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HLAVA 6 - TERÉNNÍ MAPA PRO PŘESNÉ PŘIBLÍŽENÍ - ICAO 

6.1 Účel 
Tato mapa musí poskytovat podrobné informace 
o profilu terénu v určené části prostoru konečného 
přiblížení, aby provozovatelé letadel mohli vyhodnotit 
vliv terénu na stanovení výšky rozhodnutí při použití 
radiovýškoměrů. 

6.2 Dostupnost 

6.2.1 Dostupnost terénní mapy pro přesné 
přiblížení - ICAO musí být zajištěna pro všechny dráhy 
pro přesné přiblížení II. a III. kategorie ICAO na 
letištích používaných mezinárodní pravidelnou 
leteckou dopravou, kromě těch, pro které jsou 
požadované informace uvedeny v souladu s Hlavou 5 
v letištní terénní a překážkové mapě - ICAO 
(elektronické). 

6.2.2 Kdykoliv nastanou jakékoliv význačné změny, 
musí být terénní mapa pro přesné přiblížení - ICAO 
revidována. 

6.3 Měřítko 

6.3.1 Délkové měřítko by mělo být 1:2500 
a výškové měřítko 1:500. 

6.3.2 V případě, že mapa zobrazuje profil terénu do 
vzdálenosti větší než 900 m (3000 ft) od prahu dráhy, 
délkové měřítko by mělo být 1:5000. 

6.4 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. 

6.5 Informace o půdorysu a profilu 

6.5.1 Mapa musí obsahovat: 
1) půdorys zobrazující vrstevnice v intervalech po 1 m 

(3 ft) v oblasti 60 m (200 ft) na každou stranu od 
prodloužené osy dráhy do stejné vzdálenosti jako 
profil, přičemž vrstevnice jsou vztaženy k prahu 
dráhy; 

2) upozornění na místa, kde se výška povrchu terénu 
nebo jakéhokoliv objektu v půdorysu definovaného 
dle bodu 1) výše liší o ± 3 m (10 ft) od roviny 
prodloužené osy dráhy a může ovlivnit činnost 
radiovýškoměru; 

3) profil terénu do vzdálenosti 900 m (3000 ft) od 
prahu dráhy podél prodloužené osy dráhy. 

6.5.2 V případě, že ve vzdálenosti větší než 900 m 
(3000 ft) od prahu dráhy je terén hornatý nebo jinak 
význačný pro uživatele mapy, profil terénu by měl být 
znázorněn do vzdálenosti nepřesahující 2000 m (6500 
ft) od prahu dráhy. 

6.5.3 Na mapě musí být uvedena referenční výška 
ILS zaokrouhlená na nejbližší polovinu metru nebo 
stopu. 
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