou šířkou nepřesahující 3 m a šířkou čáry 
nepřesahující 0,75 m. V případě, že je hodnota D 
menší než 16 m, mělo by mít poznávacího značení 

heliportu písmenem H výšku 3 m s celkovou šířkou 
nepřesahující 2,25 m a šířkou čáry nepřesahující 
0,5 m. 

5.2.3 Značení maximální povolené 
hmotnosti 

Poznámka: Účelem značení maximální povolené 
hmotnosti je stanovit hmotnostní omezení heliportu, 
které je pilotovi viditelné z hlavního směru přiblížení. 
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Použití 

5.2.3.1 U vyvýšeného heliportu, helideku 
a heliportu na palubě lodi musí být vyznačena 
maximální povolená hmotnost vrtulníku. 

5.2.3.2 Z důvodu zvýšení bezpečnosti 
je žádoucí, aby byla u úrovňových heliportů 
vyznačena maximální povolená hmotnost vrtulníku. 

Umístění 

5.2.3.3 Značení maximální povolené 
hmotnosti musí být umístěno na TLOF nebo FATO 
tak, aby bylo čitelné z hlavního směru konečného 
přiblížení. 

Charakteristiky 

5.2.3.4 Značení maximální povolené 
hmotnosti musí tvořit jedno, dvou nebo třímístné číslo.  

5.2.3.5 Maximální povolená hmotnost musí 
být vyjádřena v tunách (1 000 kg), zaokrouhlená dolů 
na nejbližších 1 000 kg a následována písmenem „t“.  

5.2.3.6 Z důvodu zvýšení bezpečnosti by 
maximální povolená hmotnost měla být vyjádřena 
s přesností na nejbližších 100 kg. Značení musí být 
vyjádřeno na jedno desetinné místo, zaokrouhleno na 
nejbližších 100 kg a následováno písmenem „t“. 

 

 

Obr. 5-4 Formát a velikost číslic a písmen 
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5.2.3.7 Pokud je maximální povolená 
hmotnost vyjádřena na 100 kg, desetinnému místo 
by měla předcházet desetinná tečka, v podobě 
čtverce o ploše 30 cm². 

Všechny FATO kromě FATO s charakteristikami 
RWY 

5.2.3.8 Z důvodu bezpečnosti je žádoucí, 
aby číslice a písmeno značení mělo barvu, která 
kontrastuje s pozadím, a tvar a rozměry uvedené 
v Obr. 5-4 pro hodnotu D větší než 30 m. Pro 
hodnotu D 15 až 30 m by měla být výška značení 
čísel a písmena minimálně 90 cm, a pro hodnotu D 
menší než 15 m by měla být výška značení čísel 
a písmene minimálně 60 cm, vždy s poměrným 
snížením šířky a tloušťky. 

FATO s charakteristikami RWY 

 

5.2.3.9 Značení čísel a písmene by mělo 
mít barvu, která kontrastuje s pozadím, a mělo by 
mít formu a proporce dle specifikací uvedených na 
Obr. 5-4. 

5.2.4 Značení hodnoty D 

Poznámka: Účelem značení hodnoty D je 
poskytnout pilotovi informaci o „D“ největšího 
vrtulníku, s kterým lze na heliportu přistát. Tato 
hodnota se může lišit od velikosti FATO a TLOF 
uvedených v souladu s Hlavou 3. 

Použití 

Všechny FATO kromě FATO s charakteristikami 
RWY 

5.2.4.1 Značení hodnoty D musí být zřízeno 
na helidecích a na heliportech na palubách lodí. 

FATO s charakteristikami RWY 

Poznámka: Na heliportu s FATO 
s charakteristikami RWY nemusí být vyznačena 
hodnota D. 

5.2.4.2 Značení hodnoty D musí být zřízeno 
na úrovňových a vyvýšených heliportech. 

Umístění 

5.2.4.3 Značení hodnoty D musí být 
umístěno uvnitř TLOF nebo FATO, a tak, aby bylo 
čitelné z upřednostňovaného směru konečného 
přiblížení. 

5.2.4.4 Tam, kde je více než jeden směr 
přiblížení, by z důvodu zvýšení bezpečnosti mělo 
být zřízeno dodatečné značení hodnoty D tak, aby 
alespoň jedno značení hodnoty D bylo čitelné ze 
směrů konečného přiblížení. Pro neúčelově 
vystavěný heliport na boku lodi, musí být značení 
hodnoty D zřízeno po obvodu kružnice D na 
2 hodinách, 10 hodinách a 12 hodinách z pohledu 
z boku lodi směrem k její ose. 

Charakteristiky 

5.2.4.5 Značení hodnoty D musí mít bílou 
barvu. Značení hodnoty D musí být zaokrouhleno 
na nejbližší celý metr nebo stopu s tím, že 0,5 se 
zaokrouhluje dolů.  

5.2.4.6 Pro  hodnotu D větší než 30 m by 
čísla značení měla mít barvu, která kontrastuje 
s pozadím, a měla by mít formu a proporce dle 
specifikací uvedených na Obr. 5-4. Pro hodnotu D 
mezi 15 a 30 m by výška čísel značení měla být 
minimálně 90 cm a pro  hodnotu D menší než 15 m 
by výška čísel značení měla být vysoká minimálně 
60 cm, vždy s poměrným snížením šířky a tloušťky. 

 
5.2.5 Obvodové značení nebo značky 
plochy konečného přiblížení a vzletu (FATO) 
úrovňových heliportů 
Poznámka: Účelem obvodového značení nebo 
značek plochy konečného přiblížení a vzletu je 
poskytnout pilotovi, kde obvod FATO není zřejmý, 
indikaci plochy, která je bez překážek a na níž lze 
provádět zamýšlené postupy nebo povolené obraty. 

Použití 

5.2.5.1 U úrovňových heliportů, kde není 
zřejmý rozsah FATO se zpevněným povrchem, 
musí být zajištěno obvodové značení nebo značky 
plochy konečného přiblížení a vzletu (FATO). 

Umístění 

5.2.5.2 Obvodové značení nebo značky 
FATO musí být umístěny na její hraně. 

Charakteristiky – FATO s charakteristikami RWY 

5.2.5.3 Obvod FATO musí být definován 
pomocí značení nebo značek rozmístěných 
v rovnoměrných intervalech nejvýše po 50 m tak, 
aby na každé straně byly nejméně tři značky nebo 
znaky včetně značek nebo znaků v každém rohu. 

5.2.5.4 Obvodové značení FATO musí mít 
tvar pravoúhlého pruhu o délce 9 m nebo jedné 
pětiny délky strany plochy FATO, kterou vymezuje, 
a šířku 1 m. 

5.2.5.5 Obvodové značení FATO musí mít 
bílou barvu. 

5.2.5.6 Obvodové značky FATO musí mít 
rozměry dle specifikací na Obr. 5-5. Poznámka:
  Z důvodu zvýšení bezpečnosti je 
u úrovňových heliportů HEMS přípustné, aby 
obvodové značení FATO mělo tvar pravoúhlého 
pruhu o délce 9 m nebo jedné pětiny délky strany 
plochy FATO, kterou vymezuje, a šířku 1 m. 

5.2.5.7 Obvodové značky FATO musí mít 
takovou barvu, aby kontrastovaly vůči provoznímu 
pozadí. 

5.2.5.8 Obvodové značky by měly být 
jednobarevné, oranžové nebo červené, nebo 
dvoubarevné s využitím kontrastní kombinace 
oranžové a bílé nebo, alternativně, červené a bílé, 
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kromě případů, kdy by tyto barvy splývaly 
s pozadím.  

Charakteristiky – Všechny FATO kromě FATO 
s charakteristikami RWY 

5.2.5.9 Pro nezpevněné FATO musí být 
obvod určen do země zapuštěnými nebo pevně 
ukotvenými značkami. Obvodové značky FATO 
musí mít 30 cm na šířku, 1,5 m na délku 
a vzdálenost mezi jejich konci nesmí být menší než 

1,5 metru a větší než 2 metry. Musí být určeny rohy 
čtvercových nebo obdélníkových FATO. 

