
Poslední Konference LAA ČR, která se konala v prosinci 2006, pověřila Radu
LAA ČR revizí stávajících Stanov LAA ČR a vytvořením návrhu nových Stanov
LAA ČR. Rada LAA ČR pro tento účel vytvořila speciální komisi, která ve stano−
veném termínu Radě LAA ČR návrh nových Stanov předložila. Rada LAA ČR roz−
hodla o otištění tohoto návrhu v Pilotu 10/2007, tzn. ještě před Valnými hroma−
dami jednotlivých svazů, aby zde mohl být členy svazů projednán. O dalším
osudu Stanov rozhodne prosincová Konference LAA ČR.

Obsah:
■ Znění návrhu nových Stanov LAA ČR
■ Nehoda UL letounu z pátku 14. 9. 2007
■ Rozbor nehod v provozu padákového létání

■ Nehoda motorového padákového kluzáku
■ Zápis ze zasedání Rady ze dne 26. 9. 2007
■ Oznámení o změně termínu konání kurzu instruktorů PL
■ Pohár v navigaci UL Letounů, Memoriál Petra Tučka, 

rok 2007, třetí ročník − celkové výsledky
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1 Právní status

1) Letecká amatérská asociace České republiky je založena jako
sdružení podle zákona číslo 83/1990 Sb. ze dne 27. března
1990 o sdružování občanů, ve znění pozdějších změn a do−
plňků.

§ 2 Název, zkratka názvu, logo a sídlo, statutární orgán a pode−
pisování

Název: Letecká amatérská asociace ČR
1) Oficiální zkratka: LAA ČR
2) Anglický název: Light Aircraft Association of the Czech Re−

public
3) Logo je uvedeno v příloze č. 1
4) Sídlo: Praha
5) Adresa: Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Hostivař
6) Identifikační číslo organizace: IČ 48137481
7) Statutárním orgánem LAA ČR je Rada LAA ČR
8) Jménem LAA ČR jedná prezident nebo další osoba pověřená

radou.
9) Jménem LAA ČR podepisuje prezident nebo další osoba po−

věřená radou tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
LAA ČR připojí vlastnoruční podpis.

§ 3 Účel založení LAA ČR

1) Sdružovat zájemce o rekreační a sportovní létání a hájit a pro−
sazovat jejich zájmy. Rekreačním a sportovním létáním je mí−
něno létání letadel za účelem rekreace, vzdělávání, sportu, vý−
cviku pilotů a individuální osobní dopravy jejich uživatelů. Za
letadla v tomto smyslu nejsou považovány bezpilotní pro−
středky a modely letadel.

2) Vytvářet podmínky pro pověření LAA ČR správou SLZ ve
smyslu zákona o civilním letectví a v případě pověření tuto
správu vykonávat.

3) Vytvářet podmínky pro sportovní a rekreační létání svých členů.
4) Vytvářet podmínky pro zajištění reprezentace ČR v leteckých

sportech.
5) Propagovat a popularizovat rekreační a sportovní létání.

HLAVA II PRINCIPY ČLENSTVÍ

§ 4 Vnitřní poměry v LAA ČR

1) Vnitřní poměry v LAA ČR jsou založeny na principu dobrovol−
nosti členství, rovnosti členů bez ohledu na rasovou, etnickou,
náboženskou a politickou příslušnost členů, na demokratic−
kých principech rozhodování a řízení činnosti a na dobrovolně
přijatém principu osobní odpovědnosti.

§ 5 Vznik členství

1) Členem LAA ČR se může stát fyzická osoba starší 15ti let, ne−
bo právnická osoba.

2) Členství vzniká okamžikem podání přihlášky LAA ČR, v níž zá−
jemce o členství potvrdí souhlas se stanovami LAA ČR a za−
placením členského příspěvku.

3) Členem LAA se nemůže stát osoba, která byla z LAA ČR vy−
loučena v době kratší než 5 let před podáním přihlášky.

4) Čestným členem LAA ČR může být jmenována fyzická osoba,
která významně přispěla k činnosti LAA ČR nebo se význam−
ně zasloužila o české letectví. O jmenování navržené osoby
čestným členem rozhoduje konference LAA ČR.

§ 6 Zánik členství

1) Členství zaniká:
a) Oznámením člena, že z LAA ČR vystupuje, okamžikem do−

ručení písemného oznámení LAA ČR,
b) Úmrtím člena.
c) Vyloučením člena rozhodnutím Rady LAA ČR.

