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HLAVA 5 - LETIŠTNÍ TERÉNNÍ A PŘEKÁŽKOVÁ MAPA - ICAO (ELEKTRONICKÁ)

5.1 Účel 

5.1.1 Tato elektronická mapa zobrazuje terénní 
a překážková data v kombinaci s leteckými daty, dle 
vhodnosti, nezbytnými: 

a) ke splnění provozních omezení uvedených 

v předpisu L 6, Část I, Hlava 5 a Část III, Oddíl II, 

Hlava 3, které umožní provozovateli vytvořit 

postupy pro nenadálé situace pro případ nouze 

během nezdařeného přiblížení nebo vzletu 

a vypracovat analýzy provozních omezení 

letadla; a 

b) jako podklad pro následující využití v letectví: 

1) návrh přístrojových postupů (včetně postupu 
přiblížení okruhem); 

2) omezení a odstranění letištních překážek; a 

3) poskytnutí zdrojových dat pro výrobu dalších 
leteckých map. 

5.2 Dostupnost 

5.2.1 Od 12. listopadu 2015 musí být dostupnost 
letištní terénní a překážkové mapy - ICAO 
(elektronické) zajištěna způsobem popsaným 
v ust. 1.3.2 pro letiště využívaná mezinárodní 
pravidelnou leteckou dopravou. 

Poznámka 1:  Tam, kde je k dispozici letištní 
terénní a překážková mapa - ICAO (elektronická), není 
vyžadována letištní překážková mapa – ICAO - Typ A 
(provozní omezení) a letištní překážková mapa – 
ICAO - Typ B (viz 3.2.1 a 4.2.1). 

Poznámka 2:  Informace vyžadované terénní 
mapou pro přesné přiblížení - ICAO mohou být 
uvedeny v letištní terénní a překážkové mapě - ICAO 
(elektronické). V takovém případě není terénní mapa 
pro přesné přiblížení - ICAO vyžadována (viz 6.2.1). 

5.2.2 Letištní terénní a překážkové mapy – ICAO 
(elektronické) by měly být dostupné způsobem 
popsaným v ust. 1.3.2 pro všechna letiště používaná 
mezinárodní pravidelnou leteckou dopravou. 

5.2.3 Letištní terénní a překážková mapa - ICAO 
(elektronická) musí být na vyžádání dostupná také 
v papírové formě. 

Poznámka: Požadavky na papírový výtisk mapy viz 
ust. 5.7.7. 

5.2.4 Jako základní rámec pro modelování dat 
musí být použit soubor norem ISO 19100 týkající se 
zeměpisných informací. 

Poznámka: Použití souboru norem ISO 19100 
týkající se zeměpisných informací podporuje 
vzájemnou výměnu a využití letištní terénní 
a překážkové mapy - ICAO (elektronické) mezi 
různými uživateli. 

5.3 Označení 

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

5.4 Pokrytí mapy 

Velikost zobrazeného území musí být taková, aby 
zahrnovala Prostor 2, jak je specifikován v předpisu 
L 15, Hlava 5. 

5.5 Obsah mapy 

5.5.1 Všeobecně 

5.5.1.1 Při vývoji počítačových grafických aplikací, 
které se používají při zobrazení vzhledů jevů na mapě, 
musí být vazby mezi vzhledy jevů, atributy vzhledů 
jevů a podkladová prostorová geometrie a související 
topologické vazby specifikovány pomocí schématu 
použití. Zobrazené informace musí být poskytnuty na 
základě specifikací zobrazení, aplikovaných v souladu 
s definovanými pravidly pro zobrazení. Specifikace 
a pravidla pro zobrazení nesmí být součástí datové 
sady. Pravidla pro zobrazení musí být uložena 
v katalogu zobrazení, který musí odkazovat na 
specifikace zobrazení uložené odděleně. 

Poznámka: Norma ČSN ISO 19117 uvádí definici 
schématu popisujícího zobrazovací mechanizmy 
zeměpisných informací založených na vzhledech jevů 
a norma ČSN ISO 19109 stanovuje požadavky na 
schéma použití. Prostorová geometrie a  související 
topologické vazby jsou definovány normou ČSN ISO 
19107. 

