
HLAVA 9  PŘEDPIS L4 

  19.11.2009 
 9 - 1 Změna č. 55 

HLAVA 9 - MAPA STANDARDNÍCH PŘÍSTROJOVÝCH ODLETŮ (SID) - ICAO 

9.1 Účel 

Tato mapa musí poskytovat letové posádce informace, 
které ji umožní dodržet stanovenou standardní 
přístrojovou odletovou trať – od fáze vzletu do fáze 
letu na trati. 

Poznámka 1: Ustanovení, podle kterých se řídí 
označení standardních odletových tratí ATS, jsou 
uvedeny v předpisu L11, Doplněk 3; výkladový 
materiál související s vytvářením takových tratí je 
uveden v dokumentu Air Traffic Services Planning 
Manual (Doc 9426). 

Poznámka 2: Kritéria pro stanovení bezpečné výšky 
nad překážkami a popis informací, které mají být 
minimálně publikovány, jsou uvedeny v dokumentu 
Procedures for Air Navigation Services – Aircraft 
Operations (PANS-OPS, Doc 8168), Volume II, Part II. 

9.2 Dostupnost 

Dostupnost mapy standardních přístrojových odletů 
(SID) - ICAO musí být zajištěna všude tam, kde je 
zřízena standardní přístrojová odletová trať, kterou 
není možné dostatečně jasně zobrazit na oblastní 
mapě - ICAO. 

9.3 Pokrytí a měřítko 

9.3.1 Rozsah zobrazeného území na mapě musí 
být takový, aby zobrazoval bod, ve kterém odletová 
trať začíná a stanovený význačný bod, ve kterém je 
možné zahájit fázi letu na stanovené trati ATS. 

Poznámka: Odletová trať obvykle začíná na konci 
dráhy. 

9.3.2 Mapa musí být vykreslena v měřítku. 

9.3.3 Toto měřítko musí být graficky znázorněno. 

9.3.4 Je-li součástí mapy výřez, který není 
vykreslen v měřítku, musí být uvedeno upozornění 
„NOT TO SCALE“ a dohodnutý znak chybějícího 
měřítka na tratích a na dalších prvcích mapy, které 
jsou pro uvedení v měřítku příliš velké. 

9.4 Zobrazení 

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

9.4.2 Rovnoběžky a poledníky musí být 
zobrazeny ve vhodných intervalech. 

9.4.3 Dělící rysky musí být umístěny ve stálých 
intervalech na rámu mapy. 

9.5 Označení 

Na mapě musí být uveden název města nebo obce 
nebo oblasti, které letiště slouží, název letiště 
a označení standardní (standardních) přístro-
jové (přístrojových) odletové (odletových) tratě (tratí), 

jak je stanoveno v dokumentu Procedures for Air 
Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-
OPS, Doc 8168), Volume II, Part II, Chapter 5. 

Poznámka: Označení standardní (standardních) 
přístrojové (přístrojových) odletové (odletových) 
tratě (tratí) je prováděno odborníky na postupy. 

9.6 Umělé objekty a topografie 

9.6.1 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. 

9.6.2 Pro zlepšení orientace v oblastech 
s význačným reliéfem by měl na mapě být za pomoci 
plynulých vrstevnic znázorněn každý reliéf přesahující 
300 m (1000 ft) nad výškou letiště nad mořem, 
hodnoty vrstevnic a podkladový odstín by měly být 
tištěny hnědou barvou. Příslušné výškové kóty včetně 
nejvyšší výšky nad mořem uvnitř každé vrcholové 
vrstevnice by měly být tištěny černou barvou. 
Překážky by měly být rovněž zobrazeny. 

Poznámka 1: Nejbližší vyšší použitelná vrstevnice 
vytištěná na základních topografických mapách 
a přesahující 300 m (1000 ft) nad výškou letiště nad 
mořem může být vybrána jako začátek podbarvení 
vrstvy. 

