
HLAVA 2  PŘEDPIS L14H 

  31.12.2020 
 2 - 1  

HLAVA 2 - ÚDAJE O HELIPORTU 

2.1 Letecké údaje 

2.1.1 Určování a hlášení leteckých údajů 
o heliportu musí být v souladu s klasifikací přesnosti a 
integrity požadovanou ke splnění potřeb konečných 
uživatelů leteckých údajů. 

Poznámka: Specifikace týkající se klasifikace 
přesnosti a integrity vztahující se k leteckým údajům 
o heliportu jsou uvedeny v Předpisu L 10066, Doplněk 
1. 

 

2.1.2 Techniky detekce chyb digitálních dat musí 
být používány během přenosu a/nebo uložení 
leteckých dat a souborů digitálních dat. 

Poznámka: Podrobné specifikace týkající se 
technik detekce chyb digitálních dat jsou uvedeny 
v Předpisu L 10066. 

 

2.2 Vztažný bod heliportu 

2.2.1 Vztažný bod heliportu musí být stanoven pro 
každý heliport, který není součástí letiště. 

Poznámka: Je-li heliport součástí letiště, 
stanovený vztažný bod letiště slouží jak pro letiště, tak 
pro heliport. 

2.2.2 Vztažný bod heliportu musí být umístěn 
blízko původního nebo plánovaného geometrického 
středu heliportu a musí zpravidla zůstat tam, kde byl 
poprvé stanoven. 

2.2.3 Poloha vztažného bodu heliportu musí být 
změřena a ohlášena letecké informační službě 
ve stupních, minutách a vteřinách. 

2.3 Výšky heliportu nad mořem 

2.3.1 Výška heliportu nad mořem a zvlnění geoidu 
v poloze výšky heliportu nad mořem musí být změřeny 
s přesností půl metru nebo jedné stopy a ohlášeny 
příslušné letecké informační službě. 

2.3.2 Výška nad mořem TLOF a/nebo výška nad 
mořem a zvlnění geoidu každého prahu FATO (je-li to 
vhodné) musí být změřena a ohlášena letecké 
informační službě s přesností na půl metru nebo jednu 
stopu. 

Poznámka: Zvlnění geoidu musí být změřeno 
vůči příslušnému zeměpisnému souřadnicovému 
systému. 

2.4 Rozměry heliportu a související informace 

2.4.1 Pro každý heliport musí být změřeny 
a popsány následující údaje: 

a) typ heliportu – úrovňový, vyvýšený, na palubě lodi 

nebo helidek; 

b) TLOF – rozměry zaokrouhlené na nejbližší metr 

nebo stopu, sklon, druh povrchu, únosnost 

v tunách (1 000 kg); 

c) FATO – typ FATO, zeměpisný směrník 

zaokrouhlený na jednu setinu stupně, číslo 

označení (tam, kde je to vhodné), délka a šířka 

zaokrouhlená na nejbližší metr nebo stopu, sklon, 

druh povrchu; 

d) bezpečnostní plocha – délka, šířka a druh 

povrchu; 

e) pojezdová dráha pro vrtulníky a pojezdová trať pro 

vrtulníky – označení, šířka, druh povrchu; 

f) odbavovací plocha – druh povrchu, stání vrtulníků; 

g) předpolí – délka, profil terénu; a 

h) vizuální prostředky pro postupy přiblížení, značení 

a návěstidla FATO, TLOF, pozemní pojezdové 

dráhy pro vrtulníky, pojezdové dráhy pro pojíždění 

vrtulníků za letu a stání pro vrtulníky. 

2.4.2 Zeměpisné souřadnice geometrického středu 

TLOF a/nebo každého prahu FATO (je-li to vhodné) 

musí být změřeny a ohlášeny letecké informační 

službě ve stupních, minutách, vteřinách a setinách 

vteřin. 

2.4.3 Zeměpisné souřadnice příslušných bodů osy 
pojezdových drah pro vrtulníky a pojezdových tratí pro 
vrtulníky musí být změřeny a ohlášeny letecké 
informační službě ve stupních, minutách, vteřinách 
a setinách vteřin. 

2.4.4 Zeměpisné souřadnice každého stání 
vrtulníku musí být změřeny a ohlášeny letecké 
informační službě ve stupních, minutách, vteřinách 
a setinách vteřin. 

2.4.5 Zeměpisné souřadnice překážek Prostoru 
2 (část uvnitř hranic heliportu) a v Prostoru 3 musí být 
změřeny a ohlášeny Letecké informační službě 
ve stupních, minutách, vteřinách a desetinách vteřin. 
Letecké informační službě musí být dále ohlášeny 
výšky vrcholu nad mořem, druh, značení a osvětlení 
(pokud existuje) těchto překážek. 

