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Dne 12. 5. 2008 došlo na okraji obce Topolná v okrese Uherské 
Hradiště v �9:00 SELČ k nehodě motorového padákového kluzáku, 
při které přišel o život jeho pilot.

V současnosti probíhá vyšetřování nehody komisí inspektorů 
ÚZPLN a LAA ČR. K průběhu nehody jsou známé následující sku-
tečnosti.

Pilot s náletem na PPG cca 80 hodin s platným průkazem PPG, 
letěl společně s druhým PPG ve výšce cca 300 m nad terénem. 
V prostoru nehody zahájil ostrou pravotočivou spirálu, v níž pokra-
čoval bez známek vybírání až do nárazu na zem. Při nárazu si způ-
sobil zranění neslučitelná s životem, kterým po několika minutách 
podlehl.

Bylo zjištěno, že pilot doposud létal na padákovém kluzáku Mac 
Trend a před cca čtrnácti dny si pořídil nový vrchlík Nirvana Desire. 
Podle výpovědí často prováděl spirály s vybíráním nízko nad teré-
nem. Není známo, zda od doby přechodu na nový vrchlík na něm 
zkoušel ostrou spirálu. Další skutečností je, že pilot spirálu provedl 
v prostoru nad místem, kde se v tu dobu opalovalo děvče, přičemž 
místo dopadu bylo od tohoto prostoru vzdáleno cca do �0 metrů.

Při technické prohlídce nebyla zjištěna žádná závada na PPG. 
Vrchlík měl volné konce plně odbrzděné.

V současném stavu vyšetřování lze konstatovat, že příčinou 
nehody zřejmě bylo nezvládnutí pilotáže ve spirále. Je možné, že 
pilot vlivem přetížení upadl do bezvědomí a pokračoval v manévru 
až do nárazu do země. Dalších z možností je, že pilot vlivem rozdíl-
ných vlastností a sil v řízení v porovnání s předchozím vrchlíkem, na 

nějž byl zvyklý, jej nebyl schopen ze spirály vyvést. Přesná příčina 
je předmětem vyšetřování.

Již nyní je však pro ostatní piloty možné vyvodit nejméně tři 
poučení.

První je, že při přechodu na jiný vrchlík je naprosto nezbytné se 
seznámit s jeho letovými vlastnostmi a odlišnostmi od stávajícího, 
na který je pilot zvyklý. Domnívám se, že je vhodné k tomu využít 
některého z instruktorů se zkušenostmi na daném vrchlíku.

Druhým poučením je, že při v ostré spirále je reálné nebezpečí 
ztráty vědomí vlivem přetížení, a takový manévr musíme provádět 
s ohledem na tuto skutečnost, zejména s odtrimovaným vrchlíkem, 
který nemá tendenci k samovolnému vybírání.

Třetí je, že je potřeba všechny manévry ukončovat v minimální 
bezpečné výšce, která umožní případnou korekci při nesprávném 
způsobu vybírání manévru.

Pevně věřím, že si z této velmi smutné události vezmou poučení 
všichni motoroví padáčkáři a nejen oni, a doufám, že se takovými 
nehodami nebudeme muset již setkávat.

Ing. Miroslav Huml
Hlavní inspektor techniky MPK

NEHODA MOTOROVÉHO PADÁKOVÉHO KLUZÁKU
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ANC ICAO 
� : 500 000

Přední strana

49 �4 �5 N 0�6 33 30 E Změňte FREQ MEDLÁNKY INFO z �23,600 na �22,400 � APR 08 AMDT �9�/08

50 �5 �2 N 0�5 50 43 E Změna statutu AD HRADEC KRÁLOVÉ z neveřejného mezinárodního letiště 
na VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ/NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ. � APR 08 AMDT �9�/08

49 25 06 N 0�3 �9 �9 E Změna statutu AD KLATOVY z veřejné mezinárodní letiště na NEVEŘEJNÉ 
MEZINÁRODNÍ/VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ. � APR 08 AMDT �9�/08

49 0� 46 N 0�7 26 23 E Změna statut AD KUNOVICE z veřejného mezinárodního letiště na 
NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ. 24 APR 08 AMDT �92/08