Poznámka 2: Příslušná hnědá barva pro zobrazení 
vrstevnic a topografických vzhledů jevů, jejíž poloviční 
odstín je brán za základ, je specifikována v Doplňku 3 
– Vzorník barev. 

Poznámka 3: Příslušné výškové kóty a překážky jsou 
určovány odborníky na postupy. 

9.7 Magnetická deklinace 

Na mapě musí být uvedena hodnota magnetické 
deklinace použitá pro stanovení magnetických 
směrníků, tratí a radiálů zaokrouhlená na nejbližší 
stupeň. 

9.8 Směrníky, tratě a radiály 

9.8.1 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). 

Poznámka: V tomto smyslu může být na mapě 
uvedena poznámka. 

9.8.2 Záměrně nepoužito. 

9.8.3 Záměrně nepoužito. 

9.9 Letecké údaje 

9.9.1 Letiště 

9.9.1.1 Letiště odletu musí být zakresleno značkou 
letiště s vyznačením dráhového systému. 
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9.9.1.2 Na mapě musí být zobrazena a označena 
všechna letiště, která ovlivňují stanovenou standardní 
přístrojovou odletovou trať. V případě potřeby musí být 
vyznačen dráhový systém letiště. 

9.9.2 Zakázané, omezené a nebezpečné prostory 

Na mapě musí být zakresleny zakázané, omezené 
a nebezpečné prostory, které mohou ovlivnit 
provádění postupů včetně jejich označení 
a vertikálních hranic. 

9.9.3 Minimální sektorová nadmořská výška 

9.9.3.1 Stanovená minimální sektorová nadmořská 
výška musí být uvedena se zřetelným označením 
sektoru, ve kterém se uplatňuje. 

9.9.3.2 Tam, kde minimální sektorová nadmořská 
výška není stanovena, musí být mapa vykreslena 
v měřítku a uvnitř čtyřúhelníků tvořených 
rovnoběžkami a poledníky musí být uvedeny 
minimální nadmořské výšky v prostoru. Minimální 
nadmořské výšky v prostoru musí být rovněž uvedeny 
v těch částech mapy, které nejsou pokryty minimální 
sektorovou nadmořskou výškou. 

 

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. 

9.9.4 Systém letových provozních služeb 

9.9.4.1 Na mapě musí být zobrazeny součásti 
příslušného zřízeného systému letových provozních 
služeb. 

9.9.4.1.1 Tyto součásti musí zahrnovat následující: 

1) grafické zobrazení každé standardní přístrojové 

odletové tratě včetně: 

a) v případě postupů pro odlety určených 
speciálně pro vrtulníky –výrazu „CAT H“, který 
musí být zobrazen v půdorysu mapy odletů; 

b) označení tratě; 

c) význačných bodů, které trať určují; 

d) směru tratě nebo radiálu u každého úseku tratě 
zaokrouhleného na nejbližší stupeň; 

e) vzdáleností mezi význačnými body 
zaokrouhlených na nejbližší kilometr nebo 
námořní míli; 

f) minimální bezpečné nadmořské výšky nad 
překážkami u tratě nebo úseku tratě 
a nadmořské výšky požadované postupem 
zaokrouhlené na nejbližší vyšší násobek 50 m 
nebo 100 ft, a omezení letových hladin tam, 
kde jsou stanovena; 

g) kde je prováděno vektorování na odletu, 
zřetelně vyznačené minimální nadmořské 

výšky pro vektorování zaokrouhlené na 
nejbližší vyšší násobek 50 m nebo 100 ft; 

Poznámka 1: Kde jsou používány přehledové systémy 
ATS k vektorování letadel k nebo od význačných bodů 
na publikované standardní odletové trati, mohou být 
příslušné postupy uvedeny na mapě standardních 
přístrojových odletů (SID) - ICAO, pokud to není na 
úkor přehlednosti mapy. 

