
Letecká nehoda ULLa Cora Allegro 
18. 1. 2004, plocha SLZ Staré Ždánice

Průběh letu a události:
Pilot odstartoval z plochy SLZ Milovice s další osobou na palubě k přeletu na
plochu SLZ Nymburk, kde se rozhodl pokračovat v letu směrem na Poděbra−
dy. Od jihu postupovala oblačnost se sněhovou přeháňkou. Pilot se rozhodl
pokračovat v letu do lepšího počasí směrem na východ. V prostoru Chlumce
nad Cidlinou pilot prolétával drobné sněhové přeháňky. Proto se rozhodl při−
stát na nejbližším letišti a tak zvolil plochu SLZ Staré Ždánice. Asi 3 minuty
před Starými Ždánicemi pilot vlétl do sněhové přeháňky kde zvýšil rychlost le−
tu na 110 km/h. Po prohlídce plochy a zhodnocení meteosituace se pilot roz−
hodl pro přistání na VPD 09. Otevřel vztlakové klapky do polohy pro přistání,
při rychlosti 80 km/h se zařadil do okruhu v poloze po větru. Po třetí zatáčce
se klesání letounu začalo zvyšovat, pilot přidal plyn a současně potlačil řídící
páku, aby udržel rychlost 80 km/h. Pilot se na plném plynu po třetí zatáčce
přibližoval k prahu VPD. Letoun se 34 m před místem nehody dotkl země
a pokračoval v nízkém letu za stále se snižující rychlosti, na okraji meliorační
struhy letoun podvozkem zachytil o pařez a v zápětí letoun narazil do břehu
meliorační struhy.

Poškození SLZ:
Zlomený příďový podvozek, prasklé dva listy vrtule, jeden list je ulomený,
prasklý průhledný překryt kabiny, poškozeny motorové kryty, za křídlem
zlomený trup, poškozen pravý konec křídla v oblasti náběžné hrany, v tru−
pu prasklé táhlo ovládání levého křidélka a vytržená přepážka v trupu za se−
dadly.
Zranění osob:
Pilot zraněn lehce, další osoba na palubě zraněna těžce.

Informace o posádce:
Pilot instruktor ULLa, věk 61 let. Nálet na ULLa 1890 hodin na použitém typu
320 hodin. Pilot kluzáků nálet 300 hodin. Pilot instruktor UL větroňů nálet 10
hodin. Celkový nálet pilota je 2200 hodin a 5000 startů.
Další osoba na palubě bez letecké kvalifikace.
Rozbory:
Pilot měl platný pilotní průkaz a na použitém typu měl dostatečnou zkušenost.
Pilot neměl před letem aktuální předpověď počasí. Letoun měl platný technic−
ký průkaz a sjednané zákonné pojištění. Meteorologická situace byla pro let
nevyhovující. Mokré křídlo od sněhové přeháňky mělo zhoršené aerodyna−
mické vlastnosti.

Závěry
Hlavní příčina:
Nezvládnuté přistání pilotem při zhoršených letových vlastnostech letounu.
Spolupůsobící příčiny:
Zhoršené aerodynamické vlastnosti mokrého křídla od sněhové přeháňky,
které výkon motoru již nepřekonal.
Komentář:
Pilot si měl před letem zjistit aktuální předpověď počasí, v případě přeháň−
kového počasí měl létat v dosahu letiště s možností přistání v případě
zhoršení počasí.

V případě zhoršených aerodynamických vlastností mokrého křídla od
sněhové přeháňky měl pilot provést přiblížení letounu na přistání s větší re−
zervou výšky.

Zdeněk Doubek, 
hlavní inspektor provozu ULLa

Změna tel. čísla inspektora provozu ULLa Jiřího Vašáka
na nové: 724 672 654.

Změna FREQ KBELY VĚŽ z 135,500 MHz na 120,875 MHz.

Letiště Karlovy Vary doplňte FREQ KARLOVY VARY INFO 123,600 MHz
pouze mimo provozní dobu AD.

NÁMĚŠŤ VĚŽ mimo provozní dobu TWR poskytuje ATS stanoviště MIL
ACC, volací znak PRAHA TEREN, FREQ 123,750 MHz.

Zdeněk Doubek, hlavní inspektor provozu ULLa
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Informace o letecké nehodě ULLa ze dne 6. 6. 2004

V neděli 6. 6. 2004 v podvečer došlo k nehodě s tragickými následky. Pilot le−
tadla utrpěl těžká zranění a druhá osoba na palubě utrpěla smrtelné zranění.
Šetření události vede komise ÚZPLN ve spolupráci s inspektorem LAA.