5.5.1.2 Značky použité k zobrazení vzhledů jevů 
musí být v souladu s ust. 2.4 a Doplňkem 2 – Mapové 
značky ICAO. 

5.5.2 Vzhledy jevů vztahující se k terénu 

5.5.2.1 Vzhledy jevů vztahující se k terénu 
a související atributy, které mají být zobrazeny 
a v rámci databáze provázány s mapou, musí být 
založeny na datových sadách pro terén, které splňují 
požadavky předpisu L 15, Hlava 5. 

Poznámka: Specifikace týkající se datových sad pro 
terén jsou uvedeny v PANS-AIM (Doc 10066), 
Chapter 5 a Appendix 1, 6 a 8. 

5.5.2.2 Vzhledy jevů popisující terén musí být 
zobrazeny způsobem, který podává účinný všeobecný 
dojem terénu. Reliéf musí být vyjádřen znázorněním 
souvislé plochy terénu pomocí interpolace hodnot 
výšek nad mořem ve všech průsečících stanovené 
mřížky vztažených ke společnému počátku, též známé 
jako digitální výškový model (DEM). 

Poznámka: V souladu s předpisem L 15, Hlava 5 
a PANS-AIM (Doc 10066), Chapter 5 a Appendix 1 a 8 
je rozteč bodů (mřížky) Prostoru 2 v DEM 
specifikována 1 obloukovou vteřinou (přibližně 30 m). 
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5.5.2.3 Znázornění reliéfu by mělo být provedeno 
jako volitelná vrstva vrstevnic navíc k DEM. 

5.5.2.4 Pro zpřesnění DEM by měl být použit 
ortorektifikovaný snímek, který spáruje vzhledy jevů 
DEM se vzhledy jevů překryvné vrstvy. Tento obraz by 
měl být proveden jako samostatná volitelná vrstva. 

5.5.2.5 Zobrazené vzhledy jevů terénu musí být 
provázány s těmito souvisejícími atributy v databázi: 

a) horizontální poloha bodů mřížky v zeměpisných 

souřadnicích a výšky bodů nad mořem; 

b) druh povrchu; 

c) interval vrstevnic, jsou-li k dispozici; a 

d) názvy měst, obcí a dalších významných 

topografických vzhledů jevů. 

5.5.2.6 Dodatečné atributy terénu poskytnuté 
v databázi by měly být provázány se zobrazenými 
vzhledy jevů terénu. 

Poznámka: Specifikace týkající se atributů terénu 
jsou uvedeny v PANS-AIM (Doc 10066), Appendix 6, 
tabulka A6-1.  

5.5.3 Vzhledy jevů vztahující se k překážkám 

5.5.3.1 Vzhledy jevů vztahující se k překážkám 
a související atributy zobrazené na mapě nebo v rámci 
databáze provázané s mapou musí být založeny na 
datových sadách pro překážky, které splňují 
požadavky předpisu L 15, Hlava 5. 

Poznámka: Specifikace týkající se datových sad pro 
překážky jsou uvedeny v PANS-AIM (Doc 10066), 
Chapter 5 a Appendix 1, 6 a 8. 

5.5.3.2 Každá překážka musí být zobrazena 
odpovídající značkou a označením překážky. 

5.5.3.3 Zobrazené vzhledy jevů vztahující se 
k překážkám musí být provázány s těmito 
souvisejícími atributy v databázi: 

a) horizontální poloha v zeměpisných souřadnicích 

a související výšky nad mořem; 

b) druh překážky; a 

c) rozměr překážky, je-li to vhodné. 

5.5.3.4 Dodatečné atributy překážek poskytnuté 
v databázi by měly být provázány se zobrazenými 
vzhledy jevů vztahujícími se k překážkám. 

Poznámka: Specifikace týkající se atributů překážek 
jsou uvedeny v PANS-AIM (Doc 10066), Appendix 6, 
tabulka A6-2.  

5.5.4 Vzhledy jevů vztahující se k letišti 

5.5.4.1 Vzhledy jevů vztahující se k letišti 
a související atributy zobrazené na mapě nebo v rámci 
databáze provázané s mapou musí být založeny na 
údajích o letišti, které splňují požadavky předpisu L15, 
Hlava 5.  

