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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 důležité provozní informace 
o letišti/heliportu. 

13.2 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; 

p) překážky pojíždění; 

q) obslužné plochy letadel a budovy provozního 
významu; 

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

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.  

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 plocha, její délka, šířka a typ 
povrchu; 

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: 

1) použitelné délky vzletu; 

2) použitelné délky přerušeného vzletu; 

3) použitelné délky přistání. 
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