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Pravidla létání zahraničních pilotů 
 
Níže uvedená pravidla jsou vydávána na základ vyhlášky ě „Základní požadavky na uznání pilotních 
licencí SLZ (pro sportovní létání na zařízeních určených ke sportovnímu létání) na národní úrovni 
mimo působnost evropského nařízení ANEX II 216/2008“ zveřejněné v  
NfL 1-415-15 (Nachrichten für Luftfahrer – Oznámení pilotům, vydáno 19. března 2015 – pozn. překl.) 
 
1. Německý svaz paraglidingu a závěsného létání (dále jen DHV) vydává z pověření Ministerstva pro 

dopravu a digitální infrastrukturu, a to na základě § 31c LuftVG (sbírky zákonů vztahujících se k 
provozu ve vzdušném prostoru), neformálně a časově neomezené „Obecné uznání licencí pro 
létání na padákových a závěsných kluzácích mimo působnost nařízení“ (dále jen “Uznání”). 

 
2. Uznání se vztahuje na platné licence těch pilotů PK/ZK, kteří mají trvalý pobyt mimo území 

Německa a jsou držiteli mezinárodní licence IPPI Card stupně 4 a 5. (Přelety jsou povoleny pouze 
držitelům průkazu stupně 5.) Zároveň je uznání omezeno pouze na takové typy letů, které jsou v 
daném zahraničním (neněmeckém) pilotním průkazu uvedeny, a jsou zároveň v Německé 
republice povoleny. 

 
3. Uznání opravňuje zahraniční piloty ke startům a přistáním na území Německa na takových 

kluzácích, které provozují dle svých národních pravidel. Piloti musí být zároveň vybaveni záložním 
padákem a vhodnou přilbou pro ochranou hlavy. Uznání předpokládá, že pilot má uzavřené a 
platné povinné ručení - pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě (v Německu dle §§ 
37 und 43 LuftVG) a že se seznámil s pravidly letového provozu Německa, a to včetně pravidel 
létání DHV. 

 
4. Uznání se nevztahuje na zahraniční (neněmecká) povolení, jejichž majitelé mají trvalé bydliště v 

Německu, stejně tak se nevztahuje na povolení k praktické výuce a povolení k tandemovému 
létání. 

 
5. V případě, že se na majitele zahraniční (neněmecké) pilotní licence nevztahují pravidla uvedená v 

Uznání, může se obrátit se žádostí o vydání vyjímky na DHV. 
 
6. Vzájemná Uznání ohledně provozu PK/ZK mezi Rakouskem, Švýcarskem a Německem nejsou 

touto vyhláškou dotčena. 
 
Tato pravidla vstupují v platnost dne 1. ledna 2019 
Gmund am Tegernsee, 15. listopadu 2018 
 
 
Robin Frieß 
Předseda DHV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
volně přeložil Eva Schlittermann, června 2019, Drážďany 


