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HLAVA 4 -  OKOLNÍ PŘEKÁŽKY

Poznámka: Účelem dále uvedených ustanovení 
je popsat vzdušný prostor v okolí heliportů k zajištění 
bezpečného provozu vrtulníků pomocí odpovídající 
státní kontroly a  k zamezení vzniku a růstu překážek, 
které by ve svém důsledku znamenaly nepoužitelnost 
heliportu. Toho lze docílit stanovením systému 
překážkových ploch určujících maximální výšky, 
kterých mohou objekty na heliportu a v jeho okolí 
dosahovat. 

4.1 Překážkové plochy a sektory 

Přibližovací plocha 

4.1.1 Popis. Přibližovací plocha je klesající 
rovina nebo soustava rovin nebo v případě začlenění 
zatáčky složená plocha, stoupající od konce 
bezpečnostní plochy nebo v případě heliportů HEMS 
od konce FATO a souměrná vzhledem k ose 
procházející středem FATO. 

Poznámka: Viz Obr. 4-1, 4-2, 4-3 a A4 - 4 
Doplňku 2 pro popis ploch. Pro rozměry a sklony 
ploch viz Tabulka  4-1. 

4.1.2 Charakteristiky. Přibližovací plocha 
musí být vymezena takto: 

a) vnitřní okraj je vodorovný a jeho délka musí být 
rovna minimální stanovené šířce/průměru FATO 
zvětšené o bezpečnostní plochu nebo u heliportů 
HEMS minimálně rovna šířce FATO, kolmý k ose 
přibližovací plochy a umístěný na vnějším okraji 
bezpečnostní plochy; 

a) dva boční okraje začínající na koncích vnitřního 

okraje souměrně se rozevírající ve stanoveném 

poměru od svislé roviny procházející osou FATO; 

a 

b) vnější okraj je vodorovný a kolmý k ose 
přibližovací plochy a leží ve stanovené výšce 
152 m (500 ft) nad výškou FATO nad mořem. 

4.1.3 Výška vnitřního okraje nad mořem musí 
být totožná s výškou nad mořem průsečíku bodu 
na vnitřním okraji FATO s osou přibližovací plochy. 
U heliportů určených k provozu vrtulníků 1. třídy 
výkonnosti a po schválení příslušným úřadem může 
být počátek nakloněné roviny zvednut přímo nad 
FATO. 

4.1.4 Sklon(y) přibližovací plochy musí být 
měřen(y) ve svislé rovině procházející osou této 
plochy. 

4.1.5 V případě, že přibližovací plocha 
zahrnuje změnu směru, plocha musí být složenou 
plochou, obsahující vodorovné (horizontální) normály 
ke své ose, sklon osy musí být stejný jako pro přímou 
přibližovací plochu. 

Poznámka: Viz Obr. 4-4. 

4.1.6 V případě, že přibližovací plocha 
zahrnuje změnu směru, nesmí obsahovat více než 
jednu zakřivenou část. 
 
4.1.7 Tam, kde je do přistávací plochy 
začleněna zakřivená část, nesmí součet poloměru 
oblouku zakřivené části, který definuje osu přibližovací 
plochy, a délka přímé části, která má počátek na 
vnitřním okraji, být nižší než 575 m. 
 
4.1.8 Jakékoliv změny směru osy přibližovací 
plochy musí být navrženy tak, aby nevynutily změnu 
poloměru otáčení menší než 270 m. 

Poznámka: U heliportů určených k provozu 
vrtulníky 2. a 3. třídy výkonnost, by mělo být 
považováno za vhodný postup při volbě trajektorie 
přiblížení posuzování možnosti bezpečného 
vynuceného přistání nebo přistání při vysazení 
jednoho motoru jako základního požadavku tak, aby 
bylo minimalizováno zranění osob na zemi nebo na 
vodě nebo poškození majetku. Vhodnost takových 
ploch se může posuzovat z hlediska kritického typu 
vrtulníku pro daný heliport a převládajících podmínek. 
 

Přechodová plocha 

Poznámka 1: Pro FATO u heliportů bez postupu 
přiblížení na bod v prostoru (PinS) zahrnující plochu 
úseku vizuálního přiblížení (VSS) není stanoven 
žádný požadavek k ustanovení přechodových ploch. 

4.1.9 Popis. Složená plocha podél okraje 
bezpečnostní plochy nebo FATO u heliportů HEMS 
a okraje přibližovací/vzletové plochy, u heliportů 
HEMS i vzletové roviny, stoupající vzhůru a vně do 
stanovené výšky 45 m (150 stop), resp. vzdálenosti 
u heliportů HEMS. 