Poznámka: Specifikace týkající se vzhledu jevů 
vztahující se k letišti a souvisejících atributů jsou 
uvedeny v PANS-AIM (Doc 10066), Chapter 5, 
Appendix 1. 

5.5.4.2 Tyto vzhledy jevů vztahující se k letišti musí 
být zobrazeny odpovídající značkou: 

a) vztažný bod letiště; 

b) dráha(-y) s číselným označením a pokud jsou 

k dispozici, dojezdová dráha(-y) a předpolí; a 

c) pojezdové dráhy, odbavovací plochy, velké 

budovy a jiné významné vzhledy jevů vztahující 

se k letišti. 

5.5.4.3 Zobrazené vzhledy jevů vztahující se 
k letišti musí být provázány s těmito souvisejícími 
atributy v databázi: 

a) zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště; 

b) magnetická deklinace letiště, rok jejího měření 

a její roční změna; 

Poznámka: Magnetická deklinace může být 
provázána se vztažným bodem letiště. 

c) délka a šířka dráhy, dojezdové dráhy a předpolí; 

d) druh povrchu dráhy a dojezdové dráhy; 

e) magnetický směrník dráhy; 

f) nadmořské výšky konců dráhy (drah), dojezdové 

dráhy a předpolí a všech významných změn ve 

sklonu dráhy a dojezdové dráhy; 

g) vyhlášené délky pro každý směr dráhy nebo 

zkratka „NU“ v případě, že směr dráhy nelze 

použít pro vzlet nebo přistání nebo obojí. 

Poznámka: Pokyny k vyhlášeným délkám jsou 
uvedeny v předpisu L 14, Dodatek A. 

5.5.5 Vzhledy jevů vztahující se 
k radionavigačním zařízením 

Každý vzhled jevu vztahující se k radionavigačním 
zařízením v rámci pokrytí mapy musí být zobrazen 
odpovídající značkou. 

Poznámka: Atributy vzhledů jevů vztahujících se 
k navigačním zařízením mohou být provázány se 
zobrazenými vzhledy jevů vztahujícími se 
k navigačním zařízením v databázi(-ích). 

5.6 Přesnost a rozlišení 

5.6.1 Řád dosahované přesnosti leteckých dat, 
dat terénu a překážek musí být v souladu se 
zamýšleným použitím. 

Poznámka: Specifikace týkající se přesnosti 
leteckých dat, dat terénu a překážek jsou uvedeny 
v PANS-AIM (Doc 10066), Appendix 1. 

5.6.2 Rozlišení leteckých dat, dat terénu a 
překážek musí odpovídat skutečné přesnosti údajů. 

Poznámka: Specifikace týkající se řádu rozlišení 
leteckých dat, dat terénu a překážek jsou uvedeny 
v PANS-AIM (Doc 10066), Appendix 1. 

5.7 Elektronická funkčnost 

5.7.1 Měřítko zobrazení mapy musí být možné 
měnit. Značky a velikost textu se musí z důvodu 
zlepšení čitelnosti měnit současně s měřítkem mapy. 

5.7.2 Informace na mapě musí být 
transformované pomocí georeference a polohu 
kurzoru musí být možné určit nejméně na nejbližší 
vteřinu. 

5.7.3 Mapa musí být kompatibilní s běžně 
dostupným počítačovým hardware, software a médii. 

5.7.4 Mapa by měla obsahovat vlastní software 
na prohlížení. 
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5.7.5 Odstranění informací z mapy nesmí být 
možné bez autorizované aktualizace. 

5.7.6 Pokud z důvodu zahlcení informacemi 
nemohou být v jediném úplném pohledu dostatečně 
přehledně zobrazeny detaily potřebné k funkci mapy, 
musí být k dispozici volitelné vrstvy informací 
umožňující zvolit si jejich kombinaci. 

Poznámka: Provedení elektronické mapy 
s uživatelem volitelnými informačními vrstvami je 
upřednostňovanou metodou zobrazení většiny vzhledů 
jevů vztahujících se k letišti. 

5.7.7 Musí být umožněno vytištění mapy dle 
specifikací obsahu a měřítka stanovených uživatelem. 

Poznámka 1:  Tištěný výstup se může skládat 
z „dlaždicového“ uspořádání listů nebo ze specifických 
vybraných oblastí dle požadavků uživatele. 