5.2.5.10 Pro zpevněné FATO musí být obvod 
určen přerušovanou čárou. Obvodové značení 
FATO musí být 30 cm na šířku, 1,5 m na délku 
a vzdálenost mezi konci nesmí být menší než 1,5 m 
a ne větší než 2 metry. Musí být určeny rohy 
čtvercových nebo obdélníkových FATO. 

5.2.5.11 Obvodové značení FATO a do země 
zapuštěné značky musí mít bílou barvu. 

 

Obr. 5-5 FATO s charakteristikami RWY – postranní značka 

 

5.2.6 Poznávací značení plochy 
konečného přiblížení a vzletu (FATO) 
s charakteristikami RWY  

Poznámka: Účelem poznávacího značení 
plochy konečného přiblížení a vzletu 
s charakteristikami RWY je poskytnout pilotovi 
indikaci magnetického kurzu RWY. 

Použití 

5.2.6.1 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je 
žádoucí, aby na heliportu, kde je pilotovi nutné 
označit FATO poznávacím značením, bylo toto 
značení zřízeno. 

Umístění 

5.2.6.2 Poznávací značení FATO musí být 
umístěno na začátku této plochy, jak je znázorněno 
na Obr. 5-3. 

Charakteristiky 

5.2.6.3 Poznávací značení FATO se musí 
skládat dvoumístného čísla.  Dvoumístné číslo musí 
být celé číslo nejbližší k desetině magnetického 
severu při pohledu ze směru přiblížení. Pokud by 
z výše uvedeného pravidla vzešlo jednomístné 
číslo, musí být před něj umístěna nula. Označení 

musí být doplněno poznávacím značením heliportu, 
jak je znázorněno na Obr. 5-3. 

5.2.7 Značení zaměřovacího bodu 

Poznámka: Účelem značení plochy konečného 
zaměřovacího bodu je poskytnout vizuální vodítko 
indikující pilotovi hlavní směr přiblížení/vzletu; bod, 
ke kterému se vrtulník přibližuje do visu před 
umístěním na stání, kde lze provést dosednutí; a že 
povrch FATO není určen pro dosednutí. 

Použití 

5.2.7.1 Značení zaměřovacího bodu musí být 
zřízeno na heliportu, kde je potřebné, aby pilot 
provedl přiblížení do určitého bodu nad FATO a až 
poté pokračoval na TLOF. 

Umístění – FATO s charakteristikami RWY 

5.2.7.2 Značení zaměřovacího bodu musí být 
umístěno na FATO. 
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Umístění – Všechny FATO kromě FATO 
s charakteristikami RWY 

5.2.7.3 Značení zaměřovacího bodu musí být 
umístěno ve středu FATO, jak je znázorněno na 
Obr. 5-1. 

Charakteristiky 

5.2.7.4 Značení zaměřovacího bodu musí mít 
tvar rovnostranného trojúhelníka s osou jednoho 
z úhlů souhlasnou s upřednostňovaným směrem 
přiblížení. Značení je tvořeno nepřerušovanými 
pruhy barvy, která kontrastuje s pozadím, a rozměry 
značení musí odpovídat údajům na Obr. 5-6. 

 

 

Obr. 5-6 Značení zaměřovacího bodu 

 

5.2.8 Obvodové značení prostoru dotyku 
a odpoutání vrtulníku (TLOF) 

Poznámka: Účelem značení prostoru dotyku a 
odpoutání vrtulníku je poskytnout pilotovi indikaci 
prostoru, který je bez překážek; a na které je při 
umístění v souladu s TDPM zajištěno zabezpečení 
pohybu podvozku. 

Použití 

5.2.8.1 Obvodové značení TLOF musí být 
zřízeno na TLOF umístěném v FATO úrovňového 
heliportu v případě, že obvod TLOF není zřejmý. 

5.2.8.2 Obvodové značení TLOF musí být 
zřízeno na vyvýšeném heliportu, helideku a na 
heliportu na palubě lodi. 

Umístění 

5.2.8.3 Obvodová značení TLOF musí být 
umístěno podél kraje TLOF. 

Charakteristiky 

5.2.8.4 Obvodové značení TLOF musí 
sestávat z nepřerušovaného pruhu bílé barvy 
širokého nejméně 30 cm. 

5.2.9 Značení dosednutí/umístění (TDPM) 

Poznámka: Účelem značení dosednutí/ 
umístění (TRPM) je poskytnout vizuální vodítka, 
která umožňují umístění vrtulníku na konkrétní 
místo tak, že když je sedadlo pilota nad značením, 
je podvozek v mezích únosné plochy a všechny 
části vrtulníku budou mimo všechny překážky se 
stanovenou bezpečnostní rezervou. 

Použití 

5.2.9.1 Značení dosednutí/umístění musí být 
zřízeno tam, kde je potřebné, aby vrtulník dosednul, 
a/nebo byl přesně umístěn pilotem na konkrétním 
místě.  

5.2.9.2 Značení dosednutí/umístění se 
musí skládat: 

a) když není omezen směr dosednutí/umístění, ze 
značení kruhu dosednutí/umístění (TDPC); a 

b) když existuje omezení směru 
dosednutí/umístění: 

 1) u jednosměrových použití – z postranního 
pásu a související osy; nebo 

 2) u vícesměrových použití – značení TDPC 
s vyznačenými sektory se zákazem přistání. 

Poznámka: Značení sektoru se zákazem 
přistání (PLS), je-li zřízeno, není určeno k tomu, aby 
drželo vrtulník od objektů okolo FATO, ale aby se 
zajistilo, že ocas nebude umístěn ve směru, který 
by mohl představovat nebezpečí. Toho je dosaženo 
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tak, že je nos vrtulníku během dosednutí mimo 
vyšrafované značení.  

Umístění 

5.2.9.3 Vnitřní okraj/kružnice značení 
dosednutí/umístění musí být ve vzdálenosti 0,25 D 
od středu plochy, ve které má být vrtulník umístěn.  

5.2.9.4 Na helideku musí být střed značení 
TDPC totožný se středem FATO s výjimkou, kde 
letecko-provozní studie ukazuje, že takové posunutí 
je nezbytné, a že značení takto posunuté nesníží 
bezpečnost. V takovém případě může být značka 
posunuta od počátku bezpřekážkového sektoru 
o vzdálenost ne více než 0,1 D.  

5.2.9.5 Značení sektoru se zákazem přistání, 
je-li zřízeno, musí být totožné se značením 
dosednutí/umístění v rozmezích příslušných kurzů 
a prodlouženo po vnitřní okraj obvodového značení 
TLOF.  

Charakteristiky  

5.2.9.6 Vnitřní průměr TDPC musí být roven 
0,5 D největšího vrtulníku, kterému má plocha 
sloužit.  

5.2.9.7 Značení dosednutí/umístění se musí 
skládat z čáry nejméně 0,5 m široké. U helideků 
a účelově postavených heliportů na palubách lodí 
musí být čára široká nejméně 1 m.  

5.2.9.8 Délka čáry postranního pásu musí být 
rovna 0,5D největšího vrtulníku, kterému má plocha 
sloužit.  

5.2.9.9 Značení sektoru se zákazem přistání, 
je-li zřízeno, musí být vyznačeno bílým a červeným 
šrafováním, jak je uvedeno na Obr. 5-7.  

5.2.9.10 TDPM musí mít přednost, je-li použito 
ve spojení s jiným značením na TLOF, s výjimkou 
značení sektoru se zákazem přistání.  

5.2.10 Identifikační značení heliportu 

Poznámka: Účelem identifikačního značení 
heliportu je poskytnout pilotovi způsob, jak 
identifikovat heliport, který je možné vidět a přečíst 
ze všech směrů přiblížení. 

