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HLAVA 2 - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Poznámka: Standardy a doporučené postupy 
uvedené v této Hlavě se vztahují na všechny letecké 
mapy ICAO, pokud požadavky na danou mapu 
nestanoví jinak. 

2.1 Provozní požadavky na mapy 

Poznámka: Pro účely tohoto předpisu je celý let 
rozdělen do následujících fází: 

1. fáze - pojíždění ze stání letadel na bod vzletu 

2. fáze - vzlet a stoupání na tratě ATS 

3. fáze - let na tratích ATS 

4. fáze - klesání na přiblížení 

5. fáze - přiblížení na přistání a nezdařené přiblížení 

6. fáze - přistání a pojíždění na stání letadel. 

2.1.1 Každý typ mapy musí poskytovat 
informace odpovídající účelu mapy a její provedení 
musí splňovat zásady lidských činitelů tak, aby bylo 
zajištěno její optimální využití. 

Poznámka: Pokyny pro aplikaci zásad lidských 
činitelů jsou uvedeny v dokumentu ICAO Human 
Factors Training Manual (Doc 9683). 

2.1.2 Každý typ mapy musí poskytovat 
informace potřebné pro danou fázi letu tak, aby byl 
zajištěn bezpečný a plynulý provoz letadla. 

2.1.3 Zobrazení informací musí být přesné, bez 
zkreslení a přeplnění, jednoznačné a čitelné za všech 
normálních provozních podmínek. 

2.1.4 Barvy nebo odstíny a použitá velikost 
písma musí být takové, aby umožnily snadnou 
čitelnost a výklad pilotem v různých podmínkách 
přirozeného a umělého osvětlení. 

2.1.5 Informace musí být zobrazeny v takové 
formě, která umožní pilotovi jejich pochopení 
v rozumném čase v souladu s pracovním zatížením 
a provozními podmínkami. 

2.1.6 Zobrazení informací na jednotlivých 
typech map musí umožňovat snadný přechod z mapy 
na mapu, náležející k dané fázi letu. 

2.1.7 Mapy by měly být orientovány 
k zeměpisnému severu. 

2.1.8 Základní velikost listu map by měla být 
210 × 148 mm (8,27 × 5,82 palce) (A5). 

2.2 Názvy 

Název mapy nebo souboru map, které jsou 
zpracovány v souladu s požadavky tohoto předpisu 
a mají splnit účel mapy, musí být totožný s názvem 
příslušné Hlavy upraveným případným dalším 
standardem v ní obsaženým. Název nesmí obsahovat 
označení „ICAO“, pokud mapa nesplňuje všechny 
standardy uvedené v této Hlavě a veškeré standardy 
uvedené pro příslušnou mapu. 

2.3 Doplňkové informace 

2.3.1 Pokud není pro danou mapu stanoveno 
jinak, rozložení doplňujících okrajových poznámek 
musí odpovídat Doplňku 1. 

2.3.2 Pokud není pro danou mapu stanoveno 
jinak, musí být následující informace uvedeny na 
přední straně každé mapy: 

1) označení nebo název souboru map, 

Poznámka: Název může být zkrácen. 

2) název a označení mapového listu, 

3) na každém okraji odkaz na navazující sousední list 

(je-li použitelné). 

2.3.3 K použitým značkám a zkratkám musí být 
uvedena legenda. Legenda musí být umístěna na 
přední nebo zadní straně každé mapy, s výjimkou 
případů, kdy je to neproveditelné z důvodů místa, pak 
může být legenda publikována samostatně. 

2.3.4 Na okraji mapy musí být uveden název 
a odpovídající adresa vydavatele, vyjma případů, kdy 
je mapa vydána jako součást leteckého dokumentu, 
pak může být tato informace umístěna na začátku 
tohoto dokumentu. 

2.4 Značky 

2.4.1 Použité značky musí odpovídat značkám 
uvedeným v Doplňku 2 - „Mapové značky ICAO”, 
s výjimkou případů, kdy je žádoucí uvést na letecké 
mapě speciální vzhledy jevů nebo detaily důležité pro 
civilní letectví, pro které neexistují v současné době 
žádné značky ICAO. Pro tyto účely může být vybrána 
jakákoliv vhodná značka, která nezpůsobí záměnu 
s jakoukoliv existující mapovou značkou ICAO nebo 
nezhorší čitelnost mapy. 

Poznámka: Velikost a nápadnost značek a tloušťka 
a vzdálenost čar se mohou měnit podle měřítka 
a účelu mapy, s ohledem na důležitost předávané 
informace. 

2.4.2 U všech map, bez ohledu na jejich užití, 
musí být v případě výskytu pozemních navigačních 
prostředků, průsečíků a traťových bodů použity stejné 
základní značky pro jejich zobrazení. 

