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HLAVA 4 - LETIŠTNÍ PŘEKÁŽKOVÁ MAPA - ICAO - TYP B 

ČR: 

V ČR se v současné době ustanovení Hlavy 4 
neuplatňují. 
 
4.1 Účel 

4.1.1 Tato mapa musí poskytovat informace 
k plnění následujících funkcí: 
a) stanovení minimálních bezpečných nadmořských 

výšek/výšek včetně výšek pro postupy přiblížení 
okruhem; 

b) stanovení postupů pro případ nouzových situací 
během vzletu nebo přistání; 

c) aplikace kritérií pro přelet překážek a jejich 
značení; a 

d) jako podklad pro tvorbu leteckých map. 

4.2 Dostupnost 

4.2.1 Dostupnost letištní překážkové mapy - ICAO - 
typ B musí být zajištěna způsobem popsaným 
v ust. 1.3.2 pro všechna letiště používaná mezinárodní 
pravidelnou leteckou dopravou kromě těch, pro která 
je v souladu s Hlavou 5 publikována letištní terénní 
a překážková mapa - ICAO (elektronická). 

4.2.2 Pokud je vydána kombinovaná mapa 
vyhovující požadavkům specifikovaným v Hlavách 3 
a 4, musí být označena jako „Letištní překážková 
mapa - ICAO - (podrobná)“. 

4.3 Měřicí jednotky 

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

4.3.2 Délkové rozměry musí být zaokrouhleny na 
nejbližší polovinu metru. 

4.4 Pokrytí a měřítko 

4.4.1 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 vztažného bodu letiště 
a jejich výšky nad mořem. 

4.4.2 Délkové měřítko musí být v rozmezí od 
1:10000 do 1:20000. 

4.4.3 Na mapě musí být uvedeno délkové grafické 
měřítko současně v metrech a stopách. Kde je to 
nezbytné, musí být uvedeno také délkové grafické 
měřítko v kilometrech a délkové grafické měřítko 
v námořních mílích. 

4.5 Provedení 

Mapa musí obsahovat: 
a) veškeré nezbytné vysvětlivky k použitému 

zobrazení; 
b) veškerý nezbytný popis použité sítě; 
c) poznámku vyjadřující, že překážkami se rozumí ty 

objekty, které pronikají plochami specifikovanými 
v předpisu L 14, Hlava 4; 

d) pole pro záznam změn a jejich datum; 
e) vyznačení každé minuty zeměpisné šířky a délky 

s udáním hodnoty ve stupních a minutách vně 
rámu mapy. 

Poznámka: Čáry rovnoběžek a poledníků mohou být 
zobrazeny po celé ploše mapy. 

4.6 Označení 
Na mapě musí být uveden název země, ve které se 
letiště nachází, název města nebo obce nebo oblasti, 
které letiště slouží a název letiště. 

4.7 Umělé objekty a topografie 

4.7.1 Podrobnosti hydrografické a odvodňovací sítě 
musí být uvedeny jen v minimální míře. 

4.7.2 Na mapě musí být zobrazeny budovy 
a ostatní výrazné objekty související s letištěm. Pokud 
je to možné, musí být zakresleny v měřítku. 

4.7.3 Všechny objekty, ať umělé nebo přírodní, 
které vyčnívají nad vzletové a přibližovací plochy 
specifikované v ust. 4.9 nebo nad plochy 
specifikované v předpisu L 14, Hlava 4, musí být 
zakresleny. 

4.7.4 Silnice a železniční tratě v prostoru vzletu 
a přiblížení, které jsou vzdáleny méně než 600 m 
(2000 ft) od konce dráhy nebo jejího prodloužení, musí 
být zakresleny. 
Poznámka: Má-li to význam, mohou být též uvedeny 
zeměpisné názvy. 

4.8 Magnetická deklinace 
Na mapě musí být vykreslena kompasová růžice, 
orientovaná k zeměpisnému severu nebo 
zeměpisnému pólu, zobrazující magnetickou deklinaci 
zaokrouhlenou na nejbližší stupeň včetně data 
magnetické informace a velikosti roční změny. 

