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■ Mimořádné události v provozu ULL - letecká nehoda UL letounu Cora
■ Závazné nařízení hlavního technika LAA pro letouny Cora a Jora
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■ Usnesení Valné hromady svazu MPG
■ Usnesení Valné hromady Svazu UL létání
■ Formulář prodloužení platnosti pilotního průkazu

Mimořádné události v provozu ULL

Informace o letecké nehodě UL letounu Cora  
ze dne 24. 10. 2009 na vrcholu kopce Písečný vrch 
u obce Bečov – Milá, okres Most 

Stručný popis události:
Po vzletu z plochy SLZ Charvátce a letu v prostoru v délce 2 hodiny 
pilot přelétával kopec Písečný vrch, kde ve výšce cca 50 metrů nad 
svahem došlo s největší pravděpodobností k poruše horního uchy-
cení vzpěry pravé poloviny křídla a následnému pádu UL letounu 
na zem. Pilot utrpěl při letecké nehodě těžká zranění, kterým po 
převozu do nemocnice podlehl. Počasí s největší pravděpodobností 
nemělo vliv na vznik letecké nehody. 

Leteckou nehodu šetří komise ÚZPLN. 

Předběžná zjištění okolností nehody:
Podle předběžných zjištění došlo k poruše - přelomení příčného 
čepu připojení vzpěry ke křídlu. Horní konec vzpěry křídla byl 
zakončen kloubovou koncovkou (gelenkem), k přelomení čepu došlo 
vlivem ohybového namáhání, lomová plocha vyznačuje křehký lom. 
Použitý čep byl nestandardního provedení. Byl vyroben z oceli prav-
děpodobně o vysoké tvrdosti, ale zřejmě s nízkou houževnatostí. 
Čep byl na konci zajištěn pouze pomocí závlačky.
Toto jsou dosavadní informace, v šetření se dále pokračuje.

Hlavní inspektor provozu ULL
Zdeněk Doubek

Komentář techniků LAA:
Správný spoj takovýchto uzlů konstrukce má být proveden pomocí 
pevnostního šroubu (min. G 8) se správnou délkou lícovaného dříku, 
a spoj musí být dotažen maticí, buď samojistnou, či maticí zajiště-
nou závlačkou. Zpravidla se používá zakončení vzpěry do duralové 
kostky, přesně lícující mezi plechy vystupující z křídla a tvořící tzv. 
kardanův závěs. Pokud je použita hlavička s gelenkem, musí být 
provedeno axiální vymezení distančními podložkami a spoj dotažen 
maticí, aby nemohlo dojít k ohybovému namáhání. 

Hlavní inspektoři techniky
Václav Chvála a Petr Chvojka

Nesprávné uchycení vzpěry ke křídlu,  
čep zajištěný pouze závlačkou je namáhán ohybem



Předsednictvo:
Miroslav Fejt 
Oldřich Juříček
Michal Brabenec  
Radek Seidl
Barbora Vejnarová 
Lukáš Skrbek   
  

Sportovní komise:
Petr Chromec
Jakub Havel
Michal Šneiberg
Tomáš Lednik
Aleš Trtil

Delegáti Konference LAA:
Kamil Konečný
Petr Chromec
Michal Šneiberg
Oldřich Juříček
Miroslav Fejt
Michal Brabenec
Aleš Trtil
Radek Seidl

Náhradníci:
Jakub Havel
Barbora Vejnarová
Tomáš Lednik
Lukáš Skrbek
Vít Javůrek
Petr Kostrhun
Petr Kuhn
Dalibor Carbol
Lucie Timiopulu

Závazné nařízení hlavního technika LAA

Majitelé (provozovatelé) všech amatérsky postavených letounů se 
vzpěrovým uchycením křídla provedou kontrolu spojení křídlo/vzpěra 
a vzpěra/trup se zaměřením na správné provedení spoje.
Musí být použity správné šrouby a spoj musí být pevně dotažen, 
případné axiální vůle a mezery musí být před dotažením vymezeny.

Nejsou přípustné žádné čepy, které nemají ověřené mechanické 
vlastnosti a není povoleno zajištění pouze pomocí závlačky či jiným 
způsobem, který neumožňuje axiální stažení spoje.

Pokud si nebudete jisti správným provedením těchto důležitých spo-
jů na vašem letadle, obraťte se na příslušného inspektora technika.

Hlavní inspektoři techniky
Václav Chvála a Petr Chvojka
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Příklady správného spojení vzpěry s křídlem (pro letouny Jora a Cora)

A. Použití koncovky s výkyvným ložiskem, tzv. „gelenkem“. Poloha 
gelenku je vymezena distančními vložkami, spoj dotažen maticí.

B. Připojení vzpěry pomocí duralové kostky se dvěma kolmými čepy, 
které tvoří Karbanův výkyvný závěs.

Jihlava, 7. 11. 2009

�. VH umožňuje zřídit fond s názvem Dotační tituly ve výši 50 000 
Kč. Tyto prostředky lze využít pro úhradu faktur firmě vybrané 
ve výběrovém řízení, na vypracování informačních materiálu pro 
získávání dotací z prostředků EU a jiných dotačních titulů. Fond 
bude vytvořen z prostředků Svazu PG.

2. VH schvaluje rozdělení odměny ve výši �5 000 Kč mezi členy 
předsednictva jako odměnu za jejich práci. Rozdělení odměny 
navrhne předseda Svazu na konci funkčního období a návrh 
podléhá schválení předsednictva.

3. VH pověřuje předsednictvo pro stanovení pravidel financování 
účasti reprezentantů na světových leteckých hrách a pravidel 
nominace.

