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HLAVA 15 - MAPA STÁNÍ/ZAJÍŽDĚNÍ LETADEL - ICAO 

15.1 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 

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

15.5 Magnetická deklinace 

15.5.1 Na mapě musí být zobrazena šipka 
ukazující zeměpisný sever. 

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. 

15.6 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. 

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

g) hranic služby řízení letového provozu; 

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) výrazně označené všechny pro letadla trvale 
nepoužitelné části zakreslené pohybové plochy. 
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