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HLAVA 20 – ZAŘÍZENÍ PRO ELEKTRONICKÉ ZOBRAZENÍ LETECKÝCH MAP - ICAO 

20.1 Účel 

Zařízení pro elektronické zobrazení leteckých map – 
ICAO odpovídající zálohování a v souladu 
s požadavky na mapy uvedenými v předpisu L6 musí 
umožnit letovým posádkám provádět vhodným 
a časově nenáročným způsobem plánování tratě, 
monitorování tratě a navigaci prostřednictvím 
zobrazení požadovaných informací. 

20.2 Informace vhodné k zobrazení 

20.1.1 Zařízení pro elektronické zobrazení leteckých 
map – ICAO musí být schopno zobrazovat všechny 
letecké informace a informace o umělých objektech 
a topografii požadované předpisem L4, Hlava 5 
a Hlavy 7 až 19. 

20.2.2 Zařízení pro elektronické zobrazení 
leteckých map – ICAO musí být schopno zobrazovat 
všechny letecké informace a informace o umělých 
objektech a topografii doporučované předpisem L4, 
Hlava 5 a Hlavy 7 až 19. 
Poznámka: Zařízení pro elektronické zobrazení 
leteckých map – ICAO může zobrazovat doplňkové 
informace navíc k těm, které jsou požadovány na 
odpovídající papírové mapě, a které mohou být 
považovány za užitečné pro bezpečnou navigaci. 

20.3 Požadavky na zobrazení 

20.3.1 Kategorie zobrazení 

20.3.1.1 Informace vhodné pro zobrazení musí být 
rozděleny do následujících kategorií: 
a) základní zobrazované informace, které zůstávají 

trvale zobrazené, obsahující minimální nezbytné 
informace pro bezpečné provedení letu; a 

b) ostatní zobrazované informace, které nejsou 
považovány za nezbytné pro bezpečné provedení 
letu a které mohou být skryty nebo mohou být 
zobrazeny samostatně na vyžádání. 

20.3.1.2 Přidávání nebo odebírání ostatních 
zobrazovaných informací musí být zajištěno 
jednoduchou funkcí, která ale nesmí umožňovat 
odstranění základních zobrazovaných informací. 

20.3.2 Režimy zobrazení a generování okolního 
prostoru 

20.3.2.1 Zařízení pro elektronické zobrazení 
leteckých map – ICAO musí být v režimu reálného 
pohybu schopno nepřetržitě zakreslovat polohu letadla 
tak, aby resetování a generování okolního prostoru 
probíhalo automaticky. 
Poznámka: Další režimy, jako např. statická 
zobrazení mapy, mohou být k dispozici. 

20.3.2.2 Zařízení musí umožňovat ruční změnu 
mapové oblasti a polohy letadla vzhledem k okraji 
zobrazení. 

20.3.3 Měřítko 

Zařízení musí umožňovat změnu měřítka zobrazení 
mapy. 

20.3.4 Značky 

Používané značky musí být v souladu se značkami, 
které jsou specifikovány pro elektronické mapy 
v Doplňku 2, Mapové značky – ICAO vyjma případů, 
kdy je požadováno zobrazení položek, pro které 
nebyla žádná mapová značka ICAO stanovena. 
V těchto případech musí být vybrány takové mapové 
značky, které: 
a) pracují s minimálním množstvím čar, oblouků 

a vyplněním plochy; 
b) nezpůsobí záměnu s jakoukoliv již existující 

leteckou mapovou značkou; 
c) nenaruší čitelnost zobrazení. 
Poznámka: Ke každé značce mohou být 
doplňovány další detaily podle rozlišovací schopnosti 
výstupového média, ale jakékoliv vylepšení nesmí 
změnit základní rozpoznatelnost značky. 

20.3.5 Technické prostředky zobrazení 

20.3.5.1 Viditelná velikost zobrazované mapy musí 
být dostatečná pro zobrazení informací požadovaných 
v ust. 20.2 bez přílišného posouvání. 

20.3.5.2 Zařízení pro zobrazení musí být schopna 
přesně zobrazit prvky uvedené v Doplňku 2, Mapové 
značky - ICAO. 

20.3.5.3 Způsob zobrazování musí být takový, aby 
byla zobrazovaná informace zřetelně čitelná uživateli 
v podmínkách přírodního i umělého osvětlení pilotního 
prostoru. 

20.3.5.4 Jas displeje musí být nastavitelný letovou 
posádkou. 

20.4 Poskytování a aktualizace dat 

20.4.1 Poskytování a aktualizace dat, které mají 
být zobrazeny, musí být v souladu s požadavky na 
systém jakosti leteckých údajů. 
Poznámka: Požadavky na systém jakosti leteckých 
údajů jsou uvedeny v Hlavě 2, ust. 2.17 a předpisu 
L15, Hlava 3, ust. 3.2. 

20.4.2 Zařízení pro zobrazování musí být schopno 
automaticky přijmout autorizovanou aktualizaci 
stávajících dat. Musí být zajištěn způsob kontroly 
umožňující zjistit, že autorizovaná data a všechny 
platné aktualizace těchto dat byly do zařízení správně 
uloženy. 
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20.4.3 Zařízení pro zobrazování musí být schopno 
přijmout ručně zadávané aktualizace k autorizovaným 
datům s jednoduchým způsobem ověření před jejich 
konečným přijetím. Ručně zadané aktualizace musí 
být na zobrazena odlišně od autorizovaných dat 
a autorizovaných aktualizací a nesmí ovlivňovat 
čitelnost zobrazení. 

20.4.4 O zavedení všech aktualizací musí být 
veden záznam včetně data a času jejich zavedení do 
systému. 

20.4.5 Zařízení musí letové posádce umožňovat 
zobrazování aktualizací tak, aby letová posádka mohla 
zkontrolovat obsahy aktualizací a ověřit, zda jsou 
zahrnuty do systému. 
 
20.5 Zkoušky funkčnosti, signalizace poruch 
a jejich indikace 

20.5.1 Zařízení musí obsahovat prostředky, které 
umožní provést na palubě zkoušky jeho hlavních 
funkcí. V případě poruchy musí být při zkoušce 
zobrazena informace označující vadné části systému. 

20.5.2 Zařízení musí obsahovat vhodnou 
signalizaci nebo indikaci selhání systému. 

20.6 Požadavky na zálohu 

Pro zajištění bezpečné navigace v případě poruchy 
zařízení pro elektronické zobrazení leteckých map - 
ICAO, musí požadavky na zajištění přiměřené zálohy 
zahrnovat: 
a) zařízení umožňující bezpečné převzetí funkce 

zařízení pro elektronické zobrazení leteckých map 
– ICAO tak, aby porucha nezpůsobila kritickou 
situaci; a 

b) záložní zařízení usnadňující způsob bezpečné 
navigace po zbývající část letu. 

Poznámka: Za vhodný záložní systém může být 
považováno použití papírových map. 
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