
Pozemní nehoda ULLa typu P92 Echo, 
7. 2. 2004, letiště Benešov

Průběh letu a události:
Po předletové prohlídce letounu a informaci o počasí pilot vyjel ze stojánky
od hangáru na vyčkávací místo VPD 27. Pilot zatočil o 90° vpravo, letoun se
naklonil na pravou stranu, pilot vypnul motor, po dalších 30 sekundách se
vlivem poryvu větru letoun přes motor převrátil na záda.
Poškození SLZ:
Letoun byl při nehodě značně poškozen.
Zranění osob:
Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
Informace o posádce:
Pilot instruktor ULLa, ŘL VFR, věk 28 let, nálet na ULLa 80 hodin, na použi−
tém typu 60 hodin. Pilot kluzáků a motorových kluzáků s náletem 280 ho−
din. Další kvalifikace pilot instruktor letounů, obchodní pilot, vlekař a výsad−
ky s náletem 720 hodin. Celkový nálet pilota je 1080 hodin.
Meteorologická situace:
8/8 Cu, dohlednost 10 km, teplota +15°C, vítr 270°, 30 kt nárazy do 40 kt.

Rozbory:
Pilot měl platný pilotní průkaz do 15. 12. 2005. Letoun měl platný technic−
ký průkaz do 4. 10. 2004. Letoun byl pojištěn zákonným pojištěním od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2004. Maximální vzletová hmotnost letounu nebyla překro−
čena. Meteorologická situace byla pro let nevyhovující. Pilot se před letem
informoval o stavu počasí.

Závěry
Hlavní příčina:
Nesprávné rozhodnutí pilota provést pojíždění a vzlet za nevyhovujících me−
teorologických podmínek pro provoz ultralehkých letounů.
Spolupůsobící příčiny:
Provozovatel zapůjčil letoun do nevhodných meteorologických podmínek.
Komentář:
Na této nehodě je zarážející, že pilot s takovými zkušenostmi a kvalifikace−
mi se vůbec rozhodne pro let. Takové rozhodnutí hraničí se zdravým rozu−
mem. Na letišti měli ostatní piloti odvážného letce upozornit na neletové po−
časí a vůbec neotvírat vrata u hangáru.

Letecká nehoda ULLa, typ Kosák 3, 
11. 4. 2004, u obce Kotopeky

Průběh letu a události:
Pilot odstartoval s další osobou na palubě z VPD 07 letiště Hořovice a po−
kračoval ve stoupání do výšky cca 100 m nad terénem. V této výšce pilot
převedl letoun do ostré levé zatáčky o 270°se strmým klesáním. Následo−
valo strmé stoupání, před jehož vrcholem došlo pravděpodobně k vysazení
motoru. S ohledem na malou výšku letu a ztrátu rychlosti po vysazení mo−
toru nezískal pilot dostatečnou rychlost ani prudkým manévrem k převedení
letounu do klesání. Pro malou rychlost letu nebyl letoun plně ovladatelný
a prudce dopadl na zem. Tím došlo k jeho zničení. Okolnosti pro znovuna−
bytí plné řiditelnosti letounu nepříznivě ovlivnilo také nouzové přistání se
zadním větrem.
Zranění osob:
Pilot s další osobou na palubě se zranili lehce.
Informace o posádce:
Pilot instruktor ULLa, nálet na ULLa 250 hodin z toho jako instruktor 150 ho−
din. Pilot kluzáků nálet 120 hodin. Pilot motorových kluzáků nálet 30 hodin.
Věk 29 let.
Rozbory:
Pilot měl platný pilotní průkaz a měl zkušenosti s bezpečným provedením
nouzového přistání do terénu. Letoun měl platný technický průkaz. Plochy
pro nouzové přistání byly vyhovující. Maximální vzletová hmotnost letounu
byla překročena o 46 kg.

