
Letecký incident ULLa typ Himax, 
15. 3. 2004, plocha SLZ Miroslav AirCon

Průběh letu a události:
Majitel SLZ prováděl ověření technického stavu svého UL letounu po
jednotlivých úpravách před technickou prohlídkou inspektorem techni−
kem. Majitel provedl motorovou zkoušku a poté pojíždění. Provedl čtyři
jízdy po celé délce VPD, kdy záměrně zvyšoval rychlost tak, aby byla
zvednuta ocasní část UL letounu. Při páté jízdě došlo k odlepení UL le−
tounu do výšky cca 1 − 2 m. Při přivedení SLZ na zem majitel neudržel
směr ani výšku výdrže a UL letoun dopadl vyosen oproti směru letu.
Došlo k destrukci levého hlavního podvozku a následnému převrácení
UL letounu na záda při postupném kontaktu obou polovin křídla se zemí.
Poškození SLZ:
Poškozeny tři listy vrtule, motorové kryty, koncová část náběžné hrany
pravé poloviny křídla, vzpěry obou polovin křídla, levá polovina křídla
zvlněn potah a poškozen trup. Poškozené směrové kormidlo.
Zranění osob:
Při incidentu nebyl nikdo zraněn.
Informace o posádce:
Žák ULLa, věk 63 let, létá cvičení č. 5 let po okruhu.
Meteorologická situace:
CAVOK, vítr 120° až 170° o rychlosti 4 kt.
Rozbory:
Letoun měl platný technický průkaz do 15. 6. 1997.
Nebylo uzavřené zákonné pojištění pro rok 2004.
Technický stav SLZ měl podíl na vzniku incidentu.
Osoba řídící SLZ není držitelem žádného pilotního průkazu a tuto činnost
prováděla již v minulém roce.

Závěry
Hlavní příčina:
Nezvládnutí techniky pilotáže UL letounu po odlepení, letu ve výdrži a při
dosednutí − manipulace se SLZ nezpůsobilou osobou.
Spolupůsobící příčiny:
Nevhodný způsob upevnění osy hlavního podvozkového kola do trubek
hlavního podvozku − zeslabení provrtáním otvoru pro uchycení v namá−
hané části.
Komentář:
Majitel UL letounu se v roce 2003 pokoušel o odlepení SLZ od země. Ty−
to pokusy skončily bez poškození UL letounu. Inspektor provozu s ma−
jitelem provedl rozbor události a seznámil ho s možnými praktickými dů−
sledky včetně právního postihu. Majitel opakovaně nedodržel zákonné
podmínky pro provoz UL letounu, který si zbytečně poškodil a svým ne−
zodpovědným přístupem k létání ohrožoval ostatní. Další chybou majite−
le SLZ bylo zeslabení osy levého podvozkového kola. Prohlídka UL le−
tounu inspektorem
technikem s násled−
ným prodloužením
technického průkazu
vám zajistí vyhovující
technický stav UL le−
tounu i po jeho opra−
vách nebo úpravách.
Potom je také třeba
provést zálet UL letou−
nu zkušebním pilotem
nebo inspektorem pro−
vozu.
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Rozbor leteckých nehod ULL

Letecká nehoda ULLa, typ P−96 Golf 100, 
8. 4. 2004, u obce Bystrá u Hodkovic

Průběh letu a události:
Pilot odstartoval z letiště Benešov k navigačnímu letu po trase Benešov,
Most, Liberec, kde měl naplánováno přistání a Benešov. V poslední fázi
letu se dostal 10 km vpravo od trati, do prostoru obce Bystrá. V této ob−
lasti byly dešťové přeháňky s oblačností dosahující až na zem a silnými
větrnými poryvy. Pilot ztratil prostorovou orientaci a začal na něho pů−
sobit výrazný stres, který vedl ke ztrátě kontroly řízení a pádu do levo−
točivé vývrtky.

Zranění osob:
Pilot při nehodě utrpěl smrtelné zranění.
Informace o posádce:
Pilot ULLa, věk 44 let, celkový nálet na ULLa cca 100 hodin.

Poškození SLZ:
UL letoun byl při nehodě zničen.
Ostatní škody: 
Poškození lesního porostu v malém rozsahu.
Rozbory: 
Pilot byl k provedení letu způsobilý, měl platný pilotní průkaz a nebyl pod
vlivem alkoholu. Technický stav UL letounu neměl na nehodu vliv. Me−
teorologická situace nebyla pro zamýšlený let vyhovující.

Závěry
Příčinou letecké nehody bylo špatné vyhodnocení meteorologické situa−
ce, vlétnutí do přeháňky a ztráta prostorové orientace.
Komentář:
Pilot neměl letět do prostoru silné turbulence, snížení základny oblač−
nosti v přeháňkách bylo vidět ze vzdálenosti, která umožňovala se da−
nému prostoru bezpečně vyhnout.



