
Letecká nehoda ULLa typu Sršeň.
17.5.2003, Letiště Praha − Letňany.

Průběh letu a události:
Pilot prováděl přelet s další osobou na palubě z plochy SLZ Nymburk na le−
tiště Praha – Letňany. Po provedení okruhu pilot přistál na rychlosti mimo
VPD 05 severně. Po najetí na terénní nerovnost letoun odskočil. Po cca
třech odskocích letoun přistál z výšky přibližně jednoho metru na příďový
podvozek, který se ohnul směrem do zadu a letoun se pomalu přes příď pře−
vrátil na záda.

Ke zranění osob nedošlo.

Poškození SLZ:
Ulomená příďová noha nad vidlicí, ulomené dva listy vrtule, potrhané moto−
rové kyty horní a spodní díl, zničen vrtulový klobouk, proražen chladič chla−
dící kapaliny, čelní překryt kabiny potřísněn palivem – praskliny a prohnutý
koncový oblouk směrového kormidla o 10 cm.

Rozbor:
Meteorologická situace byla pro uvedený let vyhovující.
Pilot provedl přistání na velké rychlosti a chybně opravil odskočení letounu.
Pilot přistál mimo VPD.

Závěry:

Hlavní příčina:
Přistání na rychlosti – nedostatečně podrovnáno a chybná oprava odskoku
letounu pilotem.

Spolupůsobící příčiny:
Dosednutí na příďový podvozek, jeho následné ohnutí a převrácení letounu
na záda.

Komentář:
Pilot měl přistát zásadně na VPD, nad zemí vytratit rychlost a řádně pod−
rovnat. V případě odskoku měl odskok – vyplavání opravit, blíží li se konec
VPD a přistání není bezpečné – dlouhý rozpočet, je nutné opakovat okruh.
Takovéto nehody jsou zapříčiněny malou rozlétaností pilotů, například po
delší přestávce v létání. V případě, kdy se vám nedaří přistání, nebo si jím
nejste zcela jisti, požádejte instruktora o lety ve dvojím a přidejte k tomu ješ−
tě několik oprav vadných přistání a přistání s vypnutým motorem. Ztracená
jistota se vám zase vrátí, však je to pro některé piloty již dost dlouho, co ty−
to úlohy létali ve výcviku. Je vhodné si takové opáčko odlétat každý rok na
jaře před začátkem sezóny, je to podstatně levnější, kratší a nebolí to.

Hlavní inspektor provozu ULLt LAA ČR, Petr Chvojka
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Toto je návrh novely !ásti leteckého zákona týkajícího se  SLZ. Tento návrh není definitivní � jedná se
o aktuální pracovní verzi platnou v den uzáv"rky !. 8/2003 !asopisu Pilot.

#ÁST SEDMÁ - SPORTOVNÍ LÉTAJÍCÍ ZA$ÍZENÍ

§ 81 Základní pojmy

(1) Sportovním  létajícím  za!ízením  je  maximáln" dvoumístné letadlo,   provozované na vlastní odpov"dnost
u�ivatele, ur#ené k létání za  ú#elem rekreace, vzd"lávání,  sportu a osobní dopravy u�ivatele. Letová
zp$sobilost Sportovních létajících za!ízení je schvalována osobou pov"!enou ministerstvem dle
následujících ustanovení tohoto zákona. Sportovní létající za!ízení mohou být provozována ve vzdu�ném
prostoru %eské Republiky za podmínek stanovených tímto zákonem, provád"cími p!edpisy k tomuto
zákonu a pravidly létání.

(2) Druhy sportovních létajících za!ízení:1
a) Ultralehký kluzák je bezmotorové letadlo, !ízené aerodynamickými prost!edky, jeho� pádová rychlost

v p!istávací konfiguraci nep!evy�uje 65 km/h s maximální vzletovou hmotností 250 kg  jde-li
o jednomístný kluzák, nebo 400 kg, jde-li o kluzák dvoumístný.

b) Ultralehký motorový kluzák je letadlo !ízené aerodynamickými prost!edky, jeho� pádová rychlost
v p!istávací konfiguraci nep!evy�uje 65 km/hod, s maximální vzletovou hmotností 350 kg jde-li
o motorový kluzák jednomístný a 500 kg, jde-li o motorový kluzák dvoumístný.

c) Ultralehký letoun je motorové letadlo, !ízené aerodynamickými prost!edky, jeho� pádová rychlost
v p!istávací konfiguraci nep!evy�uje 65 km/h, s maximální hmotností:
1) dvoumístného letadla bez instalovaného záchranného systému 330 kg prázdné a 530 kg maximální

vzletové, s instalovaným  záchranným systémem 350 kg prázdné a 550 kg maximální vzletové
hmotnosti: 2

2) jednomístného letadla bez instalovaného záchranného systému 210 kg prázdné a 340 kg maximální
vzletové,  instalovaným  záchranným systémem 225 kg prázdné a 355 kg maximální vzletové
hmotnosti3

d) Motorový záv"sný kluzák  je motorové letadlo !ízené zm"nou polohy t"�i�t", jeho� pádová rychlost
nep!evy�uje 65 km/h, s maximální vzletovou hmotností   dvoumístného 450 kg a jednomístného
300 kg. 4

e) Ultralehký vrtulník je letadlo s pohán"nými rotujícími nosnými plochami s maximální hmotností:
1) dvoumístného letadla bez instalovaného záchranného systému 330 kg prázdné a 530 kg maximální

vzletové, s instalovaným  záchranným systémem 350 kg prázdné a 550 kg maximální vzletové
hmotnosti

2) jednomístného letadla bez instalovaného záchranného systému 210 kg prázdné a 340 kg maximální
vzletové, s instalovaným  záchranným systémem 225 kg prázdné a 355 kg maximální vzletové
hmotnosti5

f) Ultralehký motorový vírník je letadlo s rotujícími nosnými plochami uvád"nými do pohybu autorotací
vznikající dop!edným pohybem s maximální hmotností:

 
1 V dosavadní legislativní úprav! byly druhy SLZ vymezeny provád!cím p"edpisem (vyhl. 108/1997 ministerstva dopravy). Zákon tak ponechával na rozhodování
výkonné moci vymezení, které druhy letadel jsou  SLZ a které mohou a které nemohou létat.Vymezením druh# SLZ v zákonu p"ímo bude potenciáln! znemo�n!no
zavedení �nových� druh# SLZ, zalo�ených nap"íklad na jiné fyzikální podstat!. Druhou stranou tohoto vymezení je v�ak zvý�ení právní jistoty u�ivatel# vymezených
druh# SLZ, jim� nem#�e být vysloven v�eobecný zákaz provozu rozhodnutím výkonné moci, jak umo�$uje sou%asné zn!ní zákona.Sou%asn! navrhujeme úpravu vzletových
hmotností sportovních létajících za"ízení.

