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I pro rok 2008 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 � 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

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 
kluzáky a motorové závěsné kluzáky. 
• Územní platnost pro ČR+SR nebo EVROPU (vč. ČR+SR). 
• Členěno podle vzletové hmotnosti na 3 kategorie – do �50 kg (i vari-
anta s územní platností „pouze ČR“), do 300 kg a do 499 kg. 
• Možné uzavřít na období od zaplacení do 3�. �2. 2008 (na celý rok), 
nebo na konkrétně stanovené kratší období. 
• U padákových kluzáků může být pojistka uzavřena na osobu nebo 
konkrétní kluzák. 
• ZAHRNUJE POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VŮČI CESTUJÍCÍMU NA 
PALUBĚ. 
Pojištění se nevztahuje na člena posádky – žáka, instruktora, nebo 
rodinného příslušníka, či člena domácnosti. 
• Pojišťovna vyžaduje, aby se pojištěný k pojištění přihlásil PÍSEMNOU 
PŘIHLÁŠKOU.

Smlouva byla oproti roku 2007 doplněna o následující bod:
Ujednává se, že se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou nevzta-
huje také na odpovědnost za škodu způsobenou při dlouhodobém provo-
zu mimo geografické území ČR pro pojištěného, který není občanem ČR 
v případě fyzické osoby, nebo právnické osoby se sídlem mimo území 
ČR. Za dlouhodobý provoz se považuje nepřetržitá doba delší než 90 dní 
v kalendářním roce.

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)

�00 000 do �50 kg �50 (pouze ČR) -

300 000 do �50 kg 300 700

 500 000 do 300 kg 750 �000

 � 000 000 do 450 kg �500 �800

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

� – 3 dny 20

4 – �4 dní 25

do 3 měsíců 40

do 6 měsíců 60

do 9 měsíců 85

více než 9 měsíců �00

Minimální cena pojistného je ale stanovena na �00 Kč za jednotlivé SLZ 
(nebo osobu u PK).
Částky se zaokrouhlují matematickým způsobem na celé koruny.

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 �00 777 
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. �458 
532 �8 Pardubice
nebo:

Willis s.r.o. 
Charles Square Center 
Karlovo nám. �0 
�20 00 Praha 2 
TEL.: 296 2�4 55� – 5 
FAX: 296 2�4 550

Průvodce pojistnými produkty nabízenými LAA ČR pro své členy v roce 2008

■ Průvodce pojistnými produkty 2008
■ Přihláška k pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám 

provozem SLZ
■ Zápis z Konference Letecké amatérské asociace ČR 
■ Formulář Registrace do svazu LAA ČR
■ Informace o letecké nehodě ULLa

■ 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), 

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

vé kluzáky a motorové závěsné kluzáky (požadující vyšší limity pojistné-
ho krytí, než stanovuje vyhláška �08/�997Sb.).

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

• Členěno podle vzletové hmotnosti na 3 kategorie 
– do �50 kg, do 300 kg a do 450 kg.

• Možné uzavřít na období od zaplacení do 3�. �2. 2008 (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.

Smlouva byla oproti roku 2007 doplněna o následující bod:
Ujednává se, že se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou nevzta-
huje také na odpovědnost za škodu způsobenou při dlouhodobém provo-
zu mimo geografické území ČR pro pojištěného, který není občanem ČR 
v případě fyzické osoby, nebo právnické osoby se sídlem mimo území 
ČR. Za dlouhodobý provoz se považuje nepřetržitá doba delší než 90 dní 
v kalendářním roce.

Výše minimálních limitů v SDR (volně směnitelná jednotka – cca 32 Kč/SDR):

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

25� 000 �00 000

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 (vč. ČR+SR) v Kč:

Rozsah krytí
pojištění války a terorismu

Ano Ne

3. osoba mimo letadlo 
(MTOW do �50 kg) 

- �500

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 (vč. ČR a SR) 
+ 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

� – 3 dny 20

4 – �4 dní 25

do 3 měsíců 40

do 6 měsíců 60

do 9 měsíců 85

více než 9 měsíců �00

Minimální cena pojistného je ale stanovena na �00 Kč pro jednotlivé 
SLZ (nebo osobu u PK) se vzletovou hmotností do �50 kg a 800 Kč pro 
jednotlivé SLZ se vzletovou hmotností nad �50 kg.
Částky se zaokrouhlují matematickým způsobem na celé koruny.

Podmínky pro vyřízení pojistek:

• Vyplnění přihlášky k pojistce a doručení do LAA (osobně, poštou 
nebo faxem – papírová podoba přihlášky je otištěna v bulletinu Pilota 
�2/2007, e-mailem na adresu sormova@laacr.cz (pro SLZ s imatriku-
lační značkou) nebo tinakova@laacr.cz (pro padákové kluzáky).

• 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 �00 777 
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. �458 
532 �8 Pardubice
nebo:

Willis s.r.o. 
Charles Square Center 
Karlovo nám. �0 
�20 00 Praha 2 
TEL.: 296 2�4 55� – 5 
FAX: 296 2�4 550

B. ÚRAZOVÁ POJIŠTĚNÍ

3. Úrazové pojištění

dle pojistné smlouvy č. �900002535 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.
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• Progresivní plnění – podrobnosti naleznete na stránkách pojišťovny 
(www.csobpoj.cz).

• Začátek pojištění je vždy v 0.00 h dne následujícího po zaplacení pojistné-
ho! (Rozhodující je datum na složence nebo na příjmovém dokladu u platby 
v hotovosti). Pojištění platí vždy na dobu jednoho roku (365 dní). Pojištění níže 
uvedených variant se může vztahovat buď na úrazy, ke kterým došlo při létání 
a související činnosti (varianta bez indexu), nebo na úrazy po celých 24 hodin 
denně (včetně létání a související činnosti),365 dní v roce (s indexem 24).. 

 Varianta 

Pojistná částka: A B C 

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

Trvalé následky úrazu od �% 
s progresivním plněním 

�60 000 Kč 300 000 Kč 500 000 Kč 

Pojistné k pojištění: A B C 

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

800 Kč � 520 Kč 3 �68 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 
denní 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: �00 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 = �00 Kč 
Roční pojistné = B (24)+DO (24) �00 = 3 840 + 2 800 = 6 640 Kč.