Závěry:
Pilot prováděl v malé výšce nad terénem letové obraty s velkými úhly ná−
klonu a sklonu, při kterých došlo pravděpodobně k vysazení motoru. Prav−

děpodobnost vysazení motoru zvyšovalo konstrukční uspořádání pohonné
jednotky. Vysazení motoru mělo za následek ztrátu rychlosti, zhoršenou ři−
ditelnost letounu a jeho dopad na zem při pokusu o nouzové přistání. Příči−
nou letecké nehody bylo provádění letových obratů v malé výšce nad teré−
nem, chyba pilota v technice pilotáže po vysazení motoru a nezvládnutí
nouzového přistání do terénu, spolu s překročením vzletové hmotnosti le−
tounu o 46 kg.
Komentář:
Při letu v bezpečné výšce by pilot v pohodě přistál do terénu. Vhodných
ploch pro nouzové přistání bylo v prostoru nehody dostatek a nový letoun
mohl nalétat více jak 8,30 h od vyrobení. Piloti a instruktoři, mějte na paměti,
že při vašem rozhodování a létání máte v rukou zdraví a životy lidí, kteří jsou
s vámi na palubě a nepřivádějte se do situací, které sami nezvládnete – jak
potom chcete dobře učit létat ostatní?!
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Letecká nehoda ULLa, typ Eurostar EV 97, 
1. 5. 2004, letiště Praha – Letňany

Průběh letu a události:
Po letu v prostoru s další osobou na palubě pilot provedl přistání na VPD 05.
Dosednutí letounu proběhlo při vyšší rychlosti, než je pádová, na všechna tři
kola podvozku. V důsledku vyšší rychlosti dosednutí a vlivem táhlé terénní
nerovnosti v místě dosednutí odskočil letoun do výše cca 2 m nad zem. Při−
tom zároveň došlo k prasknutí pneumatiky předního kola. Poté letoun dose−
dl na zem s tvrdým nárazem na přední kolo bez tlumení pneumatikou – ná−
raz od země působil přímo na disk předního kola. Tím došlo k nadměrnému
zatížení přední části trupu a následným deformacím požární přepážky
a spodní části trupu.
Zranění osob:
bez zranění.
Informace o posádce:
Pilot ULLa, věk 57 let, nálet 56 hodin. Další kvalifikace pilot kluzáků nálet 80
hodin.
Rozbory:
Pilot měl platný pilotní průkaz do 9. 10. 2004. Pilot dle svého vyjádření v do−
bě po nehodě konzumoval alkohol (dvě 12° piva). Před letem dle svého tvr−

zení žádný alkohol nepožíval. Toto potvrzuje rovněž výpověď svědků, kteří
byli v době před letem i po něm neustále v jeho přítomnosti. Letoun měl
technický průkaz platný do 14. 3. 2005. Letoun byl pojištěn zákonným po−
jištěním od 1. 3. 2004 do 28. 2. 2005. Meteorologická situace byla pro let
vyhovující. Při prohlídce letiště v místě přistání nebyla nalezena žádná pro−
hlubeň narušující povrch letiště.

Závěry
Hlavní příčina:
Nesprávný způsob provedení přistání na větší rychlosti, než je pádová, bez
důsledného provedení výdrže nad zemí až po dosažení pádové rychlosti
a dosednutí na hlavní kola.
Spolupůsobící příčiny:
Táhlé terénní nerovnosti (vlny) na dráze letiště.
Komentář:
Na travnatém povrchu letiště jsou táhlé terénní nerovnosti (vlny), které při
správném provedení startů a přistání nemají vliv na bezpečnost provozu. Při
nesprávném přistání (např. na větší rychlosti, bez výdrže, na přední kolo
apod.) se však mohou podílet na zvýšeném namáhání podvozku letounu. Při
správném dosednutí na pádové rychlosti nemá letoun takovou kinetickou
energii, aby odskočil do výše cca 2 m nad zemí.

