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6.5 Zna ky nezpevn ných VPD – schéma minimálního zna ení
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6.6 Orienta ní schéma letištního okruhu pro starty a p istání
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6.7 innost p i ztrát  orientace: 
6.7.1.1 zachovat klid, 
6.7.1.2 zkontrolovat zásobu paliva a v p ípad  jeho minimálního množství, provést bezpe né p istání, 
6.7.1.3 uv domit si jakým kurzem a jak dlouho let l od posledního známého bodu a pokusit se k tomuto bodu 

vrátit a tím obnovit orientaci, 
6.7.1.4 upravit kurz k n jakému významnému orienta nímu bodu, nebo orient.linii /Vltava, Labe, íp, Ješt d,

Brdy atd./, kde obnoví orientaci /viz. p edletová p íprava 2.4.2/ 
6.7.1.5 p i 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 letišt m se službou AFIS, se 

službou ATC v jejímž okrsku se SLZ nachází /viz p edl.p íprava 2.4.2./ a požádat je o pomoc. Rovn ž je 
možno požádat o pomoc na tís ové frekvenci 121,5 MHz. 

6.8 Zakro ování proti civilnímu letadlu/SLZ 
Letadlo proti kterému zakro uje jiné letadlo musí okamžit :
6.8.1 sledovat instrukce p edávané zakro ujícím letadlem, uposlechnout a odpovídat na vizuální náv sti v souladu s 

postupy uvedenými v dodatku A1 k p edpisu L2, 
6.8.2 informovat, je-li to možné, p íslušné stanovišt  letových provozních služeb, 
6.8.3 pokusit se navázat radiové spojení se zakro ujícím letadlem nebo s p íslušným stanovišt m ídícím 

zakro ování, pomocí všeobecného volání na tís ovém kmito tu 121,5 MHz s udáním své identifikace a 
povahy letu.

6.8.4 Tabulka signál  zakro ujícího letadla a odpov dí: 

Náv sti zakro ujícího letadla a odpov di letadla narušitele
Serie Náv sti zakro ujícího letadla Význam Odpov di letadla narušitele Význam

1 Den nebo Noc 
Kývání letadlem a záblesky 
naviga ních sv tel v nepravidelných 
intervalech (a p istávacích sv tel
vrtulník ) provád né v poloze mírn
nad a p ed letadlem a zpravidla vlevo 
od letadla narušitele (nebo vpravo, je-li 
narušitelem vrtulník) do požadovaného 
kursu.  
Poznámka1: Meteorologické podmínky 
mohou zp sobit, že zakro ující letadlo 
provede výše uvedený postup 
zrcadlov .
Poznámka 2: Jestliže letadlo narušitel 
nem že udržovat rychlost zakro ujícího 
letadla, zakro ující letadlo provede sérii 
vy kávacích okruh  a kývá letadlem 
vždy když míjí letadlo narušitele. 

Jste
narušitel. 
Následujte 
mne. 

Den nebo Noc  
Kývání letadlem a záblesky 
naviga ních sv tel v nepravidelných 
intervalech a následování. 
Poznámka: V hlav  3 ust. 3.8 L2, 
jsou uvedeny další innosti, které 
jsou požadovány na letadle v i
n muž je zakro ováno. 

Rozumím, 
provedu. 

2 Den nebo Noc 
Ostrý odpoutávací manévr od letadla 
narušitele sestávající ze stoupavé 
zatá ky o 90º nebo více bez k ižování 
sm ru letadla narušitele 

M žete
pokra ovat

Den nebo Noc 
Kývaní letadlem 

Rozumím. 
Provedu. 
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Náv sti zakro ujícího letadla a odpov di letadla narušitele
Serie Náv sti zakro ujícího letadla Význam Odpov di letadla narušitele Význam

3 Den nebo Noc 
Vysunutí podvozku (je-li to možné), 
zapnutí p istávacích sv tel a p elet
dráhy ve sm ru p istání nebo je-li 
letadlo narušitel vrtulník p elet t
prostor jeho p istání. Je-li zakro ujícím 
letadlem vrtulník, provede p iblížení na 
p istání a zav sí se v blízkosti plochy 
pro p istání. 

P ista te
na tomto 
letišti.

