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ČR: 
DOPLNĚK O – PODMÍNKY PRO VFR LETY PŘI PROVÁDĚNÍ LETECKÝCH PRACÍ, 

AKROBATICKÝCH LETŮ, LETECKÝCH VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍ 
A SEZNAMOVACÍCH LETŮ

1. Letecké práce 

1.1 Všeobecně 

1.1.1 Podmínky pro provádění leteckých 
prací uvedené v tomto Doplňku platí i pro stejné 
činnosti prováděné na základě zvláštního povolení 
příslušného úřadu (ÚCL). 

1.1.2 Ve zvláštních případech, ve kterých by 
mohlo dojít k ovlivnění bezpečnosti provozu, může 
Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL) podmínky 
upravit. 
 
1.2 Letové posádky – výcvik a 
přezkoušení odborné způsobilosti  

1.2.1 Výcvik. Letová posádka absolvuje 
výcvik dle programu výcviku provozovatele 
stanoveného v souladu s ust. 9.3 Hlavy 9 Předpisu 
L 6/I pro letouny, nebo v souladu s ust. 7.3 Hlavy 7 
Oddílu II Předpisu L 6/III pro vrtulníky.  

1.2.1.1 Odchylně od ust. 9.3 Hlavy 9 Předpisu 
L 6/I a ust. 7.3 Hlavy 7 Oddílu II Předpisu L 6/III 
nemusí být program výcviku schválený ÚCL. 

1.2.1.2 Výcvik letových posádek provádí 
vhodně kvalifikovaní instruktoři, určení 
provozovatelem. Požadavky na jejich kvalifikovanost 
stanoví provozovatel. 

1.2.2 Přezkoušení odborné způsobilosti. 
Přezkoušení, které má zajistit, že člen letové posádky 
prokazuje dostatečnou schopnost provádět normální, 
mimořádné a nouzové postupy zahrnující veškerá 
hlediska spojená s prováděním daných činností 
popsaných v provozní příručce, je prováděno 
v souladu s ust. 9.4.4 Hlavy 9 Předpisu L 6/I pro 
letouny, nebo v souladu s ust. 7.4.3 Hlavy 7 Oddílu II 
Předpisu L 6/III pro vrtulníky. 

1.2.2.1 Přezkoušení odborné způsobilosti 
letových posádek provádí vhodně kvalifikovaní 
examinátoři, určení provozovatelem. Požadavky na 
jejich kvalifikovanost stanoví provozovatel. 

1.2.3 O výcviku a přezkoušení odborné 
způsobilosti vede provozovatel záznamy, které 
uchovává po dobu alespoň 3 let. 

1.3  Minimální výšky letu 

Poznámka 1: Pravidla pro minimální výšky letu jsou 
stanovena v ust. 3.1.2, Hlavy 3. Minimální výšky pro 
provádění leteckých prací stanoví provozovatel 
v provozní příručce (standardních provozních 
postupech) na základě vyhodnocení rizik spojených 
s danou činností.  

Poznámka 2: Dále uvedená pravidla považuje ÚCL 
za pravidla, která zajistí minimální úroveň bezpečnosti 
při provádění leteckých prací. Provozovatel by je měl 
zohlednit při tvorbě provozních postupů pro danou 
činnost. 

1.3.1 Minimální výšky letu při provádění 
leteckých prací během neaktivní části letu 

Poznámka: Neaktivní část letu je ta část letu, při 
níž se neprovádí letecká práce (přelet z provozního 
místa na místo provádění letecké práce, let před 
zahájením letecké práce a let po jejím ukončení). 

1.2.1.1 Při provádění leteckých prací mají být 
neaktivní části letu prováděny minimálně ve výšce 
30 m nad úrovní země (AGL) a mají být dodrženy 
vzdálenosti od překážek podle ust. 1.3.2.2, 1.3.2.3 
a 1.3.2.4. 

1.3.1.2  Po vzletu a při přiblížení na přistání na 
pracovních plochách má být dodržena výška nad 
překážkou minimálně 10 m a horizontální vzdálenost 
od překážky 25 m. 