2) Vyloučení je možné výhradně z následujících důvodů:
a) z důvodu hrubého porušení stanov LAA ČR,
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b) z důvodu poškození dobrého jména nebo zájmů LAA ČR.
3) Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen LAA ČR. Návrh

musí být písemný a musí v něm být uveden důvod návrhu na
vyloučení člena. Návrh musí být doručen LAA ČR v době, kdy
od události, na základě níž je navrhováno vyloučení člena ne−
uplynulo více než 12 měsíců.
a) Člen musí být přizván k jednání Rady LAA ČR, na němž je

o jeho vyloučení jednáno a má právo se hájit. Před jedná−
ním musí být seznámen s obsahem návrhu na vyloučení.
Při jednání musí být seznámen se všemi skutečnostmi, kte−
ré tvoří podklad k rozhodnutí Rady LAA ČR.

b) Rozhodnutí Rady LAA ČR o vyloučení musí být učiněno
nejpozději do 6ti měsíců ode dne podání návrhu. a je účin−
né dnem doručení písemného rozhodnutí členovi.

c) Rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a poučení o mož−
nosti podání opravného prostředku.

d) Proti rozhodnutí Rady LAA ČR se člen může odvolat ke
Konferenci LAA ČR prostřednictvím LAA ČR do 15ti dnů od
data, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o vyloučení. Podá−
ní odvolání nemá odkladný účinek, pokud konference od−
volání vyloučeného člena vyhoví, obnoví se členství od da−
ta účinnosti vyloučení.

e) Konference LAA ČR rozhodne o odvolání a buď zruší roz−
hodnutí Rady LAA ČR o vyloučení a nebo rozhodnutí Rady
LAA ČR potvrdí. Rozhodnutí konference musí být vypraco−
váno písemně a musí být doručeno členovi.

f) Konference LAA ČR o odvolání vyloučeného člena rozho−
duje hlasováním nadpoloviční většiny přítomných členů.

§ 7 Práva členů

1) Účastnit se všech aktivit LAA ČR a požívat výhod spojených
se členstvím,

2) Podílet se na rozhodování způsobem vyplývajícím ze stanov,
volit a být volen do orgánů LAA ČR. Právo volit a být volen
mají pouze členové − fyzické osoby − starší 18ti let, kteří jsou
registrováni alespoň v jednom svazu LAA ČR a splňují pod−
mínky stanovené v , odstavci , bodu  těchto stanov. Právnic−
ké osoby mohou hlasovat a volit ale nemají právo být voleny
do orgánů LAA ČR.

3) Navrhovat program a změny programu LAA ČR.
4) Žádat informace o činnosti orgánů LAA ČR a výsledcích revi−

ze hospodaření v LAA ČR a plnění programu LAA ČR.
5) Být členem kteréhokoliv svazu nebo více svazů a podílet se na

činnosti svazu, jehož je členem.
6) Realizace veškerých členských práv je podmíněna uhrazením

členských příspěvků za příslušné období.
7) Čestný člen má práva

a) veškerá práva člena LAA ČR s výjimkou volit a být volen do
orgánů LAA ČR

b) Čestný člen není povinen platit členské příspěvky.

§ 8 Povinnosti členů

1) dodržovat stanovy LAA ČR,
2) dbát na dobré jméno LAA ČR,
3) platit členské příspěvky ve stanovených termínech.

§ 9 Omezení výkonu členských práv a povinností

1) Členové LAA ČR, kteří jsou v pracovním poměru k LAA ČR po
dobu trvání pracovního poměru, nemohou hlasovat, na val−
ných hromadách svazů a na konferenci LAA ČR, nemohou vo−
lit a být voleni do orgánů LAA ČR a neplatí členské příspěvky.
Tato členská práva a povinnosti se obnoví okamžikem ukon−
čení pracovního poměru.

HLAVA III SVAZY LAA ČR

§ 10 Členění LAA ČR

1) LAA ČR je vnitřně členěna na svazy.

§ 11 Svazy

1) Svaz je složkou LAA ČR sdružující členy LAA ČR podle letec−
kých a technických odborností.

2) jsou ustaveny tyto svazy:
a) Svaz ultralehkého létání
b) Svaz motorového paraglidingu
c) Svaz paraglidingu
d) Svaz závěsného létání
3) Svaz přijímá organizační řád svazu, který stanoví orgány sva−

zu, jejich složení, pravomoci a způsob jejich ustavení a další
organizační pravidla fungování svazu.

§ 12 Orgány svazu

1) Svaz vytváří své vlastní orgány a kluby.
2) Nejvyšším orgánem svazu je Valná hromada svazu.
3) Valná hromada je tvořena přítomnými členy svazu. Valné hro−

mady se mohou účastnit členové svazu, kteří mají uhrazené
stanovené členské příspěvky svazu a LAA ČR pro příslušný
rok. Řádná Valná hromada se schází nejméně 1x za tři roky.
a) Řádnou Valnou hromadu svolává předsednictvo svazu.