Den nebo Noc 
Vysunutí podvozku (je-li to možné) 
zapnutí p istávacích sv tel,
následování zakro ujícího letadla a 
jestliže po p eletu dráhy v užívání 
nebo plochy pro p istání vrtulník  se 
p istání považuje za bezpe né, 
pokra ovat na p istání. 

Rozumím.
Provedu. 

4 Den nebo Noc 
Zasunutí podvozku (je-li to možné) a 
záblesky p istávacích sv tel p i pr letu
nad drahou v užívání nebo plochou pro 
p istání vrtulníku ve výšce mezi 300 až 
600 m (vrtulníky ve výšce 50 až 100 m) 
nad letišt m a pokra ování po okruhu 
dráhy v užívání nebo p istávací plochy 
pro vrtulníky. Není-li to možné - použít 
záblesky p istávacích a jakýchkoliv 
dalších sv tel, které jsou k dispozici. 

Ur ené 
letišt
nevyhovuje

Den nebo Noc 
Je-li žádoucí, aby letadlo narušitel 
sledovalo zakro ující letadlo na jiné 
letišt , zasune zakro ující letadlo 
sv j podvozek (je-li to možné) a 
použije náv ští Serie 1 stanovených 
pro zakro ující letadla. Je-li 
rozhodnuto uvolnit letadlo narušitele, 
použije zakro ující letadlo náv stí
série 2 stanovených pro zakro ující 
letadla. 

Rozumím 
následujte 
mne. 

5 Den nebo Noc 
Pravidelné zapínání a vypínání všech 
sv tel, která jsou k dispozici takovým 
zp sobem, aby byl patrný rozdíl od 
sv tel zábleskových 

Nemohu 
provést 

Den nebo Noc 
Použití náv ští serie 2 p edepsaných 
pro zakro ující letadla 

Rozumím 

6 Den nebo Noc 
Nepravidelné rozsv cování a zhasínání 
všech sv tel, která jsou k dispozici 

Jsem v 
tísni 

Den nebo Noc 
Požití náv stí série 2 p edepsaných 
pro zakro ující letadla 

Rozumím 

Doporu ení pro SLZ: Pokud se nem žete spojit rádiem na tís ovou frekvenci 121,5 MHz a pokud nem žete
splnit požadavky zakro ujícího letadla nap íklad pro malý dolet, p ista te na nejbližší vhodné ploše a vy kejte 
pozemního zákroku. 

6.9 Letecké dny, sout že a slety 
Pokud se sout ží a slet  zú astní výhradn  SLZ, nejsou tato charakterizována jako ve ejné letecké 
vystoupení a sout ž dle § 78 leteckého zákona . 49/1997 Sb. Po adatel t chto vystoupení jej 
nejmén  14 dní p edem oznámí LAA R - editeli provozu.
Pokud se takové akce zú ast ují jiní provozovatelé než SLZ, eventueln  ve ejnost, je nutné 
postupovat dle § 78 zákona 49/1997 Sb. o ve ejném vystoupení. 

6.10 Informace pro p elety - hranice okrsk  CTR, TMA, MCTR, MTMA, letových cest, 
zakázaných a omezených prostor  a kompresorových stanic s vypoušt ním plynu. 

6.10.1 Pilot SLZ si m že tyto informace opat it:
a) v map  ICAO 1:500000 
b) v map  ICAO 1:200000 /VFR-p ibližovací/ 
c) v publikacích AIP - ást I, II, III, 
d) v leteckých ob žnících /AIC/ 
e) v leteckých publikacích, BEZ AIR, Databázi letiš  apod. 
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HLAVA 7 – INNOST POSÁDKY SLZ PO LETECKÉ NEHOD
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 p i které: 

7.1.1 N která osoba byla smrteln  nebo t žce zran na následkem: 

p ítomnosti v letadle, 
p ímého kontaktu s kteroukoliv ástí letadla v etn ástí, které se od letadla odd lily nebo 
p sobením proudu plyn  (vytvo ených letadlem) s výjimkou p ípad , kdy k poškození zdraví došlo 
z p irozených p í in.

