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ČR: 

DOPLNĚK N – PRAVIDLA PRO VÝSADKOVÉ LETY 
(Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.6 tohoto předpisu) 

1.  Definice 

Výsadkový let je let za účelem vysazení 
uživatele/uživatelů sportovního létajícího zařízení 
(dále jen SLZ) – sportovního padáku (dále jen 
parašutista a padák) vybaveného/vybavených tímto 
zařízením za účelem provedení seskoku 
a následného sestupného letu s přistáním na zemský 
povrch (dále jen seskoky). Výsadkovým letem je i let, 
jehož účelem je vysazení zkušebních parašutistů 
nebo zkušebních figurín za účelem zkoušek padáků 
nebo jejich součástí. 

Poznámka: O SLZ pojednává zákon č. 49/1997 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, v Části sedmé 
a příslušná ustanovení jeho prováděcí vyhlášky 
č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2. Provádění a publikování výsadkové 
činnosti  
 
Poznámka: Možností provádět výsadkovou činnost 
v horizontálních hranicích letové provozní zóny (dále 
jen ATZ), tzn. s přistáním i mimo letiště, není nijak 
dotčena povinnost splnit podmínky uvedené v § 84d 
zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
2.1 Publikace výsadkové činnosti  

2.1.1 Letiště označená symbolem „padáčku“ 
na mapě ICAO 1:500 000 
 
Symbol „padáčku“ má na mapě ICAO 1:500 000 
význam „navigační výstrahy na provádění výsadkové 
činnosti“ v horizontálních hranicích ATZ od GND do 
horní hranice vzdušného prostoru třídy E (i nad horní 
hranicí ATZ, tj. do FL 95) od SR do SS celoročně. 
 
2.1.2 Letiště neoznačená symbolem 
„padáčku“ na mapě ICAO 1:500 000 

Na těchto letištích může být výsadková činnost 
prováděna jen po publikování „navigační výstrahy“ 
pomocí oznámení NOTAM. 

2.1.3 „Navigační výstraha“ stanoví dobu 
plánovaného provozu, rozsah horizontálních hranic 
(maximálně ATZ) a výšku (maximálně do horní 
hranice vzdušného prostoru třídy E). 

2.1.4 Pro provádění výsadkové činnosti 
v prostorech mimo horizontální hranice ATZ nebo 
provádění výsadkové činnosti v době SS-SR musí být 
vždy vyhrazen a publikován „omezený prostor“ 
oznámením NOTAM. 

2.1.5 Provozovatel letiště může po uvážení 
požadovat vyhrazení a publikování „omezeného 
prostoru“ pro účely výsadkové činnosti i tam, kde se 

za normálních okolností požaduje jen publikování 
„navigační výstrahy“. Toto pravidlo lze uplatnit i tam, 
kde je letiště označeno symbolem „padáčku“. 

2.1.6 „Navigační výstraha“ nebo „omezený 
prostor“ pro výsadkovou činnost se publikuje pouze 
pro vzdušný prostor třídy G a E. Je-li požadavek na 
provádění výsadkové činnosti z hladin ve vzdušném 
prostoru třídy D nebo C s předcházejícím 
nebo následným sestupem vzdušným prostorem třídy 
E a G, publikuje se „omezený prostor“ nebo 
„navigační výstraha“ jen pro část vzdušného prostoru 
třídy E a G a činnost zasahující do prostoru třídy 
D a C je předmětem povolení příslušného stanoviště 
ATC.  

2.1.7 Za předání podkladů pro publikaci 
oznámení NOTAM „navigační výstraha“ je 
zodpovědný provozovatel letiště, za předání 
požadavků na vyhrazení „omezeného prostoru“ 
provozovatel letadla, případně provozovatel letiště 
v případech uvedených v ust. 2.1.5. Podrobnosti 
o předávání podkladů jsou publikovány v Letecké 
informační příručce, část ENR. 

2.2 Provádění výsadkové činnosti 

2.2.1 Pravidla pro provádění výsadkových 
letů na daném letišti musí být zapracována v letištním 
řádu a musí obsahovat závazné postupy týkající se 
vlastních výsadkových letů a pohybu parašutistů po 
letišti s ohledem na ostatní letecký provoz. 
 
2.2.2 K provádění seskoků na letišti i mimo 
letiště v horizontálních hranicích zóny ATZ anebo 
RMZ daného letiště je vždy nutný souhlas 
provozovatele tohoto letiště s ohledem na bezpečnost 
a hustotu letového provozu. 
 