Podmínky pro vyřízení pojistek:

• 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 �00 777 
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. �458 
532 �8 Pardubice
nebo:

Willis s.r.o. 
Charles Square Center 
Karlovo nám. �0 
�20 00 Praha 2 
TEL.: 296 2�4 55� – 5 
FAX: 296 2�4 550

4. Úrazové pojištění z části členského příspěvku

dle pojistné smlouvy č. 7�-495000967-� 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 2008 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 pojist-
ného 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 2008

Hlášení pojistných událostí:

Vznik pojistné události hlásí pojištěná osoba; v případě smrti pojiště-
ného osoby, kterým vznikne právo na plnění (viz čl. II odst. 3), a to bez 
zbytečného odkladu na adresu: 
Kooperativa, pojišťovna, a.s. 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna 
Brněnská 634 
664 42 MODŘICE

C. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

5. Cestovní pojištění

dle pojistné smlouvy č. 7��000022� uzavřené mezi LAA ČR a ČSOB 
Pojišťovnou, a.s.
Pojištění dle následujících údajů je možné sjednat na 365 dnů.
• 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 – A� – PO – 4 

D � 450 Kč 

E 4 000 Kč 

F 6 �00 Kč 

X5 – A2 – PO – 4 

D 3 350 Kč 

E 8 700 Kč 

F �4 550 Kč 
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Sazebník Typu A 
 X5-A1-PO-4 X5-A2-PO-4 

Pojištění léčebných výloh � 500 000 Kč 2 500 000 Kč

Úrazové pojištění ano ano 
smrt �00 000 Kč �00 000 Kč

trvalé následky 200 000 Kč 200 000 Kč

Limit trvalých následků �0,00% �0,00%

denní odškodné 50 Kč 50 Kč

Limit denního odškodného 29 dní 29 dní 

Pojištění odpovědnosti za škodu 

ne 

ano 

škody na zdraví � 000 000 Kč

škoda na majetku  500 000 Kč 

Spoluúčast pojištěné osoby 3%, min. 500 Kč 

Pojištění zavazadel ne �0 000 Kč

Doplňkové asistenční služby ne ano 

Pojistné – Evropa 1 450 Kč 3 350 Kč 
Pojistné – Svět mimo USA, 
Kanady a Austrálie 

4 000 Kč 8 700 Kč 

Pojistné – Svět vč. USA, Kanady a Austrálie 5 100 Kč �4 550 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 

 X�-DP�-PO-� 
D 4 300 Kč
E 7 900 Kč
F �5 200 Kč

X�-DP2-PO-� 
D �0 900 Kč
E �7 050 Kč
F 25 000 Kč

Sazebník Typu DP 

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

Pojištění léčebných výloh � 500 000 Kč 2 500 000 Kč
Úrazové pojištění ano ano 
Smrt �00 000 Kč �00 000 Kč
trvalé následky 200 000 Kč 200 000 Kč
Limit trvalých následků �0,00% �0,00%
denní odškodné 50 Kč 50 Kč
Limit denního odškodného 29 dní 29 dní 
Pojištění odpovědnosti za škodu 

ne 

ano 
škody na zdraví � 000 000 Kč
škoda na majetku  500 000 Kč 
Spoluúčast pojištěné osoby 3%, min. 500 Kč 
Pojištění zavazadel �0 000 Kč
Spoluúčast pojištěné osoby 500 Kč
Doplňkové asistenční služby ne ano 
Pojistné – Evropa 4 300 Kč 10 900 Kč

Pojistné – Svět mimo USA, 
Kanady a Austrálie 

7 900 Kč 17 050 Kč

Pojistné – Svět vč. USA, Kanady 
a Austrálie 

15 200 Kč 25 000 Kč

Územní platnost:
D – Evropa zahrnuje Turecko, Tunisko, Kanárské ostrovy, Izrael, Egypt, 
Maroko a evropskou část Ruska
E – Svět mimo USA, Kanady, Austrálie
F – Svět včetně USA, Kanady, Austrálie

Podmínky pro vyřízení pojistek:

• 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 (cestovní pojištění – varianta).

Hlášení škodných událostí:

Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: 800 �00 777 
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. �458 
532 �8 Pardubice
nebo:

Willis s.r.o. 
Charles Square Center 
Karlovo nám. �0 
�20 00 Praha 2 
TEL.: 296 2�4 55� – 5 
FAX: 296 2�4 550

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. UA�23456)
b) prodloužení pilotního průkazu PPP/druh a číslo pil. průkazu 

(např. UA�23456)
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 nebo Evropa 
– výrobní číslo a název PK (v pří-
padě pojištění konkrétního PK) 
– nebo rodné číslo (v případě 
pojištění osoby)

Cestovní pojištění CP
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 CZ�9 0800 0000 0002 8532 �309
BIC GIBACZPX
Název účtu/Account name: Letecka amaterska asociace CR
Adresa banky/Bank address: Česká spořitelna a.s.
 Vršovické nám. 67/8
 �02 00 Praha �0 – Vršovice
 Česká republika



Bulletin LAA ČR

Přihláška k pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám 
provozem SLZ pro rok 2008 

 
pro členy LAA ČR, dle pojistné smlouvy č. 8032025716 uzavřené mezi LAA ČR a ČSOB Pojišťovnou, a. s. 

 
Údaje o pojištěném 

Jméno a příjmení / Firma: 

Ulice, město, PSČ: 

Rodné číslo / IČO: E-mail: Tel. / fax: 

 

Kontaktní osoba: E-mail: Tel. / fax: 

 

Údaje o SLZ (v případě pojištění PK na fyzickou osobu nevyplňujte) 

Název: Poznávací značka (u PK výrobní číslo): MTOW (zakroužkujte jednu možnost): 

do 150 kg do 300 kg do 450/499 kg

 
Pojistné produkty, ke kterým se chcete přihlásit, vyberte na straně 2 tohoto formuláře 

 
Ujednání: 
Pojištěný v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon"), souhlasí, aby jeho osobní údaje byly pojistitelem zpracovány v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti 
související s pojišťovací činností podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích  ze 
závazkového vztahu. Ve smyslu § 13c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých 
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, aby ve stejném rozsahu, za stejným účelem a po 
stejnou dobu jako ostatní osobní údaje bylo využíváno rodné číslo, jehož je nositelem. Dále souhlasí s předáváním svých osobních 
údajů do jiných států, a to ve smyslu § 27 zákona. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat pojistitel nebo zpracovatel 
registrovaný v souladu s § 16 zákona Úřadem pro ochranu osobních údajů. Prohlašuje, že byl v souladu se zákonem řádně 
informován o zpracování svých osobních údajů, svých právech a povinnostech zpracovatelů údajů. Výslovně souhlasí s tím, že 
pojistitel může údaje získané v souvislosti se sjednaným pojištěním sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti 
pojišťovnictví, bankovnictví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů.  
 
