
 

Žádost - Fond podpory startovišť Svazu PG LAA ČR 
 
Žadatel (Název, sídlo, IČO): 
 
Kontaktní osoba: 
 
Důvod žádosti (nové startoviště, úprava stávajícího, …): 
 
Popis projektu: 

typ a rozsah úprav  
celkový rozpočet projektu  
model financování (členské příspěvky, dotace z jiných zdrojů, apod.) 
 

Popis startoviště: 
start-lokalita, orientace, obtížnost, dostupnost, majetkové a vlastnické vztahy 
přistání -lokalita, obtížnost, dostupnost, majetkové a vlastnické vztahy 
 

Mapa (startu a přistání): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letový řád startoviště (možno i jako příloha): 
 
 
Ceník (možno i jako příloha): 
 
 
 
 
 
  



 
Vodítko pro hodnocení kvality letového místa (start a přistání) - prosím doplňte 

1. Je toto letové místo vzhledem k využitelnosti a rozsahu podmínek v regionu nahraditelné? 
2. Rozsah podmínek (za jakých směrů větru a jakých rychlostí větru  lze na tomto letovém 

místě bezpečně létat?) 
3. Obtížnost startu. (stupeň obtížnosti startu na stupnici 1 – 5) 
4. Obtížnost přistání (stupeň obtížnosti přistání na stupnici 1 – 5) 
5. Využitelnost letového místa pro pozemní a letový výcvik a začátečníky  
6. Využitelnost letového místa pro místní svahové a termické lety  
7. Využitelnost letového místa pro XC lety  
8. Využitelnost letového místa pro pořádání soutěží (XC a ACC) 
9. Kolik dní v roce je možné letové místo používat? (omezení v dostupnosti, ochranáři, 

majitelem?) 
10. Dostupnost − lze se mezi startem a přistáním dopravit autem nebo lanovkou, a za jakých 

podmínek? 
11. Jak je letové místo skutečně využívané českými piloty? Je letové místo v rozumné 

dojezdové vzdálenosti pro významnou skupinu českých pilotů?  
12. Mohou letové místo využívat všichni piloti (omezení počtu pilotů, jmenný seznam pilotů s 

povolením zde létat?) 
13. Mohou letové místo využívat všichni tandem piloti, včetně komerčních? A za jakých 

podmínek? 
14. Mohou letové místo využívat všechny školy a střediska výcviku? A za jakých podmínek? 
15. Správa – má letové místo správce? Existuje spolek, který letové místo spravuje a 

udržuje? 
16. Majetkové poměry – je letové místo v majetku správce, nebo kryto dlouhodobým 

pronájmem? * 

____________________________________________________________________________ 

*Poznámka: Dle rozhodnutí Rady LAA ČR z roku 2005 musí být ve smlouvě zajištěno využití 
startoviště i pro případ úpadku žadatele. 

 

 


