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I pro rok 2007 zajistila LAA ČR pro své členy možnost sjednat si několik 
pojistných produktů týkajících se létání se sportovními létajícími zaříze-
ními. V následujícím textu vám tyto produkty představíme. Produktů je 
dohromady pět. Jednotlivé produkty i pro možnost snadnější domluvy při 
jejich sjednávání číslujeme od 1 do 5.

Podrobnosti k pojistným produktům (všeobecné podmínky pojišťo-
ven, náhledy smluv atd.) naleznete na webu LAA ČR (www.laacr.cz) 
v sekci pojištění.

A. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM SLZ

Doporučujeme: Přečtěte si text k problematice pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené provozem SLZ třetím osobám, který je otištěn 
v barevné části Pilota 12/2006 na stranách 4-5.

Dle pojistné smlouvy č. 8026801919 uzavřené mezi LAA ČR a ČSOB 
Pojišťovnou, a.s. nabízíme dva produkty:

Minimální limity pojistného krytí a povinnosti pojištění odpovědnosti

1. Podle VYHLÁŠKY 108/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

• Pouze pro členy LAA ČR.
• Pouze pro padákové kluzáky, závěsné kluzáky, motorové padákové klu-

záky a motorové závěsné kluzáky.
• Územní platnost pro ČR+SR nebo EVROPU.
• Členěno podle vzletové hmotnosti na 3 kategorie – do 150  kg (i varian-

ta s územní platností „pouze ČR“) , do 300 kg a do 499 kg.
• Možné uzavřít na období od zaplacení do 31. 12. 2007 (na celý rok), 

nebo na konkrétně stanovené kratší období.
• U padákových kluzáků může být pojistka uzavřena na osobu nebo kon-

krétní kluzák.
• ZAHRNUJE POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VŮČI CESTUJÍCÍMU NA PALU-

BĚ. Pojištění se nevztahuje na člena posádky – žáka, instruktora, nebo 
rodinného příslušníka, či člena domácnosti.

• Pojišťovna vyžaduje, aby se pojištěný k pojištění přihlásil PÍSEMNOU 
PŘIHLÁŠKOU.

Minimální limity pojistného krytí pro konkrétní kategorie SLZ
a částky pojistného

Limity pojistného

plnění (Kč) 
MTOW

Roční pojistné 

v Kč (ČR+SR)

Roční pojistné v Kč     

(Evropa)

100 000 do 150 kg 150 (pouze ČR) -

300 000 do 150 kg 300 700

 500 000 do 300 kg 750 1000

 1 000 000 do 450 kg 1500 1800

Při využití možnosti sjednat pojištění na zkrácené konkrétně stanovené 
období se cena pojistného stanovuje dle délky požadovaného období 
procentuální mírou ročního pojistného dle následující tabulky:

Pojistná doba % ročního pojistného

1 - 3 dny 20

4 - 14 dní 25

do 3 měsíců 40

do 6 měsíců 60

do 9 měsíců 85

více než 9 měsíců 100

Minimální cena pojistného je ale stanovena na 100 Kč za jednotlivé SLZ 
(nebo osobu u PK).

Podmínky pro vyřízení pojistek: 

• Vyplnění přihlášky k pojistce a doručení do LAA (osobně, poštou nebo 
faxem – papírová podoba přihlášky otištěna dále, e-mailem na adresu 
pojisteni@laacr.cz (el. podoba přihlášky ke stažení na www.laacr.cz). 

• Uhrazení pojistné částky (částka je považována za uhrazenou, je-li 
připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově 
v pokladně LAA). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení 
pojistné částky.

Hlášení škodných událostí:

Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: 800 100 777 
nebo elektronicky na internetové adrese www.csobpoj.cz nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Zelené předměstí 
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18  Pardubice

Willis s.r.o.
Charles Square Center
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
TEL.:  296 214 551 – 5
FAX : 296 214 550

Průvodce pojistnými produkty nabízenými LAA ČR pro své členy v roce 2007

Obsah:
■ Všeobecné pojistné podmínky ČSOB Pojišťovny
■ Všeobecné pojistné podmínky ČSOB Pojišťovny - Pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla
■ Přihláška k pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

třetím osobám provozem SLZ

■ Formulář Registrace do svazu LAA ČR
■ Rozbor mimořádných událostí v provozu ULLa
■ Ceník poplatků, příspěvků a dalších plateb pro rok 2007
■ Usnesení Valné hromady svazu PG 2006, 
■ Usnesení Valné hromady svazu ULL 2006, 
■ Obsah časopisu Pilot LAA ČR – ročník 2007
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Minimální limity pojistného krytí a povinnosti pojištění odpovědnosti

2. Podle NAŘÍZENÍ 785/2004 Evropského parlamentu

• Pouze pro členy LAA ČR.
• Jediné možné pro aerodynamicky řízená ultralehká letadla (ULLa), ultra-

lehké vr tulníky (ULH) a ultralehké vírníky (ULV).
• Mohou jej využít i padákové kluzáky, závěsné kluzáky, motorové padá-

kové kluzáky a motorové závěsné kluzáky (požadující vyšší limity pojist-
ného krytí než stanovuje vyhláška 108/1997Sb.).

• Územní platnost pro ČR+SR nebo EVROPU nebo EVROPU + Maroko, 
Tunis, Alžírsko (ceny se násobí koeficientem 1,2).

• Členěno podle vzletové hmotnosti na 3 kategorie – do 150 kg, do 300 kg 
a do 499 kg.

• Možné uzavřít na období od zaplacení do 31. 12. 2007 (na celý rok), 
nebo na konkrétně stanovené kratší období.

• U padákových kluzáků může být pojistka uzavřena na osobu nebo kon-
krétní kluzák.

• MOŽNOST POJISTIT I ODPOVĚDNOST VŮČI CESTUJÍCÍMU NA PALUBĚ 
(pro dvoumístná ULLa, ULH a ULV vezoucí cestujícího POVINNÉ). Pojiš-
tění se nevztahuje na člena posádky – žáka, instruktora, nebo rodinného 
příslušníka, či člena domácnosti.

• Pojišťovna vyžaduje, aby se pojištěný k pojištění přihlásil PÍSEMNOU 
PŘIHLÁŠKOU.

Výše minimálních limitů v SDR (volně směnitelná jednotka):

SDR

rozsah krytí

3. osoba mimo letadlo (MTOW do 499 kg)    750 000

obchodní neobchodní

odpovědnost za škody cestujícím na palubě
+ za škody na zavazadlech

251 000 100 000

Částky pojistného - Územní platnost ČR+SR (v Kč)

Rozsah krytí
pojištění války a terorismu

Ano Ne

3. osoba mimo letadlo 
(MTOW do 300 kg) 

2950 2000

3. osoba mimo letadlo 
(MTOW do 499 kg)

3400 2300

Odpovědnost vůči 
cestujícímu na palubě

Typ provozu

obchodní neobchodní obchodní neobchodní

3000 2200 3000 2200

Částky pojistného - Územní platnost EVROPA (v Kč)

Rozsah krytí
pojištění války a terorismu

Ano Ne

3. osoba mimo letadlo 
(MTOW do 150 kg) 

- 1800

3. osoba mimo letadlo 
(MTOW do 300 kg) 

3500 2400

3. osoba mimo letadlo 
(MTOW do 499 kg)

4400 3000

Odpovědnost vůči 
cestujícímu na palubě

Typ provozu

obchodní neobchodní obchodní neobchodní

3900 2900 3900 2900

!!! Při rozšíření územní platnosti na EVROPU + Maroko, Tunis, 
Alžírsko se ceny násobí koeficientem 1,2. !!!

