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HLAVA 1 – VŠEOBECNĚ 

Úvodní poznámka: Předpis L 14H obsahuje 
ustanovení upravující požadované fyzické vlastnosti a 
překážkové plochy heliportů a popis technických 
služeb, které jsou na heliportu obvykle zajišťovány. 
Účelem těchto ustanovení není usměrňovat ani 
omezovat provoz letadel. 

Pro návrh heliportu by měl být uvažován kritický 
návrhový vrtulník s největšími rozměry a nejvyšší 
maximální vzletovou hmotností (MTOM), pro který by 
měl heliport sloužit. Je třeba poznamenat, že opatření 
týkající se letového provozu vrtulníků jsou uvedena 
v Předpisech L 6/III a nařízení (EU) č. 965/2012 
v platném znění. 

 

1.1 Definice 

Předpis L 14 obsahuje definice těch výrazů, které jsou 
používány v obou svazcích – Předpisu L 14 i L 14H. 
Tyto definice se v tomto svazku neopakují, s vyjímkou 
následujích dvou, které jsou zahrnuty pro orientaci:  

Heliport (Heliport) 

Letiště nebo vymezená plocha na konstrukci určená 
zcela nebo zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby 
vrtulníků. 

Překážka (Obstacle)  

Jakýkoliv pevný (trvalý nebo dočasný) a mobilní objekt 
nebo jeho část, která  
a) je umístěná na ploše určené pro pozemní pohyby 

letadel; nebo  
b) zasahuje nad stanovenou plochu určenou 

k ochraně letadel za letu; nebo 
c) je umístěná vně těchto stanovených ploch a byla 

vyhodnocena jako nebezpečná pro letecký provoz. 
 
Následující seznam obsahuje definice těch výrazů, 
které jsou použity pouze v Předpisu L 14H, s níže 
uvedeným významem. 

Bezpečnostní plocha (Safety area) 

Stanovená plocha heliportu obklopující FATO bez 
překážek vyjma těch, které jsou vyžadovány pro 
letecké účely, jejímž účelem je snížit nebezpečí 
poškození vrtulníků, které náhodně vybočí z FATO. 

 „D“ 

Největší celkový rozměr vrtulníku s otáčejícími se 
rotory měřený od nejpřednější polohy roviny disku 
hlavního rotoru po nejzadnější polohu roviny disku 
ocasního rotoru nebo konstrukce vrtulníku. 

Návrhové D (Design D) 

Hodnota „D“ návrhového vrtulníku. 
 

D-hodnota 

Limitní rozměr ve smyslu „D“ pro heliport, helidek 
nebo heliport na palubě lodi nebo v rámci definované 
oblast uvnitř. 

FATO s charakteristikami RWY (Runway-type 

FATO) 

FATO, která má charakteristiky uspořádání podobné 
jako RWY. 

Helidek (Helideck) 

Heliport umístěný na pevném nebo plovoucím 
zařízení mimo břeh, jako je průzkumná a/nebo 
těžební plošina používaná pro těžbu ropy nebo 
zemního plynu. 

Heliport na palubě lodi (Shipboard heliport) 

Heliport umístěný na palubě lodi, který je a nebo není 
účelově vystavěn. Účelově vystavěný heliport na 
palubě lodi je navržen výhradně pro provoz vrtulníků. 
Neúčelově vystavěný heliport na palubě lodi využívá 
prostor na lodi, který je schopen nést vrtulník, ale 
nebyl navržen výhradně k takovým úkonům. 

Heliport vrtulníkové letecké záchranné služby 

Heliport na zemi nebo vyvýšený heliport určený 
pro potřeby HEMS, obvykle situovaný v areálu 
nemocnice nebo v jeho těsné blízkosti. Pro potřeby 
HEMS se zřizují dva druhy heliportů: 

 pracovní – slouží pouze pro přílety a odlety 
vrtulníku, nejsou vybaveny žádným provozním 
zázemím pro obsluhu vrtulníku, 

 základnový – slouží jako základna vrtulníku, je 
vybaven nezbytným provozním zázemím 
pro obsluhu vrtulníku. 

