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6.5

Znaþky nezpevnČných VPD – schéma minimálního znaþení
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6.6 Orientaþní schéma letištního okruhu pro starty a pĜistání
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6.7

ýinnost pĜi ztrátČ orientace:

6.7.1.1

zachovat klid,

6.7.1.2

zkontrolovat zásobu paliva a v pĜípadČ jeho minimálního množství, provést bezpeþné pĜistání,

6.7.1.3

uvČdomit si jakým kurzem a jak dlouho letČl od posledního známého bodu a pokusit se k tomuto bodu
vrátit a tím obnovit orientaci,

6.7.1.4

upravit kurz k nČjakému významnému orientaþnímu bodu, nebo orient.linii /Vltava, Labe, ěíp, JeštČd,
Brdy atd./, kde obnoví orientaci /viz. pĜedletová pĜíprava 2.4.2/

6.7.1.5

pĜi obnovování orientace porovnává pilot terén s mapou

6.7.1.6

v blízkosti státní hranice upraví kurz do vnitrozemí a dále jako v bodech b/, c/, d/

6.7.1.7

je-li SLZ vybaveno radiostanicí, je možné navázat spojení s jakýmkoliv letištČm se službou AFIS, se
službou ATC v jejímž okrsku se SLZ nachází /viz pĜedl.pĜíprava 2.4.2./ a požádat je o pomoc. RovnČž je
možno požádat o pomoc na tísĖové frekvenci 121,5 MHz.

6.8 Zakroþování proti civilnímu letadlu/SLZ
Letadlo proti kterému zakroþuje jiné letadlo musí okamžitČ:
6.8.1

sledovat instrukce pĜedávané zakroþujícím letadlem, uposlechnout a odpovídat na vizuální návČsti v souladu s
postupy uvedenými v dodatku A1 k pĜedpisu L2,

6.8.2

informovat, je-li to možné, pĜíslušné stanovištČ letových provozních služeb,

6.8.3

pokusit se navázat radiové spojení se zakroþujícím letadlem nebo s pĜíslušným stanovištČm Ĝídícím
zakroþování, pomocí všeobecného volání na tísĖovém kmitoþtu 121,5 MHz s udáním své identifikace a
povahy letu.

6.8.4

Tabulka signálĤ zakroþujícího letadla a odpovČdí:

Serie

NávČsti zakroþujícího letadla a odpovČdi letadla narušitele
NávČsti zakroþujícího letadla
Význam
OdpovČdi letadla narušitele
Jste
Den nebo Noc
1 Den nebo Noc
narušitel. Kývání letadlem a záblesky
Kývání letadlem a záblesky
Následujte navigaþních svČtel v nepravidelných
navigaþních svČtel v nepravidelných
mne.
intervalech a následování.
intervalech (a pĜistávacích svČtel
Poznámka: V hlavČ 3 ust. 3.8 L2,
vrtulníkĤ) provádČné v poloze mírnČ
jsou uvedeny další þinnosti, které
nad a pĜed letadlem a zpravidla vlevo
jsou požadovány na letadle vĤþi
od letadla narušitele (nebo vpravo, je-li
nČmuž je zakroþováno.
narušitelem vrtulník) do požadovaného
kursu.
Poznámka1: Meteorologické podmínky
mohou zpĤsobit, že zakroþující letadlo
provede výše uvedený postup
zrcadlovČ.
Poznámka 2: Jestliže letadlo narušitel
nemĤže udržovat rychlost zakroþujícího
letadla, zakroþující letadlo provede sérii
vyþkávacích okruhĤ a kývá letadlem
vždy když míjí letadlo narušitele.
2 Den nebo Noc
MĤžete
Den nebo Noc
Ostrý odpoutávací manévr od letadla
pokraþovat Kývaní letadlem
narušitele sestávající ze stoupavé
zatáþky o 90º nebo více bez kĜižování
smČru letadla narušitele

Význam
Rozumím,
provedu.