4.9 Letecké údaje 

4.9.1 Na mapě musí být zobrazeny: 
a) vztažný bod letiště a jeho zeměpisné souřadnice 

ve stupních, minutách a vteřinách; 
b) obrysy drah plnou čárou; 
c) délka a šířka dráhy; 
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d) magnetický směrník dráhy zaokrouhlený na 
nejbližší stupeň a číselné označení dráhy; 

e) výška osy dráhy nad mořem na každém jejím 
konci, na dojezdové dráze, na počátku každé 
vzletové a přibližovací plochy a u každé významné 
změny podélného sklonu dráhy a dojezdové dráhy; 

f) pojezdové dráhy, odbavovací a parkovací plochy 
včetně jejich označení a jejich obrysy plnou čárou; 

g) dojezdové dráhy včetně jejich označení 
a zakreslené přerušovanou čárou; 

h) délka každé dojezdové dráhy; 
i) předpolí včetně jejich označení zakreslená 

přerušovanou čárou; 
j) délka každého předpolí; 
k) vzletové a přibližovací plochy včetně označení 

a zakreslené přerušovanou čárou; 
l) prostory vzletu a přiblížení. 

Poznámka: Prostor vzletu je popsán 
v ust. 3.8.2.1. Prostor přiblížení se skládá z plochy 
na povrchu země ležícího přímo pod přibližovací 
plochou, jak je popsán v předpisu L 14, Hlava 4. 

m) překážky v jejich přesné poloze, včetně: 
1) značky určující typ překážky; 
2) výšky nad mořem; 
3) označení; 
4) hranic průniku překážek značného rozsahu 

provedených výrazným způsobem popsaným 
v legendě. 

Poznámka: Toto nevylučuje potřebu uvést 
kritické výškové kóty uvnitř prostorů vzletu 
a přiblížení. 

n) veškeré další překážky, jak je stanoveno 
v ust. 3.8.1.1 včetně překážek, které by jinak byly 
vypuštěny, protože jsou zastíněny jinou překážkou. 

Poznámka: Specifikace v předpisu L 14, Hlava 4 
jsou minimálními požadavky. Tam, kde byly ÚCL 
stanoveny nižší plochy, je možné je použít pro 
stanovení překážek. 

4.9.1.1 Na mapě musí být uveden druh povrchu 
dráhy a dojezdové dráhy. 

4.9.1.2 Kde je to proveditelné, nejvyšší objekt nebo 
překážka mezi sousedícími prostory přiblížení uvnitř 
kruhu o poloměru 5000 m (15000 ft), se středem ve 
vztažném bodě letiště, musí být vyznačen nápadným 
způsobem. 

4.9.1.3 Musí být zakresleny oblasti s porostem 
stromů a vzhledy jevů reliéfu, z nichž část tvoří 
překážky. 

4.10 Přesnost 

4.10.1 Na mapě musí být uveden řád dosahované 
přesnosti. 

4.10.2 Délkové rozměry a výšky pohybových ploch, 
dojezdových drah a předpolí nad mořem, musí být 
uvedeny v mapě zaokrouhlené na nejbližší 0,5 m nebo 
1 ft. 

4.10.3 Řád přesnosti zeměměřičských prací 
a přesnost výroby mapy musí být taková, aby 
výsledné údaje mohly být odečteny z mapy 
s následující maximální odchylkou: 
a) prostory vzletu a přiblížení: 

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; 

b)  ostatní prostory: 
1) délkové údaje: 5 m (15 ft) do vzdálenosti 

5000 m (15000 ft) od vztažného bodu letiště 
a 12 m (40 ft) za tímto prostorem, 

2) výškové údaje: 1 m (3 ft) do vzdálenosti 
1500 m (5000 ft) od vztažného bodu letiště 
a dále s nárůstem v poměru 1:1000. 

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

 