Poznámka 2: Pokud by byla výsledná mapa 
nepřehledná, může být vydána mapa minimálních 
nadmořských výšek pro použití přehledovými 
prostředky ATC - ICAO (viz Hlava 21). V těchto 
případech pak položky uvedené 
v ust. 9.9.4.1.1, 1) bod f) nemusí být duplicitně 
uvedeny na mapě standardních přístrojových odletů 
(SID) - ICAO.  

2) radionavigační zařízení, vztahující se 
k trati (tratím), zahrnující: 

 a) pokud je radionavigační zařízení používáno pro 
konvenční navigaci: 

 i) název v otevřené řeči; 

 ii) identifikační značku; 

 iii) kód v Morseově abecedě; 

 iv) kmitočet; 

 v) zeměpisné souřadnice ve stupních, 
minutách a vteřinách; a 

 vi) v případě DME, kanál a výšku vysílací 
antény DME nad mořem zaokrouhlenou na 
nejbližší násobek 30 m (100 ft); 

 b) pokud je radionavigační zařízení používáno 
jako význačný bod pro prostorovou navigaci:  

 i) název v otevřené řeči; a 

 ii) identifikační značku; 

 

3) význačné body, které nejsou vyznačeny polohou 
radionavigačního zařízení, zahrnující:  

 a) pokud se význačný bod používá pro konvenční 
navigaci: 

 i) kódový název; 

 ii) zeměpisné souřadnice ve stupních, 
minutách a vteřinách; 

 iii) směrník zaokrouhlený na nejbližší desetinu 
stupně; 

 iv) vzdálenost od referenčního 
radionavigačního zařízení zaokrouhlenou 
na nejbližší dvě desetiny kilometru 
(desetinu námořní míle); a 

 v) identifikační značku referenčního 
radionavigačního zařízení; 

 b) pokud se význačný bod používá pro 
prostorovou navigaci: 

 i) kódový název; 

4) použitelné vyčkávací obrazce; 

5) převodní nadmořskou výšku/výšku zaokrouhlenou 
na nejbližších vyšších 300 m nebo 1000 ft; 

6) polohu a výšku blízkých překážek, které zasahují 
do roviny pro identifikaci překážek (OIS). Pokud 
existují překážky, které zasahují do OIS, ale které 
se neuvažovaly při výpočtu publikovaných 
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postupů, musí být uvedena odpovídající 
poznámka. 

Poznámka:  V souladu s dokumentem PANS-OPS, 
Volume II, jsou informace o překážkách v blízkosti 
zajišťovány odborníky na postupy. 

7) oblastní omezení rychlosti, jsou-li stanoveny; 

8) označení navigační specifikace (navigačních 
specifikací) včetně jakéhokoliv omezení, pokud je 
stanoveno; 

9) všechny povinné hlásné body a hlásné body “na 
vyžádání“; 

10) radiokomunikační postupy včetně: 

a) volacího (volacích) znaku (znaků) stanoviště 
(stanovišť) letových provozních služeb; 

b) kmitočtu (kmitočtů), a je-li to použitelné, číslo 
SATVOICE; 

c) nastavení odpovídače, kde je to vhodné. 

11) vyznačení význačných bodů „zatáčky po přeletu“. 

9.9.4.2 Měl by být uveden slovní popis 
standardní (standardních) přístrojové (přístrojových) 
odletové (odletových) tratě (tratí) (SID) a příslušných 
postupů pro ztrátu spojení. Kde je to proveditelné, 
měly by být tyto informace přímo na mapě nebo na 
stejné straně, která obsahuje mapu. 

 

 

9.9.4.3 Požadavky na leteckou databázi 

V souladu s Doc 8168 PANS-OPS, Volume II, Part III, 
Section 5, Chapter 2, 2.1 musí být na zadní straně 
mapy nebo na samostatném, řádně označeném listu 
zveřejněny příslušné údaje vysvětlující kódování 
navigační databáze. 

Poznámka:  Příslušné údaje jsou zajišťovány 
odborníky na postupy. 
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