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Cvičení	proběhne	22.	02.	2011	až	24.	02.	2011	denně	od	12:00	do	14:00	UTC	v	prostorech	označených	jako	QVADIS2	a	QVADIS3.
Prostor	QVADIS2	má	horizontální	hranice	shodné	s	TRA	66,	vertikální	1000ft	AGL	-	F100.
Prostor	QVADIS3	má	horizontální	hranice	shodné	s	TRA	67,	vertikální	1000ft	AGL	-	F100.
Současně	s	těmito	prostory	budou	využívány	prostory	TRA	66	a	TRA	67	v	plném	rozsahu.
Prostory	budou	publikovány	NOTAMem.

Ing. Miroslav Huml
Hlavní inspektor provozu MPK,  

hlavní inspektor techniky MPK a PK LAA ČR

Informace o vojenském cvičení Quo Vadis 2011

Mimořádné události MZK

Nehoda letounu MZK, u obce Lechotice
Letecká nehoda motorového závěsného kluzáku  
ze dne 14. října 2010, 14:05 hod UTC  
na poli západně od obce Lechotice

Průběh letu:
Majitel	MZK	měl	údajně	v	úmyslu	s	motorovým	závěsným	kluzákem	
pouze	pojíždět	na	poli	se	strništěm	mezi	Lechoticemi	a	Míškovice-
mi.	 Při	 rychlosti	 kolem	 50	 km/h	 se	 stroj	 vznesl	 do	 výšky	 přibližně	
10	m,	pak	v	levé	rotaci	spadl	na	zem,	přičemž	majitel	nestačil	ubrat	
plyn.	Po	dopadu	si	zraněný	majitel	MZK	prostřednictvím	své	přítel-
kyně	přivolal	pomoc.

Následky:
MZK	byl	těžce	poškozen,	pilot	byl	těžce	raněn.

Meteorologické podmínky:
Vítr	proměnlivý,	do	2	m/s,	dohlednost	cca	5	km.

Hlavní příčina
Nezvládnutí	pilotáže	MZK	jeho	majitelem.

Spolupůsobící příčiny
Majitel,	který	s	MZK	havaroval,	neabsolvoval	žádný	výcvik	pro	zís-
kání	kvalifikace	pilota	motorových	závěsných	kluzáků.	
MZK	byl	bez	ověření	zkušebním	pilotem	a	bez	schválení	do	provozu	
inspektorem	techniky	MZK.

Komentář:
Majitel	motorového	rogala	se	proháněl	se	svým	strojem	po	poli	bez	
předchozího	 výcviku	 s	 tím,	 že	 nejdříve	 to	 vyzkouší	 sám,	 a	 pak	 si	
udělá	 „oficiální“	 výcvik.	 To	 mělo	 logicky	 za	 následek	 nezvládnutí	
pilotáže	při	odpoutání	od	zemského	povrchu.	K	tomu	rozbité	rogalo	
a	 bolestivé	 zranění	 s	 následným	 pobytem	 v	 nemocnici.	 Naštěstí	
to	neskončilo	hůře,	 zranění	 se	vyléčí	a	 technika	se	dá	vždy	nějak	
opravit	 či	 nahradit.	 Pokud	 však	 chtěl	 tento	 samouk	 na	 své	 cestě	
k	létání	ušetřit	čas	a	peníze,	tak	zvolil	špatně	a	rozhodně	se	mu	to	
nepovedlo.	K	 tomu	 ještě	nutno	dodat,	 že	porušil	 zákonná	pravidla	
létání	v	naší	zemi	a	 jeho	počínání	bude	řešeno	ve	správním	řízení	
na	Ministerstvu	dopravy.	V	roce	2010	byl	toto	druhý	prakticky	stejný	
případ	nezákonného	provozu	motorového	závěsného	kluzáku.
Vážení	přátelé,	pokud	máte	ve	svém	okolí	podobného	letce	samou-
ka,	ať	už	s	jakýmkoliv	druhem	SLZ,	pokuste	se	mu	prosím	vysvětlit,	
jak	 má	 správně	 postupovat.	 Dostane	 se	 tak	 k	 létání	 bezpečněji	
a	v	konečném	součtu	i	laciněji.
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Nehoda letounu Zenair, u obce Vlašim
Letecká nehoda ze dne 11. 11. 2010, 9:30 hod. SEČ,  
2 km jižně od Vlašimi