Rozumím.
Provedu.
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NávČsti zakroþujícího letadla a odpovČdi letadla narušitele
NávČsti zakroþujícího letadla
Význam
OdpovČdi letadla narušitele
Význam
3 Den nebo Noc
PĜistaĖte
Den nebo Noc
Rozumím.
Vysunutí podvozku (je-li to možné),
na tomto
Vysunutí podvozku (je-li to možné) Provedu.
zapnutí pĜistávacích svČtel a pĜelet
letišti.
zapnutí pĜistávacích svČtel,
dráhy ve smČru pĜistání nebo je-li
následování zakroþujícího letadla a
letadlo narušitel vrtulník pĜeletČt
jestliže po pĜeletu dráhy v užívání
prostor jeho pĜistání. Je-li zakroþujícím
nebo plochy pro pĜistání vrtulníkĤ se
letadlem vrtulník, provede pĜiblížení na
pĜistání považuje za bezpeþné,
pĜistání a zavČsí se v blízkosti plochy
pokraþovat na pĜistání.
pro pĜistání.
4 Den nebo Noc
Urþené
Den nebo Noc
Rozumím
Zasunutí podvozku (je-li to možné) a
letištČ
Je-li žádoucí, aby letadlo narušitel
následujte
záblesky pĜistávacích svČtel pĜi prĤletu nevyhovuje sledovalo zakroþující letadlo na jiné mne.
nad drahou v užívání nebo plochou pro
letištČ, zasune zakroþující letadlo
pĜistání vrtulníku ve výšce mezi 300 až
svĤj podvozek (je-li to možné) a
600 m (vrtulníky ve výšce 50 až 100 m)
použije návČští Serie 1 stanovených
nad letištČm a pokraþování po okruhu
pro zakroþující letadla. Je-li
dráhy v užívání nebo pĜistávací plochy
rozhodnuto uvolnit letadlo narušitele,
pro vrtulníky. Není-li to možné - použít
použije zakroþující letadlo návČstí
záblesky pĜistávacích a jakýchkoliv
série 2 stanovených pro zakroþující
letadla.
dalších svČtel, které jsou k dispozici.
5 Den nebo Noc
Nemohu
Den nebo Noc
Rozumím
Pravidelné zapínání a vypínání všech
provést
Použití návČští serie 2 pĜedepsaných
svČtel, která jsou k dispozici takovým
pro zakroþující letadla
zpĤsobem, aby byl patrný rozdíl od
svČtel zábleskových
6 Den nebo Noc
Jsem v
Den nebo Noc
Rozumím
Nepravidelné rozsvČcování a zhasínání tísni
Požití návČstí série 2 pĜedepsaných
všech svČtel, která jsou k dispozici
pro zakroþující letadla
Doporuþení pro SLZ: Pokud se nemĤžete spojit rádiem na tísĖovou frekvenci 121,5 MHz a pokud nemĤžete
splnit požadavky zakroþujícího letadla napĜíklad pro malý dolet, pĜistaĖte na nejbližší vhodné ploše a vyþkejte
pozemního zákroku.
Serie

6.9 Letecké dny, soutČže a slety
Pokud se soutČží a sletĤ zúþastní výhradnČ SLZ, nejsou tato charakterizována jako veĜejné letecké
vystoupení a soutČž dle § 78 leteckého zákona þ. 49/1997 Sb. PoĜadatel tČchto vystoupení jej
nejménČ 14 dní pĜedem oznámí LAA ýR - Ĝediteli provozu.
Pokud se takové akce zúþastĖují jiní provozovatelé než SLZ, eventuelnČ veĜejnost, je nutné
postupovat dle § 78 zákona 49/1997 Sb. o veĜejném vystoupení.
6.10 Informace pro pĜelety - hranice okrskĤ CTR, TMA, MCTR, MTMA, letových cest,
zakázaných a omezených prostorĤ a kompresorových stanic s vypouštČním plynu.
6.10.1