1.3.1.3 Všechny zatáčky, i v průběhu 
leteckých prací, mají být prováděny ve výšce 
minimálně 30 m AGL. 

1.3.1.4 V případě vzletu a přímého přiblížení 
na přistání může být proveden pouze odklon od 
přímého směru ve výšce minimálně 20 m AGL 
s náklonem do 15 stupňů. 

1.3.2 Minimální výšky letu při provádění 
leteckých prací během aktivní části letu 

1.3.2.1 Výška pracovního průletu se stanoví 
na základě posouzení rizik spojených s danou 
činností a zejména s ohledem na technologické 
požadavky kladené na danou činnost, charakter 
terénu a meteorologické podmínky. 

1.3.2.2 Při všech pracovních průletech podél 
překážek má být dodržena výška nad překážkou 
minimálně 10 m a horizontální vzdálenost od překážky 
25 m. 

1.3.2.3 Při přelétávání nadzemního vedení má 
být dodržena výška minimálně 10 m nad nejvyšším 
vodičem v prostoru 50 m od tohoto vodiče. 

1.3.2.4 V případě, že vítr dosahuje rychlosti 
vyšší než 10 uzlů směrem k nadzemnímu vedení, má 
být let na návětrné straně ve výšce menší než 10 m 
nad nejvyšším vodičem ve vzdálenosti 100 m 
zakázán. 

Poznámka: Ve smyslu tohoto ustanovení se 
pracovním průletem rozumí i průlety za účelem 
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průzkumu, výcviku a přezkoušení odborné 
způsobilosti pilotů pro provádění leteckých prací. 

1.2.2.5 Minimální výška pro letecké práce 
v zemědělství, lesním hospodářství, při ochraně 
životního prostředí a při hašení požárů prováděné 
letouny a vrtulníky má být stanovena následujícím 
způsobem: 
 
a) ošetřování zemědělských kultur – minimální 

výška pracovního průletu 3 m nad vrcholky 
kultury; 

b) ošetřování vodních ploch – minimální výška 
pracovního průletu 5 m nad vodní hladinou; 

c) ošetřování lesních kultur – minimální výška 
pracovního průletu 10 m nad vrcholky stromů; 

d) hašení požáru – minimální výška pracovního 
průletu 10 m nad vrcholky stromů nebo pevnou 
překážkou s ohledem na vliv plamenů a kouře na 
letadlo a omezení dohlednosti. 

 
1.3.2.6 Minimální výška pro ostatní druhy 
leteckých prací prováděných letouny a vrtulníky má 
být stanovena následujícím způsobem: 
 
a) geofyzikální průzkum – minimální výška letu 

(nebo výška vlečené sondy) 50 m AGL; 
b) kontrola produktovodů  
 - vrtulník minimální výška 20 m AGL; 
 - letoun minimální výška 50 m AGL; 
c) kontrola nadzemních elektrovodů vrtulníkem –

výška podle potřeby při dodržení minimální 
vzdálenosti konce rotorových listů 3 m od 
nejbližšího vodiče; 

d) hlídkové lety, pozorovací lety, letecké 
snímkování, shazování letáků a vleky 
transparentů – výšky letu jsou minimálně 
v souladu s Hlavou 4, ust. 4.6 tohoto předpisu. 

 
Poznámka: Výše uvedená ust. 1.3.2.2, 1.3.2.3 a 
1.3.2.4 se nevztahují na činnost uvedenou v ust. 
1.3.2.6 c). 

 

1.3.2.7 Výška letů vrtulníků s podvěsem 

1.3.2.7.1 Při přeletech z místa připojení 
břemene na místo jeho odpojení má být výška letu 
taková, aby břemeno bylo nejméně 50 m nad zemí 
nebo překážkou. 

1.3.2.7.2 V prostoru stavebně-montážních prací 
nebo dopravy dřeva při těžbě v lesích je přijatelná 
manipulace s břemenem ve výšce nejméně 10 m nad 
zemí nebo překážkami v okruhu 25 m. 

1.3.2.7.3 Přelety s podvěsem nad hustě 
zastavěnými místy se provádí při dodržení ustanovení 
1.3.2.7.1 a dále uvedených postupů: 
a) provozovatel projedná zamýšlenou činnost 

předem s místně příslušným úřadem, případně 
s Policií ČR nebo s městskou policií, pokud je 
potřeba omezit provoz v prostoru stavebně-
montážních prací; 

b) let má být proveden po trati, kterou stanoví velitel 
vrtulníku při respektování zásad dodržení 
maximální bezpečnosti nad prolétávanou 
zástavbou. 

