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ÚVODNÍ ČÁST

PŘEDPIS L 4

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Ministerstvo dopravy, jako příslušný správní orgán, uveřejňuje dle ustanovení § 102 zákona č. 49/1997 Sb.,
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů letecký předpis:

LETECKÉ MAPY
L4

1.

V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to:
Annex 4, Aeronautical Charts.
Ministerstvo dopravy provedlo redakci shora uvedeného dokumentu tak, aby jednotlivé části textu na sebe
plynule a systematicky navazovaly.

2.

Tam, kde dokument neobsahuje určení adresátů jednotlivých pravidel (práv a povinností) a nositelů
pravomocí, jsou tito adresáti a nositelé pravomocí uvedeni ve vlastním textu leteckého předpisu. Rovněž
v případech, kdy se to jeví žádoucím, je vlastní text leteckého předpisu opatřen dalším textem.

3.

Pro řešení případných sporů o pravomoc nebo příslušnost je třeba využít příslušných ustanovení platných
právních předpisů České republiky, zejména pak zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších
předpisů.

Datum účinnosti tohoto předpisu je:

20.11.2008.

Datem účinnosti tohoto předpisu se zrušuje, včetně pozdějších změn a oprav, předpis L 4 – Letecké mapy, který
byl schválen opatřením Ministerstva dopravy (a spojů) č.j. 630/2008-220-SP/1 ze dne 30.09.2008.
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ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

PŘEDPIS L 4

HLAVA 1

HLAVA 1 - DEFINICE, POUŽITELNOST A DOSTUPNOST

1.1

Definice

Výrazy použité
význam:

v Předpisu

L4

mají

následující

Aplikace (Application)
Manipulace a zpracování dat/údajů na podporu
požadavků uživatele (ISO 19104*).
Atribut vzhledu jevu (Feature attribute)
Charakteristika vzhledu jevu (ČSN ISO 19101).
Poznámka: Atribut vzhledu jevu má jméno, datový
typ a obor hodnot, které jsou k němu přidruženy.
Bezpečná nadmořská výška nad překážkami
(OCA) nebo bezpečná výška nad překážkami
(OCH) (Obstacle clearance altitude (OCA) or
Obstacle clearance height (OCH))
Nejnižší nadmořská výška nebo nejnižší výška nad
úrovní příslušného prahu dráhy nebo nad úrovní letiště
stanovená k tomu, aby byla splněna kritéria bezpečné
výšky nad překážkami.
Poznámka 1: Bezpečná nadmořská výška nad
překážkami se vztahuje ke střední hladině moře
a bezpečná výška nad překážkami se vztahuje
k výšce prahu dráhy nad mořem nebo v případě
nepřesných přístrojových přiblížení k výšce letiště nad
mořem nebo výšce prahu dráhy nad mořem, jestliže je
více než 2 m (7 ft) níže, než výška letiště nad mořem.
Bezpečná výška nad překážkami pro přiblížení
okruhem se vztahuje k výšce letiště nad mořem.
Poznámka 2: Jsou-li použity oba pojmy, lze je
s výhodou psát ve tvaru bezpečná nadmořská
výška/výška nad překážkami a zkracovat „OCA/H”.
Poznámka 3: Pro konkrétní použití této definice viz
Předpis L 8168, Část I, Díl 4, Hlava 1, ust. 1.5
a Procedures for Air Navigation Services - Aircraft
Operations (Doc 8168), Volume II, Part I, Section 4,
Chapter 5, 5.4.
Bezpřekážkový prostor (OFZ) (Obstacle free zone
(OFZ))
Prostor nad vnitřní přibližovací plochou, vnitřními
přechodovými plochami a plochou nezdařeného
přiblížení a tou částí pásu RWY, která je ohraničena
těmito plochami, do něhož nezasahuje žádná pevná
překážka, kromě překážek křehkých o nízké
hmotnosti, nutných pro účely letecké navigace.
Bod nezdařeného přiblížení (Missed approach
point (MAPt))
V postupu přiblížení podle přístrojů ten bod, nad/před
kterým musí být zahájen předepsaný postup
nezdařeného přiblížení, aby bylo zajištěno, že
nebudou porušeny minimální výšky nad překážkami.
Bod přechodu (Change-over point)
Bod, ve kterém se od letadla letícího na úseku tratě
ATS vyznačeném zařízeními VOR očekává, že změní
navigační vedení letadla pomocí zařízení za letadlem
*

na navigační vedení letadla pomocí nejbližšího
zařízení VOR před letadlem.
Poznámka: Body
přechodu
se
zřizují
pro
poskytování optimálních podmínek s přihlédnutím
k síle a jakosti signálu mezi dvěma radionavigačními
zařízeními VOR ve všech používaných hladinách
a k zajištění společného zdroje směrového vedení pro
všechna letadla letící na stejné části úseku trati.
Bodové světlo (Point light)
Světelný signál objevující se bez znatelné délky.
Data/údaj (Datum)
Veličina nebo soubor veličin, které mohou sloužit jako
základ pro výpočet dalších veličin (ISO 19104).
Datová sada (Data set)
Identifikovatelný soubor dat (ČSN ISO 19101).
Digitální výškový model (DEM) (Digital Elevation
Model (DEM))
Znázornění souvislé plochy terénu pomocí interpolace
hodnot výšek nad mořem ve všech průsečících
stanovené mřížky, vztažených ke společnému
počátku.
Poznámka: Digitální terénní model (DTM) se někdy
nazývá DEM.
Dojezdová dráha (Stopway)
Vymezená pravoúhlá plocha na zemi navazující na
konec použitelné délky rozjezdu upravená tak, aby na
ní mohlo letadlo zastavit při přerušeném vzletu.
Dotyková zóna (Touchdown zone)
Část RWY za jejím prahem, na níž je předpokládán
první dotyk přistávajícího letounu.
Dráha (RWY) (Runway (RWY))
Vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti
upravená pro přistání a vzlety letadel.
Dráhová dohlednost (RVR) (Runway visual range
(RVR))
Vzdálenost, na kterou může pilot letadla nacházejícího
se na ose RWY vidět denní dráhové značení nebo
návěstidla ohraničující RWY nebo vyznačující její osu.
Dráhový pás/Pás RWY (Runway strip)
Vymezená plocha včetně RWY a dojezdové dráhy,
pokud je zřízena, určená:
a) ke snížení nebezpečí poškození letadla
v případě jeho vyjetí z RWY a
b)

k zajištění bezpečnosti letadla letícího nad
pásem RWY při vzletu nebo přistání.

Elipsoidická/Geodetická výška (Ellipsoid/Geodetic
height)
Výška vztažená k referenčnímu elipsoidu, měřená
podél vnější normály procházející daným bodem.

Seznam norem ISO, resp. ČSN ISO odkazovaných
v této Hlavě, je uveden na straně 1 - 8 tohoto
předpisu.
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Fix nebo bod konečného přiblížení (Final approach
fix or point)
Fix nebo bod postupu přiblížení podle přístrojů, kde
začíná úsek konečného přiblížení.

Izogona (Isogona)
Čára na plánu nebo mapě spojující body se stejnou
magnetickou deklinací v daném období.

Geodetická vzdálenost (Geodesic distance)
Nejkratší vzdálenost mezi jakýmikoliv dvěma body na
matematicky definovaném povrchu elipsoidu.

Izogriva (Isogriv)
Čára na plánu nebo mapě spojující body o stejném
rozdílu mezi severem navigační sítě a magnetickým
severem.

Geodetický údaj (Geodetic datum)
Nejmenší soubor parametrů umožňující transformaci
místního referenčního systému do světového
referenčního systému.
Geoid (Geoid)
Ekvipotenciální plocha gravitačního pole Země, která
je shodná s nenarušenou střední hladinou moře (MSL)
procházející spojitě kontinenty.
Poznámka: Geoid má nepravidelný tvar, protože
lokální gravitační odchylky (příliv, vítr, slanost, proud,
apod.) a směr gravitace jsou kolmé ke geoidu
v každém bodě.
Grafické zobrazení (Portrayal)
Prezentace grafické informace pro potřebu lidí (ČSN
ISO 19117).
Gregoriánský kalendář (Gregorian calendar)
Všeobecně používaný kalendář, který byl poprvé
zaveden v roce 1582 za účelem definovat rok, který
více odpovídá tropickému roku než Juliánský
kalendář. (ČSN ISO 19108)
Poznámka: V gregoriánském kalendáři má běžný
rok 365 dní a přestupný 366 dní rozdělených do
dvanácti po sobě jdoucích měsíců.
Heliport (Heliport)
Letiště nebo vymezená plocha na konstrukci určená
zcela nebo zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby
vrtulníků.
Hladina (Level)
Všeobecný výraz používaný k vyjádření vertikální
polohy letadla za letu, znamenající buď výšku,
nadmořskou výšku nebo letovou hladinu.
Hlásný bod (Reporting point)
Stanovené (označené) zeměpisné místo, vzhledem
k němuž se může hlásit poloha letadla.
Poznámka: Existují tři kategorie hlásných bodů:
pozemní navigační prostředek, průsečík a traťový bod.
Ve smyslu této definice je průsečík vyjádřen radiály,
směrníky a/nebo vzdálenostmi od pozemních
navigačních prostředků. Hlásný bod může být
označen jako „na vyžádání“ nebo jako „povinný“.
Holá Země (Bare Earth)
Zemský povrch zahrnující masy vod, oblasti věčného
ledu a sněhu, s výjimkou vegetace a uměle
vytvořených objektů.
Hypsometrické tónování (Hypsometric tints)
Stupnice odstínů nebo barev použitá pro zobrazení
rozsahů výšek nad mořem.
Identifikační pásmo protivzdušné obrany (ADIZ)
(Air defence identification zone (ADIZ))
Zvláštní vymezený vzdušný prostor stanovených
rozměrů, uvnitř kterého musí letadla dodržovat
zvláštní identifikační a/nebo ohlašovací postupy navíc
k těm, které se týkají poskytování letových provozních
služeb (ATS).

8.11.2018
Změna č. 60

Jakost dat (Data quality)
Stupeň nebo úroveň jistoty, že poskytovaná data
splňují požadavky uživatele vyjádřené přesností,
rozlišením a integritou (nebo rovnocenným stupněm
zabezpečení), sledovatelností, včasností, úplností a
formátem.
Kalendář (Calendar)
Samostatný časový referenční systém, který slouží
jako základ pro stanovení časového okamžiku
s přesností na jeden den (ČSN ISO 19108).
Klasifikace integrity (letecká data)
classification (aeronautical data))

(Integrity

Klasifikace založená na možném riziku vyplývajícím
z použití poškozených dat. Letecká data se klasifikují
jako:
a) běžná data: existuje velmi malá pravděpodobnost,
že při použití poškozených běžných dat dojde
k vážnému ohrožení bezpečnosti letu či přistání
letadla s možností katastrofy;
b) význačná data: existuje malá pravděpodobnost, že
při použití poškozených význačných dat dojde
k vážnému ohrožení bezpečnosti letu či přistání
letadla s možností katastrofy; a
c) kritická data: existuje vysoká pravděpodobnost, že
při použití poškozených kritických dat dojde
k vážnému ohrožení bezpečnosti letu či přistání
letadla s možností katastrofy.
Koncová příletová nadmořská výška (TAA)
(Terminal arrival altitude (TAA))
Nejnižší nadmořská výška, která zajistí minimální
bezpečnou výšku 300 m (1000 ft) nad všemi
překážkami umístěnými v oblouku kružnice definované
poloměrem 46 km (25 NM) se středem ve fixu
počátečního přiblížení (IAF) nebo ve fixu středního
přiblížení (IF), není-li IAF, vymezeném přímkami
spojujícími konce oblouku s IF. Kombinované TAA
vztahující se k postupu přiblížení musí být brány
v úvahu pro oblast 360 stupňů okolo IF.
Konečné přiblížení (Final approach)
Ta část postupu přiblížení podle přístrojů, která začíná
ve stanoveném fixu nebo bodu konečného přiblížení
nebo, kde takový fix nebo bod není stanoven,
a)

na konci poslední předpisové zatáčky, základní
zatáčky nebo v příletové zatáčce postupu
racetrack, je-li stanoven; nebo

b)

v bodu nalétnutí na poslední trať stanovenou pro
postup přiblížení; a končí v bodě v blízkosti
letiště, ze kterého letadlo:
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1)

může přistát; nebo

2)

zahájí postup nezdařeného přiblížení.
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Kontrola
cyklickým
kódem
(CRC)
(Cyclic
Redundancy Check (CRC))
Matematický algoritmus aplikovaný na číslicově
vyjádřené údaje, stanovující úroveň jistoty, že nedojde
ke ztrátě nebo pozměnění dat.

Letová informační oblast (Flight information
region)
Vzdušný prostor stanovených rozměrů, v němž se
poskytuje letová informační služba a pohotovostní
služba.

Kritický bod (Hot spot)
Místo na pohybové ploše letiště, na kterém v minulosti
došlo nebo u kterého existuje potenciální nebezpečí
srážky nebo narušení dráhy a kde je nutná zvýšená
pozornost pilotů/řidičů.

Letová provozní služba (Air traffic service)
Výraz
zahrnující
letovou
informační
službu,
pohotovostní službu, letovou poradní službu a službu
řízení letového provozu (oblastní službu řízení,
přibližovací službu řízení nebo letištní službu řízení).

Letecká mapa (Aeronautical chart)
Zobrazení části Země, umělých objektů a reliéfu,
speciálně vytvořené tak, aby splňovalo požadavky
letecké navigace.

Magnetická deklinace (Magnetic variation)
Úhlový
rozdíl
mezi
zeměpisným
severem
a magnetickým severem.
Poznámka: Daná hodnota udává, zda úhlový rozdíl
je východně nebo západně od zeměpisného severu.

Letiště (Aerodrome)
Vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně
budov, zařízení a vybavení), určená buď zcela nebo
zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel.
Letištní provozní minima (Aerodrome operating
minima)
Meze použitelnosti letiště pro:
a)

vzlet, vyjádřené dráhovou dohledností a/nebo
dohledností a je-li to nezbytné podmínkami
oblačnosti;

b)

přistání při přesném přiblížení a přistání,
vyjádřené
dohledností
a/nebo
dráhovou
dohledností a nadmořskou výškou rozhodnutí/
výškou rozhodutí (DA/H), podle toho, co je
vhodné pro danou kategorii provozu;

c)

přistání při přiblížení a přistání s vertikálním
vedením,
vyjádřené
dohledností
a/nebo
dráhovou dohledností a nadmořskou výškou
rozhodnutí/výškou rozhodnutí (DA/H); a

d)

přistání při nepřesném přístrojovém přiblížení,
vyjádřené
dohledností
a/nebo
dráhovou
dohledností, minimální nadmořskou výškou/
výškou pro klesání (MDA/H) a je-li to nezbytné,
podmínkami oblačnosti.

Letová cesta (Airway)
Řízená oblast nebo její část, zřízená ve formě
koridoru, vybavená radionavigačními zařízeními.
Letová hladina (Flight level)
Hladina konstantního atmosférického tlaku, vztažená
ke stanovenému základnímu údaji tlaku 1 013,2
hektopascalů (hPa) a oddělená od ostatních takových
hladin stanovenými tlakovými intervaly.
Poznámka 1: Tlakoměrný výškoměr je kalibrován
podle standardní atmosféry:
a)

když je nastaven na QNH, ukazuje nadmořskou
výšku;

b)

když je nastaven na QFE, ukazuje výšku nad
referenčním bodem QFE; a

když je nastaven na tlak 1 013,2 hektopascalů
(hPa), může být použit k indikaci letových hladin.
Poznámka 2: Výrazy „výška“ a „nadmořská výška“,
které jsou použity v Poznámce 1, se vztahují
k tlakovým a nikoliv ke geometrickým výškám nad
terénem či nad mořem.
c)

Metadata (Metadata)
Data o datech. (ČSN ISO 19115)
Poznámka: Data, která popisují a dokumentují data.
Mezilehlé vyčkávací místo (Intermediate holding
position)
Vyznačené místo určené pro řízení provozu, na
kterém pojíždějící letadla a mobilní prostředky musí
zastavit a vyčkávat, dokud jim není letištní řídící věží
povoleno pokračovat.
Minimální bezpečná nadmořská výška nad
překážkami (MOCA) (Minimum obstacle clearance
altitude (MOCA))
Minimální nadmořská výška pro definovaný úsek,
která zaručuje požadovanou bezpečnou výšku nad
překážkami.
Minimální nadmořská výška na trati (MEA)
(Minimum en-route altitude (MEA))
Nadmořská výška pro úsek na trati, která zaručuje
adekvátní příjem příslušných navigačních zařízení
a ATS spojení, vyhovuje struktuře vzdušného prostoru
a zaručuje požadovanou bezpečnou výšku nad
překážkami.
Minimální nadmořská výška v prostoru (AMA)
(Area Minimum Altitude (AMA))
Minimální
nadmořská
výška,
použitelná
v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů
(IMC), která zajišťuje minimální výšku letu nad
překážkami ve stanoveném prostoru, obvykle
tvořeném rovnoběžkami a poledníky.
Minimální sektorová nadmořská výška (MSA)
(Minimum sector altitude (MSA))
Minimální nadmořská výška, která může být použita,
aby byla zajištěna výška nejméně 300 m (1 000 ft) nad
všemi objekty, umístěnými v prostoru vymezeném
výsečí kruhu o poloměru 46 km (25 NM) se středem
ve význačném bodu, vztažném bodu letiště (ARP),
nebo vztažném bodu heliportu (HRP).
Nadmořská výška (Altitude)
Vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu
považovaného za bod, měřená od střední hladiny
moře (MSL).
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Navigační specifikace (Navigation specification)
Soubor požadavků pro letadlo a letovou posádku
nezbytných k podpoře provozu s navigací založenou
na výkonnosti ve stanoveném vzdušném prostoru.
Existují dva druhy navigačních specifikací:
Specifikace požadované navigační výkonnosti (RNP).
Navigační specifikace založená na prostorové
navigaci, která zahrnuje požadavky na sledování
výkonnosti a varování, označovaná zkratkou RNP,
např. RNP 4, RNP APCH.
Specifikace prostorové navigace (RNAV). Navigační
specifikace založená na prostorové navigaci, která
nezahrnuje požadavky na sledování výkonnosti
a varování, označovaná zkratkou RNAV, např. RNAV
5, RNAV 1.
Poznámka 1: Performance-based navigation (PBN)
Manual (Doc 9613), Volume II obsahuje podrobný
návod pro navigační specifikace.
Poznámka 2: Výraz RNP, který byl dříve definován
jako „vyhlášení navigační výkonnosti nezbytné pro
provoz v definovaném vzdušném prostoru“ byl
z tohoto předpisu odstraněn, jelikož byl koncept RNP
nahrazen konceptem PBN. Výraz RNP je nyní v tomto
předpisu
používán
výhradně
v souvislosti
s navigačními specifikacemi, které vyžadují sledování
výkonnosti a varování. Např. RNP 4 se vztahuje
k letadlu a provozním požadavkům, které obsahují
požadavek na výkonnost v příčném směru 4 NM
s palubním sledováním výkonnosti a varováním, které
jsou podrobně popsány v PBN Manual (Doc 9613).

Plocha konečného přiblížení a vzletu (FATO) (Final
approach and take-off area (FATO))
Stanovená plocha, nad kterou se provádí postup
konečného přiblížení do visení anebo k přistání, a ze
které se zahajuje vzletový manévr. Když se FATO
používá pro provoz vrtulníků první třídy výkonnosti,
zahrnuje prostor přerušeného vzletu.
Pohybová plocha (Movement area)
Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění
letadel, sestávající z provozní plochy a odbavovací
plochy (ploch).
Pojíždění (Taxiing)
Pohyby letadel na povrchu letiště s použitím vlastní
síly, s výjimkou vzletu a přistání.
Pojezdová dráha (TWY) (Taxiway (TWY))
Vymezený pás na pozemním letišti zřízený pro
pojíždění letadel a určený ke spojení jedné části letiště
s druhou, zahrnující:
a)

Pojezdový pruh (Aircraft stand taxilane) - část
odbavovací plochy určená jako pojezdová dráha
a umožňující přístup letadel pouze ke stáním.

b)

Pojezdovou dráhu na odbavovací ploše (Apron
taxiway) - část systému pojezdových drah
umístěná na odbavovací ploše umožňující
průjezd odbavovací plochou.

c)

Pojezdová dráha pro rychlé odbočení (Rapid exit
taxiway) - pojezdová dráha připojená k RWY
v ostrém úhlu a projektovaná tak, aby umožnila
přistávajícím letounům odbočit při vyšších
rychlostech, než jaké dosahují na jiných
výjezdech na pojezdové dráhy a tím snížit na
minimum dobu obsazení dráhy.

Navigace založená na výkonnosti (PBN)
(Performance-based navigation)
Prostorová navigace založená na výkonnostních
požadavcích pro letadla provozovaná na tratích ATS,
na postupech přiblížení podle přístrojů nebo ve
stanoveném vzdušném prostoru.
Poznámka: Výkonnostní požadavky jsou vyjádřeny
navigačními
specifikacemi
(specifikace
RNAV,
specifikace RNP) ve vztahu k přesnosti, integritě,
spojitosti, dostupnosti a funkčnosti, nezbytné pro
navrhovaný provoz v souvislosti s příslušným
konceptem vzdušného prostoru.

Pojezdová trať (Taxi-route)
Určená trasa zavedená pro pohyb vrtulníků z jedné
části heliportu na jinou. Pojezdová trať zahrnuje dráhu
pro pojíždění vrtulníků za letu a pozemní pojezdovou
dráhu, která je soustředěná s pojezdovou tratí.

Nebezpečný prostor (Danger area)
Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém
mohou v určité době probíhat činnosti nebezpečné pro
let letadla.

Poloha (zeměpisná) (Position (geographical))
Soubor souřadnic (zeměpisná šířka a délka)
vztažených k matematickému referenčnímu elipsoidu,
které definují polohu bodu na povrchu Země.

Odbavovací plocha (Apron)
Vymezená plocha na pozemním letišti určená
k umístění letadel pro nastupování nebo vystupování
cestujících, nakládání nebo vykládání pošty nebo
zboží, pro jejich plnění pohonnými hmotami, parkování
nebo údržbu.
Omezený prostor (Restricted area)
Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními
prostory nebo mezinárodními vodami státu, ve kterém
je let letadla omezen v souladu se stanovenými
podmínkami.
Ortometrická výška (Orthometric height)
Výška bodu vztažená ke geoidu, obecně vyjadřovaná
jako výška nad střední hladinou moře (MSL elevation).

18.11.2010
Změna č. 56

Postranní pás (Shoulder)
Plocha navazující na okraj zpevněného povrchu
upravená tak, aby zajišťovala přechod mezi
zpevněným a přilehlým povrchem.
Postup nezdařeného přiblížení (Missed approach
procedure)
Postup, který se má dodržet, nelze-li pokračovat
v přiblížení.
Postup přesného přiblížení (Precision approach
procedure)
Postup přiblížení podle přístrojů používající směrové
a sestupové informace, poskytované zařízením ILS
nebo PAR.
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Postup přiblížení podle přístrojů (IAP) (Instrument
approach procedure (IAP))
Řada předem stanovených manévrů s orientací podle
letových přístrojů, které zajišťují výškovou ochranu od
překážek při letu od fixu počátečního přiblížení nebo,
kde je to použitelné, od počátku stanovené příletové
tratě k bodu, ze kterého může být provedeno přistání
nebo, jestliže není možno dokončit přistání, do polohy,
ve které se aplikují kritéria bezpečných výšek nad
překážkami pro vyčkávání nebo při letu na trati.
Postup Reversal (Reversal procedure)
Postup stanovený tak, aby umožnil letadlu obrátit směr
na úseku počátečního přiblížení při postupu přiblížení
podle přístrojů. Součástí postupu mohou být
předpisové nebo základní zatáčky.
Postup vizuálního přiblížení (Visual approach
procedure)
Řada předem stanovených manévrů s vizuální
orientací od fixu počátečního přiblížení nebo, kde je to
použitelné, od počátku stanovené příletové tratě
k bodu, ze kterého může být provedeno přistání
a nebo jestliže není přistání dokončeno, může být
proveden průlet.
Posunutý práh dráhy (Displaced threshold)
Práh umístěný jinde než na začátku RWY.
Práh dráhy (Threshold)
Začátek té části RWY, která je použitelná pro přistání.
Prostor dotyku a odpoutání vrtulníku (TLOF)
(Touchdown and lift-off area (TLOF))
Plocha, na které může vrtulník dosednout nebo se
odpoutat.
Prostorová navigace (RNAV)
Způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let
po jakékoliv požadované letové dráze, v dosahu
odpovídajícího navigačního zařízení nebo v rozsahu
možnosti vlastního vybavení letadla nebo kombinací
obojího.
Poznámka: Prostorová navigace zahrnuje navigaci
založenou na výkonnosti, stejně tak jako jiné činnosti,
které nesplňují definici navigace založené na
výkonnosti.
Provozní nadmořská výška/výška (Procedure
altitude/height)
Publikovaná nadmořská výška/výška používaná při
definování vertikálního profilu letového postupu,
v nebo nad minimální nadmořskou výškou/výškou nad
překážkami, kde je stanovena.
Provozní plocha (Manoeuvring area)
Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění
letadel, s výjimkou odbavovacích ploch.
Předpisová zatáčka (Procedure turn)
Manévr, při kterém se provádí zatáčka s odklonem od
stanovené tratě následovaná zatáčkou v opačném
směru, umožňující letadlu nalétnout a pokračovat
v letu po stanovené trati opačným směrem.
Poznámka 1: Předpisové zatáčky se označují „levá“
nebo „pravá“, podle směru první zatáčky.
Poznámka 2: Předpisové
zatáčky
mohou
být
označovány jako prováděné buď v horizontálním letu

nebo v klesání, podle okolností každého jednotlivého
postupu.
Předpolí (Clearway)
Pravoúhlá plocha na zemi nebo na vodě, vymezená
pod dohledem ÚCL, vybraná nebo upravená jako
použitelná plocha, nad níž může letoun provést část
svého počátečního stoupání do předepsané výšky.
Přehledový systém ATS (ATS surveillance system)
Všeobecný výraz s různým významem, buď ADS-B,
PSR, SSR nebo jiný srovnatelný pozemní systém,
který umožňuje identifikaci letadel.
Poznámka: Srovnatelný pozemní systém je takový
systém, u kterého bylo srovnávacím posudkem nebo
jinou metodikou prokázáno, že vykazuje stejnou nebo
vyšší úroveň bezpečnosti a výkonnosti než
monopulzní SSR.
Překážka (Obstacle)
Jakýkoliv pevný (trvalý nebo dočasný) a mobilní objekt
nebo jeho část, která
a) je umístěná na ploše určené pro pozemní pohyby
letadel nebo
b) zasahuje nad stanovenou
k ochraně letadel za letu; nebo

plochu

určenou

c) je umístěná vně těchto stanovených ploch a byla
vyhodnocena jako nebezpečná pro letecký provoz.
Poznámka: Výraz „překážka“ je v tomto předpisu
používán výhradně za účelem specifikace způsobu
zakreslování objektů, které znamenají v typu provozu,
pro který je mapa určena, potenciální nebezpečí pro
bezpečný provoz letadel.
Přeletová trať (Air transit route)
Vymezená trať pro přelety vrtulníků.
Převodní nadmořská výška (Transition altitude)
Nadmořská výška, ve které nebo pod níž se vertikální
poloha letadla řídí nadmořskými výškami.
Přihlašovací adresa (Logon address)
Specifický kód používaný pro přihlášení datového
spoje ke stanovišti ATS.
Příletové tratě (Arrival routes)
Tratě uvedené v postupu přiblížení podle přístrojů, po
kterých může letadlo letět z fáze letu na trati k fixu
počátečního přiblížení.
Přistávací plocha (Landing area)
Část pohybové plochy určená pro přistání nebo vzlety
letadel.
Reliéf (Relief)
Znázornění
terénních
tvarů
povrchu
Země,
zobrazených na leteckých mapách vrstevnicemi,
hypsometrickým
tónováním,
stínováním
nebo
výškovými kótami.
Rozlišení dat (Data Resolution)
Počet jednotek nebo číslic používaných k vyjádření
měřených nebo vypočítaných hodnot.
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Řada datových sad (Data set series)
Soubor datových sad sdílejících stejnou specifikaci
produktu (ČSN ISO 19115).

Traťový bod zatáčky po přeletu (Flyover waypoint)
Traťový bod, ve kterém je zahájena zatáčka za
účelem vstupu do dalšího úseku tratě nebo postupu.

Sestupová dráha (Glide path)
Profil klesání, určený k vertikálnímu
konečném přiblížení.

