
Letecká amatérská asociace ČR 
Light Aircraft Association CR 

Ke Kablu 289, 102 00  Praha 10 Hostivař, Tel: 242 403 280,  fax: 242 403 596, e-mail: laacr@laacr.cz,  http://www.laacr.cz 
 

  Tel.:  e-mail: 

sekretariát: +420 242 403 270 tinakova@laacr.cz fax: +420 242 403 596 
ředitel správy  +420 242 403 270 koubik@laacr.cz http://www.laacr.cz 
rejstřík SLZ  +420 242 403 587 rejstrik@laacr.cz e-mail: laacr@laacr.cz 
rejstřík pilotů  +420 242 403 274 krumplova@laacr.cz 
hospodářka  +420 242 403 279 hanicakova@laacr.cz  
redakce  +420 242 403 397 redakce@laacr.cz  
hl. insp. provozu ULL +420 242 403 287 doubek@laacr.cz IČO: 48137481 
hl. insp. techniky ULL a ZL +420 242 403 286 chvala@laacr.cz  
hl. insp. provozu a techniky MZK +420 242 403 286 chvojka@laacr.cz Bankovní spojení: 
hl. insp. provozu MPL, techniky PL a MPL +420 777 707 263 huml@laacr.cz ČS Praha 10, č.ú.: 2800066859/2010 
hl. insp. provozu PL +420 777 813 050 beranova@laacr.cz 

Str.: 1/2 

Metodický pokyn N 11.01 pro majitele, provozovatele a obsluhu navijáků 
a odvijáků 

Počínaje 1.8.2011 nabývá účinnosti novelizace předpisu PL4, požadavky na obsluhu, provoz 
a technickou způsobilost navijáků a odvijáků padákových a závěsných kluzáků. Předpis mimo 
jiné upravuje vydávání technických průkazů navijáků a odvijáků, průkazů navijákaře 
a příslušných kvalifikací. Protože do současné doby tyto doklady nebyly LAA ČR vydávány, 
budou majitelům/provozovatelům navijáků a odvijáků a navijákařům, kteří je provozují podle 
stávající úpravy, vytvořeny podmínky pro vydání technického průkazu, resp. příslušné 
kvalifikace navijákaře. V této souvislosti se stanovují následující přechodná opatření: 

Vydání průkazu navijákaře pro stávající navijákaře 
Navijákaři, kteří mají platnou kvalifikaci „navijákař“, mohou požádat rejstřík LAA ČR o vydání 
průkazu navijákaře do 31.12.2011. Jako podklad pro vydání průkazu slouží kopie příslušné 
stránky provozního deníku navijáku nebo odvijáku, kde je potvrzeno proškolení obsluhy. 
V praxi mohou nastat případy, kdy zařízení a jeho dokumentace již nejsou k dispozici, 
například je vyřazeno z provozu. V takových případech bude jako podklad sloužit čestné 
prohlášení navijákaře o jeho proškolení s uvedením místa, názvu a jména majitele navijáku 
nebo odvijáku, na němž bylo proškolení provedeno a alespoň přibližného data, kdy k němu 
došlo. Žádost se předloží na formuláři „prodloužení platnosti pilotního průkazu“, kde se 
přeškrtne slovo „pilotního“ a doplní se slovo „navijákaře“. Ve formuláři se vyplní pouze 
kontaktní údaje a do kolonky „doporučení inspektora“ se uvede typ navijáku nebo odvijáku a 
jeho majitel. 
Navijákaři, kteří nemají žádný pilotní průkaz vydaný LAA ČR, k žádosti musí přiložit navíc 
dokladovou fotografii (je možné i v elektronické podobě). 
Vydání průkazu navijákaře je zpoplatněno dle platného ceníku částkou 300,- Kč. Platnost 
průkazu je 10 let. 

Vydání kvalifikace navijákaře instruktora pro stávající starší navijákaře 
Držiteli kvalifikace starší navijákař se při vydání průkazu navijákaře zapíše kvalifikace 
navijákař instruktor. Postup je obdobný jako u vydání průkazu navijákaře. Kvalifikace se 
potvrdí kopií odpovídající stránky provozního deníku navijáku nebo odvijáku, kde je dosažení 
kvalifikace potvrzeno, popřípadě čestným prohlášením za podmínek identických jako u 
vydání průkazu navijákaře. V tomto případě žadatel do kolonky „Druhy a čísla pilotních 
průkazů“ uvede text: „starší navijákař“, a dále do kolonky „doporučení inspektora“ uvede 
„navijákař instruktor“. 
Zapsání kvalifikace je pro stávající starší navijákaře zdarma. 

Vydání technického průkazu navijáku nebo odvijáku 
Majitelům/provozovatelům navijáků a odvijáků s platným technickým průkazem bude do 
31.12.2011 na základě jejich písemné žádosti rejstříkem LAA ČR vydán technický průkaz 
navijáku/odvijáku. Tento úkon bude proveden zdarma. Pokud majitel/provozovatel požádá o 
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vydání TP navijáku po 31.12.2011, bude muset absolvovat všechny úkony spojené 
s prodloužením TP, tedy technickou prohlídku včetně zkušebních vleků. 

Přechodné období pro vydání průkazů navijákaře a vystavení technického průkazu navijáku 
nebo odvijáku je od 1.8.2011 do 31.12.2011. Během této doby se mohou v provozu 
vyskytovat navijákaři bez vystaveného průkazu navijákaře a současně zařízení bez vydaného 
technického průkazu s platným oprávněním k provozu. Počínaje 1.1.2012 již nebude moci 
být provozován naviják/odviják bez vystaveného technického průkazu a vlekat nebude smět 
obsluha, která nebude mít průkaz navijákaře. 

V Praze 29.7.2011 

 Ing. Miroslav Huml 
 Hlavní inspektor provozu MPK, hlavní inspektor techniky MPK a PK LAA ČR 


