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HLAVA 3 - LETIŠTNÍ PŘEKÁŽKOVÁ MAPA - ICAO - TYP A (PROVOZNÍ OMEZENÍ) 

3.1 Účel 

3.1.1 Tato mapa musí spolu s příslušnou informací 
uvedenou v AIP poskytovat provozovateli údaje 
potřebné pro splnění provozních omezení uvedených 
v předpisu L6 Část I, Hlava 5 a Část III, Oddíl II, Hlava 
3. 

3.2 Dostupnost 

3.2.1 Dostupnost letištní překážkové mapy - ICAO 
– typ A (provozní omezení) musí být zajištěna 
způsobem popsaným v ust. 1.3.2 pro všechna 
pravidelně používaná mezinárodní letiště kromě těch, 
která v prostorech trajektorie vzletu nemají žádné 
překážky nebo pro která je v souladu s Hlavou 5 
publikována letištní terénní a překážková mapa - ICAO 
(elektronická). 

3.2.2 Pokud není mapa požadována z důvodu 
neexistence žádných překážek v prostoru trajektorie 
vzletu, musí být tato skutečnost publikována v AIP. 

3.3 Měřicí jednotky 

3.3.1 Výšky nad mořem musí být zaokrouhleny na 
nejbližší polovinu metru nebo nejbližší stopu. 

3.3.2 Délkové rozměry musí být zaokrouhleny na 
nejbližší polovinu metru. 

3.4 Pokrytí a měřítko 

3.4.1 Velikost zobrazeného území musí být taková, 
aby zahrnovala všechny překážky. 
Poznámka: Samostatně stojící vzdálené překážky, 
které by zbytečně zvětšovaly rozměr listu, je možné 
znázornit šipkou a příslušnou značkou s informací 
o vzdálenosti a směrníku od vzdálenějšího konce 
dráhy a jejich výšky nad mořem. 

3.4.2 Délkové měřítko musí být v rozmezí od 
1:10000 do 1:15000. 

3.4.3 Délkové měřítko by mělo být 1:10000. 
Poznámka: Z důvodů urychlení vydání map je 
možné použít měřítko 1:20000. 

3.4.4 Výškové měřítko musí být desetinásobkem 
délkového měřítka. 

3.4.5 Grafická měřítka. Na mapách musí být 
uvedeno délkové a výškové grafické měřítko současně 
v metrech a stopách. 

3.5 Provedení 

3.5.1 Mapy musí zobrazovat půdorys a profil každé 
dráhy (RWY) a všechny s ní související dojezdové 
dráhy nebo předpolí, prostor trajektorie vzletu 
a překážky. 

3.5.2 Profil každé dráhy, dojezdové dráhy, předpolí 
a překážek v prostoru trajektorie vzletu musí být 
umístěn nad odpovídajícím půdorysem. Profil 
alternativního prostoru trajektorie vzletu musí 
obsahovat přímý průmět celé trajektorie vzletu a musí 
být umístěn nad odpovídajícím půdorysem způsobem 
umožňujícím nejsnazší výklad informací. 

3.5.3 Síť profilu musí pokrývat celou oblast profilu 
kromě dráhy. Nulovou hodnotou výškové stupnice 
musí být střední hladina moře. Nulovou hodnotou 
délkové stupnice musí být vzdálenější konec dráhy 
od příslušného prostoru trajektorie vzletu. Dělící rysky 
stupnice určující dělení intervalů musí být vyznačeny 
podél spodní čáry sítě a podél svislého okraje.  

3.5.3.1 Intervaly výškové sítě musí být po 30 m  
(100 ft) a délkové sítě po 300 m (1000 ft). 

3.5.4 Mapa musí obsahovat: 

a) pole pro záznam provozních údajů specifikovaných 
v ust. 3.8.3, 

b) pole pro záznam změn a jejich dat. 

3.6 Označení 

Na mapě musí být uveden název země, ve které se 
letiště nachází, název města nebo obce nebo oblasti, 
které letiště slouží, název letiště a označení  
dráhy(-ah). 

3.7 Magnetická deklinace 
Na mapě musí být vyznačena hodnota magnetické 
deklinace zaokrouhlená na nejbližší stupeň a datum 
zjištění této informace. 

3.8 Letecké údaje 

3.8.1 Překážky 

3.8.1.1 Objekty v prostoru trajektorie vzletu, které 
přesahují plochu se sklonem 1,2 % a počátkem 
stejným jako prostor trajektorie vzletu, musí být 
označeny jako překážky, kromě těch překážek, které 
leží zcela v zákrytu (ve stínu) jiných překážek, jak je 
definováno v ust. 3.8.1.2. Tyto nemusí být zobrazeny. 
Pohyblivé objekty jako lodě, vlaky a nákladní 
automobily, které by mohly vystupovat nad 1,2% 
plochu, musí být považovány za překážky, ale nesmí 
být pokládány za překážky schopné vytvořit zastínění. 

3.8.1.2 Stínem překážky se rozumí plocha začínající 
vodorovnou čárou procházející vrcholem překážky 
v pravém úhlu k ose prostoru trajektorie vzletu. Tato 
plocha pokrývá celou šířku prostoru trajektorie vzletu 
a sahá až k ploše definované v ust. 3.8.1.1 nebo 
k nejbližší vyšší překážce, jestliže se tato vyskytne 
dříve. Pro prvních 300 m (1000 ft) prostoru trajektorie 
vzletu jsou stínové plochy vodorovné a za tímto 
bodem stoupají se sklonem 1,2 %. 
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3.8.1.3 Jestliže je plánováno odstranění překážky 
vytvářející zastínění, objekty, které by se po jejím 
odstranění staly překážkami, musí být vyznačeny. 