2 U aerodynamicky "ízených motorových letoun# je problém vzletové hmotnosti nejexponovan!j�í a proto navrhujeme zavedení legislativní hranice jak prázdné tak
maximální vzletové hmotnosti. Toto opat"ení sm!"uje k tomu, aby zvý�ená vzletová hmotnost nebyla vyu�ita na technická "e�ení dále zvy�ující letové výkony letadel, co� by
se mohlo bez vymezení prázdné hmotnosti stát, ale jednak k dal�ímu zvý�ení technické bezpe%nosti letadel, jednak k reálné mo�nosti praktického dodr�ování podmínek
zákona osobami s hmotností, která je v sou%asné populaci b!�ná.(Podle dostupných údaj# se sou%asná hmotnost pr#m!rného mu�e 86,5 kg). Nyní uplat$ovaný vzorec
p"edpokládal rozvr�ení hmotnosti dvoumístného letadla takto: 2x 70 kg posádka + palivo na p#l hodiny letu p"i nejvy��ím výkonu (cca 4 - 8 k g podle pohonné jednotky)
+ prázdná hmotnost = 450 kg. Z toho vychází maximální prázdná hmotnost letounu do cca 305 kg.  V nov! navrhované úprav! vycházíme ze vzorce: 2x 90kg posádka
+20 kg paliva (p"ibli�n! 2 hodiny letu) +330kg  prázdná hmotnost letounu =530 kg, p"i%em� zvý�ení prázdné hmotnosti letadla dává mo�nosti  pro zesílení konstrukcí
letounu   a p"ípadné zv!t�ení nosné plochy, potenciáln! nezbytné  pro spln!ní  po�adavku zachování nízké pádové rychlosti vzhledem ke zvý�ení vzletové hmotnosti. Práv!
nízká pádová rychlost letadla zaji�&uje nízký nár#st kinetické energie vlivem zvý�ení hmotnosti a sou%asn! vynucuje konstruk%ní "e�ení letadla, které automaticky zamezí
enormním  nár#st#m výkon#.
Navr�ený vzorec pova�ujeme za bezpe!ný, nebo" dává reálný p#edpoklad �e letoun nebude p#et$�ován  vlivem skute!né hmotnosti
�pr%m$rné� posádky a pot#ebné zásoby paliva. (vzlet se zásobou paliva na 30 minut letu je rizikem ji� ze své podstaty )
Sou%asn! stanovené vzletové hmotnosti 450 kg u stávajících letadel z#stanou samoz"ejm! zachovány a nov! stanovené (budou-li schváleny) budou platné pouze pro nov!
schvalovaná letadla, p"ípadn! pro letadla, u nich� výpo%ty a pevnostní zkou�ky proká�í, �e jsou schopna provozu se zvý�enou vzletovou hmotností p"i spln!ní v�ech
po�adavk# na provozní vlastnosti (ovladatelnost a pádová rychlost) a konstrukci letadla ( zejména z hlediska pevnosti draku) a bude jim vydáno nové osv!d%ení letové
zp#sobilosti.
3 Sou%asná úprava vyhlá�ky %. 108 nerozli�uje z hlediska vzletové hmotnosti aerodynamicky "ízených ultralehkých letoun# jedno a dvoumístné provedení. Omezení vzletové
hmotnosti na 300 kg vyplývá z p"edpisu LAA 'R. Tento stav by umo�$oval stavbu jednomístných letadel s výkony, které by mohly p"ekro%it bezpe%né hranice
v podmínkách výcviku pilot# a systému provozování SLZ (nap". provád!ní servisu samotným majitelem).
4 U motorových záv!sných kluzák# není t"eba sou%asn! platnou definici m!nit. Jejich konstrukce ji� v sou%asnosti poskytuje dostate%ný prostor pro vy��í hmotnost posádky
i paliva.
5 Ultralehký vrtulník je vzhledem k hmotnostem obdobou ultralehkého aerodynamicky "ízeného motorového letounu.
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1) dvoumístného letadla bez instalovaného záchranného systému 330 kg prázdné a 530 kg maximální
vzletové, s instalovaným  záchranným systémem 350 kg prázdné a 550 kg maximální vzletové
hmotnosti

2) jednomístného letadla bez instalovaného záchranného systému 210 kg prázdné a 340 kg maximální
vzletové, s instalovaným  záchranným systémem 225 kg prázdné a 355 kg maximální vzletové
hmotnosti6

g) motorový padákový kluzák je  letadlo  jeho� charakter nosné plochy není ur!ován tuhou konstrukcí.
1) s motorem na zádech pilota umo�"ující vzlet a p#istání z nohou pilota, s maximální  vzletovou

hmotností 170 kg jde-li o motorový padákový kluzák jednomístný, 270 kg jde-li o motorový
padákový kluzák dvoumístný

2) s pohonem umíst$ným na podvozku, s maximální vzletovou hmotností 350 kg.7
h) Záv$sný kluzák je bezmotorové letadlo, které je #ízeno zm$nou polohy t$�i�t$ s mo�ností

aerodynamického #ízení kolem jedné osy,  jeho� vzlet se uskute!"uje rozb$hem pilota, aerovlekem !i
navijákem.

i) Padákový kluzák je bezmotorové letadlo jeho� charakter nosné plochy není ur!ován tuhou konstrukcí,
jeho� vzlet se uskute!"uje rozb$hem pilota, aerovlekem nebo navijákem.

j) Sportovní padák slou�í pro sestupný let z vý�e na zemský povrch.8
(3) Pilot sportovního létajícího za#ízení je osoba která jej #ídí.9

(4) Pilotní �ák sportovního létajícího za#ízení je osoba, která se jej u!í #ídit za ú!elem získání pr%kazu
zp%sobilosti pilota  oprav"ující jej k #ízení jednotlivých druh% sportovních létajících za#ízení (dále jen
�pilotní pr%kaz�)

(5) Stavitel sportovního létajícího za#ízení je fyzická nebo právnická osoba, která sportovní létající za#ízení staví
nebo vyrábí.

