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VFR LETY OBSAZENÝCH VOLNÝCH BALÓNŮ V NOCI 

 

NIGHT VFR FLIGHTS OF FREE MANNED BALLOONS 

 
Postupy pro lety VFR v noci, které jsou obsahem AIP ČR, 
ENR 1.2.4, byly doplněny o postupy pro provoz volných 
obsazených balónů. 
 
Tyto postupy, včetně požadavků na piloty uvedených níže, 
budou odpovídajícím způsobem začleněny do příslušných 
předpisů řady L při nejbližší příležitosti. 
 
 

Procedures for the night VFR flights, contained in AIP CR, 
ENR 1.2.4, have been supplemented by procedures for 
operation of free manned balloons. 
 
These procedures, including requirements for pilots stated 
below, will be correspondingly incorporated in relevant 
regulations of L series at first opportunity. 
 

Průkazy způsobilosti a kvalifikace pro piloty 
(kvalifikace VFR noc) 

Získání oprávnění pro lety VFR v noci 
 

Licences and Ratings for pilots (VFR Night Rating) 

Application for the VFR night rating 
 

Pilot musí mít nálet alespoň 100 hodin jako PIC a z toho  
v posledních 12 kalendářních měsících minimálně 25 hodin 
jako PIC. Kromě toho musí pilot provést alespoň dva vzlety 
VFR v noci s délkou každého letu v noci alespoň 1,5 hodiny 
pod dozorem pilota s kvalifikací VFR noc. 
 

The applicant for the VFR night rating shall have flown at 
least 100 hours as PIC including at least 25 hours as PIC 
within the preceding 12 months. In addition the applicant 
shall have accomplished under supervision of a pilot 
holding the VFR night rating at least two night VFR take-
offs of at least 1 hour 30 minutes flight time each. 
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