48 58 48 N 017 07 29 E Změňte FREQ KYJOV INFO z 123,600 na 130,600 22 MAY 08 AMDT 194/08

Zadní strana

AD tabulka/table Změňte volací znak HAVLÍČKŮV BROD INFO na BROD INFO 3 JAN 08
AMDT �86/08

INFO frequencies
Změňte FREQ MEDLÁNKY INFO ze �23,600 na �22,400 � APR 08 AMDT �9�/08

Změňte FREQ KYJOV INFO z 123,600 na 130,600 22 MAY 08 AMDT 194/08

OPRAVY MAP, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ AIP

Nádherné letové počasí provázející začátek letošní termické sezony 
přineslo nejen pěkné přelety, ale i několik smutných událostí. Silná 
termika a termické poryvy měly za následek několik nehod. Z pěti 
zde popsaných nehod se čtyři staly pilotům s dobou vydání pilotního 
průkazu kratší než � rok.

Dne 13. 4. 2008 při přiblížení na přistání na Kozákově zahraniční 
pilot nevhodně zvolil plochu a způsob přiblížení a v turbulentním 
prostředí (závětrný rotorový válec) došlo v malé výšce (�0 – �5 m) 
ke kolapsu vrchlíku PK. Vzhledem k malé výšce se nestačil vrchlík 
zregenerovat a pilot dopadl v kyvu na zem. Došlo k těžkému zranění 
pilota, který byl následně letecky transportován do nemocnice.

Další nehoda s podobným průběhem se stala dne 27. 4. 2008 na 
Lysé hoře v Krkonoších. Pilot při přiblížení na přistání poblíž sta-
nice lanovky vletěl do turbulentního prostředí a vlivem ortografické 
turbulence došlo ve výšce �0 – �5 m k čelnímu zaklopení vrchlíku. 
Ani v tomto případě se vrchlík nestačil dofouknout a pilot se zranil. 
Bohužel při šetření nehody bylo navíc zjištěno, že pilot nemá uzavře-
né pojištění odpovědnosti. Domníval se, že toto je součástí členské-
ho příspěvku. Upozorňuji na skutečnost, že pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené třetím osobám je nutné uzavřít samostatně 
a není součástí jiných plateb.

Dne 4. 5. 2008 došlo ke třem nehodám.
K první nehodě PK došlo asi ve �4.00 hod na sjezdovce na 

Klínovci. Podle svědků došlo při startu následkem náhlého poryvu 
větru k úplnému čelnímu zaklopení náběžné hrany PK a pádu z výš-
ky přibližně �5 – 20 m.

Druhá nehoda se stala ve �4.55 v katastru obce Jíloviště. 
V danou chvíli foukal SZ vítr 3 – 5 m/s. Pilot s kvalifikací PL A létal 
na startovišti Cukrák a ve fázi příletu nad přistávací plochu došlo 
zřejmě vlivem termické aktivity k deformaci vrchlíku. Pilot ve výšce 
asi 20 m použil záchranný systém, který se však nestačil aktivovat. 
Přesto můžeme říct, že je vhodnější záchranný systém použít 
i v malé výšce, než bezmocně přihlížet.

Třetí nehoda tohoto dne se stala pilotu kvalifikace PL B na Rané, 
kdy krátce po vzletu v �5.�0 došlo k masivnímu asymetrickému 
zaklopení pravé části náběžné hrany a následné rotaci. Pilot se 
při pádu těžce zranil. Foukal slabý severovýchodní vítr s výskytem 
silných termických poryvů.

Komentář a doporučení LAA ČR:
Žádám zejména méně zkušené piloty, aby respektovali specifika 

jarního počasí. Výše popsané nehody opět podtrhují známý fakt, že 
nejnebezpečnějšími fázemi letu na PK jsou start a přistání, a nejčas-
tějšími příčinami nehod čelní nebo asymetrické zaklopení vrchlíku 
PK v malé výšce. Soustřeďte se důkladně na fázi startu a přistání, 
nespěchejte a počkejte si při startu na nejvhodnější povětrnostní 
podmínky, pro přistání volte místo bez překážek, za kterými by mohly 
vznikat turbulence. Zvažte důkladně, zda je v dané situaci vhodné 
zvolit přistání na kopci – to přináší zvláště v turbulentních termických 
podmínkách nebo při silném větru mnohá nebezpečí.