Letecký incident ULLa, typ Fokker Dr.1, 
9. 5. 2004 na letišti Hradec Králové
Průběh letu a události:
Po přeletu z leteckého dne ve Kbelích do Hradce Králové přistával pilot při
bočním větru zprava na betonovou VPD ve směru 160°. Dosednutí proběh−
lo normálně bez vybočení, na hlavní kola podvozku. Ve výběhu po snížení
rychlosti dosedl letoun na ostruhu. V této fázi došlo k vybočení letounu do−
prava, které už nešlo korigovat nožním řízením a brzdami. Letoun se naklo−
nil doleva, koncem spodního křídla až k zemi a přes kola hlavního podvozku
se sklonil přední částí dolů, kde se opřel o vrtuli a převrátil se na záda.
Incident proběhl bez zranění pilota.
Poškození SLZ:
Poškozená vrtule, deformované motorové kryty a odřený okrajový oblouk le−
vé poloviny spodního křídla
Informace o posádce:
Velmi zkušený pilot instruktor ULLa, zkušební pilot a řízené lety VFR. Pilot
měl na tomto typu dostatečné zkušenosti.

Rozbory:
V době přistání nebyla aktivní služba AFIS, která by mohla upřesnit aktuální
podmínky pro přistání. Vítr do 5 m/s ze směru 230° až 250°. Letoun Fokker
Dr−1 jako trojplošník má poměrně vysoko položené těžiště a podvozek ost−
ruhového typu. Vzhledem k tomu vyžaduje náročnější pilotáž i při rozjezdu
a výběhu na zemi a je citlivý na boční vítr.

Závěry
Hlavní příčina:
Nevhodná volba místa a směru přistání s ohledem na směr větru – přistání
na betonovou dráhu s bočním větrem zprava.
Spolupůsobící příčina:
Působení bočního větru zprava na letoun, destabilizující vliv ostruhového ty−
pu podvozku při vybočení.
Komentář:
V daných podmínkách bylo vhodnější provést přistání na travnatou část le−
tiště šikmo ke směru dráhy – ve směru proti větru.

Letecká nehoda ULLa, typ Twin, 
6. 6. 2004, 1 km západně obce Jeřice

Průběh letu a události:
Pilot odstartoval z plochy mezi obcemi Jeřice a Třebovětice, poté odletěl do
prostoru Chlumu u Hořic. Přitom stoupal do výšky 300 až 400 m nad zemí.
V této výšce se vracel od Hořic zpět k Jeřicím. V prostoru nad Svatogot−
hardskou Lhotou došlo ke ztrátě výkonu motoru. Pilot pokračoval v sestup−
ném letu směrem k vyhlédnuté ploše pro přistání mezi obcemi Jeřice a Třeb−
nouševes, letěl rychlostí cca 100 km/h a manipulací s plynovou přípustí se
neúspěšně snažil zvýšit výkon motoru. Když zjistil, že na vyhlédnutou plo−
chu nedoletí, provedl přistání s nedostatečně podrovnaným letounem do
vzrostlého porostu obilí. Přitom došlo k zachycení kol hlavního podvozku
obilím, prudkému zbrždění letounu a jeho převrácení na záda.
Zranění osob:
Pilot bez zranění. Další osoba na palubě zraněna těžce.
Poškození SLZ:
Zničený vrtulový kužel, tři listy kompozitové vrtule. Poškozená přední část
trupu včetně uložení motoru, ohnuté nohy hlavního podvozku, promáčklá
přístrojová deska a silně poškozena svislá ocasní plocha.
Informace o posádce:
Pilot ULLa, věk 40 let, nálet na ULLa 248 hodin / 315 startů, na použitém ty−
pu 240 hodin a 305 startů.
Rozbory:
Pilot měl platný pilotní průkaz do 27. 9. 2005. Letoun měl technický průkaz
platný do 6. 7. 2002. Maximální vzletová hmotnost letounu nebyla překro−
čena. Letoun nebyl pojištěn zákonným pojištěním na rok 2004. Pilot po ztrá−
tě výkonu motoru neprovedl okamžitý manévr nouzového přistání, ale po−
kračoval v letu na vzdálenou plochu. Pilot přistál do vysokého porostu obilí
se slabým zadním větrem (do 3 m/s).

