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HLAVA 7 - TRAŤOVÁ MAPA - ICAO 

7.1 Účel 

Tato mapa musí poskytovat letovým posádkám 
informace pro usnadnění vedení letadla na tratích ATS 
v souladu s postupy letových provozních služeb. 

Poznámka: Zjednodušené varianty těchto map je 
vhodné zahrnout do AIP jako doplnění tabulkového 
přehledu komunikačních a navigačních zařízení. 

7.2 Dostupnost 

7.2.1 Dostupnost traťové mapy - ICAO musí být 
zajištěna způsobem popsaným v ust. 1.3.2 pro 
všechny prostory, kde jsou zřízeny letové informační 
oblasti. 

Poznámka: Za určitých podmínek může být nutné 
publikovat „oblastní mapu - ICAO" (viz Hlava 8). 

7.2.2 V těch případech, kdy jsou v různých 
vrstvách vzdušného prostoru vytvořeny různé tratě 
ATS, různé požadavky na hlášení poloh, různé 
horizontální hranice letových informačních oblastí 
nebo řízených oblastí a není možné je dostatečně 
jasně vyjádřit na jedné mapě, musí být publikovány na 
samostatných mapách. 

7.3 Pokrytí a měřítko 

Poznámka 1:  Vzhledem k proměnné hustotě 
informací v jednotlivých oblastech není možné pro 
mapy tohoto druhu specifikovat jednotné měřítko. 

Poznámka 2:  V mapě může být uvedeno grafické 
měřítko odvozené od střední hodnoty měřítka mapy. 

7.3.1 Uspořádání kladu mapových listů musí být 
v souladu s hustotou a uspořádáním tratí ATS. 

7.3.2 Mezi sousedními mapami znázorňujícími 
navazující uspořádání letových tratí ATS nesmí být 
použita velmi rozdílná měřítka. 

7.3.3 Mapy musí mít dostatečný překryv zajišťující 
kontinuitu navigačního vedení. 

7.4 Zobrazení 

7.4.1 Musí být použito konformní (stejnoúhlé) 
zobrazení, při němž se přímka blíží ortodromě (velké 
kružnici). 

7.4.2 Rovnoběžky a poledníky musí být zobrazeny 
ve vhodných intervalech. 

7.4.3 Dělící rysky musí být umístěny ve stálých 
intervalech na zvolených rovnoběžkách a polednících. 

7.5 Označení 

Na každém listu musí být uvedeno označení souboru 
map a číslo. 

7.6 Umělé objekty a topografie 

7.6.1 Mapa musí zobrazovat zjednodušené linie 
pobřeží všech otevřených vodních ploch, velkých jezer 
a řek s výjimkou těch, které by zhoršily čitelnost údajů, 
které mají vzhledem k funkci mapy větší význam. 

7.6.2 Uvnitř každého čtyřúhelníku tvořeného 
rovnoběžkami a poledníky musí být uvedena 
minimální nadmořská výška v prostoru. 

Poznámka 1: Čtyřúhelníky tvořené rovnoběžkami a 
poledníky obvykle odpovídají celým stupňům 
zeměpisné šířky a délky. Bez ohledu na použité 
měřítko mapy se minimální nadmořská výška 
v prostoru vztahuje k následnému čtyřúhelníku. 

Poznámka 2: Metoda pro stanovení minimální 
nadmořské výšky v prostoru je uvedena v dokumentu 
ICAO Procedures for Air Navigation – Aircraft 
Operations (PANS-OPS, Doc 8168), Volume II, Part I, 
Section 2, Chapter 1, ust. 1.8. 

7.6.3 Záměrně nepoužito. 

7.6.4 Pokud mapa není orientována 
k zeměpisnému severu, potom tato skutečnost 
a vybraná použitá orientace musí být zřetelně 
vyznačena. 

7.7 Magnetická deklinace 

Na mapě by měly být vyznačeny izogony a uvedeno 
datum izogonické informace. 

7.8 Směrníky, tratě a radiály 

7.8.1 Směrníky, tratě a radiály musí být 
magnetické. Pokud jsou hodnoty směrníků a tratí pro 
úseky RNAV dodatečně uvedeny jako zeměpisné, 
musí být uvedeny v závorkách zaokrouhlené na 
nejbližší desetinu stupně, např.: 290° (294,9° T). 

7.8.2 Záměrně nepoužito. 

7.8.3 Záměrně nepoužito. 

7.9 Letecké údaje 

7.9.1 Letiště 

Na mapě musí být zobrazena všechna mezinárodní 
letiště, na která je možné provádět přístrojové 
přiblížení. 

Poznámka: Je možné uvést i ostatní letiště. 

