Postupy ÚCL ve věcech výkonu státní správy sportovních
létajících zařízení – sportovních padáků
V rámci zabezpečení výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících
zařízení – sportovních padáků od 1.8.2011 schválil generální ředitel Úřadu některé
základní postupy závazné dnem zveřejnění:
A)
B)
C)
D)

Náležitosti žádosti o vydání pověření para inspektora ÚCL
Letecké nehody a Incidenty – postup účastníka nebo svědka
Podmínky pro pořádání seskoků parašutistů mimo letiště
Žádosti o souhlas s veřejným leteckým vystoupením

Ad A)
Náležitosti žádosti o vydání pověření para inspektora ÚCL
Žadatel o vydání pověření para inspektora ÚCL – držitel již neplatného nebo propadajícího
oprávnění vydaného Aeroklubem ČR – neprodleně zašle žádost na ÚCL a uvede ve své
žádosti následující údaje:
Jméno a příjmení
Datum narození
Průkaz parašutisty – číslo a kategorie
Druhy činností (výčet speciálních oprávnění) pro které bylo instruktorské oprávnění vydáno.
Pověření bude vydáno administrativně vzhledem k současnému přebírání výkonu státní
správy ve věcech SLZ – sportovních padáků Úřadem s dobou platnosti do 31.12.2011.
Žádosti zasílejte v souladu se z. č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění, pro
urychlení vyřízení žádosti možno elektronicky na podatelna@caa.cz a následně v listinné
podobě poštou na adresu:
Úřad pro civilní letectví
Odbor všeobecného letectví a leteckých prací
Letiště RUZYNĚ
160 08 Praha 6
Dnem 1.8.2011 bude držitel platného oprávnění zasílat žádost o prodloužení v souladu
se z. č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění, před ukončením platnosti.

Ad B)
LN a I – postup účastníka nebo svědka
První pomoc
Poskytnout první pomoc, zavolat lékařskou pomoc
Oznámení Policii ČR
Bezpodmínečně v těchto případech:
- těžké nebo smrtelné zranění parašutisty nebo jakékoliv poškození zdraví
nezúčastněných osob
- existuje předpoklad uplatňování jakékoliv náhrady za škody nebo újmu na zdraví
způsobené touto událostí
- existuje předpoklad, že došlo ke spáchání trestného činu
- vznikla-li pojistná událost (pokud podmínkou pojišťovny je policejní protokol)
- existuje předpoklad, že přítomnost policie může v dané chvíli být přínosem pro
objasnění nebo dokumentování události
Oznámení LN a I
Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů L 13, vydaný podle
§ 102 odst.2 písm. a) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších
předpisů v Hlavě 4 ust. 4.12 ukládá povinnost :
4.12 Každou LN nebo I na území ČR je provozovatel nebo pilot letadla, nebo
provozovatel leteckých služeb povinen bez zbytečného odkladu ohlásit:
a)ÚZPLN
b)ÚCL
c) dle charakteru LN a uvážení řídícího seskoků záchrannému koordinačnímu středisku, které
vyrozumí oblastní středisko řízení letového provozu Praha nebo stanoviště poskytující letové
provozní služby na nejbližším veřejném letišti, pokud oznámení nebylo těmito subjekty
podáno;
d)
v
případě
LN
nebo
I
na
letišti
provozovateli
tohoto
letiště.
Poznámka: Kontaktní adresy ÚCL a ÚZPLN pro hlášení LN a I jsou uvedeny v AIP GEN
1.1.1 a 1.1.11.
4.12.1 Oznámení o LN nebo I obsahuje údaje v závazném pořadí uvedené v Dodatku N
předpisu L 13 O odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů. Oznámení se
zpracovává v otevřené řeči v českém jazyku, s použitím oficiálních zkratek ICAO nebo
leteckých zkratek běžných v ČR. V případě, že by zjišťování všech požadovaných údajů
způsobilo zdržení, podá se hlášení i neúplné nebo zcela volnou formou a další údaje
se doplní ihned po jejich zjištění.
4.12.2 Oznámení se podává telefonicky, telegraficky, e-mailem, dálnopisem nebo faxem;
pokud bylo podáno telefonicky, dodatečně se potvrdí písemně.

