
Letecká nehoda ULLa, typ Piper UL, 
22. 5. 2005, plocha SLZ Bahno Frýdek − Místek

Průběh letu a události:
Osádka provedla vzlet na VPD 34, který proběhl normálně až do výšky 15 met−
rů, ve které došlo k náhlé ztrátě tahu motoru. Instruktor, který seděl na před−
ním sedadle převzal ihned řízení a po potlačení převedl UL letoun do pravé se−
stupné zatáčky směrem na jedinou vhodnou plochu pro nouzové přistání.
Pokles rychlosti a ztráta výšky při tomto manévru byly ale natolik významné,
že UL letoun už nebyl plně ovladatelný. Při přiblížení k vyhlédnuté ploše neby−
lo možné srovnat pravý náklon a došlo k zachycení pravého křídla o zem. Ná−
sledovalo postupné poškození draku a to ve vzdálenosti 22 metrů, na konci se
UL letoun otočil o 180° kolem levé podvozkové nohy do protisměru a zastavil
se.
Zranění osob:
Pilot a instruktor byli při nehodě těžce zraněni.
Informace o posádce:
Pilot instruktor ULLa, pilot kluzáků, pilot vrtulníků, pilot instruktor letounů, věk
65 let, celkový nálet 2375 hodin a 8555 vzletů.
Rozbory:
Pilot a instruktor měli platné pilotní průkazy a byli pro let způsobilí.
UL letoun měl platný technický průkaz, uzavřené zákonné pojištění.
Technický stav pohonné jednotky letounu měl vliv na vznik letecké nehody.
Meteorologická situace byla pro let vyhovující.

Závěry
Hlavní příčina:
Pozdní potlačení – pozdní převedení UL letounu ze stoupání do klouzavého le−
tu, což mělo za následek značný pokles rychlosti a tedy neovladatelnost UL le−
tounu.
Spolupůsobící příčina:
Nezajištěný šroub držení hnací řemenice na kuželu klikového hřídele, toto spo−
jení není opatřeno klínkem, přenáší značný kroutící moment s velkými torsní−
mi kmity, šroub se uvolnil a došlo k prokluzu řemenice na kuželu, čímž vrtule
ztratila hnací sílu.
Komentář LAA:
Vysazení motoru po vzletu je nejméně příjemné, ale bohužel nejčastější, pro−
tože pohonná jednotka je nejvíce namáhána. Proto pokud možno vždy vzlétej−
te z počátku plochy, abyste mohli takovouto situaci řešit buď sednutím před
sebe do volného prostoru nebo měli dostatek výšky k návratu na místo vzletu.
Pokud provádíte zásahy do pohonné jednotky překračující rozsah běžné údrž−
by, musíte k tomu mít nejen odvahu, ale i potřebné znalosti a dostatek infor−
mací. Všechny spoje na motoru jsou vystaveny vibracím a proto musí být do−
statečným způsobem zajištěny proti uvolnění. V případě uchycení hnané
řemenice reduktoru musí být šroub (či matice) dotažen na předepsaný mo−
ment a zajištěn proti uvolnění buď mechanicky (např. podložkou s jazýčky),
nebo speciálním tmelem (Loctite apod.).

Zdeněk Doubek, 
hlavní inspektor provozu ULLa
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Pozemní incident ULH, typ CH−7, Kompress, 
14. 4. 2005, letiště Příbram

Průběh letu a události:
Během pojíždění na vyčkávací místo RWY 06 ve výšce cca 0,5 m nad zemí,
při rychlosti 5 km/h došlo k poklesu otáček hlavního rotoru. Pilot ve snaze
zastavit dopředný pohyb UL vrtulníku příliš přitáhl cyklické řízení a součas−
ně razantně snížil kolektivní řízení. Tím došlo k poměrně tvrdému doteku
ochranné ostruhy ocasní vrtulky o zem, od země k odrazu směrem vzhůru
a k následnému tvrdému dosednutí UL vrtulníku na zem, k prokmitnutí listu
hlavního rotoru, jeho zachycení o ocasní nosník a ten byl i s ocasní vrtulkou,
kýlovou plochou a stabilizační plochou odseknut.
Poškození SLZ:
Ocasní nosník, hřídel transmise, táhlo ovládání vrtulky, listy nosného rotoru,
listy ocasní vrtulky a kýlová plocha pro stabilizátor.
Ostatní škody:
Nevznikly.
Zranění osob:
Pilot s další osobou neutrpěli žádné zranění.
Informace o posádce:
Pilot instruktor ULLa, ULH – pilot, instruktor a zkušební pilot, věk 45 let, cel−
kový nálet 1000 hodin.
Meteorologická situace:
Jasno, vítr − skoro klid, teplota +13°C.
Rozbory:
UL vrtulník měl platný technický průkaz.

