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            IV. 
Platné znění příslušných částí vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb.,  

kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů  
 

… 
Databáze údajů o terénu a překážkách  

 
(K § 51a odst. 11 zákona)  

 
§ 16g  

 
nadpis vypuštěn  

 
 (1) V databázi údajů o terénu a překážkách, jejímž správcem je Ministerstvo dopravy 
nebo osoba pověřená vedením databáze (dále jen „správce databáze“), jsou uchovávány údaje, 
které předává Ministerstvo obrany a provozovatel letiště způsobilého přijetí letu způsobilého 
k přijetí letu podle přístrojů (dále jen „poskytovatel údajů“).  
  
 (2) Databáze údajů o terénu a překážkách se skládá z  
  
a) databáze údajů o terénu, která nesmí zahrnovat překážky a která obsahuje digitální soubory 
dat zobrazujících povrch terénu ve formě průběžných hodnot výšky nad mořem ve všech 
bodech definované sítě vztažené k horizontálnímu a vertikálnímu referenčnímu systému, a  
  
b) databáze údajů o překážkách, která obsahuje digitální soubory dat popisující každý pevný a 
mobilní objekt nebo jejich část,  
1. je-li takový objekt nebo jeho část na ploše určené pro pozemní pohyby letadel,  
2. zasahuje-li takový objekt nebo jeho část do plochy určené k ochraně letadel za letu, nebo  
3. je-li takový objekt nebo jeho část vně plochy určené k ochraně letadel za letu, avšak 
ohrožuje bezpečnost leteckého provozu.  
  
 (3) Každý bod sítě a každá překážka jsou popsány v rozsahu údajů uvedených v 
příloze č. 14 k této vyhlášce.  
  
 (4) Z území celé České republiky se předávají údaje o terénu a údaje o překážkách, 
jejichž výška nad zemí přesahuje 100 m. Údaje se předávají v rozsahu, který je uveden v 
příloze č. 14, s četností a s vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce.  
  
 (5) Údaje o překážkách se předávají z území  
  
a) letiště způsobilého přijetí letu podle přístrojů vymezeného obdélníkem o šířce 255 m na 
každou stranu od osy vzletové a přistávací dráhy a délce pásu vzletové a přistávací dráhy a 
předpolí, tam kde je zřízeno, jestliže jejich výška přesahuje 3 m,  
  
b) kruhového tvaru o poloměru 45 km od vztažného bodu letiště způsobilého přijetí letu podle 
přístrojů, v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14, s četností a s vlastnostmi, které jsou 
uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce.  
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(5) Údaje o překážkách nacházejících se v území letiště způsobilého k přijetí letu 
podle přístrojů a jeho blízkosti se předávají v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14 
k této vyhlášce, a s četností a vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této 
vyhlášce, a to tak, že 

a) z obdélníkového prostoru okolo dráhy zahrnujícího dráhový pás a předpolí, je-li 
zřízeno, se předávají údaje o překážkách, které mají výšku 3 m a více nad 
nejbližší výškou dráhy nad mořem, měřeno podél osy dráhy, případně pro části 
vztahující se k předpolí od nadmořské výšky nejbližšího konce dráhy, 

b) z prostoru, který je veden od konce prostoru definovaného v písmeni a) ve směru 
odletu do vzdálenosti 10 km a rozevírá se o 15 % na každou stranu, se předávají 
údaje o překážkách, které jsou vyšší než 3 m nad zemí a které zároveň protínají 
plochu se sklonem 1,2 % vedenou od konce prostoru definovaného v písmeni a) a 
začínající ve výšce konce dráhy nad mořem ve směru odletu, 

c) z prostoru, který je veden od vnějšího okraje prostoru definovaného v písmeni b) 
do vzdálenosti 10 km od hranice prostoru definovaného v písmeni a), se předávají 
údaje o překážkách, které jsou vyšší než 15 m nad zemí a které protínají plochu 
se skonem 1,2 % vedenou od vnějšího okraje prostoru definovaného v písmeni b), 
přičemž výchozí výškou je výška hranice obdélníkového prostoru definovaného 
v písmeni a), od které začíná, 