Heliporty HEMS mohou být provozovány pouze 
za meteorologických podmínek pro lety za viditelnosti 
(VMC) ve dne nebo v noci (v noci pouze v souladu 
s podmínkami stanovenými ÚCL, viz Předpis L2, 
ust. 4.3). 

Místo dosednutí/umístění (Touchdown positioning 

circle (TDPC)) 

Plocha ve tvaru kruhu umístěná v TLOF, na které je 
provedeno značení dosednutí/umístění (TDPM). 

Nadmořská výška heliportu (Heliport elevation) 

Nadmořská výška nejvyššího bodu FATO. 

Ochranný prostor (Protection area) 

Vymezená oblast obklopující stání určená ke snížení 
nebezpečí poškození vrtulníků, které náhodně vybočí 
ze stání. 
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Plocha konečného přiblížení a vzletu (Final 

approach and take-off area (FATO)) 

Stanovená plocha, nad kterou se provádí postup 
konečného přiblížení do visení anebo k přistání, a ze 
které se zahajuje vzletový manévr. Je-li se FATO 
používáno pro provoz vrtulníků první třídy výkonnosti, 
zahrnuje i prostor přerušeného vzletu. 

Plocha pro použití navijáku (Winching area) 

Plocha určená k přepravě osob nebo nákladu 
vrtulníkem na loď nebo z lodi.  

Plocha schopná přenášet dynamické zatížení 

(Dynamic load-bearing surface) 

Plocha schopná přenášet zatížení vyvolaná 
vrtulníkem, který je v pohybu. 

Plocha schopná přenášet statické zatížení (Static 

load-bearing surface) 

Plocha schopná přenášet hmotnost vrtulníku, který je 
na ní umístěn. 
 

Podlouhlý (Elongated) 

Při použití s TLOF nebo FATO značí oblast, která má 
délku větší než dvojnásobek své šířky. 

Pojezdová dráha pro vrtulníky (Helicopter taxiway) 

Vymezený pás na heliportu určený pro pozemní 
pohyb vrtulníků, který může být kombinován s  tratí 
pro pojíždění za letu, aby umožňoval pojíždění po 
zemi i za letu. 

Pojezdová trať pro vrtulníky (Helicopter taxi-route) 

Vymezený pás stanovený pro pohyb vrtulníků z jedné 
části heliportu na jinou. Zahrnuje: 

a) Trať pro pojíždění za letu. Značená 
pojezdová trať pro pojíždění za letu. 

b) Pozemní pojezdová trať. Pojezdová trať 
soustředná s pojezdovou dráhou. 

Prostor dotyku a odpoutání vrtulníku (Touchdown 

and lift-off area (TLOF)) 

Plocha, na kterou může vrtulník dosednout nebo 
se z ní odpoutat. 

Prostor přerušeného vzletu (Rejected take-off 

area) 

Určená plocha na heliportu vhodná pro vrtulníky první 
třídy výkonnosti k dokončení přerušeného vzletu. 

Předpolí heliportu (Helicopter clearway) 

Plocha na zemi nebo na vodě, vybraná a/nebo 
upravená jako použitelná plocha, nad níž mohou 
vrtulníky 1. třídy výkonnosti provést rozlet a dosáhnout 
předepsané výšky. 

Přerušený vzlet (Rejected take-off) 
Ve vztahu k heliportu je definován jako horizontální 
vzdálenost od zahájení vzletu do bodu, ve kterém se 
vrtulník zcela zastaví po vysazení pohonné jednotky 
a po přerušení vzletu v bodě rozhodnutí o vzletu 
(připadá v úvahu pouze u vrtulníku 1. třídy 
výkonnosti). 