 
Prohlašuji, že údaje v tomto formuláři jsou pravdivé a že jsem se seznámil/la s pojistnými podmínkami. Uvedením 
osobních údajů a zaplacením pojistného se přihlašuji k pojištění a souhlasím se zpracováním osobních údajů pojistitelem 
dle výše uvedeného ujednání v přihlášce k pojištění. 
 
 
 
Datum a místo: 
 
 
Podpis:



Vybraný pojistný produkt / pojistné produkty(s orientačními cenami pojistného) 
 
1) Podle VYHLÁŠKY 108/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
V tabulce zakřížkujte vybraný produkt a jeho časovou platnost. V případě volby kratšího období napište datum počátku platnosti a konce 
platnosti pojištění.  !!! POUZE pro PK, MPK, ZK a MZK !!! 
 

 Územní platnost Časová platnost  

MTOW ČR + SR EVROPA celý rok do  
31.12.2008 konkrétní kratší období 

a) do 150 kg (PK,ZK,MPK)  *  150 Kč
není 

v nabídce  od: do:

b) do 150 kg (PK, ZK, MPK)   300 Kč 700 Kč   od: do:

c) do 300 kg (PK, ZK, MPK, MZK)   750 Kč 1000 Kč  od: do:

d) do 450 kg (MZK, MPK)   1500 Kč 1800 Kč  od: do:
*pouze pro ČR! 
 
2) Podle NAŘÍZENÍ 785/2004 Evropského parlamentu 
V tabulce zakřížkujte vybraný produkt a jeho časovou platnost. V případě volby kratšího období napište datum počátku platnosti a 
konce platnosti pojištění. !!! POVINNÉ pro ULLa, ULH, ULV !!! 
 Ostatní SLZ MOHOU využít také – výhodou jsou vyšší limity pojistného krytí! 

Územní platnost ČR + SR 

Pojištění války a terorismu Časová platnost

MTOW Ano Ne celý rok do
31.12.2008 konkrétní kratší období

a) do 300 kg 
(ULLa,ULV,ULH,PK,ZK,MPK,MZK)     2950 Kč     2000 Kč    od: do:

b) do 499 kg  
(ULLa,ULH,ULV,MPK,MZK)   3400 Kč   2300 Kč    od: do:

Typ provozu

Obchodní Neob-
chodní

Obchodní Neob-
chodní

c)
odpovědnost vůči 
cestujícímu**

  
3000 Kč

 
2200 Kč

 
3000 Kč

 
2200 Kč

   od: do: 

** POVINNÉ pro dvoumístná ULLa, ULH a ULV vezoucí cestujícího! 

Územní platnost*   EVROPA nebo   EVROPA + Maroko, Tunis, Alžírsko (ceny se násobí koef. 1,2) 
* zaškrtněte zvolenou variantu 

Pojištění války a terorismu Časová platnost

MTOW Ano Ne celý rok do
31.12.2008 konkrétní kratší období

a) do 150 kg  
(PK,ZK,MPK)

není  
v nabídce     1500 Kč     od: do:

b) do 300 kg 
(ULLa,ULV,ULH,PK,ZK,MPK,MZK)     3500 Kč    2400 Kč     od: do:

c) do 499 kg 
(ULLa,ULH,ULV,MPK,MZK)     4400 Kč    3000 Kč     od: do:

Typ provozu

Obchodní Neob-
chodní

Obchodní Neob-
chodní

d)
odpovědnost vůči 
cestujícímu**

  
3900 Kč

 
2900 Kč

 
3900 Kč

 
2900 Kč

   od: do: 

** POVINNÉ pro dvoumístná ULLa, ULH a ULV vezoucí cestujícího! 



Přítomni:
prezident LAA ČR Jan Brskovský

a delegáti:
Sekce motorového létání: Zbyněk Adam, František Bartl, Antonín Brůna, 
Erich Deutsch, Jaroslav Hrdina, Jan Jílek, Jiří Koloušek, Martin Mareček, 
Jiří Rybář, František Salava, Michal Seifer t, Jaroslav Sura, Jiří Svatoš, 
Ondřej Šilhan, Vladimír Šilhan (�5 delegátů)

Sekce volného létání: Kamil Konečný, Jan Krofta, Michaela Machartová, 
Jan Matějovský, Petr Nedoma, František Pavloušek, Martin Porkert, 
Lukáš Skrbek, Jan Sokol, Petr Tuček, Barbora Vejnarová, Dan Vyhnalík, 
Petr Čejka, Jiří Dlask, Jiří Haase (�5 delegátů)

Hosté:
členové RK LAA ČR: Ota Černý, Lenka Hrušková, Jiří Dlask, František 
Martínek
zaměstnanci LAA ČR: Bronislava Haničáková, Zdeněk Doubek, Václav 
Chvála, Petr Chvojka, Jan Hájek, Miroslav Huml, Jiří Koubík, Jan Fridrich
ostatní: Radek Seidl

Prezenční listiny motorové sekce, volné sekce a hostů jsou uloženy na 
sekretariátu LAA ČR – viz příloha č. �. 

Jednání Konference zahájil v souladu se Stanovami LAA ČR prezident 
LAA ČR Jan Brskovský. Po přivítání účastníků Konference provedl 
seznámení účastníků s navrženým programem, který byl spolu s dalšími 
materiály zaslán delegátům e-mailem, případně předán osobně. 
Materiály k jednání konference, které byly zaslány: Návrh Jednacího 
řádu, Zpráva prezidenta LAA ČR o činnosti, Tabulka čerpání rozpočtu 
2006, Návrh rozpočtu na rok 2008, Návrh Ceníku poplatků na rok 2008, 
Návrh Stanov LAA ČR. 

Program konference:

�) Úvod, volba mandátové, návrhové a volební komise, volba zapi-
sovatele a ověřovatelů zápisu, schválení navrženého programu 
konference, schválení jednacího řádu konference. 

2) Volba moderátora konference
3) Zpráva o činnosti LAA ČR za období od minulé konference – prezi-

dent
4) Výroční zpráva KRK – předseda KRK
5) Zpráva o činnosti Správy SLZ – ředitel Správy
6) Zpráva Viceprezidenta
7) Seznámení s vývojem rozdělení vzdušného prostoru – hlavní 

inspektor PG
8) Jednání o rozpočtu a návrhu poplatků na rok 2008 – tajemník
9) Schválení rozpočtu a poplatků
�0) Jednání o návrhu Stanov LAA ČR
��) Diskuse
�2) Volba Prezidenta LAA ČR
�3) Volba předsedy Kontrolní a revizní komise
�4) Usnesení
�5) Závěr

K bodu 1 programu:
Volby komisí:
Po schválení předloženého programu a Jednacího řádu účastníky kon-
ference, provedl prezident volby do jednotlivých komisí, zapisovatele 
a ověřovatelů zápisu. 