Poznámka 2: Viz Obr. A4 - 4 Doplňku 2 Přechodové 
plochy. Viz Tabulka 4-1 Rozměry a hodnoty sklonů 
překážkových ploch nepřístrojová FATO a FATO pro 
nepřesné přístrojové přiblížení. 

4.1.10 Charakteristiky. Přechodová plocha 
musí být vymezena takto: 

a) nižší okraj začíná v bodě bočního okraje 

přibližovací/vzletové plochy ve stanovené výšce 

nad dolním okrajem a klesá podél bočního okraje 

přibližovací/vzletové plochy k vnitřnímu okraji 

přibližovací/vzletové plochy a odtud pokračuje 

podél okraje bezpečnostní plochy rovnoběžně 

s osou FATO. U heliportů HEMS jsou nižší okraje 

totožné s okrajem FATO, U kruhových FATO 

se stranou čtverce opsaného FATO a s podélnými 

stranami vzletových a přibližovacích ploch; a 

b) horní okraj leží ve stanovené výšce nad dolním 

okrajem dle specifikací uvedených v Tabulce 4-1. 
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U heliportů HEMS ve stanovené vzdálenosti 

od okraje FATO, popřípadě od čtverce opsaného 

kruhové FATO a napojena na přilehlé konce 

vnějšího okraje přibližovací plochy a vnějšího 

okraje vzletové plochy. 

4.1.11 Výška nad mořem bodů nižšího okraje 
musí být: 

a) podél bočního okraje přibližovací plochy/vzletové 

dráhy totožná s výškou nad mořem přibližovací 

plochy/vzletové dráhy v tomto bodě. U heliportů 

HEMS obdobně i podél okraje vzletové plochy. 

b) podél bezpečnostní plochy totožná s výškou nad 

mořem vnitřního okraje přibližovací 

plochy/vzletové dráhy. U heliportů HEMS podél 

FATO s výškou protilehlého bodu osy FATO. 

Poznámka 1: Pokud se počátek nakloněné roviny 
přibližovací plochy/vzletové dráhy zvedne 
v návaznosti na schválení příslušným úřadem, bude 
patřičně upravena i nadmořská výška počátku 
přechodové plochy. 

Poznámka 2: Na základě bodu b) bude 
přechodová plocha podél bezpečnostní plochy, resp. 
FATO u heliportů HEMS zvlněná, jestliže je profil 
FATO zvlněný anebo je rovinná, jestliže je profil FATO 
přímka.  

4.1.12 Sklon přechodové plochy musí být 
měřen ve svislé rovině kolmé na osu FATO. 

Vzletová plocha 

4.1.13 Popis. Vzletová plocha je stoupající 
rovina, kombinace rovin nebo složená plocha 
v případě, že obsahuje zatáčku, stoupající od konce 
bezpečnostní plochy nebo v případě heliportů HEMS 
od konce FATO a je souměrná vzhledem k ose 
procházející středem FATO. 

Poznámka: Viz Obr. 4-1 až 4-3 pro znázornění 
plochy. Pro rozměry a sklony ploch  
viz Tabulka 4-1. 

4.1.14 Charakteristiky. Vzletová plocha musí 
být vymezena takto:  

a) vnitřní okraj je vodorovný a jeho délka musí být 
rovna minimální stanovené šířce/průměru FATO 
zvětšené o bezpečnostní plochu nebo u heliportů 
HEMS minimálně rovna šířce FATO, kolmý k ose 
vzletové plochy a umístěný na vnějším okraji 
bezpečnostní plochy, 

b) dva boční okraje začínající na koncích vnitřního 
okraje a rozevírají se shodně ve stanoveném 
poměru od vertikální plochy procházející osou 
FATO; a 

c) vnější okraj je vodorovný a kolmý k ose vzletové 
plochy a leží ve stanovené výšce 152 m (500 stop) 
nad výškou FATO nad mořem. 

4.1.15 Výška vnitřního okraje nad mořem musí 
být totožná s výškou nad mořem průsečíku bodu 
na vnitřním okraji FATO s osou vzletové plochy, 
u heliportů HEMS s výškou průsečíku půdorysu osy 
přiblížení s okrajem FATO. U heliportů určených 
k provozu vrtulníků 1. třídy výkonnosti a po schválení 

příslušným úřadem může být počátek nakloněné 
roviny zvednut přímo nad FATO.  

4.1.16 Tam, kde je zřízeno předpolí, 
nadmořská výška vnitřního okraje vzletové plochy 
musí být umístěna na vnějším okraji předpolí, 
v nejvyšším bodě na zemi na ose předpolí. 

4.1.17 V případě přímé vzletové plochy musí 
být sklon měřen ve svislé rovině procházející osou 
plochy. 

4.1.18 V případě, že vzletová plocha obsahuje 
zatáčku, musí být vzletová plocha složenou plochou 
obsahující vodorovné kolmice na její osu a sklon této 
osy musí být stejný jako v případě přímé vzletové 
plochy.  