Ukazatel směru přistání (Landing direction
indicator)
Zařízení vizuálně indikující současný směr právě
určený pro přistání a vzlet.

vedení

při

Specifikace datového produktu (Data product
specification)
Podrobný popis datové sady nebo řady datových sad
spolu s doplňující informací, která umožní vytváření,
doplňování a použití někým jiným (ČSN EN ISO
19131).
Poznámka: Specifikace
datového
produktu
poskytuje popis univerza diskurzu a specifikaci pro
mapování univerza diskurzu do datové sady. Lze ji
použít pro výrobu, prodej, koncové využití nebo k
jinému účelu.
Stání letadel (Aircraft stand)
Vymezená plocha na odbavovací ploše určená pro
parkování letadel.
Stání vrtulníku (Helicopter stand)
Stání letadla které umožňuje parkování vrtulníku
a ukončení pojíždění vrtulníku nebo dosednutí a
odpoutání pro pojíždění za letu.
Terén (Terrain)
Zemský povrch obsahující přirozeně se vyskytující
vzhledy jevů jako jsou hory, kopce, horské hřebeny,
údolí, masy vod, oblasti věčného ledu a sněhu
s výjimkou překážek.
Poznámka: V praxi, podle použité metody sběru dat,
terén představuje spojitý povrch holé Země, povrch
vegetačního pokryvu nebo něco mezi těmito vrstvami,
označované také jako „první vnímaný povrch“.
Trať (Track)
Průmět dráhy letu letadla na povrch země, jehož směr
se v kterémkoliv bodě obvykle vyjadřuje ve stupních,
měřených od severu (zeměpisného, magnetického
nebo síťového).
Trať ATS (ATS route)
Stanovená trať určená k usměrňování toku letového
provozu pro potřeby poskytování letových provozních
služeb.
Poznámka 1: Výraz „trať ATS“ zahrnuje letovou cestu,
poradní trať v řízeném nebo neřízeném prostoru,
příletovou nebo odletovou trať apod.
Poznámka 2: Trať ATS je specifikace trati, která
zahrnuje označení tratě ATS, trať k nebo od
význačných bodů (bodů na trati), vzdálenost mezi
význačnými body, požadavky na hlášení a nejnižší
bezpečnou nadmořskou výšku jak je stanoveno
příslušným úřadem ATS.
Traťový bod (Waypoint)
Specifikovaná zeměpisná poloha, používaná ke
stanovení tratě prostorové navigace nebo dráhy letu
letadla používajícího prostorovou navigaci. Traťové
body jsou stanoveny pro let jako:
Traťový bod zatáčky s předstihem (Fly-by waypoint)
Traťový bod, který vyžaduje zahájení zatáčky
s předstihem, umožňující tangenciálně nalétnout další
část tratě nebo postupu, nebo jako:

14.11.2013
Změna č. 57

Umělé objekty (Culture)
Všechny vzhledy jevů vybudované na povrchu Země
člověkem jako jsou města, železnice a průplavy.
Úsek konečného přiblížení (Final approach
segment)
Takový úsek postupu přiblížení podle přístrojů, ve
kterém je dokončeno přivedení letadla do směru
přistání a klesání na přistání.
Úsek počátečního přiblížení (Initial approach
segment)
Úsek postupu přiblížení podle přístrojů, mezi fixem
počátečního přiblížení a fixem středního přiblížení
nebo, kde je to použitelné, mezi fixem nebo bodem
konečného přiblížení.
Úsek středního přiblížení (Intermediate approach
segment)
Ten úsek postupu přiblížení podle přístrojů, který se
nachází buď mezi fixem středního přiblížení a fixem
nebo bodem konečného přiblížení, nebo mezi koncem
postupu Reversal, postupu Racetrack nebo postupu
pro navigaci výpočtem, a fixem nebo bodem
konečného přiblížení (podle vhodnosti).
Vegetační pokryv (Canopy)
Holá Země doplněná o výšku vegetace.
Vektorování (Vectoring)
Poskytování navigačního vedení letadlům formou
učených kurzů, založené na používání přehledového
systému ATS.
Vrstevnice (Contour line)
Čára na plánu nebo mapě nebo nákresu spojující
body se stejnou výškou nad mořem.
Vyčkávací místo dráhy (Runway-holding position)
Stanovené místo určené k ochraně dráhy, překážkové
plochy nebo kritického/citlivého ILS/MLS prostoru, ve
kterém pojíždějící letadla a mobilní prostředky musí
zastavit a vyčkávat, pokud jim není letištní řídící věží
povoleno jinak.
Poznámka: V radiotelefonní frazeologii výraz
„vyčkávací místo“ obvykle označuje vyčkávací místo
dráhy.
Vyčkávací postup (Holding procedure)
Předem stanovený manévr, který udržuje letadlo
v určeném vzdušném prostoru po dobu, kdy očekává
další povolení.
Výška (Height)
Vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu
považovaného za bod, měřená od stanovené roviny.
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Výška letiště nad mořem (Aerodrome elevation)
Výška nejvyššího bodu přistávací plochy nad mořem.
Výška nad mořem (Elevation)
Vertikální vzdálenost bodu na zemském povrchu nebo
hladiny splývající se zemským povrchem měřená od
střední hladiny moře.
Význačný bod (Significant point)
Stanovené zeměpisné místo, používané k vyznačení
tratě ATS nebo dráhy letu letadla a pro jiné navigační
účely a účely ATS.
Poznámka: Existují tři kategorie význačných bodů:
pozemní navigační prostředek, průsečík a traťový bod.
Ve smyslu této definice je průsečík vyjádřen radiály,
směrníky a/nebo vzdálenostmi od pozemních
navigačních prostředků.
Vzhled jevu (Feature)
Abstrakce jevů reálného světa (ČSN ISO 19101).
Vztažný bod heliportu (HRP) (Heliport reference
point (HRP))
Stanovená poloha heliportu nebo místa přistání.
Vztažný bod letiště (Aerodrome reference point)
Stanovená zeměpisná poloha letiště.

Zařízení pro elektronické zobrazení leteckých map
(Electronic aeronautical chart display)
Elektronické
zařízení
zobrazující
požadované
informace, pomocí kterého jsou letové posádky
schopny provádět vhodným a časově nenáročným
způsobem plánování tratě, monitorování tratě
a navigaci.
Zásady lidských činitelů (Human Factors
Principles)
Zásady, které platí pro letecký projekt/konstrukci,
osvědčování, výcvik, provoz a údržbu a které se snaží
nalézt bezpečné rozhraní mezi člověkem a ostatními
systémovými složkami správným zvážením lidské
výkonnosti.
Značení (Marking)
Symboly nebo skupiny symbolů vyznačené na
povrchu pohybové plochy za účelem poskytování
leteckých informací.
Zvlnění geoidu (Geoid undulation)
Vzdálenost geoidu nad (pozitivní) nebo pod (negativní)
matematickým referenčním elipsoidem.
Poznámka: V případě Světového geodetického
systému - 1984 (WGS 84) rozdíl mezi elipsoidickou
výškou (elipsoid WGS 84) a ortometrickou výškou
reprezentuje zvlnění geoidu.

Zakázaný prostor (Prohibited area)
Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními
prostory nebo nad teritoriálními vodami státu, ve
kterém jsou lety letadel zakázány.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
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Použitelnost

1.2.1
Specifikace uvedené v tomto předpisu
nabývají platnosti 1. 11. 2001.
Poznámka: Hlava 20 - Zařízení pro elektronické
zobrazení leteckých map - ICAO nabývá platnosti
28. 11. 2002.
1.2.2
Všechny mapy, jichž se tento předpis týká,
a na kterých je uvedeno datum platnosti leteckých
informací 1. listopadu 2001 nebo pozdější, musí
splňovat standardy vztahující se ke konkrétní mapě.
1.2.2.1
Všechny takové mapy by měly navíc
splňovat Doporučené postupy vztahující se ke
konkrétní mapě.
1.3

Dostupnost

1.3.1
Informace. Ministerstvo dopravy (MD) ve
spolupráci s příslušnými složkami musí na žádost
jiného smluvního státu poskytnout veškeré informace
týkající se jeho území, nezbytné pro splnění standardů
tohoto předpisu.
1.3.2
Mapy. Letecká informační služba ŘLP ČR,
s.p. (LIS) musí zajistit dostupnost map jakýmkoliv
z následujících způsobů vhodných pro konkrétní mapu
nebo jednotlivý list ze souboru map.
Poznámka: Požadavek na dostupnost map se
vztahuje i na vybrané elektronické mapy.
1.3.2.1
Pro libovolnou mapu nebo list ze souboru
map, které zahrnují území ČR, musí LIS:
1)

2)

zajistit vydání mapy jiným smluvním státem nebo
organizací; nebo

3)

poskytnout jinému smluvnímu státu ochotnému
převzít povinnosti spojené s vydáním mapy nebo
listu mapy, údaje/data nezbytné pro vydání
mapy.

1.3.2.2
Pro jakoukoliv mapu nebo list mapy, která
zahrnuje území dvou nebo více smluvních států, musí
MD ve spolupráci s příslušnou organizací těchto Států
stanovit způsob zajišťující dostupnost mapy nebo listu
mapy, a to s ohledem na regionální postupy ICAO
a na program rozdělení nákladů stanovený Radou
ICAO.
Poznámka: Výraz „regionální postupy ICAO“
znamená dohody schválené Radou ICAO, zpravidla
na základě návrhu oblastních leteckých zasedání.
1.3.3
LIS musí přijmout všechna nezbytná
opatření, která zajistí, aby jimi poskytované informace
a letecké mapy byly dostatečné a přesné a byly včas
aktualizovány odpovídající změnovou službou.
1.3.4
Pro zkvalitnění celosvětového rozšiřování
informací týkajících se nových mapových technik
a výrobních metod vydávání map musí LIS na žádost
letecké informační služby daného smluvního státu
poskytovat vydávané mapy bezplatně na základě
reciprocity.
Poznámka: Pokyny pro přípravu leteckých map
včetně vzorových formátů jsou uvedeny v dokumentu
Aeronautical Chart Manual (Doc 8697).

mapu nebo list mapy sám vydat; nebo

Seznam norem ISO, resp. ČSN ISO:
ČSN ISO 19101

Geografická informace

Referenční model

ISO 19104

Geographic information

Terminology

ČSN ISO 19108

Geografická informace

Časové schéma

ČSN ISO 19115

Geografická informace

Metadata

ČSN ISO 19117

Geografická informace

Zobrazení

ČSN EN ISO 19131

Geografická informace

Data specifikace produktu

18.11.2010
Změna č. 56
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HLAVA 2 - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Poznámka:
Standardy a doporučené postupy
uvedené v této Hlavě se vztahují na všechny letecké
mapy ICAO, pokud požadavky na danou mapu
nestanoví jinak.

2.3

Doplňkové informace

Provozní požadavky na mapy

2.3.1
Pokud není pro danou mapu stanoveno
jinak, rozložení doplňujících okrajových poznámek
musí odpovídat Doplňku 1.

Poznámka:
Pro účely tohoto předpisu je celý let
rozdělen do následujících fází:
1. fáze - pojíždění ze stání letadel na bod vzletu
2. fáze - vzlet a stoupání na tratě ATS
3. fáze - let na tratích ATS
4. fáze - klesání na přiblížení
5. fáze - přiblížení na přistání a nezdařené přiblížení
6. fáze - přistání a pojíždění na stání letadel.

2.3.2
Pokud není pro danou mapu stanoveno
jinak, musí být následující informace uvedeny na
přední straně každé mapy:
1) označení nebo název souboru map,
Poznámka:
Název může být zkrácen.
2) název a označení mapového listu,
3) na každém okraji odkaz na navazující sousední list
(je-li použitelné).

2.1.1
Každý typ mapy musí poskytovat
informace odpovídající účelu mapy a její provedení
musí splňovat zásady lidských činitelů tak, aby bylo
zajištěno její optimální využití.
Poznámka:
Pokyny pro aplikaci zásad lidských
činitelů jsou uvedeny v dokumentu ICAO Human
Factors Training Manual (Doc 9683).

2.3.3
K použitým značkám a zkratkám musí být
uvedena legenda. Legenda musí být umístěna na
přední nebo zadní straně každé mapy, s výjimkou
případů, kdy je to neproveditelné z důvodů místa, pak
může být legenda publikována samostatně.

2.1

2.1.2
Každý typ mapy musí poskytovat
informace potřebné pro danou fázi letu tak, aby byl
zajištěn bezpečný a plynulý provoz letadla.
2.1.3
Zobrazení informací musí být přesné, bez
zkreslení a přeplnění, jednoznačné a čitelné za všech
normálních provozních podmínek.
2.1.4
Barvy nebo odstíny a použitá velikost
písma musí být takové, aby umožnily snadnou
čitelnost a výklad pilotem v různých podmínkách
přirozeného a umělého osvětlení.
2.1.5
Informace musí být zobrazeny v takové
formě, která umožní pilotovi jejich pochopení
v rozumném čase v souladu s pracovním zatížením
a provozními podmínkami.
2.1.6
Zobrazení informací na jednotlivých
typech map musí umožňovat snadný přechod z mapy
na mapu, náležející k dané fázi letu.
2.1.7
Mapy
by
k zeměpisnému severu.

měly

být

orientovány

2.1.8
Základní velikost listu map by měla být
210 × 148 mm (8,27 × 5,82 palce) (A5).
2.2

Názvy

Název mapy nebo souboru map, které jsou
zpracovány v souladu s požadavky tohoto předpisu
a mají splnit účel mapy, musí být totožný s názvem
příslušné Hlavy upraveným případným dalším
standardem v ní obsaženým. Název nesmí obsahovat
označení „ICAO“, pokud mapa nesplňuje všechny
standardy uvedené v této Hlavě a veškeré standardy
uvedené pro příslušnou mapu.

2.3.4
Na okraji mapy musí být uveden název
a odpovídající adresa vydavatele, vyjma případů, kdy
je mapa vydána jako součást leteckého dokumentu,
pak může být tato informace umístěna na začátku
tohoto dokumentu.
2.4

Značky

2.4.1
Použité značky musí odpovídat značkám
uvedeným v Doplňku 2 - „Mapové značky ICAO”,
s výjimkou případů, kdy je žádoucí uvést na letecké
mapě speciální vzhledy jevů nebo detaily důležité pro
civilní letectví, pro které neexistují v současné době
žádné značky ICAO. Pro tyto účely může být vybrána
jakákoliv vhodná značka, která nezpůsobí záměnu
s jakoukoliv existující mapovou značkou ICAO nebo
nezhorší čitelnost mapy.
Poznámka:
Velikost a nápadnost značek a tloušťka
a vzdálenost čar se mohou měnit podle měřítka
a účelu mapy, s ohledem na důležitost předávané
informace.
2.4.2
U všech map, bez ohledu na jejich užití,
musí být v případě výskytu pozemních navigačních
prostředků, průsečíků a traťových bodů použity stejné
základní značky pro jejich zobrazení.
2.4.3
Značka používaná pro význačné body
musí být založena na posloupnosti značek a zvolena
v následujícím pořadí: značka pozemního navigačního
prostředku, značka průsečíku, značka traťového bodu.
Značka traťového bodu musí být použita pouze
v případě, že konkrétní význačný bod není ani
pozemním navigačním prostředkem ani průsečíkem.
2.4.4
LIS musí k 18. listopadu 2010 zajistit, aby
značky odpovídaly značkám uvedeným v ust. 2.4.2
a ust. 2.4.3 a v Doplňku 2 - „Mapové značky ICAO”,
značka č. 121.
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2.4.5
LIS by měl zajistit, aby značky odpovídaly
značkám uvedeným v ust. 2.4.2 a ust. 2.4.3
a v Doplňku 2 - „Mapové značky ICAO”, značka č. 121.

2.9.2
Kdykoliv je to vhodné, musí být používány
zkratky uvedené v předpisu L 8400 - Zkratky a kódy.
2.10

2.5

2.5.1
Vzdálenosti
musí
od geodetických vzdáleností.

být

odvozeny

2.5.2
Vzdálenosti
musí
být
uváděny
v kilometrech nebo námořních mílích nebo v obojím
a to tak, aby jednotky byly zřetelně rozlišeny.
2.5.3
Nadmořské výšky, výšky nad mořem
a výšky musí být uváděny v metrech nebo stopách
nebo v obojím, a to tak, aby jednotky byly zřetelně
rozlišeny.
2.5.4
Délkové rozměry na letištích a krátké
vzdálenosti musí být uváděny v metrech.
2.5.5
Řád rozlišení vzdáleností, rozměrů, výšek
nad mořem a výšek musí odpovídat specifikacím pro
danou mapu.
2.5.6
Měřicí jednotky vyjadřující vzdálenosti,
nadmořské výšky, výšky nad mořem a výšky musí být
zřetelně uvedeny na přední straně každé mapy.
2.5.7
Převodní měřítka (kilometry/námořní míle,
metry/stopy) musí být uvedena na každé mapě, na
které jsou uvedeny vzdálenosti, výšky nad mořem
nebo nadmořské výšky. Převodní měřítka musí být
umístěna na přední straně každé mapy.
2.6

Měřítko a zobrazení

2.6.1
U map zahrnujících velká území musí být
uveden název a základní údaje a měřítko zobrazení.
2.6.2
U map zahrnujících malá území musí být
uvedeno pouze délkové měřítko.
2.7

Datum platnosti leteckých informací

Na přední straně každé mapy musí být zřetelně
uvedeno datum platnosti leteckých informací.
2.8

Pravopis zeměpisných názvů

2.8.1
Pro všechny popisy musí být použity
znaky latinské abecedy.
2.8.2
Názvy míst a zeměpisných vzhledů jevů
v zemích, kde se oficiálně používají různé obměny
latinské abecedy, musí být přijaty v jejich oficiálním
pravopisu včetně označení přízvuku a diakritických
znamének příslušné abecedy.
2.8.3
Pokud se pro zeměpisné výrazy, jako
„mys", „bod", „záliv", „řeka" používají na jakékoliv
mapě zkratky, pak musí být každé z těchto slov
vysvětleno v nezkrácené podobě a v nejpoužívanějším
tvaru v jazyce, ve kterém je mapa vydána. Ve
zkratkách používaných na mapách se nesmí používat
rozdělovací znaménka.
2.9

Státní hranice

Měřicí jednotky

Zkratky

2.9.1
Na leteckých mapách musí být používány
zkratky, kdykoliv je to vhodné.
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2.10.1
Na mapách musí být uvedeny státní
hranice, ale mohou být přerušeny, jestliže by zastínily
údaje důležitější pro používání mapy.
2.10.2
Pokud mapa zahrnuje území více než
jednoho Státu, musí být uvedeny názvy daných zemí.
Poznámka:
V případě závislého území je možné
v závorce uvádět název suverénního státu.
2.11

Barvy

Barvy na mapách by měly odpovídat Doplňku 3 Vzorník barev.
2.12

Reliéf

2.12.1
Reliéf, pokud je zobrazen, musí být
zakreslen takovým způsobem, aby vyhovoval
potřebám uživatelů mapy pro:
a) orientaci a identifikaci,
b) stanovení bezpečných výšek přeletu nad terénem,
c) srozumitelnost uvedených leteckých informací,
d) plánování.
Poznámka:
Reliéf se obvykle zakresluje kombinací
vrstevnic, hypsometrického tónování, výškových kót a
stínováním horských útvarů; výběr metody se provádí
podle povahy a měřítka mapy a jejího zamýšleného
použití.
2.12.2
Kde je reliéf zakreslen hypsometrickým
tónováním, měly by použité tóny vycházet z těch, které
jsou uvedeny v Doplňku 4 - Vzorník hypsometrického
tónování.
2.12.3
Pokud mapa obsahuje výškové kóty, musí
být uvedeny pro vybrané kritické body.
2.12.3.1
Za hodnotou výškové kóty, jejíž přesnost
je nejistá, se uvádí znaménko ±.
2.13
prostory

Zakázané,

omezené

a

nebezpečné

Pokud jsou zobrazeny zakázané, omezené nebo
nebezpečné prostory, musí být uveden odkaz nebo
další identifikační údaje. Písmena označující stát
mohou být vynechány.
Poznámka:
Písmena označující stát jsou uvedena
v dokumentu ICAO Location Indicators (Doc 7910).
2.14
služeb

Vzdušné prostory letových provozních

2.14.1
Je-li na mapě zobrazen vzdušný prostor
ATS, musí být uvedena třída vzdušného prostoru, typ,
název nebo volací znak, vertikální hranice
a používaný(-é) kmitočet(-y) a znázorněny horizontální
hranice v souladu s Doplňkem 2 - Mapové značky
ICAO.
2.14.2
Na mapách používaných pro let za
viditelnosti musí být na přední nebo zadní straně
každé mapy uvedeny ty části tabulky klasifikace
vzdušného prostoru ATS z předpisu L 11, které se
týkají vzdušného prostoru zobrazeného na dané mapě.
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2.15

Magnetická deklinace

2.15.1
Na mapě musí být uveden zeměpisný
sever a magnetická deklinace.
Řád rozlišení
magnetické deklinace musí odpovídat požadavkům na
danou mapu.
2.15.2
Pokud je na mapě uvedena magnetická
deklinace, pak její hodnoty musí odpovídat hodnotám
pro rok nejblíže datu vydání, který je dělitelný pěti,
např. 1980, 1985 atd. Ve výjimečných případech, kdy
by se skutečná hodnota lišila o více než jeden stupeň,
se do výpočtu pro roční změnu požaduje uvést
mezilehlé datum a hodnotu.
Poznámka:
Je možné uvést datum a roční změnu
magnetické deklinace.
2.15.3
U map postupů podle přístrojů by mělo být
zveřejnění změny magnetické deklinace provedeno
v průběhu maximálně šesti cyklů systému AIRAC.
2.15.4
U velkých koncových oblastí s více letišti
by měla být použita jediná zaokrouhlená hodnota
magnetické deklinace, aby postupy, které tyto letiště
používají, pracovaly s jednou společnou hodnotou
deklinace.
2.16

Typografie

Poznámka:
Vzorky typů písma vhodných pro
použití na leteckých mapách jsou uvedeny
v dokumentu ICAO Aeronautical Chart Manual (Doc
8697).
2.17

Letecká data

2.17.1
MD musí přijmout všechna potřebná
opatření pro zavedení řádně organizovaného systému
jakosti, který bude obsahovat postupy, procesy
a zdroje potřebné k zavedení řízení jakosti v každém
stupni činnosti, jak je uvedeno v Předpisu L 15,
ust. 3.6. Vykonávání řízení jakosti musí být
prokazatelné pro každý stupeň činnosti, kdykoliv to
bude požadováno. Navíc, LIS musí zajistit stanovení
postupů, které umožní v libovolném momentě
vysledovat původ leteckých dat tak, aby bylo možné
opravit jakékoliv odchylky dat nebo chyby zjištěné
v průběhu výrobních/udržovacích prací nebo během
provozu.
Poznámka: Požadavky na systém jakosti jsou
uvedeny v Předpisu L 15, Hlava 3.
2.17.2
LIS musí zajistit, aby rozlišení leteckých
dat na mapách bylo v souladu se specifikacemi pro
příslušnou mapu.
Poznámka:
Specifikace týkající se rozlišení
leteckých dat na mapách jsou uvedeny v PANS-AIM
(Doc 10066), Appendix 1.
2.17.3
MD ve spolupráci s příslušnými složkami
musí zajistit, aby integrita leteckých dat byla zajištěna
v průběhu zpracování dat od vytvoření po rozeslání
k dalšímu zamýšlenému uživateli.
Poznámka:
Specifikace týkající se klasifikace
integrity ve spojitosti s leteckými daty jsou uvedeny
v PANS-AIM (Doc 10066), Appendix 1.

2.17.4
Techniky detekce chyb digitálních dat
musí být používány během vysílání a/nebo uložení
leteckých dat a souborů digitálních dat.
Poznámka:
Podrobné specifikace týkající se
technik detekce chyb digitálních dat jsou uvedeny
v dokumentu PANS-AIM (Doc 10066).
2.18

Jednotné referenční systémy

2.18.1

Horizontální referenční systém

2.18.1.1
Jako horizontální (geodetický) referenční
systém musí být používán Světový geodetický systém 1984 (WGS 84). Uváděné letecké zeměpisné
souřadnice (označující zeměpisnou šířku a délku) musí
být vyjádřeny v geodetickém referenčním systému
WGS 84.
Poznámka:
Návod na používání WGS 84 je
uveden ve World Geodetic System - 1984 (WGS 84)
Manual (Doc 9674).
2.18.1.2
Zeměpisné
souřadnice,
které
byly
transformovány do souřadnic WGS 84, ale jejichž
přesnost
původního
zaměření
nevyhovuje
požadavkům uvedeným v předpisu L 11, Hlava 2
a v Předpisech L 14 a L 14H, Hlava 2, musí být
označeny hvězdičkou
2.18.1.3
Rozlišení zeměpisných souřadnic na
mapách musí být v souladu se specifikacemi pro
příslušný soubor map.
Poznámka 1: Požadavky týkající se určování a
hlášení (přesnost terénního zaměření a integrita údajů)
souřadnic zeměpisných poloh vztažených k WGS 84
stanovených letovými provozními službami jsou
uvedeny v Předpisu L 11, Hlava 2 a pro polohy
vztažené k letišti/heliportu v Předpisu L 14, Hlava 2 a
v Předpisu L 14H, Hlava 2.
Poznámka 2: Specifikace týkající se klasifikace
přesnosti a integrity leteckých dat vztažených k WGS84 jsou uvedeny v PANS-AIM (Doc 10066),
Appendix 1.
2.18.2

Vertikální referenční systém

2.18.2.1
Jako vertikální referenční systém musí být
používán údaj střední hladiny moře (MSL), který udává
vztah výšky měřené podél svislice (výšky nad mořem)
k povrchu známému jako geoid.
Poznámka 1: Geoid co nejpřesněji aproximuje MSL.
Je definován jako ekvipotenciální plocha gravitačního
pole Země, která je shodná s klidnou střední hladinou
moře procházející spojitě kontinenty.
Poznámka 2: Výšky (výšky nad mořem) vztažené ke
gravitačnímu poli Země se také nazývají ortometrické
výšky, zatímco vzdálenosti bodů nad elipsoidem se
nazývají elipsoidické výšky.
2.18.2.2
Kromě výšek nad mořem vztažených
k MSL pro specificky zaměřené polohy na zemi musí
být zvlnění geoidu (vztažené k elipsoidu WGS 84) pro
tyto polohy rovněž publikováno podle specifikací pro
danou mapu.
Poznámka 1: Požadavky týkající se určování a
hlášení (přesnost terénního zaměření a integrita údajů)
výšky nad mořem a zvlnění geoidu v určených
polohách na letištích/heliportech jsou uvedeny
v Předpisu L 14 Hlava 2 a v Předpisu L 14H, Hlava 2.
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Poznámka 2: Specifikace týkající se klasifikace
přesnosti a integrity výšky nad mořem a zvlnění geoidu
v určených polohách na letištích/heliportech jsou
uvedeny v PANS-AIM (Doc 10066), Appendix 1.
2.18.2.3
Rozlišení výšky nad mořem a zvlnění
geoidu na mapách musí být v souladu se
specifikacemi pro příslušný soubor map.
Poznámka:
Specifikace týkající se rozlišení výšky
nad mořem a zvlnění geoidu na mapách jsou uvedeny
v PANS-AIM (Doc 10066), Appendix 1.

2.18.3

2.18.3.1
Jako časový referenční systém musí být
používán
gregoriánský
kalendář
a
světový
koordinovaný čas (UTC).
2.18.3.2
Používání jiného časového referenčního
systému v mapách musí být uvedeno v AIP, GEN 2.1.2
(Letecká informační příručka).

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

8.11.2018
Změna č. 60

Časový referenční systém
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3.1

Účel

3.1.1
Tato mapa musí spolu s příslušnou informací
uvedenou v AIP poskytovat provozovateli údaje
potřebné pro splnění provozních omezení uvedených
v předpisu L6 Část I, Hlava 5 a Část III, Oddíl II, Hlava
3.
3.2

Dostupnost

3.2.1
Dostupnost letištní překážkové mapy - ICAO
– typ A (provozní omezení) musí být zajištěna
způsobem popsaným v ust. 1.3.2 pro všechna
pravidelně používaná mezinárodní letiště kromě těch,
která v prostorech trajektorie vzletu nemají žádné
překážky nebo pro která je v souladu s Hlavou 5
publikována letištní terénní a překážková mapa - ICAO
(elektronická).
3.2.2
Pokud není mapa požadována z důvodu
neexistence žádných překážek v prostoru trajektorie
vzletu, musí být tato skutečnost publikována v AIP.
3.3

Měřicí jednotky

3.5.2
Profil každé dráhy, dojezdové dráhy, předpolí
a překážek v prostoru trajektorie vzletu musí být
umístěn nad odpovídajícím půdorysem. Profil
alternativního prostoru trajektorie vzletu musí
obsahovat přímý průmět celé trajektorie vzletu a musí
být umístěn nad odpovídajícím půdorysem způsobem
umožňujícím nejsnazší výklad informací.
3.5.3
Síť profilu musí pokrývat celou oblast profilu
kromě dráhy. Nulovou hodnotou výškové stupnice
musí být střední hladina moře. Nulovou hodnotou
délkové stupnice musí být vzdálenější konec dráhy
od příslušného prostoru trajektorie vzletu. Dělící rysky
stupnice určující dělení intervalů musí být vyznačeny
podél spodní čáry sítě a podél svislého okraje.
3.5.3.1 Intervaly výškové sítě musí být po 30 m
(100 ft) a délkové sítě po 300 m (1000 ft).
3.5.4
Mapa musí obsahovat:
a) pole pro záznam provozních údajů specifikovaných
v ust. 3.8.3,
b) pole pro záznam změn a jejich dat.
3.6

3.3.1
Výšky nad mořem musí být zaokrouhleny na
nejbližší polovinu metru nebo nejbližší stopu.
3.3.2
Délkové rozměry musí být zaokrouhleny na
nejbližší polovinu metru.
3.4

Pokrytí a měřítko

3.4.1
Velikost zobrazeného území musí být taková,
aby zahrnovala všechny překážky.
Poznámka: Samostatně stojící vzdálené překážky,
které by zbytečně zvětšovaly rozměr listu, je možné
znázornit šipkou a příslušnou značkou s informací
o vzdálenosti a směrníku od vzdálenějšího konce
dráhy a jejich výšky nad mořem.
3.4.2
Délkové měřítko musí být v rozmezí od
1:10000 do 1:15000.
3.4.3
Délkové měřítko by mělo být 1:10000.
Poznámka: Z důvodů urychlení vydání map je
možné použít měřítko 1:20000.
3.4.4
Výškové měřítko musí být desetinásobkem
délkového měřítka.
3.4.5
Grafická měřítka. Na mapách musí být
uvedeno délkové a výškové grafické měřítko současně
v metrech a stopách.
3.5

Provedení

3.5.1
Mapy musí zobrazovat půdorys a profil každé
dráhy (RWY) a všechny s ní související dojezdové
dráhy nebo předpolí, prostor trajektorie vzletu
a překážky.

Označení

Na mapě musí být uveden název země, ve které se
letiště nachází, název města nebo obce nebo oblasti,
které letiště slouží, název letiště a označení
dráhy(-ah).
3.7
Magnetická deklinace
Na mapě musí být vyznačena hodnota magnetické
deklinace zaokrouhlená na nejbližší stupeň a datum
zjištění této informace.
3.8

Letecké údaje

3.8.1

Překážky

3.8.1.1 Objekty v prostoru trajektorie vzletu, které
přesahují plochu se sklonem 1,2 % a počátkem
stejným jako prostor trajektorie vzletu, musí být
označeny jako překážky, kromě těch překážek, které
leží zcela v zákrytu (ve stínu) jiných překážek, jak je
definováno v ust. 3.8.1.2. Tyto nemusí být zobrazeny.
Pohyblivé objekty jako lodě, vlaky a nákladní
automobily, které by mohly vystupovat nad 1,2%
plochu, musí být považovány za překážky, ale nesmí
být pokládány za překážky schopné vytvořit zastínění.
3.8.1.2 Stínem překážky se rozumí plocha začínající
vodorovnou čárou procházející vrcholem překážky
v pravém úhlu k ose prostoru trajektorie vzletu. Tato
plocha pokrývá celou šířku prostoru trajektorie vzletu
a sahá až k ploše definované v ust. 3.8.1.1 nebo
k nejbližší vyšší překážce, jestliže se tato vyskytne
dříve. Pro prvních 300 m (1000 ft) prostoru trajektorie
vzletu jsou stínové plochy vodorovné a za tímto
bodem stoupají se sklonem 1,2 %.
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3.8.1.3 Jestliže je plánováno odstranění překážky
vytvářející zastínění, objekty, které by se po jejím
odstranění staly překážkami, musí být vyznačeny.
3.8.2

e) překážky, včetně:
1) přesné polohy každé překážky, spolu se
značkou zobrazující její typ;

Prostor trajektorie vzletu

3.8.2.1 Prostor trajektorie vzletu se skládá ze
čtyřúhelníkové plochy na povrchu země ležící přímo
pod a symetricky rozložené okolo trajektorie vzletu.
Tato plocha je charakterizována takto:
a) začíná na konci plochy vyhlášené jako vhodné pro
vzlet (tj. na konci dráhy nebo předpolí, podle dané
situace),
b) její šířka v počátečním bodě je 180 m (600 ft)
a tato šířka se zvětšuje v poměru 0,25D na
maximum 1800 m (6000 ft), kde D je vzdálenost od
počátku.
c) pokračuje do bodu, za kterým nejsou překážky
nebo do vzdálenosti 10,0 km (5,4 NM), podle toho,
která hodnota je menší.