Pilot SLZ si mĤže tyto informace opatĜit:
a)
b)
c)
d)
e)

v mapČ ICAO 1:500000
v mapČ ICAO 1:200000 /VFR-pĜibližovací/
v publikacích AIP - þást I, II, III,
v leteckých obČžnících /AIC/
v leteckých publikacích, BEZ AIR, Databázi letišĢ apod.
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HLAVA 7 – ýINNOST POSÁDKY SLZ PO LETECKÉ NEHODċ
7.1

Letecká nehoda (LN, Accident) je událost spojená s provozem letadla, ke které došlo od
doby, kdy kterákoliv osoba nastoupila na palubu letadla s úmyslem vykonat let, až do
doby, kdy všechny takové osoby letadlo opustily a pĜi které:

7.1.1

NČkterá osoba byla smrtelnČ nebo tČžce zranČna následkem:

x

pĜítomnosti v letadle,

x

pĜímého kontaktu s kteroukoliv þástí letadla vþetnČ þástí, které se od letadla oddČlily nebo

x

pĤsobením proudu plynĤ (vytvoĜených letadlem) s výjimkou pĜípadĤ, kdy k poškození zdraví došlo
z pĜirozených pĜíþin.

7.1.2

Letadlo bylo úplnČ zniþeno nebo poškozeno tak, že jeho oprava není ani možná nebo úþelná,

7.1.3

letadlo je nezvČstné nebo na nepĜístupném místČ. Za nezvČstné se považuje letadlo, nebyly-li nelezeny jeho
trosky a další pátrání bylo pro bezvýslednost ukonþeno,

7.1.4

letadlo bylo poškozeno tak, že poškození:

x

nepĜíznivČ ovlivnilo pevnost konstrukce, výkon nebo letové charakteristiky letadla a

x

vyžádá si obvykle vČtší opravu nebo výmČnu postižených þástí.

7.1.5

Za poškození nebo poruchu se nepokládají:

x

Poruchy nebo poškození motorĤ nebo jeho pĜíslušenství a krytĤ, jestliže poškození omezilo pouze na motor.

x

Poškození omezená na vrtule, rotorové listy vrtulníku nebo vírníku, okrajové þásti kĜídel, antény, podvozky a
aerodynamické kryty.

x

Malé vrypy nebo proražené díry v potahu.

7.2

Incident (I) je událost spojená s provozem letadla, která ovlivĖuje nebo by mohla
ovlivnit bezpeþnost provozu. Jedná se o chybnou þinnost osob nebo nesprávnou þinnost
leteckých a pozemních zaĜízení v leteckém provozu. Mezi pĜíþiny incidentĤ se zahrnují i
nepĜedvídané pĜírodní jevy (výboje statické elektĜiny, stĜety s ptáky apod.), pokud
neohrozily bezpeþnost letu do té míry,že byly hodnoceny jako letecká nehoda. ýasovČ je
incident vymezen shodnČ s leteckou nehodou.

7.2.1
a)

Incidenty se dČlí podle pĜíþin vzniku na:
Letové

b) Technické
c)

V Ĝízení a zabezpeþování provozu

d) Jiné
7.2.2

Pozemní nehoda letadla (I-PN) je incident, ke kterému došlo mimo dobu definovanou v odstavci 7.1
v souvislosti s pĜípravou letadla k letu, jeho obsluhou, ošetĜováním, údržbou, opravami nebo stáním, jehož
dĤsledkem je poškození zdraví nebo usmrcení osoby nebo poškození, pĜípadnČ zniþení letadla.

Poznámka 1: Pro úþely tohoto postupu se za závady a poruchy nepovažují poruchy letecké techniky
zjištČné pĜi pĜedepsané a pravidelné nebo nepravidelné údržbČ letadla pĜed letem pozemním
personálem a pĜi pĜedletové kontrole letadla posádkou pĜed zaþátkem pojíždČní ke vzletu.
Poznámka 2: Události v provozu SLZ oznaþované jako vynucené pĜistání do terénu pĜi kterých
nedošlo:
x
x
x

k žádnému poškození zdraví jakýchkoli osob ani k jejich ohrožení,
k žádnému poškození SLZ,
k žádnému poškození majetku jakýchkoliv osob ani k jeho ohrožení,se nepovažují za
leteckou nehodu ani incident.