3.8.2 Prostor trajektorie vzletu 

3.8.2.1 Prostor trajektorie vzletu se skládá ze 
čtyřúhelníkové plochy na povrchu země ležící přímo 
pod a symetricky rozložené okolo trajektorie vzletu. 
Tato plocha je charakterizována takto: 
a) začíná na konci plochy vyhlášené jako vhodné pro 

vzlet (tj. na konci dráhy nebo předpolí, podle dané 
situace), 

b) její šířka v počátečním bodě je 180 m (600 ft) 
a tato šířka se zvětšuje v poměru 0,25D na 
maximum 1800 m (6000 ft), kde D je vzdálenost od 
počátku. 

c) pokračuje do bodu, za kterým nejsou překážky 
nebo do vzdálenosti 10,0 km (5,4 NM), podle toho, 
která hodnota je menší. 

3.8.2.2 Dráhy, které jsou využívané letadly 
s provozním omezením, které nevylučuje použití 
gradientu trajektorie vzletu menšího než 1,2 %, musí 
být velikost prostoru trajektorie vzletu uvedená 
v ust. 3.8.2.1 c) zvětšena nejméně na 12,0 km 
(6,5 NM) a sklon plochy uvedené v ust. 3.8.1.1 
a v ust. 3.8.1.2 musí být snížen na 1,0 % nebo méně. 
Poznámka: Pokud se plocha o sklonu 1,0 % 
nedotýká překážek, je možné tuto plochu snížit až na 
výšku první překážky. 

3.8.3 Vyhlášené délky 

3.8.3.1 Pro každý směr každé dráhy musí být 
uvedeny na vyhrazeném místě následující informace : 

a) použitelná délka rozjezdu (TORA); 

b) použitelná délka přerušeného vzletu (ASDA); 

c) použitelná délka vzletu (TODA); 

d) použitelná délka přistání (LDA). 

Poznámka: Pokyny k výpočtu vyhlášených délek 
jsou uvedeny v předpisu L14, Dodatek A, bod 3. 

3.8.3.2 Tam, kde není vyhlášená délka stanovena, 
protože dráha je použitelná jen v jednom směru, musí 
být taková dráha označena jako „nepoužitelná pro 
vzlet, přistání nebo obojí". 

3.8.4 Půdorys a profil 

3.8.4.1 Půdorys musí znázorňovat: 
a) obrysy drah plnou čarou včetně údajů o délce 

a šířce, magnetickém směrníku zaokrouhleného 
na nejbližší stupeň a číselné označení dráhy; 

b) obrysy předpolí přerušovanou čárou, včetně údaje 
o délce a jeho označení; 

c) prostory trajektorie vzletu čárkovanou čárou a její 
osu tenkou čárou sestávající z krátkých a dlouhých 
čárek; 

d) alternativní prostory trajektorie vzletu. Pokud jsou 
zakresleny alternativní prostory trajektorie vzletu, 
které nejsou symetrické k prodloužené ose dráhy, 
musí se doplnit poznámkami vysvětlujícími význam 
takových prostorů; 

e) překážky, včetně: 
1)  přesné polohy každé překážky, spolu se 

značkou zobrazující její typ; 

2)  výšky nad mořem a označení každé překážky; 

3)  hranic průniku překážek značného rozsahu 
provedených výrazným způsobem popsaným 
v legendě. 

Poznámka: Toto nevylučuje potřebu uvést kritické 
výškové kóty uvnitř prostoru trajektorie vzletu. 

3.8.4.1.1 Druh povrchu dráhy a dojezdové dráhy 
musí být uveden. 

3.8.4.1.2 Dojezdové dráhy musí být označeny 
a zakresleny přerušovanou čárou. 

3.8.4.1.3 Pokud jsou zakresleny dojezdové dráhy, 
musí být uvedena jejich délka. 

3.8.4.2 Profil musí znázorňovat: 

a) profil osy dráhy plnou čárou a profil osy kterékoliv 
s ní související dojezdové dráhy a předpolí 
přerušovanou čárou; 

b) výšku osy dráhy nad mořem na obou koncích 
dráhy, u dojezdové dráhy a na počátku každého 
prostoru trajektorie vzletu, a u každé významné 
změny sklonu dráhy a dojezdové dráhy, 

c) překážky včetně: 
1) každé překážky zakreslené plnou svislou čárou 

sahající od vhodné čáry sítě přes nejméně 
jednu další čáru sítě až do výšky vrcholu 
překážky nad mořem; 

2) označení každé překážky; 

3) hranic průniku překážek značného rozsahu 
provedených výrazným způsobem popsaným 
v legendě. 

Poznámka: Je možné zakreslit překážkový profil 
sestávající z čáry spojující vrcholy všech překážek 
a představující zastínění vytvořené za sebou 
následujícími překážkami. 
 

3.9 Přesnost 

3.9.1 Na mapě musí být uveden řád dosahované 
přesnosti. 

3.9.2 Délkové rozměry a výšky dráhy, dojezdové 
dráhy a předpolí nad mořem by měly být v mapě 
uvedeny zaokrouhlené na nejbližší 0,5 m nebo 1 ft. 

3.9.3 Řád přesnosti zeměměřičských prací 
a přesnost výroby mapy musí být taková, aby údaje 
v prostoru trajektorie vzletu mohly být odečteny 
z mapy s následující maximální odchylkou: 

1) délkové údaje: 5 m (15 ft) v počátečním bodě 
s nárůstem v poměru 1:500; 

2) výškové údaje: 0,5 m (1,5 ft) v prvních 300 m 
(1000 ft) a dále s nárůstem v poměru 1:1000. 

3.9.4 Údaj. Pokud není k dispozici přesný vertikální 
referenční údaj, musí být stanovena výška použitého 
údaje nad mořem a musí být označena jako 
předpokládaná.  