Pozemní incident ULLa, typ Cora 2000 Allegro, 
28. 4. 2004, plocha SLZ Cheb

Průběh letu a události: 
Pilot při nastupování do UL letounu neúmyslně posunul plynovou páku
dopředu do polohy maximální přípusti. Po nastartování motoru se UL le−
toun rozjel, pilot vypnul zapalování motoru, UL letoun narazil pravou po−
lovinou křídla do stojící Cory. Potom UL letoun pokračoval v pojíždění
a narazil levou polovinou křídla do rozvodové skříně elektrického vedení.
Zranění osob: 
Bez zranění.
Poškození SLZ: 
Poškozený potah pravé poloviny křídla cca dvě žebra od okrajového ob−
louku. Poškozený spodní potah levé poloviny křídla před nosníkem
cca. 1,5 m od konce křídla.
Ostatní škody: 
Na stojícím UL letoun Cora byla poškozena pravá polovina křídla, otvor
v náběžné hraně o rozměrech 20 x 10 cm ve vzdálenosti 120 cm od ko−
řene křídla.
Informace o posádce:
Pilot instruktor ULLa , věk 64 let, nálet na ULLa 292 hodin, na použitém
typu 54 hodin.

Rozbory: 
Pilot měl platný pilotní průkaz a byl k provedení letu způsobilý. Pilot se
před nastartováním motoru nepřesvědčil o poloze plynové páky. UL le−
toun měl platný technický průkaz, je pojištěn zákonným pojištěním a je−
ho technický stav neměl vliv na vznik události. Meteorologická situace
byla pro let vyhovující.

Závěry
Hlavní příčina:
Neprovedení základních úkonů pilotem před spouštěním motoru. Nas−
tartování motoru s nezabržděným UL letounem proti překážce před le−
tounem s plnou přípustí motoru.
Spolupůsobící příčina: 
Pozdní reakce pilota při vypnutí motoru.

Komentář:
V tomto případě se jedná o nedůslednost a lajdáctví pilota instruktora,
které začíná postavením SLZ před hangárem jak po vytažení, tak po le−
tu na stojánce. Nedůsledné provádění úkonů. Jak chce takový instruktor
učit žáky, když sám nedbá na pořádek?! 
Závazné nařízení technického úseku
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Letecký incident ULLa, typ Kappa U2 Sova, 
14. 5. 2004, plocha SLZ Nymburk

Průběh letu a události: 
Po přeletu z letiště Benešov, při přistání na VPD 27 provedl pilot dlouhý
rozpočet. Na konci VPD letoun nedobrzdil a zvýšenou rychlostí zatočil
vlevo. Letoun zachytil pravou podvozkovou nohou, vrtulí a příďovým
podvozkem o betonový panel, kde došlo k jeho poškození. Po přejetí be−
tonových panelů letoun zůstal stát na podvozku a pilot vypnul motor.  
Zranění osob: 
Při incidentu nebyl nikdo zraněn.
Poškození SLZ: 
Poškozen příďový podvozek − vyhnutý. Poškozeny konce listů vrtule.
Poškozen závěs, tlumič, pneu a ráfek pravého hlavního podvozku. Zvl−
něný potah centroplánu v oblasti uchycení pravé podvozkové nohy.
Informace o posádce: 
Pilot ULLa, věk 48 let, celkový nálet na ULLa je 62 hodin, 347 startů. Na
použitém typu 54 hodin.
Rozbory: 
Pilot měl platný pilotní průkaz, nebyl pod vlivem alkoholu a byl k prove−
dení letu způsobilý. Pilot chybně odhadl dlouhý rozpočet při přistání. Le−

toun měl platný technic−
ký průkaz, byl pojištěn
zákonným a havarijním
pojištěním. Technický
stav letounu, plocha SLZ
a meteorologická situace
neměly vliv na vznik inci−
dentu.  

Závěry
Hlavní příčina: 
Chybný odhad pilota
v délce rozpočtu na při−
stání.
Spolupůsobící příčina: 
Střet letounu s betonovým panelem.

Komentář: 
Pilot měl dříve poznat dlouhý rozpočet a opakovat okruh. V případě, kdy
zjistil, že letoun již nedobrzdí, bylo lepší vypnout motor a za stálého brž−
dění pokračovat ve výběhu do předpolí VPD.