§ 82 Správa sportovních létajících za!ízení

(1) Ministerstvo pov$#í výkonem státní správy právnickou nebo fyzickou osobu (dále jen �pov$#ená osoba�),
která má  sídlo nebo trvalý pobyt na  území &eské republiky a která proká�e, �e je schopna tuto !innost
odborn$ zajistit.10

(2) Pov$#ená osoba zejména:
a) stanoví konstruk!ní a technické po�adavky na stavební, výrobní, servisní a opravárenské postupy

a p%sob vedení dokumentace výroby, stavby, servisu a provád$ní stavebního dozoru  jednotlivých druh%
SLZ, pokud je to nutné pro jejich zp%sobilost k bezpe!nému provozování11

b) rozhoduje o zp%sobilosti vyráb$t sportovní létající za#ízení a jejich díly, opravovat je a provád$t jejich
servis, pokud je tato !innost provozována jako podnikání  a vydává nebo odnímá osv$d!ení o svém
rozhodnutí 12

c) vykonává dohled nad !inností výrobc% a stavitel% sportovních létajících za#ízení 13

d) stanoví postupy pro ov$#ení letové zp%sobilosti sportovních létajících za#ízení
e) schvaluje, uznává a ov$#uje letovou zp%sobilost sportovních létajících za#ízení a vydává, prodlu�uje

a odnímá osv$d!ení letové zp%sobilosti sportovních létajících za#ízení
f) vede rejst#ík sportovních létajících za#ízení, pokud taková povinnost vyplývá z tohoto zákona a p#id$luje

ur!eným sportovním létajícím za#ízením poznávací zna!ku
g) stanoví postupy pro získání pilotního pr%kazu pro jednotlivé druhy sportovních létajících za#ízení a pro

získání kvalifikací instruktor% sportovních létajících za#ízení a dal�ích kvalifikací pilot% a jiných osob
podílejících se na provozu sportovních létajících za#ízení

 
6 Ultralehký vírník je vzhledem k hmotnostem obdobou ultralehkého aerodynamicky !ízeného motorového letounu.
7 U motorových padákových kluzák" není t!eba sou#asn$ platnou definici m$nit. Jejich konstrukce ji� v sou#asnosti poskytuje dostate#ný prostor pro vy��í hmotnost posádky
i paliva.
8 U záv$sných kluzák", padákových kluzák" a sportovních padák" je vzletová hmotnost dána hmotností posádky a technické za!ízení se na ní podílí natolik malou
m$rou, �e definování maximální vzletové hmotnosti je zbyte#né
9 V sou#asn$ platném zákonu byl pou�it termín u�ivatel, který vyvolával jisté výkladové pochybnost zejména ve vztahu k #lenovi posádky dvoumístného SLZ, který letadlo
ne!ídí. Zákon nepochybn$ musí ulo�it jisté povinnosti a odpov$dnost �Pilotovi�letadla, zatímco osob$, která je sice na palub$ letícího letadla p!ítomna, ale let ne!ídí,
neukládá povinnosti �ádné. Oba jsou u�ivateli SLZ. Obdobn$ zákony !e�ící silni#ní dopravu ukládají povinnosti !idi#"m a nikoliv dal�ím osobám v motorovém vozidle,
p!i#em� v�echny osoby ve vozidlo jsou fakticky jeho u�ivateli.
10 Sou#asná právní úprava odkazovala stanovení p"sobnosti pov$!ené osoby na provád$cí p!edpis. Více ne� desetiletá praxe úsp$�ného rozvoje stavby a provozu SLZ
v sou#asnosti umo�%uje vymezit povinnosti pov$!ené osoby p!ímo v zákon$ s cílem poskytnutí právní jistoty v�ech dot#ených subjekt", tedy ob#an", státu a jeho výkonných
orgán", vlastník" SLZ, pilot" SLZ i podnikatel", kte!í v oblasti výroby a servisu SLZ podnikají. Je skute#ností, �e z výroby SLZ vzniklo malé pr"myslové odv$tví,
které ji� zam$stnává stovky ob#an" a právní jistoty výrobc" jsou tedy druhou stranou sociálních jistot jejich zam$stnanc".
11 Nutnost postup" pro bezpe#nost provozu  není p!edm$tem úvah  pro stavbu letadel nebo jejich rozsáhlé opravy se zásahy do nosné konstrukce. Na druhou stranu, pro
opravy estetických po�kození laku nebo vým$nu opot!ebených pneumatik ur#it$ postupy stanoveny být nemusí. Detailní rozpracování této problematiky je velmi �iroké
a proto navrhujeme zmocn$ní pov$!ené osoby, aby ji upravila svým p!edpisem.
12 Sou#asná úprava zákona o �ivnostenském podnikání pova�uje výrobu a údr�bu SLZ za �ivnost volnou, ke které není vy�adována �ádná specifická kvalifikace. LAA
&R je toho názoru, �e v zájmu zaji�t$ní bezpe#nosti letadel je ú#elné podmínit mo�nost profesionální stavby a servisu SLZ ov$!ením správnosti pracovních postup", odborné
kvalifikace osob podílejících se na výrob$ letadel a pot!ebného technického vybavení výrobc". Na druhou stranu novela zákona nemá negativn$ ovlivnit mo�nost
a administrativní náro#nost stavby letadel amatérskými staviteli  a proto návrh hovo!í jen o #innosti provozované jako podnikání.
13 Efektivní výkon dohledu je p!ímo ovlivn$n práv$ vý�e uvedenou mo�ností schvalování zp"sobilosti k výrob$ SLZ.
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h) ov!"uje zp#sobilost a rozhoduje o p"iznání kvalifikací pilot# a jiných osob podílejících se na provozu
sportovních létajících za"ízení a vydává pilotní pr#kazy a jiné pr#kazy osv!d$ující dosa�ené kvalifikace,
vede o nich evidenci a  prodlu�uje jejich platnost