Mandátová a volební komise: Jiří Koloušek, Martin Porkert, Jiří Svatoš
Návrhová komise: Vladimír Šilhan, Michal Seifer t, Petr Tuček
Zapisovatel: Jiří Rybář
Ověřovatelé zápisu: Erich Deutsch, Jan Krofta

K bodu 2 programu:
Moderátorem konference byl zvolen Jan Fridrich. 

K bodu 3 programu:
Zpráva o činnosti:
Zprávu o činnosti LAA ČR za období od minulé konference do součas-
nosti, která byla delegátům konference rozeslána elektronicky předem, 
komentoval prezident LAA ČR Jan Brskovský z důvodu jejího rozsahu. 
Rovněž tak provedl seznámení se základními směry vývoje a činnosti 
LAA ČR. 

K bodu 4 programu:
Výroční zpráva Kontrolní a revizní komise:
S výroční zprávou a se zprávou z revize hospodaření za rok 2006 
a 2007 seznámil přítomné předseda Kontrolní a revizní komise František 
Martínek. 

K bodu 5 programu:
Zpráva o činnosti Správy SLZ:
Zprávu o činnosti Správy SLZ přednesl ředitel Správy SLZ Jiří Koubík. 
Seznámil delegáty konference s webovou aplikací WEBriefing, která 
slouží k lepší informovanosti pilotů o aktuálním rozdělení a omezení 
vzdušného prostoru a současně ke zvýšení bezpečnosti provozu SLZ. 
LAA ČR podala novou žádost o pověření výkonem Správy SLZ a předala 
na MD nové předpisy (LA-�) podle novely leteckého zákona, MD zatím 
nereagovalo ani na návrh Veřejnoprávní smlouvy k financování Správy 
SLZ v roce 2008. Pojištění odpovědnosti ZK, PG a MPG je mimo kom-
petenci Nařízení 785/2004/ES a zůstává v rozsahu původních předpisů, 
výše pojistného bude ovšem znatelně ovlivněna průběhem škodních 
událostí z důvodu značného zvýšení plnění pojišťoven. Dále Jiří Koubík 
informoval o vývoji možného provozu SLZ v rámci Schengenského pro-
storu po vstupu ČR – v roce 2008 se předpokládá změna současného 
omezení přeshraničních letů pouze z mezinárodních letišť. 

K bodu 6 programu:
Zpráva Viceprezidenta:
Zprávu o činnosti zástupců LAA ČR v EU a jejich orgánech a o vývoji 
problematiky provozu SLZ v EU přednesl Viceprezident Jan Fridrich. Jím 
zpracovaná Prezentace přednesená na valných hromadách ULL a PG je 
umístěna na webu LAA ČR. V současné době ČR navrhuje zařazení nové 
kategorie SLZ do hmotnosti 600 kg do Annexu II. 

K bodu 7 programu:
Seznámení s vývojem rozdělení vzdušného prostoru:
Vývoj rozdělení vzdušného prostoru delegátům konference přiblížil hlavní 
inspektor techniky PL Miroslav Huml. Tuto informaci přednesl i na val-
ných hromadách svazů ULL a PG. K 22. ��. 2007 vstoupily v platnost 
změny v rozdělení vzdušného prostoru, které byly uvedeny v mapě ČR 
vydané jako příloha Pilota ��/2007. Jsou zvětšeny prostory pro přeshra-
niční létání s Německem, Polskem a Rakouskem pro kluzáky. Armáda 
pozdě předává požadavky na omezení prostoru, neaktualizuje AUP 
– měli by provádět aktualizaci AUP formou softwareové aplikace UUP, 
zatím ji armáda nevyužívá. ŘLP zveřejnila na internetu předpisy a jedná 
se o zveřejňování AIP. Jedná se o návrhu omezených prostorů v souvis-
losti s výstavbou paralelní dráhy 24/06 v Praze Ruzyně – požadavek na 
zrušení omezení nad 30 NM od letiště Ruzyně. Snaha zavést pravidla 
německého modelu řízení vzdušného prostoru a snížení množství ome-
zených prostorů. 

K bodu 8 programu:
Jednání o rozpočtu a návrhu poplatků na rok 2008
Jiří Koubík seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2008. Pro rok 
2008 zatím Ministerstvo dopravy nerozhodlo o formě úhrady LAA ČR 
za výkon činnosti správy ze strany státu Veřejnoprávní smlouvou, proto 
návrh rozpočtu vychází z předběžně odsouhlasené dotace ve výši 6. 600. 
000,- Kč a z návrhu Ceníku poplatků na rok 2008 shodného s Ceníkem 
poplatků na rok 2007. Ceník poplatků byl odsouhlasen i Komisí pro ana-
lýzu poplatků, kterou ustanovila Rada LAA ČR na základě usnesení konfe-
rence z roku 2006. Komise konstatuje plánované naplnění rozpočtu 2007 
a nedoporučuje změny poplatků mimo výše uvedených. Jako alternativní 
Ceník poplatků na rok 2008, jsou navrženy změny v případě schválení 

konané dne 24. listopadu 2007 v Golémově restaurantu v Březiněvsi
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a nabytí účinnosti nového předpisu LA-�, ve kterém je zahrnuto zrušení 
prodlužování platnosti pilotní licence pro jednomístné PK a ZK. 
Jiří Koubík vysvětlil navrhované změny v rozpočtu proti roku 2007. 
Připomínka J. Matějovského na absolutní výši poplatku za vystavení 
pilotního průkazu, vysvětlení K. Konečný, V. Šilhan, J. Koubík, M. Huml. 

K bodu 9 programu:
Schválení rozpočtu a poplatků. 
Mandátní komise konstatuje, že konference je usnášeníschopná – pří-
tomno 30 delegátů. 
Hlasováním konference přijala podle návrhů předloženém delegátům 
konference:
- Ceník poplatků nad rámec dotace na státní správu na rok 2008 (dvě 

varianty) a Ceník příspěvků a dalších plateb na rok 2008 – 28 pro,0 
proti,2 s zdrželi

- Rozpočet LAA ČR na 2008 – 30 pro,0 proti,0 zdržel se

K bodu 10 programu:
Jednání o návrhu Stanov LAA ČR:
Rada jmenovala komisi pro revizi Stanov LAA ČR na základě usnesení 
Konference LAA ČR 2006 a tato komise jako výsledek své činnosti před-
ložila návrh nových Stanov LAA ČR. Tento návrh byl diskutován na Radě, 
ve Svazech a výsledkem jednání bylo předložené znění Stanov LAA. 