d) z prostoru, který je veden od vnějšího okraje prostoru definovaného v písmeni c) 
k hranici koncové řízené oblasti letiště nebo k hranici území kruhového tvaru 
o poloměru 45 km se středem ve vztažném bodu letiště, je-li tato 
hranice uvedenému prostoru blíže, se předávají údaje o překážkách, které jsou 
vyšší než 100 m nad zemí. 

 
 (6) Údaje o terénu se předávají z území  

a) letiště způsobilého přijetí letu podle přístrojů,  
 
b) kruhového tvaru o poloměru 45 km od vztažného bodu letiště způsobilého přijetí 

letu podle přístrojů, s výjimkou území podle písmene a), v rozsahu, který je uveden v příloze 
č. 14, s četností a s vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce.  

 

(6) Údaje o terénu nacházejícím se v území letiště způsobilého k přijetí letu podle 
přístrojů a jeho blízkosti se předávají v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14 k této 
vyhlášce, a s četností a vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce, a 
to 

a) údaje o terénu uvnitř území kruhového tvaru o poloměru 10 km od vztažného 
bodu letiště, 

b) údaje o terénu, který proniká nad horizontální rovinu 120 m nad nejnižší výškou 
dráhy nad mořem v oblasti mezi vnější hranicí území uvedeného v písmeni a) a 
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hranicí koncové řízené oblasti letiště, případně hranicí území kruhového tvaru 
o poloměru 45 km se středem ve vztažném bodu letiště, je-li tato hranice 
uvedenému bodu blíže, 

c) údaje o terénu, který neproniká nad horizontální rovinu 120 m nad nejnižší 
výškou dráhy nad mořem v oblasti mezi vnější hranicí území uvedeného 
v písmeni a) a hranicí koncové řízené oblasti letiště, případně hranicí území 
kruhového tvaru o poloměru 45 km se středem ve vztažném bodu letiště, je-li tato 
hranice uvedenému bodu blíže.  

 (7) Z části území vymezeného v odstavci 5 písm. b) nebo odstavci 6 písm. b), ve 
které je zakázán letový provoz z důvodu vysokého terénu nebo překážek, nebo která obsahuje 
jiná místní omezení uvedená v Letecké informační příručce, lze předávání údajů o překážkách 
a terénu údajů o terénu a údajů o překážkách, jejichž výška nad zemí přesahuje 100 m, 
provádět se souhlasem Úřadu podle odstavce 4. Údaje se předávají v rozsahu, který je 
uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce, s četností a s vlastnostmi, které jsou uvedeny v 
příloze č. 15 k této vyhlášce.  

 
 (8 Z území letiště způsobilého přijetí letu podle přístrojů vymezeného obdélníkem o 
šířce 60 m na každou stranu osy vzletové a přistávací dráhy a délce 900 m od prahu dráhy, 
měřeno podél prodloužené osy dráhy proti směru přistání, schválené Z území letiště 
způsobilého k přijetí letu podle přístrojů vymezeného obdélníkem o šířce 60 m na 
každou stranu od prodloužené osy vzletové a přistávací dráhy a do vzdálenosti 900 m od 
prahu dráhy, měřeno ve směru přiblížení na dráhu schválenou pro přesné přiblížení II. 
nebo III. kategorie, nebo kde provozovatel letiště vyžaduje detailní informace o terénu a 
překážkách, se předávají údaje o terénu a překážkách v rozsahu, který je uveden v příloze č. 
14, s četností a s vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce. V případě, že 
se ve vzdálenosti větší než 900 m od prahu dráhy nachází hornatý terén nebo jiné pro zajištění 
bezpečnosti leteckého provozu význačné překážky, délka území se přiměřeně prodlouží, 
maximálně však na 2 000 m.  