i) stanoví podmínky a vydává nebo odnímá souhlas pro provoz pilotních �kol provád!jících výcvik pilot#
jednotlivých druh# sportovních létajících za"ízení a vykonává dohled nad jejich $inností

j) stanoví podmínky k výb!ru  ploch pro  vzlety a p"istání sportovních létajících za"ízení
k) vykonává dohled nad $inností provozovatel#, pilot# a dal�ích osob zú$astn!ných na provozu

sportovních létajících za"ízení
l) stanoví podmínky pro provád!ní zku�ebních let# sportovních létajících za"ízení
m) stanoví podmínky pro po"ádání sportovních sout!�í  sportovních létajících za"ízení z hlediska

bezpe$nosti letového provozu a povoluje je14.
n) navrhuje výjimky z pravidel létání pro jednotlivé druhy SLZ a ú$astní se jejich projednávání

a schvalování 15

o) jmenuje inspektory, kte"í v rozsahu p#sobnosti pov!"ené osoby vykonávají dohled nad pln!ním
povinností stavitel#, výrobc#, pilot# a jiných osob podílejících se na provozu sportovních létajících
za"ízení vyplývajících z tohoto zákona, z  p"edpis# vydaných pov!"enou osobou ve smyslu tohoto
zákona a z pravidel létání.

p) vykonává dal�í $innosti související s výkonem státní správy sportovních létajících za"ízení nezbytné pro
zaji�t!ní bezpe$nosti letového provozu

q) poskytuje pot"ebnou sou$innost orgánu, který provádí odborné zji�%ování p"í$in leteckých nehod
sportovních létajících za"ízení.

(3) Dohled nad $inností výrobc#, stavitel#, pilot#, pilotních �kol a dal�ích osob podílejících se na provozu
sportovních létajících za"ízení zabezpe$uje pov!"ená osoba prost"ednictvím inspektor#, které jmenuje
z odborn! zp#sobilých fyzických osob. Inspektor#m vydá pov!"ená osoba doklad o jmenování, kterým se
prokazují p"i výkonu dohledu.

(4) Inspektor je v rámci dohledu  oprávn!n16:
a) vy�adovat p!edlo�ení doklad" pot!ebných k provozu sportovních létajících za!ízení
b) zadr�et technický pr"kaz sportovního létajícího za!ízení v p!ípad# zji�t#ní závady v letové

zp"sobilosti sportovního létajícího za!ízení do doby odstran#ní závady v letové zp"sobilosti
c) zakázat provedení letu, pokud by provedením  letu byla ohro�ena bezpe$nost letového provozu,

zdraví, �ivot nebo majetek  pilota nebo dal�ích osob nebo �ivotní prost!edí nebo jiný chrán#ný
zájem.

d) zadr�et pilotní pr"kaz nebo jiný pr"kaz zp"sobilosti vydaný pov#!enou osobou a na!ídit ov#!ení
odborné zp"sobilosti nebo p!ezkoumání zdravotní zp"sobilosti dr�itele zadr�eného pr"kazu
v p!ípad#, �e p!i výkonu $innosti spojené s provozem sportovního létajícího za!ízení vykazuje
nedostatky, které mohou ohrozit bezpe$nost leteckého provozu. Podle výsledk" ov#!ení
odborné zp"sobilosti nebo p!ezkoumání zdravotní zp"sobilosti m"�e pov#!ená osoba pr"kaz
vrátit, nebo p!edat  podn#t k zahájení správního !ízení p!íslu�nému správnímu ú!adu ve v#ci
odejmutí pr"kazu odborné zp"sobilosti nebo zákazu $innosti.

e) zadr�et  pilotní pr"kaz osob#, která hrub# $i opakovan# poru�ila  pravidla létání,  nebo pravidla
provozu sportovních létajících za!ízení a p!edat jej bez zbyte$ného odkladu ministerstvu nebo
ú!adu k dal�ímu !e�ení podle tohoto zákona.

(5) K úhrad! od#vodn!ných náklad# spojených se správou sportovních létajících za"ízení je pov!"ená osoba
oprávn!na vybírat od fyzických a právnických osob podílejících se na výrob!, stavb! a provozu sportovních
létajících za"ízení poplatky za jednotlivé úkony provád!né pov!"enou osobou p"i výkonu správy
sportovních létajících za"ízení dle tohoto zákona17.

