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HLAVA 12 - VIZUÁLNÍ PŘIBLIŽOVACÍ MAPA - ICAO 

ČR:  

V ČR se v současné době ustanovení Hlavy 12 
neuplatňují. 

12.1 Účel 

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. 

12.2 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 
2) nejsou k dispozici radiokomunikační zařízení; nebo 
3) nejsou k dispozici žádné dostačující letecké mapy 

letiště a jeho okolí v měřítku 1:500 000 nebo 
větším; nebo 

4) byly stanoveny postupy pro vizuální přiblížení. 

12.3 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. 

12.5 Zobrazení 

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

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

12.6 Označení 

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

12.7 Umělé objekty a topografie 

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.). 

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

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

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

12.7.4 Pokud jsou zobrazeny, musí být uvedeny 
jen pečlivě vybrané výškové kóty. 
Poznámka: U určitých výškových bodů je možné 
uvádět výškovou kótu jak vzhledem ke střední hladině 
moře, tak vzhledem k výšce letiště nad mořem. 

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

12.8 Magnetická deklinace 

Na mapě musí být uvedena hodnota magnetické 
deklinace. 

12.9 Směrníky, tratě a radiály 

12.9.1 Směrníky, tratě a radiály musí být 
magnetické. 

12.9.2 Záměrně nepoužito. 

12.9.3 Záměrně nepoužito. 

12.10 Letecké údaje 

12.10.1 Letiště 

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. 

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

12.10.2.1 Překážky musí být na mapě zobrazeny 
a označeny. 

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

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

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. 

12.10.5 Informace pro vizuální přiblížení 

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

12.10.5.2 Podle potřeby musí být vyznačeny vizuální 
navigační prostředky. 

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. 

12.10.6 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. 

 

 