UL vrtulník byl pojištěn zákonným pojištěním.
Pilot nebyl pod vlivem alkoholu.
Pilot měl platný pilotní průkaz a k letu byl způsobilý.
Meteorologická situace byla pro let vyhovující.
Příčinou snížení výkonu motoru bylo prasklé koleno výfuku u hlavy druhého válce.

Závěry
Hlavní příčina:
Chybná technika pilotáže při snížení výkonu motoru.
Spolupůsobící příčiny:
Prasklé koleno výfukového potrubí u hlavy druhého válce, tím došlo k velkému
úniku výfukových plynů do ovzduší. V důsledku toho snížení výkonu turbíny,
tím následně i snížení výkonu motoru. Tento snížený výkon motoru pak nebyl
dostatečný k úspěšnému provedení vzletu ULH v obsazení dvoučlennou po−
sádkou.
Provedení opakovaného vzletu bez zjištění příčiny neúspěšného prvního
vzletu.
Komentář LAA:
Pokud pilot už dříve registroval snížení výkonu pohonné jednotky, neměl se
bez zjištění příčiny pokoušet o další let. Motor Rotax 914 disponuje velkým vý−
konem, který však způsobuje značné zatížení všech částí včetně soustavy tur−
bodmychadla. Pokud dojde k úniku spalin trhlinou ve výfuku před turbem, sní−
ží se tlak v potrubí, klesne výkon turbodmychadla a sníží se plnění motoru, což
vede k poklesu výkonu celé pohonné jednotky. U mechanicky složitého stroje,
jako je malý vrtulník s přeplňovaným motorem, je nutné pečlivě a často pro−
vádět kontrolu namáhaných dílů.

Rozbor mimořádných událostí v provozu SLZ

10 září
2005



Událost první
Dosud zjištěné okolnosti:
Pilot SLZ prováděl vzlet na letišti v Jaroměři. Po vzletu se strmým stoupáním
došlo k překlopení letounu přední částí dolů a následnému střetu se zemí.
Došlo k destrukci přední části letounu a těžkému zranění pilota. Při prohlídce
letounu bylo zjištěno, že na táhle podélného řízení k výškovce byl vypadlý spo−
jovací čep. Tato závada vedla ke ztrátě ovladatelnosti kolem příčné osy.
Nehodu šetří komise LAA ČR.

Událost druhá
V neděli 25.9. v odpoledních hodinách došlo k mimořádné letecké události ne−
daleko Hradce Králové u obce Blešno. Pilot pravděpodobně prováděl nouzové
přistání na louku jižně od Blešna. Po střetu se zemí se letoun vzňal a zcela
shořel. Pilot při nehodě zahynul.
Nehodu šetří komise ÚZPLN.

Zdeněk Doubek a Petr Chvojka, inspektoři provozu LAA ČR

Evektor − Aerotechnik a.s. Vydává
BULLETIN č. EV 97 – 007 a SPORTSTAR – 002
1. TÝKÁ SE: Nedostatečné vzdálenosti levé gumové hadice chladiče motoru

od výfukového potrubí předního levého válce.
2. DŮVOD: V provozu došlo k propálení levé gumové hadice chladiče moto−

ru od vlnovce výfukového potrubí předního levého válce. Příčinnou byla ne−
dostatečná vzdálenost mezi hadicí a vlnovcem výfuku. Nedostatečná vzdá−
lenost byla způsobena při výměně olejového filtru, kdy je pro vyjmutí filtru
nutné povolit a vytočit výfukové potrubí předního levého válce tak, aby by−
lo možno olejový filtr vyjmout. Při zpětné montáži výfukového potrubí se
musí zajistit dostatečná vzdálenost (min. 20mm) mezi výfukovým potru−
bím a levou gumovou hadicí chladiče.

