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HLAVA 16 - LETECKÁ MAPA SVĚTA 1:1 000 000 - ICAO 

ČR: 

V ČR se v současné době ustanovení Hlavy 16 
neuplatňují. 
 
16.1 Účel 

Tato mapa musí poskytovat informace pro provádění 
srovnávací letecké navigace. 
Poznámka: Tato mapa může rovněž sloužit: 
1) jako základní letecká mapa: 

a) v případě, kdy vysoce specializované mapy, na 
nichž je nedostatek vizuálních informací, 
neposkytují důležité údaje; 

b) poskytující úplné pokrytí území světa 
v konstantním měřítku s jednotným způsobem 
uvádění polohopisných údajů; 

c) pro použití jako podklad při vydávání jiných 
map požadovaných mezinárodním civilním 
letectvím; 

2) jako mapa pro předletové plánování. 

16.2 Dostupnost 

16.2.1 Dostupnost letecké mapy světa 1:1 000 000 
- ICAO musí být zajištěna způsobem popsaným 
v ust 1.3.2 pro všechny oblasti zobrazené v Doplňku 5. 
Poznámka: Pokud se z hlediska provozního nebo 
z hlediska vydávání map ukáže, že provozní 
požadavky mohou být efektivně splněny leteckou 
mapou 1:500 000 - ICAO nebo leteckými navigačními 
mapami - ICAO v malém měřítku, pak může kterákoli z 
těchto map nahradit základní mapu 1:1 000 000. 

16.2.2 Aby bylo zajištěno plné pokrytí celého 
povrchu na zemi a odpovídající návaznost v jakémkoli 
zkoordinovaném souboru map, mělo by být nahrazení 
měřítka 1:1 000 000 jiným měřítkem uskutečněno na 
základě regionálních dohod. 

16.3 Měřítka 

16.3.1 Na mapě musí být zobrazena grafická 
délková měřítka pro kilometry a námořní míle 
uspořádaná v pořadí: 

- kilometry, 

- námořní míle, 
s nulovými body na téže svislé čáře umístěné na okraji 
mapy. 

16.3.1.1 Délka grafického měřítka musí představovat 
vzdálenost nejméně 200 km (110 NM). 

16.3.2 Na okraji mapy musí být uvedena převodní 
stupnice (metry/stopy).  

16.4 Provedení 

16.4.1 Název a okrajové poznámky musí být 
uvedeny v jednom z pracovních jazyků ICAO. 

Poznámka: Jazyk země, která mapu vydala, může 
být k pracovnímu jazyku ICAO doplněn. 

16.4.2 Čísla navazujících listů a jednotky použité 
k vyjádření výšek nad mořem musí být umístěny tak, 
aby byly jasně viditelné, i když je list mapy složený. 

16.4.3 Postup skládání mapy by měl být 
následující: 
Přeložte mapu v polovině přibližně podél střední 
rovnoběžky zeměpisné šířky lícem ven a položte tak, 
aby horní polovina mapy byla pod spodní polovinou 
mapy. Dále přeložte mapu opět v polovině přibližně 
podél poledníku a následně každou z těchto polovin 
přeložte na čtvrtiny tak, aby se mapa rozkládala jako 
harmonika. 

16.4.4 Kdykoli je to proveditelné, musí hranice listů 
mapy odpovídat kladu listů uvedenému v Doplňku 5. 
Poznámka 1: Oblast pokrytá mapovým listem může 
být odlišná od uvedeného kladu listů v případě, je-li 
třeba vyhovět zvláštním požadavkům. 
Poznámka 2: Zavedení jednotného kladu listů letecké 
mapy světa 1:1 000 000 - ICAO a s ní související 
mezinárodní mapy světa (IMW) je žádoucí za 
předpokladu, že to nebude v rozporu s leteckými 
požadavky. 

16.4.5 Použitý klad mapových listů musí být 
oznámen ICAO pro zveřejnění v dokumentu ICAO 
Aeronautical Chart Catalogue (Doc 7101). 

16.4.6 Překryvy musí být provedeny pomocí 
rozšíření zobrazené oblasti směrem nahoru a doprava 
za oblast uvedenou kladem listů. Tento překryv musí 
obsahovat všechny letecké, topografické, 
hydrografické informace a informace o umělých 
objektech. Překryv musí, pokud je to možné, sahat do 
vzdálenosti 28 km (15 NM), ale v každém případě od 
stanovené mezní rovnoběžky a poledníku až k okraji 
mapy. 