Použití 

5.2.10.1 Na heliportu a hedeliku, které 
nemají jiné dostatečné prostředky pro vizuální 
identifikaci, musí být zřízeno identifikační značení. 

Umístění 

5.2.10.2 Tam, kde je na helideku zřízena 
plocha s omezením překážek (LOS), mělo by být 
značení umístěno na této straně  od „poznávacího 
značení heliportu“. U neúčelově postavených 
heliportů na palubách lodí umístěných na boku lodi 
by mělo být značení umístěné na vnitřní části 
paluby ve směru od poznávacího značení heliportu 
v místě mezi obvodovým značením TLOF a hranicí 
LOS. 

Charakteristiky 

5.2.10.3 Identifikační značení heliportu se 
musí skládat ze jména nebo alfanumerického 
označení heliportu v podobě, v jaké jsou používány 
v radiovém spojení (R/T). 

5.2.10.4 Identifikační značení heliportu, který 
se má používat v noci nebo za podmínek snížené 
viditelnosti, by mělo být osvětleno buď zevnitř, nebo 
zvenku. 

FATO s charakteristikami RWY 

5.2.10.5 Písmena identifikačního značení 
heliportu musí být vysoká nejméně 3 m.  

Všechny FATO kromě FATO s charakteristikami 
RWY 

5.2.10.6 U úrovňových heliportů by písmena 
značení neměla být na výšku menší než 1,5 m 
a u vyvýšených heliportů, helideků, a heliportů na 
palubách lodí by neměla být písmena značení na 
výšku menší než 1,2 m. Barva značení by měla být 
kontrastní vůči pozadí a měla by být nejlépe bílá. 

 
5.2.11 Značení bezpřekážkového sektoru 
helideku (vzor otevřeného „V“) 
Poznámka: Účelem značení bezpřekážkového 
sektoru helideku (vzor otevřeného „V“) je indikovat 
směr a okraje sektoru, který je pro hlavní směry 
přiblížení a vzletu nad úrovní helideku bez 
překážek. 

Použití 

5.2.11.1 Helidek s přilehlými překážkami, 
které pronikají nad úroveň helideku, musí mít 
zřízeno značení bezpřekážkového sektoru. 

Umístění 

5.2.11.2 Značení bezpřekážkového sektoru 
helideku musí být umístěno, tam, kde je to možné, 
ve vzdálenosti od středu TLOF rovnající se 
poloměru největší kružnice, kterou lze do TLOF 
vepsat, nebo 0,5 D, podle toho, která z hodnot 
je větší.  

Poznámka: V případě umístění počátku značení 
mimo TLOF a v případě, že není možné fyzicky vzor 
značení zřídit, je ten přemístěn na obvod TLOF na 
sečnu OFS. V takovém případě je vzdálenost 
a směr přesunutí, společně s výstražným nápisem 
„POZOR PŘESUNUTÉ ZNAČENÍ“, vyznačena 
v poli pod vzorem značení písmeny černé barvy 
velikosti alespoň 10 cm na výšku, příklad formou 
obrázku je v dokumentu ICAO Heliport Manual 
(Doc 9261). 

Charakteristiky 

5.2.11.3 Značení bezpřekážkového sektoru 
helideku musí označovat umístění 
bezpřekážkového sektoru a směry jeho okrajů.  

Poznámka: Vzorová schémata jsou uvedena 
v dokumentu ICAO Heliport Manual (Doc 9261). 
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5.2.11.4 Výška znaku otevřeného „V“ ve 
značení nesmí být menší, než 30 cm. 

5.2.11.5 Znaky značení musí být provedeny 
výraznou barvou. 

5.2.11.6 Barva znaku by měla být černá. 

5.2.12 Povrchové značení helideku 
a heliportu na palubě lodi 

Poznámka: Účelem značení helideku a 
heliportu na palubě lodi je stanovit, pomocí barvy a 
nápadnosti, umístění TLOF na helideku nebo 
heliportu na palubě lodi. 

Použití 

5.2.12.1 Povrchové značení by mělo být 
zřízeno k pomoci během identifikace umístění 
helideku nebo heliportu na palubě lodi během 
přiblížení ve dne. 

Umístění 

5.2.12.2 Povrchové značení by mělo být 
přizpůsobeno ploše schopné přenést dynamické 
zatížení ohraničené obvodovým značením TLOF.  

Charakteristiky 

5.2.12.3 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je 
žádoucí, aby povrch helideku nebo heliportu na 
palubě lodi ohraničený obvodovým značením TLOF 
byl tmavě zelené barvy a měl protiskluzovou 
úpravu.  

Poznámka: V případě, že nátěr povrchu může 
mít degradační efekt na třecí vlastnosti, nemusí mít 
povrch nátěr. V takových případech je osvědčeným 
postupem provozu pro zvýšení nápadnosti značení 
obtáhnout palubní značení kontrastní barvou. 

 

Obr. 5-7 Vícesměrový TDPC bez omezení (vlevo). Jednosměrové značení postranního pásu  
a související osy (uprostřed). Vícesměrový TDPC se značením sektoru se zákazem přistání (vpravo) 

 

 

5.2.13 Značky a značení pojezdových drah 
pro vrtulníky 

Poznámka 1: Účelem značek a značení 
pojezdových drah pro vrtulníky je, aniž by 
představovaly nebezpečí pro vrtulník, poskytnout 
pilotovi během dne a, je-li to potřeba, i v noci 
vizuální vodítka pro pohyb podél pojezdové dráhy. 

Poznámka 2: Specifikace pro vyčkávací místa 
uvedené v Předpise L 14, ust. 5.2.10 jsou rovněž 
použitelné pro pojezdové dráhy určené pro pozemní 
pojíždění vrtulníků. 

Poznámka 3: Pozemní pojezdové tratě a tratě pro 
pojíždění vrtulníků za letu nad pojezdovou dráhou 
nemusí být označeny. 

Poznámka 4: Pokud není stanoveno jinak, 
předpokládá se, že pojezdová dráha pro vrtulníky je 

vhodná jak pro pozemní pojíždění, tak pro pojíždění 
vrtulníků za letu. 

Poznámka 5: Na letišti, kde je nutné uvést, že je 
pojezdová dráha pro vrtulník vhodná pouze pro 
použití vrtulníky, může být vyžadováno její 
označení. 

Použití 

5.2.13.1 Osa pojezdové dráhy pro vrtulníky 
musí být označena značením. 

5.2.13.2 Okraje pojezdové dráhy vrtulníku, 
pokud nejsou zcela evidentní, by měly být označeny 
značkami nebo značením. 
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Umístění 

5.2.13.3 Značení pojezdové dráhy pro 
vrtulníky musí být podél osy a v případě potřeby 
podél okrajů pojezdové dráhy pro vrtulníky. 

5.2.13.4 Postranní značky pojezdové dráhy 
pro vrtulníky musí být umístěny ve vzdálenosti 0,5 
m až 3 m za okrajem pojezdové dráhy pro vrtulníky.  

5.2.13.5 Postranní značky pojezdové dráhy 
pro vrtulníky musí být umístěny v rozestupech 
nejvýše 15 m na každé straně na přímých úsecích 
a 7,5 m na každé straně na zakřivených úsecích 
s minimálně čtyřmi rovnoměrně rozloženými 
značkami v každém úseku. 

Charakteristiky 

5.2.13.6 Na zpevněné pojezdové dráze musí 
mít osové značení pojezdové dráhy pro vrtulníky 
podobu nepřetržité žluté čáry široké 15 cm. 

