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HLAVA 19 - ZÁKRESOVÁ MAPA - ICAO 

ČR: 

V ČR se v současné době ustanovení Hlavy 19 
neuplatňují. 
 
19.1 Účel 

Tato mapa musí poskytovat možnost stálého vedení 
letového záznamu poloh letadla pomocí různých 
metod určení polohy a navigace výpočtem za účelem 
dodržet zamýšlenou dráhu letu. 

19.2 Dostupnost 

Dostupnost této mapy musí být zajištěna způsobem 
popsaným v ust. 1.3.2 tak, aby zahrnovala hlavní 
letové tratě nad oceány a nad řídce osídlenými 
oblastmi používanými v mezinárodním civilním 
letectvím. 

Poznámka: V oblastech, pro které je k dispozici 
traťová mapa - ICAO, není nutné publikovat 
zákresovou mapu. 

19.3 Pokrytí a měřítko 

19.3.1 Tam, kde je to proveditelné, musí mapa 
určité oblasti zobrazovat hlavní letové tratě a jejich 
koncové body na jednom listu. 

19.3.2 Měřítko musí být určeno podle území, které 
má mapa zahrnovat. 

Poznámka: Měřítko je obvykle v rozsahu od  
1:3 000 000 do 1:7 500 000. 

19.4 Provedení 

Velikost listu mapy musí být taková, aby bylo možné 
jej upravit pro použití na zákresovém stole navigátora. 

19.5 Zobrazení 

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

19.5.2 Na mapě musí být zobrazeny rovnoběžky a 
poledníky. 

19.5.2.1 Intervaly musí být voleny tak, aby 
umožňovaly přesný zákres v minimálním čase 
a s minimálním úsilím. 

19.5.2.2 Dělicí rysky musí být zobrazeny 
v pravidelných intervalech podél příslušného počtu 
rovnoběžek a poledníků. Zvolený interval musí bez 
ohledu na měřítko minimalizovat počet interpolací 
nezbytných pro přesný zákres. 

19.5.2.3 Rovnoběžky a poledníky musí být 
očíslovány tak, aby se číselná hodnota objevovala 
nejméně jednou na každých 15 cm (6 palcích) na 
přední straně mapy. 

19.5.2.4 Pokud je na mapách pokrývajících vysoké 
zeměpisné šířky použita navigační souřadnicová síť, 
musí být na mapě zakresleny čáry rovnoběžné 

s greenwichským poledníkem nebo protilehlým 
poledníkem. 

19.6 Označení 

Na každém listu musí být uvedeno označení soboru 
map a číslo. 

19.7 Umělé objekty a topografie 

19.7.1 Na mapě musí být zobrazeny 
zjednodušené pobřežní linie všech otevřených 
vodních ploch, velkých jezer a řek. 

19.7.2 U vybraných bodů, které představují 
nebezpečí pro leteckou navigaci, musí být uvedeny 
výškové kóty. 

19.7.3 Zvlášť nebezpečné nebo význačné terénní 
útvary musí být zvýrazněny. 

Poznámka: Na mapě mohou být zobrazena 
velkoměsta a obce. 

19.8 Magnetická deklinace 

19.8.1 Izogony nebo ve vyšších zeměpisných 
šířkách izogrivy nebo obojí musí být uvedeny 
v pravidelných intervalech po celé mapě. Zvolený 
interval musí bez ohledu na měřítko minimalizovat 
počet potřebných interpolací. 

19.8.2 Musí být uvedeno datum zjištění 
izogonických informací. 

19.9 Letecké údaje 

19.9.1 Na mapě musí být uvedeny následující 
letecké údaje: 

1) letiště pravidelně používaná pro mezinárodní 
obchodní leteckou dopravu včetně jejich názvů; 

2) vybrané radionavigační zařízení, která umožňují 
zjištění polohy, jejich názvy a identifikační značky; 

3) sítě zobrazující pokrytí systémem elektronické 
dálkové navigace, pokud je požadováno; 

4) hranice letových informačních oblastí, řízených 
oblastí a řízených okrsků nezbytné pro použití 
mapy; 

5) stanovené hlásné body nezbytné pro použití 
mapy; 

6) lodě oceánských stanic. 

Poznámka: Další letecké údaje mohou být uvedeny 
za předpokladu, že nesníží čitelnost základních 
informací. 

19.9.2 Letecká pozemní návěstidla a námořní 
majáky užitečné pro leteckou navigaci  musí být 
vyznačeny tam, kde neexistují jiné navigační 
prostředky.
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