Jan Hájek
hlavní inspektor provozu PL LAA ČR

Mimořádné letecké události v provozu padákových kluzáků
(duben – květen 2008)
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Firma SHELL ve spolupráci s výrobcem motorů Rotax uvedla na trh 
nový typ motorového oleje AeroShell Oil Sport Plus 4.

Tento olej byl vyroben s ohledem na provoz motorů Rotax řady 
9�2 a 9�4 a je doporučen k používání firmou BRP – ROTAX.

Jedná se o polosyntetický vícerozsahový olej s následujícími 
parametry:

SAE viskozita 10W-40
Kinematická viskozita ASTM D 445
při 40 0C mm2/s 94,2
při �00 0C mm2/s �4,46
Viskózní index ISO 2909 �59
Hustota při �5 0C kg/m3 ASTM D 4052 87�
Bod vzplanutí °C ISO 2592 228
Bod tekutosti °C ISO 30�6 -33

Specifikace:
Splňuje nebo překračuje požadavky nejvyšších mezinárodních 

standardů:
API SL (výkonová specifikace dle amerických norem, min. 

požadavek API SG)
JASO MA (specifikace dle testu tření na mokré spojce – nutná 

pro použití ve čtyřtaktních motocyklových motorech, MA nebo MB)
VW 502.00 (firemní klasifikace dle společnosti Volkswagen – leh-

koběžný olej pro benzínové motory)
Olej schválen pro ROTAX 9�2 a Rotax 9�4 dle Servisní instrukce 

SI–9�2–0�6 revize � (výtah z původního znění této instrukce byl 
uveden v Pilotu č.3).

Použití:
Olej AeroShell Oil Sport Plus 4 je určen k použití ve 4taktních 

leteckých motorech,které vycházejí z konstrukce automobilových 

motorů a nemohou proto používat tradiční letecké oleje obsahující 
bezpopelnatou disperzní přísadu. Jedná se o motory karburátorové, 
se vstřikováním nebo přeplňované, jako ROTAX 9�2 a 9�4.

AeroShell Oil Sport Plus 4 je použitelný pro integrované reduktory 
a suché spojky.

AeroShell Oil Sport Plus 4 je určen k používání v motorech, které 
jsou provozovány na bezolovnatý benzín nebo olovnatý AVGAS 
�00 LL.

Intervaly výměny oleje při provozu motoru na různá paliva najdete 
v Příručce k použití motoru.

Vlastnosti a výhody
První olej vyvinutý speciálně pro motory lehkých letadel.
Podporuje čistotu motoru.
Napomáhá udržovat motor bez usazenin a glazury.
Pomáhá snižovat spotřebu oleje.
Pomáhá dosáhnou motoru TBO.
Chrání vysoce namáhané díly motoru před odíráním a opotřebe-
ním.
Přísady omezující pěnění oleje maximalizují účinné mazání a to 
zvláště u motorů, které mají integrovaný reduktor.
Lepší tekutost studeného oleje usnadňuje startování a poskytuje 
rychlejší ochranu motoru.
Vlastnosti oleje jsou stabilní i při vysokých teplotách.
Olej může být použit v jakýchkoliv klimatických podmínkách.
Olej chrání motor před korozí a opotřebením.

Olej si můžete objednat u firmy Teveso s.r.o. v ceně 2�5 Kč/litr vč. DPH.

Dle informací od firmy Teveso
zpracoval Petr Chvojka

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

INFORMACE O NOVÉM OLEJI PRO ČTYŘTAKTNÍ ROTAXY

Omezení provozu na Rané – 1. 8. 2008

1. 8. 2008 se na Rané u Loun uskuteční soutěž radiem řízených rychlostních větroňů (kat. F3F). Organizátoři budou v průběhu této 
soutěže využívat prakticky celý vrch Rané, a proto nebude ostatní provoz na Rané po celý den možný.

Jan Hájek, hlavní inspektor provozu PL LAA ČR
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