Poznámka: Požadavky na stanovení souhrnu 
údajů o překážkových rovinách v Prostorech 2 a 3 
jsou uvedeny v Předpisu L 10066, Doplněk 8. 
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2.5 Vyhlášené délky 

Pro heliport musí být stanoveny tyto vyhlášené délky 
zaokrouhlené na nejbližší metr nebo stopu, pokud 
jsou opodstatněné: 

a) použitelná délka vzletu; 

b) použitelná délka přerušeného vzletu; a 

c) použitelná délka přistání. 

2.6 Koordinace mezi leteckými informačními 

službami a správou heliportu 

2.6.1 Aby bylo zajištěno, že letecká informační 
služba obdrží letecké informace potřebné pro 
zabezpečení aktuálních předletových informací, a aby 
byly zajištěny informace poskytované za letu, musí být 
správou heliportu přijata opatření pro předávání 
hlášení letecké informační službě s minimálním 
zdržením mezi leteckou informační službou a správou 
heliportu a to: 

a) informace o stavu heliportu; 

b) provozní stav souvisejících zařízení, služeb 

a navigačních prostředků v oblasti její 

zodpovědnosti, 

c) veškeré další informace, které mohou mít provozní 

význam. 

2.6.2 Před zavedením změn v systému řízení 
letového provozu musí služby zodpovědné za tyto 
změny zohlednit čas potřebný pro leteckou informační 
službu na přípravu, zpracování a vydání 
odpovídajícího materiálu pro jejich vyhlášení. 
Z důvodu včasného dodání informací o změnách 
letecké informační službě je nutná úzká spolupráce 
těchto zainteresovaných složek. 

2.6.3 Zvláštní pozornost vyžadují změny leteckých 
informací, které mají dopad na letecké mapy a/nebo 
navigační systémy využívající počítačové systémy, 
které mají být vyhlášeny v souladu s regulovaným 
systémem řízení leteckých informací (AIRAC), jak je 
uvedeno v Předpisu L 15, Hlava 6. Zodpovědné 
služby heliportu budou pro předávání hrubých 
informací/údajů letecké informační službě dodržovat 
předem stanovená a mezinárodně schválená data 
účinnosti AIRAC. 

Poznámka: Podrobné specifikace týkající se 
systému AIRAC jsou uvedeny v Předpisu L 10066, 
Hlava 6. 

2.6.4 Služby na heliportu zodpovědné 
za předávání hrubých leteckých informací/údajů 
letecké informační službě zohlední požadavky 
na přesnost a integritu leteckých údajů požadované 

pro splnění potřeb koncového uživatele leteckých 
údajů. 

Poznámka 1: Specifikace týkající se klasifikace 
přesnosti a integrity leteckých údajů o heliportu jsou 
uvedeny v Předpisu L 10066, Doplněk 1. 

Poznámka 2: Ustanovení pro vydání NOTAM 
a SNOWTAM jsou obsaženy v Předpisu L 15, Hlava 6 
a L 10066, Doplněk 3 a 4. 

Poznámka 3: Informace AIRAC jsou distribuovány 
leteckou informační službou s předstihem alespoň 42 
dní před datem nabytí účinnosti tak, aby je příjemci 
obdrželi alespoň 28 dní před datem nabytí účinnosti. 

Poznámka 4: Přehled předem stanovených 
a mezinárodně schválených společných dnů účinnosti 
AIRAC, v intervalech 28 dnů, včetně 6. listopadu 1997 
a návod pro použití dat AIRAC jsou uvedeny 
v dokumentu ICAO Aeronautical Information Service 
Manual (Doc 8126), Chapter 3, 3.1.1 a Chapter 4, 4.4. 

 

2.7 Hasičská a záchranná služba 

Poznámka: Informace o hasičských 
a záchranných službách viz ust. 6.2. 

2.7.1 Musí být zpřístupněny informace o úrovni 
ochrany pro hasičskou a záchrannou službu 
poskytované na heliportu vrtulníkům. 

2.7.2 Úroveň běžně dostupné ochrany na heliportu 
by měla být vyjádřena pomocí kategorie hasičské 
a záchranné služby, jak je popsáno v ust. 6.2, a podle 
typů a množství hasicích prostředků, které jsou na 
heliportu běžně k dispozici. 

2.7.3 Změny úrovně ochrany pro hasičskou 
a záchrannou službu běžně dostupné na heliportu se 
musí oznámit příslušným stanovištím leteckých 
informačních služeb a případně stanovištím letového 
provozu, aby mohly být poskytnuty potřebné 
informace přilétajícím a odlétajícím vrtulníkům. Pokud 
byla taková změna opravena, musí být výše uvedená 
stanoviště odpovídajícím způsobem informována. 

Poznámka: Změny úrovně ochrany oproti 
úrovni, která je běžně k dispozici na heliportu, by 
mohly vyplývat, ale neomezují se na změnu 
dostupnosti hasicího prostředku nebo vybavení 
použitého k dodávání hasebních látek nebo personálu 
používaného k obsluze zařízení. 

2.7.4 Změna by měla být vyjádřena pomocí nové 
kategorie hasičské a záchranné služby dostupné na 
heliportu. 
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