Svolání Valné hromady bude zveřejněno s termínem a mís−
tem konání Valné hromady v dostatečném předstihu v mé−
diích LAA ČR.

b) Předsednictvo Svazu je povinno svolat Mimořádnou Valnou
hromadu, pokud o to požádá více než 10% členů svazu ne−
bo alespoň 100 členů svazu.

4) Valná hromada:
a) přijímá organizační řád svazu, který nesmí být v rozporu se

stanovami LAA ČR a jeho změny a doplňky,
b) volí předsednictvo svazu,
c) volí delegáty konference LAA ČR,
d) volí zástupce svazu v Kontrolní a revizní komisi,
e) navrhuje kandidáty na funkce Prezidenta a Předsedy kon−

trolní a revizní komise,
f) schvaluje program svazu,
g) schvaluje rozpočet svazu,
h) stanovuje svazové příspěvky,
i) vyjadřuje se ke zprávě o činnosti předsednictva svazu,
j) vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření svazu.
k) Rozhodnutí Valné hromady svazu je přijato prostou větši−

nou hlasů přítomných členů svazu.
5) Předsednictvo svazu

a) Předsednictvo svazu je výkonným orgánem svazu a rozho−
duje o všech záležitostech svazu mezi konáním valných
hromad.

b) Počet členů předsednictva a způsob jeho volby, povinnos−
ti a kompetence určí organizační řád svazu.

c) Jménem svazu uvnitř LAA ČR jedná předseda svazu, není−
li organizačním řádem svazu stanoveno jinak.

d) Předsednictvo zodpovídá za plnění programu svazu a za
hospodaření s finančními prostředky svazu.

e) Zástupce svazu v Radě LAA ČR volí předsednictvo.
f) Předsednictvo svazu si zřizuje odborné komise jako své

poradní orgány.
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6) Kluby – v rámci svazu mohou vznikat se souhlasem Svazu
a Rady LAA ČR kluby soustřeďující členy s odborným zájmem
o specifickou činnost v rámci svazu.

§ 13 Členství ve svazech

1) Každý člen LAA ČR se může písemným prohlášením doruče−
ným LAA ČR registrovat v některém svazu, čímž se stává čle−
nem svazu. Člen LAA ČR může být členem více svazů sou−
časně.

2) Člen LAA ČR může členství ve svazu kdykoliv zrušit písemným
prohlášením doručeným LAA ČR.

3) Člen může:
a) hlasovat a volit ve všech svazech, jejichž je členem a za

podmínky, že je držitelem platné letecké nebo technické
kvalifikace vztahující se k odbornosti příslušného svazu,
nebo je–li členem svazu déle než 24 měsíců nepřetržitě.

b) být volen do orgánu jen jednoho svazu nebo do orgánu
LAA ČR jen za jeden svaz. 

c) Člen LAA ČR, který není členem žádného svazu nemůže
volit orgány jakéhokoliv svazu, nemá právo hlasovat, volit
a být volen do orgánu jakéhokoliv svazu.

HLAVA IV KONFERENCE LAA ČR

§ 14 Konference LAA ČR

1) Nejvyšším orgánem LAA ČR je Konference LAA ČR.
2) Konference LAA ČR je tvořena delegáty Svazů a Prezidentem

LAA ČR.
a) 15 delegátů nominují svazy Ultralehkého létání a Motorové−

ho paraglidingu − motorové létání a 15 delegátů nominují
svazy Paraglidingu a Závěsného létání − volné létání.

b) Poměr počtů delegátů jednotlivých svazů svazů v rámci
motorového a volného létání bude stanoven dohodou před−
sednictev příslušných svazů. Nedojde−li k dohodě o pomě−
ru počtů delegátů, bude stanoven poměr podle poměru po−
čtu členů příslušných svazů.

c) Poměr bude určen Radou LAA ČR podle počtu členů sva−
zů k 1. 1. příslušného roku na prvním zasedání rady v pří−
slušném kalendářním roce a bude platný pro celý kalendář−
ní rok.

3) Zasedání Konference LAA ČR se koná nejméně jedenkrát za
rok.

4) Rozhodnutí Konference LAA ČR je závazné pro členy a orgá−
ny v rámci LAA ČR.

§ 15 Působnost Konference LAA ČR

1) Konference rozhoduje o:
a) přijetí a změnách stanov LAA ČR,
b) přijetí programu LAA ČR na dobu do dalšího jednání Kon−

ference,
c) přijetí pravidel hospodaření LAA ČR,
d) přijetí zprávy kontrolní a revizní komise LAA ČR,
e) přijetí zprávy o činnosti Rady LAA ČR,
f) výši členských příspěvků,
g) rozpočtu a sazebníku plateb za služby poskytované LAA

ČR,
h) rozpočtu LAA ČR,
i) odvolání člena proti rozhodnutí Rady LAA ČR o jeho vylou−

čení z LAA ČR,
j) případném zrušení ustanovení organizačního řádu svazu,

které je v rozporu se stanovami LAA ČR.