Vyhlášené délky

3)

hranic průniku překážek značného rozsahu
provedených výrazným způsobem popsaným
v legendě.

3.8.4.1.1 Druh povrchu dráhy a dojezdové dráhy
musí být uveden.
3.8.4.1.2 Dojezdové dráhy musí
a zakresleny přerušovanou čárou.

být

označeny

3.8.4.1.3 Pokud jsou zakresleny dojezdové dráhy,
musí být uvedena jejich délka.
3.8.4.2 Profil musí znázorňovat:
a) profil osy dráhy plnou čárou a profil osy kterékoliv
s ní související dojezdové dráhy a předpolí
přerušovanou čárou;
b) výšku osy dráhy nad mořem na obou koncích
dráhy, u dojezdové dráhy a na počátku každého
prostoru trajektorie vzletu, a u každé významné
změny sklonu dráhy a dojezdové dráhy,
c) překážky včetně:
1) každé překážky zakreslené plnou svislou čárou
sahající od vhodné čáry sítě přes nejméně
jednu další čáru sítě až do výšky vrcholu
překážky nad mořem;
2) označení každé překážky;

3.8.3.1 Pro každý směr každé dráhy musí být
uvedeny na vyhrazeném místě následující informace :

3) hranic průniku překážek značného rozsahu
provedených výrazným způsobem popsaným
v legendě.

a) použitelná délka rozjezdu (TORA);
b) použitelná délka přerušeného vzletu (ASDA);

výšky nad mořem a označení každé překážky;

Poznámka: Toto nevylučuje potřebu uvést kritické
výškové kóty uvnitř prostoru trajektorie vzletu.

3.8.2.2 Dráhy, které jsou využívané letadly
s provozním omezením, které nevylučuje použití
gradientu trajektorie vzletu menšího než 1,2 %, musí
být velikost prostoru trajektorie vzletu uvedená
v ust. 3.8.2.1 c) zvětšena nejméně na 12,0 km
(6,5 NM) a sklon plochy uvedené v ust. 3.8.1.1
a v ust. 3.8.1.2 musí být snížen na 1,0 % nebo méně.
Poznámka:
Pokud se plocha o sklonu 1,0 %
nedotýká překážek, je možné tuto plochu snížit až na
výšku první překážky.
3.8.3

2)

d) použitelná délka přistání (LDA).

Poznámka: Je možné zakreslit překážkový profil
sestávající z čáry spojující vrcholy všech překážek
a představující zastínění vytvořené za sebou
následujícími překážkami.

Poznámka: Pokyny k výpočtu vyhlášených délek
jsou uvedeny v předpisu L14, Dodatek A, bod 3.

3.9

c) použitelná délka vzletu (TODA);

3.8.3.2 Tam, kde není vyhlášená délka stanovena,
protože dráha je použitelná jen v jednom směru, musí
být taková dráha označena jako „nepoužitelná pro
vzlet, přistání nebo obojí".
3.8.4

Půdorys a profil

3.8.4.1 Půdorys musí znázorňovat:
a) obrysy drah plnou čarou včetně údajů o délce
a šířce, magnetickém směrníku zaokrouhleného
na nejbližší stupeň a číselné označení dráhy;
b) obrysy předpolí přerušovanou čárou, včetně údaje
o délce a jeho označení;
c) prostory trajektorie vzletu čárkovanou čárou a její
osu tenkou čárou sestávající z krátkých a dlouhých
čárek;
d) alternativní prostory trajektorie vzletu. Pokud jsou
zakresleny alternativní prostory trajektorie vzletu,
které nejsou symetrické k prodloužené ose dráhy,
musí se doplnit poznámkami vysvětlujícími význam
takových prostorů;
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Přesnost

3.9.1
Na mapě musí být uveden řád dosahované
přesnosti.
3.9.2
Délkové rozměry a výšky dráhy, dojezdové
dráhy a předpolí nad mořem by měly být v mapě
uvedeny zaokrouhlené na nejbližší 0,5 m nebo 1 ft.
3.9.3
Řád
přesnosti
zeměměřičských
prací
a přesnost výroby mapy musí být taková, aby údaje
v prostoru trajektorie vzletu mohly být odečteny
z mapy s následující maximální odchylkou:
1) délkové údaje: 5 m (15 ft) v počátečním bodě
s nárůstem v poměru 1:500;
2) výškové údaje: 0,5 m (1,5 ft) v prvních 300 m
(1000 ft) a dále s nárůstem v poměru 1:1000.
3.9.4
Údaj. Pokud není k dispozici přesný vertikální
referenční údaj, musí být stanovena výška použitého
údaje nad mořem a musí být označena jako
předpokládaná.
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ČR:

4.5

V ČR se v současné době ustanovení Hlavy 4
neuplatňují.

Mapa musí obsahovat:

4.1

Účel

4.1.1
Tato mapa musí poskytovat informace
k plnění následujících funkcí:
a) stanovení minimálních bezpečných nadmořských
výšek/výšek včetně výšek pro postupy přiblížení
okruhem;
b) stanovení postupů pro případ nouzových situací
během vzletu nebo přistání;
c) aplikace kritérií pro přelet překážek a jejich
značení; a
d) jako podklad pro tvorbu leteckých map.
4.2

Dostupnost

4.2.1
Dostupnost letištní překážkové mapy - ICAO typ B musí být zajištěna způsobem popsaným
v ust. 1.3.2 pro všechna letiště používaná mezinárodní
pravidelnou leteckou dopravou kromě těch, pro která
je v souladu s Hlavou 5 publikována letištní terénní
a překážková mapa - ICAO (elektronická).
4.2.2
Pokud je vydána kombinovaná mapa
vyhovující požadavkům specifikovaným v Hlavách 3
a 4, musí být označena jako „Letištní překážková
mapa - ICAO - (podrobná)“.
4.3

Měřicí jednotky

4.3.1
Výšky nad mořem musí být zaokrouhleny na
nejbližší polovinu metru nebo nejbližší stopu.
4.3.2
Délkové rozměry musí být zaokrouhleny na
nejbližší polovinu metru.
4.4

Pokrytí a měřítko

4.4.1
Velikost zobrazeného území musí být taková,
aby zahrnovala všechny překážky.
Poznámka: Samostatně stojící vzdálené překážky,
které by zbytečně zvětšovaly rozměr listu, je možné
znázornit šipkou a příslušnou značkou s informací
o vzdálenosti a směrníku od vztažného bodu letiště
a jejich výšky nad mořem.
4.4.2
Délkové měřítko musí být v rozmezí od
1:10000 do 1:20000.
4.4.3
Na mapě musí být uvedeno délkové grafické
měřítko současně v metrech a stopách. Kde je to
nezbytné, musí být uvedeno také délkové grafické
měřítko v kilometrech a délkové grafické měřítko
v námořních mílích.

Provedení

a) veškeré nezbytné vysvětlivky k použitému
zobrazení;
b) veškerý nezbytný popis použité sítě;
c) poznámku vyjadřující, že překážkami se rozumí ty
objekty, které pronikají plochami specifikovanými
v předpisu L 14, Hlava 4;
d) pole pro záznam změn a jejich datum;
e) vyznačení každé minuty zeměpisné šířky a délky
s udáním hodnoty ve stupních a minutách vně
rámu mapy.
Poznámka: Čáry rovnoběžek a poledníků mohou být
zobrazeny po celé ploše mapy.
4.6
Označení
Na mapě musí být uveden název země, ve které se
letiště nachází, název města nebo obce nebo oblasti,
které letiště slouží a název letiště.
4.7

Umělé objekty a topografie

4.7.1
Podrobnosti hydrografické a odvodňovací sítě
musí být uvedeny jen v minimální míře.
4.7.2
Na mapě musí být zobrazeny budovy
a ostatní výrazné objekty související s letištěm. Pokud
je to možné, musí být zakresleny v měřítku.
4.7.3
Všechny objekty, ať umělé nebo přírodní,
které vyčnívají nad vzletové a přibližovací plochy
specifikované v ust. 4.9 nebo nad plochy
specifikované v předpisu L 14, Hlava 4, musí být
zakresleny.
4.7.4
Silnice a železniční tratě v prostoru vzletu
a přiblížení, které jsou vzdáleny méně než 600 m
(2000 ft) od konce dráhy nebo jejího prodloužení, musí
být zakresleny.
Poznámka: Má-li to význam, mohou být též uvedeny
zeměpisné názvy.
4.8
Magnetická deklinace
Na mapě musí být vykreslena kompasová růžice,
orientovaná
k
zeměpisnému
severu
nebo
zeměpisnému pólu, zobrazující magnetickou deklinaci
zaokrouhlenou na nejbližší stupeň včetně data
magnetické informace a velikosti roční změny.
4.9

Letecké údaje

4.9.1

Na mapě musí být zobrazeny:

a) vztažný bod letiště a jeho zeměpisné souřadnice
ve stupních, minutách a vteřinách;
b) obrysy drah plnou čárou;
c) délka a šířka dráhy;
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d) magnetický směrník dráhy zaokrouhlený na
nejbližší stupeň a číselné označení dráhy;
e) výška osy dráhy nad mořem na každém jejím
konci, na dojezdové dráze, na počátku každé
vzletové a přibližovací plochy a u každé významné
změny podélného sklonu dráhy a dojezdové dráhy;
f) pojezdové dráhy, odbavovací a parkovací plochy
včetně jejich označení a jejich obrysy plnou čárou;
g) dojezdové
dráhy
včetně
jejich
označení
a zakreslené přerušovanou čárou;
h) délka každé dojezdové dráhy;
i) předpolí včetně jejich označení zakreslená
přerušovanou čárou;
j) délka každého předpolí;
k) vzletové a přibližovací plochy včetně označení
a zakreslené přerušovanou čárou;
l) prostory vzletu a přiblížení.
Poznámka: Prostor
vzletu
je
popsán
v ust. 3.8.2.1. Prostor přiblížení se skládá z plochy
na povrchu země ležícího přímo pod přibližovací
plochou, jak je popsán v předpisu L 14, Hlava 4.
m) překážky v jejich přesné poloze, včetně:
1) značky určující typ překážky;

4.9.1.2 Kde je to proveditelné, nejvyšší objekt nebo
překážka mezi sousedícími prostory přiblížení uvnitř
kruhu o poloměru 5000 m (15000 ft), se středem ve
vztažném bodě letiště, musí být vyznačen nápadným
způsobem.
4.9.1.3 Musí být zakresleny oblasti s porostem
stromů a vzhledy jevů reliéfu, z nichž část tvoří
překážky.
4.10

4.10.1 Na mapě musí být uveden řád dosahované
přesnosti.
4.10.2 Délkové rozměry a výšky pohybových ploch,
dojezdových drah a předpolí nad mořem, musí být
uvedeny v mapě zaokrouhlené na nejbližší 0,5 m nebo
1 ft.
4.10.3 Řád
přesnosti
zeměměřičských
prací
a přesnost výroby mapy musí být taková, aby
výsledné údaje mohly být odečteny z mapy
s následující maximální odchylkou:
a) prostory vzletu a přiblížení:
1) délkové údaje: 5 m (15 ft) v počátečním bodě
s nárůstem v poměru 1:500;

2) výšky nad mořem;

2) výškové údaje: 0,5 m (1,5 ft) v prvních 300 m
(1000 ft) a dále s nárůstem v poměru 1:1000;

3) označení;
4) hranic průniku překážek značného rozsahu
provedených výrazným způsobem popsaným
v legendě.
Poznámka: Toto nevylučuje
kritické výškové kóty uvnitř
a přiblížení.

potřebu
prostorů

uvést
vzletu

n) veškeré další překážky, jak je stanoveno
v ust. 3.8.1.1 včetně překážek, které by jinak byly
vypuštěny, protože jsou zastíněny jinou překážkou.
Poznámka: Specifikace v předpisu L 14, Hlava 4
jsou minimálními požadavky. Tam, kde byly ÚCL
stanoveny nižší plochy, je možné je použít pro
stanovení překážek.

b) ostatní prostory:
1) délkové údaje: 5 m (15 ft) do vzdálenosti
5000 m (15000 ft) od vztažného bodu letiště
a 12 m (40 ft) za tímto prostorem,
2) výškové údaje: 1 m (3 ft) do vzdálenosti
1500 m (5000 ft) od vztažného bodu letiště
a dále s nárůstem v poměru 1:1000.
4.10.4 Údaj. Pokud není k dispozici přesný vertikální
referenční údaj, musí být stanovena výška nad mořem
použitého údaje a musí být označena jako
předpokládaná.

4.9.1.1 Na mapě musí být uveden druh povrchu
dráhy a dojezdové dráhy.
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HLAVA 5 - LETIŠTNÍ TERÉNNÍ A PŘEKÁŽKOVÁ MAPA - ICAO (ELEKTRONICKÁ)

5.1

Účel

5.3

5.1.1
Tato elektronická mapa zobrazuje terénní
a překážková data v kombinaci s leteckými daty, dle
vhodnosti, nezbytnými:
a) ke splnění provozních omezení uvedených
v předpisu L 6, Část I, Hlava 5 a Část III, Oddíl II,
Hlava 3, které umožní provozovateli vytvořit
postupy pro nenadálé situace pro případ nouze
během nezdařeného přiblížení nebo vzletu
a vypracovat analýzy provozních omezení
letadla; a
b) jako podklad pro následující využití v letectví:
1) návrh přístrojových postupů (včetně postupu
přiblížení okruhem);
2) omezení a odstranění letištních překážek; a
3) poskytnutí zdrojových dat pro výrobu dalších
leteckých map.
5.2

Dostupnost

5.2.1
Od 12. listopadu 2015 musí být dostupnost
letištní terénní a překážkové mapy - ICAO
(elektronické)
zajištěna
způsobem
popsaným
v ust. 1.3.2 pro letiště využívaná mezinárodní
pravidelnou leteckou dopravou.
Poznámka 1:
Tam, kde je k dispozici letištní
terénní a překážková mapa - ICAO (elektronická), není
vyžadována letištní překážková mapa – ICAO - Typ A
(provozní omezení) a letištní překážková mapa –
ICAO - Typ B (viz 3.2.1 a 4.2.1).
Poznámka 2:
Informace
vyžadované
terénní
mapou pro přesné přiblížení - ICAO mohou být
uvedeny v letištní terénní a překážkové mapě - ICAO
(elektronické). V takovém případě není terénní mapa
pro přesné přiblížení - ICAO vyžadována (viz 6.2.1).
5.2.2
Letištní terénní a překážkové mapy – ICAO
(elektronické) by měly být dostupné způsobem
popsaným v ust. 1.3.2 pro všechna letiště používaná
mezinárodní pravidelnou leteckou dopravou.
5.2.3
Letištní terénní a překážková mapa - ICAO
(elektronická) musí být na vyžádání dostupná také
v papírové formě.
Poznámka: Požadavky na papírový výtisk mapy viz
ust. 5.7.7.
5.2.4
Jako základní rámec pro modelování dat
musí být použit soubor norem ISO 19100 týkající se
zeměpisných informací.
Poznámka: Použití souboru norem ISO 19100
týkající se zeměpisných informací podporuje
vzájemnou výměnu a využití letištní terénní
a překážkové mapy - ICAO (elektronické) mezi
různými uživateli.

Označení

Na mapě musí být uveden název země, ve které se
letiště nachází, název města nebo obce, které letiště
slouží, a název letiště.
5.4

Pokrytí mapy

Velikost zobrazeného území musí být taková, aby
zahrnovala Prostor 2, jak je specifikován v předpisu
L 15, Hlava 5.
5.5

Obsah mapy

5.5.1

Všeobecně

5.5.1.1
Při vývoji počítačových grafických aplikací,
které se používají při zobrazení vzhledů jevů na mapě,
musí být vazby mezi vzhledy jevů, atributy vzhledů
jevů a podkladová prostorová geometrie a související
topologické vazby specifikovány pomocí schématu
použití. Zobrazené informace musí být poskytnuty na
základě specifikací zobrazení, aplikovaných v souladu
s definovanými pravidly pro zobrazení. Specifikace
a pravidla pro zobrazení nesmí být součástí datové
sady. Pravidla pro zobrazení musí být uložena
v katalogu zobrazení, který musí odkazovat na
specifikace zobrazení uložené odděleně.
Poznámka: Norma ČSN ISO 19117 uvádí definici
schématu popisujícího zobrazovací mechanizmy
zeměpisných informací založených na vzhledech jevů
a norma ČSN ISO 19109 stanovuje požadavky na
schéma použití. Prostorová geometrie a související
topologické vazby jsou definovány normou ČSN ISO
19107.
5.5.1.2
Značky použité k zobrazení vzhledů jevů
musí být v souladu s ust. 2.4 a Doplňkem 2 – Mapové
značky ICAO.
5.5.2

Vzhledy jevů vztahující se k terénu

5.5.2.1
Vzhledy jevů vztahující se k terénu
a související atributy, které mají být zobrazeny
a v rámci databáze provázány s mapou, musí být
založeny na datových sadách pro terén, které splňují
požadavky předpisu L 15, Hlava 5.
Poznámka: Specifikace týkající se datových sad pro
terén jsou uvedeny v PANS-AIM (Doc 10066),
Chapter 5 a Appendix 1, 6 a 8.
5.5.2.2
Vzhledy jevů popisující terén musí být
zobrazeny způsobem, který podává účinný všeobecný
dojem terénu. Reliéf musí být vyjádřen znázorněním
souvislé plochy terénu pomocí interpolace hodnot
výšek nad mořem ve všech průsečících stanovené
mřížky vztažených ke společnému počátku, též známé
jako digitální výškový model (DEM).
Poznámka: V souladu s předpisem L 15, Hlava 5
a PANS-AIM (Doc 10066), Chapter 5 a Appendix 1 a 8
je rozteč bodů (mřížky) Prostoru 2 v DEM
specifikována 1 obloukovou vteřinou (přibližně 30 m).
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5.5.2.3
Znázornění reliéfu by mělo být provedeno
jako volitelná vrstva vrstevnic navíc k DEM.

b)

5.5.2.4
Pro zpřesnění DEM by měl být použit
ortorektifikovaný snímek, který spáruje vzhledy jevů
DEM se vzhledy jevů překryvné vrstvy. Tento obraz by
měl být proveden jako samostatná volitelná vrstva.

c)

5.5.2.5
Zobrazené vzhledy jevů terénu musí být
provázány s těmito souvisejícími atributy v databázi:
a) horizontální poloha bodů mřížky v zeměpisných
souřadnicích a výšky bodů nad mořem;
b) druh povrchu;
c)
interval vrstevnic, jsou-li k dispozici; a
d) názvy měst, obcí a dalších významných
topografických vzhledů jevů.
5.5.2.6
Dodatečné atributy terénu poskytnuté
v databázi by měly být provázány se zobrazenými
vzhledy jevů terénu.
Poznámka: Specifikace týkající se atributů terénu
jsou uvedeny v PANS-AIM (Doc 10066), Appendix 6,
tabulka A6-1.
5.5.3

Vzhledy jevů vztahující se k překážkám

5.5.3.1
Vzhledy jevů vztahující se k překážkám
a související atributy zobrazené na mapě nebo v rámci
databáze provázané s mapou musí být založeny na
datových sadách pro překážky, které splňují
požadavky předpisu L 15, Hlava 5.
Poznámka: Specifikace týkající se datových sad pro
překážky jsou uvedeny v PANS-AIM (Doc 10066),
Chapter 5 a Appendix 1, 6 a 8.
5.5.3.2
Každá překážka musí být zobrazena
odpovídající značkou a označením překážky.
5.5.3.3
Zobrazené vzhledy jevů vztahující se
k překážkám
musí
být
provázány
s těmito
souvisejícími atributy v databázi:
a) horizontální poloha v zeměpisných souřadnicích
a související výšky nad mořem;
b) druh překážky; a
c) rozměr překážky, je-li to vhodné.
5.5.3.4
Dodatečné atributy překážek poskytnuté
v databázi by měly být provázány se zobrazenými
vzhledy jevů vztahujícími se k překážkám.
Poznámka: Specifikace týkající se atributů překážek
jsou uvedeny v PANS-AIM (Doc 10066), Appendix 6,
tabulka A6-2.
5.5.4

Vzhledy jevů vztahující se k letišti

5.5.4.2
Tyto vzhledy jevů vztahující se k letišti musí
být zobrazeny odpovídající značkou:
a) vztažný bod letiště;
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5.5.4.3
Zobrazené vzhledy jevů vztahující se
k letišti musí být provázány s těmito souvisejícími
atributy v databázi:
a) zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště;
b) magnetická deklinace letiště, rok jejího měření
a její roční změna;
Poznámka: Magnetická deklinace může být
provázána se vztažným bodem letiště.
c) délka a šířka dráhy, dojezdové dráhy a předpolí;
d) druh povrchu dráhy a dojezdové dráhy;
e) magnetický směrník dráhy;
f)
nadmořské výšky konců dráhy (drah), dojezdové
dráhy a předpolí a všech významných změn ve
sklonu dráhy a dojezdové dráhy;
g) vyhlášené délky pro každý směr dráhy nebo
zkratka „NU“ v případě, že směr dráhy nelze
použít pro vzlet nebo přistání nebo obojí.
Poznámka: Pokyny k vyhlášeným délkám jsou
uvedeny v předpisu L 14, Dodatek A.
5.5.5
Vzhledy
jevů
k radionavigačním zařízením

vztahující

se

Každý vzhled jevu vztahující se k radionavigačním
zařízením v rámci pokrytí mapy musí být zobrazen
odpovídající značkou.
Poznámka: Atributy vzhledů jevů vztahujících se
k navigačním zařízením mohou být provázány se
zobrazenými
vzhledy
jevů
vztahujícími
se
k navigačním zařízením v databázi(-ích).
5.6

Přesnost a rozlišení

5.6.1
Řád dosahované přesnosti leteckých dat,
dat terénu a překážek musí být v souladu se
zamýšleným použitím.
Poznámka: Specifikace
týkající
se
přesnosti
leteckých dat, dat terénu a překážek jsou uvedeny
v PANS-AIM (Doc 10066), Appendix 1.
5.6.2
Rozlišení leteckých dat, dat terénu a
překážek musí odpovídat skutečné přesnosti údajů.
Poznámka: Specifikace týkající se řádu rozlišení
leteckých dat, dat terénu a překážek jsou uvedeny
v PANS-AIM (Doc 10066), Appendix 1.
5.7

5.5.4.1
Vzhledy jevů vztahující se k letišti
a související atributy zobrazené na mapě nebo v rámci
databáze provázané s mapou musí být založeny na
údajích o letišti, které splňují požadavky předpisu L15,
Hlava 5.
Poznámka: Specifikace týkající se vzhledu jevů
vztahující se k letišti a souvisejících atributů jsou
uvedeny v PANS-AIM (Doc 10066), Chapter 5,
Appendix 1.

dráha(-y) s číselným označením a pokud jsou
k dispozici, dojezdová dráha(-y) a předpolí; a
pojezdové dráhy, odbavovací plochy, velké
budovy a jiné významné vzhledy jevů vztahující
se k letišti.

Elektronická funkčnost

5.7.1
Měřítko zobrazení mapy musí být možné
měnit. Značky a velikost textu se musí z důvodu
zlepšení čitelnosti měnit současně s měřítkem mapy.
5.7.2
Informace
na
mapě
musí
být
transformované pomocí georeference a polohu
kurzoru musí být možné určit nejméně na nejbližší
vteřinu.
5.7.3
Mapa musí být kompatibilní s běžně
dostupným počítačovým hardware, software a médii.
5.7.4
Mapa by měla obsahovat vlastní software
na prohlížení.
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5.7.5
Odstranění informací z mapy nesmí být
možné bez autorizované aktualizace.

Poznámka: Norma ČSN ISO 19123
schéma pro geometrii a funkce pokrytí.

5.7.6
Pokud z důvodu zahlcení informacemi
nemohou být v jediném úplném pohledu dostatečně
přehledně zobrazeny detaily potřebné k funkci mapy,
musí být k dispozici volitelné vrstvy informací
umožňující zvolit si jejich kombinaci.
Poznámka: Provedení
elektronické
mapy
s uživatelem volitelnými informačními vrstvami je
upřednostňovanou metodou zobrazení většiny vzhledů
jevů vztahujících se k letišti.

5.8.5
Specifikace
mapového
datového
produktu musí obsahovat informace popisující použitý
referenční systém. To musí zahrnovat prostorový
referenční systém (horizontální a vertikální) a, je-li to
vhodné, dočasný referenční systém. Specifikace
mapového datového produktu musí uvádět požadavky
na jakost dat. To musí zahrnovat prohlášení o shodě
přijatelné úrovně jakosti a odpovídajících požadavcích
na jakost dat. Toto prohlášení musí zahrnovat všechny
součásti a podsoučásti jakosti dat, a to i v případě, že
se bude jednat pouze o prohlášení, že specifická
součást nebo podsoučást jakosti dat není použitelná.
Poznámka: Norma ČSN ISO 19113 obsahuje
principy jakosti vztahující se na zeměpisné informace,
zatímco norma ISO 19114 stanovuje postupy
vyhodnocení jakosti.

5.7.7
Musí být umožněno vytištění mapy dle
specifikací obsahu a měřítka stanovených uživatelem.
Poznámka 1:
Tištěný výstup se může skládat
z „dlaždicového“ uspořádání listů nebo ze specifických
vybraných oblastí dle požadavků uživatele.
Poznámka 2:
Informace o atributech vzhledů jevů
dostupné provázáním do databáze mohou být
poskytnuty na zvláštních náležitě popsaných listech.
5.8
Specifikace
produktu

mapového

datového

5.8.1
Souhrnná zpráva o datových sadách
obsažených v mapě musí být poskytnuta ve formě
specifikací datového produktu, na základě kterých
budou uživatelé z oboru letectví schopni zhodnotit
mapový datový produkt a určit, zda splňuje požadavky
na zamýšlené využití (aplikaci).
5.8.2
Specifikace mapového datového produktu
musí obsahovat popis, oblast specifikace, identifikaci
datového produktu, informaci o datovém obsahu,
použitý referenční systém, požadavky na jakost dat
a informace o sběru, údržbě a zobrazení dat,
o dodávce datového produktu, jakékoliv další
dostupné informace a metadata.
Poznámka: Norma ČSN EN ISO 19131 specifikuje
požadavky a ukázku specifikací datového produktu
pro zeměpisné informace.
5.8.3
Popis specifikace mapového datového
produktu musí obsahovat neformální popis produktu
a všeobecné informace o datovém produktu. Oblast
specifikace mapového datového produktu musí
obsahovat prostorový (horizontální) rozsah pokrytí
mapy. Identifikace mapového datového produktu musí
obsahovat název produktu, stručné slovní shrnutí
obsahu a účelu a popis zeměpisné oblasti pokryté
mapou.

obsahuje

5.8.6
Specifikace mapového datového produktu
musí obsahovat prohlášení o sběru dat, čímž se
rozumí všeobecný popis zdrojů a procesů
aplikovaných při sběru mapových dat. Specifikace
mapového datového produktu musí také uvádět
principy a kritéria aplikované při údržbě mapy včetně
frekvence, v níž je mapový produkt aktualizován.
Zvláštní důležitost musí být kladena na informace
o údržbě datových sad pro překážky obsažených
v mapě a popisu principů, metod a kritérií
aplikovaných při údržbě dat překážek.
5.8.7
Specifikace mapového datového produktu
musí obsahovat informace o způsobu zobrazení dat
na mapě, jak je uvedeno v ust. 5.5.1.1. Specifikace
mapového datového produktu musí také obsahovat
informace o dodávce datového produktu včetně
informací o formátu a médiu při dodávce.
5.8.8
Specifikace mapového datového produktu
musí uvádět hlavní prvky mapových metadat.
Jakékoliv další položky metadat požadované při
dodávce musí být uvedeny ve specifikaci produktu
spolu s formátem a kódováním metadat.
Poznámka 1:
Norma ČSN ISO 19115 specifikuje
požadavky na zeměpisná informační metadata.
Poznámka 2:
Specifikace mapového datového
produktu popisují mapový datový produkt, který je
realizován jako datová sada. Tyto datové sady jsou
popsány pomocí metadat.

5.8.4
Datový obsah specifikací mapového
datového produktu musí jasně určovat typ pokrytí
a/nebo zobrazení a musí poskytovat slovní popis
každého.
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HLAVA 6 - TERÉNNÍ MAPA PRO PŘESNÉ PŘIBLÍŽENÍ - ICAO

6.1
Účel
Tato mapa musí poskytovat podrobné informace
o profilu terénu v určené části prostoru konečného
přiblížení, aby provozovatelé letadel mohli vyhodnotit
vliv terénu na stanovení výšky rozhodnutí při použití
radiovýškoměrů.

6.4
Označení
Na mapě musí být uveden název země, ve které se
letiště nachází, název města nebo obce nebo oblasti,
které letiště slouží, název letiště a označení dráhy.
6.5

Informace o půdorysu a profilu

6.2

6.5.1

Mapa musí obsahovat:

Dostupnost

6.2.1
Dostupnost terénní mapy pro přesné
přiblížení - ICAO musí být zajištěna pro všechny dráhy
pro přesné přiblížení II. a III. kategorie ICAO na
letištích
používaných
mezinárodní
pravidelnou
leteckou dopravou, kromě těch, pro které jsou
požadované informace uvedeny v souladu s Hlavou 5
v letištní terénní a překážkové mapě - ICAO
(elektronické).
6.2.2
Kdykoliv nastanou jakékoliv význačné změny,
musí být terénní mapa pro přesné přiblížení - ICAO
revidována.
6.3

Měřítko

6.3.1
Délkové měřítko
a výškové měřítko 1:500.

by

mělo

být

1:2500

6.3.2
V případě, že mapa zobrazuje profil terénu do
vzdálenosti větší než 900 m (3000 ft) od prahu dráhy,
délkové měřítko by mělo být 1:5000.