2.4.3 Značka používaná pro význačné body 
musí být založena na posloupnosti značek a zvolena 
v následujícím pořadí: značka pozemního navigačního 
prostředku, značka průsečíku, značka traťového bodu. 
Značka traťového bodu musí být použita pouze 
v případě, že konkrétní význačný bod není ani 
pozemním navigačním prostředkem ani průsečíkem. 

2.4.4 LIS musí k 18. listopadu 2010 zajistit, aby 
značky odpovídaly značkám uvedeným v ust. 2.4.2 
a ust. 2.4.3 a v Doplňku 2 - „Mapové značky ICAO”, 
značka č. 121. 
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2.4.5 LIS by měl zajistit, aby značky odpovídaly 
značkám uvedeným v ust. 2.4.2 a ust. 2.4.3 
a v Doplňku 2 - „Mapové značky ICAO”, značka č. 121. 

2.5 Měřicí jednotky 

2.5.1 Vzdálenosti musí být odvozeny 
od geodetických vzdáleností.  

2.5.2 Vzdálenosti musí být uváděny 
v kilometrech nebo námořních mílích nebo v obojím 
a to tak, aby jednotky byly zřetelně rozlišeny. 

2.5.3 Nadmořské výšky, výšky nad mořem 
a výšky musí být uváděny v metrech nebo stopách 
nebo v obojím, a to tak, aby jednotky byly zřetelně 
rozlišeny. 

2.5.4 Délkové rozměry na letištích a krátké 
vzdálenosti musí být uváděny v metrech. 

2.5.5 Řád rozlišení vzdáleností, rozměrů, výšek 
nad mořem a výšek musí odpovídat specifikacím pro 
danou mapu.  

2.5.6 Měřicí jednotky vyjadřující vzdálenosti, 
nadmořské výšky, výšky nad mořem a výšky musí být 
zřetelně uvedeny na přední straně každé mapy. 

2.5.7 Převodní měřítka (kilometry/námořní míle, 
metry/stopy) musí být uvedena na každé mapě, na 
které jsou uvedeny vzdálenosti, výšky nad mořem 
nebo nadmořské výšky. Převodní měřítka musí být 
umístěna na přední straně každé mapy. 

2.6 Měřítko a zobrazení 

2.6.1 U map zahrnujících velká území musí být 
uveden název a základní údaje a měřítko zobrazení. 

2.6.2 U map zahrnujících malá území musí být 
uvedeno pouze délkové měřítko. 

2.7 Datum platnosti leteckých informací 

Na přední straně každé mapy musí být zřetelně 
uvedeno datum platnosti leteckých informací. 

2.8 Pravopis zeměpisných názvů 

2.8.1 Pro všechny popisy musí být použity 
znaky latinské abecedy. 

2.8.2 Názvy míst a zeměpisných vzhledů jevů 
v zemích, kde se oficiálně používají různé obměny 
latinské abecedy, musí být přijaty v jejich oficiálním 
pravopisu včetně označení přízvuku a diakritických 
znamének příslušné abecedy. 

2.8.3 Pokud se pro zeměpisné výrazy, jako 
„mys", „bod", „záliv", „řeka" používají na jakékoliv 
mapě zkratky, pak musí být každé z těchto slov 
vysvětleno v nezkrácené podobě a v nejpoužívanějším 
tvaru v jazyce, ve kterém je mapa vydána. Ve 
zkratkách používaných na mapách se nesmí používat 
rozdělovací znaménka. 

2.9 Zkratky 

2.9.1 Na leteckých mapách musí být používány 
zkratky, kdykoliv je to vhodné. 

2.9.2 Kdykoliv je to vhodné, musí být používány 
zkratky uvedené v předpisu L 8400 - Zkratky a kódy. 

2.10 Státní hranice 

2.10.1 Na mapách musí být uvedeny státní 
hranice, ale mohou být přerušeny, jestliže by zastínily 
údaje důležitější pro používání mapy. 

2.10.2 Pokud mapa zahrnuje území více než 
jednoho Státu, musí být uvedeny názvy daných zemí. 

Poznámka: V případě závislého území je možné 
v závorce uvádět název suverénního státu. 

2.11 Barvy 

Barvy na mapách by měly odpovídat Doplňku 3 - 
Vzorník barev. 

2.12 Reliéf 

2.12.1 Reliéf, pokud je zobrazen, musí být 
zakreslen takovým způsobem, aby vyhovoval 
potřebám uživatelů mapy pro: 

a) orientaci a identifikaci, 

b) stanovení bezpečných výšek přeletu nad terénem, 

c) srozumitelnost uvedených leteckých informací, 

d) plánování. 