Připomínky předložila také Kontrolní a revizní komise a Prezident. Část 
těchto připomínek byla komisí do předloženého znění zapracována.

Vysvětlení podali za komisi J. Koubík, V. Šilhan, K. Konečný. 
Diskuze se zúčastnili J. Brskovský, F. Martínek, J. Koloušek, A. Brůna, 

F. Pavloušek, J. Fridrich, M. Porkert, L. Hrušková. 
Do Stanov se doplní bod v §�9 bod 5: KRK řeší stížnosti členů LAA 

ČR vůči jednání a rozhodnutí orgánů. V případech rozporného stanoviska 
Rady a KRK rozhoduje Konfrence. 

Doplnění Stanov – 29 pro,0 proti,� se zdržel 
Stanovy – 27 pro,� proti,2 se zdrželi

K bodu 12 programu:
Volba prezidenta:
Svazy byl navržen jediný kandidát Jan Brskovský. Podle schváleného 
znění Stanov nadále hlasuje i prezident, tedy Konference nadále hlasuje 
počtem 3� hlasů. 
Volba prezidenta: 30 pro,0 proti,� se zdržel

K bodu 13 programu:
Volba předsedy KRK a členů KRK:
Svazy byl navržen jediný kandidát na předsedu KRK František Martínek. 
Volba předsedy KRK: 30 pro,0 proti,� se zdržel
Ze Svazů byli navrženi kandidáti za členy KRK: Ota Černý st. , Jiří Dlask 
st. , Lenka Hrušková, Antonín Brůna. 
Volba členů: Lenka Hrušková, Jiří Dlask st. , L. – 30 pro, Ota Černý st. 
– 29 pro, Antonín Brůna – 26 pro

K bodu 11 programu:
Diskuse:
M. Porkert – WEBriefing: Kdo to financuje? Kdo to odsouhlasil? Jak 
proběhlo výběrové řízení?
Odpověď:  
J. Koubík – vysvětlil to již ve zprávě o činnosti Správy SLZ
Reklamuje zveřejňování zápisů z Rady na webu případně v Pilotu.
J. Koloušek – do usnesení zařadit poděkování organizátorům MS ULL 
a reprezentantům, prezidentovi a pracovníkům sekretariátu a Správy. 
  
K bodu 14 programu:
Usnesení Konference LAA ČR: 

Usnesení Konference bylo jednohlasně přijato. 

Usnesení Konference Letecké amatérské asociace ČR
konané dne 24. listopadu 2007 v Golémově restaurantu v Březiněvsi

�.  Konference LAA ČR zvolila na další funkční období:
a.  Prezidentem LAA ČR Jana Brskovského, narozeného 9. 3. �940, 

bytem Romana Blahníka 797,�56 00 Praha 5 – Zbraslav
b.  předsedou Kontrolní a revizní komise LAA ČR Františka Martínka
c.  členy Kontrolní a revizní komise LAA ČR: Lenku Hruškovou, 

Antonína Brůnu, Otu Černého a Jiřího Dlaska st. . 

2.  Konference LAA ČR bere na vědomí:
a.  zprávy přednesené ředitelem Správy LAA ČR a Tajemníkem LAA 

ČR Jiřím Koubíkem
b.  informace Viceprezidenta LAA ČR Jana Fridricha o vývoji legisla-

tivy EU
c.  informace o vývoji rozdělení vzdušného prostoru ČR podané 

hlavním inspektorem techniky PL a MPL Miroslavem Humlem. 

3.  Konference LAA ČR schvaluje:
a.  zprávu o činnosti LAA ČR přednesenou prezidentem Janem Brs-

kovským
b.  zprávu Kontrolní a revizní komise přednesenou předsedou KRK 

Františkem Martínkem
c.  ceník poplatků vybíraných nad rámec dotace na státní správu 

LAA ČR na rok 2008 v obou variantách
d.  ceník příspěvků a dalších plateb na rok 2008
e.  rozpočet na rok 2008 v předložené podobě
f.  změnu Stanov LAA ČR ve znění předloženého návrhu komise pro 

revizi stanov s těmito změnami a doplňky: 
– v bodu § �5 odstavec 2) písmeno b. se doplňuje text: 
„předsedu Kontrolní a revizní komise LAA ČR“ o slova „a členy“ 
Nový text zní: 
„předsedu a členy Kontrolní a revizní komise LAA ČR“.  
– v § �9 se doplňuje bod č. 5, který zní: 
„Kontrolní a revizní komise řeší stížnosti členů vůči jednání a 
rozhodnutím orgánů LAA ČR. V případech rozporného stanoviska 
Kontrolní a revizní komise a Rady rozhoduje Konference. “ 
– současné body 5. a 6. § �9 se mění na body 6. a 7.  
– v závěrečných ustanoveních se mění datum ��. listopadu 2005 
na datum �9. listopadu 2005. 

4.  Konference žádá radu o zajištění projednávání všech aspektů 
programu Web Briefing včetně rozpočtu a způsobu financování 
při pokračováním tohoto projektu. 

5.  Konference vyslovuje uznání:
 – reprezentantům LAA ČR ve všech třídách SLZ za dosažené 

sportovní výsledky. 
 – organizátorům MS UL 2007. 

6.  Konference děkuje zaměstnancům LAA ČR za odpovědnou práci 
při správě SLZ a chodu LAA ČR. 

7.  Konference ukládá:
a.  Radě LAA ČR, aby zajistila úpravu organizačního řádu, kterou 

bude zabezpečeno, že na stížnosti a připomínky členů budou 
reakce odeslány do 30 dnů

b.  Radě LAA ČR, aby prověřila rizika plynoucí z pojišťování členů 
LAA provozujících SLZ převážně v zahraničí a tato rizika, budou-li 
potvrzena, v maximálním rozsahu omezit. 

Toto usnesení bylo schváleno delegáty konference v rámci hlasování 
o jednotlivých návrzích a zprávách. 

Konference byla ukončena v 17.30 hodin

Zapsal: Jiří Rybář
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Informace o letecké nehodě ULLa

Ve středu �7. �0. 2007 v odpoledních hodinách došlo u obce Pecerady 
blízko Týnce nad Sázavou k letecké nehodě UL letounu P 92 Echo.

Pilot s další osobou na palubě při navigačním letu kroužil nad obcí 
Pecerady. Přitom došlo k pádu UL letounu vedle obce. Při letecké nehodě 
nedošlo ke zranění posádky, UL letoun byl vážně poškozen. Při následné 
technické prohlídce UL letounu nebyly zjištěny žádné technické závady, 
které by mohly způsobit vznik letecké nehody.