2.2.3 Při provádění výsadkových letů se 
seskoky na letiště i mimo letiště v horizontálních 
hranicích zóny ATZ daného letiště musí být vždy 
zajištěno alespoň poskytování informací známému 
provozu. Pilotům ostatních letadel letících v ATZ 
anebo RMZ nebo do nich vstupujících musí být 
podána informace o provádění výsadkových letů. Za 
tímto účelem jsou velitelé výsadkových letadel povinni 
na provozním kmitočtu příslušného stanoviště ohlásit 
zahájení a ukončení každého výsadku. Hlášení 
o výsadku je vyžadováno i v případě, že je výsadek 
prováděn z větší výšky, než je horní hranice zóny ATZ 
anebo RMZ. Kromě této povinnosti musí velitel letadla 
splnit i další povinnosti vůči stanovištím ATC uvedené 
v bodu 3. 
 
Poznámka: Stanovištěm ATC se rozumí civilní 
nebo vojenské stanoviště podle působnosti 
v dotčeném vzdušném prostoru (např. MCTR, MTMA). 
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2.3 K výsadkovým letům může být použito 
pouze letadlo k tomuto účelu schválené státem zápisu 
do rejstříku v souladu s postupy a omezeními 
uvedenými v letové příručce. 
 
2.4 Způsobilost letových posádek 

2.4.1 Letové posádky výsadkových letadel 
musí být držitelem oprávnění PAR získaného dle 
Směrnice CAA-SL-100-n-22. 

Poznámka: Dokument CAA-SL-100-n-22 je 
dostupný prostřednictvím internetových stránek ÚCL.  

2.4.2 Letové posádky provozovatelů 
s povolením leteckých prací dle § 74 zákona 
č. 49/1997 Sb. (dále jen LZ) nebo provozovatelů, kteří 
podali ÚCL prohlášení dle přímo použitelného 
nařízení EU1 musí dále absolvovat výcvik a 
přezkoušení odborné způsobilosti provozovatele dle 
bodu 2.4.2.1 a 2.4.2.4 tohoto Doplňku nebo 
uvedeného nařízení EU. 

Poznámka 1: Výcvik a přezkoušení odborné 
způsobilosti mají být zaměřeny zejména na standardní 
provozní postupy pro výsadkové lety obsažené 
v provozní dokumentaci provozovatele. 

Poznámka 2: Ust. 2.4.2.1 až 2.4.2.6 tohoto Doplňku 
se vztahují na provozovatele leteckých prací dle § 74 
LZ. Provozovatelé podávající ÚCL prohlášení dle 
přímo použitelného nařízení EU1 se řídí v případě 
výcviků a přezkoušení Částí ORO, Hlavou FC nebo 
případně Částí NCO ve spojení s bodem 
NCO.SPEC.PAR k tomuto nařízení. 

2.4.2.1 Výcvik provozovatele. Letová posádka 
absolvuje výcvik dle programu výcviku provozovatele 
stanoveného v souladu s ust. 9.3 Hlavy 9 Předpisu 
L 6/I pro letouny, nebo v souladu s ust. 7.3 Hlavy 7 
Oddílu II Předpisu L 6/III pro vrtulníky. 

2.4.2.2 Odchylně od ust. 9.3 Hlavy 9 Předpisu 
L 6/I a ust. 7.3 Hlavy 7 Oddílu II Předpisu L 6/III 
nemusí být programy výcviku schváleny ÚCL. 

2.4.2.3 Výcvik letových posádek provádí 
příslušně kvalifikovaní instruktoři, určení 
provozovatelem. Požadavky na jejich kvalifikovanost 
stanoví provozovatel. 

2.4.2.4 Přezkoušení odborné způsobilosti 
provozovatelem. Přezkoušení, které má zajistit, že 
člen letové posádky prokazuje dostatečnou schopnost 
provádět normální, mimořádné a nouzové postupy 
zahrnující veškerá hlediska spojená s prováděním 
výsadkových letů popsaných v provozní příručce, je 
prováděno v souladu s ust. 9.4.4 Hlavy 9 Předpisu 
L 6/I pro letouny, nebo v souladu s ust. 7.4.3 Hlavy 7 
Oddílu II Předpisu L 6/III pro vrtulníky. 