2) Konference volí a odvolává tajnou volbou:
a) Prezidenta LAA ČR,
b) Předsedu kontrolní a revizní komise LAA ČR.

3) Konference je usnášeníschopná, je li přítomna nadpoloviční
většina osob s hlasovacím právem.

4) Konference přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů přítom−
ných osob s hlasovacím právem.

§ 16 Svolávání Konference LAA ČR

1) Konferenci LAA ČR svolává:
a) prezident LAA ČR,
b) nesvolá−li Konferenci LAA ČR Prezident LAA ČR, může ji

svolat Rada LAA ČR,
c) mimořádné jednání Konference LAA ČR může svolat Kon−

trolní a revizní komise LAA ČR, pokud zjistí v činnosti Ra−
dy LAA ČR závažné nedostatky,

d) mimořádnou Konferenci LAA ČR musí Rada LAA ČR svolat
na písemný požadavek dvou svazů nebo 200 členů LAA ČR
s programem plynoucím z návrhu na svolání Konference
a to do 60 dnů od doručení požadavku Radě LAAČR.

HLAVA V PREZIDENT LAA ČR

§ 17 Kompetence prezidenta LAA ČR

1) Reprezentuje LAA ČR
2) Svolává Konferenci LAA ČR
3) Řídí jednání Rady LAA ČR
4) Jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance LAA ČR po schvá−

lení Radou LAA ČR,
5) Uzavírá, mění a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci LAA

ČR po schválení Radou LAA ČR.

§ 18 Volba Prezidenta LAA ČR

1) Prezident LAA ČR je volen na dobu 4 let z členů LAA ČR taj−
nou volbou delegáty Konference LAA ČR z kandidátů navrže−
ných svazy.

2) Mandát končí zvolením nového Prezidenta LAA ČR, odstoupe−
ním prezidenta, rozhodnutím Konference LAA ČR o odvolání
prezidenta nebo smrtí prezidenta.

3) Prezident je zvolen, získá−li nadpoloviční většinu hlasů delegá−
tů Konference.

HLAVA VI KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE
LAA ČR

§ 19 Kontrolní a revizní komise LAA ČR

1) Kontrolní a revizní komise je složená z předsedy voleného
Konferencí LAA ČR a dobu 2 let a 4 mi členy Kontrolní a re−
vizní komise zvolenými svazy.

2) Kontrolní a revizní komise kontroluje:
a) hospodaření LAA ČR,
b) správnost vedení účetnictví,
c) uzavírání obchodních smluv a jejich plnění,
d) rozpočtovou kázeň.

3) O výsledcích své činnosti průběžně informuje členskou zá−
kladnu, Konferenci LAA ČR a Radu LAA ČR formou výroční
zprávy.
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4) Předseda Kontrolní a revizní komise nebo jim určený člen
Kontrolní a revizní komise má právo účastnit se jednání Rady
LAA ČR.

5) Členové Kontrolní a revizní komise mají právo účastnit se Kon−
ference LAA ČR bez hlasovacího práva.

6) Předseda Kontrolní a revizní komise nebo jím určený člen
Kontrolní a revizní komise je povinen účastnit se jednání Rady
LAA ČR, jestliže jej o to Rada požádá.

§ 20 Volba předsedy Kontrolní a revizní komise LAA ČR

1) Předseda Kontrolní a revizní komise LAA ČR je volen tajnou
volbou Konferencí LAA ČR z kandidátů navržených svazy.

2) Člen Rady LAA ČR, delegát Konference LAA ČR nebo člen
předsednictva svazu nemůže být volen.

3) Předseda Kontrolní a revizní komise je zvolen získá−li nadpo−
loviční většinu hlasů.

HLAVA VII RADA LAA ČR

§ 21 Rada LAA ČR

1) Rada LAA ČR je sedmi členná a skládá se z Prezidenta LAA
ČR a ze šesti členů zastupujících svazy.

2) Svaz UL létání a Svaz Paraglidingu zastupují v Radě LAA ČR
dva zástupci, Svaz Závěsného létání a Svaz Motorového pa−
raglidingu zastupuje v Radě LAA ČR jeden zástupce.

3) Za člena Rady LAA ČR jmenovaného svazem, který se nemů−
že jednání Rady zúčastnit, může svaz vyslat na jednání rady
zástupce. Zástupce má při jednání Rady veškerá hlasovací
práva.

4) Členství v Radě LAA ČR je čestné a členům budou hrazeny
náklady spojené s výkonem funkce.

5) Rada LAA ČR jedná nejméně čtyřikrát v roce.
6) Jednání Rady svolává Prezident.
7) Nesvolá−li jednání Rady Prezident, mohou jednání svolat 4

členové rady.