 
 

§ 16h  
 

(K § 51a odst. 11 zákona)  
 
 (1) Údaje uchovávané v databázi jsou vedeny v digitální podobě a jsou zpracovány ve 
Světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84) a Výškovém systému baltském - 
po vyrovnání (Bpv)18). Údaje o terénu jsou vedeny ve formátu stanoveném normami řady ISO 
19 100 a údaje o překážkách v mezinárodním formátu pro ve formátu umožňujícím 
mezinárodní výměnu leteckých informací (AIXM).   
 
 (2) Správce databáze vede a průběžně aktualizuje údaje uchovávané v databázi v 
souladu se změnami obdrženými od poskytovatele údajů.  
  
 (3) Právnická osoba žádající o pověření podle § 51a odst. 2 zákona k žádosti doloží  
  
a) pověření k poskytování letecké informační služby,  
  
b) osvědčení vydané podle přímo použitelného předpisu Evropské unie19),  
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c) certifikát systému řízení jakosti ISO 9001,  
  
d) návrh vnitřních předpisů, které obsahují postupy při vedení databáze a postupy pro 
pravidelné školení zaměstnanců zajištujících vedení databáze v dané problematice,  
  
e) návrh vnitřních předpisů, které budou popisovat zajištění zálohování a archivaci údajů, 
jejich dostupnost a ochranu před změnou, poškozením, zničením, ztrátou nebo zcizením, a  
  
f) návrh vnitřních předpisů, kterými se stanoví nastavení přístupových práv a povinnosti 
uživatelů a administrátorů databáze, a postupy, které se užijí při narušení bezpečnosti 
databáze.  
  
 (4) Ministerstvo obrany předává správci databáze na technickém nosiči dat pomocí 
prostředků přímého elektronického spojení 
  
a) údaje podle § 16g odst. 4 v digitální podobě zpracované ve Světovém geodetickém 
referenčním systému 1984 (WGS84) a Výškovém systému baltském - po vyrovnání (Bpv)18) v 
rozsahu a formátu, ve kterém je pořizuje pro plnění úkolů obrany státu, a s četností a s 
vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce,  
  
b) základní státní mapová díla, tematická státní mapová díla, ostatní kartografická díla nebo 
jejich části vytvářené Ministerstvem obrany pro plnění úkolů obrany státu, a to jen v rozsahu  
1. potřebném pro vedení databáze a zabezpečení jednotné tvorby map zveřejňovaných v 
Letecké informační příručce a  
2. specifikovaném smlouvou mezi Ministerstvem obrany a správcem databáze, pro tvorbu 
letecké mapy Mezinárodní organizace pro civilní letectví 1 : 500 000.  
 

 (5) Ministerstvo obrany předává správci databáze na technickém nosiči dat pomocí 
prostředků přímého elektronického spojení 

a) údaje o překážkách, jejichž výška nad zemí přesahuje 60 m, z území vymezeného podle § 
16g odst. 5 písm. b) kruhového tvaru o poloměru 45 km od vztažného bodu letiště 
způsobilého k přijetí letu podle přístrojů,   
  
b) údaje o terénu z území vymezeného podle § 16g odst. 6 písm. b) kruhového tvaru 
o poloměru 45 km od vztažného bodu letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů,   
  

v digitální podobě zpracované ve Světovém geodetickém referenčním systému 1984 
(WGS84) a Výškovém systému baltském - po vyrovnání (Bpv)18) v rozsahu a formátu, ve 
kterém je pořizuje pro plnění úkolů obrany státu, a s četností a s vlastnostmi, které jsou 
uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce. Tyto údaje Ministerstvo obrany předává, jen je-li to 
možné.  
 