14 LAA !R je jedním z oprávn"ných subjekt#, které mohou po�adovat o vy$len"ní $ásti vzdu�ného prostoru pro uspo%ádání sportovní akce a proto je zde princip povolení
akce d#vodný, nebo& LAA v p%ípadech, kdy k tomu  budou dány d#vody, m#�e toto vy$len"ní efektivn" zajistit a sou$asn" zabezpe$it koordinaci akce s jiným letovým
provozem.  Sportovní sout"�e SLZ v�ak není mo�no zam"'ovat s leteckými sout"�emi povolovanými ú%adem. Pro sout"�e, jich� se mají mimo SLZ zú$astnit i jiné druhy
letadel (nap%.otev%ené naviga$ní sout"�e) není oprávn"na povolit pov"%ená osoba a rozhodnutí nále�í ú%adu.  Sou$asn" je t%eba mít na v"domí, �e sportovní sout"� není
ve%ejným leteckým vystoupením a nem#�e tedy být po%adatelem uspo%ádána ve form" ve%ejného leteckého vystoupení s ú$astí divák# a dal�ích osob nepodílejících se na
provozu SLZ, nebo vybíráním vstupného a podobn". P%i ve%ejném leteckém vystoupení dochází ke koncentraci divák# (osob nezú$astn"ných na provozu SLZ) v blízkosti
letové plochy a tedy k nár#stu rizika pro tyto osoby. Proto LAA pova�uje za adekvátní zachování stávajícího stavu, kdy stanovení podmínek pro  po%ádání takových akcí
(nejen kvalifikací pilot#, zp#sobilosti letadel,  mezí vystoupení ale i zaji�t"ní léka%ské slu�by, protipo�árních opat%ení, vymezení prostor pro diváky a podobn") a jejich
schválení má i nadále podléhat výlu$n" Ú%adu pro civilní letectví i kdyby �lo o ve%ejné letecké vystoupení výhradn" SLZ. Od ve%ejných leteckých vystoupení je t%eba odli�it
Slet SLZ, který nemá charakter ve%ejného leteckého vystoupení ani letecké sout"�e a uskute$'uje se bez ve%ejnosti, za ú$asti posádek SLZ a po%adatel# sletu podle
v�eobecných pravidel létání.  Za provedení letu a p%istání na takovéto akci nese plnou odpov"dnost pilot letadla. P%ekro$ení  hranice Sletu  a uskute$ní nepovoleného
ve%ejného leteckého vystoupení, by bylo poru�ením zákona.
15 Výjimky z pravidel létání chápeme jako dopl'ky obecných pravidel létání. V sou$asnosti nap%íklad dopl'ky p%edpisu L 2 pro výcvikové lety nebo pro lety kluzák# ve
svahovém proud"ní. P%edpokládáme v tomto systému %e�ení létání padákových a záv"sných kluzák# a motorových padákových kluzák#. Pro sportovní padáky je podle
dostupných informací takovýto dopln"k zpracováván ji� v sou$asnosti.
16 V sou$asné právní úprav" je pov"%ená osoba pov"%ena dohledem, není v�ak vybavena konkrétními kontrolními pravomocemi, co� je pro její výkon podle ústavy vzhledem
k ob$an#m nezbytné. (ka�dý m#�e $init, co zákon nezakazuje a nikdo nesmí být nucen konat, co zákon neukládá) Navrhujeme proto jasné vymezení pravomocí
inspektora (a dále té� povinností pilota podrobit se kontrole), tak, aby byl dohled umo�n"n jednozna$nou kompetencí na základ" zákona.
17 K výb"ru poplatk# $i jiných plateb je ú$elné zmocn"ní zákonem.
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a) Poplatky stanoví pov!"ená osoba tak, aby jejich výb!rem byly pokryty pouze p"edpokládané náklady
pov!"ené osoby neuhrazené p"ípadnou ú#elovou státní dotací. Poplatky za úkony budou stanoveny
p"edem na období 1 kalendá"ního roku na základ! p"edpokládaného po#tu úkon$ v p"íslu�ném roce18.

b) Sazebník poplatk$ pov!"ená osoba zve"ejní v�dy p"ed zahájením roku, v n!m� bude jejich vý�e
uplatn!na.

(6) Pov!"ená osoba je povinna provád!t výkon správy sportovních létajících za"ízení nestrann! a nezaujat!
v souladu s tímto zákonem, provád!cími p"edpisy, provozními p"edpisy a pravidly, které k jeho provedení
budou vydány. Nikdo nesmí být zvýhodn!n #i znevýhodn!n p"ípadným #lenstvím #i jiným vztahem
s pov!"enou osobou19.

(7) Vý�e uvedené #innosti jsou pov!"enou osobou provád!ny podle p"edpis$, které za tímto ú#elem pov!"ená
osoba vydává a vhodným zp$sobem zve"ej%uje.

§ 83 Rejst!ík sportovních létajících za!ízení

(1) Rejst"ík sportovních létajících za"ízení je evidencí sportovních létajících za"ízení, jejich� provozovatelem je
ob#an &eské republiky nebo fyzická osoba s trvalým pobytem v &R nebo právnická osoba se sídlem v &R.

(2) Sportovní létající za"ízení vymezená § 81 odstavec (2) písmeno a) � h)  zapí�e pov!"ená osoba do rejst"íku
sportovních létajících za"ízení.

(3) Do rejst"íku m$�e být zapsáno pouze sportovní létající za"ízení které není zapsáno  v rejst"íku jiného státu
a pro které je ov!"ena  letová zp$sobilost pov!"enou osobou nebo uznáno za platné osv!d#ení letové
zp$sobilosti vydané orgánem cizího státu.

(4) sportovnímu létajícímu za"ízení zapsanému v rejst"íku p"id!lí poznávací zna#ku.
(5) V rejst"íku sportovních létajících za"ízení je pov!"ená osoba povinna zapisovat  tyto údaje:

c) druh sportovního létajícího za"ízení
d) typ/název
e) vlastníka
f) provozovatele
g) základní technické údaje stanovené p"edpisem pov!"ené osoby
h) poznávací zna#ku
i) výrobní #íslo pokud je stavitelem p"id!leno
j) rok výroby
k) datum zápisu do rejst"íku

(6) Sportovní létající za"ízení musí být opat"eno eviden#ním �títkem na n!m� musí být nesmazatelným
zp$sobem vyzna#eny údaje podle odstavce 5 písmeno b), f), g) (je-li p"id!leno)  a), h) p"ípadn! dal�í údaje
stanovené p"edpisem.

(7) Pov!"ená osoba je oprávn!na zve"ejnit z rejst"íku tyto údaje20:
a) poznávací zna#ku,
b) výrobní #íslo (je-li p"id!leno)
c) typ, název,
d) rok výroby
e) jméno (název) provozovatele.
f) Jiné údaje z rejst"íku sd!lí osob!, která proká�e právní zájem.