§ 22 Kompetence Rady LAA ČR

1) Rozhoduje o svolání řádného a mimořádného zasedání Konfe−
rence LAA ČR pokud je nesvolal Prezident.

2) Navrhuje rozpočet a předkládá jej k rozhodnutí Konferenci LAA
ČR.

3) Přijímá organizační řád LAA ČR.
4) Řídí a kontroluje sekretariát LAA ČR.
5) Projednává a řeší stížnosti členů LAA ČR.
6) Jmenuje redakční radu LAA ČR, určuje ideově obsahovou ná−

plň médií LAA ČR.
7) Ustavuje odborné komise jako poradní orgán Rady LAA ČR

a jmenuje jejich členy.
8) Může svolat valnou hromadu svazu, jehož předsednictvo ne−

vyvíjí činnost nebo jedná v rozporu se zájmy LAA ČR.
9) Rozhoduje o vyloučení člena LAA ČR.

HLAVA VIII Sekretariát LAA ČR

§ 23 Sekretariát LAA ČR

1) Sekretariát LAA ČR tvoří zaměstnanci LAA ČR, v jejichž kom−
petenci jsou záležitosti určené organizačním řádem, zejména:
a) členské záležitosti LAA ČR,
b) mediální záležitosti LAA ČR,

c) hospodaření LAA ČR,
d) administrativní záležitosti orgánů LAA ČR a Svazů LAA ČR.

2) Strukturu, povinnosti, popisy funkcí a další podrobnosti výko−
nu činnosti sekretariátu podrobně upraví organizační řád.

HLAVA IX HOSPODAŘENÍ LAA ČR

§ 24 Příjmy LAA ČR

1) LAA ČR hospodaří s prostředky, které získává:
a) z členských příspěvků,
b) z dotací a grantů,
c) z darů fyzických a právnických osob,
d) z příjmů vznikajících úhradou plateb za služby,
e) z příjmů vznikajících úhradou poplatků v souvislosti s vý−

konem správy SLZ,
f) z hospodářské činnosti LAA ČR provozované v rámci plat−

ných zákonů a ostatních předpisů.
2) Členské příspěvky

a) Výši příspěvků schvaluje Konference LAA ČR.
b) Pokud nebude možno zajistit plnění přijatého programu

z příjmu plynoucího ze stanovených příspěvků je Rada LAA
ČR povinna vyzvat Prezidenta LAA ČR ke svolání mimořád−
ného jednání Konference LAA ČR a navrhnout buď změnu
programu nebo změnu příspěvků.

3) Svazové příspěvky
a) Svazové příspěvky určují Valné hromady Svazů.
b) Svazové příspěvky jsou vybírány společně s členskými pří−

pěvky LAA ČR.
4) Hospodaření Svazů

a) Svazy hospodaří s prostředky získanými:
b) ze svazových příspěvků,
c) z příspěvků na činnost svazu poskytnutých z prostředků

LAA ČR,
d) z darů fyzických či právnických osob jmenovitě darova−

ných pro potřeby svazu nebo na akci zabezpečovanou sva−
zem,

e) z účelových dotací na jmenovité akce zajišťované svazem,
f) z příspěvků přidělených Radou LAA určených na zajištění

sportovní reprezentace.
g) Za hospodaření Svazu zodpovídá na základě rozpočtu sva−

zu schváleného Valnou hromadou svazu jeho Předsednic−
tvo, které rozhoduje o výdajích v souladu s programem pří−
slušného svazu a usnesením jeho Valné hromady.

h) Evidenci hospodaření Svazu vede Sekretariát LAA ČR, kon−
trolu hospodaření provádí kontrolní a revizní Komise LAA
ČR.

HLAVA X PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ

Současné znění stanov přijaté dne … ………... 2007 
představuje úplné znění stanov a nahrazuje znění 
ze dne 11. listopadu 2005.
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5. 8. 2007 − Černá hora

Dne 5. 8. 2007 došlo na Černé hoře k nehodě padákového kluzáku. Pilot
věk 42 let, pilotní průkaz PL A vydán v březnu 2007.
Počasí: výškově převládající SV vítr asi 5 m/s. Silná termická turbulence.

Při prohlídce padáku zjištěna krátká délka řídících šňůr.
Pilot nezvládl řízení PK po deformaci následkem silné turbulence.

V první fázi padal v režimu ustáleného plného přebrždění. Následně měl
PK tendenci předstřelem nabrat rychlost, ale byl opět přebržděn. Tato si−
tuace se dvakrát opakovala. Poté již pilot padal v různých kyvech bez
použití záchranného padáku až do větví smrkového lesa. Do lesa spadl
rychlostí klesání asi 6 m/s. Po 10 vteřinách došlo k uvolnění PK a ná−
sledoval pád na zem, při kterém se pilot zranil.