Závěry
Hlavní příčina:
Nesprávný postup pilota po vysazení motoru.
Spolupůsobící příčina:
Přistání se slabým zadním větrem do porostu vysokého obilí.
Komentář:
Pilot měl po snížení výkonu motoru okamžitě zahájit manévr na nouzové při−
stání a neztrácet čas manipulací s plynovou přípustí. Výšku měl dostatečnou
a mohl přistát s podrovnaným letounem proti větru na plochu s nízkým po−
rostem, která byla bezpečně na dolet. Čím je rychlost dosednutí do vyššího
porostu menší, tím je menší možnost převrácení letounu na záda. Pilot si
měl před letem řádně ověřit platnost technického průkazu a zákonného po−
jištění.

Zdeněk Doubek, 
hlavní inspektor provozu ULLa LAA ČR

Bulletin LAA ČR
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Od 19. srpna je plocha Tachov/Oldřichov neveřejným vnitrostátním letištěm 
− opravte si v ICAO mapě, Leteckém atlasu a Databázi letišť

Přední strana – 49 47 52 N 012 42 25 E Doplňte nové AD Tachov/Oldřichovice
TACHOV/OLDŘICHOV 123,400

1639 − − 11
Zadní strana – Doplňte AD Tachov/Oldřichov, FREQ 123,400 MHz, volací značka TACHOV INFO.

Zrušte v ICAO mapě ČERNOVICE VĚŽ 124,500 MHz.

Ve dnech 30. − 31. 10 a 1. 11. 2004
bude na letištní ploše 
Boží Dar − Milovice 

zakázán provoz 
všech typů ultralehkých i ostatních letadel. 

Uzavřen bude také prostor LKR 23.

Bulletin LAA ČR

Olomouc, LKOL – zkrácení RWY

Platnost: od 19 AUG 04 do 31 JAN 06 1400 EST
V jihozápadní části pohybové plochy AD, v blízkosti THR RWY 10 L/R zahájeny stavební práce v souvislosti s výstavbou rychlostní silnice R 35. pohyb li−
dí a strojů.
Zpevněná plocha 15/33 uzavřena.
RWY 10/28R a 10R/28L zkrácena na 760 m posunutím THR RWY 10L a 10R o 140 m ve směru RWY.

Informace hlavního inspektora provozu ULLa

3



Upozornění

Upozorňuji piloty na neustálé narušování oblastí s omezením provozu. Na−
příklad se množí hlášení policie ČR na létání motorových i bezmotorových
PK v oblastech TMA, ADIZ a dokonce i CTR. Ač z posledních případů vyplý−
vá těžká identifikace pilotů, hrozí takovým hříšníkům přísný postih. V nepo−
slední řadě nám zhoršují tyto události možnosti při dojednávání podmínek
pro naše dosud poměrně svobodné létání. Dochází−li k narušování předpisů
kvalifikovanými piloty, jedná se z jejich strany o sobecké jednání poškozují−
cí zájmy ukázněné většiny. Dochází−li k narušování prostorů osobami ne−
způsobilými, nejen že riskují značné postihy, ale je třeba je označit a dát
možnost k nápravě jejich jednání v zájmu ostatních.

Dochází−li k porušování uživatelem způsobilým, je třeba se také zamys−
let nad působením instruktorů a inspektorů ve smyslu osvěty k dodržování
zákona a předpisů.

