JAK LÉTAT NA POLI, LOUCE apod
(podle Doplňku X leteckého zákona)
Pokud chcete létat kdekoliv mimo modelářské letiště se schváleným letovým prostorem tj.
např. na poli, louce nebo i na svém pozemku musíte respektovat platné předpisy, které mj.
stanoví povinnost:
 Registrace pilota a označení modelů registračním číslem
 Dodržovat podmínky pro konkrétní vzdušný (letový) prostor stanovené Doplňkem X
Předpisu L2. Tzn. zjistit v jakém vzdušném (letovém) prostoru se nacházíte (více na
https://dronview.rlp.cz a https://aisview.rlp.cz/).
Pokud splníte podmínku registrace pilota a označení modelu registračním číslem můžete
létat na poli, na louce, na zahradě atd. pokud se nachází v prostoru G do 120 m na terén – to
platí pro piloty, kteří složili test sami. Pro piloty, kteří jsou členy p.s. SMČR platí výška
v tomto prostoru do 300 m nad terén“. Pokud se však nacházíte v prostoru ATZ nebo D
potom musíte respektovat podmínky stanovené specificky pro tyto prostory:
Prostory:
1. PROSTOR TŘÍDY G:
Toto je prostor, kde se nenachází žádné letiště ani dočasně rezervovaný prostor či
zakázaný vzdušný prostor. V těchto prostorech můžete létat do 120 m nad zemí a nebo do
300 m pokud máte licenci SMČR. Pravidla provozu více modelů letadel je možné pouze
po vzájemné domluvě pilotů. V tomto prostoru mají přednost před modelem všechna
letadla s pilotem na palubě.
2. PROSTOR TŘÍDY E: je prostor nad 300m nad zemí. V tomto prostoru se nesmíte
nacházet za žádných okolností.
3. PROSTOR ATZ:
Prostor nacházející se kolem sportovního letiště (kružnice o poloměru 5,5km). V tomto
prostoru je dovoleno létat pouze po předešlé dohodě s ŘLP daného letiště. Bez předešlé
domluvy pouze 100 m nad terénem.Vaše výška v prostoru ATZ nesmí překročit !POZOR!
4000 stop (1200m) nad střední hladinou moře (AMSL). Bude-li např. letiště 400m AMSL,
vaše maximální výška může být 800m. Přednost mají letadla s pilotem na palubě.
4. PROSTOR TŘÍDY D:
Tímto prostorem se rozumí prostor kolem řízeného letiště (Praha, Brno, Kbely, atd.). V
těchto prostorech můžete létat bez předešlé domluvy, ale pouze pokud budete dále než 5,5
km od vztažného bodu letiště a jen do výšky 100 m. Výjimka je možná, jako u nás v
Běchovicích, kde byla uzavřena koordinační dohoda s dotyčným letištěm tj. TWE Kbely.
5. ZAKÁZANÝ/NEBEZPEČNÝ PROSTOR:
Jedná se např.o muniční sklady, elektrárny, ale taky třeba o centrum města Prahy. Do
těchto prostor nesmíte vlétnout za žádných okolností.
Doplněk X leteckého zákona najdete zde: https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm
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