1) půdorys zobrazující vrstevnice v intervalech po 1 m
(3 ft) v oblasti 60 m (200 ft) na každou stranu od
prodloužené osy dráhy do stejné vzdálenosti jako
profil, přičemž vrstevnice jsou vztaženy k prahu
dráhy;
2) upozornění na místa, kde se výška povrchu terénu
nebo jakéhokoliv objektu v půdorysu definovaného
dle bodu 1) výše liší o ± 3 m (10 ft) od roviny
prodloužené osy dráhy a může ovlivnit činnost
radiovýškoměru;
3) profil terénu do vzdálenosti 900 m (3000 ft) od
prahu dráhy podél prodloužené osy dráhy.
6.5.2
V případě, že ve vzdálenosti větší než 900 m
(3000 ft) od prahu dráhy je terén hornatý nebo jinak
význačný pro uživatele mapy, profil terénu by měl být
znázorněn do vzdálenosti nepřesahující 2000 m (6500
ft) od prahu dráhy.
6.5.3
Na mapě musí být uvedena referenční výška
ILS zaokrouhlená na nejbližší polovinu metru nebo
stopu.
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HLAVA 7 - TRAŤOVÁ MAPA - ICAO

7.1

Účel

7.6

Tato mapa musí poskytovat letovým posádkám
informace pro usnadnění vedení letadla na tratích ATS
v souladu s postupy letových provozních služeb.
Poznámka: Zjednodušené varianty těchto map je
vhodné zahrnout do AIP jako doplnění tabulkového
přehledu komunikačních a navigačních zařízení.
7.2

Dostupnost

7.2.1
Dostupnost traťové mapy - ICAO musí být
zajištěna způsobem popsaným v ust. 1.3.2 pro
všechny prostory, kde jsou zřízeny letové informační
oblasti.
Poznámka: Za určitých podmínek může být nutné
publikovat „oblastní mapu - ICAO" (viz Hlava 8).
7.2.2
V těch případech, kdy jsou v různých
vrstvách vzdušného prostoru vytvořeny různé tratě
ATS, různé požadavky na hlášení poloh, různé
horizontální hranice letových informačních oblastí
nebo řízených oblastí a není možné je dostatečně
jasně vyjádřit na jedné mapě, musí být publikovány na
samostatných mapách.
7.3

Pokrytí a měřítko

Poznámka 1:
Vzhledem
k proměnné
hustotě
informací v jednotlivých oblastech není možné pro
mapy tohoto druhu specifikovat jednotné měřítko.
Poznámka 2:
V mapě může být uvedeno grafické
měřítko odvozené od střední hodnoty měřítka mapy.
7.3.1
Uspořádání kladu mapových listů musí být
v souladu s hustotou a uspořádáním tratí ATS.
7.3.2
Mezi sousedními mapami znázorňujícími
navazující uspořádání letových tratí ATS nesmí být
použita velmi rozdílná měřítka.
7.3.3
Mapy musí mít dostatečný překryv zajišťující
kontinuitu navigačního vedení.
7.4

Zobrazení

7.4.1
Musí být použito konformní (stejnoúhlé)
zobrazení, při němž se přímka blíží ortodromě (velké
kružnici).
7.4.2
Rovnoběžky a poledníky musí být zobrazeny
ve vhodných intervalech.
7.4.3
Dělící rysky musí být umístěny ve stálých
intervalech na zvolených rovnoběžkách a polednících.
7.5

Označení

Na každém listu musí být uvedeno označení souboru
map a číslo.

Umělé objekty a topografie

7.6.1
Mapa musí zobrazovat zjednodušené linie
pobřeží všech otevřených vodních ploch, velkých jezer
a řek s výjimkou těch, které by zhoršily čitelnost údajů,
které mají vzhledem k funkci mapy větší význam.
7.6.2
Uvnitř každého čtyřúhelníku tvořeného
rovnoběžkami a poledníky musí být uvedena
minimální nadmořská výška v prostoru.
Poznámka 1: Čtyřúhelníky tvořené rovnoběžkami a
poledníky obvykle odpovídají celým stupňům
zeměpisné šířky a délky. Bez ohledu na použité
měřítko mapy se minimální nadmořská výška
v prostoru vztahuje k následnému čtyřúhelníku.
Poznámka 2: Metoda
pro
stanovení
minimální
nadmořské výšky v prostoru je uvedena v dokumentu
ICAO Procedures for Air Navigation – Aircraft
Operations (PANS-OPS, Doc 8168), Volume II, Part I,
Section 2, Chapter 1, ust. 1.8.
7.6.3

Záměrně nepoužito.

7.6.4
Pokud
mapa
není
orientována
k zeměpisnému severu, potom tato skutečnost
a vybraná použitá orientace musí být zřetelně
vyznačena.
7.7

Magnetická deklinace

Na mapě by měly být vyznačeny izogony a uvedeno
datum izogonické informace.
7.8

Směrníky, tratě a radiály

7.8.1
Směrníky, tratě a radiály musí být
magnetické. Pokud jsou hodnoty směrníků a tratí pro
úseky RNAV dodatečně uvedeny jako zeměpisné,
musí být uvedeny v závorkách zaokrouhlené na
nejbližší desetinu stupně, např.: 290° (294,9° T).
7.8.2

Záměrně nepoužito.

7.8.3

Záměrně nepoužito.

7.9

Letecké údaje

7.9.1
Letiště
Na mapě musí být zobrazena všechna mezinárodní
letiště, na která je možné provádět přístrojové
přiblížení.
Poznámka: Je možné uvést i ostatní letiště.
7.9.2
Zakázané, omezené a nebezpečné prostory
Na mapě musí být zakresleny zakázané, omezené
a nebezpečné prostory vztahující se k dané vrstvě
vzdušného
prostoru
včetně
jejich
označení
a vertikálních hranic.
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7.9.3

HLAVA 7

Systém letových provozních služeb

8)

vzdálenosti mezi význačnými body, které
představují
otočné
nebo
hlásné
body,
zaokrouhlené na nejbližší kilometr nebo námořní
míli;
Poznámka:
Celkové vzdálenosti mezi
radionavigačními zařízeními mohou být také
uvedeny.

9)

body přechodu na úsecích tratí ATS
definovaných
pomocí
VOR
s informací
o vzdálenosti
k radionavigačnímu
zařízení
zaokrouhlené na nejbližší kilometr nebo námořní
míli;
Poznámka:
Body přechodu zřízené
v polovině vzdálenosti mezi dvěma zařízeními
nebo v průsečíku dvou radiálů v případě tratě se
změnou směru mezi zařízeními nemusí být
zobrazeny pro každý úsek tratě, pokud je
uvedeno všeobecné prohlášení o jejich existenci.

7.9.3.1 Podle potřeby musí být na mapě zobrazeny
součásti zřízeného systému letových provozních
služeb.
7.9.3.1.1 Tyto součásti musí zahrnovat následující:
1)

radionavigační zařízení související se systémem
letových provozních služeb spolu s jejich názvy,
identifikačními značkami, kmitočty a zeměpisnými souřadnicemi ve stupních, minutách a
vteřinách;

2)

u DME navíc výška nad mořem vysílací antény
DME zaokrouhlená na nejbližších 30 m (100 ft);

3)

vyznačení celého stanoveného vzdušného
prostoru včetně horizontálních a vertikálních
hranic a příslušné třídy vzdušného prostoru;

všechny tratě ATS pro lety na trati včetně
označení tratí, traťového úhlu s přesností na
nejbližší stupeň v obou směrech podél každého
úseku tratí a, pokud je stanovena, označení
navigační specifikace (navigačních specifikací)
včetně jakéhokoliv omezení a směr toku letového
provozu;
Poznámka: Poradenský
materiál
k organizaci
publikování tratí ATS pro lety na trati, který může
být použit k usnadnění zmapování, je uveden
v dokumentu ICAO Aeronautical Information
Services Manual (Doc 8126).
4)

5)

všechny význačné body, které určují tratě ATS
a nejsou vyznačeny polohou radionavigačního
zařízení spolu s jejich kódovými názvy
a zeměpisnými souřadnicemi ve stupních,
minutách a vteřinách;

6)

u traťových bodů určujících tratě prostorové
navigace VOR/DME, navíc:
a) identifikační značkastanice a rádiový kmitočet
referenčního VOR/DME,
b) směrník zaokrouhlený na nejbližší desetinu
stupně a vzdálenost zaokrouhlenou na
nejbližší dvě desetiny kilometru (desetinu
námořní míle) od referenčního VOR/DME,
pokud s ním traťový bod nemá stejnou
polohu,

7)

10) minimální nadmořské výšky na trati a minimální
bezpečné nadmořské výšky nad překážkami na
tratích ATS zaokrouhlené na nejbližší vyšší
násobek 50 m nebo 100 ft (viz předpis L11, ust.
2.21);
11) komunikační zařízení uvedená s jejich kanály
a je-li to použitelné, s přihlašovacími adresami a
číslem
družicové
hlasové
komunikace
(SATVOICE);
12) Záměrně nepoužito.
7.9.4

Doplňkové informace

7.9.4.1 Musí být zobrazeny podrobnosti odletových
a příletových tratí a s nimi souvisejících vyčkávacích
obrazců v koncových oblastech, pokud nejsou
zobrazeny na oblastní mapě - ICAO, na mapě
standardních přístrojových odletů (SID) - ICAO nebo
na mapě standardních přístrojových příletů (STAR) ICAO.
Poznámka 1: Specifikace těchto map jsou uvedeny
v Hlavách 8, 9 a 10.
Poznámka 2: Odletové tratě obvykle začínají na konci
dráhy, příletové tratě obvykle končí v bodě zahájení
přiblížení podle přístrojů.
7.9.4.2 Jestliže jsou vyhlášeny prostory pro
nastavení výškoměru, pak musí být na mapě
zobrazeny a označeny.

vyznačení všech povinných hlásných bodů,
a hlásných bodů „na vyžádání“ a hlásných bodů
ATS/MET;
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HLAVA 8

HLAVA 8 - OBLASTNÍ MAPA - ICAO

ČR:
V ČR se v současné době ustanovení Hlavy 8
neuplatňují.
8.1

Účel

Tato mapa musí poskytovat letové posádce informace
usnadňující následující fáze letu podle přístrojů:
a) přechod mezi letem na trati a přiblížení k letišti;
b) přechod mezi vzletem/nezdařeným přiblížením
a fází letu na trati; a
c) lety přes oblasti se složitými tratěmi ATS nebo se
složitou strukturou vzdušného prostoru.
Poznámka: Účel popsaný v ust. 8.1, c) může být
splněn pomocí samostatné mapy nebo výřezu mapy
zasazeného do traťové mapy - ICAO.
8.2

Dostupnost

8.2.1
Dostupnost oblastní mapy - ICAO musí být
zajištěna
způsobem
popsaným
v ust. 1.3.2
v případech, kdy jsou tratě ATS nebo požadavky na
hlášení poloh složité a nemohou být uspokojivě
zobrazeny na traťové mapě - ICAO.
8.2.2
V případech, kdy jsou pro přílet a odlet
vytvořeny různé tratě ATS nebo jsou různé požadavky
na hlášení polohy a není možné je dostatečně jasně
zobrazit na jedné mapě, musí být publikovány na
samostatných mapách.
Poznámka: Za určitých podmínek může být nutné
publikovat mapy standardních přístrojových odletů (SID) - ICAO a standardních přístrojových příletů (STAR) - ICAO viz Hlavy 9 a 10.
8.3

Pokrytí a měřítko

Poznámka: Názvem může být jméno střediska
letových provozních služeb, jméno největšího města
nebo obce, které leží v oblasti pokryté mapou nebo
jméno města, kterému letiště slouží. V případech, kdy
jednomu městu slouží více letišť, by mělo být
dodatečně uvedeno jméno letiště, pro které jsou
postupy stanoveny.
8.6

Umělé objekty a topografie

8.6.1
Mapa musí zobrazovat zjednodušené linie
pobřeží všech otevřených vodních ploch, velkých jezer
a řek s výjimkou těch, které by zhoršily čitelnost údajů,
které mají vzhledem k funkci mapy větší význam.
8.6.2
Pro
zlepšení
orientace
v oblastech
s význačným reliéfem by měl na mapě být za pomoci
plynulých vrstevnic znázorněn každý reliéf přesahující
300 m (1000 ft) nad výškou hlavního letiště nad
mořem, hodnoty vrstevnic a podkladový odstín by
měly být tištěny hnědou barvou. Příslušné výškové
kóty včetně nejvyšší výšky nad mořem uvnitř každé
vrcholové vrstevnice by měly být tištěny černou
barvou. Překážky by měly být rovněž zobrazeny.
Poznámka 1:
Nejbližší vyšší použitelná vrstevnice
vytištěná na základních topografických mapách
a přesahující 300 m (1000 ft) nad výškou hlavního
letiště nad mořem může být vybrána jako začátek
podbarvení vrstvy.
Poznámka 2:
Příslušná
hnědá
barva
pro
zobrazení vrstevnic a topografických vzhledů jevů,
jejíž poloviční odstín je brán za základ, je
specifikována v Doplňku 3 - Vzorník barev.
Poznámka 3:
Příslušné výškové kóty a překážky
jsou určovány odborníky na postupy.
8.7

Magnetická deklinace

8.3.1
Rozsah pokrytí každé mapy musí umožnit
uspokojivě zobrazit body určující odletové a příletové
tratě.

Na mapě musí být uvedena průměrná hodnota
magnetické deklinace pro zobrazenou oblast
zaokrouhlená na nejbližší stupeň.

8.3.2
Mapa musí být vykreslena v měřítku a toto
měřítko musí být graficky znázorněno.

8.8

8.4

Zobrazení

8.4.1
Musí být použito konformní (stejnoúhlé)
zobrazení, při němž se přímka blíží ortodromě (velké
kružnici).
8.4.2
Rovnoběžky a poledníky
zobrazeny ve vhodných intervalech.

musí

8.5

8.8.1
Směrníky, tratě a radiály musí být
magnetické. Pokud jsou hodnoty směrníků a tratí pro
úseky RNAV dodatečně uvedeny jako zeměpisné,
musí být uvedeny v závorkách zaokrouhlené na
nejbližší desetinu stupně, např.: 290° (294,9°T).
8.8.2

Záměrně nepoužito.

8.8.3

Záměrně nepoužito.

8.9

Letecké údaje

8.9.1

Letiště

být

8.4.3
Dělící rysky musí být umístěny ve vhodně
zvolených stálých intervalech na rámu mapy.
Označení

Na mapě musí být uveden název zobrazeného
vzdušného prostoru.

Směrníky, tratě a radiály

Na mapě musí být zobrazena všechna letiště, která
ovlivňují systém tratí v koncové řízené oblasti.
V případě potřeby musí být vyznačen dráhový systém
letiště.
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HLAVA 8

Zakázané, omezené a nebezpečné prostory

Na mapě musí být zakresleny zakázané, omezené
a nebezpečné prostory včetně jejich označení
a vertikálních hranic.
8.9.3

Minimální nadmořské výšky v prostoru

Minimální nadmořské výšky v prostoru musí být
uvedeny uvnitř čtyřúhelníků tvořených rovnoběžkami
a poledníky.
Poznámka 1:
Čtyřúhelníky tvořené rovnoběžkami
a poledníky obvykle odpovídají celým stupňům
zeměpisné šířky a délky. Bez ohledu na použité
měřítko mapy se minimální nadmořská výška
v prostoru vztahuje k následnému čtyřúhelníku.
Poznámka 2:
Metoda pro stanovení minimální
nadmořské výšky v prostoru je uvedena v dokumentu
ICAO Procedures for Air Navigation – Aircraft
Operations (PANS-OPS, Doc 8168), Volume II, Part I,
Section 2, Chapter 1, ust. 1.8.8.9.4 Systém
letových
provozních služeb
8.9.4.1
Na mapě musí být zobrazeny součásti
příslušného zřízeného systému letových provozních
služeb.
8.9.4.1.1 Tyto součásti musí zahrnovat následující:
1)

radionavigační zařízení související se systémem
letových provozních služeb spolu s jejich názvy,
identifikačními
značkami,
kmitočty
a zeměpisnými souřadnicemi ve stupních,
minutách a vteřinách;

2)

u DME navíc výšku vysílací antény DME nad
mořem zaokrouhlená na nejbližších 30 m
(100 ft);

3)

koncová radiová zařízení, která jsou požadována
pro přílety a odlety a pro vyčkávací obrazce;

4)

horizontální a vertikální hranice
celého
stanoveného vzdušného prostoru a příslušné
třídy vzdušného prostoru;

5)

označení navigační specifikace (navigačních
specifikací) včetně jakéhokoliv omezení, pokud
je stanoveno;

6)

vyčkávací obrazce a koncové tratě spolu
s označením tratí a traťový úhel zaokrouhlený na
nejbližší stupeň na každém úseku stanovených
letových cest a koncových tratí;

7)

8)

všechny význačné body, které určují koncové
tratě
a
nejsou
vyznačeny
polohou
radionavigačního zařízení spolu s jejich
kódovými názvy a zeměpisnými souřadnicemi ve
stupních, minutách a vteřinách;

pokud s ním traťový bod nemá stejnou
polohu;
9)

b) směrník
stupně
nejbližší
námořní
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bodů

10) vzdálenosti mezi význačnými body, které
představují
otočné
nebo
hlásné
body,
zaokrouhlené na nejbližší kilometr nebo námořní
míli;
Poznámka: Celkové vzdálenosti mezi radionavigačními zařízeními mohou být také uvedeny.
11) body přechodu na úsecích tratí ATS,
definovaných
pomocí
VOR
s informací
o vzdálenosti k radionavigačnímu zařízení
zaokrouhlené na nejbližší kilometr nebo námořní
míli;
Poznámka:
Body
přechodu
zřízené
v polovině vzdálenosti mezi dvěma zařízeními
nebo v průsečíku dvou radiálů v případě tratě se
změnou směru mezi zařízeními nemusí být
zobrazeny pro každý úsek tratě, pokud je
uvedeno všeobecné prohlášení o jejich existenci.
12) minimální nadmořské výšky
bezpečné nadmořské výšky
tratích ATS zaokrouhlené
násobek 50 m nebo 100 ft
ust. 2.21);

na trati a minimální
nad překážkami na
na nejbližší vyšší
(viz Předpis L 11,

13) zřetelně
vyznačené
stanovené
minimální
nadmořské výšky pro vektorování zaokrouhlené
na nejbližší vyšší násobek 50 m nebo 100 ft.
Poznámka 1: Kde jsou používány přehledové
systémy ATS k vektorování letadel k nebo od
význačných bodů na publikované standardní
odletové nebo příletové trati nebo pro vydání
povolení pro klesání pod minimální sektorovou
nadmořskou výšku během příletu, mohou být
příslušné postupy uvedeny na oblastní mapě ICAO, pokud to není na úkor přehlednosti mapy.
Poznámka 2: Pokud by byla výsledná mapa
nepřehledná,
může
být
vydána
mapa
minimálních nadmořských výšek pro použití
přehledovými prostředky ATC - ICAO (viz Hlava
21). V těchto případech pak položky uvedené
v ust. 8.9.4.1.1, bod 12) nemusí být duplicitně
uvedeny na oblastní mapě - ICAO.
14) oblastní omezení rychlosti a hladiny/nadmořské
výšky, kde jsou stanoveny;
15) komunikační zařízení uvedená s jejich kanály
a je-li použitelné, s přihlašovacími adresami a
číslem SATVOICE; a
16) vyznačení význačných bodů „zatáčky po přeletu“.

u traťových bodů určujících tratě prostorové
navigace VOR/DME, navíc:
a) identifikační značka stanice a
kmitočet referenčního VOR/DME;

vyznačení všech povinných hlásných
a hlásných bodů „na vyžádání“;

rádiový

zaokrouhlený na nejbližší desetinu
a vzdálenost zaokrouhlenou na
dvě desetiny kilometru (desetinu
míle) od referenčního VOR/DME,
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HLAVA 9 - MAPA STANDARDNÍCH PŘÍSTROJOVÝCH ODLETŮ (SID) - ICAO

9.1

Účel

Tato mapa musí poskytovat letové posádce informace,
které ji umožní dodržet stanovenou standardní
přístrojovou odletovou trať – od fáze vzletu do fáze
letu na trati.
Poznámka 1: Ustanovení, podle kterých se řídí
označení standardních odletových tratí ATS, jsou
uvedeny v předpisu L11, Doplněk 3; výkladový
materiál související s vytvářením takových tratí je
uveden v dokumentu Air Traffic Services Planning
Manual (Doc 9426).
Poznámka 2: Kritéria pro stanovení bezpečné výšky
nad překážkami a popis informací, které mají být
minimálně publikovány, jsou uvedeny v dokumentu
Procedures for Air Navigation Services – Aircraft
Operations (PANS-OPS, Doc 8168), Volume II, Part II.
9.2

Dostupnost

Dostupnost mapy standardních přístrojových odletů
(SID) - ICAO musí být zajištěna všude tam, kde je
zřízena standardní přístrojová odletová trať, kterou
není možné dostatečně jasně zobrazit na oblastní
mapě - ICAO.
9.3

Pokrytí a měřítko

9.3.1
Rozsah zobrazeného území na mapě musí
být takový, aby zobrazoval bod, ve kterém odletová
trať začíná a stanovený význačný bod, ve kterém je
možné zahájit fázi letu na stanovené trati ATS.
Poznámka: Odletová trať obvykle začíná na konci
dráhy.

jak je stanoveno v dokumentu Procedures for Air
Navigation Services – Aircraft Operations (PANSOPS, Doc 8168), Volume II, Part II, Chapter 5.
Poznámka: Označení
standardní (standardních)
přístrojové
(přístrojových)
odletové (odletových)
tratě (tratí) je prováděno odborníky na postupy.
9.6

Umělé objekty a topografie

9.6.1
Mapa musí zobrazovat zjednodušené linie
pobřeží všech otevřených vodních ploch, velkých jezer
a řek s výjimkou těch, které by zhoršily čitelnost údajů,
které mají vzhledem k funkci mapy větší význam.
9.6.2
Pro
zlepšení
orientace
v oblastech
s význačným reliéfem by měl na mapě být za pomoci
plynulých vrstevnic znázorněn každý reliéf přesahující
300 m (1000 ft) nad výškou letiště nad mořem,
hodnoty vrstevnic a podkladový odstín by měly být
tištěny hnědou barvou. Příslušné výškové kóty včetně
nejvyšší výšky nad mořem uvnitř každé vrcholové
vrstevnice by měly být tištěny černou barvou.
Překážky by měly být rovněž zobrazeny.
Poznámka 1: Nejbližší vyšší použitelná vrstevnice
vytištěná na základních topografických mapách
a přesahující 300 m (1000 ft) nad výškou letiště nad
mořem může být vybrána jako začátek podbarvení
vrstvy.
Poznámka 2: Příslušná hnědá barva pro zobrazení
vrstevnic a topografických vzhledů jevů, jejíž poloviční
odstín je brán za základ, je specifikována v Doplňku 3
– Vzorník barev.
Poznámka 3: Příslušné výškové kóty a překážky jsou
určovány odborníky na postupy.

9.3.2

Mapa musí být vykreslena v měřítku.

9.7

9.3.3

Toto měřítko musí být graficky znázorněno.

Na mapě musí být uvedena hodnota magnetické
deklinace použitá pro stanovení magnetických
směrníků, tratí a radiálů zaokrouhlená na nejbližší
stupeň.

9.3.4
Je-li součástí mapy výřez, který není
vykreslen v měřítku, musí být uvedeno upozornění
„NOT TO SCALE“ a dohodnutý znak chybějícího
měřítka na tratích a na dalších prvcích mapy, které
jsou pro uvedení v měřítku příliš velké.
9.4

Zobrazení

9.4.1
Musí být použito konformní (stejnoúhlé)
zobrazení, při němž se přímka blíží ortodromě (velké
kružnici).
9.4.2
Rovnoběžky a poledníky
zobrazeny ve vhodných intervalech.

musí

být

9.4.3
Dělící rysky musí být umístěny ve stálých
intervalech na rámu mapy.
9.5

Označení

Na mapě musí být uveden název města nebo obce
nebo oblasti, které letiště slouží, název letiště
a označení
standardní (standardních)
přístrojové (přístrojových) odletové (odletových) tratě (tratí),

9.8

Magnetická deklinace

Směrníky, tratě a radiály

9.8.1
Směrníky, tratě a radiály musí být
magnetické. Pokud jsou hodnoty směrníků a tratí pro
úseky RNAV dodatečně uvedeny jako zeměpisné,
musí být uvedeny v závorkách zaokrouhlené na
nejbližší desetinu stupně, např.: 290° (294,9°T).
Poznámka: V tomto smyslu může být na mapě
uvedena poznámka.
9.8.2

Záměrně nepoužito.

9.8.3

Záměrně nepoužito.

9.9

Letecké údaje

9.9.1

Letiště

9.9.1.1
Letiště odletu musí být zakresleno značkou
letiště s vyznačením dráhového systému.

9-1

19.11.2009
Změna č. 55

PŘEDPIS L4
9.9.1.2
Na mapě musí být zobrazena a označena
všechna letiště, která ovlivňují stanovenou standardní
přístrojovou odletovou trať. V případě potřeby musí být
vyznačen dráhový systém letiště.
9.9.2

Zakázané, omezené a nebezpečné prostory

Na mapě musí být zakresleny zakázané, omezené
a nebezpečné prostory, které mohou ovlivnit
provádění
postupů
včetně
jejich
označení
a vertikálních hranic.
9.9.3

Minimální sektorová nadmořská výška

9.9.3.1
Stanovená minimální sektorová nadmořská
výška musí být uvedena se zřetelným označením
sektoru, ve kterém se uplatňuje.
9.9.3.2
Tam, kde minimální sektorová nadmořská
výška není stanovena, musí být mapa vykreslena
v měřítku
a
uvnitř
čtyřúhelníků
tvořených
rovnoběžkami a poledníky musí být uvedeny
minimální nadmořské výšky v prostoru. Minimální
nadmořské výšky v prostoru musí být rovněž uvedeny
v těch částech mapy, které nejsou pokryty minimální
sektorovou nadmořskou výškou.

HLAVA 9
výšky pro vektorování zaokrouhlené
nejbližší vyšší násobek 50 m nebo 100 ft;

na

Poznámka 1: Kde jsou používány přehledové systémy
ATS k vektorování letadel k nebo od význačných bodů
na publikované standardní odletové trati, mohou být
příslušné postupy uvedeny na mapě standardních
přístrojových odletů (SID) - ICAO, pokud to není na
úkor přehlednosti mapy.
Poznámka 2: Pokud by byla výsledná mapa
nepřehledná, může být vydána mapa minimálních
nadmořských výšek pro použití přehledovými
prostředky ATC - ICAO (viz Hlava 21). V těchto
případech
pak
položky
uvedené
v ust. 9.9.4.1.1, 1) bod f)
nemusí
být
duplicitně
uvedeny na mapě standardních přístrojových odletů
(SID) - ICAO.
2) radionavigační
zařízení,
vztahující
se
k trati (tratím), zahrnující:
a) pokud je radionavigační zařízení používáno pro
konvenční navigaci:
i)

název v otevřené řeči;

ii) identifikační značku;
iii) kód v Morseově abecedě;
iv) kmitočet;
v) zeměpisné
souřadnice
minutách a vteřinách; a

Poznámka 1:
Čtyřúhelníky tvořené rovnoběžkami
a poledníky obvykle odpovídají celým stupňům
zeměpisné šířky a délky. Bez ohledu na použité
měřítko mapy se minimální nadmořská výška
v prostoru vztahuje k následnému čtyřúhelníku.

Systém letových provozních služeb

9.9.4.1
Na mapě musí být zobrazeny součásti
příslušného zřízeného systému letových provozních
služeb.

stupních,

vi) v případě DME, kanál a výšku vysílací
antény DME nad mořem zaokrouhlenou na
nejbližší násobek 30 m (100 ft);
b) pokud je radionavigační zařízení používáno
jako význačný bod pro prostorovou navigaci:

Poznámka 2:
Metoda pro stanovení minimální
nadmořské výšky v prostoru je uvedena v dokumentu
ICAO Procedures for Air Navigation – Aircraft
Operations (PANS-OPS, Doc 8168), Volume II, Part I,
Section 2, Chapter 1, ust. 1.8.
9.9.4

ve

i)

název v otevřené řeči; a

ii) identifikační značku;
3) význačné body, které nejsou vyznačeny polohou
radionavigačního zařízení, zahrnující:
a) pokud se význačný bod používá pro konvenční
navigaci:
i)

9.9.4.1.1 Tyto součásti musí zahrnovat následující:
1) grafické zobrazení každé standardní přístrojové
odletové tratě včetně:
a) v případě postupů pro odlety určených
speciálně pro vrtulníky –výrazu „CAT H“, který
musí být zobrazen v půdorysu mapy odletů;

kódový název;

ii) zeměpisné
souřadnice
minutách a vteřinách;

ve

stupních,

iii) směrník zaokrouhlený na nejbližší desetinu
stupně;

c) význačných bodů, které trať určují;

iv) vzdálenost
od
referenčního
radionavigačního zařízení zaokrouhlenou
na nejbližší dvě desetiny kilometru
(desetinu námořní míle); a

d) směru tratě nebo radiálu u každého úseku tratě
zaokrouhleného na nejbližší stupeň;

v) identifikační
značku
radionavigačního zařízení;

b) označení tratě;

e) vzdáleností
mezi
význačnými
body
zaokrouhlených na nejbližší kilometr nebo
námořní míli;
f) minimální bezpečné nadmořské výšky nad
překážkami u tratě nebo úseku tratě
a nadmořské výšky požadované postupem
zaokrouhlené na nejbližší vyšší násobek 50 m
nebo 100 ft, a omezení letových hladin tam,
kde jsou stanovena;
g) kde je prováděno vektorování na odletu,
zřetelně vyznačené minimální nadmořské
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b) pokud se význačný
prostorovou navigaci:
i)

bod

referenčního
používá

pro

kódový název;

4) použitelné vyčkávací obrazce;
5) převodní nadmořskou výšku/výšku zaokrouhlenou
na nejbližších vyšších 300 m nebo 1000 ft;
6) polohu a výšku blízkých překážek, které zasahují
do roviny pro identifikaci překážek (OIS). Pokud
existují překážky, které zasahují do OIS, ale které
se neuvažovaly při výpočtu publikovaných
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HLAVA 9
postupů,
musí
poznámka.

být

uvedena

odpovídající

Poznámka: V souladu s dokumentem PANS-OPS,
Volume II, jsou informace o překážkách v blízkosti
zajišťovány odborníky na postupy.
7) oblastní omezení rychlosti, jsou-li stanoveny;

9.9.4.2
Měl by být uveden slovní popis
standardní (standardních)
přístrojové (přístrojových)
odletové (odletových) tratě (tratí) (SID) a příslušných
postupů pro ztrátu spojení. Kde je to proveditelné,
měly by být tyto informace přímo na mapě nebo na
stejné straně, která obsahuje mapu.

8) označení navigační specifikace (navigačních
specifikací) včetně jakéhokoliv omezení, pokud je
stanoveno;
9) všechny povinné hlásné body a hlásné body “na
vyžádání“;

9.9.4.3

10) radiokomunikační postupy včetně:

V souladu s Doc 8168 PANS-OPS, Volume II, Part III,
Section 5, Chapter 2, 2.1 musí být na zadní straně
mapy nebo na samostatném, řádně označeném listu
zveřejněny příslušné údaje vysvětlující kódování
navigační databáze.
Poznámka: Příslušné údaje jsou
zajišťovány
odborníky na postupy.

a) volacího (volacích) znaku (znaků) stanoviště
(stanovišť) letových provozních služeb;
b) kmitočtu (kmitočtů), a je-li to použitelné, číslo
SATVOICE;
c) nastavení odpovídače, kde je to vhodné.