 (6) Provozovatel letiště způsobilého přijetí letu podle přístrojů předává správci 
databáze na technickém nosiči dat  

a) údaje podle § 16g odst. 5 písm. a) a odst. 6 písm. a) v podobě a formátu podle odstavce 1,  
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b) údaje podle § 16g odst. 8 v podobě a formátu podle odstavce 1, pokud se z tohoto území 
pořizují.  
 

(6) Provozovatel letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů předává správci 
databáze pomocí prostředků přímého elektronického spojení v podobě a formátu podle 
odstavce 1 údaje podle § 16g odst. 5 písm. a) a b), § 16g odst. 6 písm. a) a § 16g odst. 8. 

 
 (7) V Letecké informační příručce se zveřejňují v listinné podobě údaje o překážkách 
podle § 16g odst. 4 a v digitální podobě údaje podle § 16g odst. 6 písm. b).  
  
 
… 
 

§ 24 
 

Vymezení druhů sportovních létajících zařízení 
(k § 81 odst. 8 zákona) 

 
 
(1) Sportovními létajícími zařízeními jsou 
 
a) padákový kluzák, 
  
b) závěsný kluzák, 
  
c) ultralehký kluzák, 
  
d) motorový ultralehký kluzák, 
  
e) ultralehký letoun, 
  
f) motorový padákový kluzák, 
  
g) motorový vírník, 
  
h) bezmotorový vírník, 
  
i) ultralehký vrtulník, 
  
j) sportovní padák. 
  
 (2) Padákový kluzák je bezmotorové letadlo těžší vzduchu, které je konstruováno 
maximálně pro dvě osoby a jehož vzlet se uskutečňuje rozběhem pilota, aerovlekem nebo 
navijákem a jehož charakter nosné plochy není určován tuhou konstrukcí. 
  
 (3) Závěsný kluzák je bezmotorové letadlo těžší vzduchu, které je konstruováno 
maximálně pro dvě osoby, jehož vzlet se uskutečňuje rozběhem pilota, aerovlekem či 
navijákem a které je řízeno změnou polohy těžiště pilota, s možností dodatečného 
aerodynamického řízení kolem jedné osy. Maximální hmotnost prázdného kluzáku bez 
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upínacího zařízení nesmí překročit 40 kg. 
  
 (4) Ultralehký kluzák je jedno nebo dvoumístný kluzák řízený aerodynamickými 
prostředky, jehož pádová rychlost nepřevyšuje 65 km/h s maximální vzletovou hmotností 250 
kg, jde-li o jednomístný ultralehký kluzák, nebo 400 kg, jde-li o kluzák dvoumístný. 
  
 (5) Ultralehký letoun je letoun konstruovaný maximálně pro dvě osoby, jehož pádová 
rychlost v případě, že je řízen 
  
a) přesouváním těžiště pilota, nepřevyšuje 65 km/h a maximální vzletová hmotnost 
nepřevyšuje 450 kg, 
  
b) aerodynamickými prostředky, nepřevyšuje 65 km/h a maximální vzletová hmotnost 
nepřevyšuje 450 kg, nebo 
  
c) aerodynamickými prostředky, nepřevyšuje 75 km/h a minimální užitečné zatížení je pro 
maximální vzletovou hmotnost nepřevyšující 600 kg nejméně 150 kg pro jednomístný letoun 
nebo 250 kg pro dvoumístný letoun, přičemž tento letoun byl z větší části postaven bez 
obchodního cíle amatérským stavitelem nebo právnickou osobou sdružující amatérské 
stavitele. 
  
 (6) Motorový padákový kluzák je ultralehké letadlo 
a) s pomocným motorem na zádech pilota, který je konstruován jako jednomístný, s 
maximální vzletovou hmotností 170 kg nebo jako dvoumístný s maximální vzletovou 
hmotností 270 kg, a který umožňuje vzlet a přistání z nohou pilota, nebo 
  
b) s pohonem umístěným na podvozku, který je konstruován maximálně pro dvě osoby, s 
maximální vzletovou hmotností 350 kg. 
  