Z předběžných zjištění je možné v tuto chvíli konstatovat:
· letadlo bylo v den nehody pozorováno nezúčastněnými osobami při letu

v malých výškách a v ne příliš bezpečných konfiguracích,
· do prostoru nehody přiletěl pilot s druhou osobou na palubě nízkým průle−

tem (cca 10m),
· po nízkém průletu pilot prováděl stoupavou levou zatáčku s následným pře−

chodem do pravé zatáčky,
· v průběhu pravé zatáčky se ztratil z dohledu pozorovatelů stojících u hangá−

ru plochy nad kterou byl prováděn nízký průlet – byl pod úrovní pozorova−
telného horizontu,

· ke kontaktu se zemí došlo v pravém náklonu a pod relativně plochým úhlem,
· postupné vytracení energie po kontaktu se zemí bylo znemožněno prudkým

zbržděním o meliorační strouhu,
· osoba, která byla při nehodě smrtelně zraněna nebyla podle dosavadních

zjištění připoutána bezpečnostními pasy,
· doposud zjištěné skutečnosti vylučují možnost ovlivnění vzniku nehody

v důsledku technické závady.

Vlastní komentář k doposud zjištěným skutečnostem:
Podle dosud zjištěných informací se z mého pohledu jedná o nehodu z kate−
gorie událostí, které jsou charakterizovány tím, že pilot se vědomě přivedl do
neřešitelné situace, ve které se nakonec stal divákem procesu aerodynamic−
kých zákonitostí, které již nešlo změnit a s největší pravděpodobností i situa−

ce, která jej přivedla za hranice možnosti ještě nějaké rozhodnutí udělat. Ke
vzniku možnosti smrtelného zranění pravděpodobně přispěla nešťastná shoda
okolností, která spočívala v prudkém zbrždění o meliorační strouhu a s nej−
větší pravděpodobností i skutečnost, že smrtelně zraněná osoba nebyla při−
poutána bezpečnostními pasy. 

Jiří Koubík, inspektor provozu ULLa

Informace o letecká nehodě ULLa ze dne 16. 6. 2004

Ve středu 16. 6. 2004 v podvečer došlo v prostoru plochy pro SLZ Ústí nad
Labem k tragické nehodě UL letounu Zenair CH 601 při které utrpěl pilot
smrtelné zranění.

Z doposud známých skutečností lze konstatovat:
· pilot vzlétal z letiště za nepříznivých meteorologických podmínek (v místě

nehody silný vítr a mechanická turbulence),
· po odpoutání a v celém průběhu letu (stoupání) bylo patrné, že pilot má se

zvládáním mechanické turbulence problémy,
· pilot byl z hlediska zkušeností v nejrizikovější skupině (cca rok po výcviku

s odlétanými cca 100 hodinami)
· na žádnou technickou závadu se při ohledání na místě nepřišlo.

Komentář vzniklý na základě konzultace s inspektory kteří byli po události na
místě nehody šetřit; v přímé řeči inspektora:

„Počasí tam bylo mizerný.
Kdybych letěl se svými zkuše−
nostmi já, tak bych to možná
zvládnul, ale já bych neletěl“.

Poslední tři slova přímé řeči
jsou právě o tom, co jsem chtěl
říci; podcenění různých a fakto−
rů a přecenění vlastních schop−
ností je ta nejnepříznivější alter−
nativa podmínek pro zdárné
a bezproblémové ukončení letu.

Vlastností většiny „starých“,
dobrých a zkušených pilotů je
to, že co nejzodpovědněji vyhodnocují vnější vlivy a mají schopnost sebekri−
tiky a objektivního posouzení vlastních možností

Jiří Koubík, inspektor provozu ULLa
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Informace o letecké nehodě ULLa ze dne 3. 8. 2004

V úterý 3. 8. 2004 v časných odpoledních hodinách došlo k tragické nehodě
ultralehkého letounu poblíž Police nad Metují. 

Pražský pilot sem doletěl s motorovou verzí K 4, aby „povozil“ své pří−
buzné a známé.