Požadavky na leteckou databázi

11) vyznačení význačných bodů „zatáčky po přeletu“.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

9-3

10.11.2016
Změna č. 59

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

PŘEDPIS L4

HLAVA 10

HLAVA 10 - MAPA STANDARDNÍCH PŘÍSTROJOVÝCH PŘÍLETŮ (STAR) - ICAO

10.1

Účel

Tato mapa musí poskytovat letové posádce informace,
které jí umožní dodržet stanovenou standardní
přístrojovou příletovou trať od fáze letu na trati až do
fáze přiblížení.
Poznámka 1: Předpokládá
se,
že
standardní
přístrojové
příletové
tratě
zahrnují
„profily
standardního klesání", „přiblížení plynulým klesáním"
a další nestandardní případy. V případě profilu
standardního klesání se znázornění příčného řezu
nepožaduje.
Poznámka 2: Ustanovení, podle kterých se řídí
označení standardních příletových tratí jsou uvedeny
v předpisu L11, Doplněk 3; výkladový materiál
související s vytvářením takových tratí je uveden
v dokumentu Air Traffic Services Planning Manual
(Doc 9426).
10.2

Dostupnost

Dostupnost mapy standardních přístrojových příletů
(STAR) - ICAO musí být zajištěna všude tam, kde je
zřízena standardní přístrojová příletová trať, kterou
není možné dostatečně jasně zobrazit na oblastní
mapě - ICAO.
10.3

Pokrytí a měřítko

10.3.1
Rozsah zobrazeného území na mapě musí
být takový, aby zobrazoval body, ve kterých končí fáze
letu na trati a začíná fáze přiblížení.
10.3.2

Mapa musí být vykreslena v měřítku.

10.3.3

Toto měřítko musí být graficky znázorněno.

10.3.4
Je-li součástí mapy výřez, který není
vykreslen v měřítku, musí být uvedeno upozornění
„NOT TO SCALE“ a dohodnutý znak chybějícího
měřítka na tratích a na dalších prvcích mapy, které
jsou pro uvedení v měřítku příliš velké.
10.4

Zobrazení

musí

být

10.4.3
Dělící rysky musí být umístěny ve stálých
intervalech na rámu mapy.
10.5

10.6

Označení

Na mapě musí být uveden název města nebo obce
nebo oblasti, které letiště slouží, název letiště
a označení
standardní(-ích)
přístrojové(-ých)
příletové(-ých) tratě(-í), jak je stanoveno v dokumentu
Procedures for Air Navigation Services – Aircraft

Umělé objekty a topografie

10.6.1
Pokud je mapa zakreslena v měřítku, musí
zobrazovat zjednodušené linie pobřeží všech
otevřených vodních ploch, velkých jezer a řek
s výjimkou těch, které by zhoršily čitelnost údajů, které
mají vzhledem k funkci mapy větší význam.
10.6.2
Pro zlepšení orientace v oblastech
s význačným reliéfem by měl na mapě být za pomoci
plynulých vrstevnic znázorněn každý reliéf přesahující
300 m (1000 ft) nad výškou letiště nad mořem,
hodnoty vrstevnic a podkladový odstín by měly být
tištěny hnědou barvou. Příslušné výškové kóty včetně
nejvyšší výšky nad mořem uvnitř každé vrcholové
vrstevnice by měly být tištěny černou barvou.
Překážky by měly být rovněž zobrazeny.
Poznámka 1: Nejbližší vyšší použitelná vrstevnice
vytištěná na základních topografických mapách
přesahující 300 m (1000 ft) nad výškou letiště nad
mořem může být vybrána jako začátek podbarvení
vrstvy.
Poznámka 2: Příslušná hnědá barva pro zobrazení
vrstevnic a topografických vzhledů jevů, jejíž poloviční
odstín je brán za základ, je specifikována v Doplňku 3
– Vzorník barev.
Poznámka 3: Příslušné výškové kóty a překážky jsou
určovány odborníky na postupy.
10.7
Magnetická deklinace
Na mapě musí být uvedena hodnota magnetické
deklinace použitá pro stanovení magnetických
směrníků, tratí a radiálů zaokrouhlená na nejbližší
stupeň.
10.8

10.4.1
Musí být použito konformní (stejnoúhlé)
zobrazení, při němž se přímka blíží ortodromě (velké
kružnici).
10.4.2
Rovnoběžky a poledníky
zakresleny ve vhodných intervalech .

Operations (PANS-OPS, Doc 8168) Volume II, Part III,
Chapter 3.
Poznámka: Označení standardní(-ích) přístrojové(-ých) příletové(-ých) tratě(-í) je prováděno
odborníky na postupy.

Směrníky, tratě a radiály

10.8.1
Směrníky, tratě a radiály musí být
magnetické. Pokud jsou hodnoty směrníků a tratí pro
úseky RNAV dodatečně uvedeny jako zeměpisné,
musí být uvedeny v závorkách zaokrouhlené na
nejbližší desetinu stupně, např.: 290° (294,9°T).
Poznámka: V tomto smyslu může být na mapě
uvedena poznámka.
10.8.2

Záměrně nepoužito.

10.8.3

Záměrně nepoužito.

10.9

Letecké údaje

10.9.1

Letiště

10.9.1.1 Letiště přistání musí být zakresleno
značkou letiště s vyznačením dráhového systému.
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10.9.1.2 Na mapě musí být zobrazena a označena
všechna letiště, která ovlivňují stanovenou standardní
přístrojovou příletovou trať. V případě potřeby musí
být vyznačen dráhový systém letiště.
10.9.2

Zakázané, omezené a nebezpečné prostory

Na mapě musí být zobrazeny zakázané, omezené
a nebezpečné prostory, které mohou ovlivnit
provádění
postupů
včetně
jejich
označení
a vertikálních hranic.
10.9.3

Minimální sektorová nadmořská výška

uvedeny na mapě standardních přístrojových
přííletů (STAR) – ICAO, pokud to není na úkor
přehlednosti mapy.
Poznámka 2: Pokud by byla výsledná mapa
nepřehledná, může být vydána mapa minimálních
nadmořských výšek pro použití přehledovými
prostředky ATC - ICAO (viz Hlava 21). V těchto
případech pak položky uvedené v ust. 10.9.4.1.1,
bod 1), písmeno f) nemusí být duplicitně uvedeny
na mapě standardních přístrojových příletů (STAR)
- ICAO.
2) radionavigační zařízení, vztahující se k trati(-ím),
zahrnující:

10.9.3.1
Stanovená
minimální
sektorová
nadmořská výška musí být uvedena se zřetelným
označením sektoru, ve kterém se uplatňuje.
10.9.3.2
Tam,
kde
minimální
sektorová
nadmořská výška není stanovena, musí být mapa
vykreslena v měřítku a uvnitř čtyřúhelníků tvořených
rovnoběžkami a poledníky musí být uvedeny
minimální nadmořské výšky v prostoru. Minimální
nadmořské výšky v prostoru musí být rovněž uvedeny
v těch částech mapy, které nejsou pokryty minimální
sektorovou nadmořskou výškou.
Poznámka 1:
Čtyřúhelníky tvořené rovnoběžkami
a poledníky obvykle odpovídají celým stupňům
zeměpisné šířky a délky. Bez ohledu na použité
měřítko mapy se minimální nadmořská výška
v prostoru vztahuje k následnému čtyřúhelníku.
Poznámka 2:
Metoda pro stanovení minimální
nadmořské výšky v prostoru je uvedena v dokumentu
ICAO Procedures for Air Navigation – Aircraft
Operations (PANS-OPS, Doc 8168), Volume II, Part I,
Section 2, Chapter 1, ust. 1.8.
10.9.4

a) pokud je radionavigační zařízení používáno pro
konvenční navigaci:
i) název v otevřené řeči;
ii) identifikační značku;
iii) kód v Morseově abecedě;
iv) kmitočet;
v) zeměpisné
souřadnice
minutách a vteřinách;

stupních,

vi) v případě DME, kanál a výšku vysílací
antény DME nad mořem zaokrouhlenou na
nejbližší násobek 30 m (100 ft);
b) pokud je radionavigační zařízení používáno
jako význačný bod pro prostorovou navigaci:
i)

název v otevřené řeči; a

ii) identifikační značku;
3) význačné body, které nejsou vyznačeny polohou
radionavigačního zařízení, zahrnující:
a) pokud se význačný bod používá pro konvenční
navigaci:

Systém letových provozních služeb

10.9.4.1 Na mapě musí být zobrazeny součásti
příslušného zřízeného systému letových provozních
služeb.
10.9.4.1.1 Tyto součásti musí zahrnovat následující:
1) grafické zobrazení každé standardní přístrojové
příletové tratě včetně:
a) označení tratě;
b) význačných bodů, které trať určují;
c) směru tratě nebo radiálu u každého úseku tratě
zaokrouhleného na nejbližší stupeň;
d) vzdáleností
mezi
význačnými
body,
zaokrouhlených na nejbližší kilometr nebo
námořní míli;
e) minimální bezpečné nadmořské výšky nad
překážkami u tratě nebo úseku tratě
a nadmořské výšky požadované postupem
zaokrouhlené na nejbližší vyšší násobek 50 m
nebo 100 ft, a omezení letových hladin tam,
kde jsou stanovena;
f) kde je prováděno vektorování na příletu,
zřetelně vyznačené minimální nadmořské
výšky
pro
vektorování
zaokrouhlené
na nejbližší vyšší násobek 50 m nebo 100 ft;
Poznámka 1: Kde jsou používány přehledové
systémy ATS k vektorování letadel k nebo od
význačných bodů na publikované standardní
příletové trati nebo pro vydání povolení pro klesání
pod minimální sektorovou nadmořskou výšku
během příletu, mohou být příslušné postupy
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ve

i)

kódový název;

ii) zeměpisné
souřadnice
minutách a vteřinách;

ve

stupních,

iii) směrník zaokrouhlený na nejbližší desetinu
stupně;
iv) vzdálenost
od
referenčního
radionavigačního zařízení zaokrouhlenou
na nejbližší dvě desetiny kilometru
(desetinu námořní míle); a
v) identifikační
značku
radionavigačního zařízení;
b) pokud se význačný
prostorovou navigaci:
i)

bod

referenčního
používá

pro

kódový název;

3) použitelné vyčkávací obrazce;
4) převodní nadmořskou výšku/výšku zaokrouhlenou
na nejbližších vyšších 300 m (1000 ft);
5) oblastní omezení rychlosti, jsou-li stanoveny;
6) označení navigační specifikace (navigačních
specifikací) včetně jakéhokoliv omezení, pokud je
stanoveno,
7) všechny povinné hlásné body a hlásné body „na
vyžádání“;
8) radiokomunikační postupy včetně:
a) volacího(-ch) znaku(-ů) stanoviště(-ť) letových
provozních služeb;
b) kmitočtů, a je-li to použitelné, číslo SATVOICE;
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c) nastavení odpovídače, kde je to vhodné.
9) vyznačení význačných bodů “zatáčky po
přeletu“; a
10) v případě postupů pro přílety na přístrojové
přiblížení určených speciálně pro vrtulníky–výrazu
„CAT H“, který musí být zobrazen v půdorysu
mapy pro přílety.
10.9.4.2 Měl by být uveden slovní popis
standardní(-ch)
přístrojové(-ých)
příletové(-ých)
tratě(-í) (STAR) a příslušných postupů pro ztrátu
spojení. Kdykoliv je to proveditelné, měly by být tyto
informace přímo na mapě nebo na stejné straně, která
obsahuje mapu.

10.9.4.3 Požadavky na leteckou databázi
V souladu s Doc 8168 PANS-OPS, Volume II, Part III,
Section 5, Chapter 2, ust. 2.2 musí být na zadní straně
mapy nebo na samostatném, řádně označeném listu
zveřejněny příslušné údaje vysvětlující kódování
navigační databáze.
Poznámka: Příslušné údaje jsou
zajišťovány
odborníky na postupy.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
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HLAVA 11 - MAPA PŘIBLÍŽENÍ PODLE PŘÍSTROJŮ - ICAO

11.1

Účel

Tato mapa musí poskytovat letovým posádkám
informace, které jim umožní provádět schválený
postup přiblížení podle přístrojů na
dráhu
zamýšleného přistání, včetně postupu nezdařeného
přiblížení, a kde je to vhodné, pro navazující vyčkávací
obrazce.
Poznámka: Podrobná kritéria pro vytváření postupů
přiblížení podle přístrojů a stanovení souvisejících
nadmořských výšek/výšek jsou obsažena v předpisu
L8168.
11.2

11.3.3.1 Vyjma případů, kdy je to neproveditelné,
musí být na mapě zakreslena kružnice o poloměru
20 km (10 NM) se středem v poloze DME, které je na
letišti nebo v jeho těsné blízkosti nebo, jestliže vhodné
DME neexistuje, se středem ve vztažném bodu letiště.
Poloměr kružnice musí být vyznačen na jejím obvodu.
11.3.3.2 Stupnice vzdáleností musí být zakreslena
přímo pod profilem.
11.4

Provedení

Velikost listu by měla být 210x148 mm (8,27x5,82 in)

Dostupnost

Zobrazení

11.2.1
Dostupnost mapy přiblížení podle přístrojů ICAO musí být zajištěna pro všechna letiště používaná
v mezinárodním civilním letectví, na kterých jsou ÚCL
stanoveny postupy přiblížení podle přístrojů.

11.5

11.2.2
Samostatná mapa přiblížení podle přístrojů
- ICAO musí být obvykle vydávána pro každý ÚCL
stanovený postup přesného přiblížení.

11.5.2
Dělící rysky musí být umístěny ve stálých
intervalech na rámu mapy.

11.2.3
Samostatná mapa přiblížení podle přístrojů
- ICAO musí být obvykle vydávána pro každý ÚCL
stanovený postup nepřesného přístrojového přiblížení.
Poznámka: Pokud jsou postupy pro úseky
středního, konečného a nezdařeného přiblížení
totožné, může jedna mapa přesného nebo
nepřesného přístrojového přiblížení zobrazovat více
než jeden postup přiblížení.
11.2.4
Jestliže se pro různé kategorie letadel liší
hodnoty směru tratě, času nebo nadmořské výšky na
jiných úsecích, než je úsek konečného přiblížení
v rámci postupů přiblížení podle přístrojů a uvedení
těchto rozdílů na jedné mapě by mohlo snížit
přehlednost mapy nebo způsobit omyl, musí být
vydána více než jedna mapa.
Poznámka: Kategorie
letadel
jsou
uvedeny
v dokumentu Procedures for Air Navigation Services Aircraft
Operations
(PANS-OPS,
Doc 8168),
Volume II, Part III, Chapter 1.
11.2.5
Mapy přiblížení podle přístrojů - ICAO musí
být revidovány kdykoliv zastarají informace důležité
pro bezpečnost provozu.
11.3

Pokrytí a měřítko

11.3.1
Rozsah zobrazeného území na mapě musí
být takový, aby zahrnoval všechny úseky postupu
přiblížení podle přístrojů a takové další prostory, které
jsou nezbytné pro zamýšlený druh přiblížení.
11.3.2
Zvolené měřítko musí zajistit optimální
čitelnost vzhledem k:
1) postupu uvedenému na mapě;
2) velikosti listu.
11.3.3

Na mapě musí být uvedeno měřítko.

11.5.1
Musí být použito konformní (stejnoúhlé)
zobrazení, při němž se přímka blíží ortodromě (velké
kružnici).

11.6

Označení

Na mapě musí být uveden název města nebo obce
nebo oblasti, které letiště slouží, název letiště
a označení postupu přiblížení podle přístrojů, jak je
stanoveno v dokumentu Procedures for Air Navigation
Services - Aircraft Operations (PANS-OPS, Doc
8168), Volume II, Part III, Chapter 1.
Poznámka: Označení postupu přiblížení podle
přístrojů je prováděno odborníky na postupy.
11.7

Umělé objekty a topografie

11.7.1
Na mapě musí být zobrazeny topografické
informace důležité pro bezpečné provedení postupu
přiblížení podle přístrojů včetně postupu nezdařeného
přiblížení, pro navazující vyčkávací postupy a postupy
pro vizuální manévrování (přiblížení okruhem), pokud
jsou stanoveny. Topografické informace musí být
označeny názvem jen když je to nezbytné pro
usnadnění pochopení těchto informací. Minimálně
musí být zobrazen náčrt pevnin a význačných jezer
a řek.
11.7.2
Reliéf musí zobrazovat nejvhodnějším
způsobem jednotlivé výšky daného území nad mořem.
V oblastech, kde reliéf přesahuje 1200 m (4000 ft) nad
výškou letiště nad mořem v rozsahu pokrytí mapy
nebo 600 m (2000 ft) v okruhu 11 km (6 NM) od
vztažného bodu letiště nebo, kde gradient postupu
konečného nebo nezdařeného přiblížení je z důvodu
terénní konfigurace strmější než optimální, musí být
každý reliéf přesahující 150 m (500 ft) nad výškou
letiště nad mořem zobrazen plynulými vrstevnicemi,
hodnoty vrstevnic a podkladový odstín musí být tištěn
hnědou barvou. Příslušné výškové kóty včetně
nejvyšší výšky nad mořem uvnitř každé vrcholové
vrstevnice musí být rovněž zobrazeny, tištěny černou
barvou.
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Poznámka 1: Nejbližší vyšší použitelná vrstevnice
vytištěná na základních topografických mapách
a přesahující 150 m (500 ft) nad výškou letiště nad
mořem může být vybrána jako začátek podbarvení
vrstvy.
Poznámka 2: Příslušná hnědá barva pro zobrazení
vrstevnic a topografických vzhledů jevů, jejíž poloviční
odstín je brán za základ, je specifikována v Doplňku 3
– Vzorník barev.
Poznámka 3: Příslušné výškové kóty jsou určovány
odborníky na postupy.
11.7.3
V oblastech, kde je reliéf nižší než ten, který
je specifikován v ust. 11.7.2, by měl být každý reliéf
přesahující 150 m (500 ft) nad výškou letiště nad
mořem zobrazen plynulými vrstevnicemi, hodnoty
vrstevnic a podkladový odstín by měly být tištěny
hnědou barvou. Příslušné výškové kóty včetně
nejvyšší výšky nad mořem uvnitř každé vrcholové
vrstevnice, by měly být rovněž zobrazeny, tištěny
černou barvou.
Poznámka 1: Nejbližší vyšší použitelná vrstevnice
vytištěná na základních topografických mapách
a přesahující 150 m (500 ft) nad výškou letiště nad
mořem může být vybrána jako začátek podbarvení
vrstvy.
Poznámka 2: Příslušná hnědá barva pro zobrazení
vrstevnic a topografických vzhledů jevů, jejíž poloviční
odstín je brán za základ, je specifikována v Doplňku 3.
– Vzorník barev.
Poznámka 3: Příslušné výškové kóty jsou určovány
odborníky na postupy.
11.8

Magnetická deklinace

11.8.1
Na mapě musí být uvedena hodnota
magnetické deklinace.
11.8.2
Hodnota
magnetické
deklinace
zaokrouhlená na nejbližší stupeň musí souhlasit s tou,
která byla použita pro určování magnetických
směrníků, tratí a radiálů.
11.9

Směrníky, tratě a radiály

11.9.1
Směrníky, tratě a radiály musí být
magnetické. Pokud jsou hodnoty směrníků a tratí pro
úseky RNAV dodatečně uvedeny jako zeměpisné,
musí být uvedeny v závorkách zaokrouhlené na
nejbližší desetinu stupně, např.: 290° (294,9°T).
Poznámka: V tomto smyslu může být na mapě
uvedena poznámka.
11.9.2

Záměrně nepoužito.

11.9.3

Záměrně nepoužito.

11.10

Letecké údaje

11.10.1

Letiště

11.10.1.2 Dráhový systém musí být zakreslen
v dostatečně velkém měřítku, aby byl jasně
rozeznatelný, u:
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11.10.1.3 Na význačném místě mapy musí být
uvedena výška letiště nad mořem zaokrouhlená na
nejbližší metr nebo stopu.
11.10.1.4 Musí být vyznačena výška prahu dráhy nad
mořem nebo, kde je to vhodné, nejvyšší výška
dotykové zóny nad mořem zaokrouhlená na nejbližší
metr nebo stopu.
11.10.2

Překážky

11.10.2.1 Překážky musí být zakresleny v půdorysu
mapy.
Poznámka: Příslušné překážky jsou určovány
odborníky na postupy.
11.10.2.2 Jestliže jsou jedna nebo více překážek
určujícím
faktorem
pro
stanovení
bezpečné
nadmořské výšky/výšky nad překážkami, pak musí být
takovéto překážky vyznačeny.
11.10.2.3 Výška vrcholů překážek nad mořem musí
být zaokrouhlena na nejbližší vyšší metr nebo stopu.
11.10.2.4 Na mapě by měly být uvedeny výšky
překážek vztažené k jiné rovině než je střední hladina
moře (viz ust. 11.10.2.3). Pokud jsou uvedeny, měly
by být na mapě uvedeny v závorkách.
11.10.2.5 Pokud jsou na mapě uvedeny výšky
překážek vztažené k jiné rovině, než je střední hladina
moře, musí být použitou vztažnou rovinou výška letiště
nad mořem, s výjimkou letišť, která mají přístrojovou
dráhu (nebo dráhy), jejíž výška prahu nad mořem je
o více než 2 m (7 ft) pod výškou letiště nad mořem.
V tom případě musí být vztažnou rovinou rovina výšky
prahu té dráhy nad mořem, na kterou se přiblížení
podle přístrojů vztahuje.
11.10.2.6 Použití jiné vztažné roviny než je střední
hladina moře musí být na mapě uvedeno na
význačném místě.
11.10.2.7 Pokud nebyl pro dráhu pro přesné přiblížení
za
podmínek
I.
kategorie
ICAO
stanoven
bezpřekážkový prostor, musí být tato skutečnost
uvedena.

11.10.3 Zakázané, omezené a nebezpečné prostory
Na mapě musí být zobrazeny zakázané, omezené
a nebezpečné prostory, které mohou ovlivnit
provádění
postupů
včetně
jejich
označení
a vertikálních hranic.

11.10.1.1 Všechna letiště, která se při pohledu ze
vzduchu projevují význačným tvarem, musí být
zakreslena příslušnou značkou. Opuštěná letiště musí
být označena jako opuštěná.

1) letiště, pro které je daný postup zpracován;

2) letiště, která ovlivňují provozní postupy nebo jsou
umístěna tak, že za nepříznivých povětrnostních
podmínek mohou být omylem považována za
letiště zamýšleného přistání.

11.10.4

Radiokomunikační a navigační zařízení

11.10.4.1 Na mapě musí být uvedena radionavigační
zařízení požadovaná pro postupy spolu s jejich
kmitočty, identifikačními značkami, a pokud existují,
charakteristikami určujícími trať. V případě postupu,
kdy je na trati konečného přiblížení umístěno více než
jedno zařízení, musí být zařízení pro vedení na trati
konečného přiblížení zřetelně označeno. Navíc musí
být zvážena možnost odstranění těch zařízení z mapy
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pro přiblížení,
používána.

která

nejsou

pro

daný

postup

11.10.4.1.1
Pokud se jako význačný bod pro
prostorovou navigaci používá radionavigační zařízení,
musí být uveden pouze jeho název v otevřené řeči a
identifikační značka.
11.10.4.2 Na mapě musí být zakresleny a označeny
fix počátečního přiblížení (IAF), fix středního přiblížení
(IF), fix konečného přiblížení (FAF) (nebo bod
konečného přiblížení (FAP) pro postup přiblížení
pomocí ILS), bod nezdařeného přiblížení (MAPt),
pokud je stanoven a další důležité fixy nebo body,
které jsou součástí postupu.
11.10.4.3 Je-li fix konečného přiblížení použit pro
konvenční navigaci (nebo bod konečného přiblížení
pro postup přiblížení pomocí ILS), měl by být označen
svými zeměpisnými souřadnicemi ve stupních,
minutách a vteřinách.
11.10.4.4 Na mapě musí být uvedeny nebo označeny
radionavigační zařízení, která mohou být použita při
náhradních
postupech
spolu
s určujícími
charakteristikami tratě, pokud existují.
11.10.4.5 Na
mapě
musí
být
uvedeny
radiokomunikační kmitočty včetně volacích znaků,
které jsou nezbytné pro provedení postupů.
11.10.4.6 Jestliže to postupy vyžadují, musí být
uvedena
vzdálenost
k
letišti
od
každého
radionavigačního zařízení používaného pro konečné
přiblížení zaokrouhlená na nejbližší kilometr nebo
námořní míli. Pokud neexistují žádná radionavigační
zařízení určující trať, musí být uveden také směrník
k letišti zaokrouhlený na nejbližší celý stupeň.
11.10.5 Minimální sektorová nadmořská výška nebo
koncová příletová nadmořská výška
Minimální sektorová nadmořská výška nebo koncová
příletová nadmořská výška stanovená ÚCL musí být
uvedena se zřetelným vyznačením sektoru, ve kterém
se uplatňuje.
11.10.6

Zobrazení tratí postupů

11.10.6.1 Půdorys musí obsahovat tyto informace
zobrazené následujícím způsobem:
a) trať postupu přiblížení plnou čárou se šipkami
ukazujícími směr letu;
b) trať postupu nezdařeného přiblížení přerušovanou
čárou se šipkami;
c) trať jakéhokoliv jiného dalšího postupu než je
uvedeno v a) a b), tečkovanou čárou se šipkami;
d) směrníky, tratě, radiály zaokrouhlené na nejbližší
celý stupeň a vzdálenosti zaokrouhlené na
nejbližší dvě desetiny kilometru nebo desetinu
námořní míle nebo časy potřebné pro postup;
e) kde není k dispozici žádné zařízení určující trať,
magnetický směrník od radionavigačních zařízení
použitelných pro konečné přiblížení k letišti
zaokrouhlený na nejbližší celý stupeň;
f) hranice jakéhokoliv sektoru, v němž je vizuální
manévrování (přiblížení okruhem) zakázáno;

g) kde je stanoveno, vyčkávací obrazec a minimální
nadmořská výška/výška vyčkávání související
s přiblížením a nezdařeným přiblížením;
h) kde je potřeba, výstražná upozornění zobrazená
výrazným způsobem na přední straně mapy;
i) vyznačení význačných bodů „zatáčky po přeletu“.
11.10.6.2 V půdorysu by měla být uvedena
vzdálenost k letišti od každého radionavigačního
zařízení použitelného pro konečné přiblížení.
11.10.6.3 Profil musí být obvykle uveden pod
půdorysem a musí zobrazovat následující údaje:
a) letiště jako plný obdélník ve výšce letiště nad
mořem;
b) profil úseků postupu přiblížení plnou čárou se
šipkami ukazujícími směr letu;
c) profil úseku postupu nezdařeného přiblížení
přerušovanou čárou se šipkami a s popisem
postupu;
d) profil úseku jakéhokoliv jiného dalšího postupu než
je uvedeno v b) a c), tečkovanou čárou se šipkami;
e) směrníky, tratě, radiály zaokrouhlené na nejbližší
celý stupeň a vzdálenosti zaokrouhlené na
nejbližší dvě desetiny kilometru nebo desetinu
námořní míle nebo časy potřebné pro daný postup;
f) nadmořské výšky/výšky vyžadované danými
postupy, včetně převodní nadmořské výšky,
provozní nadmořské výšky/výšky a výšky přeletu
heliportu (HCH), kde jsou stanoveny;
g) mezní vzdálenost pro předpisovou zatáčku
zaokrouhlenou na nejbližší kilometr nebo námořní
míli, pokud je stanovena;
h) fix nebo bod středního přiblížení u postupů,
nepovolujících let opačným kursem;
i) čáru znázorňující výšku letiště nebo prahu dráhy
nad mořem, podle toho, co je vhodnější,
probíhající přes šířku mapy včetně měřítka
vzdálenosti s počátkem na prahu dráhy.
11.10.6.4 Při použití vztažné roviny dle ust. 11.10.2.5
musí být výšky vztahující se k letovým postupům
uvedeny v závorkách.
11.10.6.5 Profil by měl zahrnovat profil zemského
povrchu nebo minimální nadmořské výšky/výšky
zobrazené následovně:
a) profil zemského povrchu zakreslený plnou čárou
znázorňující nejvyšší výšky reliéfu nad mořem
v primární oblasti úseku konečného přiblížení.
Nejvyšší výšky reliéfu nad mořem v sekundárních
prostorech úseku konečného přiblížení by měly být
zakresleny přerušovanou čarou; nebo
b) minimální nadmořské výšky/výšky v úsecích
středního a konečného přiblížení ve stínovaných
rámečkách.
Poznámka 1: Pro zobrazení profilu zemského povrchu
jsou aktuální schémata primárních a sekundárních
prostorů úseku konečného přiblížení dodávána
kartografovi odborníkem na postupy.
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Poznámka 2: Zobrazení
minimální
nadmořské
výšky/výšky je zamýšleno pro použití na mapách
zobrazujících nepřesná přístrojová přiblížení s fixem
konečného přiblížení.
11.10.7

Letištní provozní minima

11.10.7.1 Státní letištní provozní minima (SLPM) musí
být uvedena, jsou-li ÚCL stanovena.
11.10.7.2 Bezpečné nadmořské výšky/výšky nad
překážkami musí být uvedeny pro ty kategorie letadel,
pro které je postup určen. Pro postup přesného
přiblížení musí být, když je to potřebné, publikováno
dodatečně OCA/H pro letadla kategorie DL (rozpětí
křídel mezi 65 a 80 m a/nebo s vertikální vzdáleností
letové trajektorie kol podvozku a sestupovou trajektorii
antény zařízení mezi 7 m a 8 m).
11.10.8

Doplňkové informace

11.10.8.1 Pokud je bod nezdařeného přiblížení
definován:
vzdáleností od fixu konečného přiblížení, nebo
zařízením nebo fixem a odpovídající vzdáleností
od fixu konečného přiblížení,
musí být vzdálenost zaokrouhlena na nejbližší dvě
desetiny kilometru nebo desetinu námořní míle a musí
být uvedena tabulka zobrazující traťové rychlosti
a časy od fixu konečného přiblížení k bodu
nezdařeného přiblížení.
11.10.8.2 Kde je v postupu na úseku konečného
přiblížení vyžadováno použití DME, musí být uvedena
tabulka nadmořských výšek/výšek pro každé 2 km
nebo 1 NM, podle toho, co je vhodné. Tabulka nesmí
obsahovat vzdálenosti, které by mohly odpovídat
nadmořským výškám/výškám pod OCA/H.
11.10.8.3 Pro postupy, u nichž na úseku konečného
přiblížení není použití DME vyžadováno, ale kde je
vhodně umístěné DME k dispozici pro poskytnutí
informací o sestupovém profilu, musí být uvedena
tabulka nadmořských výšek/výšek.
11.10.8.4 Na mapě
rychlostí klesání.

musí

být

uvedena

tabulka

11.10.8.5 Pro postupy nepřesného přístrojového
přiblížení s fixem konečného přiblížení musí být
uvedeny gradient klesání konečného přiblížení
zaokrouhlený na nejbližší desetinu procenta
a v závorkách úhel klesání zaokrouhlený na nejbližší
desetinu stupně.
11.10.8.6 Pro postupy přesného přiblížení a postupy
přiblížení s vertikálním vedením musí být uvedena
referenční výška zaokrouhlená na nejbližší polovinu
metru nebo stopu a úhel sestupové dráhy/výškový
úhel sestupu/úhel vertikální dráhy zaokrouhlené na
nejbližší desetinu stupně.
11.10.8.7 Kde je fix konečného přiblížení umístěn
v bodě konečného přiblížení ILS, musí být zřetelně
uvedeno, zda se vztahuje k postupu ILS, k postupu
s použitím pouze kurzového majáku souvisejícího ILS
nebo k oběma. V případě MLS musí být zřetelně
uvedeno, pokud byl FAF stanoven v bodě konečného
přiblížení.
11.10.8.8 Pokud gradient/úhel klesání konečného
přiblížení pro jakýkoliv druh postupu přiblížení podle
přístrojů překračuje maximální hodnotu specifikovanou
v Procedures for Air Navigation Services – Aircraft
Operations (PANS–OPS, Doc 8168), Volume II, musí
být uvedena varovná poznámka.
11.10.8.9 Na mapě musí být uvedena poznámka
označující postupy přiblížení, které jsou schváleny pro
současná
nezávislá
nebo
závislá
přiblížení.
V poznámce musí být uvedena příslušná přistávací
dráha (dráhy) a jsou-li v malé vzdálenosti od sebe.
11.10.9

V souladu s Doc 8168 PANS-OPS, Volume II, Part III,
Section 5, Chapter 2, 2.3 pro postupy RNAV
a v souladu s Volume II, Part I, Section 4, Chapter 9,
9.4.1.4 pro konvenční postupy, musí být na zadní
straně mapy nebo na samostatném listu s náležitým
odkazem zveřejněny příslušné údaje vysvětlující
kódování navigační databáze.
Poznámka: Příslušné údaje jsou
zajišťovány
odborníky na postupy.
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ČR:

12.7

V ČR se v současné době ustanovení Hlavy 12
neuplatňují.