 (7) Motorový vírník je letadlo s rotujícími nosnými plochami uváděnými do pohybu 
autorotací vznikající dopředným pohybem vyvíjeným motorickou silou, která není přímo 
přenášena na rotující nosné plochy, které je konstruováno maximálně pro dvě osoby, s 
maximální vzletovou hmotností 450 kg u dvoumístného a 300 kg u jednomístného. Tyto 
parametry se přiměřeně vztahují i na bezmotorový vírník. 
  
 (8) Ultralehký vrtulník je letadlo s poháněnými rotujícími nosnými plochami, které je 
konstruováno maximálně pro 2 osoby, s maximální vzletovou hmotností 450 kg u 
dvoumístného a 300 kg u jednomístného. 
  
 (9) Sportovní padák je zařízení sloužící pro sestupný let osoby z letadla na zemský 
povrch. 
  
 (10) Motorový ultralehký kluzák je ultralehký kluzák vybavený pohonnou jednotkou, 
který je maximálně dvoumístný, jehož pádová rychlost při volnoběhu pohonné jednotky 
nepřevyšuje 65 km/h, maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 300 kg u jednomístného a 
450 kg u dvoumístného. 
  
 (11) Maximální vzletovou hmotnost sportovního létajícího zařízení lze překročit pouze 
o hmotnost integrovaného záchranného systému v případě jeho zástavby. 
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§ 24 
 

Charakteristika jednotlivých druhů sportovních létajících zařízení 
(k § 81 odst. 8 zákona) 

 
 (1) Ultralehký kluzák je maximálně dvoumístné bezmotorové letadlo řízené 
aerodynamickými prostředky, jehož maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 600 kg.  
 

(2) Motorový ultralehký kluzák je maximálně dvoumístné ultralehké letadlo 
vybavené pohonnou jednotkou, jehož maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 600 kg. 

 
(3) Ultralehký letoun je maximálně dvoumístné motorové letadlo řízené 

aerodynamickými prostředky, jehož pádová rychlost nepřevyšuje 83 km/h a maximální 
vzletová hmotnost nepřevyšuje 600 kg, nebo 650 kg v případě ultralehkých letounů, 
které jsou určeny k použití na vodě. 

 
(4) Motorový závěsný kluzák je maximálně dvoumístné motorové letadlo řízené 

změnou polohy těžiště s možností dodatečného aerodynamického řízení kolem jedné osy, 
jehož pádová rychlost nepřevyšuje 65 km/h a maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 
300 kg u jednomístného závěsného kluzáku a 450 kg u dvoumístného závěsného 
kluzáku. 

 
(5) Ultralehký vrtulník je maximálně dvoumístné letadlo s poháněnými 

rotujícími nosnými plochami s maximální vzletovou hmotností 600 kg, nebo 650 kg 
v případě ultralehkých vrtulníků, které jsou určeny k použití na vodě.  

 
(6) Ultralehký vírník je maximálně dvoumístné letadlo s rotujícími nosnými 

plochami uváděnými do pohybu autorotací vznikající dopředným pohybem s maximální 
vzletovou hmotností 600 kg.  
  

(7) Motorový padákový kluzák je maximálně dvoumístné letadlo  
a) s pomocným motorem na zádech pilota, jehož maximální vzletová hmotnost 
nepřevyšuje 270 kg a které umožňuje vzlet a přistání z nohou pilota, nebo  
b) s pohonem umístěným na podvozku, jehož maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 
300 kg u jednomístného padákového kluzáku a 450 kg u dvoumístného padákového 
kluzáku.  

 
(8) Závěsný kluzák je maximálně dvoumístné bezmotorové letadlo, jehož vzlet se 

uskutečňuje rozběhem pilota, aerovlekem či navijákem a je řízeno změnou polohy 
těžiště s možností dodatečného aerodynamického řízení kolem jedné osy, jehož 
maximální prázdná hmotnost bez upínacího zařízení nepřekračuje 40 kg.   