Letecká nehoda ULLa: typ Tulák TUL−01, dne 18. 7. 2004, 
1 km západně od letiště Benešov

Průběh letu a události: 
Pilot odstartoval z plochy SLZ Borek s další osobou na palubě k pře−
letu na letiště Benešov. Po zařazení do třetí okruhové zatáčky pravé−
ho okruhu VPD 24 ve výšce 200 m nad zemí pilot snížil otáčky mo−
toru na 3000 ot./min. Otevřel vztlakové klapky a zvýšil otáčky

motoru, který se za−
stavil ve výšce 150
m nad zemí. Pilot
ohlásil službě AFIS
nouzové přistání,
zavřel přívod paliva,
vypnul hlavní vypí−
nač a přistál do
vzrostlého porostu
řepky na její vrchol−
ky. Po poklesu
rychlosti UL letoun
zapadl do porostu a
přes příď se převrá−
til na záda. 
Zranění osob:
Pilot a další osoba na
palubě při nehodě
nebyli zraněni.

Poškození SLZ:
Poškozená vrtule, zasklení kabiny, motorové kryty a horní část směro−
vého kormidla. Ohnutá vzpěra pravé poloviny křídla. Drobná poškození
potahu UL letounu.
Ostatní škody: 
Zničení řepkového porostu v hodnotě cca 4 000 Kč.
Informace o posádce: 
Pilot ULLa, věk 32 let, nálet na ULLa 250 hodin. Pilot instruktor kluzáků,
nálet na kluzácích 400 hodin. Další osoba na palubě , věk 28 let, pilot
kluzáků.
Rozbory:
Pilot měl platný pilotní průkaz, nebyl pod vlivem alkoholu a byl pro let
způsobilý. UL letoun měl platný technický průkaz a byl pojištěn zákon−
ným pojištěním. Meteorologická situace byla pro let vyhovující.

Závěry
Hlavní příčina: 
Let po okruhu ve výšce, která neumožňovala bezpečné přistání na vhod−
nou plochu, nebo doletět na letiště v případě vysazení motoru.
Spolupůsobící příčiny: 
Vysazení motoru vlivem poruchy zapalování.
Nevhodně vybraná plocha pro nouzové přistání − vysoký porost.

Komentář: 
Nejenom při letu mimo letiště, ale i na okruhu je nutné létat ve výšce,
která umožní při vysazení motoru přistát na vhodné ploše. Vysoký po−
rost je v tomto případě nevhodná plocha pro nouzové přistání.



Stať C, Pevnost,  kapitola X. Podmínky nouzového přistání,
bod 2. Zatížení záchranným systémem. 

Nové znění:

2. Zatížení záchranným systémem.
(a) Konstrukce mezi upevňovacími body nosných lan záchranného
systému musí být navržena tak, aby vydržela dynamický ráz, který
vznikne v případě uvedení ZS do činnosti a odpovídá hodnotám uvede−
ným výrobcem. Dále se vyžaduje, aby konstrukce a upevnění sedaček,
upínacích pasů a navazující konstrukce až k úchytným bodům ZS pev−
nostně  vyhověla silám způsobeným hmotnosti posádky v důsledku dy−
namického rázu od ZS. 
Dynamický ráz násobený koeficientem 1,5 = bezpečná zátěž.
Pokud jsou nosná lana upevněna na více místech nosné konstrukce, po−
tom musí každý jednotlivý upevňovací bod snést zatížení, které je defi−
nováno takto:

1. Hlavní závěsy jsou vždy závěsy přední, které 
musí být dimenzovány takto:
− Jeden hlavní závěs − musí být dimenzován na bezpečnou zátěž (dyna−
mický ráz násobený 1,5).
− Více hlavních závěsů (obvykle 2) − každý závěs musí být dimenzován
pro toto zatížení: (celková bezpečná zátěž  dělená  počtem hlavních zá−
věsů) násobená 1,33

2. Zadní závěsy (stabilizační).
Pevnost každého závěsu:
Každý jednotlivý upevňovací bod musí být dimenzován takto: 

(celková bezpečná zátěž dělená počtem všech upevňovacích bodů
vč. předních)  násobená 1,33.
Příklad výpočtu zatížení od záchranného systému:
Vstupní údaje: letová hmotnost 450 kg, rychlost Vd = 300 km/h, dyn.
ráz od ZS je 5 g, letoun má 4 závěsy (2 přední hlavní a 2 zadní stabili−
zační), základní součinitel bezpečnosti = 1,5, doplňkový součinitel bez−
pečnosti = 1,33.
Zatížení hlavního závěsu: 
Fhl = (450 x 5 x 1,5) : 2 x 1,33 x 9,81 = 22 000 (N)
Zatížení stabilizačního závěsu: 
Fstab = (450 x 5 x 1,5) : 4 x 1,33 x 9,81 = 11 000 (N)
(b) Při návrhu upevňovacích bodů ZS musí být uváženo, že ráz půso−
bí na pevnostní konstrukci ve všech těchto směrech: ve svislé rovině
od směru rovnoběžného s podélnou osou letadla dozadu až po směr
60° nahoru od této osy symetrie a v celém tomto rozsahu 300 na obě
strany.