Přiblížení na bod v prostoru (Point-in-space 

approach (PinS)) 
Přiblížení na bod v prostoru je založeno na postupu 
nepřesného přístrojového přiblížení s využitím GNSS, 
určeného pouze pro vrtulníky. Je vedeno na vztažný 
bod umístěný tak, aby se umožnilo následné vizuální 
manévrování za letu nebo při přiblížení a přistání 
v takových podmínkách dohlednosti, za kterých lze 
vidět překážky a vyhnout se jim. 

Stání vrtulníku (Helicopter stand)  
Vymezená plocha určená k umístění vrtulníku pro 
nastupování nebo vystupování cestujících, nakládání 
nebo vykládání pošty nebo nákladu; pro jejich plnění 
pohonnými hmotami, parkování nebo údržbu; a tam, 
kde se uvažuje o pojíždění za letu, TLOF. 

Třídy výkonnosti vrtulníku 

Vrtulník 1. třídy výkonnosti (Performance Class 1 

helicopter): 
vrtulník o výkonnosti umožňující mu při vysazení 
motoru přistát v prostoru přerušeného vzletu nebo 
bezpečně pokračovat v letu do příslušného prostoru 
přistání. 

Vrtulník 2. třídy výkonnosti (Performance Class 2 

helicopter): 
vrtulník o výkonnosti umožňující mu při vysazení 
motoru bezpečně pokračovat v letu vyjma případu, že 
k vysazení dojde před definovaným bodem po vzletu 
nebo za definovaným bodem před přistáním. V těchto 
případech může být nutné vynucené přistání. 

Vrtulník 3. třídy výkonnosti (Performance Class 3 

helicopter): 
vrtulník o výkonnosti umožňující v případě vysazení 
motoru v kterémkoliv bodě dráhy letu provést 
vynucené přistání. 

Úrovňový heliport (Surface level heliport) 

Heliport umístěný na zemi nebo na konstrukci na 
vodní hladině. 

Úsek vizuálního přiblížení na bod v prostoru (PinS) 

(Point-in-space (PinS) visual segment) 

Úsek postupu přiblížení vrtulníku na bod v prostoru 
z MAPt do místa přistání pro postup PinS „pokračovat 
vizuálně“. Tento úsek vizuálního přiblížení spojuje bod 
přiblížení (PinS) s místem přistání. 

Poznámka: Kritéria pro stanovení postupu pro 
přiblížení na bod v prostoru (PinS) a podrobné 
požadavky pro úsek vizuálního přiblížení jsou 
uvedeny v Předpisu L 8168. 

Vyhlášené délky pro heliporty (Declared distances-

heliports) 

a) Použitelná délka vzletu (Take-off distance 

available (TODAH)) Délka FATO zvětšená o délku 

předpolí heliportu (je-li zřízeno), která je vyhlášená 

a vhodná pro provedení vzletu vrtulníků. 

b) Použitelná délka přerušeného vzletu (Rejected 

take-off distance available (RTODAH)) Délka 

FATO, která je vyhlášená za použitelnou pro 

vrtulníky 1. třídy výkonnosti, aby mohly ukončit 

přerušený vzlet. 

c) Použitelná délka přistání (Landing distance 

available (LDAH)) Délka FATO zvětšená 
o libovolnou další plochu, která je vyhlášena za 
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vhodnou pro provedení přistávacího manévru 
z definované výšky. 

Vyvýšený heliport (Elevated heliport) 

Heliport umístěný na vyvýšené konstrukci nad zemí. 

Vztažný bod heliportu (Heliport reference point 

(HRP)) 

Stanovená zeměpisná poloha heliportu. 

Značení dosednutí/umístění (Touchdown 

positioning marking (TDPM)) 

Značení nebo sada značení poskytujících vizuální 
vodítko pro umístění vrtulníků. 