 
(9) Padákový kluzák je maximálně dvoumístné bezmotorové letadlo, jehož vzlet 

se uskutečňuje rozběhem pilota, aerovlekem nebo navijákem a jehož charakter nosné 
plochy není určován tuhou konstrukcí.  
 

(10) Sportovní padák je zařízení sloužící pro sestupný let osoby z letadla na 
zemský povrch. 
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(11) Ultralehký balon je maximálně dvoumístné bezmotorové letadlo lehčí 
vzduchu s maximálním konstrukčním objemem nepřesahujícím 1200 m3 v případě 
horkého vzduchu a 400 m3 v případě jiného nosného plynu. 
  

(12) Ultralehká vzducholoď je maximálně dvoumístné motorové letadlo lehčí 
vzduchu s maximálním konstrukčním objemem nepřesahujícím 1200 m3 v případě 
horkého vzduchu a 400 m3 v případě jiného nosného plynu. 

 
 (13) V případě zástavby celkového záchranného padáku upevněného na drak 

jednomístného motorového padákového kluzáku nebo jednomístného motorového 
závěsného kluzáku se hodnoty maximální vzletové hmotnosti uvedené v odstavci  4 a 7 
navyšují o 15 kg. V případě zástavby celkového záchranného padáku upevněného na 
drak dvoumístného motorového padákového kluzáku nebo dvoumístného motorového 
závěsného kluzáku se hodnoty maximální vzletové hmotnosti uvedené v odstavci 4 a 7 
navyšují o 25 kg.  

 
(14) Odstavce 1 až 3 a 5 se nepoužijí pro ultralehký kluzák, motorový ultralehký 

kluzák, ultralehký letoun nebo ultralehký vrtulník, pro který bylo vydáno osvědčení 
nebo učiněno prohlášení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
společná pravidla v oblasti civilního letectví27). 

 
27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního 

letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 

a směrnice 2004/36/ES, v platném znění. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví 

a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) 

č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91. 
 

… 
 

Příloha 15  
 

Vlastnosti údajů o terénu a překážkách  
 

(K § 51a odst. 11 zákona)  
 
 

Vlastnosti údajů o terénu 

 Území vymezené podle 
§ 16g odst. 4 Území 

vymezené podle § 16g 
odst. 4, odst. 6 písm. c) 

a odst. 7 

Území vymezené podle 
§ 16g odst. 5 písm. a) a 
b)  Území vymezené 
podle § 16g odst. 6 

písm. a) a b) 

Území vymezené podle 
§ 16g odst. 8 

Rozteč bodů nejvíce 3 obloukové 
vteřiny  

(přibližně 90 m) 

nejvíce 1 oblouková 
vteřina 

(přibližně 30 m) 

nejvíce 0,3 obloukové 
vteřiny 

(přibližně 9 m) 
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Vertikální přesnost 
a) 

0 až 30 m 0 až 3 m g) 0 až 1 m 

Vertikální 
rozlišení b) 

1 m 0,1 m 0,1 m 

Horizontální 
přesnost c) 

0 až 50 m 0 až 5 m 0 až 2,5 m 

Stupeň 
věrohodnosti d)  

90 % nebo lepší 90 % nebo lepší 90 % nebo lepší 

Integrita e) běžná význačná význačná 
Četnost předávání 1x ročně, u význačné 

změny bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 

60 dnů. f) 

1 ročně, u význačné 
změny bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 

60 dnů. f) 

1 ročně, u význačné 
změny bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 

60 dnů. f) 
 

a) Hodnota vertikální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou 
hodnotou a hodnotou skutečnou. 