 
 
2. Akrobatické lety 

Poznámka 1:  Definice akrobatického letu viz 
Hlava 1 tohoto předpisu. 

Poznámka 2: Všeobecná pravidla pro akrobatický let 
viz Hlava 3, ust. 3.1.7 tohoto předpisu. 

2.1 Provoz sportovních létajících zařízení 
(SLZ) ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen letecký zákon), je 
upraven zvláštními předpisy. 
 
2.2 Podmínky pro provádění 
akrobatických letů v souladu s bodem SERA.3130 
nařízení Komise (EU) 923/2012 
 
2.2.1 Způsobilost letadla určeného 
k provádění akrobatických letů musí být osvědčena 
příslušným úřadem. 
 
2.2.2 Velitelem letadla provádějícím 
akrobatický let musí být pilot s příslušnou kvalifikací 
pro akrobacii (ACR) nebo pilot při výcviku akrobacie 
dle ÚCL schválené osnovy. 

Poznámka: Požadavky na získání kvalifikace pro 
akrobatické lety jsou uvedeny v bodě FCL.800 
k nařízení (EU) č. 1178/2011. 

 

2.2.3 Požadavky na kvalifikaci ACR neplatí 
pro výcvik a přezkušování jednotlivých prvků, které 
jsou obsaženy ve výcvikových osnovách základního 
výcviku. 

2.2.4 Na základě vyhodnocení rizik je letová 
posádka letadla i jakákoli jiná osoba na palubě 
vybavena záchrannými padáky. Pokud jsou jimi osoby 
na palubě vybaveny, musí je mít v průběhu celého 
letu řádně připevněny k tělu za účelem pohotového 
použití v případě nouze, a musí být předem řádně 
seznámeny s jejich použitím a se způsobem opuštění 
kabiny letadla. 
 
Poznámka: Výrazem „záchranný padák“ se 
v tomto případě rozumí záchranný padák schválený 
pro použití v civilním letectví ČR a udržovaný dle 
pokynů k jeho obsluze (doba zabalení, ošetřování, 
životnost). 
 
2.2.5 Při akrobatickém letu v nižších 
výškách než je uvedeno v ust. 2.3.3 nesmí být na 
palubě jiná osoba než sám pilot nebo pilot instruktor, 
oprávněný daný výcvik provádět. 

2.2.6 Akrobatický let se nesmí provádět nad 
hustě zastavěnými místy, nad shromážděním osob na 
volném prostranství, nad veřejně přístupnou částí 
letiště nebo v případě leteckého veřejného vystoupení 
(LVV) nad prostorem pro diváky až ke stanovené mezi 
vystoupení. 
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2.2.7 Prostor pro akrobatický let se musí 
zvolit s ohledem na hluková nebo jiná omezení 
uveřejněná v AIP ČR a dle případných pokynů 
provozovatele letiště, ke snížení hlukového zatížení 
konkrétního území. 

2.2.8 Velitel letadla si musí před vzletem 
stanovit vhodnou plochu/plochy pro případné nouzové 
přistání. 
 
2.2.9 Akrobatický let se nesmí provádět bez 
souhlasu provozovatele letiště s ohledem na hustotu 
a druh ostatního provozu na letišti, v CTR, v ATZ 
anebo v RMZ. Provozovatel letiště je oprávněn vydat 
pilotovi pro akrobatický let časové, případně 
prostorové omezení. 
 
2.2.10 Příslušné stanoviště řízení letového 
provozu (dále jen ATC) nebo dispečer letištní letové 
informační služby (AFIS) nebo osoba poskytující 
informace známému provozu na letištích, kde nejsou 
poskytovány letové provozní služby (dále jen ATS), 
musí být velitelem letadla informováni nejpozději před 
vzletem o akrobatickém charakteru letu. Příslušné 
stanoviště ATC nebo dispečer AFIS nebo osoba 
poskytující informace známému provozu na letištích, 
kde nejsou poskytovány ATS, informaci o takovém 
letu předává ostatním letadlům, která mohou být tímto 
letem z hlediska bezpečnosti ovlivněna. 