Zvláště se množí narušování prostoru ADIZ (5 km od státní hranice), TMA
letiště Ostrava Mošnov, CTR letiště Mošnov a nedodržování min. výšky nad
hustě obydlenou zástavbou (300 m nad nejvyšším bodem v okruhu 600 m).
Prohřešky těch, kteří je páchají, budou předány k řešení Ministerstvu dopra−
vy, odboru civilního letectví.

Seznam instruktorů PL s platnou licencí k 1. 9. 2004

Bartošík Radoslav, Beran Pavel, Brož Josef, Březina Pavel, Bzirský David,
Carbol Dalibor, Čermák Jaroslav ml, Čermák Jaroslav st, 

Ducháček František, Dvořák Petr, Fejt Miroslav, Fridrich Luděk, Fürst Pavel,
Garbier Petr, Grulich Jaroslav, Hašek Jiří, Horák Luděk, Kameníček Milan,
Kočí Aleš, Kučera Libor, Lacina Jan, Lexa Martin, Machartová Michaela,

Maňka Petr, Masařík Milan, Novotný Petr, Pastorek Pavel, Pospíšil Michal,
Pospíšil Petr, Salava František, Seidl Radek, Skrbek Lukáš, 

Stěhula Miroslav, Stránský Petr, Školník Pavel, Šrámek Jiří, Tomášek Petr,
Tomášek Rudolf, Trčka Zdeněk, Václavik Radek, Válek Josef, Valenta Jiří,

Večerek Jiří, Volný Miroslav, Zušťák Martin.

Instruktoři s neplatnou licencí 
nemohou na osobních listech potvrzovat splnění úloh.

Hradec Králové, 18. 7. 2004

Popis události:
Pilot přivedl na letiště svoji družku s vnučkou s tím, že je sveze na svém dvou−
místném stroji. Přitom je obě poučil, jak se mají chovat včetně toho, že nemají
vstupovat do blízkosti točící se vrtule. Nejprve naložil vnučku, sám nasedl ta−
ké a nastartoval motor. Poté došlo točící se vrtulí k zachycení jeho družky. Ta
utrpěla těžké zranění hlavy a po ošetření byla odvezena do nemocnice.
Komentář LAA:
Cílem našeho snažení, jak říkáme, je radost z létání. Mnozí z nás se snaží−
me přiblížit krásy létání i „neletcům“ z naší blízkosti. Bohužel to může do−

padnout i zcela opačně. Uvědomte si, že při létání „ve dvojím“ nesete dvoj−
násobnou odpovědnost a že „příležitostní letci“ si dělají podle vás obrázek
o celém našem létání. A jak je vidět, průšvih se může stát i na zemi. I když
všechno všem vysvětlíte, opatrnosti nikdy nezbývá (Murphyho zákony platí
vždy a všude). Riziko se zvyšuje u tlačné vrtule, na kterou dozadu nevidíte.
Pokud jsou kolem nějací lidé, je nejlépe mít pomocníka, který zadní polosfé−
ru uhlídá. V každém případě je nutné před spuštěním motoru ohlédnout se
na obě strany, zda se vzadu někdo „nemotá“. U mot. rogala je vhodné k to−
mu zařvat např. „od vrtule“ a pak teprve startovat (takhle to dělám už léta).

K další nehodě došlo 10. 8. 2004 nedaleko Olomouce

Popis události:
Pilot odstartoval z olomouckého letiště na první samostatný let s novým
strojem. Od počátku byl jeho let nestabilní se stranovými výkyvy. Let byl
ukončen tvrdým dosednutím s odskočením do vzdálenosti cca 25 m a po−
škozením stroje. Pilot byl odvezen do nemocnice s těžkým zraněním – ně−
kolikanásobnou zlomeninou pravé ruky. Dle výpovědi pilota byl mot. kluzák
od začátku letu nestabilní a obtížně řiditelný.