Komentář a doporučení LAA:
Pokud nejste schopni padák po deformaci ustálit v letové pozici, neváhej−
te s použitím záchranného padáku. V tomto případě pilot propadal asi 500
výškových metrů a o použití ZP se nepokusil. Skutečnost, že se vrchlík ne−
zregeneroval jistě ovlivnil fakt, že padák měl zkrácené řídící šňůry.
25. 8. 2007 – Javorový vrch u Třince

Dne 25. 8. 2007 na přistávací louce pod Javorovým, došlo při přistání ke
zlomení nohy žáka ve výcviku. Přesto, že žák byl vybaven předpisovou
obuví a přistával proti větru, po přistání si přisedl levou nohu a došlo k je−
jímu zlomení.

Komentář a doporučení LAA:
Při létání se mohou stát nehody, i když je všechno podle předpisů. Proto
létejme tak, aby riziko zranění, či nehody bylo co nejmenší. Obzvlášť to
platí pro instruktory a střediska pilotního výcviku, kde v tomto roce evidu−
jeme nárůst zranění žáků.

25. 8. 2007 – Javorový vrch u Třince

Téhož dne na stejném terénu došlo k těžkému zranění žáka ve výcviku. Byl
to jeho třetí výškový let na uvedeném terénu a pátý den výcviku. Po spl−
nění předepsaných úloh měl žák provést rozpočet na přistání a přistát. Vz−
hledem k velmi hustému provozu nad přistávací plochou jej navedl in−
struktor ve výcviku na východní stranu přistávací plochy (směrem od
parkoviště). Tím došlo k situaci, že žák prováděl přiblížení k přistávací plo−
še proti větru. (v danou chvíli foukal západní vítr 3−4 m/s). Vlivem proti−
větru a malé výšky nad překážkou došlo k zachycení postrojem o dráty
elektrického vedení a následně k pádu z výšky asi 7 m.

Instruktor, který žáka naváděl na přistání, neměl ukončený výcvik in−
struktora a měl být pod dohledem jiného, zkušeného instruktora. To, že
výcvik prováděl samostatně, vede k opatření, že mu licence nebude vy−
dána. Inspektor, který o situaci věděl, bude řešen pozastavením plat−
nosti licence a přezkoušen ze znalosti předpisů a výcvikové osnovy.
25. 8. 2007 − Kozákov

Třetí nehoda téhož dne se udála na Kozákově. Vanul západní vítr 4−5 m/s
se silnou termickou aktivitou.
Pilot s licencí PL B se při vylétnutí ze stoupavého proudu nechal zafouk−
nout nad silnici za parkovištěm asi v 50 metrech. Při snaze přeletět před
kopec došlo vlivem závětrné turbulence k čelnímu zaklopení náběžné hra−
ny, na které pilot nereagoval. Po následném předstřelu došlo v kyvu ke
kontaktu pilota se zemí.

Doporučení LAA:
Při létání v malé výšce nad terénem počítejte s možností vzniku mecha−
nické turbulence, zvláště pokud letíte za překážkou.

Jan Hájek, 
hlavní inspektor provozu PL LAA ČR

V pátek 14. 9. 2007 v cca 11: 30 SELČ došlo k tragické nehodě UL le−
tounu S WING u Vandsdorfu, při které došlo ke dvěma smrtelným zraně−
ním.

Z doposud zjištěných skutečností lze uvést:

− Na palubě byl zkušený šedesátiosmiletý pilot spolu s další osobou, žen−
ského pohlaví, bez letecké kvalifikace.
− Dle dostupných informací se mělo jednat o let do prostoru bydliště spo−
lucestující, které bylo zároveň místem bydliště pilota, zřejmě za účelem
prohlídky vlastních „statků“ z ptačí perspektivy a možná i jejich fotografo−
vání, či „obhlídky“ k němu.
− Nehodu šetří komise UZPLN.

Podle prvotních informací z místa nehody:
− Letoun narazil do země pod velmi strmým úhlem.
− Trosky na místě nárazu odpovídají tomu, že se mohlo s největší pravdě−
podobností jednat o rotaci se skloněnou přídí letounu − vývrtku.
− Dle prvotních informací svědků, ale i s ohledem na poškození stroje, do−
šlo ke konfliktní situaci za letu s největší pravděpodobností v malé výšce
−60−100 metrů AGL.
− Z počátečního ohledání nic nenasvědčuje tomu, že by technická závada
mohla být příčinou nehody.

