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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 Dostupnost 

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. 

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

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. 

11.3.3.1 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) 

11.5 Zobrazení 

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

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

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 

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

11.10.1.2 Dráhový systém musí být zakreslen 
v dostatečně velkém měřítku, aby byl jasně 
rozeznatelný, u: 

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. 

11.10.1.3 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. 

11.10.4 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, která nejsou pro daný postup 
používána. 

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 musí být uvedena tabulka 
rychlostí klesání. 

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 Základní požadavky na letecké údaje 

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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