7.3 ýinnost posádky SLZ po LN
7.3.1
7.3.1.1

ýlenové posádky SLZ kteĜí se stali úþastníky LN, jakož i druhé osoby které jsou úþastníky letového provozu
pokud jim to umožní zdravotní stav, uþinit neprodlenČ opatĜení:
k záchranČ životĤ, zdraví posádky SLZ a všech ostatních osob,
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7.3.1.2

k zabránČní ekologických škod,

7.3.1.3

k záchranČ materiálu a majetku,

7.3.1.4

k zajištČní svČdkĤ dokumentace, vztahující se k události

7.3.1.5

k zabezpeþení trosek SLZ pĜed dalším poškozením neodbornou manipulací, zcizením a pod.

7.3.1.6

posádka SLZ která se stala úþastníkem LN nebo se o ní dozvČdČla je povinna o ní uvČdomit ěeditele
letového provozu LAA ýR þi inspektora provozu LAA ýR, i když pĜi LN nedošlo k újmČ na zdraví þlenĤ
posádky þi jiných osob.

7.3.1.7

þast policie na šetĜení leteckých nehod a incidentĤ je bezpodmíneþnČ nutná v pĜípadČ, že pĜi nich dojde
k tČžkému zranČní nebo smrtelnému zranČní posádky nebo poškození zdraví þi majetku nezúþastnČných
osob. þast policie je nutná rovnČž v pĜípadech, kdy e istuje pĜedpoklad, že budou uplatĖovány jakékoliv
náhrady za škody zpĤsobené touto událostí, nebo je-li tĜeba posoudit, zda nedošlo v souvislosti s touto
událostí ke spáchání trestného þinu. Oznámení policii musí provést inspektor, kterému byla událost
oznámena, neuþinil-li to úþastník nebo svČdek události.

7.3.2

PĜedbČžné oznámení o LN
O vzniku LN podá pĜedbČžné oznámení inspektor provozu nebo insp. technik LAA ýR:

7.3.2.1
7.3.2.1.1

ěediteli letového provozu LAA ýR nebo Ĝediteli technického odboru LAA ýR

7.3.2.1.2

V pĜípadČ smrtelného zranČní také Ĝadu pro civilní letectví /v tomto pĜípadČ je to povinností Policie
ýR/

7.3.2.2

PĜedbČžné oznámení musí obsahovat:

7.3.2.2.1

druh události /LN/ b/ datum a þas události /LN/

7.3.2.2.2

typ, pozn.zn.SLZ a jeho majitele

7.3.2.2.3

jméno pilota SLZ

7.3.2.2.4

poþet þlenĤ posádky, jejich zdravotní stav

7.3.2.2.5

popis a okolnosti LN, rozsah poškození

7.3.2.2.6

pĜedbČžné opatĜení

7.3.2.2.7

jméno a funkci osoby podávající hlášení

7.4 Seznam osob v LAA ýR, kterým je možno pĜedat zprávu o LN
stĜedí LAA ýR

2710 85 270
2710 85 287
2710 85 286

Hlavní inspektor provozu ULLa
777 707 262
Hlavní inspektor para
777 707 263
Hlavní inspektor techniky
777 707 261
ěeditel správy SLZ
777 707 260
Všichni inspektoĜi provozu a technici LAA ýR.
7.4.1

V pĜípadČ, že není možné se spojit s žádným zamČstnancem LAA ýR, je úþelné se spojit se SAR (Záchranné
koordinaþní stĜedisko), kde je stálá služba na tel. 22037 2750, 22037 4450, která již další koordinaci Policie
ýR a orgánĤ šetĜení letecké události zajistí.

7.5 OpatĜení pĜi LN
7.5.1

Dojde-li k LN SLZ na letišti Aeroklubu ýR þi jiného provozovatele, Ĝídí se þinnost po LN postupy
pĜíslušného provozovatele letištČ. Posádka SLZ je v takovém pĜípadČ povinna tyto postupy dodržet.

