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Věc: Vyjádření k žádosti o posun implementace některých ustanovení předpisu L-14H 

 Vážená paní ředitelko, 

 na základě Vaší žádosti o posunutí termínu implementace ustanovení článků 6.2.2.1, 6.2.3.3, 

6.2.3.4, 6.2.3.6, 6.2.3.7, 6.2.3.9, 6.2.3.10, 6.2.3.12, 6.2.3.13, 6.2.4.2 a 6.2.8 leteckého předpisu 

L 14H – Heliporty z původního termínu 1. ledna 2023 na 1. ledna 2025 z důvodu komplikací 

s financováním projektů spojených s nedostatkem stavebních materiálů a zcela nepředpokládaných 

změn cenových relací, Vám za Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví (dále jen „MD“) 

sdělujeme následující. 

 Vzhledem k současnému nedostatku stavebních materiálu a především výraznému růstu cen 

těchto materiálů a stavebních prací, shledalo MD Vaše důvody za relevantní a výše uvedenou 

žádost za oprávněnou. Objektivní problémy s financováním a samotnou výstavbou dalších 

únikových prostředků na vyvýšených heliportech, dle požadavku ustanovení článku 6.2.8 leteckého 

předpisu L 14H, si navíc pověření zaměstnanci MD ověřili během státního dozoru kontrolní 

činnosti na vyvýšeném heliportu pro vrtulníkovou leteckou záchrannou službu Praha 5 – Motol, 

který proběhl dne 11. července 2022. 

 V souladu s výše uvedeným MD odloží účinnost ustanovení článků 6.2.2.1, 6.2.3.3, 6.2.3.4, 

6.2.3.6, 6.2.3.7, 6.2.3.9, 6.2.3.10, 6.2.3.12, 6.2.3.13 a 6.2.4.2 leteckého předpisu L 14H na 1. ledna 

2025. Ustanovení článku 6.2.8 leteckého předpisu L 14H je již účinné od 31. prosince 2020, 

nicméně splnit povinnost zřídit nejméně jeden další únikový prostředek u vyvýšených heliportů 

a helideků, budou muset provozovatelé vyvýšených heliportů a helideků zajistit nejpozději ke dni 

1. ledna 2025. 



MD-23898/2022-220/2 

Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3  

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 2 
IČO: 660 03 008 tel. +420 225 131 111  

 

 

 Informace o odložení účinnosti výše uvedených ustanovení Hlavy 6, předpisu L 14H  budou 

zveřejněny prostřednictvím Leteckého informačního oběžníku (AIC), série C, který bude vydán 

do 31. srpna 2022. 

 

 S pozdravem  

  

  
 
 

Ing. Zdeněk Jelínek 
ředitel 
Odbor civilního letectví 
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