2.4.2.5 Přezkoušení odborné způsobilosti 
letových posádek provádí příslušně kvalifikovaní 

                                                           
1 Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, 

kterým se stanoví technické požadavky a správní 
postupy týkající se letového provozu podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ve 
znění pozdějších předpisů. 

examinátoři, určení provozovatelem. Požadavky na 
jejich kvalifikovanost stanoví provozovatel. 

2.4.2.6 O výcviku a přezkoušení odborné 
způsobilosti vede provozovatel záznamy, které 
uchovává po dobu alespoň 3 let. 

2.5 Provozovatel na základě vyhodnocení 
rizik vybaví letovou posádku záchrannými padáky. 
Pokud je jimi letová posádka vybavena, musí je mít 
v průběhu celého letu řádně připevněny k tělu za 
účelem pohotového použití v případě nouze a musí 
být předem řádně seznámena s jejich používáním. 

2.6 Při výsadkových letech mohou být na 
palubě letadla kromě letové posádky parašutisti 
a pasažéři tandemových padáků, osoby provádějící 
dozor nebo dohled na základě oprávnění a další 
osoby určené provozovatelem, aby se podílely na 
provozu (např. examinátor provozovatele provádějící 
přezkoušení odborné způsobilosti nebo 
specializovaný odborník určený provozovatelem). Pilot 
tandemového padáku musí po vzletu letadla svého 
pasažéra připnout ke svému postroji nejpozději ve 
výšce 1300 ft / 400 m nad letištěm. Osoby provádějící 
dozor nebo dohled musí být vybaveny padáky, které 
musí mít v průběhu celého letu řádně připevněny 
k tělu za účelem pohotového použití v případě nouze, 
a musí být předem řádně seznámeny s jejich 
používáním. Další osoby určené provozovatelem, aby 
se podílely na provozu, vybaví provozovatel na 
základě vyhodnocení rizik záchrannými padáky. 
Pokud jsou jimi vybaveny, musí je mít v průběhu 
celého letu řádně připevněny k tělu za účelem 
pohotového použití v případě nouze a musí být 
předem řádně seznámeny s jejich používáním. 
 
2.7 Souhrnnou odpovědnost za organizaci 
a bezpečnost provozu na letišti nese provozovatel 
letiště, resp. osoba odpovědná za jeho provoz. Tato 
osoba vydává souhlas s prováděním výsadků 
a ostatní osoby podílející se na organizaci  
a provádění výsadkové činnosti jí jsou podřízeny. 

2.8 Při výsadkových letech musí být 
ustanovena do funkce řídícího seskoků osoba 
s příslušnou kvalifikací resp. oprávněním, odpovědná 
za přípravu a organizaci provádění seskoků, která je 
nadřízená všem parašutistům. Tato osoba určí další jí 
podřízené osoby, potřebné k zajištění seskoků 
(dozorčího doskokové plochy, signalistu, pro každý 
výsadek výsadkového průvodce nebo velitele výsadku 
apod.). Signalista nemusí být ustanoven pouze 
v případech, kdy se jedná o ojedinělý výsadek, nebo 
když je organizace výsadků zajištěna tak, že lze 
předpokládat, že nemůže během pojíždění 
výsadkového letadla k místu nastupování parašutistů 
nebo od něj dojít ke sblížení s parašutisty na 
vzdálenost menší než 50 m. Pro dorozumívání mezi 
signalistou a velitelem letadla se používají signály 
uvedené v  Dodatku 1, bodu 5 tohoto předpisu. 

2.9  Odpovědná osoba dle ust. 2.8 určí dle 
pokynů osoby odpovědné za provoz letiště, umístění 
doskokové plochy (není-li toto přímo určeno letištním 
řádem), rozmístění prostředků pro zajištění seskoků, 
shromaždiště parašutistů, upřesní pohyby parašutistů 
po pohybové ploše letiště, trajektorii pohybu 
parašutistů k letadlu a provede domluvu s velitelem 
letadla o místě nástupu parašutistů, o trajektorii 
pohybu výsadkového letadla k místu nástupu a od něj. 
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Dále velitele letadla seznámí s plánem seskoků, aby 
mohl splnit povinnosti dle ust. 3.1 a 3.2. 