Komentář LAA:
Pilot zřejmě sledoval situaci na zemi a nevěnoval dostatečnou pozor-

nost řízení letadla. Mohlo tak dojít k přetažení SLZ v zatáčce a pádu po 
křídle, který již vzhledem k poloze letadla nebylo možné vybrat.

Pokud kroužíte nad rodnou vískou a chcete si ji prohlédnout či ukázat 
svému spoluletci, dávejte v prvé řadě pozor na  rychlost letu v závislosti 

na náklonu letounu, hlídejte si volný prostor kolem sebe a bezpečnou 
výšku letu. Pokud si nestihnete objekty na zemi prohlédnout během 
jedné zatáčky, tak si v klidu můžete udělat zatáčku další. Když budete ctít 
tato základní pravidla (předpis UL-� přímo hovoří o stanovené minimální 
výšce �000 ft / 300 metrů nad nejvyšším bodem zástavby v okruhu 600 
m z důvodu možného nouzového přistání), nedostanete se v případě 
poklesu rychlosti a ztráty výšky do neřešitelné situace. Berte prosím za 
letu také ohledy na lidi pod vámi, které můžete hlukem obtěžovat a udělat 
si z nich tak potenciální nepřátele.

Inspektoři LAA Petr Chvojka a Zdeněk Doubek
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Všeobecné
Úvodník
Vše nejlepší v roce 2007! (M. Oros) 4/�
Ke zřízení radarové základny protiraketového systému USA 
na území ČR (J. Brskovský a J. Koubík) 4/2
Čeští paraglidisté jsou mistry světa (M. Oros) 4/3
Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem... (J. Fridrich) 4/4
Co bylo k vidění ve Friedrichshafenu? (M. Oros) 4/5
Přátelství může být někdy víc než láska...
(i když to tak třeba nevypadá) (J. Koubík) 4/6
Mistrovství světa v Ústí nad Orlicí se blíží... (M. Oros) 4/7
Je to tady! (M. Oros) 4/8
Jsme mistry světa! (M. Oros) 4/9
Podzimní zamyšlení (J. Brskovský) 4/�0
K novému rozdělení vzdušného prostoru (M. Huml) 4/��
Úvodník – Zamyšlení ke konci roku (J. Brskovský) 4/�2

Krátké zprávy 4/�-�2
Souhrnný rozbor mimořádných událostí 
za rok 2006 z provozu SLZ (J. Koubík) 6/�
Kde jsem to jenom fotil? (M. Mareček) 22/�
Mapy a databáze letišť pro rok 2007 27/�
Pojištění odpovědnosti 2007 polopatě (M. Oros) 34/�
„Jsem slavný bloudič!“ – Rozhovor s Františkem Salavou (M. Oros) 7/2
Jan Fridrich – Viceprezident LAA ČR 
pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit (M. Oros) 7/3
Změny v právní úpravě správního trestání (M. Mareš) �0/3
Ne vždy to jde jednoduše (M. Mareš) �0/4
Leteckými sportovci roku 2006 
jsou paraglidista Brauner a plachtař Krejčiřík (M. Oros) �2/4
Pracovní jednání EMF v Oslu (J. Fridrich) 22/4

Rekordy a rekordmani (V. Šilhan) 6/5
LAA na AERO aneb Friedrichshafen očima vystavovatele (J. Fridrich) 8/5
Konference k MS ULL 2007 (M. Oros) 6/6
Nová směrnice LA-6 Podmínky 
pro pořádání veřejných leteckých vystoupení (M. Huml) 7/6
Malé zamyšlení – LSA v číslech a grafech 
– co z toho vyplývá pro Evropu? (J. Fridrich) 8/6
Muselo se to stát? (J. Fridrich) �0/6
Ze světa map a GPS – WEBriefing.cz (M. Mareček) �2/7
Na návštěvě v Jenči (M. Oros a M. Huml) 6/�0
WEBriefing (J. Koubík) �0/�0
Nehody letadel při přeletech nízko nad lesem (J. Kerum) 22/�0
Generální konference a pracovní jednání EMF v Aténách (J. Fridrich) �0/��
WEBriefing – registrovaná část (M. Štrop) �2/��
III. Chabeřický festival leteckých amatérských filmů (K. Tvrdík) �8/��
Pojištění pro členy LAA ČR v roce 2008 (J. Koubík) 8/�2
Změny v rozdělení spodního vzdušného prostoru ČR (M. Huml) 9/�2
WEBriefing – registrovaná část (M. Štrop) 22/�2