Poznámka: Viz Obr. 4-4. 

4.1.19 V případě, že vzletová plocha zahrnuje 
změnu směru, nesmí obsahovat více než jednu 
zakřivenou část. 

4.1.20 Tam, kde je do vzletové plochy 
začleněna zakřivená část, nesmí součet poloměru 
oblouku zakřivené části, který definuje osu vzletové 
plochy, a délka přímé části, která má počátek na 
vnitřním okraji, být nižní než 575 m. 

4.1.21 Jakékoliv změny směru osy vzletové 
plochy musí být konstruovány tak, aby poloměr 
zatáčky nebyl menší než 270 m. 

Poznámka 1: Vzletový výkon vrtulníku se 
v zatáčce snižuje a rovná část podél vzletové plochy 
před začátkem zatáčky umožňuje zrychlení. 

Poznámka 2: U heliportů určených k provozu 
vrtulníky 2. a 3 třídy výkonnost by mělo být 
považováno za vhodný postup při volbě trajektorie 
vzletu jako základní požadavek posuzování možnosti 
bezpečného vynuceného přistání nebo přistání při 
vysazení jednoho motoru jako základního požadavku 
tak, aby bylo minimalizováno zranění osob na zemi 
nebo na vodě nebo poškození majetku. Vhodnost 
takových ploch se může posuzovat z hlediska 
kritického typu vrtulníku pro daný heliport 
a převládajících podmínek. 

Bezpřekážkový sektor/plocha helideku 

4.1.22 Popis. Složená plocha s počátkem 
ve vztažném bodě a vycházející ze vztažného bodu 
na okraji FATO. V případě TLOF menšího než 1 D 
musí být vztažný bod umístěn nejméně 0,5 D od 
středu TLOF. 

4.1.23 Charakteristiky. Bezpřekážkový 
sektor/ plocha musí ležet na protilehlé straně oblouku 
se stanoveným úhlem. 

4.1.24 Bezpřekážkový sektor helideku musí 
sestávat ze dvou částí, jednou pod úrovní helideku 
a druhou nad úrovní helideku : 

Poznámka: Viz Obr. 4-7. 

a) nad úrovní helideku: Je tvořen vodorovnou 
rovinou umístěnou ve výšce povrchu helideku nad 



HLAVA 4  PŘEDPIS L14H 

  31.12.2020 
 4 - 3  

mořem, která vytíná oblouk se středovým úhlem 
alespoň 210° a s vrcholem umístěným na okraji 
vztažné D kružnice, která sahá směrem ven do 
takové vzdálenosti, která zajistí volnou odletovou 
trať vhodnou pro vrtulníky, kterým má helidek 
sloužit. 

b) pod úrovní helideku: V rámci (minimálně) 210° 
oblouku se musí povrch dále rozprostírat směrem 
dolů od hrany FATO pod výškou helideku nad 
mořem až do výšky hladiny vody nad mořem 
obloukem se středovým úhlem nejméně 180°, 
který prochází středem FATO a sahá směrem ven 
do takové vzdálenosti, která zajistí bezpečnou 
vzdálenost od překážek pod helidekem v případě 
poruchy motoru těch typů vrtulníků, kterým má 
helidek sloužit.  

Poznámka: Pro oba výše zmíněné 
bezpřekážkové sektory pro vrtulníky 1. a 2. třídy 
výkonnosti vodorovný dosah těchto vzdáleností od 
helideků odpovídá výkonnosti používaného typu 
vrtulníku za provozu s jedním nepracujícím motorem. 

Plocha helideku s omezením překážek 

Poznámka: Pro helidek může být zřízen sektor 
s omezením překážek tam, kde je umístění překážek 
na konstrukci nezbytné. 

4.1.25 Popis. Složená plocha s počátkem 
ve vztažném bodě bezpřekážkového sektoru, 
zahrnující oblouk nepokrytý bezpřekážkovým 
sektorem a ve které je stanovena výška překážek nad 
výškou TLOF. 

4.1.26 Charakteristiky. Sektor s omezením 
překážek nesmí tvořit oblouk s větším středovým 
úhlem než 150°. Jeho rozměry a umístění jsou 
uvedeny na Obr. 4-8 pro 1 D FATO se shodným TLOF 
a Obr. 4-9 pro 0,83 D TLOF. 

4.2 Požadavky na omezení překážek 

Poznámka 1: Požadavky na překážkové plochy 
jsou stanoveny na základě uvažovaného využívání 
FATO, tj. postupu přiblížení k visení nebo přistání 
nebo postupu pro vzlet a pro typ přiblížení a mají být 
podle takového využívání FATO aplikovány 
V případech, kdy je provoz prováděn na nebo z obou 
směrů FATO, mohou některé plochy ztratit svoji funkci 
v důsledku přísnějších požadavků jiné nižší plochy. 