7.1.2 Letadlo bylo úpln  zni eno nebo poškozeno tak, že jeho oprava není ani možná nebo ú elná,
7.1.3 letadlo je nezv stné nebo na nep ístupném míst . Za nezv stné se považuje letadlo, nebyly-li nelezeny jeho 

trosky a další pátrání bylo pro bezvýslednost ukon eno,
7.1.4 letadlo bylo poškozeno tak, že poškození: 

nep ízniv  ovlivnilo pevnost konstrukce, výkon nebo letové charakteristiky letadla a 
vyžádá si obvykle v tší opravu nebo vým nu postižených ástí.

7.1.5 Za poškození nebo poruchu se nepokládají: 

Poruchy nebo poškození motor  nebo jeho p íslušenství a kryt , jestliže poškození omezilo pouze na motor. 
Poškození omezená na vrtule, rotorové listy vrtulníku nebo vírníku, okrajové ásti k ídel, antény, podvozky a 
aerodynamické kryty. 
Malé vrypy nebo proražené díry v potahu. 

7.2 Incident (I) je událost spojená s provozem letadla, která ovliv uje nebo by mohla 
ovlivnit bezpe nost provozu. Jedná se o chybnou innost osob nebo nesprávnou innost
leteckých a pozemních za ízení v leteckém provozu. Mezi p í iny incident  se zahrnují i 
nep edvídané p írodní jevy (výboje statické elekt iny, st ety s ptáky apod.), pokud 
neohrozily bezpe nost letu do té míry,že byly hodnoceny jako letecká nehoda. asov  je 
incident vymezen shodn  s leteckou nehodou. 

7.2.1 Incidenty se d lí podle p í in vzniku na: 
a) Letové 
b) Technické
c) V ízení a zabezpe ování 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 p ípravou letadla k letu, jeho obsluhou, ošet ováním, údržbou, opravami nebo stáním, jehož 
d sledkem je poškození zdraví nebo usmrcení osoby nebo poškození, p ípadn  zni ení letadla. 

Poznámka 1: Pro ú ely tohoto postupu se za závady a poruchy nepovažují poruchy letecké techniky 
zjišt né p i p edepsané a pravidelné nebo nepravidelné údržb  letadla p ed letem pozemním 
personálem a p i p edletové kontrole letadla posádkou p ed za átkem pojížd ní ke vzletu. 
Poznámka 2: Události v provozu SLZ ozna ované jako vynucené p istání do terénu p i kterých 
nedošlo:

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 innost posádky SLZ po LN 
7.3.1 lenové posádky SLZ kte í se stali ú astníky LN, jakož i druhé osoby které jsou ú astníky letového provozu 

pokud jim to umožní zdravotní stav, u init neprodlen  opat ení: 
7.3.1.1 k záchran  život , zdraví posádky SLZ a všech ostatních osob, 
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7.3.1.2 k zabrán ní ekologických škod, 
7.3.1.3 k záchran  materiálu a majetku, 
7.3.1.4 k zajišt ní sv dk  dokumentace, vztahující se k události 
7.3.1.5 k zabezpe ení trosek SLZ p ed dalším poškozením neodbornou manipulací, zcizením a pod. 
7.3.1.6 posádka SLZ která se stala ú astníkem LN nebo se o ní dozv d la je povinna o ní uv domit editele 

letového provozu LAA R i inspektora provozu LAA R, i když p i LN nedošlo k újm  na zdraví len
posádky i jiných osob. 

7.3.1.7 ast policie na šet ení leteckých nehod a incident  je bezpodmíne n  nutná v p ípad , že p i nich dojde 
k t žkému zran ní nebo smrtelnému zran ní posádky nebo poškození zdraví i majetku nezú astn ných 
osob. ast policie je nutná rovn ž v p ípadech, kdy e istuje p edpoklad, že budou uplat ovány jakékoliv 
náhrady za škody zp sobené touto událostí, nebo je-li t eba posoudit, zda nedošlo v souvislosti s touto 
událostí ke spáchání trestného inu. Oznámení policii musí provést inspektor, kterému byla událost 
oznámena, neu inil-li to ú astník nebo sv dek události. 