Ultralehké létání
Souhrnný rozbor mimořádných událostí za rok 2006 
z provozu SLZ, Nehody v provozu ULLa (J. Koubík) 6/�
ELA Workshop Praha (J. Fridrich) �2/�
Europoslanec Dr. Libor Rouček  
se zajímá o ultralehké létání (V. Handlík) �3/�
Přes Everest 2004 (Richard Meredith-Hardy, překl. J. Fridrich) 
�4/�,�4/2,��/3
S ultralightem Evropou – Velká Británie, Irsko (P. Sainer) �7/�
Kontrola reduktoru typu „B“ na motoru Rotax (P. Knejfl) �9/�
Jednosedadlovka SD-� Minisport (I. Špaček) 20/�
Znovu vzniká Svaz vírníkového létání (E. Deutsch) �0/2
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Opět na téma „turbulátory na Coře“ (V. Burian) �2/2
Zpráva o vrtuli Fiti Eco Competition (V. Chvála) �3/2
S ultralightem Evropou – Nizozemí, Německo (P. Sainer) �7/2
Technicky to jde… ohlédnutí za úspěšnými zkouškami 
aerovleků ultralehkými letadly (O. Hoskovec) 20/2
UL Piper L4 s novým motorem  
aneb z ultralajta plnokrevník (V. Handlík) 24/2
Co je vlastně umění? Létat, nebo nelétat? (H. Mlejnek) 7/3
Před sezonou... (V. Chvála, P. Chvojka a Z. Doubek) 8/3
Ještě k aerovlekům (J. Brskovský) �4/3
Soutěžením nejen k bezpečnému létání (O. Šilhan) �8/3
Mistrovství světa v ultralehkém létání 2007 (L. Šilhan) �8/3
S ultralightem Evropou – Velká Británie, Irsko (P. Sainer) 2�/3
Máš nabitý interkom? (J. Sajan) 26/3
Jiří Tlustý – TL Ultralight, Ze sklepa do vlastní továrny (M. Oros) 6/4
UL replika Morane Saulnier �38 (V. Handlík) �4/4
S ultralightem Evropou – Norsko, Finsko (P. Sainer) �7/4
Představujeme Sportovní letiště Spitzerberg,  
Rakousko (LOAS) (J. Daniš) 20/4
Mistrovství světa v UL létání 2007 (V. Šilhan) 24/4
CAVOC je v Příbrami (J. Brskovský) 26/4
S ultralightem Evropou – Estónsko, Lotyšsko (P. Sainer) ��/5
Vydané typové průkazy: VL-3 (V. Chvála) �3/5
P 2002 Sierra, P-92 Echo Super (P. Chvojka) �3/5
Pevnostní zkoušky letounu Skylane UL (V. Chvála) �6/5
Představujeme web mistrovství světa 
v ultralehkém létání 2007 (M. Oros) �8/5
Provoz při mistrovství světa (V. Šilhan) �8/5
Skupinový let UL – SIX KINGDOMS TRIP 
(Z. Dobiášová a K. Volenec) 20/5
Představujeme letiště Choceň (M. Pavlíček) 4�/5
S ultralightem Evropou – Litva, Polsko (P. Sainer) ��/6
Ze světa map a GPS (M. Mareček) �3/6
AERO 2007 v obraze (V. Chvála) �6/6
Pozvání do Kbel (J. Brskovský) 2�/6
Memoriál Františka Jakubce, 
Pohár Petra Tučka 2007 – 3. kolo (M. Klusák) 22/6
Pozvánka na zahájení ��. FAI mistrovství světa 
v ultralehkém létání (J. Brskovský) 7/7
Přílety letadel na LKUO po dobu trvání mistrovství světa (V. Šilhan) 7/7
Young Eagles – Kluci a letadla (M. Mareček) 8/7
Jednání ASTM v Praze a „minislet“ LSA v Letňanech (J. Fridrich) �0/7
Mistrovství ČR v ultralehkém létání 2007 (M. Oros) �5/7
Vydané typové průkazy: Aeroprakt A 22 (V. Chvála) �8/7
Létali jsme s Aeropraktem A 22 (V. Chvála) �9/7
Známe složení reprezentace ČR v UL létání pro MS 2007 (M. Oros) 20/7
Navigační soutěž v Trnávce  
– 4. kolo Poháru Petra Tučka (B. Novák) 20/7
Máme za sebou ostrou zkoušku na WMC 2007 (M. Oros) 20/7
Ve velkých horách na malých strojích... (J. Dolejš) 22/7
Představujeme letiště Lomnice nad Popelkou (J. Boháč) 37/7
MS 2007 v ultralehkém létání (M. Oros) 7/8
Airventure Oshkosh 2007 (J. Fridrich) 8/8
Cessna �62 SkyCatcher (J. Fridrich) �2/8
Cirrus SRS (J. Fridrich) �3/8
Pevnostní zkoušky nových ultralehkých letadel F �00 Nemezis a 
FM 250 Vampire (V. Chvála) �4/8
Za hranice všedních dnů, aneb jak je dobré mít kámoše 
– Společný let z Kotvrdovic do Prievidze (Z. Zapletal) �6/8
Neoficiální mistrovství Slovácka v letecké rally (M. Bureš) �8/8
Na letecké pouti v Pardubicích (J. Brskovský) 20/8
6. dobový letecký den v Mladé Boleslavi (V. Handlík) 2�/8

Pilot k mistrovství světa v UL létání
Úvodní slovo Jana Brskovského, 
prezidenta Letecké amatérské asociace ČR 4/8WMC
Poselství Mezinárodní letecké federace FAI 
(Max Bishop, generální tajemník FAI) 5/8WMC
Metoděj Lengál – Osmdesátiletý benjamínek 6/8WMC
Svět vrcholového soutěžního létání s ultralehkými letouny 9/8WMC
Rozhovor se starostou města Ústí nad Orlicí �2/8WMC

Předpokládaný program leteckého dne �8. 8. 2007 
Ústí nad Orlicí �4/8WMC
Program WMC 2007 �6/8WMC
Představujeme reprezentaci ČR v UL létání pro WMC 2007 �8/8WMC
Počty přihlášených účastníků a letadel na WMC 2007 22/8WMC
Přílety letadel na LKUO po dobu trvání mistrovství světa 22/8WMC
Oficiální internetové stránky šampionátu 23/8WMC
Představujeme letiště Ústí nad Orlicí 28/8WMC

Vše začalo v sobotu �8. srpna (J. Brskovský) 6/9
Česko-britské mistrovství (M. Oros) �0/9
Zdeníčku mluvčího WMC 2007 (M. Oros) �4/9
MS 2007 očima organizátora (V. Šilhan) �7/9
Mistrovství radarovýma očima (Ondřej Kovář – Radar) �8/9
Dva dny s Maxem Bishopem (J. Fridrich) �9/9
WMC 2007 z pohledu reprezentanta (J. Čekan) 20/9
WMC pohledem mediálního partnera (S. Kříž) 20/9
Poděkování partnerům WMC 2007 2�/9
Blois 2007 (J. Fridrich) 22/9
�0. výročí prvního vzletu QUALTA (J. Secký) 24/9
Jak to viděli mistři (J. Lukeš, P. Černý, I. Lengál, 
O. Pokorný, P. Hnilica a J. Fojtů, P. Chvojka) �4/�0
6. kolo Memoriálu Petra Tučka Rokycany �6. 9. 2007 (I. Pujman) �8/�0
Závěrečné kolo Poháru Petra Tučka (V. Šilhan) �8/�0
Deset let hornoplošníků CT (J. Fridrich a J. Brskovský) 20/�0
Ve jménu vrtulníků (M. Oros) 7/��
LSA „Flight review“ aneb letová ověření od Dana Johnsona �5/��
SportStar – LSA bratr Eurostara (D. Johnson, J. Fridrich) �5/��
Slet 2007 v Jehnědí (M. Salášková) �9/��
Slet ULL v Kotvrdovicích (M. Klusák) 20/��
Hangár jako kolotoč (J. Brskovský) 22/��
3��. peruť UL založena! (F. Adamec) 23/��
Dva nové světové ultralehké rekordy (I. Pujman),
Povídání s Bémovými (M. Oros) 24/��
Jednání Valné hromady svazu UL LAA ČR (M. Oros) 27/��
S Trenerem po Skandinávii (J. Bednář) �2/�2
Nová výrobní hala firmy Urban Air (V. Chvála, P. Chvojka) �5/�2
Vážení letounu Skylane UL – rekordně nízká hmotnost  
(V. Chvála, P. Chvojka) �6/�2
Sting Sport, uhlíkové LSA (J. Fridrich) �8/�2
Počítejte sedmým rokem se svazem UL LAA ČR (M. Mareček) 24/�2
Pomník Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi (V. Handlík) 25/�2