Při využití možnosti sjednat pojištění na zkrácené konkrétně stanovené 
období se cena pojistného stanovuje dle délky požadovaného období 
procentuální mírou ročního pojistného dle následující tabulky:

Pojistná doba % ročního pojistného

1 - 3 dny 20

4 - 14 dní 25

do 3 měsíců 40

do 6 měsíců 60

do 9 měsíců 85

více než 9 měsíců 100

Minimální cena pojistného je ale stanovena na 100 Kč pro jednotlivé 
SLZ (nebo osobu u PK) se vzletovou hmotností do 150 kg a 800 Kč pro 
jednotlivé SLZ se vzletovou hmotností nad 150 kg.

Podmínky pro vyřízení pojistek: 

• Vyplnění přihlášky k pojistce a doručení do LAA (osobně, poštou nebo 
faxem – papírová podoba přihlášky otištěna dále, e-mailem na adresu 
pojisteni@laacr.cz (el. podoba přihlášky ke stažení na www.laacr.cz). 

• Uhrazení pojistné částky (částka je považována za uhrazenou, je-li 
připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově 
v pokladně LAA). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení 
pojistné částky.

Hlášení škodných událostí:

Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: 800 100 777 
nebo elektronicky na internetové adrese www.csobpoj.cz nebo na adrese:
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Zelené předměstí 
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18  Pardubice

Willis s.r.o.
Charles Square Center
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
TEL.:  296 214 551 – 5
FAX : 296 214 550

B. ÚRAZOVÁ POJIŠTĚNÍ

3. Úrazové pojištění

dle pojistné smlouvy č. 1900000576 uzavřené mezi LAA ČR a ČSOB 
Pojišťovnou, a.s. 
• Pouze pro členy LAA - fyzické osoby.
• Pojištění zahrnuje v základní formě náhradu za smrt následkem úrazu 

a náhradu za trvalé následky následkem úrazu.
• V doplňkové formě je možné připojistit náhradu denního odškodnění 

v případě úrazu.
• Odchylně od Všeobecných obchodních podmínek ČSOB Pojišťovny, a.s., 

se vztahuje na letecké spor ty.

Je rozděleno na dvě části: 
• Základní:

zahrnuje pojištění na „Smrt následkem úrazu“ a „Trvalé následky úrazu“ 
s progresivním plněním. 

• Doplňkovou:
možnost připojištění „Denního odškodného“. 

Nabízené možnosti úrazového pojištění a rozsah nároků 

• Odchylně od Všeobecných obchodních podmínek ČSOB Pojišťovny, a.s., 
se pojištění rovněž vztahuje na pojištění členů LAA ČR při leteckých 
spor tech a související činnosti. 

• Nastane-li smrt následkem úrazu, vyplatí pojišťovna sjednanou částku 
pro případ smrti. 

• Progresivní plnění – podrobnosti naleznete na stránkách pojišťovny 
(www.csobpoj.cz). 

• Začátek pojištění je vždy v 0.00 h dne následujícího po zaplacení pojist-
ného! (Rozhodující je datum na složence nebo na příjmovém dokladu 
u platby v hotovosti). Pojištění platí vždy na dobu jednoho roku. 

Pojištění níže uvedených variant se může vztahovat buď na úra-
zy, ke kterým došlo při létání a související činnosti (varian-
ta bez indexu), nebo na úrazy po celých 24 hodin denně (včet-
ně létání a související činnosti), 365 dní v roce (s indexem 24).
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  Varianta 

Pojistná částka: A B C 

Smrt následkem úrazu 80 000 Kč 300 000 Kč 500 000 Kč 

Trvalé následky úrazu od 1% 
s progresivním plněním 

160 000 Kč 300 000 Kč 500 000 Kč 

Pojistné k pojištění: A B C 

pouze na létání a související čin-
nosti (bez indexu) 

800 Kč 1 520 Kč 3 168 Kč 

na 24 hod. denně vč. létání a sou-
visejících činností (s indexem 24) 

2 000 Kč 3 840 Kč 7 760 Kč 

   

Možnost připojištění denního odškodného

• K základnímu úrazovému pojištění (smrt následkem úrazu a trvalé 
následky úrazu) je možno sjednat denní odškodné. Utrpí-li pojištěná 
osoba úraz, jehož léčení v pracovní neschopnosti dosáhne minimálně 
29 dní, vyplatí pojišťovna sjednané denní odškodné od prvního dne 
léčení úrazu v pracovní neschopnosti za celou dobu tohoto léčení. 

K jednotlivým variantám úrazového pojištění lze sjednat následující den-
ní odškodné:
     

Varianta A, A(24) denní odškodné 100 Kč 

Varianta B, B(24) denní odškodné 100 nebo 200 Kč 

Varianta C, C(24) denní odškodné 100, 200 nebo 300 Kč 

  Denní odškodné (DO) 

Pojistné k pojištění: 100 Kč 200 Kč 300 Kč 

pouze na létání a související činnosti 
(bez indexu) 

1 360 Kč 2 640 Kč 4 000 Kč 

na 24 hod. denně vč. létání a souvi-
sejících činností (s indexem 24) 

2 800 Kč 5 520 Kč 8 320 Kč 

  

Příklad zvolené varianty:

Úrazové pojištění a denní odškodné po celých 24 hodin denně (včetně 
leteckých spor tů) s těmito pojistnými částkami: 

• smrt následkem úrazu = 300 000 Kč 
• trvalé následky úrazu = 300 000 Kč 
• denní odškodné = 100 Kč 
Roční pojistné = B(24)+DO(24)100 = 3 840 + 2 800 = 6 640 Kč. 

  

Podmínky pro vyřízení pojistky: 

• Uhrazení pojistné částky (částka je považována za uhrazenou, je-li 
připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově 
v pokladně LAA). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení 
pojistné částky.

• Specifikovat pojistný produkt (úrazové pojištění - varianta) 

Hlášení škodných událostí:

Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: 800 100 777 
nebo elektronicky na internetové adrese www.csobpoj.cz nebo na adrese:
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Zelené předměstí 
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18  Pardubice

Willis s.r.o.
Charles Square Center
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
TEL.:  296 214 551 – 5
FAX : 296 214 550

4. Úrazové pojištění z části členského příspěvku

dle pojistné smlouvy č. 71-495000893-0 uzavřené mezi LAA ČR a Koo-
perativa Pojišťovna a. s. 

• Automaticky je pojištěna každá fyzická osoba nebo jmenovaný zástupce 
právnické osoby v rámci řádného členství v LAA ČR. 

• Krytí - smrt následkem úrazu 20 000 Kč, trvalé následky následkem 
úrazu 40 000 Kč.

Základním úrazovým pojištěním bude i v roce 2007 automaticky pojiš-
těna každá fyzická osoba nebo jmenovaný zástupce právnické osoby 
v rámci řádného členství v  LAA ČR. Pojistné je placeno LAA ČR z člen-
ského příspěvku přímo a člen se k tomuto pojištění nemusí zvláštním 
způsobem přihlašovat. Pojištění je platné až po zaplacení členského 
příspěvku. Výše pojistného je 50 Kč ročně a pokrývá limit pojistného 
krytí ve výši: 

• pro smrt následkem úrazu při činnosti související s leteckým spor tem 
20 000 Kč, 

• pro trvalé následky úrazu vzniklého při činnosti související s leteckým 
spor tem 40 000 Kč. 

Podmínky pro uzavření pojistky: 

• uhrazení členského příspěvku v LAA ČR pro rok 2007 

Hlášení pojistných událostí:

Vznik pojistné události je nutno nahlásit neprodleně:
• telefonicky na číslo 222 121 730-1 nebo 
• faxem na číslo 222 121 736.

C. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

5. Cestovní pojištění

dle pojistné smlouvy č. 7100000193 uzavřené mezi LAA ČR a ČSOB 
Pojišťovnou, a.s. 

Pojištění dle následujících údajů je možné na dalších 365 dní  sjednat do 
31. 12. 2006. Od 1. 1. 2007 bude možné sjednat pojištění na základě 
nové smlouvy s ČSOB Pojišťovnou, a.s., kterou jsme v době předání Pilo-
ta do tiskárny (18. 12. 2006) bohužel neměli ještě k dispozici. Pojištění 
by mělo ale mít identické podmínky.

• Vztahuje se také na tzv. nebezpečné spor ty - včetně létání.
• Varianta pro kratší opakované výjezdy či pro dlouhodobý pobyt.
• Tři varianty destinací.

Varianty pojištění 
 
Typ A 
• Cestovní pojištění formou nepřenosných karet vystavených na jméno 

pojištěné osoby s roční platností. 
• Počet výjezdů je neomezen, jeden výjezd 

však nesmí přesáhnout 45 dní.

Typ 

pojištění 
Varianta

Územní 

platnost

Pojistné za jednu

nepřenosnou kartu 

A 

 X5 - A1 – PO - 4 

D 1500 Kč 

E 4200 Kč 

F 6400 Kč 

X5 – A2 – PO - 4 

D 3 500 Kč 

E 9 140 Kč 

F 15 280 Kč 

P12_Bu 0104.indd   3 18.12.2006   23:34:56



Bulletin LAA ČR

4 Bulletin Pilot LAA ČR 12/06

Sazebník Typu A

   X5-A1-PO-4 X5-A2-PO-4 

Pojištění léčebných výloh 1 500 000 Kč 2 500 000 Kč

Úrazové pojištění ano ano 

smrt 100 000 Kč 100 000 Kč

trvalé následky 200 000 Kč 200 000 Kč

Limit trvalých následků 10,00% 10,00%

denní odškodné 50 Kč 50 Kč

Limit denního odškodného 29 dní 29 dní 

Pojištění odpovědnosti za škodu 

ne 

ano 

škody na zdraví 1 000 000 Kč

škoda na majetku    500 000 Kč 

Spoluúčast pojištěné osoby 3%, min. 500 Kč 

Pojištění zavazadel ne 10 000 Kč

Doplňkové asistenční služby ne ano 

Pojistné – Evropa 1500 Kč 3 500 Kč 
Pojistné – Svět mimo USA, 

Kanady a Austrálie 
4200 Kč 9 140 Kč 

Pojistné – Svět vč. USA, Kanady a Austrálie 6400 Kč 15 280 Kč 

Typ DP 
• Cestovní pojištění formou nepřenosných karet vystavených na jméno 

pojištěné osoby s roční platností. 
• Po celou pojistnou dobu platí níže uvedená varianta pojištění:

typ pojištění varianta Územní platnost 
pojistné za jednu 

nepřenosnou kartu 

DP 

 X1-DP1-PO-1 
D 4 490,00 Kč
E 8 310,00 Kč
F 15 950,00 Kč

X1-DP2-PO-1 
D 11 480,00 Kč
E 17 940,00 Kč
F 26 300,00 Kč

Sazebník Typu DP

X1-DP1-PO-1 X1-DP2-PO-1 

Pojištění léčebných výloh 1 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč
Úrazové pojištění ano ano 
Smrt 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
trvalé následky 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč
Limit trvalých následků 10,00% 10,00%
denní odškodné 50,00 Kč 50,00 Kč
Limit denního odškodného 29 dní 29 dní 
Pojištění odpovědnosti za škodu 

ne 

ano 
škody na zdraví 1 000 000,00 Kč
škoda na majetku    500 000 Kč 
Spoluúčast pojištěné osoby 3%, min. 500 Kč 
Pojištění zavazadel 10 000,00 Kč
Spoluúčast pojištěné osoby 500,00 Kč
Doplňkové asistenční služby ne ano 

Pojistné – Evropa 4 490,00 Kč 11 480,00 Kč

Pojistné – Svět mimo USA, 

Kanady a Austrálie 
8 310,00 Kč 17 940,00 Kč

Pojistné – Svět vč. USA, Kanady 

a Austrálie 
15 950,00 Kč 26 300,00 Kč

Územní platnost:
D - Evropa zahrnuje Turecko, Tunisko, Kanárské ostrovy, Izrael, Egypt , 
Maroko, Rusko 
E - Svět mimo USA, Kanady, Austrálie 
F - Svět včetně USA, Kanady, Austrálie 

Podmínky pro uzavření pojistky: 

• Uhrazení pojistné částky (částka je považována za uhrazenou, je-li 
připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově 
v pokladně LAA). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení 
pojistné částky.

• Specifikace pojistného produktu (úrazové pojištění - varianta).

  

Hlášení pojistných událostí:

Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: 800 100 777 
nebo elektronicky na internetové adrese www.csobpoj.cz nebo na adrese:
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Zelené předměstí 
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18  Pardubice

Willis s.r.o.
Charles Square Center
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
TEL.:  296 214 551 – 5
FAX : 296 214 550

  

Jak platit za služby LAA ČR?

Pro platbu za služby poskytované LAA ČR můžete využít několika 
způsobů:

1. Hotově v sídle LAA ČR

2. Převod z bankovního účtu

Číslo účtu LAA ČR: 285 321 309 / 0800
Konstantní symbol:  0308
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 Identifikace platby
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

(např. 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 ZP PK - ČR, SR
(pro pojištění pro ČR a SR)
výrobní číslo a název PK
(pro pojištění v rámci Evropy)

Cestovní pojištění ČLP
Úrazové pojištění ÚP
Členské příspěvky ČLP
Svazové příspěvky SVP (MPG)
Bezchybným podáním platby a přiložením kopie potvrzení o platbě 
k formulářům posílaným na LAA přespějete ke správnému zařazení vaší 
platby a rychlejšímu vyřízení vaší žádosti.

Jak platit ze zahraničí / How to pay from foreing countries
IBAN CZ19 0800 0000 0002 8532 1309
BIC GIBACZPX
Název účtu / Account name: Letecka amaterska asociace CR
Adresa banky / Bank address: Česká spořitelna a.s.
 Vršovické nám. 67/8
 102 00 Praha 10 - Vršovice
 Česká republika
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Pozemní incident ULLa, typ Sopwith Pup, 
23. 6. 2006, letiště Mladá Boleslav

Průběh letu a události:
Pilot pojížděl s UL letounem od hangáru na vyčkávací místo vzletu RWY
23. Při odbočování z travnatého povrchu na asfaltovou cestu došlo
k nadskočení ostruhového kolečka a ke ztrátě směrové ovladatelnosti UL
letounu. Když toto pilot zjistil a protože UL letoun nemá brzdy, okamžitě
vypnul motor. UL letoun pokračoval setrvačností v jízdě a narazil pravou
polovinou spodního křídla do víka zavazadlového prostoru automobilu
Pasát. Tím bylo křídlo nadzdviženo, UL letoun pootočen a pokračoval
v pohybu až narazil opět tímto křídlem do víka zavazadlového prostoru
automobilu Octávia. Potom se UL letoun zastavil.
Poškození SLZ:
UL letoun má poškozený okrajový oblouk 
pravé poloviny spodního křídla.
Ostatní škody:
Bylo poškozeno víko zavazadlového prostoru vozů Passát a Octávia.
Zranění osob:
Bez zranění.
Informace o posádce:
Pilot ULLa, věk 44 let, pilotní průkaz vystaven 2. 8. 1996, 
platný do 4. 4. 2007, celkový nálet 120 hodin.
Meteorologická situace:
Pokrytí oblačností 2/8 Cu, vítr 240°, 6 kt.
Rozbory:
UL letoun měl platný technický průkaz a byl pojištěn zákonným pojiště−
ním.
Technický stav UL letounu neměl vliv na vznik pozemního incidentu.
Pilot má platný pilotní průkaz, nebyl pod vlivem alkoholu a byl způsobilý
k provedení letu.
Meteorologická situace byla pro let vyhovující a neměla vliv na vznik po−
zemního incidentu.
Pojíždění UL letounu v nedostatečné vzdálenosti od překážky mělo vliv
na vznik pozemního incidentu.