7.3.2 P edb žné oznámení o LN 
7.3.2.1 O vzniku LN podá p edb žné oznámení inspektor provozu nebo insp. technik LAA R:

7.3.2.1.1 editeli letového provozu LAA R nebo editeli technického odboru LAA R
7.3.2.1.2 V p ípad  smrtelného zran ní také adu pro civilní letectví /v tomto p ípad  je to povinností Policie 

R/
7.3.2.2 P edb žné oznámení musí obsahovat: 

7.3.2.2.1 druh události /LN/ b/ datum a as 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 po et len  posádky, jejich zdravotní stav 
7.3.2.2.5 popis a okolnosti LN, rozsah poškození 
7.3.2.2.6 p edb žné opat ení
7.3.2.2.7 jméno a funkci osoby podávající hlášení 

7.4 Seznam osob v LAA R, kterým je možno p edat zprávu o LN 
 st edí LAA R    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 

editel správy SLZ   777 707 260 
 Všichni inspekto i provozu a technici LAA R.

7.4.1 V p ípad , že není možné se spojit s žádným zam stnancem LAA R, je ú elné se spojit se SAR (Záchranné 
koordina ní st edisko), kde je stálá služba na tel. 22037 2750, 22037 4450, která již další koordinaci Policie 

R a orgán  šet ení letecké události zajistí. 

7.5 Opat ení p i LN 
7.5.1 Dojde-li k LN SLZ na letišti Aeroklubu R i jiného provozovatele, ídí se innost po LN postupy 

p íslušného provozovatele letišt . Posádka SLZ je v takovém p ípad  povinna tyto postupy dodržet. 
7.5.2 Dojde-li k LN SLZ na ploše ur ené pro vzlety a p istání SLZ, platí ustanovení obsažená v bod  7.2.1.1. - 

7.2.1.6. Pokud jsou pro tuto plochu vypracovány Postupy pro innost po LN SLZ, v souladu s p edpisem L 
13, postupuje se podle t chto Postup .
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HLAVA 8 – PLOCHY PRO VZLETY A P ISTÁNÍ SLZ 
Toto je podrobn ešeno v LA 1 - Hlava 14. 
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HLAVA 9 – AEROVLEKOVÝ PROVOZ 

9.1 Vzlet aerovlekem 
P ed vzletem musí být vle ný letoun i kluzák postaveny do osy vzletu. 

9.1.1 Signalizace p i vzletu aerovlekem 
P i vzletu aerovlekem se používají signály (náv sti), uvedené v P LOZE. 
Signály mohou být nahrazeny pokyny pomocí radiostanice. 

9.1.2 Vypnutí kluzáku 
Znamení k vypnutí kluzáku dává pilot vle ného letounu st ídavým naklán ním kolem podélné osy (máváním 
k ídly). Pilot vle ného letounu m že zahájit sestup až po zjišt ní, že je kluzák vypnut. V p ípad , že pilot 
kluzáku nevypne kluzák ani po opakovaném znamení, doletí pilot-vleka  s kluzákem nad letišt  a tam vypne 
kluzák sám. Pilot kluzáku se nad letišt m pokusí uvoln né lano vypnout nad volným prostorem. Nepoda í-li
se mu lano vypnout, p istává s visícím lanem p i dodržení bezpe né výšky volného konce lana nad 
p ekážkami. V p ípad  nouze vypíná pilot-vleka  kluzák bez znamení. 

9.1.3 Odhození vle ného lana a p istání s vle ným lanem 
Vle né lano se odhazuje z výšky 160 ft (50 m) A L do volného prostoru. Lano musí být v co nejkratší dob
odstran no z provozní plochy. Pokud to není omezeno letištním ádem nebo pokyny provozovatele, m že
vle ný letoun p istát s vle ným lanem p i dodržení bezpe né výšky konce lana nad p ekážkami. 

9.1.4 Délka vle ných lan 
Aerovleková lana musí mít délku minimáln  40 m a musí být opat ena pojistkou. 

9.1.5 Vleky kluzák
Velitel vle ného letounu odpovídá za celkové zhodnocení situace pro vzlet aerovleku, kdy bere v úvahu 
povrch plochy, váhu vle eného kluzáku, vítr, teplotu vzduchu, p ekážky po vzletu apod. Za pou ení
pomocníka u k ídla a zapnutí vle ného lana zodpovídá pilot kluzáku. 