Průběh letu
Pilot	odstartoval v	7:00 hod.	UTC	z	 letiště	Hradec	Králové k	 traťo-
vému	 letu	 do	 prostoru	 přehrady	 Orlík.	 Po	 hodině	 letu	 se	 rozhodl	
provést	bezpečnostní	přistání	 jižně	od	Vlašimi.	Protože	 letiště	Vla-
šim	je	mimo	provoz,	rozhodl	se	pro	přistání	na	pole	o	velikosti	200	
x	 800	 m	 s	 porostem	 řepky.	 Protože	 pole	 je	 na	 svahu	 se	 sklonem	
v	poměru	1:40	k	západu,	rozhodl	se	přistát	proti	svahu,	tj.	na	východ.	
Foukal	nárazový	jihozápadní	vítr	3	÷	8	m/s.	Pilot	provedl	průlet	nad	
polem	směrem	na	sever	ve	výšce	asi	20	m	a	táhlou	levou	zatáčkou	
nasadil	na	přistání.	Osu	přistání	zvolil	asi	7	m	od	severního	okraje	
pole.	Na	okraji	pole	rostou	asi	3	m	vysoké	stromky	přivázané	ke	ků-
lům.	Při	 výdrži	na	minimální	 rychlosti	byl	UL	 letoun	poryvem	větru	
vychýlen	asi	o	2	m	z	osy	přistání,	 čímž	došlo	k	nárazu	konce	 levé	
poloviny	křídla	do	stromku	a	následně	k	rotaci	vlevo	a	pádu	letadla.	
Po	dopadu	se	 letadlo otočilo	o	150°	vlevo.	Tím	došlo	k	poškození	
konců	křídel,	ulomení	podvozku	a	poškození	vrtule.

Následky 
Ulomena	 pravá	 podvozková	 noha,	 poškozená	 vrtule,	 konce	 obou	
polovin	křídel,	poškozený	závěs	křídla.
Pilot	nezraněn.

Hlavní příčina
Chybné	 rozhodnutí	 pilota	 provést	 bezpečností	 přistání	 se	 silným	
větrem	do	zad	a	zachycení	o	překážku	na	okraji	plochy.

Spolupůsobící příčina
Nedostatečně	vylučovaný	snos	větru.

Komentář:
Pilot	si	vybral	dostatečně	velké	pole,	ale	zbytečně	přistával	příliš	blíz-
ko	ke	kraji	plochy,	kde	rostou	stromky.	Vlivem	silného	větru	(s	nárazy	
8	m/s)	do	zad	a	z	boku	byl	snesen	tak,	že	zachytil	o	stromky.

Jan Rýdl
inspektor provozu

Nehoda letounu Golf, v Přibyslavi
Letecká nehoda ze dne 11. 11. 2010, 15:50 hod. SEČ, 
na veřejném vnitrostátním letišti Přibyslav

Průběh letu
Pilot	s	další	osobou	na	palubě	provedl	s	letounem	P-96	Golf	traťový	
let.	Po	přistání	pojížděl	s	UL	letounem	před	hangár	Aeroklubu	Přiby-
slav.	Ještě	za	chodu	motoru	odsunul	kryt	kabiny	dozadu	a	věnoval	
se	 vypínání	 palubních	 přístrojů.	 Během	 této	 činnosti	 začala	 další	
osoba	na	palubě	vystupovat	z	letounu	a	při	sestupování	před	křídlo	
ztratila	rovnováhu	a	střetla	se	hlavou	s	točící	se	vrtulí.

Následky
Další	osoba	na	palubě	utrpěla	lehké	zranění	–	tržnou	ránu	na	hlavě.
Na	UL	letounu	byly	poškozeny	oba	listy	vrtule.

Hlavní příčina
Hlavní	příčinou	 letecké	nehody	byla	činnost	další	osoby	na	palubě	
v	 rozporu	s	pokyny	pilota,	chybný	postup	při	vystupování	z	 letadla	
a	vstup	do	prostoru	točící	se	vrtule.

Spolupůsobící příčina
Odsunutí	krytu	kabiny	pilotem	před	vypnutím	motoru	a	nepozornost	
pilota,	který	nezaregistroval	pohyb	další	osoby	na	palubě	a	nezabrá-
nil	jejímu	vystupování	za	chodu	motoru.

Komentář:
U	letounu,	kde	se	vystupuje	z	kabiny	před	křídlo,	by	mělo	být	samo-
zřejmostí,	 vypnout	 motor	 ještě	 před	 vystoupením.	 Při	 přítomnosti	
další	osoby	na	palubě	bez	letecké	kvalifikace	u	jakéhokoliv	UL	letou-
nu	 by	 mělo	 být	 samozřejmostí,	 že	 se	 před	 vystupováním	 z	 kabiny	
motor	vypne.	Proto	je	velmi	důležité	poučení	osob	ještě	před	letem	
a	po	letu	radši	kabinu	otevírat	až	po	vypnutí	motoru,	i	když	je	venku	
horko	a	v	kabině	ještě	tepleji.

Jan Rýdl
inspektor provozu

Mimořádné události ULL
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