Závěry

Hlavní příčina:
Rozhodnutí pilota pojíždět s UL letounem v malé vzdálenosti od překážky.
Spolupůsobící příčiny:
Nejsou.
Komentář:
Pilot při pojíždění s UL letounem, který má podvozek ostruhového typu,
má vlivem zvednuté přídě UL letounu zhoršený výhled a měl proto pojíž−
dět hadovitým způsobem. V případě kdy je pro tento způsob pojíždění má−
lo prostoru, musí pilot zajistit osobu, která UL letoun vede a zajistí kon−
trolu prostoru pro bezpečné pojíždění. Nebo UL letoun vytlačit za pomoci
kamarádů. Na letištích a plochách SLZ bychom měli ctít pořádek. Jistě ne−
patří auta mezi letadla a naopak. Na tomto letišti nebyl letos takovýto pří−
pad jediný, došlo ještě k další srážce motorového letounu s osobním au−
tomobilem. Proto se zamyslete nad parkovištěm aut a stojánkou letadel na
vaši ploše SLZ, vždyť se tím dá předejít zbytečným událostem.

Letecká nehoda ULLa, typ Straton D8, 
3.9.2006, plocha SLZ Chornice

− výtah ze závěrečné zprávy ÚZPLN, který leteckou nehodu šetřil

Průběh letu a události:
Pilot dne 2. 9. 2206 namontoval s dalším pilotem do UL letounu motor
Trabant s reduktorem a vrtuli. Instalace motoru byla dokončena v den
nehody.
Po nastartování motoru provedl pilot motorovou zkoušku v trvání asi 10
minut, při které pilot zjistil nedostatečné chlazení motoru. Proto se pilot
rozhodl s UL letounem pojíždět, aby se motor lépe chladil a pojížděl na

práh RWY 09. Potom se pilot UL letounu na plný plyn rozjel ve směru
RWY 09, po 300 metrech se UL letoun odpoutal, vybočil doprava proti
větru a stoupal do výšky 30 – 40 m. V této výšce došlo k zadření moto−
ru a jeho náhlému zastavení. Pilot začal točit pravou zatáčku zpět do
směru k místu vzletu. V průběhu zatáčky se UL letoun dostal do strmého
klesání přídí k zemi a náklonu blízkému 90°. UL letoun nejprve zachytil
přední částí okrajového obloku pravé poloviny křídla o zem, následně pod
velkým úhlem narazila do země příď a UL letoun se převrátil na záda.
Zranění osob:
Pilot byl při letecké nehodě smrtelně zraněn.
Poškození SLZ:
UL letoun byl zničen nárazem do země a následným převrácením.
Informace o posádce:
Pilot ULLa věk 65 let, pilotní průkaz vystaven v roce 1999, platný do
4. 11. 2007, celkový nálet na ULLa je 186 hodin. Pilot kluzáků s náletem
392 hodin.
Ostatní škody:
Nebyly hlášeny.
Meteorologická situace:
Plocha SLZ byla v závětří hřebene s převýšením 200 m, jižní vítr 6 kt.
Rozbory:
Pilot měl platný pilotní průkaz a nebyl pod vlivem alkoholu.
UL letoun měl propadlý technický průkaz a nebylo sjednáno zákonné po−
jištění.
Chybná technika pilotáže při vysazení motoru měla vliv na vznik letecké
nehody.

Závěry

Hlavní příčina:
Nezvládnutí techniky pilotáže přechodu do klouzání po vysazení motoru.
Neplánované provedení vzletu s úmyslem vyzkoušet motor, který pilot na−
instaloval do SLZ za účelem jeho přípravy na technickou prohlídku.
Komentář:
Bez platného technického průkazu a uzavřeného zákonného pojištění ne−
měl pilot vůbec provést vzlet. Pilot se měl o zástavbě nového motoru po−
radit s inspektorem technikem, který by mu pomohl problém s chlazením
vyřešit. Pilot měl o zálet UL letounu po zástavbě motoru a vrtule požádat
zkušebního pilota. V této fázi letu dochází nejčastěji k leteckým nehodám.
Pilot s ohledem na malou výšku měl přistávat před sebe, popřípadě pro−
vést malé vybočení aby se vyhnul překážkám a ne točit zatáčku zpět.
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Rozbor mimořádných událostí v provozu ULLa

Další informace hlavního inspektora provozu ULLa

Dne 2.12.2006 byl jmenován nový inspektor provozu ultra−
lehkých vrtulníků Ing. Vladimír Kačerovský, Tachovská 43,
Plzeň, 323 24, tel: 776 784 514, číslo razítka UH 04.
v.kacerovsky@seznam.cz

Dne 4.12.2006 bylo zřízeno zkušební středisko pro teoretické
zkoušky pilotů ULLa a ULH.
FLY FOR FUN s.r.o.
Ing. Vladimír Kačerovský
Letecká škola, letiště Sazená, Kralupy nad Vltavou
Tel: 776 784 514, 724 327 922. skola@flyforfun.cz

Dne 22.11.2006 byla zrušena registrace plochy pro vzlety
a přistání SLZ ve Staré Pace, tímto dnem je také zrušen kmi−
točet 122,200 MHz.



Ceny
Pilotní průkazy včetně DPH

1. vydání pilotního průkazu 1500
2. zapsání prodloužení platnosti PP 300
3. zapsání všech kvalifikací 150
4. vydání duplikátu PP 100
5. poplatek za přezkoušení v rámci opatření 500

ke zvýšení bezpečnosti

Technické průkazy
6. vystavení TP ULLa a ULLt 2000
7. vystavení TP ZK, MPG a PPG 600
8. TP PK typu „Z“ − hradí výrobce 200
9. Zaps.prodloužení platnosti TP ULLa a ULLt 750
10. Zaps.prodloužení platnosti TP ZK, MPG, PPG 300
11. vydání duplikátu TP 100
12. změna majitele 100
13. typové průkazy SLZ − mimo ZK, PK a MPK 5000
14. typové průkazy SLZ − ZK, PK, MPK 3000
15. vydání osvědčení platnosti typ.pr.plat.v zahr. 10000

mimo ZK, PK a MPK
16. vydání osvědčení platnosti typ.průkazu plat.v zahr.

pro ZK, PK a MPK 3000
17. Typové průkazy − vrtule, motory,postroje atd. 2000
18. Typový průkaz k motorové krosně 3000
19. průkaz technické způsobilosti navijáků pro vleky PK 1000
20. změna typového průkazu 1000
21. Významná změna typového průkazu 4000
22. poplatek za vystavení potvrzení neregistraci SLZ 2000

a výmaz z rejstříku pro prodej SLZ do zahraničí

Licence
23. zřízení pilotní školy − všechny kategorie 3000
24. zřízení půjčovny SLZ 3000
25. na opravu, prodej, zkušebnictví 3000
26. změny v licenci 100
27. prodloužení platnosti licencí 2000