Poznámka 2: Poradenský materiál týkající se 
překážkových ochranných ploch, pokud je instalována 
světelná sestupová soustava pro vizuální přiblížení 
(VASI), je uveden v pevninské části dokumentu 
Heliport Manual (Doc 9261). 

Úrovňové heliporty 

4.2.1 Pro FATO na heliportech s postupem 
přiblížení na bod v prostoru využívajících plochu 
úseku vizuálního přiblížení musí být stanoveny 
následující překážkové plochy: 

a) vzletová plocha; 

b) přibližovací plocha; a 

c) přechodové plochy 

Poznámka 1: Detailní postupy návrhů kritérií pro 
vrtulníky jsou uvedeny v dokumentu ICAO PANS-OPS 
(Doc 8168), Volume II, Part IV.  

4.2.2 Pro FATO na heliportech, jiných než 
stanovených v ust. 4.2.1, včetně heliportů s postupem 
přiblížením na bod v prostoru nevyužívajících plochu 
úseku vizuálního přiblížení, musí být stanoveny 
následující překážkové plochy: 

a) vzletová plocha; a 

b) přibližovací plocha. 

4.2.3 Sklony těchto ploch s omezením 
překážek nesmí být větší a jejich ostatní rozměry 
menší, než je uvedeno v Tabulce  4-1  a musí být 
umístěny tak, jak je uvedeno na Obr. 4-1, 4-2  
a 4-6. 

4.2.4 U heliportů, kde má přibližovací 
plocha/vzletová plocha sklon 4,5 %, musí mít objekty 
umožněno narušit plochy s omezením překážek 
v případě, kdy byly schváleny výsledky letecko-
provozní studie příslušným úřadem a pokud 
ta přezkoumala související nebezpečí a stanovila 
opatření ke zmírnění rizik. 

Poznámka 1: Identifikované objekty mohou omezit 
provoz heliportu. 

Poznámka 2: Postupy, které mohou být užitečné 
při určování rozsahu narušení ploch s omezením 
překážek, obsahuje Předpis L 6/III. 

4.2.5 Budování nových nebo rozšiřování 
stávajících objektů nad kteroukoliv plochou uvedenou 
v ust. 4.2.1 až 4.2.2 nesmí být povoleno, s výjimkou, 
kdy je nový objekt stíněn stávajícím pevným 
(neodstranitelným) objektem nebo pokud příslušný 
úřad podle vypracované letecko-provozní studie 
usoudí, že objekt nebude mít nepříznivý vliv na 
bezpečnost nebo nebude moci výrazně ovlivnit 
pravidelnost provozu vrtulníků. 

Poznámka: Okolnosti, za kterých může být 
princip stínění odůvodněně aplikován, jsou popsány 
v dokumentu ICAO Airport Services Manual (Doc 
9137), Part 6. 

4.2.6 Stávající objekty nad kteroukoliv 
plochou uvedenou v ust. 4.2.1 až 4.2.2 musí být 
odstraněny s výjimkou, kdy je objekt stíněn stávajícím 
pevným (neodstranitelným) objektem nebo pokud 
příslušný úřad podle vypracované letecko-provozní 
studie usoudí, že objekt nebude mít nepříznivý vliv na 
bezpečnost nebo nebude moci výrazně ovlivnit 
pravidelnost provozu vrtulníků. 

Poznámka: Problémy vyvolané objekty 
narušujícími přibližovací plochu/vzletovou plochu 
je možné zmírnit použitím přibližovací plochy/vzletové 
plochy s obloukem ve smyslu ust. 4.1.5 nebo 4.1.18. 

4.2 7 Úrovňový heliport musí mít nejméně 
jednu přibližovací a vzletovou plochu. Letecko-
provozní studie musí být vykonána příslušným 
úřadem v případě, že je zřízena jen jedna přibližovací 
a vzletová plocha s ohledem na následující minimální 
faktory: 

a) plochu/terén, nad kterým let probíhá,
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b) překážky v prostředí v okolí letiště a dostupnost 
nejméně jedné ochranné plochy, 

c) výkonnostní a provozní omezení vrtulníků 
určených k využívání heliportu, a 

d) místní meteorologické podmínky, včetně 
převládajících charakteristik větru. 

4.2.8 Úrovňový heliport by z důvodu zvýšení 
bezpečnosti měl mít alespoň dvě přibližovací 
a vzletové plochy, aby se zabránilo vlivu 
povětrnostních podmínek, minimalizoval boční vítr 
a umožnilo vykonat postup přerušeného přistání. 

Poznámka: Pro více informací viz dokument 
ICAO Heliport Manual (Doc 9261). 