− Konec −

Komentář:
Důvodem změny jsou současné znalosti a zkušenosti z oblasti integro−
vaných záchranných systémů, které potvrzují, že předepsaná zatížení od
záchranného systému daná současným zněním příslušné stati technic−
ké směrnice UL − 2 již nevyhovují. Uplatnění původního znění směrnice
může vést v některých případech k poddimenzování úchytných bodů zá−
chranného systému.
Technická komise LAA ČR na svém zasedání rozhodla, že je nutné pro−
vést příslušnou změnu směrnice a odsouhlasila nové znění textu pří−
slušného bodu. 
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Redakce časopisu Pilot připravila 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.

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 je distribuován během měsíce v pořadí dle došlých objednávek až
do vyprodání zásob. Neváhejte s objednávkou.

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).

Novelizace směrnice UL−2
Požadavky letové způsobilosti SLZ, Ultralehké letouny řízené aerodynamicky

Původní znění ze dne 1. 4. 1998

Proveďte následující změnu ve směrnici UL − 2 část I.
S účinností od 1. prosince 2004.
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Nové znění založte prosím do směrnice UL − 2 , část I a změnu zazna−
menejte do změnového listu. Stránky s původním zněním vyřaďte.

Další postup: 
− Výrobci Typově schválených letounů vybavovaných integrovaným zá−
chranným systémem provedou kontrolu pevnosti závěsů ZS jejich letou−
nů podle novelizovaného znění předpisu. Pokud nevyhoví, výrobci na−
vrhnou technické řešení, které odpovídá novému znění předpisu.
− Výrobci oznámí majitelům, že letoun v současném provedení nevyho−
vuje novému předpisu a nabídnou jim řešení. Úpravy provedou ve firmě
nebo dodají potřebné díly k úpravě majitelem atd. Nikoliv zadarmo. 
− Majitelé letounů Typově neschválených s namontovaným integrova−
ným ZS si zajistí kontrolu pevnosti závěsů jejich letounu podle novelizo−

vaného znění předpisu. Pokud   nevyhoví, navrhnou technické řešení,
které odpovídá novému znění předpisu.
− Pokud nelze na letounech provést technické opatření, které zajistí po−
žadovanou pevnost   úchytných bodů, bude toto zapsáno do dokumen−
tace letounu a letové příručky s tím, že majitel používá záchranný
systém na vlastní nebezpečí.
− Pokud majitel Typově schváleného letounu odmítne navrženou úpravu
úchytných bodů,  výrobní firma toto zaeviduje a dá na vědomí inspekto−
rovi technikovi a rejstříku LAA.

Ing.Václav Chvála, 
hlavní inspektor technik LAA
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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 (při platbě složenkou nebo převodem bude objednávka akceptována až po připsání částky na účet dodavatele, *zakroužkujte platné)

Způsob úhrady: složenka − převod − dobírka* 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 či převodním příkazem na účet č. 1728769001/2400 (text nebo var. symbol − rodné číslo nebo IČO), nebo Vám je zašleme na dobírku.

Pro platbu za služby poskytované LAA ČR můžete využít několi−
ka způsobů:

1. Hotově v sídle LAA ČR

2. Převod z bankovního účtu
Číslo účtu LAA ČR: 285 321 309 / 0800
Konstantní symbol: 0300
Variabilní symbol: rodné číslo nebo IČO
Zpráva pro příjemce: účel platby (viz. zkratky níže)

3. Poštovní poukázkou typu C (hotově na poště −> na adresu
LAA ČR)

Adresa LAA ČR Letecká amatérská asociace
ČR
Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10

Zpráva pro příjemce: účel platby (viz. zkratky níže)

Účel platby − zkratky
Pilotní průkaz
a) vystavení pilotního průkazu VPP/druh a číslo pil. průkazu

(např. UA123456)

b) prodloužení pilotního průkazu PPP/druh a číslo pil. průkazu
(např. UA123456)

c) zapsání kvalifikace KV/druh a číslo pil. průkazu
d) vydání duplikátu pil. průkazu VDPP/druh pil. průkazu (např.

UA, UT, PL, apod.)

Technický průkaz SLZ
a) vystavení technického průkazu VTP/poznávací značka (na−

př. IUS 99)
b) prodloužení tech. průkazu PTP/poznávací značka
c) vystavení duplikátu tech. průkazu VDTP/poznávací značka
d) převod majitele SLZ PM/poznávací značka

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ
a) SLZ kromě PK ZP/poznávací značka, u poprvé

pojišťovaného SLZ také název
(např. Sluka, Cora, apod.)

b) padákové kluzáky výrobní číslo a typ PK

Bezchybným podáním platby a přiložením kopie potvrzení o plat−
bě k formulářům posílaným na LAA přespějete ke správnému za−
řazení vaší platby a rychlejšímu vyřízení vaší žádosti.

Jak platit za služby LAA ČR?