Doposud známé skutečnosti:
· V průběhu několikátého letu, kdy pilot měl na palubě svého strýce, kroužili

v ostré pravotočivé zatáčce přibližně ve výšce 50 metrů nad úrovní terénu.
· V průběhu zatáčky došlo podle všech doposud zjištěných okolností k pře−

chodu letadla do pravotočivé vývrtky a následnému nárazu do země.
· Příbuzní a známí, kteří již byli svezeni, nebo ještě na let čekali sledovali ce−

lou událost v „přímém přenosu“.
· Obě osoby na palubě utrpěly v důsledku nehody smrtelná zranění.
· Pilotova zkušenost (letecká praxe) byla cca 300 letových hodin.
Událost šetří komise ÚZPLN.

Komentář:
Podle mého osobního prvotního úsudku se při této události OPĚT sešlo ně−
kolik nepříznivých okolností:
· Při výletu se svými známými a před jejich zraky má pilot vždy pokušení jít

na hranici svých možností a zpravidla i za ně.

· Při letu před zraky svých známých se pilot mnohdy pokouší ukazovat leta−
dlo a vlastní umění z malé vzdálenosti (tedy v malé výšce) a nedocení mož−
nost nebezpečí spočívající v letu nízko nad zemí.

· Praktická pilotní zkušenost v rozsahu mezi 100 až 500 odlétanými hodina−
mi, které jsou nalétány v relativně krátkém časovém období, je nejnebez−
pečnější doba letcovy kariéry, protože pilotova sebejistota je zpravidla veli−
ká a sebereflexe menší.

· U této konkrétní události došlo zřejmě k tomu, že pilot buď nepostřehl ne−
bezpečí možnosti přechodu do vývrtky (nedostatečně se věnoval rychlosti
ve spojení s velkým náklonem), nebo si toto nebezpečí neuvědomoval (ne−
uvědomil si v tu chvíli zvýšení pádové rychlosti ve vztahu k míře náklonu)
a zároveň se pohyboval ve výšce, ve které se přechod do vývrtky řeší už jen
velmi obtížně (zpravidla se už vyřešit nedá vůbec).

Jiří Koubík, inspektor provozu ULLa
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Informace hlavního inspektora PL

Rozbor nehod PL za období od 10. 6. do 2. 8. 2004

Upozornění pro instruktory a inspektory PL

Upozorňuji na povinnost instruktorů řídit se nařízeními Hlavního inspektora PL.
S tím souvisí povinnost splnit nařízení HI PL LAA ČR Radka Václavíka,

z června 2004, odeslat hlášení o činnosti instruktora a přiložený soupis vyba−
vení používaný k výuce. V tomto nařízení byl termín 20. 7. 2004 pro obdrže−
ní výukové videokazety a jednoho výtisku Učebnice paraglidingu od R. Plose
zdarma. V nařízení bylo též upozornění pro ty, kteří jej neodešlou, na neplat−
nosti jejich instruktorské licence od 1. 8. 2004. Pro kontrolu uvádím stav ke
dni 3. 8. 2004. V tento den bylo platných 46 instruktorských licencí.

Všichni, kdo aktivně školí a mají zájem i nadále činnost instruktora vyko−
návat, musí odevzdat zmíněná hlášení do 25. 8. 2004. Ostatním bude
k 1. 9. 2004 pozastavena platnosti instruktorských oprávnění.

Všichni inspektoři PL musí být členy LAA se zaplacenými příspěvky. Dále
mají mimo jiné pravomoc provádět kontroly uživatelů, osvětovou činnost
a přezkušovat žáků v různých stupních výcviku.

Inspektor je jmenovaná osoba. V současnosti máme 34 provozních in−
spektorů. K 1. 1. 2005 dojde k úpravě stavu inspektorů pro efektivní zabez−
pečení provozu.

Miroslav Fejt
Hlavní inspektor PL LAA ČR

Informace hlavního inspektora PL

Zájemci o kurz instruktora v roce 2005 zajistěte si absolvování kurzu nestan−
dardních letových režimů u školy Mistrál, nebo Tomáše Braunera. Potvrzení
budou vyžadována před ukončením výcviku instruktorů v roce 2005.
Školení bude probíhat ve 4−5 etapách, pokud se sejde více jak 7 vážných zá−
jemců.

