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Pravidla a podmínky pro využívání jakýchkoliv ploch ke vzletům a přistáním 

Vyhláška č. 108/1997 Sb., § 14 (Plochy, které nejsou letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním)  

Působnost  Kategorie letadla 

Obchodní letecká doprava 1, 3 

Letecké práce dle § 73 zákona č. 49/1997 Sb.(LZ) 1, 3 

Letecké činnosti pro vlastní potřebu § 76  LZ 1, 3 
Rekreační a sportovní létání 

Vyhlídkové lety 

Nácvik vzletu a přistání  
(pokud je nácvik součástí osnovy pro výcvik) 

Výcvikové lety (zemědělské a hasební práce) 

Zvláštní provoz (SPO) dle nařízení (EU) č. 965/2012 2, 3 

Neobchodní provoz dle nařízení (EU) č. 965/2012 

VTOL 

1  Využití plochy musí být součástí licence pro obchodní leteckou dopravu, povolení k leteckým pracím nebo leteckým činnostem pro 
vlastní potřebu (§ 14, odst. 2). 

2  Využití plochy musí být uvedeno ve standardních provozních postupech (SOP) nebo kontrolním seznamu. 
3 K využívání plochy k letecké činnosti byl písemně udělen souhlas vlastníkem plochy, a v případě, že je plocha již provozována                        

k letecké činnosti podle jiných předpisů, také provozovatelem plochy (§ 14, odst. 2). 

Rekreační a sportovní létání 
Neobchodní provoz 

(§ 14, odst. 3) 

Pilot má nálet alespoň 100 hodin. 

K využívání plochy k letecké činnosti byl písemně 
udělen souhlas vlastníkem plochy, a v případě, že je 
plocha již provozována k letecké činnosti podle jiných 
předpisů, také provozovatelem plochy. 

Odpovědnosti 
(§ 14, odst. 4) 

Pokud bude z plochy, která není letištěm ani plochou 
vymezenou ke vzletům a přistáním, prováděna 
intenzivní letová činnost podle § 13 odst. 3 vyhlášky 
(tj. více jak 3 vzlety a přistání jedním provozovatelem 
za týden), provozovatel nebo pilot letadla informuje 
o letové činnosti příslušný obecní úřad před jejím 
vlastním zahájením. 

Pravidla létání a podmínky 
(§ 14, odst. 6, písm. a) a b)) 

VFR / DEN 

Přistání, vzlety a související činnosti umožňují zvláštní předpisy 

Nevztahuje se na letecké činnosti konané v naléhavém veřejném zájmu, například lety záchranné služby, hašení požárů. 
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Pravidla a podmínky pro využívání jakýchkoliv ploch ke vzletům a přistáním 

Vyhláška č. 108/1997 Sb., § 14 (Plochy, které nejsou letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním) 
(odst. 5, 6 a 7)   

Min. 100 m Min. 50 m 

Plocha je mimo obytné území obce. 

Plocha je mimo území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní 
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní 
památky, pokud k využívání území národního parku, chráněné krajinné  
oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní 
památky a přírodní památky nedal souhlas příslušný úřad ochrany přírody. 

Její rozměry a povrch odpovídají požadavkům stanoveným v letové 
příručce letadla a v provozní příručce provozovatele leteckých činností,                
k jehož vzletu a přistání má být plocha využívána. 

Plocha je mimo území pásem hygienické ochrany vodních zdrojů                                
a chráněných oblastí přirozené akumulace vody, pokud se k využívání 
území pásem hygienické ochrany vodních zdrojů a chráněných oblastí 
přirozené akumulace vody kladně nevyjádřil příslušný vodoprávní úřad. 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

Tyto podmínky se nevztahují na provoz vrtulníků s podvěsem při stavebně montážních pracích a na lety 
balonů. V takovém případě provozovatel vrtulníku s podvěsem o provádění stavebně montážních prací 
předem informuje příslušný obecní úřad, včetně předložení návrhu na zajištění bezpečnosti třetích osob 
na leteckém provozu nezúčastněných. 
 
 
 
Tyto podmínky se nevztahují na letecké činnosti konané v naléhavém veřejném zájmu, například na lety 
záchranné služby, hašení požárů. 

* 

* 