5.2.13.7 Na nezpevněných pojezdových 
drahách, které nelze označit značením barvou, 
musí být osa pojezdové dráhy pro vrtulníky 
označena do země zapuštěnými, 15 cm širokými 
a přibližně 1,5 m dlouhými žlutými značkami, 
umístěnými v rozestupech nejvýše 30 m na přímých 
úsecích a nejvýše 15 m v obloucích s minimálně 
čtyřmi rovnoměrně rozloženými značkami v každém 
úseku. 

5.2.13.8 Postranní značení pojezdové dráhy 
pro vrtulníky musí mít podobu nepřetržité dvojité 
žluté čáry s šířkou každé čáry 15 cm 
a s rozestupem 15 cm (vzdálenost nejbližších 
okrajů).  

5.2.13.9 Postranní značky pojezdové dráhy 
pro vrtulníky musí být pro kolový podvozek vrtulníku 
křehké. 

5.2.13.10 Postranní značky pojezdové dráhy 
pro vrtulníky nesmí narušovat rovinu s počátkem ve 
výšce 25 cm nad pojezdovou drahou pro vrtulníky 
ve vzdálenosti 0,5 m od okraje této dráhy 
a stoupající vzhůru a vně ve sklonu 5 % do 
vzdálenosti 3 m za okraj pojezdové dráhy pro 
vrtulníky. 

5.2.13.11 Postranní značky pojezdové dráhy 
pro vrtulníky musí mít modrou barvu.  

Poznámka 1: Poradenský materiál k vhodným 
postranním značkám je uveden v dokumentu ICAO 
Heliport Manual (Doc 9261). 

Poznámka 2: Pokud se na letišti užívají modré 
značky, může být zapotřebí označení skutečnosti, 
že pojezdová dráha pro vrtulníky je vhodná pouze 
pro vrtulníky. 

5.2.13.12 Pokud se pojezdová dráha pro 
vrtulníky používá v noci, musí být postranní značky 
zevnitř osvětleny nebo být reflexní. 

5.2.14 Značení a značky tratě pro pojíždění 
vrtulníku za letu 

Poznámka: Účelem značení a značek tratě pro 
pojíždění vrtulníku za letu je poskytnout pilotovi 
během dne a, je-li to potřeba, i v noci vizuální 
vodítka pro pohyb podél tratě pro pojíždění za letu. 

Použití 

5.2.14.1 Osa tratě pro pojíždění vrtulníků za 
letu musí být identifikována pomocí značek nebo 
značení. 

Umístění 

5.2.14.2  Osové značení tratě pro pojíždění 
vrtulníků za letu nebo do země zapuštěné osové 
značky tratě pro pojíždění vrtulníků za letu musí být 
umístěny podél její osy. 

 

 

Obr. 5-7B Značení dosednutí helideku  
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Charakteristiky 

5.2.14.3 Na zpevněných površích musí mít 
osové značení tratě pro pojíždění vrtulníků za letu 
podobu nepřerušované žluté čáry široké 15 cm. 

5.2.14.4 Pokud na nezpevněném povrchu 
nelze označit osu tratě pro pojíždění vrtulníku za letu 
značením barvou, musí být označena do země 
zapuštěnými, 15 cm širokými a přibližně 1,5 m 
dlouhými žlutými značkami, umístěnými v rozestupech 
nejvýše 30 m na rovných úsecích a nejvýše 15 m 
v obloucích, s minimálně čtyřmi rovnoměrně 
rozloženými značkami v každém úseku. 

5.2.14.5 Pokud se trať pro pojíždění vrtulníku 
za letu používá v noci, musí být značky buď zevnitř 
osvětleny, nebo musí být reflexní. 

5.2.15 Značení stání vrtulníku 

Poznámka: Účelem značení stání vrtulníku je 
poskytnout pilotovi vizuální indikaci plochy, která je 
bez překážek a na níž lze provádět povolené obraty 
a veškeré pozemní úkoly; identifikaci, omezení 
hmotnosti a hodnoty D, je-li potřeba; a vedení pro 
manévrování a umístění vrtulníku na stání. 

Použití 

5.2.15.1 Obvodové značení stání vrtulníku 
musí být zřízeno.  

5.2.15.2 Na stání vrtulníku musí být zřízeno 
příslušné TDPM. Viz Obr. 5-7 v ust. 5.2.9. 

5.2.15.3 Na stání vrtulníku by mělo být zřízeno 
vyrovnávací značení, vjezdové značení a výjezdové 
značení. 

Poznámka 1: Viz Obr. 3-5 až 3-9 k Hlavě 3. 

Poznámka 2: Poznávací značení stání vrtulníku 
mohou být zřízena tam, kde je potřeba rozlišit 
jednotlivá stání. 

Poznámka 3: Může být zřízeno další značení, které 
se vztahují k velikosti stání. Viz dokument ICAO 
Heliport Manual (Doc 9261). 

Umístění 

5.2.15.4 TDPM, vyrovnávací značení 
a vjezdové/výjezdové značení musí být umístěno tak, 
aby všechny části vrtulníku mohly být během 
umísťování a povoleného manévrování v mezích stání 
vrtulníku.  

5.2.15.5 Obr. 5-8 ukazuje, jak musí být 
umístěno vyrovnávací značení, vjezdové značení 
a výjezdové značení. 

Charakteristiky 

5.2.15.6 Obvodové značení stání vrtulníku 
musí sestávat z nepřerušované čáry žluté barvy 
o tloušťce čáry 15 cm. 

5.2.15.7 TDPM musí mít charakteristiky 
popsané v ust. 5.2.9 výše. 

5.2.15.8 Vyrovnávací značení, vjezdové 
značení a výjezdové značení musí mít formu 
nepřetržité žluté čáry o tloušťce 15 cm. 

5.2.15.9 Zakřivené části vyrovnávacího 
značení, vjezdového značení a výjezdového značení 
musí mít poloměry, které odpovídají nejnáročnějšímu 
typu vrtulníku, pro který má stání sloužit. 

5.2.15.10 Poznávací značení stání vrtulníku 
musí mít kontrastní barvu, aby bylo snadno čitelné. 

Poznámka 1: Tam, kde se předpokládá, že se 
vrtulníky pohybují jen v jednom směru, mohou být do 
vyrovnávacího značení zakomponovány šipky určující 
směr pohybu. 

Poznámka 2: Charakteristiky značení týkajícího se 
velkosti stání, vyrovnávacího značení, vjezdového 
značení a výjezdového značení jsou znázorněny na 
Obr. 5-8. Příklady stání a jejich značení jsou uvedeny 
na Obr. 3-5 až 3-9 k Hlavě 3. 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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Obr. 5-8 Značení stání vrtulníku 

 

5.2.16 Značení osového vedení trajektorie 
letu 

Poznámka: Účelem značení osového vedení 
trajektorie letu je poskytnout pilotovi vizuální indikaci 
dostupného směru (dostupných směrů) trajektorie 
přiblížení a/nebo vzletu. 

Použití 

5.2.16.1 Značení osového vedení trajektorie 
letu by mělo být zřízeno na heliportu, kde je žádoucí 
a účelné znázornit směry přiblížení a/nebo trajektorie 
vzletu. 

Poznámka: Značení osového vedení trajektorie 
letu lze kombinovat se soustavou návěstidel osového 
vedení trajektorie letu, která je popsaná v ust. 5.3.4. 

Umístění 

5.2.16.2 Značení osového vedení trajektorie 
letu musí být umístěno podél přímého směru 
přiblížení a /nebo trajektorie vzletu na jednom nebo 

více površích z TLOF, FATO, bezpečnostní plochy 
nebo na jiném vhodném povrchu v blízkosti okraje 
FATO nebo bezpečnostní plochy. 

Charakteristika 

5.2.16.3 Značení osového vedení trajektorie 
letu se skládá z jedné nebo více šipek vyznačených 
na TLOF, FATO a/nebo na bezpečnostní ploše dle 
specifikací uvedených na Obr. 5-9. Čára šipky musí 
mít 50 cm na šířku a nejméně 3 m na délku. 
V kombinaci se soustavou návěstidel osového vedení 
trajektorie letu musí mít formu dle specifikací na 
Obr. 5-9, který zahrnuje schéma pro „hlavu šipky“, 
která je stejná bez ohledu na délku čáry. 