2* jednorázově za všechny odbornosti současně prodlužované

Ceny
včetně DPH

1. členský příspěvek 750

2. registrační poplatek nového člena 50

Další platby, které se přímo netýkají správy:
3. všechny směrnice, brožury a učebnice, atd. dle ceníku

prodej členům zásob
prodej nečlenům LAA ČR s 30% přirážkou

4. cena za započatou hodinu práce hl. inspektorů 600 + DPH*
5. kopie 1 strana 2
6. kopie 2 strany 3
7. FAI licence 200
8. odznak Colibri zdarma

Vysvětlivky:
** členský příspěvek nového člena:

od 1. 4. 2007 750
od 1. 7. 2007 700
od 1. 10. 2007 650

Svazové příspěvky schválené Valnou hromadou příslušného
svazu
1. svaz UL − svazový příspěvek 350
2. svaz MPG − svazový příspěvek 301

* Změněno proti roku 2006
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Ceník poplatků vybíraných nad rámec dotace na státní správu
v Letecké amatérské asociaci ČR pro rok 2007

Ceník příspěvků a dalších plateb
v Letecké amatérské asociaci ČR pro rok 2007

Schváleno na Konferenci delegátů LAA ČR dne 25. 11. 2006

Letecká amatérská asociace ČR je od 1. 11. 2004 plátcem DPH

Poplatky vybírané na úhradu rozdílu mezi poskytnutou dotací z MD na správu a skutečnými náklady



Jihlava, 4. 11. 2006

1. VH přijímá zprávu o činnosti předsednictva svazu PG. pro pro−
stou většinou

2. VH přijímá zprávu o činnosti sportovní komise svazu PG. pro
prostou většinou

3. VH přijímá zprávu o hospodaření svazu PG. pro prostou větši−
nou

4. VH přijímá program podpory startovišť pro prostou většinou
5. VH zavazuje účastníky konference LAA ČR:

● Oddělení funkce ředitel správy od funkce tajemníka LAA, tak
aby tajemník byl schopen hájit zájmy svazů, které sdružuje
LAA. 13 pro, 5 proti, 13 zdrželo

● Prosazení zrušení prodlužování pilotních průkazů PK/ZK, kte−
ré je stanovené v předpisu LA1. pro prostou většinou

● Ověřit a zveřejnit jakým způsobem jsou organizována výbě−
rová řízení pro dodavatele LAA. pro 18,proti 2, zdrželo 11

● Pokračovat na práci pro ověřování platnosti pilotních průka−
zů z databáze laa zabezpečeným způsobem na webu. Pro
21, proti 1, zdrželo

● Zajistit zveřejnění zápisů z rady LAA a to včetně hlasování
jednotlivých členů rady na webu LAA v kompletním znění.
Pro 5, proti 20, zdrželo 6

● Zajistit prezidentem LAA členskou sekci na webu LAA, kde
bude možné vidět přímé zápisy z rady LAA a to včetně hla−
sování jednotlivých členů rady. Pro 27, proti 2, zdrželo 2

● Prosazovat do usnesení konference LAA ČR: Ředitel správy
LAA ČR musí každé 2 roky obnovovat své místo ve veřejném
konkurzu před radou LAA ČR. Pro 3, proti 13, zdrželo 14

● Prosazovat povinnost správy informovat o zamýšlených
změnách v předpisech a vyhláškách zástupce svazů, kterých
se tato změna týká. Tyto změny pak podmínit schválením
nebo jednáním o jejich úpravě až do nalezení shody. Pro 16,
proti 0, zdrželo 15

6. VH navrhuje rozšíření programu rozvoje startovišť i na jiné
právní subjekty, než občanská sdružení. Pro 26, proti 1, zdrže−
lo 1

7. VH deleguje zástupce na jednání EHPU Miroslava Fejta. Pro 30,
proti 0, zdrželo 1

8. VH ukládá zástupcům svazu PG zveřejňovat termíny jednání ra−
dy LAA a předsednictva svazu PG min. 10 dní předem, včetně
programu a místa jednání. Zápis ze zasedání rady LAA, před−
sednictva svazu a sportovní komise zveřejňovat do 48 hodin na
webu LAA a svazu PG. Pro 4, proti 14, zdrželo 13

9. VH ukládá předsednictvu ve spolupráci s HIPL prověřit mož−
nost legálního používání letecké radiostanice při letu na padá−
kovém kluzáku.

10. VH pověřuje předsednictvo delegováním zástupce svazu PG do
redakční rady časopisu Pilot. Pro 29, proti 0, zdrželo 6

11. VH pověřuje předsednictvo zajistit zveřejnění časopisu Pilot na
webu LAA ve formátu pdf, včetně archivních čísel. Pro 6, proti
24, zdrželo 1

12. VH mění organizační řád Svazu PG LAA ČR: Nové body:
● Přidává bod 2.2.6.2: V dostatečném časovém předstihu před

VH informuje členskou základnu o programu VH a obsahu
všech projednávaných a schvalovaných dokumentů (viz bo−
dy 2.2.7 a 2.2.8) Pro 28, proti 0, zdrželo 4

● 2.2.13 Předsednictvo schvaluje nebo odvolává vedoucí tý−
mů na základě výběrového řízení

● 2.2.14 Předsednictvo schvaluje odměnu vedoucím týmů
● 2.2.15 Předsednictvo schvaluje nebo odvolává Hlavního tre−

néra programu Sportovní talenty na základě výběrového říze−
ní

● 2.2.16 Předsednictvo schvaluje odměnu Hlavnímu trenérovi
programu Sportovní talenty

● 2.4 Vedoucí týmu
● 2.4.1 Pro každé odvětví (přelety, přesnost, akrobacie) je

jmenován jeden vedoucí týmu
● 2.4.1.1 Je možné, aby jeden vedoucí týmu vykonával tuto

funkci pro více odvětví
● 2.4.2 Úkoly vedoucího týmu
● 2.4.2.1 Vedoucí týmu předkládá Předsednictvu Svazu návrh

rozpočtu pro účast reprezentace na MS/ME
● 2.4.2.2 Vedoucí týmu je zodpovědný za vyúčtování pro−

středků pro reprezentaci v daném termínu.
● 2.4.2.3 Vedoucí týmu připravuje investiční i neinvestiční

granty pro reprezentaci a předkládá je sportovní komisi
a předsednictvu

● 2.4.2.4 Vedoucí týmu je pověřen jednat se sponzory repre−
zentace (za získání sponzorů je odměněn provizí)

● 2.4.2.5 Vedoucí týmu zabezpečuje propagaci a prezentaci
výsledků

● 2.5 Hlavní trenér programu Sportovní talenty
● 2.5.1 Hlavní trenér předkládá předsednictvu návrh grantu
● 2.5.2 Hlavní trenér připravuje výběrové řízení na organizáto−

ry akcí a je zodpovědný za vyúčtování prostředků grantu
● 2.5.3 Hlavní trenér se zúčastňuje soutěží (Ligy, MČR) a za−

jišťuje bezpečnost soutěžících z programu Sportovní talenty
● 2.5.4 Hlavní trenér je pověřen jednat se sponzory programu

Sportovní talenty (za získání sponzorů je odměněn provizí)
● 2.5.5 Hlavní trenér zabezpečuje propagaci a prezentaci vý−

sledků
Pro 26, proti 0, zdrželo 7

13. Složení předsednictva Svazu PG: Konečný Kamil (36 hlasů),
Seidl Radek (32), Fejt Miroslav (29), Porkert Martin (29), Pav−
loušek František (27), Skrbek Lukáš (25). Náhradníci Slíva
Martin (9), Černý Ota (7)