Vyvýšené heliporty 

4.2.9 Plochy s omezením překážek pro 
vyvýšené heliporty odpovídají ustanovením 
pro úrovňové heliporty uvedeným v ust. 4.2.1 až 4.2.6. 

4.2.10 Vyvýšený heliport musí mít nejméně 
jednu přibližovací a vzletovou plochu. Letecko-
provozní studie musí být zpracována a posouzena 
příslušným úřadem v případě, že je zřízena jen jedna 
přibližovací a vzletová plocha s ohledem na 
následující minimální faktory: 

a) plochu/terén, nad kterým let probíhá, 

b) překážky v prostředí v okolí letiště a dostupnost 
nejméně jedné ochranné plochy, 

c) výkonnostní a provozní omezení vrtulníků 
určených k využívání heliportu, a 

d) místní meteorologické podmínky, včetně 
převládajících charakteristik větru. 

4.2.11 Vyvýšený heliport by z důvodu zvýšení 
bezpečnosti měl mít alespoň dvě přibližovací 
a vzletové plochy, aby se zabránilo vlivu 
povětrnostních podmínek, minimalizoval boční vítr 
a umožnilo vykonat postup přerušeného přistání. 

Poznámka: Pro více informací viz dokument 
ICAO Heliport Manual (Doc 9261). 

Helideky 

4.2.12 Pro helidek musí být zřízen 
bezpřekážkový sektor.  

Poznámka: Pro helidek může být zřízen sektor 
s omezením překážek (viz ust. 4.1.25). 

4.2.13 Nad bezpřekážkovou plochou 
do bezpřekážkového sektoru nesmí zasahovat pevné 
objekty. 

4.2.14 Překážky v těsné blízkosti helideků 
musí být pod úrovní helideků z důvodu ochrany 
vrtulníků zajištěny. Uvedená ochrana znamená 
kruhovou výseč o velikosti nejméně 180° s počátkem 
ve středu FATO a klesající v poměru 1:5 
(svisle/vodorovně) od okraje FATO v rovině 180° 
sektoru. Toto klesání může být zmenšeno na poměr 
1:3 (svisle/vodorovně) v rovině 180° sektoru pro 
vícemotorové vrtulníky 1. a 2. třídy výkonnosti 
(viz Obr. 4-7). 

Poznámka: V případě potřeby umístění jednoho 
nebo více pomocných plavidel (např. pohotovostních 
plavidel) na úrovni hladiny moře z důvodu jejich 
funkce v provozu upevněných nebo plovoucích 
zařízení, které se nachází v blízkosti upevněného 
nebo plovoucího zařízení, je nutné umístění každého 
takového pomocného plavidla s ohledem na 
bezpečnost provozu vrtulníků během vzletu a/nebo 
přiblížení a přistání. 

4.2.15 Pro TLOF o velikosti 1 D a větší, nesmí 
objekty ve 150° sektoru/ploše s omezením překážek 
až do vzdálenosti 0,12 D, měřeno od počátku 
omezeného překážkového prostoru, přesáhnout výšku 
25 cm nad TLOF. Za tímto obloukem, až do 
vzdálenosti 0,21 D, měřeno od konce prvního sektoru, 
plocha s omezením překážek stoupá v poměru 1:2 
(svisle/vodorovně) pocházející z výšky 0,05 D nad 
úrovní TLOF (viz Obr. 4-8). 

Poznámka: Pokud je plocha ohraničená 
obvodovým značením TLOF jiného tvaru než kruhová, 
je rozsah segmentů LOS spíše znázorněn pomocí 
rovnoběžných čar k obvodu TLOF než pomocí 
oblouků. Obr. 4-8 byl vytvořen za předpokladu, že je 
k dispozici uspořádání osmibokého helideku. Další 
poradenský materiál pro čtvercové (čtyřúhelník) 
a kruhové FATO a TLOF je uveden v dokumentu 
ICAO Heliport Manual (Doc 9261). 

4.2.16 V prostorech TLOF menších než 1 D nesmí 
objekty v 150° sektoru/ploše s omezením překážek až 
do vzdálenosti 0,62 D počínaje vzdáleností 0,5 D, obě 
vzdálenosti měřeny ze středu TLOF, přesáhnout 
výšku 5 cm nad TLOF. 
 
Mimo tuto výseč do celkové vzdálenosti 0,83 D od 
středu TLOF stoupá omezený překážkový prostor 
v poměru 1:2 (svisle/vodorovně) z počáteční výšky 
0,05 D nad úrovní TLOF (viz Obr. 4-9). 