Poznámka: V případě, že je trajektorie letu 
omezená na jediný směr přiblížení nebo směr 
trajektorie vzletu, šipka může být jednostranná. Pokud 
má heliport jen jednu přibližovací trajektorii nebo 
trajektorii vzletu, značení je oboustrannou šipkou. 
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Obr. 5-9 Značení a soustava návěstidel osového vedení trajektorie letu 

 

5.2.16.4 Značení by mělo být v barvě, která 
poskytuje dobrý kontrast vůči barvě povrchu na ploše, 
na které jsou zřízeny, nejlépe v bílé barvě. 

 

5.3 Návěstidla 

5.3.1 Všeobecně 

Poznámka 1: Viz Předpis L 14, ust. 5.3.1 týkající 
se specifikací ohledně zastínění pozemních 
návěstidel, která nemají vztah k letovému provozu 
a parametrů nadzemních a zapuštěných návěstidel. 

Poznámka 2: V případě helideků a heliportů 
umístěných v blízkosti splavných vod je třeba 
uvažovat o zajištění toho, aby letecká pozemní 
návěstidla nemátla námořní plavbu. 

Poznámka 3: Poněvadž vrtulníky se často velmi 
přibližují k neleteckým (cizím) zdrojům světla, je velmi 
důležité zajistit, aby tyto světelné zdroje, pokud to 
nejsou návěstidla pro navigaci instalována v souladu 
s mezinárodními předpisy, byly odstíněny nebo 
umístěny tak, aby bylo vyloučeno oslnění přímým 
nebo odraženým světlem. 

Poznámka 4: Systémy uvedené v ust. 5.3.4, 5.3.6, 
5.3.7 a 5.3.8 jsou navrženy tak, aby poskytovaly 
efektivní světelné vedení založené na nočních 
podmínkách. Kde se návěstidla využívají za jiných 
podmínek než v noci (např. ve dne nebo při 
soumraku), může být nutné zvýšit jejich svítivost 
k zachování kvality vizuálních podnětů díky udržování 
odpovídající jasnosti návěstidel. Poradenský materiál 

je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design 
Manual (Doc 9157), Part 4 Visual Aids, Chapter 5, 
Light Intensity settings. 

Poznámka 5: Specifikace pro značení a osvětlení 
překážel uvedené v Předpise L 14, Hlavě 6 jsou 
stejně tak použitelné pro heliporty a plochy pro použití 
navijáku. 

Poznámka 6: V případech, kdy má být provoz na 
heliport prováděn v noci s využitím systémů snímání 
nočního vidění (NVIS), je důležité před použitím 
prokázat prostřednictvím posouzení provedeného 
provozovatelem vrtulníku kompatibilitu systému NVIS 
s veškerým osvětlením na letišti. 

5.3.2 Maják heliportu 

Použití 

5.3.2.1 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je 
žádoucí, aby maják heliportu byl zřízen na heliportu, 
kde: 

a) je potřebné zajistit vizuální vedení na velkou 

vzdálenost a toto vedení není zajištěno jinými 

vizuálními prostředky, nebo 

b) identifikace heliportu je obtížná vzhledem 

k okolním světlům. 
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Umístění 

5.3.2.2 Maják heliportu musí být umístěn 
na heliportu nebo v jeho nejbližším okolí přednostně 
na vyvýšeném místě, a to tak, aby neoslňoval piloty 
na krátkou vzdálenost. 

Poznámka: Tam, kde maják heliportu může 
oslňovat piloty na krátkou vzdálenost, může být 
během fáze konečného přiblížení a přistání vypnut. 

 

 

Obr. 5-10 Charakteristiky zábleskového majáku heliportu 

 

Charakteristiky 

5.3.2.3 Maják heliportu musí vydávat série 
krátkých záblesků bílého světla uspořádaných podle 
schématu na Obr. 5-10. 

5.3.2.4 Světelný svazek majáku musí 
vyzařovat do všech úhlů azimutu. 

5.3.2.5 Rozdělení efektivní svítivosti každého 
záblesku musí odpovídat hodnotám uvedeným 
na Obr. 5-11, schéma 1. 

Poznámka: Tam, kde se vyžaduje přesné řízení 
svítivosti, postačují stupně 10 % a 3 %. Navíc může 
být vhodné zakrytí majáku, aby bylo zajištěno, že piloti 
nebudou oslněni v závěrečné fázi přiblížení a přistání. 

5.3.3 Přibližovací světelná soustava 

Použití 

5.3.3.1 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je 
žádoucí, aby přibližovací světelná soustava byla 
zřízena na heliportu tam, kde je to proveditelné, za 
účelem vyznačení přednostního směru přiblížení. 

Umístění 

5.3.3.2 Přibližovací světelná soustava musí 
být umístěna na přímce v upřednostňovaném směru 
přiblížení. 

Charakteristiky 

5.3.3.3 Přibližovací světelná soustava se musí 
skládat z řady tří návěstidel umístěných v podélných 
rozestupech po 30 m a příčky o celkové délce 18 m 
ve vzdálenosti 90 m od okraje FATO tak, jak je 
uvedeno na Obr. 5-12. Návěstidla tvořící příčku musí 
být co nejblíže ve vodorovné přímce kolmé k přímce 
osových návěstidel, kterou musí být půlena a musí být 

v rozestupech po 4,5 m. Je-li potřeba zvýraznit plochu 
konečného přiblížení, musí být za příčkou dodatečně 
umístěna doplňková návěstidla v rozestupech 30 m. 
Návěstidla za příčkou mohou vydávat stálé světlo, 
nebo být záblesková v závislosti na podmínkách okolí. 

5.3.3.3.1 Pro heliporty HEMS je možné zřídit 
zkrácenou přibližovací soustavu, pokud letecko-
provozní posouzení ÚCL ukazuje, že taková instalace 
neovlivňuje provoz vrtulníků, v následujícím 
uspořádání: pět všesměrových návěstidel v řadě 
v podélných rozestupech po 5 m, při čemž vzdálenost 
prvního návěstidla od okraje FATO musí být 4,5 m. 
Světelná návěstidla musí vydávat stálé světlo. 

Poznámka: Záblesková návěstidla mohou být 
použita, jestliže je identifikace přibližovací světelné 
soustavy obtížná vzhledem k okolním světelným 
zdrojům. 

5.3.3.4 Návěstidla stálé intenzity musí být 
všesměrová návěstidla bílé barvy. 

5.3.3.5 Záblesková návěstidla musí být 
všesměrová návěstidla bílé barvy. 

5.3.3.6 Záblesková návěstidla musí vydávat 
záblesky jedenkrát za sekundu a rozložení světla 
musí odpovídat Obr. 5-11, schéma 3. Záblesk musí 
začínat na nejvzdálenějším návěstidle a postupovat 
směrem k příčce. 

5.3.3.7 Musí být umožněno řízení svítivosti 
návěstidel odpovídající převažujícím podmínkám. 

Poznámka: Jako vhodné bylo shledáno 
následující nastavení svítivosti: 

a) návěstidla stálé intenzity - 100 %, 30 % a 10 %; a  

b) záblesková návěstidla - 100 %, 10 % a 3 %. 

5.3.4 Soustava návěstidel osového vedení 
trajektorie letu 
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Použití 

5.3.4.1 Soustava návěstidel osového vedení 
trajektorie letu by měla být zřízena na heliportu, kde je 
žádoucí a účelné znázornit směry přiblížení a/nebo 
trajektorie vzletu. 

Poznámka: Soustavu návěstidel osového vedení 
trajektorie letu lze kombinovat se značením osového 
vedení trajektorie letu, které je popsáno v ust. 5.2.18. 