§ 84 Piloti  a dal�í osoby zú"astn#né na provozu sportovních létajících za!ízení

(1) Sportovní létající za"ízení m$�e "ídit:
a) pilot, je-li dr�itelem platného pilotního pr$kazu oprav%ujícího k "ízení sportovního létajícího za"ízení

daného druhu s kvalifikací p"edepsanou pro daný ú#el letu.
b) pilotní �ák za podmínek stanovených p"edpisem vydaným pov!"enou osobou pro výcvik pilot$;

(2) P"ed zahájením letu a v jeho pr$b!hu  nesmí být pilot (�ák) pod vlivem alkoholu nebo jiných
psychoaktivních látek, a jeho schopnost k "ízení nesmí být  ani jinak sní�ena;

(3) Podmínkou  vydání  pilotního pr$kazu je:
a) zdravotní zp$sobilost uchaze#e ov!"ená ur#eným leteckým léka"em pokud je pro ur#itý druh

sportovního létajícího za"ízení vy�adována  provád!cím p"edpisem21;
b) absolvování teoretické výuky a praktického výcviku.

 
18 Správa SLZ je ve!ejnou slu�bou, která nemá být provozována jako podnikání za ú"elem dosa�ení zisku.
19 Pov#!ená osoba je pov#!ena státem, aby vykonávala p!enesen# státní správu. P!i po�adavku rovnosti ob"an$ p!ed zákonem není mo�no zvýhod%ovat "i znevýhod%ovat
ob"any z titulu "lenství "i ne"lenství v organizaci pov#!ené osoby.
20 Ve!ejný rejst!ík je evidencí podléhající ochran# osobních údaj$ ve smyslu p!íslu�ného zákona a ke zve!ejn#ní údaj$ je t!eba bu& souhlasu osoby, jí� se záznam týká, nebo
zmocn#ní plynoucího ze  zákona.
21 LAA 'R pova�uje za d$le�ité otev!ít prostor k mo�nosti upravit povinnost absolvování léka!ských prohlídek odchyln# pro r$zné druhy sportovních létajících za!ízení.
U záv#sných kluzák$, padákových kluzák$ a sportovních padák$ pova�ujeme povinné absolvování léka!ských prohlídek za neúm#rné a sou"asn# za jednu z hlavních
p!í"in stavu, kdy !ada pilot$ t#chto SLZ létá bez platných doklad$. Sou"asný provád#cí p!edpis stanovil léka!ské prohlídky stupn#m prohlídek pro 2. t!ídu leteckého
personálu u leteckých léka!$ jmenovaných ministerstvem v period# nejmén# 2 let, tedy ve skute"nosti pro v#kovou kategorii pilot$ do 30 let  p!ísn#ji ne� ukládá evropský
p!edpis JAR FCL 3 pro 2 t!ídu zdravotní zp$sobilosti vy�adovanou pro soukromé piloty letoun$ (5 let). U t#chto druh$ SLZ obsazených pouze pilotem, které ze své
podstaty p!edstavují pro ostatní ve!ejnost a pro �ivotní prost!edí zcela minimální riziko, pova�ujeme za d$vodnou vstupní prohlídku v�eobecným léka!em bez nutnosti
dal�ího povinného periodického ov#!ování.  U ostatních druh$ SLZ a tandemových let$ záv#sných kluzák$, padákových kluzák$ a sportovních padák$ pova�ujeme za
adekvátní provád#ní léka!ských prohlídek  obdobn# s !e�ením  p!edpisu JAR FCL 3, pro 2, t!ídu zdravotní zp$sobilosti, kdy se s v#kem zvy�uje frekvence p!edepsaných
léka!ských prohlídek.
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1) Teoretická výuka a praktický výcvik musí být provedeny v souladu s p!edpisem stanoveným
pov"!enou osobou.

2) Teoretická výuka a praktický výcvik musí být vedeny  instruktorem s p!íslu�nou kvalifikací;
c) úsp"�né slo�ení zkou�ky - zkou�ku uchaze# vykoná zp$sobem stanoveným p!edpisem vydaným

pov"!enou osobou.
(4) Dobu platnosti pilotního pr$kazu, podmínky pro dosa�ení dal�ích kvalifikací a podmínky prodlou�ení

platnosti pilotního pr$kazu nebo dal�ích pr$kaz$, osv"d#ujících jiné kvalifikace, ur#í pov"!ená osoba
p!edpisem, který stanoví té� podmínky, za kterých je pov"!ená osoba oprávn"na rozhodnout o p!ezkou�ení
teoretických znalostí a praktických dovedností pilota.

(5) Je-li kvalifika#ním p!edpokladem pro získání kvalifikace praxe, musí ji �adatel o p!iznání dolo�it v"rohodn"
vedeným zápisníkem let$22.

(6) Za letu musí mít pilot (�ák) u sebe  doklady p!edepsané p!edpisem vydaným pov"!enou osobou
(7) Sportovní létající za!ízení lze pou�ít jestli�e:

a) letová zp$sobilost sportovního   létajícího  za!ízení byla ov"!ena a bylo vydáno osv"d#ení letové
zp$sobilosti sportovního létajícího za!ízení, a toto je platné

b) bylo sjednáno  poji�t"ní odpov"dnosti  za  �kody  zp$sobené provozem sportovního létajícího za!ízení
a zaplaceno pojistné;

c) lety  jsou  provád"ny  v souladu s pravidly létání23;
d) #innosti spojené s provedením letu jsou provád"ny v souladu s p!edpisy vydanými pov"!enou osobou;

(8) Ka�dá osoba zú#astn"ná na provozu sportovního létajícího za!ízení je povinna uposlechnout pokyn$
inspektora jmenovaného pov"!enou osobou nebo osob pov"!ených ve smyslu § 90 a 91 zákona pokud
vykonávají dozor nad pln"ním povinností ulo�ených tímto zákonem, provád"cími p!edpisy a p!edpisy,
vydanými pov"!enou osobou.