2.10 Je zakázáno provádět výsadky 
současně z více letadel z různých hladin v jednom 
prostoru vysazení. 

2.11 Je zakázáno provést seskok, jestliže 
rychlost přízemního větru na doskokové ploše 
překračuje následující hodnoty: 

a) parašutista kategorie „žák“ 6 m/sec 

b) parašutista kategorie A, B, C, D  
vybavený kruhovým záložním 
padákem 

9 m/sec 

c) parašutista kategorie A, B, C, D  
vybavený záložním padákem typu 
křídlo 

11 
m/sec 

d) parašutista kategorie A, B, C, D  při 
nočních seskocích 

7 m/sec 

e) při zmrzlé půdě nebo při zmrzlé 
půdě a sněhové pokrývce nižší než  
10 cm: 

 

 
i) kruhové padáky 4 m/sec 

 
ii) padáky typu křídlo 7 m/sec 

 
Poznámka:  Požadavky na teoretický a praktický 
výcvik parašutistů, včetně požadavků na přiznávání 
kvalifikací a jejich oprávnění jsou obsaženy ve 
schválených osnovách výcviku. 

3. Povinnosti velitele výsadkového 
letadla vůči složkám ATC (řízení letového provozu) 

Poznámka: Tento bod se vztahuje jen na 
výsadkové lety prováděné v řízeném vzdušném 
prostoru. 

3.1 Velitel letadla zamýšlející provést 
výsadkový let v řízeném vzdušném prostoru třídy 
C nebo D, musí k této činnosti získat letové povolení 
od příslušného stanoviště ATC. V případě vydaného 
povolení musí velitel letadla ohlásit začátek a konec 
výsadku příslušnému stanovišti ATC, jestliže příslušné 
stanoviště ATC nestanovilo jinak. 

3.2 Velitel letadla zamýšlející provést 
výsadkový let ve vzdušném prostoru třídy E, musí 
nejpozději 5 minut před zahájením činnosti ohlásit 
telefonem stanovišti poskytujícímu v daném prostoru 
ATS nebo rádiem na příslušném kmitočtu daného 
stanoviště zahájení výsadků. Po skončení výsadku 
ohlásí neprodleně jeho ukončení stejným způsobem. 

3.3 Velitelům letadel provádějících let do 
prostoru provádění výsadků nebo jeho blízkosti ve 
vzdušném prostoru třídy E bude na základě hlášení 
dle ust. 3.2, pokud je to proveditelné (neřízený let 
VFR bude na spojení), poskytnuta v rámci FIS (letové 
informační služby) informace o provozu ještě 5 minut 
po ukončení výsadků. 
 

3.4 Příslušné stanoviště AFIS nebo 
stanoviště poskytování informací známému provozu 
může na základě dohody zprostředkovat získání 
letového povolení od příslušného stanoviště ATC 
v řízeném vzdušném prostoru třídy C nebo D, anebo 
může nejpozději 5 minut před zahájením činnosti 
ohlásit telefonem stanovišti ATS poskytujícímu služby 
ve vzdušném prostoru třídy E čas zahájení výsadků a 
následně velitele letadla rádiem informovat (viz 
požadavky uvedené v ust. 3.1 a 3.2). Bez předání 
těchto informací musí velitel letadla považovat 
uvedené povinnosti za nesplněné. 
 
4. Povinnosti osob provádějících 
a zajišťujících výsadky 
 
4.1  Kromě ustanovení tohoto doplňku jsou 
všichni parašutisté a všechny osoby určené k zajištění 
výsadků, včetně letových posádek, povinny se řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 49/1997 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky 
č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
parašutistických předpisů V-PARA, příslušných přímo 
použitelných nařízení EU a dodržovat Hlavu 2, ust. 2.5 
tohoto předpisu, týkajícího se požívání 
psychoaktivních látek. 
 
4.2  Povinnosti velitele výsadkového 
letadla 

4.2.1  Velitel letadla je odpovědný za 
přípravu a průběh letu ve smyslu dotčených předpisů. 
Kromě povinností uvedených v příslušných bodech 
2 a 3 má ještě následující povinnosti: 

a) v rámci přípravy výsadkových letů splnit 
povinnosti uvedené v ust. 3.1 a v ust. 3.2, nebo 
v případě využití ust. 3.4, ověřit jeho splnění 
nejdéle před zahájením výsadků; 

b) seznámit se s letištním řádem, postupy na 
daném letišti a případnými pokyny osoby 
zodpovědné za provoz letiště; 

c) seznámit se u osoby uvedené v ust. 2.8 s plánem 
výsadků (počty letů, výškami 
a prostorem vysazení, počty náletů, požadavky 
na shození zaměřovacích stuh, vysazovacími 
rychlostmi, umístěním doskokové plochy, 
způsobem vzájemného dorozumívání 
s výsadkovým průvodcem nebo velitelem 
výsadku na palubě letadla, stanoveným pohybem 
parašutistů po pohybové ploše letiště apod.) 
a stanovit místo nástupu parašutistů a trajektorii 
pojíždění k místu nástupu a od něj; 