Umístění 

5.3.4.2 Soustava návěstidel osového vedení 
trajektorie letu musí být umístěna podél přímého 
směru přiblížení a /nebo trajektorie vzletu na jednom 
nebo více površích z TLOF, FATO nebo bezpečnostní 
plochy nebo na jiném vhodném povrchu v blízkosti 
okraje FATO nebo bezpečnostní plochy. 

5.3.4.3 Pokud je možná kombinace se 
značením osového vedení trajektorie letu, měla by být 
návěstidla do maximální možné míry umístěna uvnitř 
značení „šipky“. 

Charakteristiky 

5.3.4.4 Soustava návěstidel osového vedení 
trajektorie letu by se měla skládat z řady tří nebo více 
návěstidel rozmístěných rovnoměrně s celkovou 
minimální vzdáleností 6 m. Rozestupy mezi světly by 
neměly být méně než 1,5 m a neměly by překročit 
3 m. Tam, kde to prostor umožňuje, by mělo být 
5 světel. Viz Obr. 5-9. 

Poznámka: Počet návěstidel a rozestupy mezi 
těmito návěstidly mohou být nastaveny podle 
dostupného prostoru. Je-li používáno více soustav 
osového vedení trajektorie letu pro označení 
dostupných směrů přiblížení a/nebo trajektorií vzletu, 
charakteristiky těchto soustav jsou z pravidla 
udržovány stejné. Viz Obr. 5-9. 

5.3.4.5 Návěstidla musí být všesměrová 
návěstidla bílé barvy stálé intenzity zapuštěná v zemi. 

5.3.4.6 Rozložení světla návěstidel by mělo 
být dle specifikací uvedených na Obr. 5-11, schéma 6. 

5.3.4.7 Mělo by být umožněno řízení svítivosti 
návěstidel odpovídající převládajícím podmínkám 
a k vyvážení soustavy návěstidel osového vedení 
trajektorie letu s ostatními návěstidly na heliportu 
a obecným osvětlením, které může být přítomno 
v okolí heliportu. 

5.3.5 Vizuální soustava pro osové vedení 

Poznámka: Účelem vizuální soustavy pro osové 
vedení je poskytnout dobře viditelná a jednotlivá 
vodítka, která pomohou pilotovi získat a udržet 
stanovenou trať přiblížení k heliportu. Poradenský 
materiál týkající se vizuálních soustav pro osové 
vedení je uveden v dokumentu Heliport Manual (Doc 
9261). 

Použití 

5.3.5.1 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je 
žádoucí, aby vizuální soustava pro osové vedení byla 
zřízena jako pomůcka pro přiblížení na heliport, 
jestliže, zejména v noci, existuje jedna nebo více 
z následujících podmínek: 

a) zachování potřebné vzdálenosti od překážek, 

postupy ke snížení hluku nebo postupy letových 

provozních služeb vyžadují dodržení určitého 

směru letu; 

b) povrch okolí heliportu neposkytuje dostatek 

vizuálních podnětů; a 

c) instalace přibližovací světelné soustavy je 

nemožná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 

 

 



HLAVA 5  PŘEDPIS L14H 

  31.12.2020 
 5 - 17  

 

Obr. 5-11 Izokandelové diagramy 

Schéma 2 – Přibližovací 

návěstidlo stále svítící 

Schéma 3 – Přibližovací 

návěstidlo zábleskové 

Schéma 4 – Návěstidlo FATO  

a zaměřovacího bodu 

Schéma 5 – Obvodová návěstidla TLOF a soustava 

návěstidel osového vedení trajektorie letu Schéma 6 – Luminiscenční panely TLOF 

Výškové nastavení Výškové nastavení 

Výškové nastavení (E) 
Výškové nastavení 

Azimut 

Azimut 

Azimut 

Azimut 

Azimut 

* Efektivní svítivost 

(bílé návěstidlo) 

(bílé návěstidlo) 

(zelené návěstidlo) 

(zelené nebo bílé návěstidlo) 

Poznámka: V případě instalací vyžadujících 
identifikaci pomocí návěstidel ve výškovém nastavení 
méně než 2° mohou být vyžadovány další hodnoty. 

Výškové nastavení Výškové nastavení 

Azimut 

(bílé návěstidlo) 

Schéma 1 – Maják heliportu 

* Efektivní svítivost 
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Obr. 5-12 Přibližovací světelná soustava 
 
 

5.3.6 Světelná sestupová soustava pro 
vizuální přiblížení 

Poznámka: Účelem světelné sestupové soustavy 
pro vizuální přiblížení je poskytnout dobře viditelná a 
jednotlivá barevná vodítka v mezích stanoveného 
výškového nastavení a azimutu, která pomohou 
pilotovi získat a udržet sestupovou rovinu pro 
přiblížení do požadované polohy na FATO. 
Poradenský materiál týkající se světelných 
sestupových soustav pro vizuální přiblížení je uveden 
v dokumentu Heliport Manual (Doc 9261). 

Použití 

5.3.6.1 Světelná sestupová soustava pro 
vizuální přiblížení musí být zřízena jako pomůcka pro 
přiblížení na heliport bez ohledu na to, zda je heliport 
vybaven jinými vizuálními nebo nevizuálními 
pomůckami, jestliže existuje, zejména v noci, jedna 
nebo více následujících podmínek: 

a) zachování potřebné vzdálenosti od překážek, 

postupy ke snížení hluku nebo postupy letových 

provozních služeb vyžadují dodržení určitého úhlu 

sestupu; 

b) povrch okolí heliportu neposkytuje dostatek 

vizuálních podnětů; a 

c) letové vlastnosti vrtulníku vyžadují ustálené 

přiblížení. 

5.3.7 Soustava návěstidel plochy 
konečného přiblížení a vzletu (FATO) pevninských 
úrovňových heliportů  

Poznámka: Účelem soustavy návěstidel plochy 
konečného přiblížení a vzletu pevninských 
úrovňových heliportů je poskytnout pilotovi letícímu 
v noci indikaci tvaru, umístění a rozsahu FATO.  

Použití 

5.3.7.1 U úrovňových heliportů, u kterých je 
zřízena FATO s pevným povrchem, a které mají být 
používány v noci, musí být zřízena návěstidla FATO 
vyjma případů, kde FATO a TLOF jsou shodné nebo 
rozsah FATO je zřejmý. 

Umístění 

5.3.7.2 Návěstidla FATO musí být umístěna 
podél okrajů této plochy. Návěstidla musí být 
rovnoměrně rozmístěna následujícím způsobem: 

a) u plochy tvaru čtverce nebo obdélníku 

v rozestupech nejvýše 50 m s minimálně čtyřmi 

návěstidly na každé straně včetně návěstidel 

v obou rozích; a 

b) u libovolného jiného tvaru, včetně plochy tvaru 

kruhu, v rozestupech nejvýše 5 m s minimálním 

počtem deseti návěstidel. 

Charakteristiky 

5.3.7.3 Návěstidla FATO musí být 
všesměrová, vydávající stálé světlo bílé barvy. Tam, 
kde se musí měnit intenzita světla, musí vydávat 
světlo proměnlivé bílé barvy. 

5.3.7.4 Rozložení světla návěstidel FATO 
musí odpovídat Obr. 5-11, schéma 4. 

5.3.7.5 Návěstidla nesmí přesáhnout výšku 
25 cm. V případě, že by návěstidla vystupující nad 
povrch mohla ohrozit provoz vrtulníků, musí být 
řešena jako zapuštěná. Jestliže FATO není určena 
pro odpoutání a dosednutí, výška návěstidel nesmí 
přesáhnout výšku 25 cm nad povrchem země nebo 
sněhové pokrývky. 

