
 

Doporučený postup pro transformaci stávajících plochy na nemocniční heliport  

(VFR den) 

 
I. Předpisová základna 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Vyhláška č. 108/1997 Sb. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. 

Vyhláška č. 146/2008 Sb. 

Předpis Ministerstva dopravy L14H Heliporty  

 
II. Zúčastněné subjekty 

Vlastník plochy (obvykle příslušná nemocnice či záchranná zdravotnická služba) 

Úřad pro civilní letectví (Odbor letišť a leteckých staveb) 

kontaktní osoby:  Ing. Pavel Zeinert, e-mail: zeinert@caa.cz, tel.: +420 602 214 375 

   Ing. Lukáš Kolín, e-mail: kolin@caa.cz, tel.: +420 724 611 125 

 
III. Postup 
a) kontaktovat Úřad pro civilní letectví za účelem koordinace 
b) zajistit přístup na předmětnou plochu a informace k majetkoprávnímu titulu (vlastnictví, právo hospodařit, 

nájem atd.) 
c) provedení místního šetření ve spolupráci s Úřadem pro civilní letectví 
d) zajistit geodetické zaměření překážek a určení směrů pro vzlet/přiblížení 

(projektová dokumentace studie proveditelnosti, odborná způsobilost – ÚOZI1) 
e) předložit původní dokumentaci plochy, nezachovala-li se nebo nebyla zpracována, pořídit zjednodušenou 

dokumentaci skutečného provedení (pasport) plochy dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a předpisu L14 H 
Heliporty 

f) doložit soulad změny v užívání stavby (plochy) s územním plánem (závazné stanovisko příslušného orgánu 
územního plánování dle ust. § 96b stavebního zákona) 

g) předložit žádost o povolení změny v užívání stavby Úřadu pro civilní letectví – Letecký stavební úřad 
h) vydání souhlasu se změnou v užívání stavby ze strany Úřadu pro civilní letectví 
i) předložit žádosti ke zprovoznění heliportu (žádost o povolení provozovat, žádost o stanovení druhu 

heliportu včetně příloh – ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u 
právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku; stanovení odpovědné 
osoby; provozní řád; pohotovostní plán)  

j) vydání příslušných rozhodnutí a zahájení provozu předmětného heliportu 
k) požádat Mezinárodní organizaci pro civilní letectví cestou Ministerstva dopravy – Odbor civilního letectví o 

přidělení ICAO location code (LKXX) – jedinečný identifikátor letecké stavby v rámci ČR 
l) předat podklady pro publikaci ve VFR příručce cestou Úřadu pro civilní letectví 
m) předat Úřadu pro civilní letectví dokumentaci ochranných pásem (3 paré projektové dokumentace 

ochranných pásem heliportu, odborná způsobilost – ÚOZI / AI2 (DS)) 
n) zřízení ochranných pásem a předání územně analytických podkladů příslušnému úřadu územního plánování 

ze strany Úřadu pro civilní letectví 

 

                                                           
1 ÚOZI – Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
2 AI – obor dopravní stavby 
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