9.1.6 Pomocník u k ídla 
Kluzák musí být p i vzletu p idržován za okrajový oblouk k ídla pomocníkem. Pomocník je povinen 
p idržovat k ídlo ve vodorovné poloze a ídit se pokyny velitele kluzáku. K ídlo musí být p idržováno na 
nejvysunut jším míst  okrajového oblouku. Ruka nesmí být vsunuta do žádného otvoru. 
P i stranovém v tru drží pomocník k ídlo na záv trné stran .
Pomocník p idržuje k ídlo tak dlouho, dokud sta í doprovázet rozjížd jící se kluzák. V žádném p ípad  jej 
nesmí vychýlit ze sm ru.

9.1.7 P elety s vleky kluzák
P elety s vleky kluzák  se provádí ve výšce minimáln  1000 ft (300 m) A L. 

9.1.8 Za vle né lano a pojistku zodpovídá pilot vleka .
P i zkušebním provozu pilotuje vle ný letoun inspektor ULLa s kvalifikací vleka e a kluzák instruktor 
kluzák .

9.1.9 S UL nejsou povoleny: 
- vícevleky a vleky transparent
- aerovleky do dlouhé vlny a rotorového proud ní 
- vleky kluzák  z nouzových ploch 
- vzlety v aerovleku s k ídlem kluzáku na zemi 

9.2 Aerovleky kluzák  a zkušební vleky kluzák  a UL-kluzák  lze provád t pouze ze 
schválených letiš .

9.2.1 Aerovleky UL-kluzák  mimo zkušebních vlek  se provádí i z registrovaných ploch SLZ. 
9.2.2 Vleky kluzák  se provádí v s lo obsazení vle ného UL o ma imální vzletové hmotnosti 450 kg. 
9.2.3 Pilot vle ného letounu musí být vybaven padákem, pokud je letoun k použití padáku uzp soben. 
9.2.4 Pro aerovleky lze použít pouze schválená UL letadla s ur enou pojistkou na vle ném lan .
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NÁV STI POUŽÍVANÉ V AEROVLEKOVÉM PROVOZU 

Tyto náv sti jsou ur eny k vydávání pokyn  pomocí prapork , držených v rukou. Používá se bílý praporek, držený 
v pravé ruce a ervený praporek, držený v levé ruce. Doporu ené rozm ry praporku jsou 50  50 cm. 

VÝZNAM SIGNÁL 
ST J nebo ZÁKAZ VZLETU Vzty ený ervený praporek, bílý u pravé nohy. 

POJÍŽD J nebo NAPÍNEJ LANO Vzty ený ervený praporek, mávání bílým praporkem 
v úrovni pasu. 

P ÍPRAVA KE VZLETU Vzty ený bílý praporek, ervený u levé nohy. 

VZLET POVOLEN
Mávnutí bílým praporkem ve sm ru vzletu, ervený 

praporek u levé nohy 

SIGNÁLY POUŽÍVANÉ P I VZLETECH KLUZÁK
Aerovlekový provoz 

ST J, ZÁKAZ VZLETU – vzty ený ervený 
praporek, bílý praporek u pravé nohy 

P ÍPRAVA KE VZLETU – vzty ený bílý 
praporek, ervený praporek u levé nohy 

POJÍŽD J, NAPÍNEJ LANO  vzty ený ervený 
praporek, bílým praporkem mávat v úrovni pasu 

VZLET POVOLEN  mávnutí bílým praporkem do 
sm ru vzletu, ervený praporek u levé nohy 



Upravené zn ní ze dne 10.10. 2002 strana UL 1 - 46 
Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel pro SLZ ve smyslu zm n platných p edpis  – LAA R

HLAVA 10 – VÝSADKOVÉ LETY 

10.1 Výsadkové lety, seskok padákem ze sportovních létajících za ízení 

10.1.1 Seskok padákem z ultralehkých letoun  a motorových záv sných kluzák .
Podmínky seskoku 
Seskoky padákem z ultralehkých letoun  nebo motorových kluzák  (dále jen sportovní létající za ízení) lze 
provád t jen z letadel schválených k tomuto ú elu p íslušným inspektorem technikem Letecké amatérské 
asociace eské republiky po vzájemné dohod  s hlavním inspektorem parašutismu Aeroklubu eské 
republiky. 