7.9.2 Zakázané, omezené a nebezpečné prostory 

Na mapě musí být zakresleny zakázané, omezené 
a nebezpečné prostory vztahující se k dané vrstvě 
vzdušného prostoru včetně jejich označení 
a vertikálních hranic. 
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7.9.3 Systém letových provozních služeb 

7.9.3.1 Podle potřeby musí být na mapě zobrazeny 
součásti zřízeného systému letových provozních 
služeb. 

7.9.3.1.1 Tyto součásti musí zahrnovat následující: 

1) radionavigační zařízení související se systémem 
letových provozních služeb spolu s jejich názvy, 
identifikačními značkami, kmitočty a zeměpis-
nými souřadnicemi ve stupních, minutách a 
vteřinách; 

2) u DME navíc výška nad mořem vysílací antény 
DME zaokrouhlená na nejbližších 30 m (100 ft); 

3) vyznačení celého stanoveného vzdušného 
prostoru včetně horizontálních a vertikálních 
hranic a příslušné třídy vzdušného prostoru; 

4) všechny tratě ATS pro lety na trati včetně 
označení tratí, traťového úhlu s přesností na 
nejbližší stupeň v obou směrech podél každého 
úseku tratí a, pokud je stanovena, označení 
navigační specifikace (navigačních specifikací) 
včetně jakéhokoliv omezení a směr toku letového 
provozu; 

Poznámka: Poradenský materiál k organizaci 
publikování tratí ATS pro lety na trati, který může 
být použit k usnadnění zmapování, je uveden 
v dokumentu ICAO Aeronautical Information 
Services Manual (Doc 8126). 

5) všechny význačné body, které určují tratě ATS 
a nejsou vyznačeny polohou radionavigačního 
zařízení spolu s jejich kódovými názvy 
a zeměpisnými souřadnicemi ve stupních, 
minutách a vteřinách; 

6) u traťových bodů určujících tratě prostorové 

navigace VOR/DME, navíc: 

a) identifikační značkastanice a rádiový kmitočet 
referenčního VOR/DME, 

b) směrník zaokrouhlený na nejbližší desetinu 
stupně a vzdálenost zaokrouhlenou na 
nejbližší dvě desetiny kilometru (desetinu 
námořní míle) od referenčního VOR/DME, 
pokud s ním traťový bod nemá stejnou 
polohu, 

7) vyznačení všech povinných hlásných bodů, 
a hlásných bodů „na vyžádání“ a hlásných bodů 
ATS/MET; 

8) vzdálenosti mezi význačnými body, které 
představují otočné nebo hlásné body, 
zaokrouhlené na nejbližší kilometr nebo námořní 
míli; 

 Poznámka:  Celkové vzdálenosti mezi 
radionavigačními zařízeními mohou být také 
uvedeny. 

9) body přechodu na úsecích tratí ATS 
definovaných pomocí VOR s informací 
o vzdálenosti k radionavigačnímu zařízení 
zaokrouhlené na nejbližší kilometr nebo námořní 
míli; 

 Poznámka:  Body přechodu zřízené 
v polovině vzdálenosti mezi dvěma zařízeními 
nebo v průsečíku dvou radiálů v případě tratě se 
změnou směru mezi zařízeními nemusí být 
zobrazeny pro každý úsek tratě, pokud je 
uvedeno všeobecné prohlášení o jejich existenci. 

10) minimální nadmořské výšky na trati a minimální 
bezpečné nadmořské výšky nad překážkami na 
tratích ATS zaokrouhlené na nejbližší vyšší 
násobek 50 m nebo 100 ft (viz předpis L11, ust. 
2.21);  

11) komunikační zařízení uvedená s jejich kanály 
a je-li to použitelné, s přihlašovacími adresami a 
číslem družicové hlasové komunikace 
(SATVOICE); 

12) Záměrně nepoužito. 

7.9.4 Doplňkové informace 

7.9.4.1 Musí být zobrazeny podrobnosti odletových 
a příletových tratí a s nimi souvisejících vyčkávacích 
obrazců v koncových oblastech, pokud nejsou 
zobrazeny na oblastní mapě - ICAO, na mapě 
standardních přístrojových odletů (SID) - ICAO nebo 
na mapě standardních přístrojových příletů (STAR) - 
ICAO. 

Poznámka 1: Specifikace těchto map jsou uvedeny 
v Hlavách 8, 9 a 10. 

Poznámka 2: Odletové tratě obvykle začínají na konci 
dráhy, příletové tratě obvykle končí v bodě zahájení 
přiblížení podle přístrojů. 

7.9.4.2 Jestliže jsou vyhlášeny prostory pro 
nastavení výškoměru, pak musí být na mapě 
zobrazeny a označeny. 
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