Poznámka: Reliéf se obvykle zakresluje kombinací 
vrstevnic, hypsometrického tónování, výškových kót a 
stínováním horských útvarů; výběr metody se provádí 
podle povahy a měřítka mapy a jejího zamýšleného 
použití. 

2.12.2 Kde je reliéf zakreslen hypsometrickým 
tónováním, měly by použité tóny vycházet z těch, které 
jsou uvedeny v Doplňku 4 - Vzorník hypsometrického 
tónování.  

2.12.3 Pokud mapa obsahuje výškové kóty, musí 
být uvedeny pro vybrané kritické body. 

2.12.3.1 Za hodnotou výškové kóty, jejíž přesnost 
je nejistá, se uvádí znaménko ±. 

2.13 Zakázané, omezené a nebezpečné 
prostory 

Pokud jsou zobrazeny zakázané, omezené nebo 
nebezpečné prostory, musí být uveden odkaz nebo 
další identifikační údaje. Písmena označující stát 
mohou být vynechány. 

Poznámka: Písmena označující stát jsou uvedena 
v dokumentu ICAO Location Indicators (Doc 7910). 

2.14 Vzdušné prostory letových provozních 
služeb 

2.14.1 Je-li na mapě zobrazen vzdušný prostor 
ATS, musí být uvedena třída vzdušného prostoru, typ, 
název nebo volací znak, vertikální hranice 
a používaný(-é) kmitočet(-y) a znázorněny horizontální 
hranice v souladu s Doplňkem 2 - Mapové značky 
ICAO. 

2.14.2 Na mapách používaných pro let za 
viditelnosti musí být na přední nebo zadní straně 
každé mapy uvedeny ty části tabulky klasifikace 
vzdušného prostoru ATS z předpisu L 11, které se 
týkají vzdušného prostoru zobrazeného na dané mapě.
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2.15 Magnetická deklinace 

2.15.1 Na mapě musí být uveden zeměpisný 
sever a magnetická deklinace. Řád rozlišení 
magnetické deklinace musí odpovídat požadavkům na 
danou mapu. 

2.15.2 Pokud je na mapě uvedena magnetická 
deklinace, pak její hodnoty musí odpovídat hodnotám 
pro rok nejblíže datu vydání, který je dělitelný pěti, 
např. 1980, 1985 atd. Ve výjimečných případech, kdy 
by se skutečná hodnota lišila o více než jeden stupeň, 
se do výpočtu pro roční změnu požaduje uvést 
mezilehlé datum a hodnotu. 

Poznámka: Je možné uvést datum a roční změnu 
magnetické deklinace. 

2.15.3 U map postupů podle přístrojů by mělo být 
zveřejnění změny magnetické deklinace provedeno 
v průběhu maximálně šesti cyklů systému AIRAC.  

2.15.4 U velkých koncových oblastí s více letišti 
by měla být použita jediná zaokrouhlená hodnota 
magnetické deklinace, aby postupy, které tyto letiště 
používají, pracovaly s jednou společnou hodnotou 
deklinace. 

2.16 Typografie 

Poznámka: Vzorky typů písma vhodných pro 
použití na leteckých mapách jsou uvedeny 
v dokumentu ICAO Aeronautical Chart Manual (Doc 
8697). 

 
2.17 Letecká data 

2.17.1 MD musí přijmout všechna potřebná 
opatření pro zavedení řádně organizovaného systému 
jakosti, který bude obsahovat postupy, procesy 
a zdroje potřebné k zavedení řízení jakosti v každém 
stupni činnosti, jak je uvedeno v Předpisu L 15, 
ust. 3.6. Vykonávání řízení jakosti musí být 
prokazatelné pro každý stupeň činnosti, kdykoliv to 
bude požadováno. Navíc, LIS musí zajistit stanovení 
postupů, které umožní v libovolném momentě 
vysledovat původ leteckých dat tak, aby bylo možné 
opravit jakékoliv odchylky dat nebo chyby zjištěné 
v průběhu výrobních/udržovacích prací nebo během 
provozu. 
Poznámka:  Požadavky na systém jakosti jsou 
uvedeny v Předpisu L 15, Hlava 3. 

2.17.2 LIS musí zajistit, aby rozlišení leteckých 
dat na mapách bylo v souladu se specifikacemi pro 
příslušnou mapu. 
Poznámka: Specifikace týkající se rozlišení 
leteckých dat na mapách jsou uvedeny v PANS-AIM 
(Doc 10066), Appendix 1.  