5.3.8 Návěstidla zaměřovacího bodu  

Poznámka: Účelem návěstidel zaměřovacího bodu 
je poskytnout vizuální vodítko indikující pilotovi během 
noci hlavní směr přiblížení/vzletu; bod, ke kterému se 
vrtulník přibližuje do visu před umístěním na TLOF, 
kde lze provést dosednutí; a že povrch FATO není 
určen pro dosednutí. 

Použití 

5.3.8.1 Tam, kde je zřízeno značení 
zaměřovacího bodu na heliportu určeném pro provoz 
v noci, musí být zřízena návěstidla zaměřovacího 
bodu. 
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Umístění 

5.3.8.2 Návěstidla zaměřovacího bodu musí 
být umístěna společně se značením zaměřovacího 
bodu. 

Charakteristiky 

5.3.8.3 Návěstidla zaměřovacího bodu musí 
tvořit obrazec skládající se nejméně ze šesti 
všesměrových návěstidel bílé barvy, dle Obr. 5-6. 
V případě, kdy by návěstidlo vystupující nad povrch 
mohlo ohrozit provoz vrtulníků, musí být řešeno jako 
zapuštěné. 

5.3.8.4 Rozložení světla návěstidel 
zaměřovacího bodu musí odpovídat Obr. 5-11, 
schéma 4. 

5.3.9 Světelná soustava prostoru dotyku 
a odpoutání vrtulníku (TLOF) 

Poznámka: Účelem světelné soustavy prostoru 
dotyku a odpoutání vrtulníku je zajistit osvětlení TLOF 
a požadovaných prvků uvnitř něj. U TLLOF umístěné 
na FATO je účelem zajistit rozpoznatelnost, pilotovi 
během konečného přiblížení, TLOF a požadovaných 
prvků uvnitř něj; kdežto u TLOF umístěné na 
vyvýšeném heliportu, heliportu na palubě lodi nebo 
helideku je účelem vizuální zachycení ze stanovené 
vzdálenosti a poskytnutí dostatečně ostrého vedení 
umožňujícího stanovení příslušného úhlu přiblížení. 

Použití 

5.3.9.1 Světelná soustava TLOF musí být 
zřízena na heliportu, který má být používán v noci. 

Poznámka: Kde je TLOF umístěn na stání, může 
být tento účel splněn použitím okolního osvětlení nebo 
plošného osvětlení stání. 

5.3.9.2 U úrovňových heliportů se osvětlení 
TLOF na FATO musí skládat z jednoho nebo více 
následujících zařízení: 

a) postranních návěstidel; nebo 

b) plošného osvětlení; nebo 

c) řad oddělených zdrojů bodového (ASPSL) nebo 

osvětlení pomocí luminiscenčního panelu (LP) pro 

rozpoznání TLOF, jestliže není možno použít 

zařízení uvedená v bodech a) a b) a osvětlení 

FATO je dostupné. 

5.3.9.3 U vyvýšených heliportů, heliportů na 
palubách lodí nebo helideků se osvětlení TLOF na 
FATO musí skládat:  

a) z postranních návěstidel; a 

b) ASPSL a/nebo luminiscenčních panelů pro 

rozpoznání TDPM a/nebo z plošného osvětlení 

osvětlujícího TLOF. 

Poznámka: Na vyvýšených heliportech, 
heliportech na palubách lodí a helidecích je správné 
vnímání členitosti terénu uvnitř TLOF podstatné pro 
určení správné polohy vrtulníku během konečného 
přiblížení a přistání. Takové správné vnímání může 
být zajištěno různou formou (ASPSL, LP, plošné 
osvětlení nebo jejich kombinace atd.) jako doplňku 
k postranním návěstidlům. Pro rozpoznání TDPM 
a identifikačního značení heliportu bývají nejlepší 

výsledky dosaženy kombinací postranních návěstidel 
a ASPSL ve formě zapouzdřených pruhů světelných 
diod (LED) a zapuštěných návěstidel. 

5.3.9.4 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je 
žádoucí, aby na úrovňových heliportech, které se mají 
používat v noci, bylo pro rozpoznání značení 
dosednutí a/nebo plošného osvětlení zřízeno ASPSL 
a/nebo LP pro TLOF, je-li nutná zvýšená pozornost 
vzhledem k členitosti povrchu. 

Umístění 

5.3.9.5 Postranní návěstidla TLOF musí být 
umístěna podél okraje tohoto prostoru nebo 
do vzdálenosti 1,5 m od tohoto okraje. Tam, kde má 
TLOF tvar kruhu, musí být návěstidla:  

a) umístěna na přímkách tvořících obrazec, který 

poskytuje pilotovi informaci o snosu; a 

b) tam kde umístění návěstidel dle bodu a) není 

možné, podél okraje TLOF ve vhodných 

intervalech mimo sektoru 45°, kde musí být 

návěstidla rozmístěna v polovičních rozestupech. 

5.3.9.6 Postranní návěstidla TLOF musí být 
rovnoměrně rozmístěna s rozestupy nejvýše 3 m 
u vyvýšených heliportů a helideků a nejvýše 5 m 
u úrovňových heliportů. Na každé straně musí být 
rozmístěna nejméně čtyři návěstidla, včetně 
návěstidel v každém z rohů. V případě, že má plocha 
tvar kruhu, kde jsou návěstidla instalována dle 
ust. 5.3.9.5 b), v takovém případě musí mít nejméně 
čtrnáct návěstidel. 

Poznámka: Návod k této záležitosti jsou uvedeny 
v dokumentu ICAO Heliport Manual (Doc 9261). 

5.3.9.7 Postranní návěstidla TLOF 
u vyvýšených heliportů a pevných helideků musí být 
instalována tak, aby pilot nemohl vidět světelný 
obrazec, když je pod úrovní TLOF. 

5.3.9.8 Postranní návěstidla TLOF na 
pohyblivých helidecích nebo heliportech na palubách 
lodí musí být instalována tak, aby pilot nemohl vidět 
světelný obrazec, když je pod úrovní TLOF, když je 
helidek nebo heliport na palubě lodi ve vodorovné 
rovině. 

5.3.9.9 U úrovňových heliportů musí být 
ASPSL nebo LP, jsou-li zřízeny pro rozpoznání TLOF, 
umístěny podél značení, vyznačujícího okraj TLOF. 
Má-li TLOF tvar kruhu, musí být panely umístěny 
na přímkách vymezujících tuto plochu. 

5.3.9.10 U úrovňových heliportů musí být 
minimální počet LP na TLOF devět. Celková délka LP 
ve světelném obrazci nesmí být menší než 50 % délky 
tohoto obrazce. Počet panelů na každé straně TLOF 
musí být liché číslo, s minimem tří panelů, včetně 
panelů v rozích. LP musí být rozmístěny rovnoměrně 
a vzdálenost mezi konci jednotlivých panelů nesmí být 
větší než 5 m na každé straně TLOF. 

5.3.9.11 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je 
žádoucí, aby LP, jsou-li použity na vyvýšeném 
heliportu nebo na helideku za účelem zlepšení 
vnímání členitosti povrchu, nebyly umísťovány 
v blízkosti postranních návěstidel, ale okolo značení 
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dosednutí, nebo je-li toto shodné s identifikačním 
značením heliportu. 

5.3.9.12 Návěstidla plošného osvětlení TLOF 
musí být umístěna tak, aby neoslňovala piloty za letu 
nebo osoby pracující na této ploše. Rozmístění 
a zaměření návěstidel musí minimalizovat tvoření 
stínů. 

Poznámka: Bylo prokázáno, že ASPSL a LP 
určující TDPM a identifikační značení heliportu 
zajišťují ve srovnání se slabším plošným osvětlením 
zvýšení pozornosti vzhledem k členitosti povrchu. Aby 
bylo vyloučeno vychýlení paprsku světla při použití 
plošného osvětlení, je třeba pravidelná kontrola, která 
zajistí, že jsou i nadále plněny specifikace uvedené 
v ust. 5.3.9. 