12.7.1
Na mapě musí být zobrazeny přírodní
a umělé orientační body (např. útesy, skalní stěny,
písečné duny, velkoměsta, města, silnice, železnice,
osamocené majáky atd.).

12.1

Účel

Umělé objekty a topografie

Tato mapa musí poskytovat letovým posádkám
informace, které jim umožní přechod z letu na
trati/klesání do fáze přiblížení a letu k dráze
zamýšleného přistání pomocí vizuální orientace.

12.7.1.1 Zeměpisné názvy by měly být uvedeny jen
v případě, kdy by mohlo dojít k omylu nebo
dvojznačnosti.

12.2

12.7.2
Na mapě musí být zakresleny pobřežní
linie, jezera, řeky a potoky.

Dostupnost

Dostupnost vizuální přibližovací mapy - ICAO, musí
být zajištěna způsobem popsaným v ust. 1.3.2 pro
všechna mezinárodní letiště, na kterých:
1) jsou k dispozici jen omezená navigační zařízení;
nebo

12.7.3
Reliéf musí být zobrazen takovým
způsobem, který je nejvhodnější pro jednotlivé
výškové a překážkové charakteristiky území, které
mapa pokrývá.

2) nejsou k dispozici radiokomunikační zařízení; nebo

12.7.4
Pokud jsou zobrazeny, musí být uvedeny
jen pečlivě vybrané výškové kóty.

3) nejsou k dispozici žádné dostačující letecké mapy
letiště a jeho okolí v měřítku 1:500 000 nebo
větším; nebo

Poznámka: U určitých výškových bodů je možné
uvádět výškovou kótu jak vzhledem ke střední hladině
moře, tak vzhledem k výšce letiště nad mořem.

4) byly stanoveny postupy pro vizuální přiblížení.
12.3

12.7.5
Jsou-li kóty vztaženy k různým hladinám
musí být tyto zřetelně rozlišeny.

Měřítko

12.3.1
Měřítko musí být zvoleno takové, aby
dovolilo znázornění význačných vzhledů jevů
a zobrazovalo uspořádání letiště.
12.3.2
Měřítko nesmí být menší než 1:500 000.
Poznámka: Upřednostňováno je měřítko 1:250 000
nebo 1:200 000.
12.3.3
Pokud je pro dané letiště k dispozici mapa
přiblížení podle přístrojů, měla by být vizuální
přibližovací mapa vyhotovena ve stejném měřítku.
12.4

Provedení

Velikost
listu
by
měla
být
210×148 mm
(8,27×5,82 palce).
Poznámka: Je prospěšné vydávat mapy v několika
barvách zvolených tak, aby umožnily maximální
čitelnost při různých druzích a úrovních osvětlení.

12.8

Magnetická deklinace

Na mapě musí být uvedena hodnota magnetické
deklinace.
12.9

Směrníky, tratě a radiály

12.9.1
Směrníky,
magnetické.

tratě

12.9.2

Záměrně nepoužito.

12.9.3

Záměrně nepoužito.

12.10

Letecké údaje

12.10.1

Letiště

a

radiály

musí

být

12.5.1
Musí být použito konformní (stejnoúhlé)
zobrazení, při němž se přímka blíží ortodromě (velké
kružnici).

12.10.1.1 Všechna letiště musí být zakreslena
značkou letiště s vyznačením dráhového systému.
Musí být uvedena omezení týkající se použití
kteréhokoliv směru přistání. Pokud existuje možnost
záměny dvou sousedních letišť, musí být na tuto
skutečnost upozorněno. Opuštěná letiště musí být
označena jako opuštěná.

12.5.2
Dělící rysky by měly být umístěny ve
stálých intervalech na rámu mapy.

12.10.1.2 Na význačném místě mapy musí být
uvedena výška letiště nad mořem.

12.5

12.6

Zobrazení

Označení

Na mapě musí být uveden název města nebo obce,
které letiště slouží a název letiště.
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12.10.5

Překážky

Informace pro vizuální přiblížení

12.10.2.1 Překážky musí být na mapě zobrazeny
a označeny.

12.10.5.1 Pokud jsou stanoveny postupy pro vizuální
přiblížení, musí být na mapě uvedeny.

12.10.2.2 Výška vrcholu překážek nad mořem musí
být zaokrouhlena na nejbližší vyšší metr nebo stopu.

12.10.5.2 Podle potřeby musí být vyznačeny vizuální
navigační prostředky.

12.10.2.3 Výšky překážek by měly být uvedeny nad
výškou letiště nad mořem.

12.10.5.3 Na mapě musí být uvedena poloha a druh
vizuální sestupové soustavy včetně nominálního(-ích)
úhlu(-ů) sestupu přiblížení a minimální(-mi) výškou
(-ami) očí pilota nad prahem dráhy při signalizaci „na
sestupové rovině“, když vidí signál(-y) na sestupové
rovině a tam, kde osa systému není rovnoběžná
s osou dráhy, musí být uveden úhel a směr odchylky,
tj. vlevo nebo vpravo.

12.10.2.3.1
Pokud
jsou
uvedeny
výšky
překážek, musí být použitá vztažná rovina uvedena na
význačném místě mapy a výšky na mapě musí být
uvedeny v závorkách.
12.10.3

Zakázané, omezené a nebezpečné prostory

Na mapě musí být zobrazeny zakázané, omezené
a nebezpečné prostory včetně jejich označení
a vertikálních hranic.
12.10.4

Stanovený vzdušný prostor

Stanovené řízené okrsky a letištní provozní zóny musí
být na mapě zakresleny včetně svých vertikálních
hranic a příslušných tříd vzdušného prostoru.

20.11.2008
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12.10.6

Doplňkové informace

12.10.6.1 V přiměřeném rozsahu musí být uvedeny
radionavigační prostředky spolu s jejich kmitočty
a identifikačními značkami.
12.10.6.2 V přiměřeném rozsahu musí být uvedena
radiokomunikační zařízení s jejich kmitočty.
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HLAVA 13 - MAPA LETIŠTĚ/HELIPORTU - ICAO

13.1

Účel

Tato mapa musí poskytovat letovým posádkám
informace, které jim usnadní pozemní pohyb letadel:
a) ze stání letadla na dráhu a
b) z dráhy na stání letadla,
a pohyb vrtulníků:
a) ze stání vrtulníku do prostoru dotyku a odpoutání
vrtulníku a na plochu konečného přiblížení a
vzletu;
b) z plochy konečného přiblížení a vzletu do prostoru
dotyku a odpoutání vrtulníku a na stání vrtulníku;
c) po pozemních pojezdových drahách a drahách pro
pojíždění za letu;
d) po přeletových tratích;
musí dále uvádět
o letišti/heliportu.
13.2

důležité

provozní

informace

Dostupnost

13.2.1
Dostupnost mapy letiště/heliportu - ICAO
musí být zajištěna způsobem popsaným v ust. 1.3.2
pro všechna letiště/heliporty používaná mezinárodní
pravidelnou leteckou dopravou.
13.2.2 Mapa letiště/heliportu - ICAO by měla být
vyhotovena způsobem popsaným v ust. 1.3.2 také pro
všechna ostatní mezinárodní letiště/heliporty.
Poznámka: Za určitých podmínek mohou být také
vydány letištní mapa pro pojíždění - ICAO a mapa
stání/zajíždění letadel - ICAO (viz Hlava 14 a 15);
v takovém
případě
nemusí
být
na
mapě
letiště/heliportu - ICAO znovu uváděny ty prvky, které
jsou již zobrazeny na těchto doplňkových mapách.
13.3

Pokrytí a měřítko

13.3.1
Pokrytí a měřítko musí být dostatečně
velké, aby bylo možné zřetelně zobrazit všechny prvky
uvedené v ust. 13.6.1.
13.3.2
Na mapě musí být uvedeno délkové
grafické měřítko.
13.4

Označení

Na mapě musí být uveden název města nebo obce
nebo oblasti, které letiště/heliport slouží a název
letiště/heliportu.
13.5

Magnetická deklinace

Na mapě musí být vyznačeny šipky ukazující
zeměpisný a magnetický sever a hodnota magnetické
deklinace zaokrouhlená na nejbližší stupeň a roční
změna magnetické deklinace.

13.6

Údaje o letišti/heliportu

13.6.1

Na mapě musí být uvedeny:

a) zeměpisné
souřadnice
vztažného
bodu
letiště/heliportu ve stupních, minutách a vteřinách;
b) výšky letiště/heliportu nad mořem, a kde je to
vhodné, odbavovací plochy (místa pro kontrolu
výškoměru) zaokrouhlené na nejbližší metr nebo
stopu; a pro nepřesná přístrojová přiblížení výšky
nad mořem a zvlnění geoidu na prazích drah
a geometrického
středu
prostoru
dotyku
a odpoutání vrtulníku;
c) výšky nad mořem a zvlnění geoidu na prahu dráhy
pro přesné přiblížení zaokrouhlené na nejbližší
polovinu metru nebo stopu, výšku nad mořem
středu prostoru dotyku a odpoutání vrtulníku
a zvlnění geoidu v geometrickém středu prostoru
dotyku a odpoutání vrtulníku a výšku nad mořem
a zvlnění geoidu v dotykové zóně dráhy pro přesné
přiblížení;
d) všechny dráhy, včetně těch, které jsou ve
výstavbě, jejich označení, délka a šířka
zaokrouhlené na nejbližší metr, únosnosti,
posunuté prahy, dojezdové dráhy, předpolí,
magnetický směr drah zaokrouhlený na nejbližší
stupeň, druh povrchu a značení drah;
Poznámka: Únosnosti mohou být uvedeny ve
formě tabulky na přední nebo zadní straně mapy.
e) všechny
odbavovací
plochy
se
stáním
letadel/vrtulníků, jejich osvětlení, značení a další
pomůcky pro vizuální vedení, kde je to vhodné
včetně umístění a typu vizuálního naváděcího
systému, druh povrchu heliportu, a údajů
o omezení únosnosti nebo typu letadel tam, kde je
únosnost menší než únosnost navazujících drah;
Poznámka: Omezení únosnosti nebo typu
letadel mohou být uvedeny ve formě tabulky na
přední nebo zadní straně mapy.
f) zeměpisné souřadnice ve stupních, minutách
a vteřinách prahu drah, geometrického středu
prostoru dotyku a odpoutání vrtulníku a/nebo prahy
plochy konečného přiblížení a vzletu (kde je to
vhodné);
g) všechny pojezdové dráhy, pozemní pojezdové
dráhy pro vrtulníky a dráhy pro pojíždění za letu
s informací o druhu povrchu, vrtulníkové přeletové
tratě, jejich označení, šířka, osvětlení, značení
(včetně vyčkávacích míst pro dráhu, a pokud jsou
stanoveny, mezilehlých vyčkávacích míst), stop
příčky, další vizuální prostředky pro vedení
a řízení, a omezení únosnosti nebo typu letadel
tam, kde je únosnost menší než únosnost
navazujících drah;
Poznámka: Omezení únosnosti nebo typu
letadel mohou být uvedeny ve formě tabulky na
přední nebo na zadní straně mapy.
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h) umístění kritických bodů, jsou-li stanoveny, řádně
doplněných vysvětlujícími poznámkami;
Poznámka: Vysvětlující poznámky týkající se
kritických bodů mohou být uvedeny ve formě
tabulky na přední nebo na zadní straně mapy.
i)

zeměpisné souřadnice příslušných bodů osy
pojezdové dráhy a stání letadla ve stupních,
minutách, vteřinách a setinách vteřin;
ČR:
V ČR se tento požadavek neuplatňuje.

j)

standardní pojezdové trasy a jejich označení,
pokud byly stanoveny;

k) hranice služeb řízení letového provozu;
l)

poloha pozorovacích míst pro měření dráhové
dohlednosti (RVR);

m) přibližovací a dráhové osvětlení;
n) umístění a druh světelné sestupové soustavy pro
vizuální přiblížení a jejich nominální úhly sestupu,
minimální výška(-y) očí pilota nad prahem dráhy při
signalizaci „na sestupové rovině“ a jestliže není
osa systému rovnoběžná s osou dráhy, potom úhel
a směr posunu, tj. vlevo nebo vpravo;
o) příslušná komunikační zařízení uvedená s jejich
kanály a je-li to použitelné, s jejich přihlašovacími
adresami a číslem SATVOICE;

13.6.3 Navíc k položkám uváděným v ust. 13.6.1
vztahujícím se k heliportům musí být na mapě uveden:
a) typ heliporty a helideky;
Poznámka: Typy heliportů jsou rozlišovány
předpisem L 14H na úrovňové heliporty, vyvýšené
heliporty nebo helidek.
b) prostor dotyku a odpoutání vrtulníku a jeho
rozměry zaokrouhlené na nejbližší metr, sklon, typ
povrchu a únosnost v tunách;
c) plocha konečného přiblížení a vzletu, její typ,
zeměpisný směrník zaokrouhlený na nejbližší
stupeň, číselné označení (v případě potřeby),
délka a šířka zaokrouhlené na nejbližší metr,
sklon a typ povrchu;
d) bezpečnostní
povrchu;

plocha,

její

délka,

šířka

e) předpolí heliportu, jeho délka a profil povrchu;
f) překážky, jejich typ a výška vrcholu překážky nad
mořem zaokrouhlená na nejbližší (vyšší) metr nebo
stopu;
g) vizuální prostředky pro postupy přiblížení, značení
a osvětlení plochy konečného přiblížení a vzletu
a prostoru dotyku a odpoutání vrtulníku;
h) vyhlášené délky pro heliporty zaokrouhlené na
celé metry (kde to připadá v úvahu) včetně:

p) překážky pojíždění;

1) použitelné délky vzletu;

q) obslužné plochy letadel a budovy provozního
významu;

2) použitelné délky přerušeného vzletu;

r) místo pro kontrolu zařízení VOR včetně kmitočtu
daného zařízení;

3) použitelné délky přistání.

s) výrazně označené všechny pro letadla trvale
nepoužitelné části zakreslené pohybové plochy.
13.6.2 U letišť, která umožňují stání letadel se
skládacími konci křídel, by mělo být na mapě
vyznačeno místo, kde mohou být konce křídel
bezpečně vysunuty.
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HLAVA 14 - LETIŠTNÍ MAPA PRO POJÍŽDĚNÍ - ICAO

ČR:

14.6

V ČR se v současné době ustanovení Hlavy 14
neuplatňují.

14.6.1
Tato mapa musí zobrazovat podobným
způsobem všechny informace uvedené na mapě
letiště/heliportu - ICAO, které se vztahují k
zakreslenému prostoru, včetně:

14.1

Účel

14.1.1
Tato doplňková mapa musí poskytovat
letovým posádkám podrobné informace, které jim
usnadní pozemní pohyb letadla na a ze stání
a parkování/zajíždění letadla.
14.2

Dostupnost

Dostupnost letištní mapy pro pojíždění - ICAO musí
být zajištěna způsobem popsaným v ust. 1.3.2 v těch
případech, kdy není možné z důvodu přemíry
informací na mapě letiště/heliportu - ICAO dostatečně
jasně zobrazit podrobnosti nezbytné pro pozemní
pohyb letadel po pojezdových drahách na a ze stání
letadel.
14.3

Pokrytí a měřítko

14.3.1
Pokrytí a měřítko musí být dostatečně
velké, aby bylo možné zřetelně zobrazit všechny prvky
uvedené v ust. 14.6.

a) výšky
odbavovací
plochy
nad
mořem
zaokrouhlené na nejbližší metr nebo stopu;
b) odbavovacích ploch se stáními letadel, omezení
únosnosti nebo typu letadel, osvětlením, značením
a dalšími vizuálními prostředky pro navádění
a řízení, kde je to vhodné včetně umístění a typu
vizuálního naváděcího systému;
c) zeměpisných souřadnic stání letadel ve stupních,
minutách, vteřinách a setinách vteřin;
d) pojezdových
drah,
jejich
označení,
šířky
zaokrouhlené na nejbližší metr, případných
omezení únosnosti nebo typu letadel, osvětlení,
značení (včetně vyčkávacích míst pro dráhu
a pokud jsou stanoveny, mezilehlých vyčkávacích
míst), stop příček a dalších vizuálních prostředků
pro vedení a řízení;
e) umístění kritických bodů, jsou-li stanoveny, řádně
doplněných vysvětlujícími poznámkami;
Poznámka: Vysvětlující poznámky týkající se
kritických bodů mohou být uvedeny ve formě
tabulky na přední nebo na zadní straně mapy.

14.3.2
Na mapě musí být uvedeno délkové
grafické měřítko.
14.4

Označení

Na mapě musí být uveden název města nebo obce
nebo oblasti, které letiště slouží a název letiště.
14.5

Magnetická deklinace

14.5.1
Na mapě musí
ukazující zeměpisný sever.

být

zobrazena

šipka

14.5.2
Na mapě by měla být uvedena hodnota
magnetické deklinace zaokrouhlená na nejbližší
stupeň a její roční změna.
Poznámka: Tato mapa
k zeměpisnému severu.

nemusí

být

orientována

Údaje o letišti

f) standardních pojezdových tras s jejich označením,
pokud jsou stanoveny;
g) zeměpisných souřadnic ve stupních, minutách,
vteřinách a setinách vteřin příslušných bodů osy
pojezdové dráhy;
h) hranic služby řízení letového provozu;
i)

příslušných komunikačních zařízení uvedených
s jejich kanály a je-li to použitelné, s jejich
přihlašovacími adresami;

j)

překážek pojíždění;

k) obslužných ploch letadel a budov provozního
významu;
l)

místa pro kontrolu zařízení VOR včetně kmitočtu
daného zařízení;

m) výrazně označené všechny pro letadla trvale
nepoužitelné části zakreslené pohybové plochy.
14.6.2
U letišť, která umožňují stání letadel se
skládacími konci křídel, by mělo být na mapě
vyznačeno místo, kde mohou být konce křídel
bezpečně vysunuty.
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HLAVA 15
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HLAVA 15 - MAPA STÁNÍ/ZAJÍŽDĚNÍ LETADEL - ICAO

15.1

15.6

Účel

Tato doplňková mapa musí poskytovat letovým
posádkám podrobné informace, které jim usnadní
pozemní pohyb letadel mezi pojezdovými drahami
a stáními letadel a parkování/zajíždění letadel na
stání.
15.2

Dostupnost

Dostupnost mapy stání/zajíždění letadel - ICAO musí
být zajištěna způsobem popsaným v ust. 1.3.2 v těch
případech, kdy v důsledku složitosti odbavovacích
zařízení není možné dostatečně jasně zobrazit
informace na mapě letiště/heliportu - ICAO nebo na
letištní mapě pro pojíždění - ICAO.
15.3

Pokrytí a měřítko

15.3.1
Pokrytí a měřítko musí být dostatečně
velké, aby bylo možné zřetelně zobrazit všechny prvky
uvedené v ust. 15.6.
15.3.2
Na mapě musí být uvedeno délkové
grafické měřítko.
15.4

Označení

Údaje o letišti

Tato mapa musí zobrazovat podobným způsobem
všechny informace uvedené na mapě letiště/heliportu ICAO a na letištní mapě pro pojíždění - ICAO, které se
vztahují k zakreslenému prostoru, včetně:
a) výšky
odbavovací
plochy
nad
mořem
zaokrouhlené na nejbližší metr nebo stopu;
b) odbavovacích ploch se stáními letadel, omezení
únosnosti nebo typu letadel, osvětlením, značením
a dalšími vizuálními pomůckami pro navádění
a řízení, kde je to vhodné včetně umístění a typu
vizuálního naváděcího systému;
c) zeměpisných souřadnic stání letadel ve stupních,
minutách, vteřinách a setinách vteřin;
d) vstupů na pojezdové dráhy a jejich označení,
včetně vyčkávacích míst pro dráhu a pokud jsou
stanoveny, mezilehlých vyčkávacích míst a stop
příček;
e) umístění kritických bodů, jsou-li stanoveny, řádně
doplněných vysvětlujícími poznámkami;
Poznámka: Vysvětlující poznámky týkající se
kritických bodů mohou být uvedeny ve formě
tabulky na přední nebo na zadní straně mapy.

Na mapě musí být uveden název města nebo obce
nebo oblasti, které letiště slouží a název letiště.

f) zeměpisných souřadnic ve stupních, minutách,
vteřinách a setinách vteřin příslušných bodů osy
pojezdové dráhy;

15.5

g) hranic služby řízení letového provozu;

Magnetická deklinace

15.5.1
Na mapě musí
ukazující zeměpisný sever.

být

zobrazena

šipka

15.5.2
Na mapě musí být uvedena hodnota
magnetické deklinace zaokrouhlená na nejbližší
stupeň a její roční změna.
Poznámka: Tato mapa nemusí být orientována
k zeměpisnému severu.

h) příslušných komunikačních zařízení uvedených
s jejich kanály a je-li to použitelné, s jejich
přihlašovacími adresami;
i)

překážek pojíždění;

j)

obslužných ploch letadel a budov provozního
významu;

k) místa pro kontrolu zařízení VOR včetně kmitočtu
daného zařízení;
l)
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nepoužitelné části zakreslené pohybové plochy.
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ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

HLAVA 16

PŘEDPIS L 4

HLAVA 16 - LETECKÁ MAPA SVĚTA 1:1 000 000 - ICAO

ČR:
V ČR se v současné době ustanovení Hlavy 16
neuplatňují.
16.1

Účel

Tato mapa musí poskytovat informace pro provádění
srovnávací letecké navigace.
Poznámka: Tato mapa může rovněž sloužit:
1) jako základní letecká mapa:
a) v případě, kdy vysoce specializované mapy, na
nichž je nedostatek vizuálních informací,
neposkytují důležité údaje;
b) poskytující úplné pokrytí území světa
v konstantním měřítku s jednotným způsobem
uvádění polohopisných údajů;
c) pro použití jako podklad při vydávání jiných
map požadovaných mezinárodním civilním
letectvím;
2) jako mapa pro předletové plánování.
16.2

Dostupnost

16.2.1
Dostupnost letecké mapy světa 1:1 000 000
- ICAO musí být zajištěna způsobem popsaným
v ust 1.3.2 pro všechny oblasti zobrazené v Doplňku 5.
Poznámka: Pokud se z hlediska provozního nebo
z hlediska vydávání map ukáže, že provozní
požadavky mohou být efektivně splněny leteckou
mapou 1:500 000 - ICAO nebo leteckými navigačními
mapami - ICAO v malém měřítku, pak může kterákoli z
těchto map nahradit základní mapu 1:1 000 000.

Poznámka: Jazyk země, která mapu vydala, může
být k pracovnímu jazyku ICAO doplněn.
16.4.2
Čísla navazujících listů a jednotky použité
k vyjádření výšek nad mořem musí být umístěny tak,
aby byly jasně viditelné, i když je list mapy složený.
16.4.3
Postup skládání mapy by měl být
následující:
Přeložte mapu v polovině přibližně podél střední
rovnoběžky zeměpisné šířky lícem ven a položte tak,
aby horní polovina mapy byla pod spodní polovinou
mapy. Dále přeložte mapu opět v polovině přibližně
podél poledníku a následně každou z těchto polovin
přeložte na čtvrtiny tak, aby se mapa rozkládala jako
harmonika.
16.4.4
Kdykoli je to proveditelné, musí hranice listů
mapy odpovídat kladu listů uvedenému v Doplňku 5.
Poznámka 1: Oblast pokrytá mapovým listem může
být odlišná od uvedeného kladu listů v případě, je-li
třeba vyhovět zvláštním požadavkům.
Poznámka 2: Zavedení jednotného kladu listů letecké
mapy světa 1:1 000 000 - ICAO a s ní související
mezinárodní mapy světa (IMW) je žádoucí za
předpokladu, že to nebude v rozporu s leteckými
požadavky.
16.4.5
Použitý klad mapových listů musí být
oznámen ICAO pro zveřejnění v dokumentu ICAO
Aeronautical Chart Catalogue (Doc 7101).

16.2.2
Aby bylo zajištěno plné pokrytí celého
povrchu na zemi a odpovídající návaznost v jakémkoli
zkoordinovaném souboru map, mělo by být nahrazení
měřítka 1:1 000 000 jiným měřítkem uskutečněno na
základě regionálních dohod.

16.4.6
Překryvy musí být provedeny pomocí
rozšíření zobrazené oblasti směrem nahoru a doprava
za oblast uvedenou kladem listů. Tento překryv musí
obsahovat
všechny
letecké,
topografické,
hydrografické informace a informace o umělých
objektech. Překryv musí, pokud je to možné, sahat do
vzdálenosti 28 km (15 NM), ale v každém případě od
stanovené mezní rovnoběžky a poledníku až k okraji
mapy.

16.3

16.5

Měřítka

16.3.1
Na mapě musí být zobrazena grafická
délková měřítka pro kilometry a námořní míle
uspořádaná v pořadí:
- kilometry,

16.5.1
Na mapě musí být použita následující
zobrazení:
1)

pro zeměpisné šířky mezi rovníkem a 80°
zeměpisné šířky - Lambertovo konformní
kuželové zobrazení, v samostatných pásmech
pro každou řadu map. Standardní rovnoběžky
pro každé 4° pásmo musí být 40′ jižně od severní
rovnoběžky a 40′ severně od jižní rovnoběžky.

2)

pro zeměpisné šířky od 80° do 90° - polární
stereografické zobrazení v měřítku odpovídajícím
měřítku Lambertova konformního kuželového
zobrazení na 80° zeměpisné šířky, vyjma
případu, kdy na severní polokouli v zeměpisných
šířkách mezi 80° a 84° zeměpisné šířky může být
použito
Lambertovo
konformní
kuželové
zobrazení a v zeměpisných šířkách mezi 84°

- námořní míle,
s nulovými body na téže svislé čáře umístěné na okraji
mapy.
16.3.1.1 Délka grafického měřítka musí představovat
vzdálenost nejméně 200 km (110 NM).
16.3.2
Na okraji mapy musí být uvedena převodní
stupnice (metry/stopy).
16.4

Zobrazení

Provedení

16.4.1
Název a okrajové poznámky musí být
uvedeny v jednom z pracovních jazyků ICAO.
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HLAVA 16

a 90° polární stereografické zobrazení v měřítku
odpovídajícím 84° severní šířky.
16.5.2
Zeměpisná souřadnicová síť a její dělení
musí být vynesena takto:
1)

Rovnoběžky

Šířka

Vzdálenost
mezi
rovnoběžkami

od 0° do 72°
od 72° do 84°
od 84° do 89°
od 89° do 90°

30′
30′
30′
30′

1′
5′
1°
5°
(v šířkách od 72°
do 89° se rysky
uvádí pouze na
rovnoběžkách
celých stupňů)

Vzdálenost
mezi poledníky

Dělicí rysky na
polednících

od 0° do 52°
od 52° do 72°

30′
30′

od 72° do 84°
od 84° do 89°
od 89° do 90°

1°
5°
15°

1′
1′
(pouze na sudých
polednících)
1′
1′
1′
(pouze na
každém čtvrtém
poledníku)

16.5.3
Dělicí rysky u intervalů 1′ a 5′ musí být
zobrazeny směrem od greenwichského poledníku
a směrem od rovníku. Značka každého 10′ intervalu
musí být zobrazena na obou stranách čáry zeměpisné
souřadnicové sítě.
16.5.3.1 Délka dělicích rysek musí být přibližně
1,3 mm (0,05 palce) pro 1′ intervaly, 2 mm (0,08 palce)
pro 5′ intervaly a 2 mm (0,08 palce) pro 10′ intervaly
přesahující na obě strany od čáry zeměpisné
souřadnicové sítě.
16.5.4
Všechny poledníky a rovnoběžky musí být
očíslovány v rámu mapy. Navíc musí být každá
rovnoběžka očíslována uvnitř mapy tak, aby byla
snadno čitelná, i když je mapa složena.
Poznámka: Poledníky mohou být očíslovány uvnitř
mapy.
16.5.5
Název a základní parametry použitého
zobrazení musí být uvedeny na okraji mapy.
Označení

Listy musí být očíslovány dle kladu listů v Doplňku 5.
Poznámka: Je možné též uvést odpovídající číslo
listu Mezinárodní mapy světa (IMW).
16.7

Umělé objekty a topografie

16.7.1

Zastavěné oblasti

Železnice

16.7.2.1 Na mapě musí být zakresleny všechny
orientačně významné železnice.
Poznámka 1: V
zájmu
čitelnosti
mapy
je
v přehuštěných oblastech možné některé železnice
vynechat.
Poznámka 2: Pokud je na mapě místo, mohou být
uvedeny názvy železnic.
16.7.2.2 Na mapě musí být zobrazeny důležité
tunely.
Poznámka: Je možné přidat vysvětlující poznámku.
16.7.3

Šířka

18.11.2010
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16.7.1.2 Města a obce větší rozlohy musí být
zobrazeny obrysy jejich zastavěných ploch a nikoliv
stanovenými městskými hranicemi.
16.7.2

Dělicí rysky na
rovnoběžkách

2) Poledníky

16.6

16.7.1.1 Města, obce a vesnice musí být vybírány
a zobrazeny podle jejich poměrné důležitosti pro
srovnávací leteckou navigaci.