1.2 Použitelnost 

Poznámka: Rozměry uvažované v tomto 
předpisu jsou založeny na předpokladu vrtulníku 
s jedním hlavním rotorem. Pro vrtulníky 
s tandemovými rotory bude muset být návrh heliportu  
případ od případu přezkoumán dle konkrétního 
modelu s využitím základních požadavků na 
bezpečnostní plochu a ochranný prostor, jak je 
specifikováno tímto Předpisem. Specifikace uvedené 
v hlavách tohoto předpisu platí pro vizuální heliporty, 
které mohou nebo nemusí zahrnovat použití postupu 
přiblížení nebo odletu na bod v prostoru. Další 
specifikace pro přístrojové heliporty s postupy pro 
nepřesné přístrojové a/nebo přesné přiblížení 
a přístrojové odlety jsou uvedeny v Doplňku 1. 
Specifikace uvedené v tomto Předpisu nejsou 
použitelné pro heliporty umístěné na vodní hladině 
(dotyk nebo odpoutání vrtulníku na vodní ploše). 

1.2.1 Příslušným orgánem vykonávajícím státní 
správu v oblasti civilního letectví na území České 
republiky je Ministerstvo dopravy nebo Úřad pro civilní 
letectví (dále jen ÚCL). Z tohoto důvodu je 
v příslušných ustanoveních Předpisu L 14H přímo 
stanoveno, který z výše uvedených orgánů je 
oprávněn v dané věci rozhodnout. 

V případě, že místní podmínky na heliportu 
neumožňují dodržení ustanovení Předpisu L 14H 
v plném rozsahu, o způsobu plnění ustanovení 
rozhodne ÚCL. 

1.2.2 Ustanovení Předpisu L 14H platí pro všechny 
heliporty zamýšlené k využívání vrtulníky v rámci 
civilního letectví. Měly by být použity i pro prostory, 
které jsou výhradně využívány vrtulníky, na letištích, 
které jsou primárně zamýšleny pro provoz letounů. 
Kde je to použitelné, tak jsou pro provoz vrtulníků na 

takových letištích uplatňována ustanovení Předpisu 
L 14. 

Poznámka: Ustanovení Předpisu L 14H platí pro 
heliporty používané výhradně ultralehkými vrtulníky 
přiměřeně, pokud provozní a technické Předpisy 
vydávané pověřenou osobou dle ustanovení § 83 
odst. 1 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb., o změně 
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví 
jinak. 

1.2.3 Pokud není uvedeno jinak, specifikace barev 
odkazovaných v tomto Předpisu jsou ty, které jsou 
uvedeny v Předpisu L 14, Doplněk 1. 

1.3 Běžné referenční systémy 

1.3.1 Horizontální referenční systém 

1.3.1.1 Jako horizontální referenční systém musí být 
používán Světový geodetický systém – 1984 
(WGS84). Uváděné letecké zeměpisné souřadnice 
(udávající zeměpisnou šířku a délku) musí být 
vztaženy k referenčnímu geodetickému počátku 
WGS 84. 

Poznámka: Návod týkající se WGS 84 je 
uveden v dokumentu ICAO World Geodetic System - 
1984 (WGS-84) Manual (Doc 9674). 

1.3.2 Vertikální referenční systém 

1.3.2.1 Jako vertikální referenční systém musí být 
používán údaj střední hladiny moře (MSL), udávající 
vztah mezi výškou vztaženou ke gravitačnímu poli 
Země (výškou nad mořem) a plochou nazývanou 
geoid. 

Poznámka 1: Geoid nejpřesněji aproximuje MSL. 
Je definován jako ekvipotenciální plocha gravitačního 
pole Země, která je shodná s nenarušenou MSL 
procházející spojitě kontinenty. 

Poznámka 2: Výšky vztažené ke gravitačnímu poli 
Země (výšky nad mořem) se také nazývají 
ortometrické výšky, zatímco vzdálenosti bodů nad 
elipsoidem se nazývají elipsoidní výšky. 

1.3.3 Časový referenční systém 

1.3.3.1 Jako časový referenční systém musí být 
používán světový koordinovaný čas (UTC). 

1.3.3.2 Používání jiného časového referenčního 
systému musí být uvedeno v AIP GEN 2.1.2. 
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