16.5 Zobrazení 

16.5.1 Na mapě musí být použita následující 
zobrazení: 

1) pro zeměpisné šířky mezi rovníkem a 80° 
zeměpisné šířky - Lambertovo konformní 
kuželové zobrazení, v samostatných pásmech 
pro každou řadu map. Standardní rovnoběžky 
pro každé 4° pásmo musí být 40′ jižně od severní 
rovnoběžky a 40′ severně od jižní rovnoběžky. 

2) pro zeměpisné šířky od 80° do 90° - polární 
stereografické zobrazení v měřítku odpovídajícím 
měřítku Lambertova konformního kuželového 
zobrazení na 80° zeměpisné šířky, vyjma 
případu, kdy na severní polokouli v zeměpisných 
šířkách mezi 80° a 84° zeměpisné šířky může být 
použito Lambertovo konformní kuželové 
zobrazení a v zeměpisných šířkách mezi 84°  
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a 90° polární stereografické zobrazení v měřítku 
odpovídajícím 84° severní šířky. 

16.5.2 Zeměpisná souřadnicová síť a její dělení 
musí být vynesena takto: 
 
1) Rovnoběžky 
 

Šířka 

Vzdálenost 
mezi 

rovnoběžkami 

Dělicí rysky na 
rovnoběžkách 

od 0° do 72° 30′ 1′ 
od 72° do 84° 30′ 5′ 
od 84° do 89° 30′ 1° 
od 89° do 90° 30′ 5°  

(v šířkách od 72° 

do 89° se rysky 
uvádí pouze na 
rovnoběžkách 
celých stupňů) 

 

2) Poledníky 
 

Šířka 
Vzdálenost 

mezi poledníky 
Dělicí rysky na 

polednících 

od 0° do 52° 30′ 1′ 
od 52° do 72° 30′ 1′ 

(pouze na sudých 
polednících) 

od 72° do 84° 1° 1′ 
od 84° do 89° 5° 1′ 
od 89° do 90° 15° 1′ 

(pouze na 
každém čtvrtém 

poledníku) 

16.5.3 Dělicí rysky u intervalů 1′ a 5′ musí být 
zobrazeny směrem od greenwichského poledníku 
a směrem od rovníku. Značka každého 10′ intervalu 
musí být zobrazena na obou stranách čáry zeměpisné 
souřadnicové sítě. 

16.5.3.1 Délka dělicích rysek musí být přibližně 
1,3 mm (0,05 palce) pro 1′ intervaly, 2 mm (0,08 palce) 
pro 5′ intervaly a 2 mm (0,08 palce) pro 10′ intervaly 
přesahující na obě strany od čáry zeměpisné 
souřadnicové sítě. 

16.5.4 Všechny poledníky a rovnoběžky musí být 
očíslovány v rámu mapy. Navíc musí být každá 
rovnoběžka očíslována uvnitř mapy tak, aby byla 
snadno čitelná, i když je mapa složena. 
Poznámka: Poledníky mohou být očíslovány uvnitř 
mapy. 

16.5.5 Název a základní parametry použitého 
zobrazení musí být uvedeny na okraji mapy. 

16.6 Označení 

Listy musí být očíslovány dle kladu listů v Doplňku 5. 
Poznámka: Je možné též uvést odpovídající číslo 
listu Mezinárodní mapy světa (IMW). 

16.7 Umělé objekty a topografie 

16.7.1 Zastavěné oblasti 

16.7.1.1 Města, obce a vesnice musí být vybírány 
a zobrazeny podle jejich poměrné důležitosti pro 
srovnávací leteckou navigaci. 

16.7.1.2 Města a obce větší rozlohy musí být 
zobrazeny obrysy jejich zastavěných ploch a nikoliv 
stanovenými městskými hranicemi. 

16.7.2 Železnice 

16.7.2.1 Na mapě musí být zakresleny všechny 
orientačně významné železnice. 
Poznámka 1: V zájmu čitelnosti mapy je 
v přehuštěných oblastech možné některé železnice 
vynechat. 
Poznámka 2: Pokud je na mapě místo, mohou být 
uvedeny názvy železnic. 