Letová p íru ka takto schváleného sportovního létajícího za ízení musí být opat ena dodatkem provozními 
podmínkami pro provád ní výsadkových let .

Pilot sportovního létajícího za ízení musí být držitelem oprávn ní výsadkových let  zapsaného v pilotním 
pr kazu.

Ze sportovního létajícího za ízení bude vysazován zásadn  jen jeden parašutista. 

Pilot sportovního létajícího za ízení provede bezprost edn  p ed výskokem kontrolu parašutisty, zda 
tento není zachycen padákem i jinou výstrojí o sportovní létající za ízení.

Seskoky budou provád ny z minimální výšky 1000 m nad zemí. 

Seskoky z uvedených sportovních létajících za ízení smí provád t pouze parašutista s kvalifikací kategorie D  
a vyšší. P íslušné povolení oblastního inspektora k seskok m z ur eného sport. létajícího za ízení jmenovit
uvedené poznávací zna ky musí mít oprávn ný parašutista na každou jednotlivou akci vždy u sebe. Seskoky 
lze provád t zásadn  na ru ní otevírání a bez pojistného p ístroje KAP. Na padáku v tandemovém uspo ádání 
musí být provedeno rozpojení uvol ovacích š rek na záložním padáku. 

10.1.2 Výsadkové lety se provád jí dle sm rnice V-PARA-3 na letadlech schválených k tomuto ú elu LAA- R. 
10.1.3 Výsadek parašutisty je povoleno provád t na letišt  nebo na plochu k tomuto ú elu 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, nebo 
pilot musí mít záchranný padák s platnou certifikací,dobou zabalení a ošet ování. 
10.1.6 Povinnosti velitele výsadkového SLZ 

a) seznámit se s organizací leteckého provozu, plánem seskok  a zp sobem signalizace p i výsadcích, 
b) seznámit se s výškou výsadku, bodem výskoku a smluvenými signály na palub  letadla, 
c) p ekontrolovat umíst ní parašutisty v letounu vzhledem k centráži a celkové hmotnosti, 
d) za letu trvale sledovat ostatní letadla v blízkosti letišt , náv sti a signály na doskokové ploše a na zm ny 

okamžit  reagovat, 
e) SLZ s tla ným uspo ádáním pohonné jednotky musí pilot p ed výskokem vypnout motor a parašutista 

vy kat do zastavení vrtule, u tohoto  uspo ádání musí být zajišt no že nedojde ke styku padáku s horkou 
ástí motoru (výfuk a td.) 

f) udržovat stanovenou výšku a rychlost letu, je-li parašutista p ipraven k seskoku, 
g) na pokyn ídícího seskok  nebo dispe era p erušit, p ípadn  zastavit výsadek v p ípad , že parašutista 

p istává do nep ehledného terénu a sledovat jeho dopad  pro snadn jší vyhledávání kroužit nad místem 
dopadu parašutisty do doby, než dostane další pokyn rádiem nebo zjistí, že je parašutista v po ádku, 
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h) ve své pravomoci zastavit seskok, zjistí-li jakékoliv okolnosti, ohrožující bezpe nost seskoku nebo letu. 
i) V p ípad  nouze rozhodnout s kone nou platností o provedení nouzového seskoku a vydat k n mu povel, 
j) sou ástí vybavení SLZ p i výsadkových letech je n ž,který je pevn  spojen š rou s drakem letounu a je 

dostupný pro oba leny 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 letišt  dle sm rnice D-108 a vyty ení doskokové 
plochy. 

10.1.8 Vytý ení doskokové plochy 
Doskoková plocha se ozna uje ty mi oranžovými plátny o rozm rech 5 1 m, sestavenými do tvaru k íže 
s volným tvercem 1 1 m uprost ed. K íž se vyty uje co nejblíže cíle pro parašutisty (pískový kruh, matrace, 
cíl na vodní hladin ) a slouží jednak k ozna ení doskokové plochy, na které probíhá parašutistický provoz, 
jednak k vizuální signalizaci následujících situací: 