Komentář:
Podle mojí soukromé hypotézy, stavěné na doposud zjištěných skuteč−
nostech, se mohla celá událost odehrát následovně:
− Pilot, ve snaze ukázat sledované objekty na zemi co nejdetailněji, letí níž
− aby sledované objekty na zemi vydržely co nejdéle v zorném poli, snižu−
je rychlost,
− když sledovaný objekt na zemi začíná mizet ze zorného pole (a je jedno
jestli ze zorného pole pilota, nebo druhé osoby), pilot točí zatáčku (při to−
čení takovéto zatáčky mnohdy dochází k jejímu nevyváženému provedení
− víc nohy, anebo k přehnanému náklonu, ve snaze udržet objekt na zemi

v zorném poli co nejdéle − dovolit si však konstatovat, jestli v daném pří−
padě ale k něčemu takovému došlo, by už v tuto chvíli byla opravdu vel−
ká spekulace).

Kdyby se moje hypotéza šetřením potvrdila, šlo by zřejmě mj. konstato−
vat, že:
− pilot podřídil svoji činnost ve vzduchu potřebám pohledů na zem a pod−
cenil neúprosné fyzikální zákony.

Dle mého soudu to však má být právě naopak. V našem sportovním
létání by měl mít pilot vždy na prvním místě respektování fyzikálních zá−
konů, které nám umožňují přivést letadlo opět bezpečně na zem a vše
ostatní odsunout až na místa další.

Jiří Koubík
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Nehoda UL letounu z pátku 14. 9. 2007

Rozbor nehod v provozu padákového létání



Dne 23. září 2007 došlo v blízkosti letiště ve Vyškově k nehodě moto−
rového padákového kluzáku. Při nehodě byl těžce zraněn jeho pilot ve
věku 37 let.

Pilotní průkaz vydán v červenci 2007, platnost skončena 23. 6.
2007.

PPG vlastní konstrukce s upraveným motocyklovým motorem MZ
bez vydaného technického průkazu PPG. Padákový kluzák s platným
TP. Certifikát pojištění odpovědnosti z provozu SLZ nebyl nedoložen.
Vítr SE do 2 m/s, dohlednost větší než 10 km.

Pilot nezvládl řízení PPG v přízemní výšce po kolapsu vrchlíku bě−
hem provádění obratů. K deformaci vrchlíku došlo vlivem přízemní
turbulence.

Pilot prováděl ostré zatáčky ve výšce cca do 10 m nad terénem,
během nichž došlo ke zborcení části nosné plochy vrchlíku a vzhle−
dem k nedostatku výšky následně ke kontaktu se zemí. Pilot byl s těž−
kými zraněními vrtulníkem transportován do brněnské nemocnice.

V současnosti probíhá technická expertíza PK, která poskytne in−
formace, zda a nakolik mohl jeho technický stav ovlivnit průběh ne−
hody.

V nedávné minulosti byl pilot upozorněn inspektorem na nevyho−
vující stav vrchlíku a na nebezpečí s tím spojená, přestože padákový
kluzák měl platnou technickou prohlídku. V den nehody v dopoledních
hodinách měl pilot podobnou událost zakončenou pádem do vody,
kterou přestál bez úhony. Po vysušení vrchlíku v odpoledních hodi−

nách prováděl ten den již podruhé stejné manévry avšak nad pevným
povrchem s již uvedeným průběhem. Navíc byl na nebezpečnost své−
ho jednání upozorněn. Přesto v nízkých obratech pokračoval, pouze
se přesunul mimo plochu letiště ve Vyškově. Pilot si byl plně vědom
možných následků svého jednání, byl na ně upozorněn a přesto v něm
pokračoval. Po uzdravení jej s největší pravděpodobností čeká správ−
ní řízení na ministerstvu dopravy, nejen pro porušení pravidel létání,
ale také pro chybějící zákonné pojištění.

Můžeme se oprávněně domnívat, že v případě, že by pilot dodržo−
val stanovenou minimální výšku letu, nejenže by se nesetkal s pří−
zemní turbulencí, ale měl by dostatek výšky pro vyřešení následků ko−
lapsu vrchlíku. Poučení je jednoduché, předvádění se v malé výšce
a přeceňování vlastních sil na technice nevalného stavu tvoří životu
nebezpečnou kombinaci.

Miroslav Huml, 
hlavní inspektor MPK LAA ČR
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Přítomni:
Prezident: Jan Brskovský
Motorová sekce: Jiří Rybář, František Salava, Erich Detsch
Volná sekce: Jan Krofta, Kamil Konečný, Radek Seidl
Omluveni:
Přizvaní:
Revizní komise: František Martínek
Jiří Koubík, tajemník a ředitel správy

Program:
1) Zpráva skupiny pro analýzu poplatků.
2) Zpráva skupiny pro návrh Stanov.
3) Ochrana loga a názvu LAA ČR.
4) Stav příprav veřejnoprávní smlouvy a Pověření
5) Informace o MS v UL.
6) Různé

Zasedání bylo zahájeno prezidentem Janem Brskovským v 16:20 hodin.