16.7.2.2 Na mapě musí být zobrazeny důležité 
tunely. 
Poznámka: Je možné přidat vysvětlující poznámku. 

16.7.3 Dálnice a silnice 

16.7.3.1 Silniční síť musí být zobrazena dostatečně 
podrobně, aby umožňovala rozeznání význačných 
tvarů ze vzduchu. 

16.7.3.2 Silnice v zastavěných oblastech nesmí být 
zobrazeny, pokud je není možné ze vzduchu rozeznat 
jako jednoznačné orientační body. 
Poznámka: Čísla a názvy důležitých dálnic mohou 
být uvedeny. 

16.7.4 Orientační body 

Přírodní a umělé orientační body jako jsou mosty, 
význačná dálková vedení, trvale umístěné lanovky, 
větrné turbíny, doly, hrady, zříceniny, hráze, dálková 
potrubí a skály, útesy, skalní stěny, písečné duny, 
osamocené světelné majáky, majákové lodě atd., 
musí být vyznačeny, pokud jsou považovány za 
důležité pro srovnávací leteckou navigaci. 
Poznámka: Je možné přidat vysvětlující poznámky. 

16.7.5 Státní hranice 

Na mapě musí být zobrazeny státní hranice. 
Nevyznačené a nevytvořené hranice musí být 
rozlišeny vysvětlujícím popisem. 

16.7.6 Vodopis 

16.7.6.1 Na mapě musí být zobrazeny všechny 
vzhledy jevů vztahující se k vodopisu, slučitelné 
s měřítkem mapy a představující pobřežní linie, jezera, 
řeky a potoky (včetně těch nestálé povahy), solná 
jezera, ledovce a sněhové čepičky. 

16.7.6.2 Velké vodní plochy musí být zobrazeny 
velmi světlým odstínem. 
Poznámka: Pobřežní linie lze zvýraznit úzkou čárou 
tmavšího odstínu. 

16.7.6.3 Útesy a mělčiny a také podvodní pobřežní 
skaliska, přílivové nánosy, samostatně stojící skály, 
písčité, štěrkové, kamenité a podobné oblasti musí 
být, jsou-li orientačně význačné, označeny 
stanovenými značkami. 
Poznámka: Skupiny skal je možné zobrazit jen 
několika zástupnými značkami skal pro celou oblast. 
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16.7.7 Vrstevnice 

16.7.7.1 Na mapě musí být zobrazeny vrstevnice. 
Volba intervalů musí být taková, aby zobrazení 
vzhledů jevů reliéfu bylo co nejnázornější pro leteckou 
navigaci. 

16.7.7.2 Číselné hodnoty vrstevnic musí být 
uvedeny. 

16.7.8 Hypsometrické tónování 

16.7.8.1 Pokud je použito hypsometrické tónování, 
musí být pro toto tónování uveden rozsah výšek nad 
mořem. 

16.7.8.2 Stupnice hypsometrického tónování 
použitého na mapě musí být uvedena na jejím okraji. 

16.7.9 Výškové kóty  

16.7.9.1 U vybraných kritických bodů musí být 
uvedeny jejich výškové kóty. Vybrané výškové kóty 
musí být vždy nejvyšší v bezprostředním okolí a musí 
všeobecně určovat vrchol hory, horského hřebenu atd. 
Uvedeny musí být také výškové kóty v údolích a na 
úrovních hladin jezer, které mají zvláštní význam pro 
pilota. Poloha každé vybrané výškové kóty musí být 
vyznačena tečkou. 

16.7.9.2 Na okraji mapy musí být uvedena výška 
nejvyššího bodu na mapě nad mořem (v metrech nebo 
stopách) a jeho zeměpisná poloha zaokrouhlená na 
nejbližších pět minut. 

16.7.9.3 Výšková kóta nejvyššího vrcholu na 
kterémkoliv listu mapy musí být bez hypsometrického 
tónování. 

16.7.10 Neúplná nebo nespolehlivá informace 
o reliéfu 

16.7.10.1 Oblasti, ve kterých nebylo provedeno 
vrstevnicové měření, musí být označeny nápisem 
„Neúplné údaje o reliéfu“ (“Relief data incomplete”). 