(9) Ke vzlet$m a p!istáním m$�e být pou�ito:
a) Leti�t" za podmínek stanovených tímto zákonem
b) Plochy vymezené v územn" plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí ke vzlet$m a p!istáním

za podmínky, �e plocha odpovídá podmínkám stanoveným pov"!enou osobou provozním p!edpisem
c) Plochy,  které nejsou leti�t"m ani územím ur#eným v územn" plánovací dokumentaci nebo v územním

rozhodnutí o vyu�ití území ke vzlet$m a p!istáním SLZ, za podmínek stanovených pov"!enou osobou
p!edpisem.

(10) Pilot, pilotní �ák, vlastník ani provozovatel sportovního létajícího za!ízení nesmí:
a) umo�nit, aby bylo k letu pou�ito sportovní létající za!ízení, jestli�e  nespl%uje podmínky stanovené tímto

zákonem a  p!edpisy vydanými pov"!enou osobou.
b) sv"!it !ízení osob", která není dr�itelem platného pilotního pr$kazu, nebo osob", která je pod vlivem

alkoholu nebo jiných psychoaktivních látek, nebo osob" její� schopnost k !ízení je  jinak sní�ena.
c) p!ipustit, aby na palub" sportovního létajícího za!ízení byl p!i letu v"t�í po#et osob, ne� pro jaký je

schváleno
(11) Provozovatel ani pilot nesmí vyu�ívat sportovní létající za!ízení k provozování letecké dopravy nebo

leteckých prací podle tohoto zákona s výjimkou:
a) #innosti pilotních �kol24

b) vyu�ití bezmotorových dvoumístných padákových kluzák$
c) vyu�ití dvoumístných sportovních padák$25

d) lety ve ve!ejném zájmu, které nejsou vykonány za ú#elem podnikání26

e) lety p!i ve!ejných leteckých vystoupeních, které nejsou konány za ú#elem podnikání27

f) podmínky pro toto vyu�ití sportovních létajících za!ízení  podle písmen a) � e)  stanoví pov"!ená osoba
p!edpisem.

 
22 Sou!asná osnova UL 3 uvádí podmínky praxe dané po!tem letových hodin. Proto�e nebyla ulo�ena povinnost vést zápisník let", mohlo být spln#ní kvalifika!ních
po�adavk" zpochyb$ováno.  Návrh %e�í tento stav.
23 Sou!asný zákon hovo%í o pravidlech vydaných pro jednotlivé druhy SLZ. V�ichni u�ivatelé vzdu�ného prostoru musí vycházet z jednotných a v�eobecn# platných pravidel
létání, stejn# jako v silni!ním provozu jsou platná stejná pravidla pro %idi!e autobusu i malého motocyklu nebo jízdního kola. Jiná pravidla létání by mohla být aplikována
jedin# za podmínky vymezených prostor, které by byly naopak pro provoz jiných letadel ne� SLZ prostorami zakázanými. Riziko st%etu r"zných pravidel je z%ejmé.
Výjimky pro MPG, ZK a PG navrhujeme %e�it dopl$ky k p%edpisu L 2 viz komentá% k ustanovení § 82, odst.(2) písmeno n).
24 Provoz SLZ není mo�no zajistit bez systému výcviku pilot".
25 Ve sv#t# v!etn# sousedních evropských zemí je komer!ní vyu�ití tandemových padákových kluzák" a tandemových sportovních padák" roz�í%ené. Legalizace této !innosti
je �ádoucí ji� z toho d"vodu, �e umo�ní jednozna!nou kontrolovatelnost pln#ní podmínek stanovených pro tuto !innost a stanoví pravidla, která umo�ní potla!it ��edou
ekonomiku� v tomto odv#tví.
26 Takovým letem ve ve%ejném zájmu m"�e být nap%. hledání ztracených osob, vyhledávání hospodá%ských zví%at !i monitorování vzniku polních nebo lesních po�ár"
a podobné !innosti. Jde o !innosti, se kterými jsme se v praxi setkali a jejich� legalizace je ú!elná vzhledem k mo�nosti p%ijetí úhrady náklad" na provedení letu.
Legalizace této !innosti m"�e nastolit právní jistotu legitimity !innosti a zaú!tování náklad" v ú!etnictví objednatele a tím p%isp#je k omezení prostoru pro nelegální
ekonomické aktivity. Na druhou stranu toto ustanovení nemá za ú!el uvolnit prostor pro soustavné podnikání v p%edm#tné oblasti na nahradit n#které !innosti provád#né
v sou!asnosti podnikatelskými subjekty jako jejich hlavní !innost, m#lo by v�ak umo�nit legitimní provedení v naléhavých p%ípadech.
27 Pro propagaci civilního letectví jsou po%ádána ve%ejná letecká vystoupení povolovaná Ú%adem civilního letectví. Po%adatelé t#chto akcí (leteckých dn") se obracejí na
vlastníky SLZ s po�adavky na vystoupení zejména z toho d"vodu, �e stávající letový park jiných provozovatel" neposkytuje dostate!nou mnohotvárnost, která by zajistila
napln#ní ú!elu po%ádání t#chto akcí. Jeví se jako ú!elné legalizovat mo�nost p%ijetí úhrady náklad" pro ú!astníka akce, který provede propaga!ní let za podmínek
schválených Ú%adem pro civilní letectví pro tuto akci.  Legalizace této !innosti m"�e nastolit právní jistotu legitimity a pojistitelnosti takového letu.
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Vážení přátelé,
Předsednictvo svazu UL na svém zasedání rozhodlo, že se na Vás obrátí s anketou, kterou chce zjistit,zda a o
co mají členové svazu UL zájem a co by mělo být proto předloženo valné hromadě svazu jako návrh aktivity za−
jišťované v roce 2004. Valná hromada rozhodne s konečnou platností o tom, co má předsednictvo v příštím roce
zajišťovat a tím také o výši členského příspěvku. Hlasy sebrané v anketě nemohou podle stanov LAA ČR rozhod−
nout, budou však významným podnětem pro rozhodování valné hromady a proto Vás žádáme o vyplnění a za−
slání dotazníků.