7.5.2

Dojde-li k LN SLZ na ploše urþené pro vzlety a pĜistání SLZ, platí ustanovení obsažená v bodČ 7.2.1.1. 7.2.1.6. Pokud jsou pro tuto plochu vypracovány Postupy pro þinnost po LN SLZ, v souladu s pĜedpisem L
13, postupuje se podle tČchto PostupĤ.
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HLAVA 8 – PLOCHY PRO VZLETY A PěISTÁNÍ SLZ
Toto je podrobnČ Ĝešeno v LA 1 - Hlava 14.
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HLAVA 9 – AEROVLEKOVÝ PROVOZ
9.1 Vzlet aerovlekem
PĜed vzletem musí být vleþný letoun i kluzák postaveny do osy vzletu.
9.1.1

Signalizace pĜi vzletu aerovlekem
PĜi vzletu aerovlekem se používají signály (návČsti), uvedené v Pě LOZE.
Signály mohou být nahrazeny pokyny pomocí radiostanice.

9.1.2

Vypnutí kluzáku
Znamení k vypnutí kluzáku dává pilot vleþného letounu stĜídavým naklánČním kolem podélné osy (máváním
kĜídly). Pilot vleþného letounu mĤže zahájit sestup až po zjištČní, že je kluzák vypnut. V pĜípadČ, že pilot
kluzáku nevypne kluzák ani po opakovaném znamení, doletí pilot-vlekaĜ s kluzákem nad letištČ a tam vypne
kluzák sám. Pilot kluzáku se nad letištČm pokusí uvolnČné lano vypnout nad volným prostorem. NepodaĜí-li
se mu lano vypnout, pĜistává s visícím lanem pĜi dodržení bezpeþné výšky volného konce lana nad
pĜekážkami. V pĜípadČ nouze vypíná pilot-vlekaĜ kluzák bez znamení.

9.1.3

Odhození vleþného lana a pĜistání s vleþným lanem
Vleþné lano se odhazuje z výšky 160 ft (50 m) A L do volného prostoru. Lano musí být v co nejkratší dobČ
odstranČno z provozní plochy. Pokud to není omezeno letištním Ĝádem nebo pokyny provozovatele, mĤže
vleþný letoun pĜistát s vleþným lanem pĜi dodržení bezpeþné výšky konce lana nad pĜekážkami.

9.1.4

Délka vleþných lan
Aerovleková lana musí mít délku minimálnČ 40 m a musí být opatĜena pojistkou.

9.1.5

Vleky kluzákĤ
Velitel vleþného letounu odpovídá za celkové zhodnocení situace pro vzlet aerovleku, kdy bere v úvahu
povrch plochy, váhu vleþeného kluzáku, vítr, teplotu vzduchu, pĜekážky po vzletu apod. Za pouþení
pomocníka u kĜídla a zapnutí vleþného lana zodpovídá pilot kluzáku.

9.1.6

Pomocník u kĜídla
Kluzák musí být pĜi vzletu pĜidržován za okrajový oblouk kĜídla pomocníkem. Pomocník je povinen
pĜidržovat kĜídlo ve vodorovné poloze a Ĝídit se pokyny velitele kluzáku. KĜídlo musí být pĜidržováno na
nejvysunutČjším místČ okrajového oblouku. Ruka nesmí být vsunuta do žádného otvoru.
PĜi stranovém vČtru drží pomocník kĜídlo na závČtrné stranČ.
Pomocník pĜidržuje kĜídlo tak dlouho, dokud staþí doprovázet rozjíždČjící se kluzák. V žádném pĜípadČ jej
nesmí vychýlit ze smČru.

9.1.7

PĜelety s vleky kluzákĤ
PĜelety s vleky kluzákĤ se provádí ve výšce minimálnČ 1000 ft (300 m) A L.