16.7.10.2 Mapy, na kterých jsou výškové kóty obecně 
nespolehlivé, musí být doplněny následující varovnou 
poznámkou uvedenou na význačném místě na přední 
straně mapy v barvě, jaká je použita pro letecké 
informace: 

„Pozor! Informace o reliéfu jsou nespolehlivé, údaje 
o výškách nad mořem používejte obezřetně.“ 
(„Warning – The reliability of relief information on this 
chart is doubtful and elevations should be used with 
caution.”) 

16.7.11 Skalní srázy 

Skalní srázy musí být zakresleny tehdy, pokud jsou 
význačnými orientačními body nebo pokud je výskyt 
umělých objektů v oblasti řídký. 

16.7.12 Zalesněné plochy 

16.7.12.1 Na mapě musí být zobrazeny zalesněné 
plochy. 

16.7.13 Datum zjištění topografických informací 

Na okraji mapy musí být uvedeno datum zjištění 
informací topografické povahy. 

16.8 Magnetická deklinace 

16.8.1 Na mapě musí být zakresleny izogony. 

16.8.2 Na okraji mapy musí být uvedeno datum 
zjištění izogonických informací. 

16.9 Letecké údaje 

16.9.1 Na mapě musí být uváděno minimální 
množství leteckých údajů odpovídající použití mapy 
pro srovnávací navigaci a cyklu revizí (viz ust. 16.9.6). 

16.9.2 Letiště 

16.9.2.1 Na mapě musí být zobrazeny pozemní 
a vodní letiště a heliporty a jejich názvy v takovém 
rozsahu, aby nedošlo k nadměrnému přeplnění mapy, 
prioritu přitom musí mít letiště s největším významem 
pro letectví. 

16.9.2.2 Na mapě musí být pro každé letiště ve 
zkrácené formě uvedena výška letiště nad mořem, 
dostupné osvětlení, druh povrchu dráhy a délka 
nejdelší dráhy nebo kanálu dle příkladu uvedeného 
v Doplňku 2 za předpokladu, že nedojde 
k nežádoucímu znepřehlednění mapy. 

16.9.2.3 Opuštěná letiště, která ze vzduchu stále 
vypadají jako letiště,, musí být rovněž zakreslena 
a označena jako opuštěná. 

16.9.3 Překážky 

16.9.3.1 Překážky musí být zobrazeny. 

Poznámka: Objekty, jejichž výška nad zemí je 
100 m (300 ft) nebo vyšší, jsou běžně považovány za 
překážky. 

16.9.3.2 Je-li to považováno za důležité pro let za 
viditelnosti, musí být zakreslena význačná dálková 
vedení a trvale umístěné lanovky a větrné turbíny, 
které jsou překážkami. 

16.9.4 Zakázané, omezené a nebezpečné prostory 

Na mapě musí být zobrazeny zakázané, omezené 
a nebezpečné prostory. 

16.9.5 Systém letových provozních služeb 

16.9.5.1 Význačné prvky systému letových 
provozních služeb včetně, kde je to použitelné, 
řízených okrsků, letištních provozních zón, řízených 
oblastí, letových informačních oblastí a dalších 
vzdušných prostorů, v nichž se provádějí VFR lety, 
musí být na mapě zakresleny spolu s příslušnou třídou 
vzdušného prostoru. 
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16.9.6 Radionavigační zařízení 

Radionavigační zařízení musí být vyznačena 
příslušnou značkou a názvem, ale jejich kmitočty, 
kódové značky, provozní doba a další charakteristiky 
se neuvádí, pokud nejsou některé nebo všechny tyto 
informace uvedené na mapě aktualizovány pomocí 
nových vydání mapy. 

16.9.7 Doplňkové informace 

16.9.7.1 Na mapě musí být zakreslena letecká 
pozemní návěstidla, jejich charakteristiky nebo jejich 
identifikace nebo obojí. 

16.9.7.2 Námořní světelné majáky na výběžcích 
pobřežní čáry nebo osamocených objektech 
s viditelností větší než 28 km (15 NM), musí být 
zobrazeny: 
1) pokud nejsou méně rozlišitelné než silnější 

námořní světelné majáky v okolí, 
2) pokud jsou snadno rozlišitelné od námořních 

nebo jiných druhů světel v blízkosti pobřežní 
zástavby, 

3) pokud jsou jedinými použitelnými význačnými 
světly. 
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