Chceme tedy pokračovat v cestě, na kterou jsme vstoupili v roce 2002, kdy všichni členové svazu obdrželi
Databázi letišť® vydávanou firmou Avion, rozšířenou o praktické informace zpracované svazem UL. Jednou
z možností tedy je zajistit opět hromadnou objednávku a distribuci této publikace v aktualizované verzi pro rok
2004.

V roce 2003 obdrželi členové svazu soubor leteckých map v měřítku 1:200 000 vydaných svazem UL LAA
ČR. Vydání map předcházela široká diskuse o formě mapy. Diskutovanými možnostmi byla verze mapy ve for−
mě „leteckého atlasu“, tedy souboru uspořádaných map na číslovaných listech formátu A4 s jistými přesahy
s úpravou pro založení do pořadače (kroužkového bloku) s čtyřkroužkovou vazbou, alternativou byla klasická
skládací mapa. Při hlasování předsednictva rozšířeného o členy sportovní komise zvítězila alternativa klasické
mapy, kterou jste obdrželi. Otázku, která z alternativ je lepší a užitečnější nebudeme moci nikdy zodpovědět,
pokud nebudeme mít možnost varianty porovnat v letecké praxi. Předsednictvo proto předkládá návrh na vydání
letecké mapy v měřítku 1:200 000 ve formě výše uvedeného atlasu a vědomě nepředkládáme možnost vydání
mapy v letošním provedení..

Další reálnou možností je spojení obou předchozích variant (které je z hlediska plánování a přípravy letů ne−
jvhodnější, současně však také nejnákladnější).

Poslední možností je vybrat pouze základní svazový příspěvek a nezajišťovat žádné doplňkové služby.
V připojeném formuláři zjistíte, že předsednictvo dává možnost i nečlenům svazu včetně právnických osob

bez dalších omezení, (není tedy podmínkou ani členství v LAA ČR) zaslat předběžnou objednávku na letecký atlas
a na možnost kombinace atlasu a Databáze letišť®. (pokud se však některý ze svazů LAA ČR rozhodne připojit
k svazu UL, bude jeho členům poskytnuta za stejných podmínek jako členům svazu UL) Tento krok je veden sna−
hou o co největší náklad, který je podmínkou zajištění tisku za přijatelných nákladů. Rozdíl v ceně pro člena svazu
UL a pro nečlena vychází z hodnoty prací a služeb zajištěných předsednictvem svazu UL, které jsou členům
svazu poskytnuty bezplatně. Nečlenům nenabízíme objednávky samotné Databáze letišť® z toho důvodu, že pro
samotnou databázi existuje distribuční síť a vyšší hromadnou objednávkou nelze docílit snížení nákladů na její
vydání. Naopak společné vydání publikací by umožnilo zajistit provázanost informací, např. uvedením čísla
mapového listu u příslušného záznamu v Databázi letišť® a tím usnadnění práce s oběma publikacemi. Úsporou
nákladů při společné objednávce by mohla být úspora poštovních poplatků při společné distribuci.

Všechny finanční částky jsou informativní a konkrétní údaje bude možno stanovit až po vyjasnění velikosti
nákladu.
Současně připojujeme formulář pro podnikatele, kteří budou mít zájem o otištění své reklamy v Atlasu.

Valná hromada svazu UL se uskuteční dne 18.10.2003 v 10.00 
v jídelně Kovošrotu na ulici Ke Kablu v Praze 10, tedy na obvyklém místě.

Program:
Zahájení

Slovo prezidenta – prezident LAA ČR
Zpráva o činnosti předsednictva svazu – předseda svazu

Zpráva o činnosti sportovní komise a výsledcích státní reprezentace – předseda sportovní komise
Informace o správě SLZ – ředitel správy SLZ

Doplňovací volba člena předsednictva
Diskuse
Usnesení

Závěr
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Pozvánka na valnou hromadu a Anketa svazu UL



Dotazník svazu UL Za�lete vyplacen! na adresu: LAA "R
Svaz UL � anketa
Ke Kablu, Praha 10

jméno p#íjemní Datum narození
I"O u právnických osob

Ulice a $. popisné obec PS"

Jsem $lenem svazu UL
zakrou�kujte správnou odpov!%

ANO NE

Datum a podpis

PRODUKT

Cena pro !lena svazu
hrazená formou
!lenského p"ísp#vku ve
vý�i K!,--

Cena produktu pro
ne!lena svazu UL  Ve

vý�i K!

1 $lensky p#ísp!vek + databáze
leti�&

300,--

2 $lensky p#ísp!vek + atlas 400,-- 700,--

3 $lensky p#ísp!vek + atlas +
databáze leti�&

550,-- 850,--

4 $lenský p#ísp!vek na $innost
svazu a sportovní komise

100,--

"len svazu UL
Volba $íslo (zakrou�kujte)

Ne$len svazu UL
Volba $íslo (zakrou�kujte)

POZOR
Jste-li !lenem svazu, vypl$te

jen !ást pro !lena svazu,
nejste-li !lenem svazu, vypl$te

jen !ást pro ne!lena svazu.
1 2 3 4 2 3

Kontakt pro zájemce o zve!ejn"ní reklamy

V Leteckém Atlasu, který bude vydán LAA %R svaz UL mám zájem umístit svou
placenou reklamu. Mám zájem o zaslání návrhu smlouvy.

P&EDB'�NÝ ODHAD CEN � ZAKROU�KUJTE FORMU, O KTEROU BYSTE M'LI P&ÍPADN' ZÁJEM

LOGO LOGO a krátký
text %tvrtinu strany A4 Polovinu strany A4 Stranu A 4

2.500,-- K!
1 výtisk v cen#

5.000,-- K!
1 výtisk v cen#

10.000,-- K!
2 výtisky v cen#

20.000 K!
2 výtisky v cen#

30.000,-- K!
4 výtisky v cen#

Firma:
Název:_______________________

Adresa:_______________________

PS": _ _ _ _ _

Telefon:______________________

e-mail: ___________@__________

I"O: Jméno a podpis
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