14. Složení sportovní komise Svazu PG: Pavloušek František(31
hlasů), Šneiberg Michal (30), Vejchodský Karel (30), Masařík
Milan (23), Procházka Luděk (22). Náhradník Konečný Václav
(19)

15. Delegáti konference LAA ČR 2006: Konečný Kamil (30 hlasů),
Václavik Radek (30), Fejt Miroslav (29), Tomášková Markéta
(24), Pavloušek František (20), Slíva Martin(18), Machartová
Michaela (18), Masařík Milan (17). Náhradníci Černý Ota (15),
Večerek Jiří(10), Janků Karel(9), Šneiberg Michal (8)

V Jihlavě 4. 11. 2006 zapsal Václav Konečný
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Usnesení Valné hromady svazu PG 2006



Praha, 11. 11. 2006

1. Valná hromada bere na vědomí:
a) zprávu předsedy svazu ULL o činnosti Svazu ULL
b) zprávu prezidenta LAA ČR o činnosti LAA ČR
b) zprávu tajemníka LAA ČR
c) zprávu zástupce v EMF Jana Fridricha

2. Valná hromada Svazu ULL vyjadřuje uznání a poděkování Jiřímu Koubíkovi a dalším zaměstnancům správy za kroky podniknuté
v oblasti redukce výše plateb pojištění zákonné odpovědnosti SLZ.

3. Valná hromada Svazu ULL zvolila:
a) předsednictvo Svazu ULL ve složení: Fridrich, Mečiar, Rybář, Rýdl, Šilhan V., Deutsch, Hynek, Seifert
b) sportovní komisi ve složení: Adam, Bém, Hynek, Koloušek, Seifert, Šilhan O., Zítka
c) delegáty na Konferenci LAA ČR ve složení: předsednictvo, sportovní komise, Camrda a Bartl za Béma a Mečiara, náhradníci:

Pavlík, Brůna

4. Valná hromada Svazu ULL schvaluje:
a) zprávu o činnosti Předsednictva Svazu ULL

b) zprávu o činnosti Sportovní komise
c) svazový příspěvek na rok 2007 ve výši 350,− Kč
d) program Svazu ULL na rok 2007, zejména:
1. Prosazovat profesionalizaci výkonu funkce reprezentanta LAA ČR v mezinárodních orgánech a organizacích
2. Pokračovat v přípravě a podpoře MS v ultralehkém létání v roce 2007
3. Pokračovat v pořádání Navigačního poháru Petra Tučka
4. V rámci svazového příspěvku zajistit vydání Atlasu a „Rukověti“
5. Svaz ULL bude maximálně podporovat snahu o vlekání kluzáků AeČR vlečnými letouny UL pod podmínkou správy vlečných UL

letadel a kvalifikací vlekařů v rámci výkonu státní správy LAA ČR.
6. Svaz ULL chápe problémy modelářů zabývajících se obřími modely, ale nepodporuje jejich řešení v rámci LAA ČR.
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Usnesení Valné hromady svazu ULL 2006



Úvodník
Úvodem do nového roku (J. Brskovský) 4/1
Redaktor čtenářům (M. Oros) 4/2
K leteckým dnům před novou sezónou, 
aneb abyste předešli shonu na poslední chvíli (J. Koubík) 4/3
Nejsprávnější je létat od východu do západu Slunce (M. Oros) 4/4
Co je nového (J. Brskovský) 4/5
Zákon vstupuje do života (J. Brskovský) 4/6
Ach jo… (J. Brskovský) 4/7
Úvodník o popularizaci UL létání (J. Brskovský) 4/8
Evropa a my (J. Brskovský) 4/9
Blíží se televizní letecký boom!? (M. Oros) 4/10
Pro pár stokorun (M. Oros) 4/11

Krátké zprávy 5/1−11, 6/12

Rozhovor
„Létání? Místo s nejhezčí vyhlídkou.“ 
Rozhovor s Pavlem Březinou (M. Oros) 8/2
Létejte, žijeme jen jednou! 
Rozhovor s Alexisem Salenguem (M. Oros) 8/3
Rozhovor s Vladimírem Drhou a Janem Kissem 
Nejen o připravovaném pořadu Večer na téma létání (M. Oros) 8/5
Rozhovor s Ewou Wisnierskou (M. Oros) 10/6
Na otázky o Mapách.cz odpovídá Ivo Lukačovič (M. Oros) 10/7
Rozhovor: www.medard−online.cz (M. Oros) 7/9
„Plány? Natřít to chlapům!“ 
Rozhovor s Petrou Krausovou (M. Oros) 7/10

Všeobecné − informace pro všechny odbornosti
Souhrnný rozbor mimořádných událostí v provozu SLZ 
za rok 2005 (J. Koubík) 8/1
Mimořádné události 
v provozu PK, ZK a MPK v roce 2005 (M. Fejt) 11/1
LAA ČR se stala členem EHPU (K. Vejchodský) 6/3
Něco k předpovídání počasí (P. Jančík) 30/4
Jsou třeba balistické padáky? (L. Birger) 11/5
Alkohol a létání z pohledu soudního lékaře (M. Sokol) 16/5
Jak se zachovat v případě zranění při nehodě (O. Franěk) 26/5
Ze světa map a GPS (M. Mareček) 18/6
Novelizovaný zákon o civilním letectví nabývá 
účinnosti dnem 1. července 2006 (J. Koubík) 22/6
Ručení, ručení... (J. Koubík, Z. Jelínek, J. Camrda) 8/11
K pojištění odpovědnosti 2007 (J. Koubík) 4/12
Počítejte šestým rokem se svazem UL (M. Mareček) 17/12
Po Konferenci LAA ČR (J. Brskovský) 8/12
Rok 2007 − osmnáctý rok LAA ČR 42/12
Školení pro omezené vysvědčení radiotelefonisty 
letadlových stanic 1/B2
Formulář registrace do svazu LAA ČR 4/B2
Tabulka východů a západů Slunce; 4 /B3
Seznam inspektorů LAA ČR 4/B4
Přehled frekvencí letišť v České republice 5/B5
Zákon o civilním letectví − část sedmá, sportovní létající zařízení 1/B6
Změny předpisů LAA s účinností od 1. 7. 2006 2/B7
Všeobecné pojistné podmínky ČSOB Pojišťovny 5/B12
Všeobecné pojistné podmínky ČSOB Pojišťovny
− Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla 9/B12
Přihláška k pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené třetím osobám provozem SLZ 11/B12
Formulář Registrace do svazu LAA ČR 13/B12
Ceník poplatků, příspěvků a dalších plateb 
vybíraných v Letecké amatérské asociaci ČR pro rok 2007 15/B12
Obsah časopisu Pilot LAA ČR – ročník 2007 18/B12