Komentář LAA:
V tomto případě letěl pilot svůj první let s novým MZK. S tímto typem předtím
ještě nelétal. Mohlo dojít k tomu, že stroj měl jiné vlastnosti a jinak reagoval
na řízení, než byl pilot zvyklý. Toto mohlo být také způsobeno nesprávným se−
řízením kluzáku. Pro ostatní z tohoto plyne: pokud máte nový stroj, musí být
dostatečně vyzkoušen zkušebním pilotem. Pokud půjde o dvousedadlovku od
toho, s čím jste létali předtím, důrazně vám doporučuji získávat vlastní zkuše−
nosti při letech ve dvojím s někým, kdo má s tímto strojem zkušenosti.

Ing. Petr Chvojka, 
hlavní inspektor ULLt LAA ČR

Dne 6. 8. 2004, svah u obce Rozhraní na Svitavsku

Pilot:
25 let, PL− A, od r. 2000, nálet cca 180 h, od jara létal méně.
PK:
Strato 26, třída B, padák nebyl pojištěn na škody způsobené třetím osobám.
Sedačka Lubin TX s laminátovým chráničem a třemi PET lahvemi, bez pě−
nového chrániče, s odpovídajícím záložním padákem, v použitelném stavu,
umístěném na boku.
Počasí:
Polojasno, nárazový vítr ze směru 60−115 st. 2 – 8 m/s, silná termická ak−
tivita.
Popis události:
Pilot při druhém letu ve svahovém proudění nezvládl pilotáž po deformaci ví−
ce jak 50% nosné plochy se zavlečením do šňůr a ve spirále narazil do sva−

hu. Výška letu před deformací cca 70 m. Pilot neřešil situaci použitím zá−
ložního padáku.

Terén se nachází na úbočí údolí řeky Svitavy v místě širokém cca 1 km.
Při silnějším větru se dá předpokládat dosažení rotorů z protilehlé strany až
do prostoru poblíž startu.
Zranění:
Pilot si způsobil těžké zranění.
Doporučení:
Je nutné hodnotit meteosituace nejen s ohledem na možnosti padákového
kluzáku, ale i vzhledem k terénu, na kterém chci létat. Někde je 5 m/s málo
na svahování a jinde se již nedá bezpečně létat. 

Asymetrické zaklopení se řeší v případě dostatku výšky vysednutím pro−
tilehlé strany a jejím bržděním. Pokud nejsme schopni režim korigovat, pou−
žijeme neodkladně záložní padák. 

Piloti PL A jsou oprávněni létat na PK kategorie A.
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Informace hlavního inspektora padákového létaní (PL)

Rozbor nehod PL za období od 3.8.2004 do 25.8.2004

V letních měsících se kromě jiných událostí staly dvě vážné nehody v provozu motorizovaných závěsných kluzáků:

Miroslav Fejt, 
hlavní inspektor PL LAA ČR

Rozbor leteckých nehod ULLt (MZK)
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Dne 7. 8. 2004, cvičný terén Mistřovice u Č. Těšína, 
převýšení cca 15 m

Pilot:
45 let, PL – A, od 3. 8. 2004.
PK:
Atis –S, třída A, padák nebyl pojištěn na škody způsobené třetím osobám.
Sedačka Revel s pěnovým chráničem páteře bez záložního padáku.
Počasí:
Polojasno, VSV nárazový vítr 2−8 m/s.

Popis události:
Pilot prováděl na svahu s malým převýšením, nácvik křížových startů s krát−
kými lety. Nezaznamenal sílící vítr a pokračoval dál ve cvičení. Při jednom
z pokusů jej svahové proudění ze startu vyneslo do výšky cca 7−10 m, kde
došlo vlivem turbulence k zaklopení náběžné hrany a v tomto režimu dopa−
dl na zem.
Zranění:
Způsobil si těžké zranění.
Doporučení:
Zvláště na cvičných terénech s malým převýšením dochází často k podce−
ňování meteorologických podmínek pro let. Je třeba vždy hodnotit meteosi−
tuace značně zodpovědně.