1. Rada vyslechla informaci skupiny o její dosavadní činnosti.
■ Skupina vzala na vědomí zprávu Tajemníka (kvalifikovaný odhad

činností jednotlivých odborností správy).
■ Skupina dle předběžných výsledků je názoru, že souhlasí poměr pro

jednotlivé odbornosti vykonávané správou LAA.
■ Skupina zpracuje jednoduchý text vysvětlující poměr jednotlivých

poplatků.
■ Rada ukládá skupině, aby s uzávěrkou k 31. 8. porovnala příjmy

získané novým způsobem s příjmem z roku 2006 a aby navrhla pří−
padné změny.

■ Závěr práce skupiny musí být odsouhlasen nadpoloviční většinou
jejich členů.

2. J. Koubík seznámil Radu s prací komise pro revizi stanov.
■ Rada ukládá komisi, aby předložila do 5. 10. 2007 konečnou podo−

bu návrhu Stanov, odsouhlasenou nadpoloviční většinou jejích čle−
nů, všem členům Rady.

■ Členové Rady se vyjádří k návrhu do 8. 10. 2007 a v případě jeho
schválení bude návrh zveřejněn v médiích LAA ČR.

3. Rada byla seznámena J. Koubíkem o stavu přípravy nového Pověření
a přípravy veřejnoprávní smlouvy s MD.

■ Rada se usnesla na prosazování směru vedoucího k uzavření veřej−
noprávní smlouvy.

4. Rada vzala na vědomí informaci prezidenta o ochraně značek LAA
(„Letecká amatérská asociace České republiky“, „LAA ČR“, barevný
znak LAA ČR, „Light Aircraft Association of the Czech Republic“)
a souhlasí s jeho postupem.

5. Rada souhlasí s návrhem prezidenta na uspořádání vyhodnocení nej−
lepších leteckých sportovců za rok 2007 v lednu 2008 v Mladé Bole−
slavi a zároveň souhlasí s příspěvkem ve výši 10 000 CZK na letecký
pomník Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi.

6. Rada vzala na vědomí informaci prezidenta o výsledcích MS UL v Ústí
nad Orlicí a to jak sportovních tak organizačních.

7. Prezident informoval Radu o mandátních smlouvách s výrobci UL,
které řeší jejich spoluúčast podpory práce LAA zejména v zahranič−
ních záležitostech.

8. Prezident informoval Radu o stavu práce na studii „Vývoj a perspekti−
vy nekomerčního rekreačního, sportovního letectví v ČR“. Rada tuto
aktivitu po shlédnutí předloženého návrhu ocenila.

9. Prezident informoval Radu o nových možnostech spolupráce s ČT při
propagaci leteckých sportů v televizních pořadech. Rada podporuje
činnost Prezidenta v této oblasti.

10. Příští jednání Rady Rada stanovila na 9.10.2007 v 16:00hod.

11. Valné hromady Svazů se předpokládají uskutečnit v termínech
■ UL − 3. 11. 2007
■ ZL − zatím nepředpokládají v letošním roce uskutečnit
■ PG − 10. 11. 2007
■ MPK − zatím nepředpokládají v letošním roce uskutečnit

12. Rada předpokládá uskutečnění Konference LAA v termínu 
24. 11. 2007, nebo v termínu 1. 12. 2007 (náhradní termín).

Zasedání bylo ukončeno ve 20:00 hod.
Zapsal: Tajemník LAA ČR J. Koubík

Nehoda motorového padákového kluzáku

Zápis ze zasedání Rady ze dne 26. 9. 2007



Vstupní školení kurzu instruktorů, plánované na 15. až 18. října 2007 se
přesunulo na 7. až 10. dubna 2008. Důvodem přesunutí je snaha vyhovět
zájemcům o zařazení do výcviku instruktora PL, kteří v původním pláno−
vaném termínu nesplňují všechny požadavky na zařazení do kurzu.
Zájemci o kvalifikaci instruktora PL se mohou hlásit hlavnímu inspektoro−
vi PL prostřednictvím e−mailu hajek@laacr.cz.

Upozorňujeme na nutnost splnění všech požadavků směrnice PL 3 ještě
před zařazením do výcviku:
● věk nejméně 20 let;
● pilot PL B min. 2 roky nebo pilot PL A min. 3 roky a PL B min. 1 rok;
● doložený nálet nejméně 200 hodin (zápisníkem pilota nebo čestným

prohlášením)
● doporučení inspektora provozu PL

M. Huml
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Oznámení o změně termínu konání kurzu instruktorů PL

Pohár v navigaci UL Letounů, Memoriál Petra Tučka, rok 2007, třetí ročník 

CELKOVÉ VÝSLEDKY

Šedě vyznačené výsledky − do poháru se započítávají tři nejlepší výsledky, šedě vyznačené výsledky nejsou započteny do celkového výsledku.
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