Ultralehké létání
Sladká Francie, tam a zase zpátky (A. Flanderová) 16/1, 14/2
Jak se létá v CTR aneb nebojte se létat do CTR (J. Milý) 18/1
Informace pro létání (M. Mareček) 19/2
Svoboda je krásná, bez odpovědnosti však nefunguje (V. Šilhan) 10/3
Mělnické Ludmily a mělnické UL létání (J. Kölbl) 14/3
Létání s motorizovaným Šohajem 425 za totality (V. Linhart) 11/4
Sportovní létání v roce 2006 (V. Šilhan) 22/4
EMF, EAS, EASA, MDM.032 a my, 
aneb kudy kam s UL létáním v Evropě (J. Fridrich) 18/5
Před mistrovstvím ČR 2006 (V. Šilhan) 20/5
2. ročník Memoriálu Petra Tučka (V. Šilhan a L. Hynek) 16/6
RoundEU – ultralightem okolo Evropy (P. Sainer) 14/7, 14/8
Zlaté mistrovství Evropy 2006 (M. Seifert a Z. Horná) 10/9
Zpráva z Valné hromady svazu ULL ze dne 11. 11. 2006 (V. Šilhan) 14/12
Proč ještě nesoutěžíte? (M. Mareček) 22/9
Pohár Petra Tučka 2006 (V. Šilhan) 14/10
S Eurostarem za 9.45 hodin nonstop ADIZEM 
aneb Foset z Hané (Z. Pazdera) 20/10
Špatné počasí i příjem (M. Mareček) 15/11
Vlekání ultralehkými letadly (V. Chvála a Z. Doubek) 16/10
Letňanský kufr 2006 aneb poznej hranice svého CTR (J. Lukeš) 22/11
Aerotour Sazená 2006 
aneb jak jsem byl (zase jednou) poslední… (T. Kovalský) 23/11
11. Pohár F−Airu (P. Sainer) 23/11
Letecká navigace – koření létání pro radost (M. Klusák) 34/11
Nápravné opatření ÚCL č. 2/2005 7/B1
Ruční opravy v AIP 1/B2
Zimní školení pilotů ULL ve Vrchlabí 1/B2
How to fly to the Czech Republic (with microlight) 2/B2
Nominační pravidla Svazu UL létání 6 /B3
Seznam zkušebních středisek 
pro provádění teoretických zkoušek pilotů ULLa 2/B4
Flying Rhino 2006 − dočasně omezený prostor 
pro vojenské cvičení 2/B4
Propozice Memoriálu Petra Tučka 9/B4
Veřejné vnitrostátní letiště LKCS České Budějovice 14/B4
Vzor korespondence pro přílety a odlety do/z Letňan 16/B4
Tabulka ustavených rekordů ULL 18/B4
Závazný metodický pokyn pro střediska pilotního výcviku 
a půjčovny SLZ při půjčování letadla 2/B5
Dodatek ke směrnici pro koordinaci 
a řízení letového provozu na letišti v Milovicích 5/B8−9
Omezení provozu na letišti v Milovicích 13. – 15. 10. 2006 5/B8−9
Veřejné vnitrostátní letiště Chrudim – LKCR 6/B8−9
Nařízení evropského parlamentu a rady č. 785/2004 
o požadavcích na pojištění leteckých dopravců 
a provozovatelů letadel 7/B8−9
Výtah částí týkajících se provozu SLZ z vyhlášky 108/1997 Sb. 
− Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 3/B10
Usnesení Valné hromady svazu ULL 2006 17/B12

Letecké mimořádné události ULLa
Souhrnný rozbor mimořádných událostí v provozu SLZ
za rok 2005 (J. Koubík) 8/1
Rozbor mimořádných událostí v provozu ULLa

1/B1, 1 /B3, 1/B4, 1/B5, 1/B7, 5/B8−9, 1/B10, 14/B12
Rozbor mimořádných událostí v provozu ULLt 4/B8−9
Prvotní informace o nehodách ULL, 1/B11
Prvotní informace k nehodě MZK 7. 4. 2006 20/B4

S ultralightem Evropou
S ultralightem Evropou − Francie, Španělsko (P. Sainer) 17/9
S ultralightem Evropou − Portugalsko, Itálie (P. Sainer) 23/10
S ultralightem Evropou − Malta, Řecko (P. Sainer) 13/11
S ultralightem Evropou − Rakousko, Slovinsko (P. Sainer) 15/12

Ultralehká letadla
Variace na téma Zenair CH−601 Zodiac (M. Vala) 14/1
Výsledky zkoušek instalace vířičů 
na křídlech ULLa Zenair CH−601 (M. Vala) 15/1
Ultralehký Zlin Z−XII (J. Brskovský) 19/1
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Piper L−4H jako UL replika amerického letounu 
z druhé světové války (V. Handlik) 18/3
Hezoučký Zodiac (J. Brskovský) 16/4
DH 82 Tiger Moth jako UL replika 
anglického letounu z let 1933 − 1945 (V. Handlik) 14/5
Choceňská ohlédnutí (J. Brskovský) 14/6
Fokker Dr.I − UL replika historického letounu (V. Handlík) 24/6
Otevřené mistrovství ČR UL letounů (V. Šilhan) 12/7
Typový průkaz MD3 Rider (V. Chvála) 18/7
Zaujalo nás na letounu MD3 Rider (V. Chvála) 19/7
Další pěkná Cora (V. Chvála) 20/7
Jak se létá s letounem MD−3 Rider (M. Mečiar) 18/8
Repliky pro Richthofena (J. Brskovský) 11/10
Magni Gyro na českém nebi (P. Blaho) 6/11
Jak jsme létali s historickými UL replikami 
Nadačního fondu letadlo Metoděje Vlacha
(V. Chvála, P. Chvojka a Z. Doubek) 10/12
LSA letadla na Airventure Oshkosh 2006 (J. Fridrich) 18/11, 18/12

Výroba, zkoušky
Za kompozity v Chocni (J. Brskovský) 11/2
Kvalita kompozitových podvozkových noh 
aneb Pozor na plagiáty! (V. Chvála) 14/2
Pevnostní zkoušky podvozkových noh firmy 
Composit Airplanes (V. Chvála) 15/2
Pevnostní zkoušky vrtulí Sport Prop Efic a Fiti (V. Chvála) 14/4
Vážení letounu Fascination (P. Chvojka) 17/4
Zkoušky padáků záchranných systémů 
pro letouny kategorií UL a LSA (V. Chvála a M. Bábovka) 11/7, 10/8
Na návštěvě u firmy Pipistrel (V. Chvála) 24/11

Technika, naučné články
Je čas vyhnat pavouky... (P. Chvojka) 12/3
Před sezónou (Z. Doubek, V. Silhan) 12/3
Příspěvek tlačného uspořádání vrtulového pohonu 
k podélné stabilitě (M. Huml) 20/3
O kmitání pohonných jednotek (L. Benda) 18/4, 12/5, 12/6
Alkohol a létání z pohledu soudního lékaře (M. Sokol) 16/5
Vrtule, vrtule, vrtule − Závazný bulletin k vrtuli 
typové označení SR 200 a další obecné informace (V. Chvála) 16/9
Bulletin Evektor pro Eurostar a Sporstar se záchranným systémem 8/B1
Revize č. 3 Příručky pro motory Rotax 912 2 /B3
Bullettin firmy Urban Air pro letoun UFM 13 Lambada 2/B5
Servisní bulletiny firmy BRP−ROTAX a doporučení firmy Teveso 3/B6
Závazný bulletin k vrtuli SR 200 2/B10
Bullettin Urban Air − 3.UA.2006 3/B10
Firma Woodcomp informuje 1/B11
Připomenutí bulletinu – kontrola reduktoru Rotax, typ „B“, 2/B11
Dvakrát o „problémech“ s motorem „Verner“, 2/B11
Servisní bulletin č. 1/2006 firmy ATEC v.o.s., 2/B11
Kontrola magnetické zátky u motorů ROTAX řady 912/914, 3/B11

Výstavy, letecké dny a slety
EAA Sport Pilot Tour, Messa, Arizona, 18. 2. 2006 (J. Fridrich) 16/3
Podívaná na pouti (J. Brskovský) 16/7
LAA ČR na ILA 06 (V. Chvála) 8/8
5. Dobový letecký den v Mladé Boleslavi (V. Handlík) 12/8
Podívaná na SLZ stále láká (J. Brskovský) 16/8
Airventure Oshkosh 2006 (J. Fridrich) 19/9
Oshkosh 2006 pohledem leteckého konstruktéra (M. Kábrt) 18/10
LSA letadla na Airventure Oshkosh 2006 − 1. část (J. Fridrich) 18/11,
18/12