3. OPATŘENÍ: Při každé výměně olejového filtru dbát na to, aby při zpětné
montáži výfukového potrubí předního levého válce byla dodržena minimál−
ní požadovaná vzdálenost 20mm od gumové hadice chladiče motoru
a 5 mm od olejového filtru, viz. příloha tohoto bulletinu. V provozu prová−
dět při předletových prohlídkách vizuální kontrolu stavu hadic systému
chlazení a trubek výfukového systému se zaměřením na nežádoucí inter−
akce. Poškozené hadice vyměnit před nejbližším vzletem. Při periodických
prohlídkách kontrolovat vzdálenost hadic systému chlazení od trubek výfu−
kového systému.

4. OPATŘENÍ PROVÉST: Před nejbližším vzletem, při každé periodické pro−
hlídce a po každé výměně olejového filtru provést kontrolu dodržení mini−
mální požadované vzdálenosti 20mm výfukového potrubí předního levého
válce od gumové hadice chladiče motoru a 5 mm od olejového filtru, viz.
příloha tohoto bulletinu. Poškozené hadice vyměnit před nejbližším vzle−
tem. Provedení Bulletinu zapsat do Letadlové knihy a Bulletin přiložit k Ná−
vodu k obsluze letounu). Při předletových prohlídkách provádět vizuální
kontrolu stavu hadic systému chlazení a trubek výfukového systému se za−
měřením na nežádoucí interakce.

5. PROVEDE: Pilot, vlastník letounu nebo jím pověřený mechanik.
6. NÁKLADY HRADÍ: Vlastník letounu

7. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Není potřeba žádný materiál
8. POSTUP PRÁCE: viz. Příloha.
9. PŘÍLOHY: Postup výměny olejového filtru
10.VYPRACOVAL: Ing. Petr Javorský

4.5.1.5 Výměna olejového filtru
Demontujte motorové kry−

ty. Klíčem č.12 odšroubujte
přední levé (ve směru letu) ko−
leno výfukového potrubí. Klí−
čem č. 13 povolte objímku to−
hoto potrubí na tlumiči výfuku.
Vysuňte koleno od motoru
a mírně odehněte výfukové
potrubí směrem od olejového
filtru. Vyměňte olejový filtr. In−
strukce pro výměnu filtru oleje
jsou uvedeny v Příručce pro
údržbu motoru ROTAX řady
912 − základní verze. Připojte
koleno výfuku k motoru a mír−
ně jej rukou dotáhněte. Na−
stavte vzdálenost výfukového
potrubí od hadice chladiče
a olejového filtru. Vzdálenost
od hadice chladiče musí být
min. 20 mm a od olejového
filtru přibližně 5 mm. Po na−
stavení vzdáleností koleno
a objímku dotáhněte. Kryty
motoru namontujte po naplně−
ní oleje.
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Rozbor mimořádných událostí v provozu PK

Dne 4. 9. 2005 Oldřichovice – Třinec, Velký Javorový
Pilot: 33 let
Zkušenosti: PL C platný 14 let, nálet nezjištěný
PG: Intox 25, výrobce Mac Para Technology s.r.o.
Počasí: Vítr slabý severní do 4 m/s s termickou aktivitou.
Popis události:
Pilot provedl vzlet ze startoviště V. Javorový u Třince. Při zkoušení PK došlo
k přebrzdění a následovalo zatwistování popruhů. Z důvodu nemožnosti dále let
ovládat použil pilot záchranný padák, na kterém byl spatřen ve výšce cca 80
m nad přistáním. Severním větrem byl pak při klesání na ZP snesen na dráty vy−
sokého napětí. Zde se zachytil a zůstal viset na nulovém vodiči. Záchrana
v ohrožení úrazem elektrickým proudem byla poskytnuta záchrannou službou
Ostrava a poruchovou pohotovostí ČEZ Ostrava.
Pilot byl snesen z drátů pomocí vojenského vrtulníku.
Při této akci nadále probíhal provoz na terénu a PK létaly v blízkosti letících vr−
tulníků.

Rozbor:
Pilot nezvládl pilotáž při letu na malé rychlosti a PK jednostranně přebrzdil, čímž
se dostal při sestupu na ZP do stavu nouze. Nejednalo se o úmyslné provádění
nestandardních let. režimů.

Na dráty byl snesen větrem, neprováděl tedy činnost nad dráty.
Pilot měl platný PL odpovídající kvalifikace, PK měl platný technický průkaz

a platné zákonné pojištění odpovědnosti.