Dálnice a silnice

16.7.3.1 Silniční síť musí být zobrazena dostatečně
podrobně, aby umožňovala rozeznání význačných
tvarů ze vzduchu.
16.7.3.2 Silnice v zastavěných oblastech nesmí být
zobrazeny, pokud je není možné ze vzduchu rozeznat
jako jednoznačné orientační body.
Poznámka: Čísla a názvy důležitých dálnic mohou
být uvedeny.
16.7.4

Orientační body

Přírodní a umělé orientační body jako jsou mosty,
význačná dálková vedení, trvale umístěné lanovky,
větrné turbíny, doly, hrady, zříceniny, hráze, dálková
potrubí a skály, útesy, skalní stěny, písečné duny,
osamocené světelné majáky, majákové lodě atd.,
musí být vyznačeny, pokud jsou považovány za
důležité pro srovnávací leteckou navigaci.
Poznámka: Je možné přidat vysvětlující poznámky.
16.7.5

Státní hranice

Na mapě musí být zobrazeny státní hranice.
Nevyznačené a nevytvořené hranice musí být
rozlišeny vysvětlujícím popisem.
16.7.6

Vodopis

16.7.6.1 Na mapě musí být zobrazeny všechny
vzhledy jevů vztahující se k vodopisu, slučitelné
s měřítkem mapy a představující pobřežní linie, jezera,
řeky a potoky (včetně těch nestálé povahy), solná
jezera, ledovce a sněhové čepičky.
16.7.6.2 Velké vodní plochy musí být zobrazeny
velmi světlým odstínem.
Poznámka: Pobřežní linie lze zvýraznit úzkou čárou
tmavšího odstínu.
16.7.6.3 Útesy a mělčiny a také podvodní pobřežní
skaliska, přílivové nánosy, samostatně stojící skály,
písčité, štěrkové, kamenité a podobné oblasti musí
být,
jsou-li
orientačně
význačné,
označeny
stanovenými značkami.
Poznámka: Skupiny skal je možné zobrazit jen
několika zástupnými značkami skal pro celou oblast.
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Vrstevnice

16.7.13

Datum zjištění topografických informací

16.7.7.1 Na mapě musí být zobrazeny vrstevnice.
Volba intervalů musí být taková, aby zobrazení
vzhledů jevů reliéfu bylo co nejnázornější pro leteckou
navigaci.

Na okraji mapy musí být uvedeno datum zjištění
informací topografické povahy.
16.8

Magnetická deklinace

16.7.7.2 Číselné
uvedeny.

16.8.1

Na mapě musí být zakresleny izogony.

16.7.8

hodnoty

vrstevnic

musí

být

16.8.2
Na okraji mapy musí být uvedeno datum
zjištění izogonických informací.

Hypsometrické tónování

16.7.8.1 Pokud je použito hypsometrické tónování,
musí být pro toto tónování uveden rozsah výšek nad
mořem.
16.7.8.2 Stupnice
hypsometrického
tónování
použitého na mapě musí být uvedena na jejím okraji.
16.7.9

Výškové kóty

16.7.9.1 U vybraných kritických bodů musí být
uvedeny jejich výškové kóty. Vybrané výškové kóty
musí být vždy nejvyšší v bezprostředním okolí a musí
všeobecně určovat vrchol hory, horského hřebenu atd.
Uvedeny musí být také výškové kóty v údolích a na
úrovních hladin jezer, které mají zvláštní význam pro
pilota. Poloha každé vybrané výškové kóty musí být
vyznačena tečkou.
16.7.9.2 Na okraji mapy musí být uvedena výška
nejvyššího bodu na mapě nad mořem (v metrech nebo
stopách) a jeho zeměpisná poloha zaokrouhlená na
nejbližších pět minut.
16.7.9.3 Výšková kóta nejvyššího vrcholu na
kterémkoliv listu mapy musí být bez hypsometrického
tónování.
16.7.10
o reliéfu

Neúplná

nebo

nespolehlivá

informace

16.7.10.1 Oblasti, ve kterých nebylo provedeno
vrstevnicové měření, musí být označeny nápisem
„Neúplné údaje o reliéfu“ (“Relief data incomplete”).
16.7.10.2 Mapy, na kterých jsou výškové kóty obecně
nespolehlivé, musí být doplněny následující varovnou
poznámkou uvedenou na význačném místě na přední
straně mapy v barvě, jaká je použita pro letecké
informace:
„Pozor! Informace o reliéfu jsou nespolehlivé, údaje
o výškách nad mořem používejte obezřetně.“
(„Warning – The reliability of relief information on this
chart is doubtful and elevations should be used with
caution.”)
16.7.11

Skalní srázy

Skalní srázy musí být zakresleny tehdy, pokud jsou
význačnými orientačními body nebo pokud je výskyt
umělých objektů v oblasti řídký.
16.7.12

16.9

Letecké údaje

16.9.1
Na mapě musí být uváděno minimální
množství leteckých údajů odpovídající použití mapy
pro srovnávací navigaci a cyklu revizí (viz ust. 16.9.6).
16.9.2

Letiště

16.9.2.1 Na mapě musí být zobrazeny pozemní
a vodní letiště a heliporty a jejich názvy v takovém
rozsahu, aby nedošlo k nadměrnému přeplnění mapy,
prioritu přitom musí mít letiště s největším významem
pro letectví.
16.9.2.2 Na mapě musí být pro každé letiště ve
zkrácené formě uvedena výška letiště nad mořem,
dostupné osvětlení, druh povrchu dráhy a délka
nejdelší dráhy nebo kanálu dle příkladu uvedeného
v Doplňku 2
za
předpokladu,
že
nedojde
k nežádoucímu znepřehlednění mapy.
16.9.2.3 Opuštěná letiště, která ze vzduchu stále
vypadají jako letiště,, musí být rovněž zakreslena
a označena jako opuštěná.
16.9.3

Překážky

16.9.3.1

Překážky musí být zobrazeny.

Poznámka: Objekty, jejichž výška nad zemí je
100 m (300 ft) nebo vyšší, jsou běžně považovány za
překážky.
16.9.3.2 Je-li to považováno za důležité pro let za
viditelnosti, musí být zakreslena význačná dálková
vedení a trvale umístěné lanovky a větrné turbíny,
které jsou překážkami.
16.9.4

Zakázané, omezené a nebezpečné prostory

Na mapě musí být zobrazeny zakázané, omezené
a nebezpečné prostory.
16.9.5

Systém letových provozních služeb

16.9.5.1 Význačné
prvky
systému
letových
provozních služeb včetně, kde je to použitelné,
řízených okrsků, letištních provozních zón, řízených
oblastí, letových informačních oblastí a dalších
vzdušných prostorů, v nichž se provádějí VFR lety,
musí být na mapě zakresleny spolu s příslušnou třídou
vzdušného prostoru.

Zalesněné plochy

16.7.12.1 Na mapě musí být zobrazeny zalesněné
plochy.

16 - 3

19.11.2009
Změna č. 55

PŘEDPIS L 4
16.9.6

HLAVA 16

Radionavigační zařízení

Radionavigační zařízení musí být vyznačena
příslušnou značkou a názvem, ale jejich kmitočty,
kódové značky, provozní doba a další charakteristiky
se neuvádí, pokud nejsou některé nebo všechny tyto
informace uvedené na mapě aktualizovány pomocí
nových vydání mapy.
16.9.7

Doplňkové informace

16.9.7.1 Na mapě musí být zakreslena letecká
pozemní návěstidla, jejich charakteristiky nebo jejich
identifikace nebo obojí.

16.9.7.2 Námořní světelné majáky na výběžcích
pobřežní čáry nebo osamocených objektech
s viditelností větší než 28 km (15 NM), musí být
zobrazeny:
1) pokud nejsou méně rozlišitelné než silnější
námořní světelné majáky v okolí,
2) pokud jsou snadno rozlišitelné od námořních
nebo jiných druhů světel v blízkosti pobřežní
zástavby,
3) pokud jsou jedinými použitelnými význačnými
světly.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
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HLAVA 17 - LETECKÁ MAPA 1:500 000 - ICAO

17.1

Účel

17.1.1
Tato mapa musí poskytovat informace pro
splnění požadavků na srovnávací leteckou navigaci při
letech nízkou rychlostí, na krátké nebo střední
vzdálenosti, v nízkých nebo středních nadmořských
výškách.
Poznámka 1: Tato mapa může sloužit:
a) jako základní letecká mapa,
b) jako vhodná pomůcka pro základní pilotní
a navigační výcvik,
c) jako doplněk vysoce specializovaných map, které
neposkytují důležité vizuální informace,
d) pro předletové plánování.
Poznámka 2: Předpokládá se, že tyto mapy budou
vytvářeny pro kontinentální oblasti, pro které jsou
mapy v tomto měřítku požadované v civilním leteckém
provozu zajišťovaném buď pouze pomocí srovnávací
letecké navigace nebo jiným způsobem letecké
navigace.
Poznámka 3: Tam, kde Státy vydávají mapy této série
zahrnující jejich národní území, je obvykle zobrazení
celého prostoru posuzováno na regionální úrovni.
17.2

Dostupnost

Dostupnost letecké mapy 1:500 000 - ICAO musí být
zajištěna způsobem popsaným v ust. 1.3.2 pro
všechny oblasti zobrazené v Doplňku 5.
Poznámka: Výběr mapy tohoto měřítka jako
náhrady letecké mapy světa 1:1 000 000 - ICAO se
řídí ust. 16.2.1 a ust. 16.2.2.
17.3

Měřítka

17.3.1
Na mapě musí být zobrazena grafická
délková měřítka pro kilometry a námořní míle
uspořádaná v pořadí:
- kilometry,
- námořní míle,
s nulovými body na téže svislé čáře umístěné na okraji
mapy.
17.3.1.1 Délka
grafického
měřítka
nesmí
představovat vzdálenost menší než 200 mm (8 in).
17.3.2
Na okraji mapy musí být uvedena převodní
stupnice (metry/stopy).
17.4

Provedení

17.4.1
Název a okrajové poznámky musí být
uvedeny v jednom z pracovních jazyků ICAO.
Poznámka:
Jazyk země, která mapu vydala nebo
jakýkoliv jiný jazyk může být k pracovnímu jazyku
ICAO doplněn.

17.4.2
Čísla navazujících listů a jednotky použité
k vyjádření výšek nad mořem musí být umístěny tak,
aby byly jasně viditelné, i když je list mapy složený.
17.4.3
Metoda skládání mapy by měla být
následující:
Přeložte mapu v polovině přibližně podél střední
rovnoběžky zeměpisné šířky lícem ven a položte tak,
aby horní polovina mapy byla pod spodní polovinou
mapy. Dále přeložte mapu opět v polovině přibližně
podél poledníku a následně každou z těchto polovin
přeložte na čtvrtiny tak, aby se mapa rozkládala jako
harmonika.
17.4.4
Kdykoli je to možné, musí být listy čtvrtinou
letecké mapy světa 1:1 000 000 - ICAO. Příslušný klad
listů, uvádějící vztah mezi dvěma mapovými soubory
by měl být vložen na přední nebo zadní stranu mapy.
Poznámka: Klad listů může být upraven s ohledem
na konkrétní požadavky.
17.4.5
Překryvy by měly být provedeny pomocí
rozšíření zobrazené oblasti směrem nahoru a doprava
za oblast uvedenou kladem listů. Tento překryv by měl
obsahovat
všechny
letecké,
topografické,
hydrografické informace a informace o umělých
objektech. Překryv by měl, pokud je to možné, sahat
do vzdálenosti 15 km (8 NM), ale v každém případě od
stanovené mezní rovnoběžky a poledníky až k okraji
mapy.
17.5

Zobrazení

17.5.1
Musí být použito konformní (stejnoúhlé)
zobrazení.
17.5.2
Mělo by být použito stejné zobrazení jako
u letecké mapy světa 1:1 000 000 - ICAO.
17.5.3
Rovnoběžky
v intervalech po 30′.

musí

být

zakresleny

17.5.3.1 Poledníky musí být běžně zakresleny
v intervalech 30′.
Poznámka: Pro vysoké zeměpisné šířky může být
tento interval zvětšen.
17.5.4
Dělicí
rysky
musí
být
zobrazeny
v intervalech 1′ podél každého poledníku a každé
rovnoběžky
celého
stupně
směrem
od
greenwichského poledníku a směrem od rovníku.
Značka každého 10′ intervalu musí být zobrazena na
obou stranách od čáry zeměpisné souřadnicové sítě.
17.5.4.1 Délka dělících rysek by měla být přibližně
1,3 mm (0,05 palce) pro 1′ intervaly, 2 mm (0,08
palce) pro 5′ intervaly a 2 mm (0,08 palce) pro 10′
intervaly přesahující na obě strany od čáry zeměpisné
souřadnicové sítě.
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17.5.5
Všechny
zakreslené
poledníky
a rovnoběžky musí být očíslovány v rámu mapy.
17.5.5.1 Každý poledník a rovnoběžka by měly být
očíslovány uvnitř mapy, kdykoli jsou tyto údaje
požadovány pro provozní účely.
17.5.6
Název a základní parametry použitého
zobrazení musí být uvedeny na okraji mapy.
17.6

Označení

17.6.1
Každý list musí být označen názvem
nejdůležitějšího města nebo charakteristického
zeměpisného vzhledu jevu zobrazeného na mapě.
17.6.1.1 Kde je to možné, musí být listy označeny
také referenčním číslem odpovídajícím kladu listů
letecké mapy světa 1:1 000 000 - ICAO doplněným
jedním nebo více z následujících písmen, které určuje
kvadrant nebo kvadranty:
Písmeno

Kvadrant mapy

A

severozápad

B

severovýchod

C

jihovýchod

D

jihozápad

17.7

Umělé objekty a topografie

17.7.1

Zastavěné oblasti

Poznámka: Čísla nebo názvy důležitých dálnic
mohou být uvedeny.
17.7.4

Orientační body

Přírodní a umělé orientační body jako jsou mosty,
doly, rozhledny, hrady, zříceniny, hráze, dálková
potrubí, význačná dálková vedení, trvale umístěné
lanovky, větrné turbíny a skály, útesy, skalní stěny,
písečné duny, osamocené světelné majáky, majákové
lodě atd., musí být vyznačeny, pokud jsou považovány
za důležité pro srovnávací leteckou navigaci.
Poznámka: Je možné přidat vysvětlující poznámky.
17.7.5

Státní hranice

Na mapě musí být zobrazeny státní hranice.
Nevyznačené a nevytvořené hranice musí být
rozlišeny vysvětlujícím popisem.
Poznámka:
17.7.6

Mohou být zobrazeny i jiné hranice.

Vodopis

17.7.6.1 Na mapě musí být zobrazeny všechny
vzhledy jevů vztahující se k vodopisu, slučitelné
s měřítkem mapy a představující pobřežní linie, jezera,
řeky a potoky (včetně těch nestálé povahy), solná
jezera, ledovce a sněhové čepičky.
17.7.6.2 Velké vodní plochy musí být zobrazeny
velmi světlým odstínem.
Poznámka: Pobřežní linie lze zvýraznit úzkou čárou
tmavšího odstínu.

17.7.1.2 Města a obce větší rozlohy musí být
zobrazeny obrysy jejich zastavěných ploch a nikoliv
stanovenými městskými hranicemi.

17.7.6.3 Útesy a mělčiny a také podvodní pobřežní
skaliska, přílivové nánosy, samostatně stojící skály,
písčité, štěrkové, kamenité a podobné oblasti musí
být,
jsou-li
orientačně
významné,
označeny
stanovenými značkami.
Poznámka: Skupiny skal je možné zobrazit jen
několika zástupnými značkami skal pro celou oblast.

17.7.2

17.7.7

17.7.1.1 Města, obce a vesnice musí být vybírány
a zobrazeny podle jejich poměrné důležitosti pro
srovnávací leteckou navigaci.

Železnice

Vrstevnice

17.7.2.1 Na mapě musí být zakresleny všechny
orientačně významné železnice.
Poznámka 1: V
zájmu
čitelnosti
mapy
je
v přehuštěných oblastech možné některé železnice
vynechat.
Poznámka 2: Mohou být uvedeny názvy železnic.
Poznámka 3: Na mapě mohou být zakresleny
železniční stanice.

17.7.7.1 Na mapě musí být zobrazeny vrstevnice.
Volba intervalů musí být taková, aby zobrazení
vzhledů jevů reliéfu bylo co nejnázornější pro leteckou
navigaci.

17.7.2.2 Tunely, pokud představují významné
orientační body, musí být zobrazeny.
Poznámka: Je-li nutné tento vzhled jevu zdůraznit,
je možné přidat vysvětlující poznámku.

17.7.8.1 Pokud je použito hypsometrické tónovaní,
musí být pro toto tónování uveden rozsah výšek nad
mořem.

17.7.3

Dálnice a silnice

17.7.3.1 Silniční síť musí být zobrazena dostatečně
podrobně, aby umožňovala rozeznání význačných
tvarů ze vzduchu.
Poznámka: Silnice ve výstavbě mohou být
zakresleny.
17.7.3.2 Silnice v zastavěných oblastech nesmí být
zobrazeny, pokud je není možné ze vzduchu rozeznat
jako jednoznačné orientační body.
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17.7.7.2 Číselné
uvedeny.
17.7.8

hodnoty

vrstevnic

musí

být

Hypsometrické tónování

17.7.8.2 Stupnice
hypsometrického
tónování
použitého na mapě musí být uvedena na jejím okraji.
17.7.9

Výškové kóty

17.7.9.1 U vybraných kritických bodů musí být
uvedeny jejich výškové kóty. Vybrané výškové kóty
musí být vždy nejvyšší v bezprostředním okolí a musí
všeobecně určovat vrchol hory, horského hřebenu atd.
Uvedeny musí být také výškové kóty v údolích a na
úrovních hladin jezer, které jsou z navigačního
hlediska důležité. Poloha každé vybrané výškové kóty
musí být vyznačena tečkou.
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17.7.9.2 Na okraji mapy musí být uvedena výška
nad mořem nejvyššího bodu na mapě (v metrech nebo
stopách) a jeho zeměpisná poloha zaokrouhlená na
nejbližších pět minut.
17.7.9.3 Výšková kóta nejvyššího vrcholu na
kterémkoliv listu by měla být bez hypsometrického
tónování.
17.7.10
o reliéfu

Neúplná

nebo

nespolehlivá

nejdelší dráhy nebo kanálu dle příkladu uvedeného
v Doplňku 2
za
předpokladu,
že
nedojde
k nežádoucímu znepřehlednění mapy.
17.9.2.3 Opuštěná letiště, která ze vzduchu stále
vypadají jako letiště,, musí být rovněž zakreslena
a označena jako opuštěná.
17.9.3

Překážky

17.9.3.1

Překážky musí být zobrazeny.

informace

17.7.10.1 Oblasti, ve kterých nebylo provedeno
vrstevnicové měření, musí být označeny nápisem
„Neúplné údaje o reliéfu“ (“Relief data incomplete”).

Poznámka: Objekty, jejichž výška nad zemí je
100 m (300 ft) nebo vyšší, jsou běžně považovány za
překážky.

17.7.10.2 Mapy, na kterých jsou výškové kóty obecně
nespolehlivé, musí být doplněny následující varovnou
poznámkou uvedenou na význačném místě na přední
straně mapy v barvě, jaká je použita pro letecké
informace:
„Pozor! Informace o reliéfu jsou nespolehlivé, údaje
o výškách nad mořem používejte obezřetně."
(“Warning – The reliability of relief information on this
chart is doubtful and elevations should be used with
caution.”)

17.9.3.2 Je-li to považováno za důležité pro let za
viditelnosti, musí být zakreslena význačná dálková
vedení a trvale umístěné lanovky a větrné turbíny,
které jsou překážkami.

17.7.11

17.9.5.1 Význačné
prvky
systému
letových
provozních služeb včetně, kde je to použitelné,
řízených okrsků, letištních provozních zón, řízených
oblastí, letových informačních oblastí a dalších
vzdušných prostorů, v nichž se provádějí VFR lety,
musí být na mapě zobrazeny spolu s příslušnou třídou
vzdušného prostoru.

Skalní srázy

Skalní srázy musí být zakresleny tehdy, pokud jsou
význačnými orientačními body nebo pokud je výskyt
umělých objektů v oblasti řídký.
17.7.12

Zalesněné plochy

17.7.12.1 Na mapě musí být zobrazeny zalesněné
plochy.

17.9.4

Zakázané, omezené a nebezpečné prostory

Na mapě musí být zobrazeny zakázané, omezené
a nebezpečné prostory.
17.9.5

Systém letových provozních služeb

17.9.5.2

Záměrně nepoužito.

17.9.6

Radionavigační zařízení

17.7.12.2 Záměrně nepoužito.
17.7.13

Datum zjištění topografických informací

Na okraji mapy musí být uvedeno datum zjištění
informací topografické povahy.
17.8

Magnetická deklinace

17.8.1

Na mapě musí být zakresleny izogony.

17.9.7

17.8.2
Na okraji mapy musí být uvedeno datum
zjištění izogonických informací.
17.9

Letecké údaje

17.9.1
Na mapě musí být uvedeny letecké
informace odpovídající použití mapy a cyklu revizí.
17.9.2

Radionavigační zařízení musí být vyznačena
příslušnou značkou a názvem, ale jejich kmitočty,
kódové značky, provozní doba a další charakteristiky
se neuvádí, pokud nejsou některé nebo všechny tyto
informace uvedené na mapě aktualizovány pomocí
nových vydání mapy.

Letiště

17.9.2.1 Na mapě musí být zobrazeny pozemní
a vodní letiště a heliporty a jejich názvy v takovém
rozsahu, aby nedošlo k nadměrnému přeplnění mapy,
prioritu přitom musí mít letiště s největším významem
pro letectví.

Doplňkové informace

17.9.7.1 Na mapě musí být zakreslena letecká
pozemní návěstidla, jejich charakteristiky nebo jejich
identifikace nebo obojí.
17.9.7.2 Námořní světelné majáky na výběžcích
pobřežní čáry nebo osamocených objektech
s viditelností větší než 28 km (15 NM), musí být
zobrazeny:
1) pokud nejsou méně rozlišitelné než silnější
námořní světelné majáky v okolí,
2) pokud jsou snadno rozlišitelné od námořních nebo
jiných druhů světel v blízkosti pobřežní zástavby,
3) pokud jsou jedinými použitelnými význačnými
světly.

17.9.2.2 Na mapě musí být pro každé letiště ve
zkrácené formě uvedena výška letiště nad mořem,
dostupné osvětlení, druh povrchu dráhy a délka

17 - 3

19.11.2009
Změna č. 55

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

HLAVA 18

PŘEDPIS L 4

HLAVA 18 - LETECKÁ MAPA MALÉHO MĚŘÍTKA - ICAO

ČR:
V ČR se v současné době ustanovení Hlavy 18
neuplatňují.
18.1

Účel

Tato mapa musí:
1) sloužit letovým posádkám jako pomůcka pro
leteckou navigaci letadel s dlouhým doletem ve
vysokých nadmořských výškách,
2) poskytovat stanovené kontrolní body při letu ve
vysokých nadmořských výškách a při vysokých
rychlostech nad rozsáhlými oblastmi nutnou pro
vizuální potvrzení polohy,
3) poskytovat stálé vizuální srovnání vůči zemi
během dlouhých letů nad oblastmi, kde je
nedostatek rádiových nebo jiných elektronických
navigačních zařízení nebo nad oblastmi, kde je
upřednostňována nebo kde je nezbytná srovnávací
navigace,
4) poskytovat soubor map všeobecného použití pro
plánování dlouhých letů a pro jejich zákres.
18.2

Dostupnost

Dostupnost letecké mapy - ICAO v malém měřítku
musí být zajištěna způsobem popsaným v ust. 1.3.2
pro všechny oblasti zobrazené v Doplňku 5.
Poznámka: Výběr mapy tohoto měřítka jako
náhrady letecké mapy světa 1:1 000 000 - ICAO se
řídí ust. 16.2.1 a 16.2.2.
18.3

18.3.6
Na okraji mapy musí být uvedena převodní
stupnice (metry/stopy).
18.4

Provedení

18.4.1
Název a okrajové poznámky musí být
uvedeny v jednom z pracovních jazyků ICAO.
Poznámka: Jazyk země, která mapu vydala nebo
jakýkoliv jiný jazyk může být k pracovnímu jazyku
ICAO doplněn.
18.4.2
Čísla navazujících listů a jednotky použité
k vyjádření výšek nad mořem musí být umístěny tak,
aby byly jasně viditelné, i když je list mapy složený.
Poznámka: Mezinárodní standard číslování listů
map není stanoven.
18.5

Zobrazení

18.5.1
Musí být použito konformní (stejnoúhlé)
zobrazení.
18.5.1.1 Název a základní parametry zobrazení
musí být uvedeny na okraji mapy.
18.5.2
Rovnoběžky
v intervalech po 1°.

musí

být

zakresleny

18.5.2.1 Dělicí rysky na rovnoběžkách musí být
zakresleny v dostatečně malých intervalech zvolených
s ohledem na zeměpisnou šířku a měřítko mapy.
18.5.3
Poledníky musí být zakresleny v intervalech
odpovídajících zeměpisné šířce a měřítku mapy.
18.5.3.1 Dělicí rysky na polednících musí být
zakresleny v intervalech nepřesahujících 5′.

Pokrytí a měřítko

18.3.1
Letecká mapa - ICAO v malém měřítku
musí kompletně zahrnovat minimálně hlavní
pevninské části světa.
Poznámka 1: Klad listů pro tento soubor je uveden
v dokumentu Aeronautical Chart Manual (Doc 8697).
Poznámka 2: Velikost listu může být největší možná
tisková velikost, kterou má tiskárna k dispozici.
18.3.2
Měřítko musí být v rozsahu od 1:2 000 000
do 1:5 000 000.

18.5.4
Dělicí rysky musí být zobrazeny směrem od
greenwichského poledníku a směrem od rovníku.
18.5.5
Všechny
zakreslené
poledníky
a rovnoběžky musí být očíslovány v rámu mapy.
Navíc, je-li to požadováno, musí být poledníky
a rovnoběžky očíslovány uvnitř mapy takovým
způsobem, aby byly snadno čitelné, i když je mapa
složena.
18.6

Umělé objekty a topografie

18.3.3
Měřítko mapy musí být uvedeno v názvu
nahrazením slov „v malém měřítku“.

18.6.1

Zastavěné oblasti

18.3.4
Na mapě musí být zobrazena grafická
délková měřítka pro kilometry a námořní míle
uspořádaná v pořadí:

18.6.1.1 Města, obce a vesnice musí být vybírány
a zobrazeny podle jejich poměrné důležitosti pro
srovnávací leteckou navigaci.

- kilometry,
- námořní míle,
s nulovými body na téže svislé čáře umístěné na okraji
mapy.
18.3.5
Délka
grafického
měřítka
nesmí
představovat vzdálenost menší než 200 mm (8 in).

18.6.1.2 Města a obce větší rozlohy musí být
zobrazeny obrysy jejich zastavěných ploch a nikoliv
stanovenými městskými hranicemi.
18.6.2

Železnice

18.6.2.1 Na mapě musí být zakresleny všechny
orientačně významné železnice.
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HLAVA 18

Poznámka: V
zájmu
čitelnosti
mapy
je
v přehuštěných oblastech možné některé železnice
vynechat.
18.6.2.2 Na mapě musí být zobrazeny důležité
tunely.
Poznámka: Je možné přidat vysvětlující poznámku.
18.6.3

Dálnice a silnice

18.6.3.1 Silniční síť musí být zobrazena dostatečně
podrobně, aby umožňovala rozeznání význačných
tvarů ze vzduchu.
18.6.3.2 Silnice v zastavěných oblastech nesmí být
zobrazeny, pokud je není možné ze vzduchu rozeznat
jako jednoznačné orientační body.
18.6.4

Orientační body

Přírodní a umělé orientační body, jako jsou mosty,
význačná dálková vedení, trvale umístěné lanovky,
doly, hrady, zříceniny, hráze, dálková potrubí a skály,
útesy, skalní stěny, písečné duny, osamocené
světelné majáky, majákové lodě atd., musí být
vyznačeny, pokud jsou považovány za důležité pro
srovnávací leteckou navigaci.
Poznámka: Je možné přidat vysvětlující poznámky.
18.6.5

Státní hranice

Na mapě musí být zobrazeny státní hranice.
Nevyznačené a nevytvořené hranice musí být
rozlišeny vysvětlujícím popisem.
18.6.6

Vodopis

18.6.6.1 Na mapě musí být zobrazeny všechny
vzhledy jevů vztahující se k vodopisu, slučitelné
s měřítkem mapy a představující pobřežní linie, jezera,
řeky a potoky (včetně těch nestálé povahy), solná
jezera, ledovce a sněhové čepičky.
18.6.6.2 Velké vodní plochy musí být zobrazeny
velmi světlým odstínem.
Poznámka: Pobřežní linie lze zvýraznit úzkou čárou
tmavšího odstínu.
18.6.6.3 Útesy a mělčiny a také podvodní pobřežní
skaliska, přílivové nánosy, samostatně stojící skály,
písčité, štěrkové, kamenité a podobné oblasti musí
být,
jsou-li
orientačně
významné,
označeny
stanovenou značkou.
18.6.7

Vrstevnice

18.6.8

hodnoty

vrstevnic

musí

být

Hypsometrické tónování

18.6.8.1 Pokud je použito hypsometrické tónování,
musí být pro toto tónování uveden rozsah výšek nad
mořem.

18.6.9.2 Na okraji mapy musí být uvedena výška
nad mořem nejvyššího bodu na mapě (v metrech nebo
stopách) a jeho zeměpisná poloha zaokrouhlená na
nejbližších pět minut.
18.6.9.3 Výšková kóta nejvyššího vrcholu na
kterémkoliv listu musí být bez hypsometrického
tónování.
18.6.10
o reliéfu

Neúplná

nebo

nespolehlivá

informace

18.6.10.1 Oblasti, ve kterých nebylo provedeno
vrstevnicové měření, musí být označeny nápisem
„Neúplné údaje o reliéfu“ („Relief data incomplete“).
18.6.10.2 Mapy, na kterých jsou výškové kóty obecně
nespolehlivé, musí být doplněny následující varovnou
poznámkou uvedenou na význačném místě na přední
straně mapy v barvě, jaká je použita pro letecké
informace:
„Pozor! Informace o reliéfu jsou nespolehlivé, údaje
o výškách nad mořem používejte obezřetně“.
(„Warning - The reliability of relief information on this
chart is doubtful and elevations should be used with
caution“).
18.6.11

Skalní srázy

Skalní srázy musí být zakresleny tehdy, pokud jsou
významnými orientačními body nebo pokud je výskyt
umělých objektů v oblasti řídký.
18.6.12

Zalesněné plochy

Na mapě musí být zobrazeny zalesněné plochy
velkého rozsahu.
18.6.13

Datum zjištění topografických informací

Na okraji mapy musí být uvedeno datum zjištění
informací topografické povahy.
Barvy

18.6.14.1 Pro usnadnění zákresu musí být pro pozadí
mapy použity světlé odstíny barev.
18.6.14.2 Zvýraznění vzhledů jevů důležitých pro
srovnávací leteckou navigaci musí být zajištěno
dobrým barevným kontrastem.
18.7

Magnetická deklinace

18.7.1

Na mapě musí být zakresleny izogony.