Představujeme letiště
Představujeme letiště Stichovice (E. Vala) 34/1
Letiště Ústí nad Orlicí (V. Šilhan) 38/3
Jak přiletět do Letňan (J. Lukeš a K. Průša) 37/4
Představujeme letiště Letňany (M. Bezděková) 38/4
Představujeme letiště Tábor (P. Šmíd) 38/5
Letiště Říčany (F. Adamec) 38/7
Představujeme letiště: Plocha SLZ Rokycany (R. Liehmann a M. Oros) 38/10

Motorový paragliding
Kurz instruktorů motorového létání 
pro kategorie PPG a MPG (F. Salava) 7/1
Slet Chroustů – Červený Potok 2005 (M. Šnajdar) 29/1

Jak jsem začal závodit (T. Berka) 23/2
Příspěvek tlačného uspořádání vrtulového pohonu 
k podélné stabilitě (M. Huml) 20/3
Představujeme osobnost motorového paraglidingu 
− Michal Křivánek (M. Huml) 22/3
Představujeme osobnost motorového paraglidingu 
− Roman Pavlík (M. Huml) 20/4
Drápkula, aneb jak jsme natáčeli letecký horor (M. Šnajdar) 21/5
Představujeme zajímavou konstrukci MPG 
− Tříkolka MK 01 (M. Huml) 22/5
Motorový paragliding v půlce roku 2006 (F. Salava) 30/6
Okinawa, Kumejima 2006 (J. Koudela) 21/7
Mistrovství ČR 2006 v motorovém paraglidingu (M. Machartová) 21/8
Mistrovství Evropy v motorovém paraglidingu (F. Salava) 14/9
Další kolo ligy v Letovicích (I. Procházka) 28/10
PPG rekord v Jihlavě (M. Eliáš) 28/11
Deset otázek pro české medailisty z ME v motorovém 
paraglidingu: Michal Křivánek − bronz (M. Oros) 29/11
Liga PPG, Rojetínské krosnění – Letovice 2006, 
3. – 5. 11. 2006 (T. Berka) 20/12
Ještě k Lize (F. Salava) 21/12
Deset otázek pro české medailisty z ME v motorovém 
paraglidingu: Michaela Machartová − stříbro (M. Oros) 22/12
Nominační pravidla pro státní reprezentaci v MPG; 
Nominační pravidla pro státní reprezentaci v ZL; 
Slovo k terminologii soutěžení; 3 /B3
Pro Piloty PL a MPK před sezonou 3/B2
Rozbor mimořádných událostí v provozu MPL 3/B8−9

Závěsné létání
Tři lomeno pěti (M. Cipra) 22/1
Srpen 2005 (M. Cipra) 24/1
MČR ZL 2006 bude poprvé aerovlekem (D. Vyhnalik, J. Matějovský) 26/2
Jak vlastně funguje GAP? (J. Matějovský) 24, 4/24/3
30 let závěsného létání v Beskydech (J. Kappel) 24/5
Éva Menyhárt Hang Gliding Commemorative 
a 1. část Mistrovství ČR 2006 v ZL (J. Matějovský) 27/6
Vlekání v Táboře (D. Vyhnalík) 24/7
Jak jsme oslavili 30 let závěsného létání v Beskydech (V. Štěrba) 9/8
15. mistrovství Evropy v ZL v Chorvatsku (D. Vyhnalík) 24/8
Nový předpis ZL−1 (D. Vyhnalík) 25 /9
MČR 2006 2. část − Podbrezová (J. Sokol) 25/10
Pravidla vyhýbání podle nové ZL 1 (D. Vyhnalík) 29/10
Sassolungo (P. Čejka) 26/11
Ohlédnutí za Pohárem ZL 2006 (D. Vyhnalík) 24/12
Rozbor nehod ZL od 1. 5. 2005 do 31. 8. 2006 2/B10

Paragliding
XCeara 2005 poprvé, aneb Další splněný sen (P. Krausová) 26/1
Vyhodnocení programu sportovních talentů 2005 (R. Václavik) 30/1
Právo volby aneb Jak si najdu pro sebe ten správný padák? (J. Šrámek)32/1
XCeara 2005 podruhé, aneb Svatební cesta do Brazílie (J. Habermann)28/2
XCeara 2005 potřetí, aneb 365 km výlet pro radost (T. Brauner) 29/2
Český pohár paraglidingu 2005 (M. Brabenec) 36/2
1. kolo Evropského poháru 2006 v přesnosti přistání PG,
Litva, 18. − 19. 2. 2006 (M. Tomášková) 23/3
Jak vlastně funguje GAP? (J. Matějovský) 24/3
Záložní padák také čeká sezóna (M. Volný) 26/3
Novinky z paraglidingu 28/3, 34/6
Paragliding v ráji (J. Šembera) 29/3
Expedice Maroko aneb za novoročním létáním (O. Kozel) 26/4
CEN norma tady a teď (D. Carbol) 27/5
Rekreační paragliding – příliš nebezpečné hobby? (O. Kozel) 28/5
Jak se zachovat v případě zranění při nehodě (O. Franěk) 26/5
Sezóna začíná a už je čas na chvíli se zastavit... (M. Fejt) 30/5
Povedený den (O. Johanovský) 32/6
Mistrovství České republiky 2006 letos po italsku (M. Volný) 26/7
Jak jsem nehodil záložák (DaN „Krmelec“ Štourač) 28/7
Jarní Provence nejen na tandemu (K. Vejchodský) 30/7
Mexická odysea (J. Černoch) 27/8
Mistrovství Evropy 2006 – Francie, Morzine 
aneb obhajoba titulu mistryně Evropy (P. Krausová) 30/8
Nový předpis ZL−1 (D. Vyhnalík) 25 /9
Mexická odysea − dokončení (J. Černoch) 28/9
Ukrajinská utopie (K. Vejchodský) 30/9
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Memoriál Pavla Horáčka – Krkonoše Open 2006 MČR juniorů
– liga ČR (M. Černý) 33/9
Evropský pohár a MČR v přesnosti přistání 2006 (M. Oros) 33/9
Pravidla vyhýbání podle nové ZL 1 (D. Vyhnalík) 29/10
4. kolo Světového poháru paraglidingu – Slovinsko (M. Oros) 31/10
Finále České ligy paraglidingu – Slovinsko (M. Oros) 32/10
Nově vydané typové průkazy postrojů (M. Huml) 33/10
V Bulharsku zažijete přírodní létání (D. Plášilová) 34/10
Představujeme novou výcvikovou osnovu pro paragliding PL 3 (M. Huml)
30/11
Jak na naviják I. a II. (M. Volný) 32/11, 26/12
Kyrgystán 2006 (D. Carbol) 34/11
Podzimní Dolomity (K. Večeřa) 40/11
Startoviště a létání v okolí Col Rodella (K. Večeřa) 42/11
Valná hromada Svazu paraglidingu – Jihlava, 4. 11. 2006 (M. Oros) 14/12
Český pohár paraglidingu 2006 … aneb ze Scorpiho deníčku (J. Havel)
28/12
Zavírání vzduchu na Kozákově (M. Stěhula) 30/12
Obcovat s horami (D. Carbol) 32/12
Češi opět excelovali ve Světovém poháru paraglidingu (M. Oros) 36/12
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