Dodatek N předpisu L 13 – Oznámení o letecké nehodě nebo incidentu
(závazné údaje a jejich pořadí)
Oznámení obsahuje:
a) Pro LN rozpoznávací značku ACCID, pro VI INCID;
b) Výrobce, model, výrobní číslo sportovního padáku;
c) Jméno vlastníka, provozovatele nebo nájemce (pokud existuje) sportovního padáku;
d) Jméno a národnost parašutisty;
e) Datum a čas (místní nebo UTC) LN nebo VI;
f) Letiště nebo místo mimo letiště provedeného seskoku;
g) Polohu parašutisty(ů) vzhledem k snadno vymezitelnému zeměpisnému místu a zeměpisné
souřadnice;
h) Počet usmrcených a těžce zraněných parašutistů;
i) Popis LN nebo VI a rozsah zranění, pokud je znám;
j) Fyzikální charakteristiky místa LN nebo VI, včetně informace o potížích k jeho přístupu,
případně speciálních požadavků k jeho dosažení;
Zajištění místa události
Vlastní silou nebo ve spolupráci s policií zajistit před neodbornou manipulací s troskami
a před znehodnocením stop, aby bylo možné provádět objektivní zjišťování příčin události
komisí pro šetření leteckých nehod (až do příchodu inspektora ÚZPLN nebo komise).
Dojde-li při parašutistickém provozu k LN nebo VI, řídící seskoků je povinen zastavit až do
povolení para examinátora ÚCL parašutistický provoz na dané letišti nebo ploše.
SAR Praha
Není-li možné spojit se s policií či inspektorem, kontaktovat SAR – záchranné a pátrací
koordinační středisko Praha. SAR zajistí součinnost všech složek zajišťujících šetření události
(tel. 220 374 450, fax. 973 212 891).

Úřad dále žádá o zasílání dalších informací o skutečnostech rozhodných pro bezpečnost
parašutistického provozu, které má v úmyslu spolu s informacemi o parašutistických LN a I
v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů obecně uveřejňovat na svých webových
stránkách a možností dálkového přístupu tak s nimi seznamovat širokou parašutistickou
veřejnost. Informace zasílejte na hase@caa.cz

Ad C)
Postup dle článku 5.4.1. směrnice V-PARA–1 Podmínky pro pořádání seskoků
parašutistů mimo letiště
Postup dle článku 5.4.1. Podmínky pro pořádání seskoků parašutistů mimo letiště je nadále
následující:
5.4.1. Podmínky pro pořádání seskoků parašutistů mimo letiště
5.4.1.1. Seskoky parašutistů mimo letiště lze pořádat, jsou-li splněny následující podmínky:
a/ Je stanoven řídící seskoků ( V–PARA-1, články 7.3 a 7.3.1)
b/ Seskoky parašutistů mimo letiště jsou připravovány a organizovány v souladu s touto směrnicí
c/ Se seskokem souhlasí majitel nebo správce pozemku, na kterém se nachází místo
dopadu, o akci je před jejím zahájením uvědomen místně příslušný obecní úřad, popř. musí
být vydán souhlas dalšího dotčeného úřadu (úřad ochrany přírody, vodoprávní úřad,
hygienická stanice apod.)
d/ Byl vydán příslušný NOTAM (žádost 10 dnů předem)
e/ Oznámení o provedením seskoků mimo letiště obsahující plánek místa dopadu musí být
zasláno nejpozději 3 dny před plánovaným provedením seskoků na ÚCL
f/ Tandemové seskoky mimo letiště lze provádět výhradně se souhlasem ÚCL
Plně odpovědný za přípravu, provedení a bezpečnost seskoků v rámci platné legislativy
je řídící seskoků.
V případě žádosti o výjimku ze směrnice V-PARA-1 při pořádání seskoků parašutistů mimo
letiště je třeba tuto zaslat ve lhůtě min. 30 dnů předem v souladu se z. č. 500/2004 Sb.,
správním řádem, v platném znění, datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem na
podatelna@caa.cz nebo v listinné podobě poštou na adresu:
Úřad pro civilní letectví
Odbor všeobecného letectví a leteckých prací
Letiště RUZYNĚ
160 08 Praha 6
Při výjimečném vydání souhlasu ve lhůtě kratší 30 dnů, pokud není možno dodržet zákonnou
lhůtu pro případné odvolání žadatele, je možnost osobního převzetí žadatelem a jeho
výslovného prohlášení o vzdání se práva na odvolání.
Poznámka: ke zkrácení lhůty uvedené v bodě d) iniciuje Úřad pro civilní letectví návrh na
legislativní změnu leteckého předpisu L2, Doplňku N – Pravidla pro výsadkové lety, odstavce
2.1.4 a ustanovení souvisejících.

Ad D)
Souhlas s veřejným leteckým vystoupením SLZ – sportovních padáků dle § 83 odst. 1
písm. j) leteckého zákona
Žádosti o souhlas s veřejným leteckým vystoupením SLZ – sportovních padáků je třeba
zasílat ve lhůtě min. 30 dnů předem v souladu se z. č. 500/2004 Sb., správním řádem,
v platném znění, datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem na
podatelna@caa.cz nebo v listinné podobě poštou na adresu:
Úřad pro civilní letectví
Odbor všeobecného letectví a leteckých prací
Letiště RUZYNĚ
160 08 Praha 6
Při výjimečném vydání souhlasu ve lhůtě kratší 30 dnů, pokud není možno dodržet zákonnou
lhůtu pro případné odvolání žadatele, je možnost osobního převzetí žadatelem a jeho
výslovného prohlášení o vzdání se práva na odvolání.