2.2.11 Akrobatický let lze provádět pouze za 
meteorologických podmínek dle Hlavy 3, ust. 3.9.  
 
2.3 Minimální výšky pro akrobatické lety 
 
Poznámka 1: Pravidla pro minimální výšky letu jsou 
stanovena v ust. 3.1.2, Hlavy 3. Minimální výšky pro 
provádění akrobatických letů stanoví provozovatel 
(velitel letadla) v provozní příručce (standardních 
provozních postupech) nebo kontrolním seznamu na 
základě vyhodnocení rizik spojených s danou činností.  

Poznámka 2: Dále uvedená pravidla považuje ÚCL 
za pravidla, která zajistí minimální úroveň bezpečnosti 
při provádění akrobatických letů. Provozovatel by je 
měl zohlednit při tvorbě provozních postupů nebo 
kontrolního seznamu pro akrobatické lety. 
 
2.3.1 Minimální výškou se v tomto případě 
rozumí výška nad zemí, pod kterou nesmí být 
prováděny žádné akrobatické prvky. 
 
2.3.2 Minimální výšky je nutno stanovit 
s ohledem na letové vlastnosti použitého letadla, 
zkušenosti pilota a druh prováděných akrobatických 
prvků. Výšku zahájení akrobatického prvku je nutno 
stanovit s ohledem na výše uvedené. 

2.3.3 Následující výšky považuje ÚCL za 
bezpečné výšky, pod kterými nemá být prováděn 
akrobatický let: 
a) méně než 600 m AGL pro letouny a vrtulníky; 
b) méně než 400 m AGL pro kluzáky. 

2.3.4 Soutěže v letecké akrobacii a letecká 
veřejná vystoupení (LVV) 

Poznámka: Následující pravidla pro soutěže 
v letecké akrobacii a LVV se použijí pro provádění 
akrobatických letů podle tohoto doplňku i podle přímo 
použitelného nařízení EU1. 

2.3.4.1 Provozovatel soutěže v letecké 
akrobacii může v souladu s mezinárodními soutěžními 
pravidly FAI stanovit minimální výšky nižší, než jsou 
uvedeny v ust. 2.3.3. Tyto výšky ale platí pouze 
v prostoru vymezeném provozovatelem soutěže. Piloti 
musí splňovat ust. 2.3.4.2, což prokazují zápisem 
v zápisníku letů. 

2.3.4.2 Akrobatické lety ve výškách minimálně 
100 m AAL nad plochou letiště a minimálně 300 m 
AGL mimo letiště může provádět pouze pilot splňující 
ust. 2.3.4.4.4 nebo pilot s kvalifikací ACR při výcviku 
v rámci přípravy na účast na akrobatických soutěžích 
pod dohledem instruktora splňujícího ust. 2.3.4.4.4 
nebo pilot v rámci nácviku na LVV ve smyslu ust. 
2.3.4.4.7. 

2.3.4.3 Při nácviku na LVV mohou být 
prováděny akrobatické prvky ve výšce nižší, než je 
uvedeno v ust. 2.3.4.1, ale výhradně nad plochou 
letiště a dle Schválení akrobatického vystoupení 
vydaného ÚCL. 

2.3.4.4 Požadavky na způsobilost leteckého 
personálu při LVV 

2.3.4.4.1 Pilot provádějící akrobatický let 
v rámci LVV musí být držitelem platného Schválení 
akrobatického vystoupení vydaného ÚCL. 

2.3.4.4.2 Pilot je povinen toto povolení předložit 
letovému řediteli LVV, který může v tomto povolení 
uvedená omezení zpřísnit s ohledem na bezpečnost. 

2.3.4.4.3 Letový ředitel LVV může povolit 
pilotovi předvedení soutěžní akrobatické sestavy bez 
zvláštního povolení vydaného ÚCL, pokud se pilot 
s touto sestavou zúčastnil soutěže v akrobacii, která 
bezprostředně předcházela LVV.  

