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HLAVA 6 - KATEGORIE LETADEL

6.0 Kategorie letadel 

Kategorie letadel se dělí na: 

− kategorie způsobilosti; 

− kategorie použití. 

6.1 Kategorie způsobilosti  

ÚCL přiřadí při osvědčování typové způsobilosti 
každému letadlu kategorii způsobilosti v souladu 
s použitým předpisem letové způsobilosti uvedeným 
v předpisové základně, podle níž byla typová 
způsobilost letadla osvědčena. 

Rozlišují se standardní kategorie způsobilosti (viz 6.2) 
a zvláštní kategorie způsobilosti (viz 6.3). 

6.1.1 Kategorie způsobilosti musí být 
uvedeny v Letové příručce letadla v kapitole Omezení 
a v Typovém osvědčení nebo Doplňkovém Typovém 
osvědčení (STC). 

 
6.2 Standardní kategorie způsobilosti 
letadel 

Standardní kategorie způsobilosti letadel jsou přesně 
definovány předpisem letové způsobilosti (stavebním 
předpisem) a rozlišují se tyto kategorie: 

6.2.1 Normální (Normal)  
Kategorie normální je kategorie, do níž se zařazují 
letouny, kluzáky, vrtulníky, balóny a vzducholodě 
schválené pouze pro normální neakrobatický provoz. 

6.2.2 Cvičná (Utility)  
Kategorie cvičná je kategorie, do níž se zařazují 
letouny, kluzáky a motorové kluzáky schválené pro 
částečně akrobatický provoz. 

6.2.3 Akrobatická (Acrobatic)  
Kategorie akrobatická je kategorie, do níž se zařazují 
letouny a kluzáky schválené pro akrobatický provoz. 

6.2.4 Pro sběrnou dopravu (Commuter)  
Kategorie pro sběrnou dopravu je kategorie, do níž se 
zařazují vícemotorové vrtulové letouny s nejvýše  
19 sedadly, vyjma sedadel pilotních, do maximální 
vzletové hmotnosti 8 618 kg (19 000 lb) a které jsou 
určeny pro neakrobatický provoz. 

6.2.5 Dopravní (Transport)  
Kategorie dopravní je kategorie, do níž se zařazují 
vícemotorové letouny a vrtulníky. 
 

6.3 Zvláštní kategorie způsobilosti 
letadel 

6.3.1 Experimentální (Experimental)  
Kategorie experimentální je kategorie, do níž se 
zařazují letadla určená pro: 

a) zkoušení nových koncepcí, nového vybavení, 
nových zástaveb, nových provozních metod, nebo 
nového použití letadla schváleného typu; 

b) průkaz plnění požadavků předpisu letové 
způsobilosti včetně letů k průkazu plnění 
požadavků pro vydání typového osvědčení, letů 
k ověření větších změn konstrukce, letů k průkazu 
požadavků předpisu letové způsobilosti na funkci 
a spolehlivost; 

c) výcvik posádek žadatele; 

d) předvádění letadla včetně přeletů k předvádění 
a zpět; 

e) účast na leteckých závodech včetně přeletů 
k závodům a zpět; 

f) průzkum trhu; 

g) provoz amatérsky postavených letadel užívaných 
pouze pro vlastní vzdělání a rekreaci. 

6.3.2 Pro zvláštní účely (Restricted)  
Kategorie pro zvláštní účely je kategorie, do níž se 
zařazují letouny, vrtulníky určené pro zemědělské, 
lesní a stavební práce, leteckou fotografii, kartografii, 
geologický průzkum, hlídkování, kontrolu dálkových 
potrubí, linek vysokého napětí nebo kanálů, pro 
meteorologické účely, leteckou reklamu, nebo jiný 
účel přesně vymezený ÚCL. 

6.3.3 Pro omezené použití (Limited)  
Kategorie letadel pro omezené použití je kategorie, do 
níž se zařazují letadla, která nebyla konstruována 
podle civilních předpisů letové způsobilosti nebo 
nesplňují požadavky takového předpisu pro zvolenou 
kategorii uvedenou v ustanovení 6.2.1 až 6.2.5, ale 
jejich použití je možno podle posouzení ÚCL povolit 
se zvláštními omezeními. 

6.3.4 Rezervováno  

6.3.5  ÚCL osvědčí letovou způsobilost 
letadel, u nichž nebylo možno prokázat splnění 
předpisu letové způsobilosti, ve zvláštní kategorii 
způsobilosti. Použití těchto letadel v provozu je možné 
pouze se zvláštními provozními omezeními, které 
ÚCL stanoví v souladu s ustanovením 2.7.6. 
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6.4 Kategorie použití 

6.4.1 ÚCL na základě žadatelem 
navrhovaného nebo prováděného programu údržby, 
stavu letadla a účelu použití stanoví nebo změní 
kategorie použití při vydávání nebo prodlužování 
Osvědčení letové způsobilosti. Stanovení kategorie 
použití nezbavuje provozovatele letadla povinnosti 
plnit požadavky příslušných provozních předpisů pro 
provedení letu.  

6.4.2 Jednotlivé kategorie použití jsou: 

a) Pro veřejnou dopravu (Transport) 
Do kategorie pro veřejnou dopravu se zařazují 
vícemotorová letadla, která lze používat pro 
přepravu osob nebo zboží za úplatu nebo v nájmu 
a která jsou schválena v kategorii způsobilosti 
dopravní nebo pro sběrnou dopravu. 

b) Obchodní (Commercial)  
 Do kategorie obchodní se zařazují letadla pro 

maximálně 9 cestujících, která je možno používat 
pro přepravu osob, zboží a pošty za úplatu nebo 
v nájmu. 

c) Pro letecké práce (Aerial Work)  
 Do kategorie pro letecké práce se zařazují letadla, 

která smí být používána pro letecké práce 
v rozsahu vymezeném v letové příručce. 

d) Soukromá (Private)  
 Do kategorie soukromé se zařazují letadla, která 

lze používat pouze pro vlastní potřebu 
provozovatele nebo vlastníka. 

 

6.5  Zápis kategorií do Osvědčení letové 
způsobilosti nebo Zvláštního osvědčení letové 
způsobilosti 

6.5.1 U letadel standardních kategorií 
způsobilosti se zapisují do Osvědčení letové 
způsobilosti kategorie použití.  

6.5.2 U letadel zvláštních kategorií 
způsobilosti se do položky kategorie Zvláštního 
osvědčení letové způsobilosti zapisuje vždy jedna ze 
zvláštních kategorií způsobilostí. 

6.5.3 Zvláštní osvědčení letové způsobilosti 
se nevydává, je-li způsobilost letadla osvědčena 
v kategorii způsobilosti standardní a následně 
v kategorii Pro zvláštní účely. 
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