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HLAVA 1 - DEFINICE, POUŽITELNOST A DOSTUPNOST

1.1 Definice 

Výrazy použité v Předpisu L 4 mají následující 
význam: 

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 

                                                           
* Seznam norem ISO, resp. ČSN ISO odkazovaných 

v této Hlavě, je uveden na straně 1 - 8 tohoto 
předpisu. 

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. 
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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. 

Geodetická vzdálenost (Geodesic distance) 

Nejkratší vzdálenost mezi jakýmikoliv dvěma body na 
matematicky definovaném povrchu elipsoidu. 

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). 

Izogona (Isogona) 

Čára na plánu nebo mapě spojující body se stejnou 
magnetickou deklinací v daném období. 

Izogriva (Isogriv) 

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

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) (Integrity 
classification (aeronautical data))  

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: 

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. 

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. 

Letecká mapa (Aeronautical chart) 

Zobrazení části Země, umělých objektů a reliéfu, 
speciálně vytvořené tak, aby splňovalo požadavky 
letecké navigace. 

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 

c) 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. 

Letová informační oblast (Flight information 
region) 

Vzdušný prostor stanovených rozměrů, v němž se 
poskytuje letová informační služba a pohotovostní 
služba. 

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). 

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. 

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). 

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. 

Nebezpečný prostor (Danger area) 

Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém 
mohou v určité době probíhat činnosti nebezpečné pro 
let letadla.  

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). 

 

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.  

 

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. 

Poloha (zeměpisná) (Position (geographical)) 

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

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 plochu určenou 

k ochraně letadel za letu; nebo 

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). 

Sestupová dráha (Glide path) 

Profil klesání, určený k vertikálnímu vedení při 
konečném přiblížení. 

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: 

Traťový bod zatáčky po přeletu (Flyover waypoint) 

Traťový bod, ve kterém je zahájena zatáčka za 
účelem vstupu do dalšího úseku tratě nebo postupu.  

Ukazatel směru přistání (Landing direction 
indicator) 

Zařízení vizuálně indikující současný směr právě 
určený pro přistání a vzlet. 

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. 

Zakázaný prostor (Prohibited area) 

Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními 
prostory nebo nad teritoriálními vodami státu, ve 
kterém jsou lety letadel zakázány. 

 

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.
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1.2 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) mapu nebo list mapy sám vydat; nebo 

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). 
 

 
 
 

 
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 

 