Vezmu−li v úvahu pilotovu zkušenost s létáním, mohu mu vytknout let na ma−
lé rychlosti v dosahu drátů vysokého napětí, neboť vzhledem ke zkušenostem
mohl předpokládat z místa a výšky snos větrem na zmíněnou překážku. Přesto
jsme omylní a dá se předpokládat, že o snosu na ZP opravdu neuvažoval. Vítr
začal vát rychleji v době, kdy se již pilot snášel na ZP.

Opatrnost při letech v blízkosti elektrických vodičů však je na místě. Stačí
abyste prohnuli svou vahou vodič k druhému vodiči na vzdálenost 80 cm a do−
jde k elektrickému výboji, který vás silně popálí. Pamatuji si první dny po neho−
dě mého kamaráda, který po deformaci vrchlíku dosedl na vodič a došlo k vý−
boji. Jeho kombinéza byla na dvou místech propálena v rozsahu 20 x 20cm
a v těchto oblastech měl popáleniny 2−3°. Popáleniny nižšího stupně měl na ce−
lém zbytku těla.

Měl velké štěstí, že událost přežil bez větších následků na zdraví.

K činnosti dalších pilotů, kteří létali i přes probíhající akci proběhlo několik
diskusí na webech apod. Všichni se podivovali nad neukázněností pilotů. Velmi
nás tato neukázněnost poškozuje, protože na nás všechny pak ostatní pohlížejí
jako na neukázněná a nenapravitelná individua. Reakce přišla rychle i od Policie,
záchranářů, i Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy.

ČEZ se v souvislosti s událostí ptá na možnost omezit provozování paragli−
dingu v blízkosti el. vedení. Zákony a předpisy na to mají.

Miroslav Fejt

Závazný bulletin pro EV−97 a Sportstar

Informace o nehodách v provozu ULLa ze dnů 23. a 25. 9. 2005
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Předsednictvo Svazu paraglidingu svolává Valnou hromadu
dne 22. 10. 2005

Místo konání: Světlá nad Sázavou, Sál sklářského učiliště

Program Valné hromady Svazu PG

1. Registrace − 8.00 – 10.00 v sálu učiliště.
2. Zahájení v 10 hodin.
3. Uvítání hostů.
4. Volba návrhové a mandátové komise.
5. Schválení programu.
6. Projev Prezidenta LAA ČR.
7. Zpráva o činnosti předsednictva Svazu PG – Kamil Konečný.
8. Zpráva o činnosti sportovní komise – Milan Masařík.
9. Zpráva o hospodaření – Kamil Konečný.
10. Projednání možností dalšího rozvoje programu podpory startovišť – Mi−

chal Brabenec.
11. Návrh cílů delegátů na konferenci LAA.
12. Návrh kandidáta na Prezidenta LAA.
13. Diskuse.
14. Volba předsednictva, sportovní komise.
15. Volba delegátů na konferenci LAA.
16. Přijetí usnesen.
17. Ukončení valné hromady (nejpozději do 20:00).

Za předsednictvo svazu 
Kamil Konečný

Informace k valné hromadě svazu PG − organizační pokyny ze strany po−
řadatelů

1. příjezd do areálu školy − viz mapka, po příjezdu na Sázavskou ulici je vidět
3 čtyřpatrové budovy spojené dlouhou chodbou na sloupech, jet přímo do
areálu školy

− šipkou je naznačena cesta z Havlíčkova Brodu, pozor, šipka na mapce
vede kolem benzínky, v reálu po spatření areálu po levé ruce je hned od−
bočka dolů ke škole a znovu doleva do areálu, bude vidět otevřená bílá
brána

− ti, kteří přijedou od dálnice z Humpolce rovněž přijedou k mostu přes ře−
ku a dají se na most doleva, dále už po šipce a dle výše uvedených in−
strukcí

− při příjezdu od Ledče n. S. (též z dálnice) po vjezdu do města po levé ru−
ce benzínka, pak po cca 100 m odbočit doprava dolů a hned doleva do
areálu, bude vidět otevřená bílá brána

2. Parkování – cca 40 parkovacích míst přímo v areálu školy (prosím parko−
vat pouze na asfaltových plochách), potom možno využít parkoviště u uby−
tovny skláren – to je hned u vjezdu do areálu, dále je parkoviště na Sázav−
ské ulici hned nad areálem – cca 50 m od vstupní branky

3. V areálu školy bude značeno směrovkami, kde je VH pořádána, před vstu−
pem do budovy prosím o očištění obuvi.

Pozvánka a informace k valné hromadě Svazu paraglidingu
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