Poznámka: Pokud je plocha ohraničená 
obvodovým značením TLOF jiného tvaru než kruhová, 
je rozsah segmentů LOS spíše znázorněn pomocí 
rovnoběžných čar k obvodu TLOF než pomocí 
oblouků. Obr. 4-9 byl vytvořen za předpokladu, že je 
k dispozici uspořádání osmibokého helideku. Další 
poradenský materiál pro čtvercové (čtyřúhelník) 
a kruhové FATO a TLOF je uveden v dokumentu 
ICAO Heliport Manual (Doc 9261). 

Heliporty na palubách lodí 

4.2.17 Požadavky ustanovení 4.2.20 a 4.2.22 
musí být uplatňovány na heliporty na palubách lodí 
dokončené 1. ledna 2012 a později. 

Účelově vystavěné heliporty umístěné na zádi nebo 
na přídi. 

4.2.18 Pokud jsou provozní plochy vrtulníků 
poskytnuty na přídi nebo zádi lodi, musí na ně být 
uplatňována kritéria pro helideky.  

Umístění uprostřed lodi – účelově a neúčelově 
vystavěné 
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4.2.19 Přední a zadní část TLOF 1 D a větší 
tvoří dva symetricky umístěné sektory, každý 
v podobě kruhové výseče 150°, s vrcholy na okraji 
TLOF. V oblasti vymezené těmito dvěma sektory 
nesmí být žádné objekty vyčnívající nad úroveň TLOF 
mimo těch, které jsou nezbytné pro bezpečný provoz 
vrtulníků, nesmí však překročit výšku 25 cm. 

4.2.20 Výška objektů, u kterých jejich funkce 
vyžaduje, aby byly umístěny na TLOF (jako osvětlení 
nebo sítě), nesmí přesáhnout 2,5 cm. Takové objekty 
mohou být na FATO umístěny pouze v případě, pokud 
nepředstavují nebezpečí pro vrtulníky. 

Poznámka: Příklady takových potenciálních 
nebezpečí zahrnují sítě nebo vyvýšené součásti, které 
mohou způsobit dynamické přetáčení u vrtulníků 
vybavených ližinovým podvozkem. 

4.2.21 Kvůli zajištění ochrany přední a zadní 
části TLOF před překážkami musí v celkové délce 
okrajů 150° sektorů navazovat plochy stoupající 
v poměru 1:2. Tyto plochy se musí rozprostírat do 
horizontální vzdálenosti rovné nejméně 1 D největšího 
vrtulníku, kterému má TLOF sloužit, a nesmí být 
narušovány jakoukoli překážkou (viz Obr. 4-10). 

Neúčelově vystavěné heliporty 

Umístění na boku lodi 

4.2.22 Žádný předmět nesmí být umístěn 
v prostoru TLOF, kromě prostředků pro zajištění 
bezpečnosti provozu (jako osvětlení nebo sítě) 
a ty mohou být vysoké maximálně 2,5 cm. Takové 
předměty mohou být přítomny, pouze pokud 
nepředstavují nebezpečí pro vrtulníky.  

4.2.23 Od předního a zadního středového 
bodu kruhu o průměru D (středový bod = průsečík osy 
lodi a obvodu kruhu), ve dvou segmentech mimo část 
kruhu se musí plocha s omezením překážek rozšířit 
směrem k okrajům lodi do vzdálenosti jeden a půl 
násobku vzdálenosti mezi přídí a zádi TLOF plocha 
musí být umístěná symetricky kolem příčné osy D 
kruhu. V těchto sektorech nesmí být žádné předměty 
vyčnívající výš, než 25 cm nad úroveň TLOF (viz Obr. 
4-11). Tyto objekty mohou být přítomny jen v případě, 
pokud nepředstavují nebezpečí pro vrtulníky. 

4.2.24 Musí být zřízená vodorovná plocha 
sektoru s omezením překážek do vzdálenosti 
nejméně 0,25 D za kruh o průměru D, která musí 
obklopovat vnitřní strany TLOF až k přednímu 
a zadnímu středovému bodu kruhu o průměru D. 
Sektor s omezením překážek bude pokračovat 
i k zábradlí lodi na přídi a na zádi, do vzdálenosti 
2 násobku rozměru TLOF ve směru příď – záď, 
symetricky napříč sečny kruhu o průměru D. V rámci 
tohoto sektoru nesmí být umístěny žádné předměty 
vyčnívající výš, než 25 cm nad úroveň TLOF. 

Poznámka: Všechny objekty nacházející 
se v prostorech popsaných v ust. 4.2.23 a 4.2.24, 
které převyšují výšku TLOF, jsou provozovateli 
vrtulníku oznámeny prostřednictvím lodního plánu 

přistávací plochy pro vrtulníky. Pro účely oznámení 
může být nezbytné zvážit pevné objekty za hranicí 
plochy stanovené v ust. 4.2.24, zejména pokud jsou 
objekty výrazně vyšší než 25 cm a pokud jsou v těsné 
blízkosti hranice sektoru s omezením překážek. Viz 
dokument ICAO Heliport Manual (Doc 9261). 