Motorový paragliding
Mimořádné události v provozu PK a MPK v roce 2006 (M. Huml) �0/�
Deset otázek pro české medailisty z ME v motorovém 
paraglidingu: Pavel Březina – stříbro (M. Oros) 28/�
Předvánoční nadělení na FALCONu (M. Eliáš) 29/�
„Jsem slavný bloudič!“ – Rozhovor s Františkem Salavou (M. Oros) 7/2
Kde se skrývá Slunce? (M. Oros) 26/2
Jak se trhají sedačky (M. Huml) 30/2
Expedice Sacha 2006 (J. Zítka) 23/3
Tak neváhej… a leť!!! (J. Káčer) 32/3
Páté skotačení na Blatné (T. Kopecký) 28/4
Sezona letos neklepala... (M. Machartová) 28/4
Neváhej a leť, aneb jak to všechno dopadlo… (K. Trávníčková) 29/4
�. jarní kolo Motorové ligy 2007 (V. Proček) 24/5
Vodní záchranný systém Agama (M. Oros) 24/6
Mistrovství ČR motorovém paraglidingu v Příbrami, 
26. 5. – 3. 6. 2007 (F. Salava) 27/6
Nová osnova výcviku pilota  
motorového paraglidingu MPL 3 (M. Huml) 2�/7
Chabeřice 2007 – slet MPG (M. Eliáš) 24/7
Hanácké Atény 2007 – slet MPG (M. Eliáš) 25/7
Nebe na zemi (V. Doubek) 23/8
Chorcheho letecká zabijačka (M. Eliáš) 24/8
Červený potok (M. Eliáš) 24/8
Podle nosa poznáš kosa… aneb Býkovice podruhé  
(R. Pavlík, M. Oros) 28/9
Ježkova vrtule 2007 – Jihlava (M. Eliáš) 30/9
MS v motorovém paraglidingu 2007 (M. Machartová & spol.) 26/�0
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Loučení s létem na Nové Živohošti (V. Doubek) 28/��
Motorový paragliding soutěžní (F. Salava) 29/��
Prelet kanalu La Manche na Slovensku 2007 – 2. ročník  
(JZVG Letoslav) 28/�2

Závěsné létání
Tajemství šampiónů (Denis Pagen, překl. P. Nedoma) 24/�,28/3
Léto v letu v lednu (P. Čejka) 28/2
Jarní létání v Medunu (V. Štěrba) 30/4
Honza Janeček – 70 let! (V. Chvála) 3�/4
Něco o dotáčení základen... (P. Čejka) 26/5
Třetí ročník soutěže o pohár KZL – Javornický triatlon (V. Štěrba) 28/6
Mistrovství ČR v ZL 2007 (D. Vyhnalík) 26/8
�6. MS v závěsném létání v Texasu (D. Vyhnalík) 25/9,24/�0
Pohár Podbrezovej 2007 (J. Matějovský) 30/��
Ohlédnutí za Pohárem ZL 2007 (D. Vyhnalík) 26/�2

Paragliding
Mimořádné události v provozu PK a MPK v roce 2006 (M. Huml) �0/�
Dva světové rekordy bratří Valičů (M. Oros) 30/�
Češi vedou světový žebříček FAI (M. Oros) 30/�
Kopec v garáži (F. Salava) 3�/�
PWC 2006 očima outsidera (R. Vyhlas) 32/�
Jak se trhají sedačky (M. Huml) 30/2
Jak na bivak? (D. Carbol) 32/2
Jak jsem to podepsala… (V. Veselá) 34/2
Jak jsme si (ne) zalétali v OMÁNU (J. Kandl) 35/2
Souboj vyrovnané mysli na zamrzlém jezeře (Z. Čermák) 30/3
Tak neváhej… a leť!!! (J. Káčer) 32/3
Připravte sebe i záložní padák (M. Volný) 33/3
XBRAZIL 2006 – přelet severovýchodní Brazílie (K. Vejchodský 
a V. Puczok) 34/3
Český pohár paraglidingu 2007 a XContest 2007 
(J. Havel, P. Chromec, K. Vejchodský) 32/4
PARASEM 2/2007 (D. Carbol) 33/4
Mistrovství světa 2007 (R. Kuhnová) 34/4
Český pohár paraglidingu – velký dubnový nástup 
(report duben 2007) (K. Vejchodský) 29/5
Balíme záložní padák (M. Huml) 30/5
Měření tahových sil navijáků (M. Huml) 32/5
Jak přeletět �00 km na PK (J. Slivka) 34/5
Krátké zprávy z paraglidingu 32/6
Beskydy Open 2007 (Sfinga) 34/6
PRE PWC Itálie (M. Volný) 37/6
Letový terén Andelsbuch/Bezau (Rakousko) (M. Oros) 45/6
Český pohár paraglidingu – rekordní červen (P. Chromec) 26/7
Závody pro všechny! Memoriál Pavla Horáčka  
– Krkonoše Open 2007 26/7
Sopot – Mekka bulharského paraglidingu (L. Nosek) 27/7
Paragliding Czech Open 2007 (M. Volný) 29/8
Český pohár paraglidingu – červenec (P. Chromec) 32/8
SKY XCAMP 2007 (K. Vejchodský) 32/8
Můj křest (J. Mésl) 32/8
Memoriál Pavla Horáčkta – mistrovství ČR juniorů 
a 2. pokračování ligy PG (M. Volný) 3�/9
XSIDER Open 2007 – 3. a závěrečný díl Ligy PG 2007 (M. Masařík) 32/9
Česká liga paraglidingu 2007 (L. Procházka) 33/9
�. ročník Memoriálu Pavla Urbana v přesnosti přistání (P. Libřický) 36/9
Týden v Krkonoších (T. Havel) 36/9
Vánoce na Madeiře (Š. Kadlecová) 3�/�0
Září v ČPP 2007 33/�0
X-Alps 2007 Honza Škrabálek, Česká republika (M. Oros) 34/�0
Vlašimské podzimní polétání (M. Volný) 33/��
ČPP 2007 končí s rekordní účastí i počtem letů  
(report říjen 2007) 33/��
Campitello trochu jinak 
aneb kudy do Belluna – historie a současnost (O. Popovský) 34/��,33/�2
Program Sportovních talentů v roce 2007 (M. Volný) 30/�2
Valná hromada svazu paraglidingu 2007 (M. Volný) 30/�2
Vyhlášení vítězů Českého poháru paraglidingu 2007 
a zavírání nebe na Vysočině 36/�2
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