d) seznámit stanoviště ATC/AFIS nebo stanoviště 
poskytování informací známému provozu na 
daném letišti s plánem výsadků před jejich 
zahájením za účelem zajištění včasné 
koordinace ostatních druhů leteckých činností 
a seznámit se se současnou a předpokládanou 
provozní situací na letišti a jeho okolí nebo v ATZ 
anebo RMZ; 

e) před vzletem zkontrolovat vzletovou hmotnost 
letadla a stanovit rozmístění osob na palubě 
s ohledem na povolenou polohu těžiště; 
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f) za letu sledovat okolní provoz, pokyny nebo 
informace příslušného stanoviště ATC/AFIS nebo 
stanoviště poskytování informací známému 
provozu, sledovat návěstí na doskokové ploše, 
je-li to proveditelné, a příslušně na ně reagovat. 
Pokud obdrží informaci o zákazu seskoků nebo 
o jeho odvolání, nebo informaci o změně 
rychlosti přízemního větru, předá tuto informaci 
výsadkovému průvodci nebo veliteli výsadku; 

g) při náletu do kurzu před výsadkem upravovat 
směr podle pokynů výsadkového průvodce nebo 
velitele výsadku a udržovat stanovenou hladinu 
a rychlost letu; 

h) informovat radiem příslušné stanoviště 
ATC/FIC/AFIS nebo stanoviště poskytování 
informací známému provozu vždy před 
vyhozením zaměřovací stuhy nebo před 
zahájením výsadku a o ukončení výsadku. 
V případě, že jsou výsadky prováděny z různých 
výšek v rámci jednoho letu, je povinen tyto 
informace předat pro každou hladinu zvlášť; 

i) vydávat výsadkovému průvodci nebo veliteli 
výsadku souhlas s vyhozením zaměřovací stuhy 
nebo se zahájením výsadku; 

j) v případě, že dostane pokyn radiem nebo zjistí 
jiným způsobem, že parašutista přistává do 
nepřehledného nebo nebezpečného místa, 
přerušit nebo zastavit výsadky a sledovat jeho 
dopad. Pro snadnější vyhledání tohoto 
parašutisty kroužit nad místem jeho přistání do 
dalšího pokynu nebo zjištění, že je parašutista 
v pořádku nebo je jeho poloha známa; 

k) přerušit nebo zastavit seskoky, nastane-li 
jakákoli situace ohrožující bezpečnost seskoků 
nebo provozu ve vzduchu nebo na zemi, 
a neprodleně o tom informovat příslušné 
stanoviště ATC/FIC/AFIS nebo stanoviště 
poskytování informací známému provozu; 

l) v případě nouzové situace spolupracovat 
s výsadkovým průvodcem nebo velitelem 
výsadku a s konečnou platností případně vydat 
pokyn k nouzovému opuštění letadla; 

m) při stoupání, po ukončení výsadku a následném 
klesání na přistání sledovat okolní letový provoz 
včetně sestupujících parašutistů za účelem 
zabránění srážky nebo nebezpečného sblížení. 
Klesání provádět v bezpečné vzdálenosti od 
předpokládaného prostoru sestupu parašutistů. 
Za tímto účelem sledovat radiovou 
korespondenci mezi letadly a stanovišti 
ATC/AFIS nebo stanovištěm poskytování 
informací známému provozu; 

n) před přistáním se přesvědčit o tom, že se žádný 
parašutista nenachází v prostoru přiblížení na 
přistání nebo jeho blízkosti, na RWY nebo v její 
blízkosti, kde by mohlo dojít ke střetu nebo 
nebezpečnému sblížení. Velitel letadla musí být 

připraven zahájit postup pro nezdařené přiblížení 
v jakékoli jeho fázi do okamžiku přistání, pokud 
sám zjistí nebo obdrží informaci od stanoviště 
ATC/AFIS nebo od stanoviště poskytování 
informací známému provozu o parašutistovi, 
který tvoří překážku na RWY; 