18.7.2
Na okraji mapy musí být uvedeno datum
zjištění izogonických informací.

18.6.8.2 Stupnice
hypsometrického
tónování
použitého na mapě musí být uvedena na jejím okraji.
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Výškové kóty

18.6.9.1 U vybraných kritických bodů musí být
uvedeny jejich výškové kóty. Vybrané výškové kóty
musí být vždy nejvyšší v bezprostředním okolí a musí
všeobecně určovat vrchol hory, horského hřebenu atd.
Uvedeny musí být také výškové kóty v údolích a na
úrovních hladin jezer, které jsou z hlediska srovnávací
letecké navigace důležité. Poloha každé vybrané
výškové kóty musí být vyznačena tečkou.

18.6.14

18.6.7.1 Na mapě musí být zobrazeny vrstevnice.
Volba intervalů musí být taková, aby zobrazení reliéfu
bylo co nejnázornější pro leteckou navigaci.
18.6.7.2 Číselné
uvedeny.

18.6.9
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18.8

Letecké údaje

18.8.4

18.8.1

Letiště

18.8.4.1 Pokud jsou považovány za důležité pro
leteckou navigaci, musí být zobrazeny význačné prvky
systému letových provozních služeb.

Na mapě musí být zobrazeny pozemní a vodní letiště
a heliporty a jejich názvy v takovém rozsahu, aby
nedošlo k nadměrnému přeplnění mapy, prioritu
přitom musí mít letiště s největším významem pro
letectví.
18.8.2

Překážky

18.8.4.2

Systém letových provozních služeb

Záměrně nepoužito.

18.8.5
Radionavigační zařízení
Poznámka: Radionavigační zařízení mohou
zobrazena příslušnou značkou a názvem.

být

Překážky musí být zobrazeny.
18.8.3

Zakázané, omezené a nebezpečné prostory

Pokud jsou považovány za důležité pro leteckou
navigaci, musí být na mapě zobrazeny zakázané,
omezené a nebezpečné prostory.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
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HLAVA 19 - ZÁKRESOVÁ MAPA - ICAO

ČR:

s greenwichským
poledníkem.

V ČR se v současné době ustanovení Hlavy 19
neuplatňují.

19.6

19.1

nebo

protilehlým

Označení

Na každém listu musí být uvedeno označení soboru
map a číslo.

Účel

Tato mapa musí poskytovat možnost stálého vedení
letového záznamu poloh letadla pomocí různých
metod určení polohy a navigace výpočtem za účelem
dodržet zamýšlenou dráhu letu.
19.2

poledníkem

Dostupnost

Dostupnost této mapy musí být zajištěna způsobem
popsaným v ust. 1.3.2 tak, aby zahrnovala hlavní
letové tratě nad oceány a nad řídce osídlenými
oblastmi používanými v mezinárodním civilním
letectvím.

19.7

Umělé objekty a topografie

19.7.1
Na
mapě
musí
být
zjednodušené pobřežní linie všech
vodních ploch, velkých jezer a řek.

zobrazeny
otevřených

19.7.2
U vybraných bodů, které představují
nebezpečí pro leteckou navigaci, musí být uvedeny
výškové kóty.
19.7.3
Zvlášť nebezpečné nebo význačné terénní
útvary musí být zvýrazněny.

Poznámka: V oblastech, pro které je k dispozici
traťová mapa - ICAO, není nutné publikovat
zákresovou mapu.

Poznámka: Na mapě
velkoměsta a obce.

19.3

19.8.1
Izogony nebo ve vyšších zeměpisných
šířkách izogrivy nebo obojí musí být uvedeny
v pravidelných intervalech po celé mapě. Zvolený
interval musí bez ohledu na měřítko minimalizovat
počet potřebných interpolací.

Pokrytí a měřítko

19.3.1
Tam, kde je to proveditelné, musí mapa
určité oblasti zobrazovat hlavní letové tratě a jejich
koncové body na jednom listu.
19.3.2
Měřítko musí být určeno podle území, které
má mapa zahrnovat.
Poznámka: Měřítko je obvykle
1:3 000 000 do 1:7 500 000.
19.4

v rozsahu

od

zobrazena

Magnetická deklinace

19.8.2
Musí
být
uvedeno
izogonických informací.
19.9

být

datum

zjištění

Letecké údaje

19.9.1
Na mapě musí být uvedeny následující
letecké údaje:

Provedení

Velikost listu mapy musí být taková, aby bylo možné
jej upravit pro použití na zákresovém stole navigátora.
19.5

19.8

mohou

Zobrazení

19.5.1
Musí být použito konformní (stejnoúhlé)
zobrazení, při němž se přímka blíží ortodromě (velké
kružnici).
19.5.2
Na mapě musí být zobrazeny rovnoběžky a
poledníky.
19.5.2.1 Intervaly musí být voleny tak, aby
umožňovaly přesný zákres v minimálním čase
a s minimálním úsilím.
19.5.2.2 Dělicí
rysky
musí
být
zobrazeny
v pravidelných intervalech podél příslušného počtu
rovnoběžek a poledníků. Zvolený interval musí bez
ohledu na měřítko minimalizovat počet interpolací
nezbytných pro přesný zákres.
19.5.2.3 Rovnoběžky a poledníky musí být
očíslovány tak, aby se číselná hodnota objevovala
nejméně jednou na každých 15 cm (6 palcích) na
přední straně mapy.
19.5.2.4 Pokud je na mapách pokrývajících vysoké
zeměpisné šířky použita navigační souřadnicová síť,
musí být na mapě zakresleny čáry rovnoběžné

1) letiště pravidelně používaná pro mezinárodní
obchodní leteckou dopravu včetně jejich názvů;
2) vybrané radionavigační zařízení, která umožňují
zjištění polohy, jejich názvy a identifikační značky;
3) sítě zobrazující pokrytí systémem elektronické
dálkové navigace, pokud je požadováno;
4) hranice letových informačních oblastí, řízených
oblastí a řízených okrsků nezbytné pro použití
mapy;
5) stanovené hlásné body nezbytné pro použití
mapy;
6) lodě oceánských stanic.
Poznámka: Další letecké údaje mohou být uvedeny
za předpokladu, že nesníží čitelnost základních
informací.
19.9.2
Letecká pozemní návěstidla a námořní
majáky užitečné pro leteckou navigaci musí být
vyznačeny tam, kde neexistují jiné navigační
prostředky.
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HLAVA 20

PŘEDPIS L4

HLAVA 20 – ZAŘÍZENÍ PRO ELEKTRONICKÉ ZOBRAZENÍ LETECKÝCH MAP - ICAO

20.1

Účel

Zařízení pro elektronické zobrazení leteckých map –
ICAO
odpovídající
zálohování
a
v souladu
s požadavky na mapy uvedenými v předpisu L6 musí
umožnit letovým posádkám provádět vhodným
a časově nenáročným způsobem plánování tratě,
monitorování tratě a navigaci prostřednictvím
zobrazení požadovaných informací.
20.2

Informace vhodné k zobrazení

20.1.1 Zařízení pro elektronické zobrazení leteckých
map – ICAO musí být schopno zobrazovat všechny
letecké informace a informace o umělých objektech
a topografii požadované předpisem L4, Hlava 5
a Hlavy 7 až 19.
20.2.2
Zařízení
pro
elektronické
zobrazení
leteckých map – ICAO musí být schopno zobrazovat
všechny letecké informace a informace o umělých
objektech a topografii doporučované předpisem L4,
Hlava 5 a Hlavy 7 až 19.
Poznámka: Zařízení pro elektronické zobrazení
leteckých map – ICAO může zobrazovat doplňkové
informace navíc k těm, které jsou požadovány na
odpovídající papírové mapě, a které mohou být
považovány za užitečné pro bezpečnou navigaci.
20.3

Požadavky na zobrazení

20.3.1

Kategorie zobrazení

20.3.2.2 Zařízení musí umožňovat ruční změnu
mapové oblasti a polohy letadla vzhledem k okraji
zobrazení.
20.3.3

Měřítko

Zařízení musí umožňovat změnu měřítka zobrazení
mapy.
20.3.4

Značky

Používané značky musí být v souladu se značkami,
které jsou specifikovány pro elektronické mapy
v Doplňku 2, Mapové značky – ICAO vyjma případů,
kdy je požadováno zobrazení položek, pro které
nebyla žádná mapová značka ICAO stanovena.
V těchto případech musí být vybrány takové mapové
značky, které:
a) pracují s minimálním množstvím čar, oblouků
a vyplněním plochy;
b) nezpůsobí záměnu s jakoukoliv již existující
leteckou mapovou značkou;
c) nenaruší čitelnost zobrazení.
Poznámka: Ke
každé
značce
mohou
být
doplňovány další detaily podle rozlišovací schopnosti
výstupového média, ale jakékoliv vylepšení nesmí
změnit základní rozpoznatelnost značky.
20.3.5

Technické prostředky zobrazení

20.3.5.1 Viditelná velikost zobrazované mapy musí
být dostatečná pro zobrazení informací požadovaných
v ust. 20.2 bez přílišného posouvání.

20.3.1.1 Informace vhodné pro zobrazení musí být
rozděleny do následujících kategorií:

20.3.5.2 Zařízení pro zobrazení musí být schopna
přesně zobrazit prvky uvedené v Doplňku 2, Mapové
značky - ICAO.

a) základní zobrazované informace, které zůstávají
trvale zobrazené, obsahující minimální nezbytné
informace pro bezpečné provedení letu; a
b) ostatní zobrazované informace, které nejsou
považovány za nezbytné pro bezpečné provedení
letu a které mohou být skryty nebo mohou být
zobrazeny samostatně na vyžádání.

20.3.5.3 Způsob zobrazování musí být takový, aby
byla zobrazovaná informace zřetelně čitelná uživateli
v podmínkách přírodního i umělého osvětlení pilotního
prostoru.

20.3.1.2 Přidávání
nebo
odebírání
ostatních
zobrazovaných informací
musí být zajištěno
jednoduchou funkcí, která ale nesmí umožňovat
odstranění základních zobrazovaných informací.

20.4

20.3.2
prostoru

Režimy zobrazení a generování okolního

20.3.2.1 Zařízení
pro
elektronické
zobrazení
leteckých map – ICAO musí být v režimu reálného
pohybu schopno nepřetržitě zakreslovat polohu letadla
tak, aby resetování a generování okolního prostoru
probíhalo automaticky.
Poznámka: Další režimy, jako např. statická
zobrazení mapy, mohou být k dispozici.

20.3.5.4 Jas displeje musí být nastavitelný letovou
posádkou.
Poskytování a aktualizace dat

20.4.1
Poskytování a aktualizace dat, které mají
být zobrazeny, musí být v souladu s požadavky na
systém jakosti leteckých údajů.
Poznámka: Požadavky na systém jakosti leteckých
údajů jsou uvedeny v Hlavě 2, ust. 2.17 a předpisu
L15, Hlava 3, ust. 3.2.
20.4.2
Zařízení pro zobrazování musí být schopno
automaticky přijmout autorizovanou aktualizaci
stávajících dat. Musí být zajištěn způsob kontroly
umožňující zjistit, že autorizovaná data a všechny
platné aktualizace těchto dat byly do zařízení správně
uloženy.
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20.4.3
Zařízení pro zobrazování musí být schopno
přijmout ručně zadávané aktualizace k autorizovaným
datům s jednoduchým způsobem ověření před jejich
konečným přijetím. Ručně zadané aktualizace musí
být na zobrazena odlišně od autorizovaných dat
a autorizovaných aktualizací a nesmí ovlivňovat
čitelnost zobrazení.
20.4.4
O zavedení všech aktualizací musí být
veden záznam včetně data a času jejich zavedení do
systému.
20.4.5
Zařízení musí letové posádce umožňovat
zobrazování aktualizací tak, aby letová posádka mohla
zkontrolovat obsahy aktualizací a ověřit, zda jsou
zahrnuty do systému.
20.5
Zkoušky funkčnosti, signalizace poruch
a jejich indikace

20.5.2
Zařízení
musí
obsahovat
signalizaci nebo indikaci selhání systému.
20.6

Požadavky na zálohu

Pro zajištění bezpečné navigace v případě poruchy
zařízení pro elektronické zobrazení leteckých map ICAO, musí požadavky na zajištění přiměřené zálohy
zahrnovat:
a) zařízení umožňující bezpečné převzetí funkce
zařízení pro elektronické zobrazení leteckých map
– ICAO tak, aby porucha nezpůsobila kritickou
situaci; a
b) záložní zařízení usnadňující způsob bezpečné
navigace po zbývající část letu.
Poznámka: Za vhodný záložní systém může být
považováno použití papírových map.

20.5.1
Zařízení musí obsahovat prostředky, které
umožní provést na palubě zkoušky jeho hlavních
funkcí. V případě poruchy musí být při zkoušce
zobrazena informace označující vadné části systému.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
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HLAVA 21 - MAPA MINIMÁLNÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK PRO POSKYTOVÁNÍ PŘEHLEDOVÝCH
SLUŽEB ATC - ICAO

ČR:

21.5

V ČR Mapa minimálních nadmořských výšek pro
poskytování přehledových služeb ATC neobsahuje
veškeré náležitosti požadované dokumentem ICAO
Annex 4.

Na mapě musí být uveden název letiště, pro které jsou
postupy pro vektorování stanoveny, nebo pokud jsou
postupy platné pro více než jedno letiště, název
odvozený ze zobrazeného vzdušného prostoru.

21.1

Účel

21.1.1
Tato doplňková mapa musí poskytovat
informace,
které
umožní letovým
posádkám
monitorovat a ověřovat nadmořské výšky přidělené
řídícím při použití přehledového systému ATS.
Poznámka: Úkoly služby řízení letového provozu,
jak stanoví předpis L 11, nezahrnují ochranu před
srážkou s terénem. Postupy předepsané v předpisu
L 4444 nezbavují piloty povinnosti se přesvědčit, že
jakékoli povolení vydané stanovišti řízení letového
provozu je v tomto ohledu bezpečné. Pokud je let IFR
vektorován nebo je mu vydáno letové povolení k
přímému letu vedoucímu letadlo mimo tratě ATS, jsou
aplikovány postupy uvedené v předpisu L 4444, Hlavě
8, ust. 8.6.5.2.
21.1.2
Na přední straně mapy musí být výrazně
uvedeno upozornění, že mapa může být použita jen
pro ověřování nadmořských výšek přidělených v době,
kdy je letadlo identifikováno.
21.2

Dostupnost

Dostupnost mapy minimálních nadmořských výšek pro
poskytování přehledových služeb ATC - ICAO musí
být zajištěna způsobem popsaným v ust. 1.3.2 tam,
kde jsou stanoveny postupy pro vektorování
a minimální nadmořské výšky pro vektorování
nemohou být uspokojivě zobrazeny na oblastní mapě ICAO, mapě standardních přístrojových odletů (SID) ICAO nebo mapě standardních přístrojových příletů
(STAR) - ICAO.
21.3

Pokrytí a měřítko

21.3.1
Pokrytí mapy musí být takové, aby byly
efektivně zobrazovány informace týkající se postupů
pro vektorování.
21.3.2

Mapa musí být zakreslena v měřítku.

21.3.3
Mapa by měla být zakreslena ve stejném
měřítku jako příslušná oblastní mapa - ICAO.
21.4

Zobrazení

Označení

Poznámka: Název může být přiřazen podle názvu
města, kterému letiště slouží, nebo pokud jsou
postupy platné pro více než jedno letiště, podle názvu
střediska letových provozních služeb nebo podle
největšího města nebo obce ležícího v oblasti pokryté
mapou.
21.6

Umělé objekty a topografie

21.6.1
Na mapě musí být zobrazeny zjednodušené
pobřežní linie všech otevřených vodních ploch,
velkých jezer a řek, pokud tyto linie nezhoršují
čitelnost údajů, které mají větší význam vzhledem
k funkci mapy.
21.6.2
Na mapě musí být zakresleny příslušné
výškové kóty a překážky.
Poznámka: Příslušné výškové kóty a překážky jsou
určovány odborníky na postupy.
21.7

Magnetická deklinace

Na mapě musí být zobrazena hodnota průměrné
magnetické deklinace v oblasti pokrytí zaokrouhlená
na nejbližší celý stupeň.
21.8

Směrníky, tratě a radiály

21.8.1
Směrníky,
magnetické.

tratě

21.8.2

Záměrně nepoužito.

21.8.3

Záměrně nepoužito.

21.9

Letecké údaje

21.9.1

Letiště

a

radiály

musí

být

21.9.1.1 Na mapě musí být uvedena všechna letiště,
která mají vliv na konečné směrování tratí. Kde je to
vhodné, musí být použita značka letiště s vyznačením
dráhového systému.
21.9.1.2 Na mapě musí být uvedena výška
primárního letiště nad mořem zaokrouhlená na
nejbližší celý metr nebo stopu.

21.4.1
Musí být použito konformní (stejnoúhlé)
zobrazení, při němž se přímka blíží ortodromě.
21.4.2
Dělící rysky musí být vhodně umístěny ve
stálých intervalech v rámu mapy.
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HLAVA 21
b) horizontální hranice sektorů minimálních
nadmořských výšek pro vektorování, které jsou
normálně definované směrníky a radiály k/od
radionavigačních zařízení, zaokrouhlené na
nejbližší stupeň nebo, jestliže to není vhodné,
zeměpisnými souřadnicemi ve stupních,
minutách a vteřinách, zakreslené silnými
čárami tak, aby byly zřetelně odlišitelné od
stanovených sektorů;
Poznámka:
V zájmu čitelnosti mapy je
v přehuštěných oblastech možné zeměpisné
souřadnice vynechat.

Zakázané, omezené a nebezpečné prostory

Na mapě musí být zobrazeny zakázané, omezené
a nebezpečné prostory včetně jejich označení.
21.9.3

Systém letových provozních služeb

21.9.3.1 Na mapě musí být zobrazeny součásti
stanoveného systému letových provozních služeb,
zahrnující:
1)
2)
3)

4)
5)

příslušné radionavigační zařízení a jejich
identifikační značky;
horizontální hranice příslušného stanoveného
vzdušného prostoru;
příslušné význačné body související s postupy
standardních přístrojových odletů a příletů;
Poznámka: Tratě
používané
k vektorování
letadel k význačným bodům a od nich mohou být
také uvedeny.
převodní
nadmořskou
výšku,
pokud
je
stanovena;
informace související s vektorováním zahrnující:
a) zřetelně označené minimální nadmořské
výšky pro vektorování zaokrouhlené na
nejbližších vyšších 50 m nebo 100 ft;

20.11.2008
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c) vzdálenostní kružnice s intervaly po 20 km
nebo 10 NM nebo, když je to vhodné po 10 km
nebo 5 NM, zakreslené tenkými přerušovanými
čárami s poloměrem vyznačeným na obvodu
a se středem na označeném hlavním
radionavigačním zařízení VOR letiště nebo,
pokud není k dispozici, ve vztažném bodě
letiště/heliportu;
d) upozornění týkající se opravy vlivu nízkých
teplot, jestliže je to vhodné.
6) komunikační postupy zahrnující volací znak(-y)
a kanál(-y) příslušných stanovišť ATC.
21.9.3.2 Na mapě by měl být uveden textový popis
postupů při ztrátě spojení ve vztahu k radarovému
řízení a kdykoliv je to proveditelné, měl by být
zobrazen na mapě nebo na stejné stránce, která mapu
obsahuje.
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Měřicí jednotka výšky nad mořem

Datum platnosti leteckých
informací

Označení nebo název souboru map

Název a adresa
vydavatele

Doplněk 1 - 1

Číslo a název mapového
listu
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Název

Číslo

Jaderná elektrárna

72

Jehličnaté stromy

15

Jezera (nestálá)

32

ADIZ – Identifikační pásmo protivzdušné obrany 117

Jezera (stálá)

31

ADR – Poradní trať
Anténa
ATS – Letové provozní služby

Kanál

29

ADA – Poradní vzdušný prostor

115
118
163
111-144

Keř

162

Klasifikace vzdušného prostoru

126-127

ATZ – Letištní provozní zóna

112

Kompasová růžice

110

AWY – Letová cesta

113

Koncová příletová nadmořská výška – TAA

172

Bod přechodu – COP

122

Korálové útesy a římsy

Bodové světlo

154

Kostel

Budova

164

Kostelní věž

163

Budovy

50

Kritický bod

160

Cesta

60

Ledovce a ledové čepičky

22
80

42

COP – Bod přechodu

122

Letecké pozemní návěstidlo

CTA – Řízená oblast

113

Letiště

CTR – Řízený okrsek

116

Civilní pozemní letiště

84

CWY – Předpolí

170

Civilní vodní letiště

85

Heliport

94

Chráněný přístav

92

Letiště (na mapách bez požadavku na
klasifikaci letišť, např. na traťové mapě)

93

Čtyřproudá dálnice

57

Dálkové vedení

166

Dálnice a silnice

57-62

DME – Měřič vzdálenosti

102

Dojezdová dráha – SWY

147, 169

143
84-98

Letiště bez vybavení

90

Dráha

175

Letištní údaje ve zkrácené formě

96

Dráha letu za vidu

119

Nouzové letiště

90

Dráha s ocelovou rohoží nebo ocelovou sítí

153

Opuštěné letiště

91

Dráha s pevným povrchem

145

Společné civilní a vojenské pozemní letiště

88

Společné civilní a vojenské vodní letiště

89

Vojenské pozemní letiště

86
87

Důl
Esker

75
9

FAF – Fix konečného přiblížení

124

Vojenské vodní letiště

FIR – Letová informační oblast

111

Zavřené letiště

91

Fix DME

178

Fix konečného přiblížení – FAF

124

Značka letiště s vyznačením dráhového
systému

95

Heliport

Značky letišť na mapách pro přiblížení

94

97,98

Letištní provozní zóna – ATZ

112

123

Letová cesta – AWY

113

121

Letová informační oblast – FIR

111

Hlavní silnice

58

Letové provozní služby – ATS

Hranice nebezpečí (2 m nebo 1 sáh)

43

Linie pobřeží (jistá)

19

Hranice (státní)

63

Linie pobřeží (nejistá)

20

Hlásný bod ATS/MET – MRP (povinný nebo na
vyžádání)
Hlásné a traťové body - rozlišení

Hráz
Chrám

9
83

Majáková loď
Malá řeka (stálá)

Identifikační pásmo protivzdušné obrany – ADIZ 117

Mělčiny

ILS – Systém pro přesné přiblížení a přistání

108

Měřič vzdálenosti – DME

Izogona

138

Město

Doplněk 2 - 1
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144
24
41
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47
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Mešita

Osvětlená překážka

131

Mezilehlé vyčkávací místo

161

Překážka

130

Minimální sektorová nadmořská výška – MSA

171

Skupina osvětlených překážek

133

Místo pro kontrolu zařízení VOR

151

Skupina překážek

132

Místo pro přistání vrtulníku na letišti

149

Výjimečně vysoká překážka

134

Výjimečně vysoká překážka - osvětlená

135

Výška nad mořem vrcholu překážky

136

81

Močál, bažina

35

MRP – Hlásný bod ATS/MET (povinný nebo na
vyžádání)

123

Výška nad stanovenou rovinou

136

MSA – Minimální sektorová nadmořská výška

171

Přerušení měřítka mapy (na trati ATS)

120

Nadmořské výšky / letové hladiny

125

Přibližné vrstevnice

2

Naftové pole

70

Příslušně popsané neobvyklé krajinné rysy

10

Naleziště zemního plynu

70

Příslušně popsané neobvyklé rysy vodní hladiny

46

Námořní návěstidlo

142

Přívoz

Námořní plovoucí stanice

139

Radiál VOR

Napajedlo (stálé nebo občasné)

37

Radionavigační zařízení

Naplavenina, vyschlá řeka

40

Radiové polohové návěstidlo

NDB – Nesměrový radiomaják

100

Reliéf znázorněný šrafováním

Nebezpečný vzdušný prostor

128

Rozhledna

Nejvyšší výška nad mořem na mapě

12

Rozsáhlý objekt

Nepřesná výšková kóta

14

68
105
99-110, 176
109, 177
3
74
164

Rýžové pole

36

Nesměrový radiomaják – NDB

100

Řeky a potoky (nestálé)

25

Neřízená trať

114

Řeky a potoky (nezaměřené)

Nezpevněná dráha

146

Řízená oblast – CTA

113

Řízená trať

113

Řízený okrsek – CTR

116

Obec

48

Oblasti, ve kterých nebylo provedeno vrstevnicové
měření
18
Omezení vzdušného prostoru

128-129

Omezený vzdušný prostor

128

Ostatní silnice

59

Ostatní stromy

16

Ostatní značky uměle vytvořených objektů

Samostatně stojící skála

26

44

Sdružená radionavigační
zařízení VOR a DME – VOR/DME

103

Sdružená radionavigační zařízení
VOR a TACAN – VORTAC

107

Pagoda

82

Sdružené radionavigační zařízení
a polohové návěstidlo

178

Palmy

17

Sdružený fix DME a polohové návěstidlo

180

63-83

Parkovací plochy

148

Sídlo

49
61

Peřeje

27

Silniční most

Pevnost

79

Silniční tunel

62
45

Písečná oblast

7

Skála na úrovni hladiny

Písečné duny

6

Skalní sráz

Plocha zaplavovaná přílivem

21

Skalní stěna

Plot

65

Skladiště ropy

71

148

Solná pánev (odparka)

34

Poradní trať – ADR

118

Solné jezero

33

Poradní vzdušný prostor – ADA

115

Společná hranice dvou oblastí

Pojezdové dráhy

Potrubí

69

Pozorovací místo dráhové dohlednosti (RVR)

153

Pramen (stálý nebo občasný)

37

Průsmyk

11

Předpolí – CWY
Přehrada
Překážkové návěstidlo
Překážky

19.11.2009
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170
67
155
130-136

4, 168
4

128

Stadion

77

Stanice lesní stráže

76

Stanice pobřežní stráže

73

Státní hranice uzavřená pro přelet letadel
s výjimkou vzdušného koridoru

129

Stop příčka

158

Stožár

163

Strom

162

Studna (stálá nebo občasná)

Doplněk 2 - 2
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Svatyně
SWY – Dojezdová dráha

83
147, 169

Systém pro přesné přiblížení a přistání – ILS
Štěrk
TAA – Koncová příletová nadmořská výška

108
8
172

Vrstevnice

1

Vyčkávací místo dráhy

159

Vyčkávací obrazec

173

Vyschlé jezero

39

Vyschlý kanál (orientačně významný)

30

TACAN - UKV taktický letecký navigační systém 106

Výšková kóta

Telefonní vedení (orientačně významné)

66

Význačné dálkové vedení

137

66

Telegrafické vedení (orientačně významné)
Terén narušující překážkovou rovinu
Tok lávy
Topografie

13

Vzdálenost k DME

104

165

Vztažný bod letiště – ARP

150

5

Zakázaný vzdušný prostor

128

1-18

Základní značka radionavigačního zařízení

99

Trať nezdařeného přiblížení

174

Zastavěné plochy

Ukazatel směru přistání (neosvětlený)

157

Závodiště

Ukazatel směru přistání (osvětlený)

156

Značky na mapách letiště/heliportu

145-161

106

Značky na překážkových mapách

162-170

UKV taktický navigační systém – TACAN
Uměle vytvořené objekty
Útes
Velká řeka (stálá)
Větrná turbína – neosvětlená a osvětlená

47-83
4
23
140

Větrné turbíny – malá skupina a skupina

47-50
77

Budova nebo rozsáhlý objekt

164

Dálkové nebo visuté vedení

166

Dojezdová dráha – SWY

169

Předpolí – CWY

170

Skalní sráz

168

na větší ploše, osvětlené

141

Stožár, věž, kostelní věž, anténa, apod.

163

Věž

163

Strom nebo keř

162

Visuté vedení

166

Terén narušující překážkovou rovinu

167

Železnice

165

Vizuální prostředky
VKV všesměrový radiomaják – VOR

142-144
101

Zřícenina

78

Vnější hranice

64

Železnice

51-56, 165

Vodní nádrž

38

Železniční most

54

Vodopád

28

Železniční stanice

56

Železniční trať (dvou a vícekolejná)

52

Železniční trať (jednokolejná)

51

Železniční trať (ve výstavbě)

53

Železniční tunel

55

Vodopis

19-46

VOR – VKV všesměrový radiomaják

101

VOR/DME – sdružená radionavigační
zařízení VOR a DME

103

VORTAC – sdružená radionavigační
zařízení VOR a TACAN

107

Doplněk 2 - 3
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Doplněk 2 - 5
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Doplněk 2 - 6

DOPLNĚK 2

PŘEDPIS L4

Doplněk 2 - 7

19.11.2009
Změna č. 55

PŘEDPIS L4

DOPLNĚK 2

Základní značky s rozlišením
Rozlišení význačných bodů
Znázornění
význačných bodů –
konvenční navigace

Hlásné a traťové
body – rozlišení

na vyžádání
(N/A)

povinný
(N/A)

Znázornění význačných bodů –
prostorová navigace
na vyžádání
s předstihem

povinný
s předstihem

na vyžádání
po přeletu

povinný
po přeletu

Nepoužito Nepoužito

Poznámka: Podrobnosti týkajícíc se použití a významu těchto značek viz
ust. 2.4.

4.11.2021
Změna č. 61
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DOPLNĚK 3 – VZORNÍK BAREV
(viz 2.11.1)

Doplněk 3 - 1

20.11.2008
Změna č. 54
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20.11.2008
Změna č. 54

DOPLNĚK 3

Doplněk 3 - 2

DOPLNĚK 4
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DOPLNĚK 4 – VZORNÍK HYPSOMETRICKÉHO TÓNOVÁNÍ
(Alternativní systémy, viz 2.12.2)

Doplněk 4 - 1
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DOPLNĚK 5 – KLAD LISTŮ LETECKÉ MAPY SVĚTA 1:1 000 000 - ICAO
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