9.1.8

Za vleþné lano a pojistku zodpovídá pilot vlekaĜ.
PĜi zkušebním provozu pilotuje vleþný letoun inspektor ULLa s kvalifikací vlekaĜe a kluzák instruktor
kluzákĤ.

9.1.9

S UL nejsou povoleny:
- vícevleky a vleky transparentĤ
- aerovleky do dlouhé vlny a rotorového proudČní
- vleky kluzákĤ z nouzových ploch
- vzlety v aerovleku s kĜídlem kluzáku na zemi

9.2 Aerovleky kluzákĤ a zkušební vleky kluzákĤ a UL-kluzákĤ lze provádČt pouze ze
schválených letišĢ.
9.2.1

Aerovleky UL-kluzákĤ mimo zkušebních vlekĤ se provádí i z registrovaných ploch SLZ.

9.2.2

Vleky kluzákĤ se provádí v s lo obsazení vleþného UL o ma imální vzletové hmotnosti 450 kg.

9.2.3

Pilot vleþného letounu musí být vybaven padákem, pokud je letoun k použití padáku uzpĤsoben.

9.2.4

Pro aerovleky lze použít pouze schválená UL letadla s urþenou pojistkou na vleþném lanČ.
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NÁVċSTI POUŽÍVANÉ V AEROVLEKOVÉM PROVOZU
Tyto návČsti jsou urþeny k vydávání pokynĤ pomocí praporkĤ, držených v rukou. Používá se bílý praporek, držený
v pravé ruce a þervený praporek, držený v levé ruce. Doporuþené rozmČry praporku jsou 50 50 cm.

VÝZNAM

SIGNÁL

STģJ nebo ZÁKAZ VZLETU

Vztyþený þervený praporek, bílý u pravé nohy.

POJÍŽDċJ nebo NAPÍNEJ LANO

Vztyþený þervený praporek, mávání bílým praporkem
v úrovni pasu.

PěÍPRAVA KE VZLETU

Vztyþený bílý praporek, þervený u levé nohy.

VZLET POVOLEN

Mávnutí bílým praporkem ve smČru vzletu, þervený
praporek u levé nohy

SIGNÁLY POUŽÍVANÉ PěI VZLETECH KLUZÁKģ
Aerovlekový provoz
STģJ, ZÁKAZ VZLETU – vztyþený þervený
praporek, bílý praporek u pravé nohy

PěÍPRAVA KE VZLETU – vztyþený bílý
praporek,þervený praporek u levé nohy

POJÍŽDċJ, NAPÍNEJ LANO vztyþený þervený
praporek, bílým praporkem mávat v úrovni pasu

VZLET POVOLEN mávnutí bílým praporkem do
smČru vzletu, þervený praporek u levé nohy
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HLAVA 10 – VÝSADKOVÉ LETY
10.1
10.1.1

Výsadkové lety, seskok padákem ze sportovních létajících zaĜízení
Seskok padákem z ultralehkých letounĤ a motorových závČsných kluzákĤ.
Podmínky seskoku
Seskoky padákem z ultralehkých letounĤ nebo motorových kluzákĤ (dále jen sportovní létající zaĜízení) lze
provádČt jen z letadel schválených k tomuto úþelu pĜíslušným inspektorem technikem Letecké amatérské
asociace ýeské republiky po vzájemné dohodČ s hlavním inspektorem parašutismu Aeroklubu ýeské
republiky.

Letová pĜíruþka takto schváleného sportovního létajícího zaĜízení musí být opatĜena dodatkem provozními
podmínkami pro provádČní výsadkových letĤ.

Pilot sportovního létajícího zaĜízení musí být držitelem oprávnČní výsadkových letĤ zapsaného v pilotním
prĤkazu.

x

Ze sportovního létajícího zaĜízení bude vysazován zásadnČ jen jeden parašutista.

x

Pilot sportovního létajícího zaĜízení provede bezprostĜednČ pĜed výskokem kontrolu parašutisty, zda
tento není zachycen padákem þi jinou výstrojí o sportovní létající zaĜízení.

x

Seskoky budou provádČny z minimální výšky 1000 m nad zemí.