o) pojíždění musí být prováděno tak, aby velitel 
letadla měl jistotu o volnosti prostoru před 
letadlem a v jeho blízkosti. Pojíždění nesmí být 
zahájeno nebo musí být přerušeno vždy, když se 
jakákoli osoba vyskytuje v tomto prostoru nebo 
do něj z nebezpečné blízkosti směřuje. Za tímto 
účelem musí mít pilot dostatečný výhled z kabiny 
nebo musí provádět pojíždění „hadovitě“, aby 
dostatečný výhled získal. U vícepilotních letadel 
nebo v případě vícečlenné posádky 
u jednopilotních letadel (pilot+palubní mechanik, 
pilot+instruktor, 2 piloti) musí velitel vydat pokyny 
pro dalšího člena posádky za účelem rozdělení 
odpovědnosti za sledování jemu určeného 
prostoru; 

p) při pojíždění k/od místa nástupu parašutistů 
(nebo místu dočasného stání při přestávce před 
dalším výsadkem, je-li toto místo v blízkosti místa 
nástupu parašutistů) sledovat a respektovat 
pokyny signalisty, je-li dle ust. 2.8 tohoto 
předpisu ustanoven. Velitel letadla dává 
signalistovi na vědomí, že je připraven spustit 
motor/motory, a to signálem uvedeným 
v Dodatku 1, ust. 5.2.3 tohoto předpisu. 
Připravenost k zahájení pojíždění dává 
signalistovi na vědomí zdviženým palcem. 

4.3 Povinnosti řídícího seskoků 

4.3.1 Řídící seskoků nese souhrnnou 
odpovědnost za plánování, organizaci a průběh 
seskoků, určení dalších osob k zajištění seskoků 
a jejich poučení, a dále za zařazení parašutistů do 
paraprovozu. Je jedinou osobou oprávněnou 
komunikovat za parašutisty s příslušným stanovištěm 
ATC/AFIS nebo se stanovištěm poskytování informací 
známému provozu a s velitelem výsadkového letadla 
na zemi. 

4.3.2  Řídící seskoků má, kromě povinností 
uvedených v příslušných ustanoveních bodu 2, 
následující povinnosti: 

a) zařadit do paraprovozu jen parašutisty s platným 
průkazem parašutisty. Parašutistu, který má 
v průkazu zapsanou nižší kategorii než 
„C“ zařadit pouze za podmínky, že je na 
paraprovozu přítomen jeho instruktor, který vede 
jeho výcvik a odpovídá za jeho přípravu 
k seskokům; 

b) stanovit výšky vysazení pro jednotlivé výsadky 
tak, aby umožňovaly plně funkční otevření 
padáku pro jednu osobu v min. výšce 600 m nad 
zemí nebo 1200 m nad zemí v případě padáku 
pro dvě osoby; 
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c) určit výšku pro nastavení aktivace 
zabezpečovacích padákových přístrojů; 

d) nesmí povolit výsadky v rozporu s příslušnými 
ustanoveními bodu 2. Nesmí povolit výsadky na 
plochu mimo letiště, která není schválená 
osobou pověřenou dle Části sedmé zákona 
č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

e) sledovat průběh seskoků a meteorologickou 
situaci, při zjištění nevyhovujících 
meteorologických podmínek seskoky zastavit. 
Pokyn k zastavení seskoků nebo naopak k jejich 
obnovení předává veliteli výsadkového letadla 
přímo nebo prostřednictvím příslušného 
stanoviště ATC/AFIS nebo prostřednictvím 
příslušného stanoviště poskytování informací 
známému provozu. V případě, že parašutista po 
přistání z nějakého důvodu neopouští provozní 
plochu letiště, informuje o tom neprodleně 
příslušné stanoviště ATC/AFIS nebo stanoviště 
poskytování informací známému provozu; 

f) přerušit nebo zastavit výsadky, jestliže není 
schopen zajistit plnění výše uvedených 
ustanovení; 

g) v případě vzniku parašutistické nehody nebo 
incidentu zajistit nezbytnou pomoc a následně 
podat oznámení  stanoveným způsobem. 

4.4 Povinnosti dozorčího doskokové 
plochy 

4.4.1  Dozorčí doskokové plochy je přímo 
podřízen řídícímu seskoků a má následující 
povinnosti: 

a) dohlíží na průběh seskoků a zajišťuje případnou 
pomoc parašutistům po přistání. Průběžně 
vyhodnocuje meteorologickou situaci a její 
významné změny hlásí řídícímu seskoků. 
Vytyčuje signály na doskokové ploše uvedené 
v bodu 5; 

b) před zahájením výsadků prohlédnout 
doskokovou plochu a přesvědčit se, že je 
způsobilá k provádění seskoků. Její případnou 
nezpůsobilost, a to i v průběhu seskoků, hlásit 
řídícímu seskoků; 

c) je odpovědný za pohyb parašutistů po pohybové 
ploše letiště s ohledem na ostatní letecký provoz 
a za tímto účelem informuje signalistu o pohybu 
parašutistů v blízkosti výsadkového letadla nebo 
do jeho blízkosti směřujících, jestliže tuto funkci 
sám nevykonává. V případě, že parašutista po 
přistání z nějakého důvodu neopouští pohybovou 
plochu letiště, činí nezbytná opatření a informuje 
o tom řídícího seskoků. 

4.5 Povinnosti signalisty 

Poznámka: Tato funkce není totožná s funkcí 
signalisty na odbavovací ploše ve smyslu Dodatku 
1, bodu 5 tohoto předpisu. Signalista zde uvedený je 

oprávněn používat shodných signálů výhradně 
v prostoru nástupu parašutistů do výsadkového 
letadla a prostoru pohybu k/od tohoto místa. 

4.5.1 Signalista je přímo podřízen řídícímu 
seskoků. Tato funkce může být dle uvážení řídícího 
seskoků sloučena s jinou funkcí nebo ji může 
s ohledem na rozsah provozu vykonávat i sám řídící 
seskoků. Signalista nemusí být ustanoven jen 
v případech uvedených v ust. 2.8. 

4.5.2 Signalista sleduje pohyb parašutistů 
v okolí místa nástupu parašutistů do výsadkového 
letadla, při pojíždění letadla k místu nástupu 
parašutistů, před spuštěním motoru/motorů, před 
zahájením pojíždění z místa nástupu a při pojíždění 
z tohoto místa. Dává pilotovi zřetelné signály uvedené 
v Dodatku 1, ust. 5.1 tohoto předpisu s ohledem na 
bezpečnost osob v blízkosti, a to z místa v zorném 
poli pilota (u letadel s vícečlennou posádkou v zorném 
poli alespoň jednoho člena posádky). Začátek 
a konec poskytování služby musí určeným signálem 
pilotovi oznámit. 

4.6 Povinnosti výsadkového průvodce 
nebo velitele výsadku 

Jedna z výše uvedených funkcí je vždy ustanovena 
pro každý výsadek řídícím seskoků. Jsou-li ve 
výsadku parašutisté kategorie nižší než „C“ musí být 
určen výsadkový průvodce z řad parašutistů kategorie 
„H“. V ostatních případech musí být určen velitel 
výsadku z řad parašutistů minimálně kategorie „C“. 
V případě, že je určen dle výše uvedeného výsadkový 
průvodce a jsou-li na palubě i parašutisté kategorie 
„C“ a vyšší, může výsadkový průvodce provést sám 
seskok pouze za předpokladu, že pro zbývající 
parašutisty kategorie „C“ a vyšší je určen velitel 
výsadku.  Výsadkový průvodce nebo velitel výsadku 
odpovídá za činnost parašutistů na palubě letadla od 
jejich nástupu na palubu až do okamžiku, kdy 
poslední parašutista palubu opustí. 

4.6.1  Výsadkový průvodce je oprávněn 
a povinen: 

a) zakázat výsadek nebo seskok každému 
parašutistovi, kdykoli zjistí, že není vidět 
doskoková plocha nebo seskok včetně 
následného sestupného letu nelze provést vně 
oblaků nebo obdrží od velitele letadla informaci 
o změně rychlosti přízemního větru, která 
překračuje limity uvedené v ust. 2.11 tohoto 
předpisu. Výsadek zakáže i v případě, že se 
v prostoru pod bodem vysazení pohybují jiná 
letadla nebo do tohoto prostoru směřují; 

b) zakázat seskok parašutistovi v případě zjištění 
jakékoli závady na jeho padákovém kompletu. Za 
tímto účelem je povinen provést vizuální vnější 
kontrolu padákových kompletů všech parašutistů 
po nástupu do letadla a před seskokem; 

c) určit bod výskoku. K tomuto účelu je oprávněn 
vyhodit zaměřovací stuhu po předchozím 
souhlasu velitele letadla; 
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d) sledovat signály na doskokové ploše uvedené 
v bodu 5 tohoto doplňku a ve své pravomoci na 
ně reagovat; 

e) po předchozím souhlasu velitele letadla vydat 
pokyn k výskoku parašutistů a sledovat jejich 
činnost. Po ukončení výsadku předat pilotovi 
informaci o jeho ukončení. Výsadkový průvodce 
může vyskočit jen jako poslední člen z výsadku, 
nebo za podmínek uvedených v ust. 4.6; 

f) v případě vzniku nouzové situace (např. 
zachycení parašutisty vně letadla) činí opatření 
k jeho záchraně. Na pokyn velitele letadla vydává 
pokyn k nouzovému seskoku, sám vyskakuje 
jako poslední člen z výsadku. 

4.6.2 Velitel výsadku je oprávněn a povinen: 

a) zakázat seskok parašutistovi v případě zjištění 
jakékoli závady na jeho padákovém kompletu; 

b) vyhodit zaměřovací stuhu po předchozím 
souhlasu velitele letadla; 

c) informovat velitele letadla o ukončení výsadku; 

d) v případě vzniku nouzové situace (např. 
zachycení parašutisty vně letadla) činí opatření 
k jeho záchraně. Na pokyn velitele letadla vydává 
pokyn k nouzovému seskoku, sám vyskakuje 
jako poslední člen z výsadku. 

4.7 Povinnosti parašutistů 

4.7.1 Parašutisté jsou povinni: 

a) při přípravě k seskokům a v jejich průběhu 
dodržovat pokyny řídícího seskoků a dalších 
osob určených řídícím seskoků k zajištění 
bezpečného provozu. Při pohybu po pohybové 
ploše letiště, včetně období před nasednutím do 
letadla a po přistání, dodržovat zejména pokyny 
dozorčího doskokové plochy; 

b) na palubě letadla dodržovat pokyny výsadkového 
průvodce nebo velitele výsadku. Parašutista 
kategorie nižší než „C“ může výskok provést 
pouze na pokyn výsadkového průvodce; 

c) provádět seskok a následný sestupný let na 
padáku výhradně vně oblaků a při dodržení limitů 
rychlosti přízemního větru dle ust. 2.11 tohoto 
doplňku; 

d) při pohybu po letišti sledovat vizuálně a sluchem 
ostatní provoz, včetně případného padajícího 
navijákového lana. Po přistání neprodleně 
sejmout ochrannou přilbu za účelem lepšího 
sluchového vnímání a sbalený padák nést tak, 
aby nedocházelo k zakrytí výhledu; 

e) nepřibližovat se do nebezpečné blízkosti letadel 
s motorem/motory v chodu nebo je-li v kabině 
pilot a nelze vyloučit, že dojde ke spouštění 
motoru/motorů. Za účelem nástupu se přibližovat 
k letadlu zásadně způsobem stanoveným řídícím 
seskoků; 

f) po přistání neprodleně opustit RWY, pojezdovou 
dráhu nebo část pohybové plochy, po které se 
pohybují letadla. V případě přiblížení se 
k pojíždějícímu letadlu zastavit se v bezpečné 
vzdálenosti od předpokládané trasy až do 
vzájemného minutí a tím dát pilotovi najevo, že 
letadlo vidí. 

4.7.2  Noční seskoky může provádět jen 
parašutista, který je od okamžiku opuštění letadla do 
okamžiku přistání vybaven rozsvícenou svítilnou 
s bílým světlem viditelným na vzdálenost minimálně  
5 km.  

5. Signály na doskokové ploše 

5.1 Doskoková plocha se ve dne označuje 
čtyřmi oranžovými plátny o min. rozměru 5 x 1 m, 
sestavenými do tvaru kříže, s volným čtvercem o min. 
rozměru 1 x 1 m uprostřed a v noci světelnou šipkou 
takové velikosti a svítivosti, aby byla dostatečně 
viditelná z výšky prováděných seskoků. Označení 
doskokové plochy se umisťuje v blízkosti plánovaného 
místa pro přistání parašutistů. 

5.2 Signálem pro zákaz nebo přerušení 
seskoků je odstranění nebo zhasnutí označení 
uvedeného v ust. 5.1 tohoto doplňku. Obnovení 
seskoků se signalizuje obnovením původního 
značení. Uvedená signalizace nenahrazuje informace 
předávané rádiem pilotovi výsadkového letadla. 

5.3 Parašutisté musí být informováni 
v průběhu sestupného letu o směru přízemního větru, 
a to ve dne i v noci ukazatelem směru větru 
umístěným poblíž cíle doskoku na doskokové ploše. 
V noci musí být ukazatel směru větru osvětlen. 
Světelná šipka označující doskokovou plochu v noci 
musí být orientována ve směru přízemního větru. 
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