4. VH pověřuje předsednictvo dát k dispozici členům Svazu PG 
propagační materiály z MS a ME, které se platí ze svazových 
prostředků. 

5. VH pověřuje předsednictvo ze svazových prostředků nebo 
prostředků reprezentace podpořit pořádání ligy PG 20�0 na 
základě posouzení požadavků pořadatele, který bude vybrán ve 
výběrovém řízení.

6. Valná hromada pověřuje předsednictvo analýzou, jejím zveřejně-
ním a případnou změnou stávající koncepce programu Sportov-
ních talentů do 3�. �. 20�0.

7. Valná hromada ukládá rozšířit organizační řád Svazu paragli-
dingu, konkrétně o způsob hlasování v souladu s organizačním 
řádem LAA. Ke schválení bodu dochází pouze při jeho odhlaso-
vání „pro“ nadpoloviční většinou přítomných.

8. VH ukládá předsednictvu urychleně dořešit vyřazení (odpis) 
nepotřebného materiálu pořízeného z dotace pro reprezentaci. 

 

Usnesení Valné hromady Svazu paraglidingu
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Usnesení Valné hromady Svazu UL létání

7. 11. 2009 - Říčany u Brna

Valná hromada se usnesla na následujících bodech:

�. VH ukládá předsednictvu snažit se o finanční a mediální podpo-
ru WAG.

2. VH zamítla finanční podporu Svazu na slety pro další rok.
3. VH ukládá předsednictvu finanční podporu Ligy MPG v roce 

20�0.
4. VH ukládá předsednictvu řešit případné stížnosti se zaintereso-

vanými stranami před jejich případným zveřejněním.
5. VH odsouhlasila svazovné 30� Kč/rok.

6. VH ukládá předsednictvu oslovit školy, výrobce, organizátory 
akcí, inspektory provozu, inspektory techniky a jiné organizace 
v rámci propagace svazu MPG.

7. Zveřejnit na internetu v dostatečném předstihu důležité materiály 
z jednání CIMA a FAI, nebo odkazy na ně.

8. VH zvolila kandidáty na Konferenci LAA ČR, konanou dne 28. 
��. 2009 Březiněvsi ve složení: 
Kulíšek Antonín, Matoušek Petr, Šrámek Jiří, Kulíšek Petr, Bře-
zina Pavel

Zapsal: Josef Káčer

Jihlava, 31. 10. 2009

�. Valná hromada přijímá: 
a. Zprávu o činnosti předsednictva Svazu
b. Zprávu o hospodaření Svazu
c. Zprávu o činnosti sportovní komise Svazu a o výsledcích 

reprezentačního týmu
d. Zprávu o činnosti klubu Vírníků

2. Valná Hromada bere na vědomí:
a. Informaci prezidenta LAA ČR
b. Informaci o vývoji Evropských aktivit přednesenou Ing. Janem 

Fridrichem, viceprezidentem LAA pro evropské záležitosti
c. Informaci ředitele správy LAA ČR a hlavních inspektorů provo-

zu a techniky

3. Valná hromada ukládá: 
a. Zástupcům Svazu v Radě LAA ČR a delegátům konference 

jednat a hlasovat tak, aby bylo zajištěno 
i. Pokračování aktivit LAA ČR směřujících k dosažení vyšších 

hmotností používaných letadel v rámci ČR a EU včetně 
zajištění potřebného financování v rámci rozpočtu LAA ČR. 

ii. Rozpočtové pokrytí osobních a provozních nákladů dvou 
dalších provozních inspektorů LAA ČR na zkrácený úvazek 
s cílem vytvořit podmínky pro zlepšení činnosti včetně 
poskytování pomoci při zřizování ploch pro vzlety a přistání 
SLZ a při jednání s místními orgány a úřady.

iii. Vydání map �:500 000 v rámci členského příspěvku LAA 
ČR pro všechny členy LAA ČR. 

b. Předsednictvu Svazu zajistit realizaci následujícího programu 
svazu na rok 20�0 – aktivity budou financovány z prostředků 
Svazu:
i. Objednání Databáze letišť pro členy Svazu, kteří uhradí 

svazový příspěvek.
ii. Zadání, výrobu a distribuci map �:200 000 ve formě lamino-

vaných mapových listů.
iii. Výrobu a distribuci počítačových médií s obsahem: 

�. Elektronická letecká plánovací mapa pro PC
2. Film o sportovním létání
3. Filmovou reportáž z MS 2009

i. Zajistit možnost objednání elektronické mapy pro PDA 
a další mobilní zařízení za zvýhodněné ceny pro členy 
Svazu.

ii. Sportovní komisi Svazu připravit program a zajistit:
�.  Mistrovství ČR 
2. Pohár Petra Tučka
3. Seminář ke sportovnímu létání
4. Reprezentaci ČR na ME ve Velké Británii

4. Valná hromada stanovila výši členského příspěvku na rok 20�0 
ve výši 500 Kč. 

5. Valná hromada zvolila delegáty konference LAA ČR.
Delegáti: 
Michal Seifert, Ivo Lengál, Jiří Rybář, Erich Deutch, Jan Rýdl, 
Vladimír Šilhan, Jan Lorenc, Ondřej Šilhan , Jan Jabůrek, Václav, 
Fiala , Juraj Čekan, Jiří Koloušek , Jan Dvořák, Michal Lacko, 
Ladislav Teplý.

6. Valná hromada pověřuje delegáty konference, aby při jednání 
konference projednali se současnými členy revizní komise 
a s případnými dalšími zájemci o činnost v revizní komisi z řad 
přítomných delegátů návrh na nominaci zástupců svazu v revizní 
komisi LAA ČR.

Usnesení Valné hromady svazu MPG