2.17.3 MD ve spolupráci s příslušnými složkami 
musí zajistit, aby integrita leteckých dat byla zajištěna 
v průběhu zpracování dat od vytvoření po rozeslání 
k dalšímu zamýšlenému uživateli. 
Poznámka: Specifikace týkající se klasifikace 
integrity ve spojitosti s leteckými daty jsou uvedeny 
v PANS-AIM (Doc 10066), Appendix 1. 

 

2.17.4 Techniky detekce chyb digitálních dat 
musí být používány během vysílání a/nebo uložení 
leteckých dat a souborů digitálních dat.  

Poznámka: Podrobné specifikace týkající se 
technik detekce chyb digitálních dat jsou uvedeny 
v dokumentu PANS-AIM (Doc 10066). 

2.18 Jednotné referenční systémy 

2.18.1 Horizontální referenční systém 

2.18.1.1 Jako horizontální (geodetický) referenční 
systém musí být používán Světový geodetický systém - 
1984 (WGS 84). Uváděné letecké zeměpisné 
souřadnice (označující zeměpisnou šířku a délku) musí 
být vyjádřeny v geodetickém referenčním systému 
WGS 84. 

Poznámka: Návod na používání WGS 84 je 
uveden ve World Geodetic System - 1984 (WGS 84) 
Manual (Doc 9674). 

2.18.1.2 Zeměpisné souřadnice, které byly 
transformovány do souřadnic WGS 84, ale jejichž 
přesnost původního zaměření nevyhovuje 
požadavkům uvedeným v předpisu L 11, Hlava 2 
a v Předpisech L 14 a L 14H, Hlava 2, musí být 
označeny hvězdičkou 

2.18.1.3 Rozlišení zeměpisných souřadnic na 
mapách musí být v souladu se specifikacemi pro 
příslušný soubor map. 

Poznámka 1: Požadavky týkající se určování a 
hlášení (přesnost terénního zaměření a integrita údajů) 
souřadnic zeměpisných poloh vztažených k WGS 84 
stanovených letovými provozními službami jsou 
uvedeny v Předpisu L 11, Hlava 2 a pro polohy 
vztažené k letišti/heliportu v Předpisu L 14, Hlava 2 a 
v Předpisu L 14H, Hlava 2.  

Poznámka 2: Specifikace týkající se klasifikace 
přesnosti a integrity leteckých dat vztažených k WGS-
84 jsou uvedeny v PANS-AIM (Doc 10066), 
Appendix 1. 

2.18.2 Vertikální referenční systém 

2.18.2.1 Jako vertikální referenční systém musí být 
používán údaj střední hladiny moře (MSL), který udává 
vztah výšky měřené podél svislice (výšky nad mořem) 
k povrchu známému jako geoid. 

Poznámka 1: Geoid co nejpřesněji aproximuje MSL. 
Je definován jako ekvipotenciální plocha gravitačního 
pole Země, která je shodná s klidnou střední hladinou 
moře procházející spojitě kontinenty. 

Poznámka 2: Výšky (výšky nad mořem) vztažené ke 
gravitačnímu poli Země se také nazývají ortometrické 
výšky, zatímco vzdálenosti bodů nad elipsoidem se 
nazývají elipsoidické výšky. 

2.18.2.2 Kromě výšek nad mořem vztažených 
k MSL pro specificky zaměřené polohy na zemi musí 
být zvlnění geoidu (vztažené k elipsoidu WGS 84) pro 
tyto polohy rovněž publikováno podle specifikací pro 
danou mapu. 

Poznámka 1: Požadavky týkající se určování a 
hlášení (přesnost terénního zaměření a integrita údajů) 
výšky nad mořem a zvlnění geoidu v určených 
polohách na letištích/heliportech jsou uvedeny 
v Předpisu L 14 Hlava 2 a v Předpisu L 14H, Hlava 2. 
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Poznámka 2: Specifikace týkající se klasifikace 
přesnosti a integrity výšky nad mořem a zvlnění geoidu 
v určených polohách na letištích/heliportech jsou 
uvedeny v PANS-AIM (Doc 10066), Appendix 1. 

2.18.2.3 Rozlišení výšky nad mořem a zvlnění 
geoidu na mapách musí být v souladu se 
specifikacemi pro příslušný soubor map. 

Poznámka: Specifikace týkající se rozlišení výšky 
nad mořem a zvlnění geoidu na mapách jsou uvedeny 
v PANS-AIM (Doc 10066), Appendix 1. 

2.18.3 Časový referenční systém 

2.18.3.1 Jako časový referenční systém musí být 
používán gregoriánský kalendář a světový 
koordinovaný čas (UTC). 

2.18.3.2 Používání jiného časového referenčního 
systému v mapách musí být uvedeno v AIP, GEN 2.1.2 
(Letecká informační příručka). 
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