Charakteristiky 

5.3.9.13 Postranní návěstidla TLOF musí být 
všesměrová, vydávající stálé světlo zelené barvy. 

5.3.9.14 U úrovňových heliportů musí ASPSL 
nebo LP, jsou-li použity k definování obvodu TLOF, 
vydávat světlo zelené barvy. 

Poznámka: Za jiných okolností mohou 
luminiscenční panely vydávat světlo jiných barev. 

5.3.9.15 Chromatičnost a svítivost barev LP 
musí odpovídat specifikacím v Předpisu L 14, 
Doplněk 1, ust. 3.4. 

5.3.9.16 LP musí mít minimální šířku 6 cm. 
Skříň panelu musí být stejné barvy jako značení, které 
definuje. 

5.3.9.17 U úrovňových a vyvýšených heliportů 
výška postranních návěstidel TLOF umístěného na 
FATO nesmí přesáhnout 5 cm a v případě, že by 
návěstidla vystupující nad povrch mohla ohrozit 
provoz vrtulníků, musí být řešena jako zapuštěná. 

5.3.9.18 U helideků nebo heliportů na palubách 
lodí nesmí výška postranních návěstidel TLOF 
přesáhnout 5 cm, nebo v případě FATO/TLOF 15 cm. 

5.3.9.19 Výška návěstidel plošného osvětlení 
TLOF, jsou-li umístěna uvnitř bezpečnostní plochy 
úrovňového nebo vyvýšeného heliportu, nesmí 
přesahovat 25 cm. 

5.3.9.20 U helideků nebo heliportů na palubách 
lodí nesmí výška návěstidel plošného osvětlení TLOF 
přesáhnout 5 cm, nebo v případě FATO/TLOF 15 cm. 

5.3.9.21 LP nesmí vystupovat nad povrch více 
než 2 cm. 

5.3.9.22 Rozložení světla postranních 
návěstidel musí odpovídat Obr. 5-11, schéma 5. 

5.3.9.23 Rozložení světla LP musí odpovídat 
Obr. 5-11, schéma 6. 

5.3.9.24 Spektrální složení světla plošného 
osvětlení TLOF musí být takové, aby bylo správně 
rozeznatelné denní značení a značení překážek. 

5.3.9.25 Průměrné hodnoty plošného osvětlení 
měřené na povrchu TLOF musí dosahovat nejméně 
10 luxů s rovnoměrností osvětlení (průměr k minimu) 
ne menší než 8:1. 

5.3.9.26 Z důvodu zvýšení bezpečnosti je 
žádoucí, aby osvětlení použité pro rozpoznání TDPC 
tvořilo kruh rozdělený na jednotlivé segmenty žlutě 
svítících pruhů všesměrových ASPSL. Segmenty by 
se měly skládat z pruhů ASPSL a celková délka pruhů 
ASPSL nesmí překročit 50 % obvodu kruhu. 

5.3.9.27 Je-li to použitelné, identifikační 
značení heliportu musí být všesměrové a svítit zeleně. 

5.3.10 Plošné osvětlení stání vrtulníku 

Poznámka: Účelem plošného osvětlení stání 
vrtulníku je zajistit osvětlení povrchu stání a 
souvisejícího značení s cílem usnadnit manévrování a 
umístění vrtulníku a zjednodušit nezbytné úkony okolo 
vrtulníku. 

Použití 

5.3.10.1 Na stání vrtulníku určeném pro 
používání v noci by mělo být zřízeno plošné osvětlení. 

Poznámka: Poradenský materiál ohledně 
plošného osvětlení stání je uveden v části týkající se 
plošného osvětlení odbavovací plochy dokumentu 
Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 4. 

Umístění 

5.3.10.2 Plošné osvětlení stání vrtulníku by 
mělo být řešeno tak, aby bylo docíleno přiměřeného 
osvětlení, s minimálním oslněním pilota vrtulníku ve 
vzduchu a na zemi a personálu na stání. Uspořádání 
a směrování plošného osvětlení by mělo být řešeno 
tak, aby stání vrtulníku bylo osvětleno ze dvou nebo 
více směrů za účelem minimalizace stínů. 

Charakteristiky 

5.3.10.3 Spektrální rozložení plošného 
osvětlení stání musí být takové, aby byly správně 
rozeznatelné barvy používané pro značení na ploše a 
pro značení překážek. 

5.3.10.4 Horizontální a vertikální osvětlení musí 
být dostačující k tomu, aby se zajistilo, že vizuální 
vodítka pro požadované manévrování a umístění jsou 
rozpoznatelná a nezbytné úkony okolo vrtulníku lze 
provádět efektivně a bez ohrožení personálu nebo 
zařízení. 

5.3.11 Plošné osvětlení plochy pro použití 
navijáku 

Poznámka: Účelem plošného osvětlení plochy pro 
použití navijáku je zajistit osvětlení povrchu, překážek 
a vizuální vodítko, které vrtulníku pomáhá k umístění 
se nad plochou, ze které mohou být cestující nebo 
vybavení spouštěni nebo zvedáni, a udržení se 
v jejích mezích. 

Použití 

5.3.11.1 Plošné osvětlení plochy pro použití 
navijáku musí být zřízeno tam, kde je plocha určena 
pro použití v noci. 
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Umístění 

5.3.11.2 Návěstidla plošného osvětlení plochy 
pro použití navijáku musí být umístěna tak, aby 
neoslňovala piloty za letu nebo osoby pracující na této 
ploše. Rozmístění a zaměření návěstidel musí 
minimalizovat tvoření stínů. 

Charakteristiky 

5.3.11.3 Spektrální složení světla plošného 
osvětlení plochy pro použití navijáku musí být takové, 
aby bylo správně rozeznatelné denní značení 
a značení překážek. 

5.3.11.4 Průměrné hodnoty osvětlení měřené 
na povrchu plochy pro použití navijáku musí 
dosahovat nejméně 10 luxů. 

5.3.12 Návěstidla pojezdových drah 

Poznámka: Ustanovení týkající se osových 
návěstidel pojezdových drah a postranních návěstidel 
pojezdových drah uvedená v Předpisu L 14, 
ust. 5.3.17 a 5.3.18 jsou rovněž použitelná pro 
pojezdové dráhy určené k pozemnímu pojíždění 
vrtulníků. 

5.3.13 Vizuální prostředky pro značení 
překážek mimo překážkové plochy a pod nimi 

Poznámka: Opatření ohledně letecko-provozní 
studie týkající se objektů mimo překážkovou plochu 
(OLS) a jiných objektů jsou řešena v Předpise L 14, 
Hlavě 4.  

5.3.13.1 Kde letecko-provozní studie dokládá, 
že překážky v oblastech mimo a pod hranicemi OLS, 
zřízenými pro heliport, představují nebezpečí pro 
vrtulníky, měly by být označeny a osvětleny, s tou 
výjimkou, že značení může být vynecháno, pokud je 
překážka ve dne světelně označena překážkovými 
návěstidly vysoké svítivosti. 

5.3.13.2 Kde letecko-provozní studie dokládá, 
že nadzemní dráty nebo kabely křižující řeku, vodní 
cestu, údolí nebo dálnici představují nebezpečí pro 
vrtulníky, měly by být označeny a jejich nosné stožáry 
označeny a osvětleny. 

5.3.14 Plošné osvětlení překážek 

Použití 

5.3.14.1 U heliportu, určeného pro používání 
v noci, musí být překážky, na kterých není možné 
umístit překážková návěstidla, plošně osvětleny. 

Umístění 

5.3.14.2 Návěstidla plošného osvětlení 
překážek musí být umístěna tak, aby osvětlovala 
celou překážku a tak, jak je to jen proveditelné, 
neoslňovala piloty vrtulníků. 

Charakteristiky 

5.3.14.3 Plošné osvětlení překážek musí být 
takové, aby bylo dosaženo osvětlení nejméně 
10 cd/m2
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