Plochy pro použití navijáku 

4.2.25 Plocha určená pro použití navijáku na 
palubě lodi se musí sestávat z volné kruhové plochy 
o průměru 5 m a soustředné manévrovací 
plochy o průměru 2 D, která se rozpíná kolem obvodu 
volné plochy (viz Obr. 4-12). 

4.2.26 Manévrovací plocha musí být složena 
ze dvou ploch: 

a) vnitřní manévrovací plocha se rozpíná kolem 

obvodu volné plochy, je kruhová o průměru 

nejméně 1,5 D; 

b) vnější manévrovací plocha se rozpíná kolem 

obvodu vnitřní manévrovací plochy, je kruhová 

o průměru nejméně 2 D. 

4.2.27 Nad volnou plochou vyznačené plochy 
pro použití navijáku nesmí být umístěny žádné 
předměty. 

4.2.28 Předměty umístěné na vnitřní 
manévrovací ploše vyznačené plochy pro použití 
navijáku nesmí přesáhnout výšku 3 m. 

4.2.29 Předměty umístěné na vnější 
manévrovací ploše dané plochy pro použití navijáku 
nesmí přesáhnout výšku 6 m. 

Poznámka: Viz dokument ICAO Heliport Manual 
(Doc 9261). 

Heliporty HEMS, úrovňové i vyvýšené 

4.2.30 Pro FATO úrovňového i vyvýšeného 
heliportu musí být zřízeny následující překážkové 
plochy: 

a) vzletová plocha; 

b) přibližovací plocha; a 

c) přechodová plocha. 

4.2.31 Sklony rovin a ploch nesmí být větší 
a jejich ostatní rozměry menší, než je stanoveno 
v Tabulce 4-2. 

4.2.32 Požadavky na omezení překážek 
pro heliporty HEMS úrovňové i vyvýšené odpovídají 
ustanovením pro úrovňové heliporty uvedeným 
v ustanoveních 4.2.5 a 4.2.6. 

4.2.33 Heliport HEMS úrovňový i vyvýšený 
musí mít nejméně jednu vzletovou a přibližovací 
plochu. 
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    Obr. 4-1 Plochy s omezením překážek – vzletové a přibližovací plochy 

 

 

  
Obr. 4-2 Šířka vzletové/přibližovací plochy 
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Obr. 4-3 Příklad zvýšené nakloněné roviny během provozu v 1. třídě výkonnosti. 
 

Poznámka 1: Tento příklad diagramu nepředstavuje žádný specifický profil, techniku nebo typ vrtulníku, má 
ukázat obecný příklad. Je zde zobrazen přibližovací a záložní postup pro odletový profil. Provoz vrtulníků určitých 
výrobců v 1. třídě výkonnosti může být znázorněn odlišně v určitých Letových příručkách vrtulníků. 
Předpis L 6/III, Dodatek A poskytuje záložní postupy, které mohou být užitečné pro provoz v 1. třídě výkonnosti. 

Poznámka 2: Profil přiblížení/přistání nemusí být opakem profilu vzletu. 

Poznámka 3: Pokud je záměrem využít záložní postupy, může být zapotřebí v této oblasti další posouzení 
překážek. Výkonnost vrtulníku a omezení Letové příručky vrtulníku určí rozsah požadovaného posouzení. 
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Poznámka 1: Za použití následujícího vzorce může být stanovena jakákoliv kombinace křivky a přímé části: 
S + R ≥ 575 m a R ≥ 270 m, kde je S = 305 m. S je délka přímé části a R je poloměr otáčky. Za povšimnutí stojí, 
že funkční bude každá kombinace ≥ 575 m. 

Poznámka 2: Minimální délka přímé části osy a křivky je 1 075 m, může být i delší v závislosti na použitém 
sklonu. Pro větší délky viz Tabulku 4-1. 

Poznámka 3: Vzletový výkon vrtulníku se v zatáčce snižuje a rovná část podél vzletové plochy před začátkem 
zatáčky by měla být považována za umožnění zrychlení. 
 