Miroslav Fejt
Hlavní inspektor PL LAA ČR

Nehoda PK ze dne 12. 6. 2004 ve Špindlerově Mlýně při závodu
Adrenalin Cup 2004

Informace o pilotovi a PK:
Pilot − 30 let, platný pilotní průkaz PL A, PK Trend, 
zkušenosti − létá 4 roky, za poslední 2 roky 160 hodin.
Počasí:
J vítr 3m/s, s nastupující termickou aktivitou.
Popis nehody:
Pilot provedl vykrácení pomocí zatáček o 360°, poté nasadil po větru na ur−
čenou přistávací plochu – asfaltové parkoviště. V závěrečném dokluzu pokra−
čoval po větru a narazil do svahu pod plochou. Způsobil si tím těžké zranění.
Doporučení:
Závěrečný nálet na přistávací plochu je třeba provádět rozpočtem pomocí
3. a 4. zatáčky. V případě chyby v rozpočtu použijte náhradní prostor. Nepři−
stávat po větru.

Nehoda PK ze dne 4. 7. 2004 na vrchu Kozákov

Informace o pilotovi a PK:
Pilot − 36let, platný pilotní průkaz PL A, PK Yoki M, 
zkušenosti − nálet 15 hodin.
Počasí:
ZSZ vítr do 6 m/s, s doznívající termickou aktivitou.
Popis nehody:
Pilot po startu vletěl do západního průseku pod startem, kde došlo k asyme−
trickému zaklopení vrchlíku PK. Pilot na situaci nereagoval a po otočení
o 180° narazil do svahu. Způsobil si těžké zranění.
Doporučení:
Při větru 6 m/s je třeba předpokládat turbulentní proudění za překážkou. Při
asymetrickém zaklopení je nejdůležitější zabránit PK v pádu do zatáčky při−
brzděním naplněné poloviny PK. Pilot je zodpovědný za výběr podmínek, do
kterých startuje i s ohledem na své schopnosti.

✁

Redakce časopisu Pilot připravuje pro fanoušky létání 
nástěnné kalendáře pro rok 2005.
Kalendáře mají formát 44 x 31 cm, každý měsíc je na jednom listu, listy jsou
svázány kroužkovou drátěnou vazbou s očkem na zavěšení.
Distribuce kalendářů proběhne během měsíce září 2004.

Nabízíme kalendáře ve 2 variantách:
● Ultralehké letouny – nádherné původní záběry ultralehkých strojů létají−

cích v České republice.
● Paragliding – vůbec první ryze český paraglidingový kalendář, jedinečné

původní záběry padákových kluzáků a jejich pilotů ze světa i z domova.

Možnost objednání:
Kalendář bude distribuován během měsíce září v pořadí dle došlých objed−
návek až do vyprodání zásob. Objednávejte již nyní.
● poštou – vyplňte objednávkový lístek (na druhé straně) a zašlete jej spo−

lečně s kopií potvrzení o úhradě na adresu redakce časopisu Pilot:
Pilot LAA ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10

● přes internet: na adrese www.laacr.cz/kalendar vyplňte formulář (objed−
návka on−line).

Objednávka bude akceptována až po uhrazení objednaného zboží.

Cena:
Cena kalendáře je závislá na počtu objednaných kalendářů. Ke každé objed−
návce je připočítán manipulační poplatek 49 Kč (poštovné, balné).

1−4 ks á 199 Kč 5−20 ks á 189 Kč
1 ks 199 + 49 = 248 Kč 5 ks 945 + 49 = 994 Kč
2 ks 398 + 49 = 447 Kč 6 ks 1134 + 49 = 1183 Kč
3 ks 597 + 49 = 646 Kč 7 ks 1323 + 49 = 1372 Kč
4 ks 796 + 49 = 845 Kč 8 ks 1512 + 49 = 1561 Kč

9 ks 1701 + 49 = 1750 Kč
10 ks 1890 + 49 = 1939 Kč

Možnost úhrady:
● složenkou typu A na účet číslo: 1728769001/2400 (variabilní symbol

rodné číslo nebo IČO). Kopii ústřižku přiložte k objednávce (při objednáv−
ce poštou).

● bankovním převodem na účet číslo: 1728769001/2400 (variabilní sym−
bol rodné číslo nebo IČO). Kopii nebo opis příkazu k úhradě přiložte k ob−
jednávce (při objednávce poštou).
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Nehoda PK ze dne 10.7.2004 na vrchu Kozákov

Informace o pilotovi a PK:
Pilot − 53 let, platný pilotní průkaz PL A, PK Yoki S, 
zkušenosti − pilot PL od roku 1996.
Počasí:
ZSZ vítr 4−7m/s s aktivní bouřkovou oblačností.
Popis nehody:
Pilot se při svahování dostal do prostoru startu a při pokusu o přistání na vr−
chol nalétl do oblasti turbulentního proudění. Ve výšce cca 15 m nad zemí po
blíže neurčitelném kolapsu vrchlíku dopadl na zem. Způsobil si vícečetná těž−
ká zranění.
Doporučení:
Létejte pouze za vhodného počasí, pokud dojde ke zhoršení situace za letu, je
třeba provést bezpečnostní přistání v dostatečné vzdálenosti od překážek. Za
dané situace další dva piloti provedli včasné vzdálení od svahu a bezpečně
přistáli v prostoru před kopcem.