b) Hodnota vertikálního rozlišení udává počet jednotek nebo číslic používaných k vyjádření 
měřených nebo vypočítaných hodnot. (Např. pokud je hodnota vertikálního rozlišení stanovená na 
0,01 m, je zapotřebí vertikální polohu uvést s přesností a zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Pokud 
je změřená hodnota např. 100 m, bude uvedena jako 100,00 m; nebo pokud je změřená jako 52,548 m, 
bude uvedena jako 52,55 m.) 

c) Hodnota horizontální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou 
hodnotou a hodnotou skutečnou. 

d) Hodnota stupně věrohodnosti udává pravděpodobnost, že skutečná hodnota parametru leží 
uvnitř určitého intervalu okolo odhadované hodnoty. 

e) Hodnota integrity udává stupeň zabezpečení proti ztrátě nebo pozměnění leteckých dat nebo 
jejich hodnoty od jejich vzniku nebo schválené změny.  

f) Význačnou změnou se rozumí zjištěná změna výšky nad mořem minimálně 2 bodů sítě 
modelu terénu o hodnotu větší než je vertikální přesnost pro danou kategorii území nebo aktualizace 
takového údaje, jehož neznalost by mohla mít negativní vliv na bezpečnost leteckého provozu (např. 
horizontální poloha, výška nad mořem, výška nad zemí a další). 

g) Údaje o terénu předávané Ministerstvem obrany dosahují menší přesnosti v oblastech trvalých 
lesních porostů. 

 

Vlastnosti údajů o překážkách 

 Území vymezené podle 
§ 16g odst. 4 Území 

vymezené podle § 16g 
odst. 4 a odst. 7 

Území vymezené podle 
§ 16g odst. 5 písm. a) a 
b)  Území vymezené 
podle § 16g odst. 5  

Území vymezené podle 
§ 16g odst. 8 
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Vertikální 
přesnost a) 

0 až 3 m 0 až 3 m 0 až 1 m 

Vertikální 
rozlišení b) 

1 m 0,1 m g) 0,1 m 

Horizontální 
přesnost c) 

0 až 50 m 0 až 5 m 0 až 2,5 m 

Stupeň 
věrohodnosti d) 

90 % nebo lepší 90 % nebo lepší 90 % nebo lepší 

Integrita e) běžná význačná  význačná 
Četnost předávání 1 ročně, u význačné 

změny bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 

60 dnů f) 

1 ročně, u význačné 
změny bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 

30 dnů f) 

1 ročně, u význačné 
změny bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 

30 dnů f) 
 

a) Hodnota vertikální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou 
hodnotou a hodnotou skutečnou. 

b) Hodnota vertikálního rozlišení udává počet jednotek nebo číslic používaných k vyjádření 
měřených nebo vypočítaných hodnot. (Např. pokud je hodnota vertikálního rozlišení stanovená na 
0,01 m, je zapotřebí vertikální polohu uvést s přesností a zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Pokud 
je změřená hodnota např. 100 m, bude uvedena jako 100,00 m; nebo pokud je změřená jako 52,548 m, 
bude uvedena jako 52,55 m.) 

c) Hodnota horizontální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou 
hodnotou a hodnotou skutečnou. 

d) Hodnota stupně věrohodnosti udává pravděpodobnost, že skutečná hodnota parametru leží 
uvnitř určitého intervalu okolo odhadované hodnoty. 

e) Hodnota integrity udává stupeň zabezpečení proti ztrátě nebo pozměnění leteckých dat nebo 
jejich hodnoty od jejich vzniku nebo schválené změny.  

f) Význačnou změnou se rozumí zjištění nové překážky, nebo aktualizace takového údaje, jehož 
neznalost by mohla mít negativní vliv na bezpečnost leteckého provozu (např. horizontální poloha, 
výška nad mořem, výška nad zemí a další). Údaje o dočasné stavbě se předávají, jestliže doba její 
dočasnosti přesáhne 120 dnů. 

g) Údaje o překážkách předávané Ministerstvem obrany mají vertikální rozlišení 1 m. 