Poznámka 2:  Informace o atributech vzhledů jevů 
dostupné provázáním do databáze mohou být 
poskytnuty na zvláštních náležitě popsaných listech. 

5.8 Specifikace mapového datového 
produktu 

5.8.1 Souhrnná zpráva o datových sadách 
obsažených v mapě musí být poskytnuta ve formě 
specifikací datového produktu, na základě kterých 
budou uživatelé z oboru letectví schopni zhodnotit 
mapový datový produkt a určit, zda splňuje požadavky 
na zamýšlené využití (aplikaci). 

5.8.2 Specifikace mapového datového produktu 
musí obsahovat popis, oblast specifikace, identifikaci 
datového produktu, informaci o datovém obsahu, 
použitý referenční systém, požadavky na jakost dat 
a informace o sběru, údržbě a zobrazení dat, 
o dodávce datového produktu, jakékoliv další 
dostupné informace a metadata. 

Poznámka: Norma ČSN EN ISO 19131 specifikuje 
požadavky a ukázku specifikací datového produktu 
pro zeměpisné informace. 

5.8.3 Popis specifikace mapového datového 
produktu musí obsahovat neformální popis produktu 
a všeobecné informace o datovém produktu. Oblast 
specifikace mapového datového produktu musí 
obsahovat prostorový (horizontální) rozsah pokrytí 
mapy. Identifikace mapového datového produktu musí 
obsahovat název produktu, stručné slovní shrnutí 
obsahu a účelu a popis zeměpisné oblasti pokryté 
mapou. 

5.8.4 Datový obsah specifikací mapového 
datového produktu musí jasně určovat typ pokrytí 
a/nebo zobrazení a musí poskytovat slovní popis 
každého. 

Poznámka:  Norma ČSN ISO 19123 obsahuje 
schéma pro geometrii a funkce pokrytí. 

5.8.5 Specifikace mapového datového 
produktu musí obsahovat informace popisující použitý 
referenční systém. To musí zahrnovat prostorový 
referenční systém (horizontální a vertikální) a, je-li to 
vhodné, dočasný referenční systém. Specifikace 
mapového datového produktu musí uvádět požadavky 
na jakost dat. To musí zahrnovat prohlášení o shodě 
přijatelné úrovně jakosti a odpovídajících požadavcích 
na jakost dat. Toto prohlášení musí zahrnovat všechny 
součásti a podsoučásti jakosti dat, a to i v případě, že 
se bude jednat pouze o prohlášení, že specifická 
součást nebo podsoučást jakosti dat není použitelná. 

Poznámka: Norma ČSN ISO 19113 obsahuje 
principy jakosti vztahující se na zeměpisné informace, 
zatímco norma ISO 19114 stanovuje postupy 
vyhodnocení jakosti. 

5.8.6 Specifikace mapového datového produktu 
musí obsahovat prohlášení o sběru dat, čímž se 
rozumí všeobecný popis zdrojů a procesů 
aplikovaných při sběru mapových dat. Specifikace 
mapového datového produktu musí také uvádět 
principy a kritéria aplikované při údržbě mapy včetně 
frekvence, v níž je mapový produkt aktualizován. 
Zvláštní důležitost musí být kladena na informace 
o údržbě datových sad pro překážky obsažených 
v mapě a popisu principů, metod a kritérií 
aplikovaných při údržbě dat překážek. 

5.8.7 Specifikace mapového datového produktu 
musí obsahovat informace o způsobu zobrazení dat 
na mapě, jak je uvedeno v ust. 5.5.1.1. Specifikace 
mapového datového produktu musí také obsahovat 
informace o dodávce datového produktu včetně 
informací o formátu a médiu při dodávce. 

5.8.8 Specifikace mapového datového produktu 
musí uvádět hlavní prvky mapových metadat. 
Jakékoliv další položky metadat požadované při 
dodávce musí být uvedeny ve specifikaci produktu 
spolu s formátem a kódováním metadat. 

Poznámka 1:  Norma ČSN ISO 19115 specifikuje 
požadavky na zeměpisná informační metadata. 

Poznámka 2:  Specifikace mapového datového 
produktu popisují mapový datový produkt, který je 
realizován jako datová sada. Tyto datové sady jsou 
popsány pomocí metadat. 
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