Nehoda PK ze dne 11. 7. 2004 na vrchu Kozákov

Informace o pilotovi a PK:
Pilot − 37 let, platný pilotní průkaz PL B, instruktor ve zkušební době, 
PK Korzár, zkušenosti − nálet přes 300 hod, zkušený pilot.
Počasí:
Z vítr 3−5m/s s výraznou termickou konvekcí.
Popis nehody:
Pilot při přistání na vrchol kopce manévroval pro vyklesání. Při těchto manév−
rech narazil tělem do překážky (parabolické antény) ve výšce cca 4 m. Při ná−
sledném kolapsu vrchlíku spadl na zem. Způsobil si těžké zranění.
Doporučení:
Přistání na vrcholu není vždy zcela bezpečné. Zvláště při kolísající síle větru je
nutno počítat s velkou obtížností tohoto manévru. V případě velké výšky pro
toto přistání je vhodnější provést průlet prostorem startu do svahového prou−
dění a pokusit se přistát bezpečně znovu, popřípadě přistát na určenou při−
stávací plochu pod svahem.

Nehoda ze dne 31.7.2004 na vrchu Medvědín, katastr obce
Špindlerův Mlýn.

Informace o pilotovi a PK:
Pilot − 23let, žák ve výcviku PL –A, 
splněny úlohy 5, 6, 7, 10 − celkem 39 letů. PK Golden/Orbit 26.
Počasí:
Polojasno, v místě zastíněný svah, vítr do 1 m/s proměnlivých směrů.
Popis nehody:
Pilot se rozhodl vzhledem k náhlému klesání k bezpečnostnímu přistání na
mýtinu ve svahu. Při doletu k okraji paseky zachytil o krajní stromy pravou
částí PK a přistál s velkou dopřednou rychlostí. Způsobil si těžké zranění.
Doporučení:
Pokud plochu pro bezpečnostní přistání nedosáhnete s rezervou výšky, je
vhodnější přistát na strom.

K nehodám:

Všechny uvedené nehody byly způsobeny špatným rozhodnutím pilota. I pilo−
ti létající dlouhá léta a provádějící kvalitní přelety, nedokáží provádět vždy
správná rozhodnutí s ohledem na danou situaci v malých výškách. Příkladem
může být svahování v sílícím větru v místech za této situace nevhodných (za
překážkou, nad vrcholem kopce, v sedle apod.). Rozbory nehod hovoří pře−
devším o příčině samotné nehody. Je třeba však sledovat i to, proč se pilot
do situace dostal. Přistání na kopci často nesou příliš mnoho rizik. Proto je
bezpečnější přistávat pod kopcem. Následky pádů zmírňuje používání pěno−
vých chráničů zad.

Dle předběžných zpráv vypracoval 
hlavní inspektor PL LAA ČR Miroslav Fejt.

Letecké kalendáře 2005 − OBJEDNÁVKA
Objednatel Jméno a příjmení / Název firmy: ..................................................................................................

Rodné číslo / IČO: ..................................................................................................

Kontaktní e−mail: ..................................................................................................

Kontaktní telefon: ..................................................................................................

Adresa pro zaslání Ulice: ..................................................................................

Město + PSČ: ..................................................................................

Objednávka Objednávám následující množství kalendářů:

............... ks kalendáře „Ultralehké letouny“
..................................................

............... ks kalendáře „Paragliding“ podpis objednatele

Informace o úhradě (objednávka bude akceptována až po úhradě celé částky; *zakroužkujte platné)

Zboží jsem již uhradil: složenkou − převodem* dne: ...............................

Objednávku společně s kopií dokladu o úhradě zašlete na adresu:

Pilot LAA ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10
Uhradit kalendáře můžete: Složenkou typu A nebo převodním příkazem na účet č. 1728769001/2400 (text nebo var. symbol − rodné číslo nebo IČO).

✁