2.3.4.4.4 Examinátor pověřený ÚCL, který 
má oprávnění přiznat kvalifikaci ACR, může pilotovi na 
doporučení oprávněného instruktora, který prováděl 
předcházející výcvik pilota dle ust. 2.3.4.2, přiznat 
oprávnění k provádění akrobatických letů do nižší 
minimální výšky než je uvedeno v ust. 2.3.3, ale 
pouze do minimálních výšek uvedených v ust. 2.3.4.2. 

2.3.4.4.5 Pokud examinátor uzná předcházející 
výcvik pilota za dostačující, je oprávněn po pilotovi 
vyžadovat praktickou ukázku, a to letem ve dvojím 
řízení nebo pozorováním ze země. 

2.3.4.4.6 Výsledek svého rozhodnutí (kladný 
i záporný) examinátor zapíše pilotovi do zápisníku 
letů. V případě kladného rozhodnutí musí examinátor 
v zápisníku letů uvést přiznanou minimální výšku nad 
plochou letiště, příp. mimo letiště, typ letadla a další 

                                                           
1 Nařízení (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým 

se stanoví technické požadavky a správní postupy 
týkající se letového provozu podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. 
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podmínky nebo omezení, jestliže je považuje za 
potřebné. 

2.3.4.4.7 Pilotovi, který má oprávnění dle 
ust. 2.3.4.4.4 a jehož celkový nálet je na letounech 
minimálně 200 hodin a z toho minimálně 50 hodin 
v akrobacii anebo na kluzácích minimálně 100 hodin 
a současně minimálně 50 akrobatických letů, může 
být po důkladném zhodnocení dovedností a přístupu 
k požadavkům bezpečnosti v leteckém provozu 
povoleno zahájit nácvik na LVV. 

2.3.4.4.8 Souhlas k zahájení nácviku na LVV 
uděluje examinátor pověřený ÚCL, který má 
oprávnění přiznat kvalifikaci ACR. Souhlas se uděluje 
písemně do zápisníku letů s určením osoby, pod 
jejímž dohledem pilot může nácvik provádět, jestliže si 
dohled nevyhradí osobně. V souhlasu musí být 
uveden postup nácviku a minimální výšky jednotlivých 
leteckých akrobatických prvků.  

2.3.4.4.9 V rámci nácviku může examinátor 
stanovit i průběžné předvedení dosažené úrovně 
nácviku.  

2.3.4.4.10 Jestliže examinátor posoudí nácvik za 
dostatečný, může v roli garanta podat žádost o vydání 
zvláštního povolení na ÚCL. V doporučení uvede 
typ/typy letadel, na kterých má být pilot oprávněn 
letecké akrobatické vystoupení provádět a další 
omezení, která mají být v povolení uvedena 
(např. minimální výšky, včetně průletů v ose 
vystoupení, autorotační prvky atd.). 

2.3.4.4.11 Držitel platného Schválení 
akrobatického vystoupení vydaného ÚCL je oprávněn 
provádět samostatně nácviky před zahájením LVV 
nad RWY v používání, ale za dodržení ust. 2.2.1 až 
2.2.11. 
 
3. Letecká veřejná vystoupení  

3.1 Výrazy použité v tomto doplňku mají 
následující význam: 

Letecké veřejné vystoupení 
Letecké veřejné vystoupení (LVV) je letecký den nebo 
letecká propagační akce. 
 
Letecký den 
Letecký den je činnost spojená s přípravou 
a provedením vystoupení pro diváky, kteří jsou za tím 
účelem shromážděni v určenou dobu na stanoveném 
letišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Za letecký 
den se nepovažuje předvádění letadel vlastní 
produkce finálním výrobcem, které je určeno možným 
zákazníkům bez přístupu veřejnosti, ani běžná letová 
činnost sledovaná osobami nacházejícími se ve 
veřejně přístupných prostorách letiště nebo mimo 
letiště. 

Letecká propagační akce 
Letecká propagační akce je činnost spojená 
s přípravou a provedením vystoupení pro diváky, kteří 
jsou za tím účelem shromážděni v určenou dobu na 
stanoveném místě mimo letiště. Letecká propagační 
akce může být součástí jiné sportovní nebo 
společenské akce. Za leteckou propagační akci se 
nepovažuje běžná letová činnost sledovaná náhodně 

shromážděnými osobami, vlekání propagačních 
transparentů apod., pokud toto není součástí 
programu letecké propagační akce. 
 