 

 

 

 

 

… 
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____________________  

1) § 8 odst. 3 - Příloha č. 8, § 9 - Příloha č. 8, § 10 odst. 4 - Příloha č. 8, § 12 odst. 1 písm. c) - 
Přílohy č. 2 a 16, § 12 odst. 3 - Příloha č. 6, § 15 odst. 2 - Přílohy č. 2 a 6, § 20 odst. 3 - 
Příloha č. 1, § 22 odst. 2 - Příloha č. 1, § 22 odst. 9 - Příloha č. 1, § 26 odst. 2 - Příloha č. 14, 
§ 39 odst. 2 - Přílohy č. 14 a 10, § 44 odst. 1 - Příloha č. 2, § 45 odst. 4 - Přílohy č. 3, 4, 5, 7, 
9, 10, 11, 12, 13 a 15, § 47 odst. 2 - Přílohy č. 10 a 11, § 53 odst. 2 - Příloha č. 2, § 55 odst. 4 
- Příloha č. 13, § 80 odst. 2 - Příloha č. 18, § 85 odst. 3 - Příloha č. 17. 
Předpisy k Úmluvě č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civilním letectví, ve znění vyhlášky č. 
29/1957 Sb., jsou k dispozici u Ministerstva dopravy a spojů a Úřadu pro civilní letectví. 
1a) § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
2) Úmluva č. 147/1947 Sb., ve znění vyhlášky č. 29/1957 Sb. - Přílohy č. 6, 8 a 16. 
3) Úmluva č. 147/1947 Sb., ve znění vyhlášky č. 29/1957 Sb. - Příloha č. 8. 
3a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o 
společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro 
bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a 
směrnice 2004/36/ES. 
4) Úmluva č. 147/1947 Sb., ve znění vyhlášky č. 29/1957 Sb. - Přílohy č. 6, 8 a 10. 
4a) Čl. 3 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech 
pro přidělování letištních časů na letištích Společenství. 
5) Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Úmluva 
č. 147/1947 Sb., ve znění vyhlášky č. 29/1957 Sb. 
6) Úmluva č. 147/1947 Sb., ve znění vyhlášky č. 29/1957 Sb. - Přílohy č. 2, 3, 6 a 11. 
7) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
8) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
8a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o 
pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích 
Společenství. 
8b) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
9) Nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních 
památek za národní kulturní památky. 
10) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
11) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
11a) Úmluva č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů 
- Příloha č. 17. 
11c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o 
společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované 
znění). 
13a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o 
požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel. 
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15) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
16) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
17) Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na 
letištích Společenství. 
18) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních 
mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání. 
19) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o 
poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o 
poskytování služeb). 
20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1108/2009 ze dne 21. října 2009, kterým 
se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových 
navigačních služeb a zrušuje směrnice 2006/23/ES. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a 
prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a zrušení směrnice 94/56/ES, v platném znění. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/2014 ze dne 16. dubna 2014 o 
pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v 
rámci vyváženého přístupu, kterým se zrušuje směrnice 2002/30/ES. 
Nařízení Komise (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, v platném znění. 
20) Nařízení Komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví požadavky 
na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe, v platném 
znění.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření 
a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a zrušení směrnice 94/56/ES, v platném 
znění.  
Nařízení Komise (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, v platném znění. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/2014 ze dne 16. dubna 2014        
o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích 
Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se zrušuje směrnice 2002/30/ES. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018        
o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie 
pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, 
(EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014  a směrnice  Evropského parlamentu a Rady 
2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 522/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91. 
21) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
22) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
23) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví 
společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké 
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navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 
1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010, v 
platném znění. 
24) Nařízení Komise (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, v platném znění. 
25) Vyhláška č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování. 
26) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. 
27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 
o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro 
bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES)            
č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, v platném znění. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 
o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie 
pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, 
(EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91. 
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