Obr. 4-4  Přibližovací a vzletové plochy pro všechny FATO 
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Obr. 4-5 (a) Přibližovací a vzletové plochy – „A“ profil sklonu – 4,5 % 
 

 
 

Obr. 4-5 (b) Přibližovací a vzletové plochy – „B“ profil sklonu – 8 % a 16 % 
 

 
 

Obr. 4-5 (c) Přibližovací a vzletové plochy – „C“ profil sklonu – 12,5 % 
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Obr. 4-6 Přechodová, vnitřní vodorovná a kuželová plocha s omezením překážek 
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Obr. 4-7 Bezpřekážkový sektor helideku 
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Obr. 4-8 Sektory a plochy helideku s omezením překážek pro FATO a shodný TLOF 1 D a větší. 
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Obr. 4-9 Sektory a plochy helideku s omezením překážek pro TLOF 0,83 D a větší 
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Obr. 4-10 Plochy s omezením překážek neúčelově vystavěného heliportu umístěného uprostřed lodi 
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Obr. 4-11 Plochy s omezením překážek účelově vystavěného heliportu umístěného na boku lodi 



PŘEDPIS L14H  HLAVA 4 

31.12.2020 
 4 - 16 

 
 

Obr. 4-12 Plocha pro použití navijáku na lodi 
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Tabulka 4-1 
Rozměry a sklony ploch s omezením překážek 

Pro všechny vizuální FATO 

 Kategorie sklonů konstrukce 

A B C 

Povrch a jeho rozměry  

Přibližovací a vzletová 

plocha: 

Délka vnitřního okraje Šířka bezpečnostní 
plochy 

Šířka bezpečnostní 
plochy 

Šířka bezpečnostní 
plochy 

Umístění vnitřního okraje Hranice bezpečnostní 
plochy (hranice předpolí, 

je-li zřízeno) 

Hranice bezpečnostní 
plochy 

Hranice bezpečnostní 
plochy 

Rozevření: (1 & 2 části)  

Provoz pouze ve dne 10 % 10 % 10 % 

Provoz v noci 15 % 15 % 15 % 

První část:  

Délka 3 386 m 245 m 1 220 m 

Sklon 4,5 %  

(1:22,2) 

8 % 

(1:12,5) 

12,5 % 

(1:8) 

Vnější šířka (b) N/A (b) 

Druhá část:  

Délka N/A 830 m N/A 

Sklon N/A 16 % 

(1:6,25) 

N/A 

Vnější šířka N/A (b) N/A 

Celková délka od 
vnitřního okraje (a) 

3 386 m 1 075 m 1 220 m 

Přechodová plocha: 
(FATO s PinS 
přibližovacím postupem 
s VSS) 

 

Sklon 50 % 

(1:2) 

50 % 

(1:2) 

50 % 

(1:2) 

Výška 45 m 45 m 45 m 

 
a) Přibližovací a vzletové plochy o délce 3 386 m, 1 075 m a 1 220 m sdružené s odpovídajícími sklony, 

dostanou vrtulník do výšky 152 m (500 ft) nad FATO.  
b) Celková šířka 7 průměrů rotoru pro provoz ve dne a 10 průměrů rotoru pro provoz v noci. 
 

Poznámka: V Tabulce 4-1 jsou kategorie sklonů konstrukce, které není nutné omezovat dle provozu v konkrétních 
třídách výkonnosti a které se mohou vztahovat k více než jedné třídě výkonnosti provozu. Kategorie sklonu konstrukce 
zobrazené v Tabulce 4-1 představují minimální konstrukční úhly sklonu, nikoliv provozní sklony. Sklon kategorie A 
obecně odpovídá vrtulníkům provozovaným v 1. třídě výkonnosti, sklon kategorie B obecně odpovídá vrtulníkům 
provozovaným ve 3. třídě výkonnosti, sklon kategorie C obecně odpovídá vrtulníkům provozovaným ve 2. třídě 
výkonnosti. Konzultace s provozovateli vrtulníků pomáhá určit odpovídající kategorii sklonu, kterou lze aplikovat 
v závislosti na prostředí v okolí heliportu a na nejkritičtějším typu vrtulníku, pro který je heliport určen. 
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Tabulka 4-2 

Rozměry a hodnoty sklonů překážkových ploch 
FATO heliportu HEMS 

 

Plocha a její rozměry Provoz VMC 

 den noc 

PŘIBLIŽOVACÍ PLOCHA  

 
  

Šířka vnitřního okraje šířka FATO šířka FATO 

Umístění vnitřního okraje hranice FATO hranice FATO 

Rozevření 15 % 15 % 

Délka 200 m 600 m 

Max. sklon 25 % 12,5 % 

VZLETOVÁ PLOCHA 

 
 

Šířka vnitřního okraje šířka FATO šířka FATO 

Umístění vnitřního okraje hranice FATO hranice FATO 

Rozevření 15 % 15 % 

Délka 200 m 600 m 

Max. sklon 25 % 12,5 % 

PŘECHODOVÁ PLOCHA 

 
 

Max. sklon 100 % 50 % 

Do vzdálenosti od okraje FATO 50 m 50 m 

 
 
Poznámka: Ochranná pásma heliportů jsou uvedena v Hlavě 11 předpisu Ministerstva dopravy L 14 Letiště. 
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