3.2 LVV ve smyslu leteckého zákona 
podléhá souhlasu ÚCL, který vydal dokument CAA-
SL-101-n-16 „Podmínky pro pořádání leteckých 
veřejných vystoupení“. Splnění těchto podmínek 
považuje ÚCL za přiměřenou záruku, že nebude 
ohrožena bezpečnost osob a majetku na zemi 
a bezpečnost létání ve vzdušném prostoru ČR. 

3.3 Způsob omezení provozu ve 
vzdušném prostoru ČR při provozování LVV je 
stanoven v dokumentu CAA-SL-101-n-16 „Podmínky 
pro pořádání leteckých veřejných vystoupení“. 
 
3.4 Meteorologické podmínky 

3.4.1 Vystoupení na LVV smí být prováděna 
při přízemní a letové dohlednosti nejméně 1 500 m 
pro letouny a 800 m pro vrtulníky bez ohledu na 
rychlosti letadel, třídu vzdušného prostoru a výšku 
letu. 

3.4.2 Lety musí být prováděny mimo 
oblačnost za stálé viditelnosti země. 

3.5 Minimální výšky a meze vystoupení při 
LVV  

3.5.1 Minimální výšky pro vystoupení nad 
letištěm nesmí být nižší, než je uvedeno v Tabulce 1. 

3.5.2 Pro vystoupení v přesně vymezeném 
prostoru nad volnými plochami (mimo schválené 
letiště) nesmí být minimální výška nižší, než je 
uvedeno v Tabulce 1. Přitom je nutno provádět opravy 
s ohledem na případné překážky v nejbližším okolí 
a podle toho výšky vystoupení zvýšit. 

3.5.3 Mez vystoupení 

3.5.3.1 Mez vystoupení je linie vymezující 
bezpečnou vzdálenost od shromáždění lidí 
a parkovišť aut nebo jiných překážek na zemi. Musí 
být pro pilota při vystoupení jasně viditelná (osa nebo 
okraj dráhy nebo jinak vyznačená linie). 

3.5.3.2 Mez vystoupení uvedená 
v Tabulce 2 nesmí být překročena žádným z  letadel. 

3.5.3.3 S ohledem na různé rychlosti 
vystupujících letadel lze stanovit více než jednu mez 
vystoupení. 
 

 
 
4. Seznamovací lety 
 
Od 25. 8. 2016 musí být seznamovací lety dle  čl. 6, 
odst. 4a, písm. (c) nařízení (EU) č. 965/2012, ve znění 
pozdějších předpisů, kromě podmínek a požadavků 
stanovených v tomto nařízení, prováděny také 
v souladu s dokumentem CAA-SL-102-n-16. 

Poznámka 1: Dokument CAA-SL-102-n-16 zpřístup-
ní ÚCL prostřednictvím svých internetových stránek. 



DOPLNĚK O   PŘEDPIS L 2 

 
   3.11.2022 
  Dopl. O - 5 Změna č. 11/ČR 

Poznámka 2: Výše uvedené se nevztahuje 
na seznamovací lety upravené v nařízení (EU) 
č. 1178/2011. 

 

 

Tabulka 1 

Druh průletu Druh letadel Omezení 

Průlet v přistávací 
konfiguraci nad 
dráhou 

všechna letadla bez omezení 

Ostatní průlety - vrtulník, kluzák, motorový kluzák, ULL a letadla pro 
zemědělské práce  

- letadla do 5 700 kg 

-  letadla nad 5 700 kg  

5 m AGL 
 

20 m AGL 

30 m AGL 

Akrobatická vystoupení podle schváleného programu vystoupení 

Tabulka 2 – Vzdálenosti meze vystoupení  

Maximální rychlost letadla při průletu při akrobacii 

méně než 100 km/h 30 m 100 m 

100  až  200 km/h 50 m 100 m 

200  až  400 km/h 100 m 150 m 

400  až  600 km/h 150 m 200 m 

více než 600 km/h 200 m 230 m 
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