Seskoky z uvedených sportovních létajících zaĜízení smí provádČt pouze parašutista s kvalifikací kategorie D
a vyšší. PĜíslušné povolení oblastního inspektora k seskokĤm z urþeného sport. létajícího zaĜízení jmenovitČ
uvedené poznávací znaþky musí mít oprávnČný parašutista na každou jednotlivou akci vždy u sebe. Seskoky
lze provádČt zásadnČ na ruþní otevírání a bez pojistného pĜístroje KAP. Na padáku v tandemovém uspoĜádání
musí být provedeno rozpojení uvolĖovacích šĖĤrek na záložním padáku.
10.1.2

Výsadkové lety se provádČjí dle smČrnice V-PARA-3 na letadlech schválených k tomuto úþelu LAA-ýR.

10.1.3

Výsadek parašutisty je povoleno provádČt na letištČ nebo na plochu k tomuto úþelu schválenou.

10.1.4

Velitel výsadkového letounu musí být držitelem odborné kvalifikace pro výsadky .

10.1.5 Výsadkový letoun musí být vybaven integrovaným záchranným systémem se schválenou zástavbou,
pilot musí mít záchranný padák s platnou certifikací,dobou zabalení a ošetĜování.
10.1.6

nebo

Povinnosti velitele výsadkového SLZ
a) seznámit se s organizací leteckého provozu, plánem seskokĤ a zpĤsobem signalizace pĜi výsadcích,
b) seznámit se s výškou výsadku, bodem výskoku a smluvenými signály na palubČ letadla,
c)

pĜekontrolovat umístČní parašutisty v letounu vzhledem k centráži a celkové hmotnosti,

d) za letu trvale sledovat ostatní letadla v blízkosti letištČ, návČsti a signály na doskokové ploše a na zmČny
okamžitČ reagovat,
e)

SLZ s tlaþným uspoĜádáním pohonné jednotky musí pilot pĜed výskokem vypnout motor a parašutista
vyþkat do zastavení vrtule, u tohoto uspoĜádání musí být zajištČno že nedojde ke styku padáku s horkou
þástí motoru (výfuk a td.)

f)

udržovat stanovenou výšku a rychlost letu, je-li parašutista pĜipraven k seskoku,

g) na pokyn Ĝídícího seskokĤ nebo dispeþera pĜerušit, pĜípadnČ zastavit výsadek v pĜípadČ, že parašutista
pĜistává do nepĜehledného terénu a sledovat jeho dopad pro snadnČjší vyhledávání kroužit nad místem
dopadu parašutisty do doby, než dostane další pokyn rádiem nebo zjistí, že je parašutista v poĜádku,
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h) ve své pravomoci zastavit seskok, zjistí-li jakékoliv okolnosti, ohrožující bezpeþnost seskoku nebo letu.
i)

V pĜípadČ nouze rozhodnout s koneþnou platností o provedení nouzového seskoku a vydat k nČmu povel,

j)

souþástí vybavení SLZ pĜi výsadkových letech je nĤž,který je pevnČ spojen šĖĤrou s drakem letounu a je
dostupný pro oba þleny posádky,

k)

pilot zodpovídá za provedení a plánování letu dle AIP, 5 VOLUME I, ENR.5-6.

10.1.7

Parašutista zajistí souhlas k provedení seskoku mimo letištČ dle smČrnice D-108 a vytyþení doskokové
plochy.

10.1.8

Vytýþení doskokové plochy
Doskoková plocha se oznaþuje þtyĜmi oranžovými plátny o rozmČrech 5 1 m, sestavenými do tvaru kĜíže
s volným þtvercem 1 1 m uprostĜed. KĜíž se vytyþuje co nejblíže cíle pro parašutisty (pískový kruh, matrace,
cíl na vodní hladinČ) a slouží jednak k oznaþení doskokové plochy, na které probíhá parašutistický provoz,
jednak k vizuální signalizaci následujících situací:

