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ČR: 

DOPLNĚK P – PRAVIDLA LETU PRO KLUZÁKY 

1. Vzlety kluzáků 

1.1 Pravidla pro vlečení jsou stanovena 
v Doplňku Q tohoto předpisu. 

1.2 Provoz sportovních létajících zařízení 
(SLZ) ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen letecký zákon), je 
upraven zvláštními předpisy. 

1.3  Pravidla pro vzlety pomocí navijáku 

1.3.1 Obsluha navijáku 

1.3.1.1 Naviják v provozu smí obsluhovat 
pouze osoba s platným oprávněním k obsluze 
navijáku (obsluha navijáku). Při výcviku obsluhy 
navijáku smí naviják obsluhovat i osoba bez oprávnění 
za účelem výcviku, pokud je pod stálým dohledem 
oprávněné osoby vykonávající obsluhu navijáku. 

1.3.1.2 Oprávnění k obsluze navijáku se 
zapisuje do zápisníku letů. Toto oprávnění zapisuje do 
zápisníku letů examinátor pro kluzáky pověřený 
Úřadem pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“) na základě 
jím vystaveného protokolu o přezkoušení 
z teoretických znalostí obsluhy navijáku, řešení 
nouzových situací a předvedení dvou zkušebních 
vzletů. 

1.3.1.3 U osob, které nemají zápisník letů, 
zápisník pouze pro tyto účely vystaví a oprávnění 
k obsluze navijáku zapíše oprávněná úřední osoba 
ÚCL, a to na základě examinátorem pro kluzáky 
vystaveného protokolu o přezkoušení z teoretických 
znalostí obsluhy navijáku, řešení nouzových situací 
a předvedení dvou zkušebních vzletů. 

1.3.1.4 V rámci výcviku k obsluze navijáku 
musí žadatel uskutečnit nácvik nejméně 50 vzletů pod 
dohledem osoby oprávněné k obsluze navijáku, 
absolvovat nácvik řešení nouzových situací 
a teoretické školení z obsluhy navijáku. Teoretické 
školení zahrnuje zejména seznámení se s technickými 
parametry používaného typu navijáku, případně 
navijáků, s ošetřováním a údržbou těchto zařízení, 
provozní příručkou a vedením záznamů v ní, vlastním 
provozem navijáku, a to včetně seznámení se 
s nouzovými postupy v případě mimořádných událostí. 
Dále zahrnuje seznámení se s vlastním provozem 
kluzáků a specifiky navijákového provozu na daném 
letišti. 

1.3.2 Provoz navijáku 

1.3.2.1 Navijáky lze provozovat pouze ze 
schválených letišť. 

1.3.2.2 Umístění navijáku musí být takové, 
aby neohrozilo ostatní letový provoz. Naviják by měl 

být pokud možno umístěn za překážkovými rovinami 
RWY nebo tak, aby do nich zasahoval co nejméně. 

1.3.2.3 V případě umístění navijáku na pás 
RWY nebo na RWY musí provoz navijáku probíhat 
rovnoběžně s RWY. 

1.3.2.4 Jsou-li v provozu dva navijáky 
současně, musí být osy vzletu kluzáků rovnoběžné 
a lana nesmí být překřížena. 

1.3.2.5 Navijáková lana je zakázáno přejíždět 
vozidly a letadly, která se neúčastní provozu navijáku. 

1.3.2.6 Obsluha navijáku musí po vypnutí 
kluzáku lano stahovat k navijáku tak, aby byla 
možnost pádu lana mimo plochu letiště 
minimalizována. 

1.3.2.7 Obsluha mobilního zařízení pro 
dopravu lan od navijáku na místo vzletu, osoby 
zajišťující přepravu kluzáků po pohybové ploše letiště 
a osoby provádějící jinou činnost související 
s provozem kluzáků, musí být odpovědnou osobou 
řádně poučeny v rozsahu nezbytném pro výkon 
činnosti. 

1.3.2.8  Naviják a mobilní zařízení pro dopravu 
lan se musí bez tažených lan pohybovat nebo stát 
pouze v místech stanovených provozovatelem letiště. 

1.3.2.9 Při vzletech pomocí navijáku musí být 
zajištěno alespoň poskytování informací známému 
provozu (dle Dodatku S Předpisu L 11). Odlétajícím 
a přistávajícím letadlům musí být podána informace 
o probíhajícím provozu navijáku.  

1.3.3 Startér a signalizátor 

1.3.3.1 Úlohou a odpovědností startéra je 
ověřovat provedení úkonů před vzletem, ověřovat 
splnění podmínek pro vzlet, a v souvislosti 
s předmětným provozem vydávat příslušné pokyny. 
Úlohou a odpovědností signalizátora je opakovat 
signály startéra. Do funkce startéra nebo signalizátora 
musí být ustanovena pouze osoba znalá návěstí 
uvedených v Tabulce P-1. 

1.3.3.2 Stanoviště startéra musí být v zorném 
poli pilota kluzáku. Pokud není viditelnost od navijáku 
na místo vzletu, musí být na vhodném stanovišti určen 
signalizátor. Startér i signalizátor musí dbát na to, aby 
pozadí za nimi bylo kontrastní vůči signálnímu terči. 

1.3.3.3  V případě viditelnosti a oboustranné 
komunikace mezi místem vzletu a obsluhou navijáku 
nemusí být signalizátor ustanoven. 

1.3.3.4 Startér a signalizátor musí sledovat 
kluzák až do okamžiku vypnutí navijákového lana. Po 
tuto dobu nesmí odložit signální terč. 
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1.3.4 Doprava lan od navijáku na místo 
vzletu 

1.3.4.1 Lana musí být rozvíjena ve vzdálenosti 
minimálně 3 m od sebe po přímé spojnici naviják - 
místo vzletu. 

1.3.5 Vzlet 

1.3.5.1 Pilot letadla musí být držitelem 
průkazu způsobilosti pilota kluzáků SPL nebo LAPL(S) 
a oprávnění pro vzlety pomocí navijáku zapsaného 
v zápisníku letů. Pilot-žák musí být pod dohledem 
instruktora FI(S) oprávněného pro vzlety pomocí 
navijáku. 

1.3.5.2 Vzlety a přistání kluzáků na letištích 
jsou povoleny i mimo RWY na ostatních pohybových 
plochách. 

1.3.5.3 Při provozu kluzáků a letadel 
souvisejících s tímto provozem se tato letadla, pokud 
stojí na RWY nebo ostatních pohybových plochách, 
nepovažují za překážku. Zhodnocení vhodnosti 
přistání na RWY nebo ostatní pohybové plochy je plně 
v odpovědnosti velitele přistávajícího letadla. 

1.3.5.4 Při vzletu pomocí navijáku musí 
všechny kluzáky na místě startu, mimo kluzák, který je 
připraven ke vzletu, ležet jedním okrajovým obloukem 
křídla na zemi. Křídlo kluzáku, připraveného ke vzletu, 
smí být zvednuto teprve tehdy, když kluzák i posádka 
jsou připraveny ke vzletu a lano od navijáku je 
zapnuto. 

1.3.5.5 Při domluvě s obsluhou navijáku 
nesmějí být lana a navijáky označeny jako pravé 
a levé. 

1.3.5.6 Mezi místem vzletu a navijákem nesmí 
být v úhlu 15°od osy vzletu směrem od kluzáku žádná 
překážka.  

1.3.5.7 Před zahájením vzletu nesmí nikdo 
stát před kluzákem, který je připraven ke vzletu, ani 
v bezprostřední blízkosti za ním. 

1.3.5.8 Nejprve musí vzlétnout kluzák na laně, 
které je na závětrné straně. Následující kluzák může 
vzlétnout, až když předchozí kluzák uvolnil prostor 
vypnutí, jeho lano bylo staženo k navijáku a nehrozí 
nebezpečí zachycení lan navzájem. 

1.3.6 Pomocníci u křídel kluzáků 

1.3.6.1 Kluzák musí být při vzletu přidržován 
za okrajové oblouky křídel dvěma pomocníky. 
Povinností pomocníků u křídel je udržet kluzák na 
místě, aby nedošlo k přejetí navijákového lana při 
náhlém přerušení tahu navijáku. 

1.3.6.2 Pomocníci, přidržující křídla kluzáku, 
jsou povinni je přidržovat ve vodorovné poloze a řídit 
se pokyny velitele kluzáku. 

1.3.6.3 Křídlo musí být přidržováno na vnějším 
místě okrajového oblouku. Ruka ani prsty pomocníků 
nesmějí být vsunuty do žádného otvoru kluzáku. 

1.3.6.4 Pomocník přidržuje křídlo tak dlouho, 
dokud stačí doprovázet rozjíždějící se kluzák. 
V žádném případě jej nesmí vychýlit ze směru. 

1.3.7 Podmínky pro povolení vzletu kluzáku 

1.3.7.1 Pokud pomocníci u křídel kluzáku 
nebo startér zjistí poškození lana nebo kluzáku, nebo 
v případě, že nedošlo k důslednému provedení úkonů 
před letem, nesmí být lano ke kluzáku připnuto. Startér 
v těchto případech nesmí dát povolení ke vzletu. 

1.3.7.2 Vzlet nesmí být povolen, je-li kluzák 
vychýlen od osy vzletu nebo přesahuje-li oblouk 
navijákového lana hranici, vymezenou rovnoběžkami, 
vycházejícími z okrajových oblouků křídel kluzáku 
s osou vzletu. 

1.3.7.3 Vzlet pomocí navijáku nesmí být 
povolen, blíží-li se do prostorů vzletu, vypnutí 
a stahování lana jiný letový provoz, a pokud by mělo 
dojít k ohrožení jiného letového provozu, i s ohledem 
na možnost průletu nebo opakování vzletu letadla. 

1.3.7.4 Při vzletu pomocí navijáku nesmí být 
překročena schválená provozní omezení kluzáků.  

1.3.8 Mimořádné případy při provozu 
navijáku 

1.3.8.1 Je-li zrušen vzlet nebo došlo-li 
k přerušení vzletu ještě na zemi, musí posádka 
kluzáku okamžitě vypnout navijákové lano. Ihned po 
vypnutí musí být křídlo kluzáku položeno na zem. 
Není-li si posádka jista, že lano bylo vypnuto, drží 
vypínač v poloze "VYPNUTO". Pomocníci u křídel 
musí kontrolovat vypnutí a stav hlásit posádce. 

1.3.8.2 Nebyl-li počáteční rozjezd plynulý, 
tj. došlo-li k trhnutí, musí obsluha navijáku přerušit 
vzlet a vyčkat na nové povolení ke vzletu.  

1.3.8.3 Nízkou rychlost při navíjení signalizuje 
pilot obsluze navijáku střídavým vychylováním 
křidélek. Nezvýší-li obsluha navijáku rychlost navíjení, 
pilot zmírní úhel stoupání a nezvýší-li se rychlost ani 
potom, pilot potlačí a vypne navijákové lano. Pokud si 
pilot není jist bezpečným průběhem dalšího vleku, je 
povinen navijákové lano vypnout.  

1.3.8.4 Dosáhne-li během vzletu rychlost 
maximální přípustné hodnoty pro vzlet daného typu 
kluzáku navijákem, upozorní pilot obsluhu navijáku 
střídavým, pomalým, výrazným vychylováním 
směrového kormidla. Nezmírní-li obsluha navijáku 
rychlost navíjení, pilot sám vypne lano. 

1.3.8.5 Zrušení vzletu obsluha navijáku 
potvrzuje opakováním signálu „ZRUŠIT VZLET“ 
signálním terčem nebo jiným vhodným způsobem, 
zajišťujícím bezpečnou a spolehlivou komunikaci.  

1.3.9 Signály (návěsti) pro vzlety pomocí 
navijáku 

1.3.9.1 Signály používané při vzletu pomocí 
navijáků jsou uvedeny v Tabulce P-1. Ke komunikaci 
signálů musí být využíván signální terč. Komunikace 
signálů signálním terčem může být doplněna 
komunikací radiostanicí nebo jiným vhodným 
způsobem, zajišťujícím bezpečnou a spolehlivou 
komunikaci. 
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1.3.9.2 Signálním terčem musí být vybaveno 
stanoviště obsluhy navijáku, stanoviště startéra 
i stanoviště signalizátora, pokud byl signalizátor určen 
dle ust. 1.3.3.2. 

1.3.9.3 Signální terč by měl mít podobu bílého 
kruhu o průměru 80 cm s červeným křížem. 

 

 

TABULKA P-1 

Návěsti (signály), používané při vzletu pomocí navijáku 

SIGNÁL SIGNALIZACE TERČEM 

PŘIPRAVIT 
Střídavý, několikerý kývavý pohyb terčem nad hlavou startéra (signalizátora) v úhlu 30° 
doleva a doprava od hlavy startéra (signalizátora). 

NAPÍNAT Vztyčení terče nad hlavou startéra (signalizátora) bez pohybu. 

VZLET Pomalé mávnutí terčem do strany až k zemi bez dalšího zvednutí. 

ZRUŠIT 
VZLET 

Terčem prováděné čelní kruhy před tělem startéra a obsluhy navijáku (signalizátora). 

VISÍ LANO 

Terčem prováděné horizontální kruhy kolem těla startéra (signalizátora). Tento signál musí 
být signalizován z místa vzletu a opakován signalizátorem. Signál musí být prováděn 
nepřetržitě do vyřešení situace a je nutné jej doplnit dalšími vhodnými prostředky, např. 
informací rádiem.  

 

2. Létání v termice 

2.1 Létání ve společném výstupném 
proudu 

2.1.1 Piloti létající ve společném výstupném 
proudu musí dodržovat stejný smysl (směr) kroužení 
a bezpečné rozstupy. 

2.1.2 Smysl kroužení určuje pilot kluzáku, 
který začal kroužit jako první. 

2.1.3 Povinností níže kroužícího pilota je 
udržovat v zorném poli kluzák kroužící před ním na 
stejné úrovni nebo na úrovni vyšší. 

2.1.4 Pokud pilot kluzáku při ustřeďování 
není schopen dodržovat uvedené podmínky, musí 
společný výstupný proud opustit. 

2.1.5 Stoupá-li kluzák rychleji než kluzák 
nejblíže vyšší, musí jeho pilot upravit let tak, aby 
neztratil druhý kluzák z dohledu, přičemž musí 
dodržovat rozstup, který nevytváří nebezpečí srážky. 

2.2 Kroužení ve dvou výstupných 
proudech 

2.2.1 Krouží-li kluzáky ve dvou výstupných 
proudech, nesmí se jejich dráhy křížit a musí mezi 
sebou dodržovat bezpečnou vzdálenost. 

 

3. Létání v oblačnosti 

3.1 Pro provoz ve vzdušném prostoru 
určeném v souladu s ust. 3.4 c) tohoto doplňku musí 
být zpracována směrnice, která musí obsahovat: 

a) pravidla a zásady létání v oblačnosti; 

b) pravidla komunikace pro létání v oblačnosti; a 

c) postupy a doporučení pro případ ztráty prostorové 
orientace a jiných nouzových situací při létání 
v oblačnosti. 

3.2 Směrnici zpracovává a předkládá ÚCL 
ke schválení a uveřejnění provozovatel letiště, ze 
kterého se lety do oblačnosti realizují. 

3.3 Pilot, který zamýšlí provést let 
v předmětném vzdušném prostoru, je povinen se 
s příslušnou směrnicí předem seznámit a v zájmu 
bezpečnosti směrnici respektovat. 

3.4 Lety v oblačnosti se smí provádět 
pouze při dodržení těchto podmínek: 

a) velitel letadla musí být držitelem platného 
oprávnění pro lety podle přístrojů na kluzácích, 
které uděluje examinátor pověřený ÚCL na 
základě přezkoušení provedeného dle schválené 
výcvikové osnovy; 

b) kluzák je k provádění takových letů příslušně 
vybaven a schválen; 

c) jen ve vzdušném prostoru k tomu účelu určeném 
a při obousměrném rádiovém spojení 
s příslušným stanovištěm ATC, AFIS nebo se 
stanovištěm poskytování informací známému 
provozu; 

d) celkové pokrytí oblohy oblačností nesmí překročit 
4/8, výška základny nejnižší význačné vrstvy 
oblačnosti musí být minimálně 500 m (1600 ft) 
nad nejvyšší překážkou v určeném prostoru; 
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e) do oblačnosti se smí vlétnout pouze stoupáním 
z prostoru bezprostředně pod její nejnižší vrstvou; 
a 

f) v oblačnosti mohou současně létat maximálně 
2 kluzáky při dodržení výškového rozstupu 
minimálně 300 m (1000 ft).  

3.5 Lety v oblačnosti typu cumulonimbus 
a v podmínkách námrazy jsou zakázány. 

4. Létání v dlouhé vlně 

4.1 Lety v dlouhé vlně, při kterých není 
možné dodržet meteorologické podmínky podle VFR, 
mohou být prováděny pouze ve vzdušném prostoru 
k tomu účelu určeném. 

4.2 Pro provoz v takovém vzdušném 
prostoru musí být zpracována směrnice, která musí 
obsahovat: 

a) typy vhodných situací; 

b) požadovanou kvalifikaci pilotů pro jednotlivé typy 
vlnových situací; 

c) opatření při změně meteorologické situace; 

d) způsoby vzletu do různých typů vlnových situací;  

e) zásady (pravidla) pro lety v dlouhé vlně; 

f) koordinaci se stanovištěm letových provozních 
služeb; 

g) další důležité údaje pro let v dané dlouhé vlně. 

4.3 Směrnici zpracovává provozovatel 
letiště, ze kterého se lety do dlouhé vlny realizují. 
Jestliže jsou lety prováděny z více letišť, musí být 
mezi těmito letišti zajištěna koordinace při využívání 
společného prostoru dlouhé vlny. 

4.4 Pilot, který zamýšlí provést let 
v předmětném vzdušném prostoru, je povinen se 
s příslušnou směrnicí předem seznámit a v zájmu 
bezpečnosti směrnici respektovat. 

4.5 Velící pilot odpovídá za vybavení 
kluzáku požadovaným množstvím zásoby kyslíku 
a odpovídající kyslíkovou maskou, umožňující pevné 
uchycení na obličeji, pro všechny osoby na palubě při 
letu nad 10000 ft AMSL. Velící pilot odpovídá za 
správné použití kyslíkového vybavení za letu. 

5.  Létání na svahu 

5.1 Kluzák musí letět v bezpečné 
vzdálenosti od svahu a v bezpečné výšce. 

5.2 Kluzáky musí létat podél svahu 
a zatáčky provádět vždy směrem od svahu. 

5.3 Pilot letící se svahem po pravé ruce 
má přednost před pilotem se svahem po levé ruce. 
Přibližují-li se dva kluzáky čelně nebo přibližně čelně 
a existuje-li nebezpečí srážky, musí se kluzák se 
svahem po levé ruce vyhnout změnou kurzu doprava. 

5.4 Pilot rychleji letícího kluzáku musí 
předlétávat pomalejší kluzák vždy tak, aby 
předlétávající byl dál od svahu, než předlétávaný. Při 
předlétávání má přednost předlétávaný kluzák. 

5.5 V souladu s obecnými požadavky 
tohoto předpisu může být pro konkrétní lokalitu 
zpracována směrnice, která upřesňuje a/nebo 
doplňuje zásady a pravidla létání na svahu. Za 
zpracování směrnice a její předložení ÚCL ke 
schválení a uveřejnění je v takovém případě 
odpovědný provozovatel letiště, ze kterého se lety na 
svahu realizují. Jestliže jsou lety prováděny z více 
letišť, musí být mezi těmito letišti zajištěna koordinace 
při využívání společného prostoru létání na svahu. 

5.6 Pilot, který zamýšlí provést let 
v předmětném vzdušném prostoru, je povinen se 
s příslušnou směrnicí předem seznámit a v zájmu 
bezpečnosti směrnici respektovat. 

6. Vybavení posádek záchrannými 
padáky 

6.1 Piloti i ostatní osoby na palubě kluzáku 
nebo motorového kluzáku musí být vybaveny 
záchranným padákem při všech letech nad 1000 ft 
(300 m) AGL, při všech letech s využitím stoupavých 
proudů nebo při provádění akrobatických prvků. 

6.2 Z důvodu zvýšení bezpečnosti se 
doporučuje používat záchranné padáky při všech 
letech kluzáků. 

6.3 Každá osoba vybavená záchranným 
padákem, jej musí mít v průběhu celého letu řádně 
připevněn k tělu za účelem pohotového použití 
v případě nouze, a musí být předem řádně 
seznámena s používáním padáku a  se způsobem 
 opuštění kabiny kluzáku. 

Poznámka: Výrazem „záchranný padák“ se 
v tomto případě rozumí záchranný padák schválený 
pro použití v civilním letectví ČR a udržovaný dle 
pokynů k jeho obsluze (doba zabalení, ošetřování, 
životnost). 
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