Komentář k nehodám:

Pilot z nehody u Mistřovic hodnotil situaci slovy: „V místě cvičení moc ne−
foukalo. Na dotaz letěl−li by za takových podmínek z Javorového odpověděl
jasně ne. Z toho je vidět, že mnoho pilotů podceňuje cvičné terény, a někte−
ří na nich dokonce létají v hadrových sedačkách bez jakéhokoliv chrániče.
Nebezpečí však hrozí zvláště v malých výškách, kdy nemá pilot čas na ře−
šení situace, často vzniklé v důsledku turbulencí v přízemní vrstvě. Násled−
ky takového přístupu mohou být i horší než v tomto případě. O velikonocích
r. 2003 došlo při činnosti na cvičném terénu v podkrkonoší ke smrtelné ne−
hodě, způsobené také silným větrem.
Po ukončení kurzu pro PL A, je třeba další vzdělávání pod odborným vede−
ním. Většina nezvládnutých pilotáží nestandardních let. režimů, je silně ovliv−
něna tím, že piloti neabsolvovali kurz pro PL B, dle PL 3. Snaží se tyto úlo−

hy provádět samostatně bez odborného dozoru. To vede k nesprávným ná−
vykům a teoretickým spekulacím.
Je značně rozšířený postup pilotů po kurzu PL A provádět další školení sa−
mostudiem.
Výcvik PL B však nenahradí ani dohlížitelská praxe ve školách.
Každý dlouholétající pilot Vám potvrdí, že učit se sám je značně rizikové. Pro−
to doporučuji absolventům výcviku PL A: choďte na kurzy PL B, nestandard−
ních let. režimů, termické kurzy, kurzy přesnosti přistání, navijáku apod. Pe−
níze takto vynaložené považujte za investici do vašeho zdraví a bezpečnosti.
Týdenní kurz PL A, Vás nikdy nemůže stoprocentně připravit na samostatné
létání bez rizik. Ukáže vám ale cestu, jak k létání přistupovat. Vědomosti zís−
kané v kurzu se bez opakování zapomínají.

Miroslav Fejt, 
hlavní inspektor PL LAA ČR

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.

l 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).

Letecké kalendáře 2005
OBJEDNÁVKA



Místo: Tolmin
Přítomni: Slíva, Stěhula, Pavloušek, Vejchodský, Vrbenský

1. Žádost M. Pospíšilové o udělení vyjímky k účasti v MČR (čeští piloti)
schválena. S podmínkou, že si vyřídí český PP do 30 dnů.

2. Sestavení reprezentace (ME):
1. Brauner
2. Stěhula
3. Pavloušek
4. Orlík
5. (DK) Večeřa

6. Vrbenský
7. (DK) Ohlídal
8. Vejchodský
Ženy dle konečného pořadí MČR

3. Sportovní řád. 
Doplnit do 3.7 − Organizátor musí zajistit umístění startovních čísel na
padáky závodníků
8.5.1 − Pilot je povinen mít u sebe během letu funkční radiostanici.

4. 8. 2004 
Tolmin

Letecké kalendáře 2005
OBJEDNÁVKA
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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).

Pro všechny piloty: Nedodržení zákonných podmínek je u 90% nehod.
Proto stručně opakuji:
Pilot musí mít u sebe (při činnosti) jako uživatel SLZ:
1. platnou pilotní licenci – pilotní průkaz
2. certifikát o pojištění za škody způsobené třetím osobám
3. platný technický průkaz.
Tyto doklady je povinen na požádání předložit inspektoru LAA ČR.
Nedodržení zákonných podmínek řeší Ministerstvo dopravy, odbor civilní−
ho letectví.

Miroslav Fejt, 
hlavní inspektor PL LAA ČR

Zápis zasedání SK 14.8.2004

POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!






