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Letecká amatérská asociace České republiky
Spolek pověřený správou sportovních létajících zařízení, 

evidencí, výcvikem a organizováním sportovního létání pilotů SLZ.

Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10 
tel.: 242 403 270 

www.laacr.cz, e  ‑mail: laacr@laacr.cz

Bankovní spojení LAA ČR: 
28000 66859 / 2010, 

v.s.: rodné číslo nebo IČO

Návštěvní hodiny
Pondělí 9:00 - 11:30 12:15 - 17:00,
Úterý 8:00 - 11:30 12:15 - 15:00,
Středa 9:00 - 11:30 12:15 - 17:00,
čtvrtek a pátek pouze po předchozí domluvě

Milé pilotky, piloti a příznivci létání, rok 2022 je za námi 
a po dvouletém půstu se to v něm akcemi jen hemžilo. 
Myslím si, že při zpětném ohlédnutí se patří poděkovat 
všem, co se na  jejich pořádání podíleli. Vzpomínka 
na  rok 2022 bude jistě dlouho uchována v  paměti 
účastníků dvou mistrovství světa. Věřím ale, že i vy, kdo 
jste se aktivně zúčastnili nějaké jiné soutěže pořádané 
LAA ČR nebo třeba i sletu, si na akci rádi vzpomenete. 
Aktivita členů byla v  roce 2022 velká a  doufejme, že 
podobně pestrý bude i rok 2023.

Určitě velkou zkouškou bude rok 2023 pro majitele a  vedoucí pracovníky 
firem, ať již vyrábějí části, nebo přímo kompletní SLZ. Výzev, kterým již nyní 
čelí, není málo. Situace na trhu s elektřinou, s plynem, rostoucí inflace, zvýšené 
personální náklady a další vstupy do výrobního procesu, to jsou všechno položky, 
bez kterých se výroba prostě neobejde. Navíc odhadnout, jaká bude do budouc-
na chuť pilotů objednávat nová sportovní létající zařízení, ať již v České republice, 
Evropě, či celosvětově, je také velmi těžké. Doufáme, že se všem výrobcům 
podaří toto období překlenout. Držíme vám palce a věříme, že právě rok 2023 
bude obratem k lepšímu.

Rozhodně radostnější je pohled na plnící se kalendář akcí, které plánujeme 
pro tento rok. Podle dlouhého seznamu, který jsme letos začátkem ledna posílali 
jako náplň  žádosti o  dotaci na  Národní sportovní agenturu, jsem přesvědčen, 
že letošní sezóna bude zajímavá. Opět se budeme jen stěží rozhodovat, kterou 
soutěž či akci navštívit a s naší podporou mohou pořadatelé počítat. Pro zrealizo-
vání akce, je však také důležitá, finanční podpora. Její výše se z podstatné části 
závislá na  tom, jak dopadne právě letošní přerozdělení prostředků pro pořádání 
soutěží od Národní sportovní agentury. Zatím se naše vzájemná spolupráce vy-
víjela směrem, který nás pro rok 2023 naplňuje mírným optimismem. Věříme, že 
podpora dosáhne minimálně úrovně minulého roku a podaří se uskutečnit všechny 
plánované akce.

Výzvou pro rok 2023 jsou média. Zejména internetové stránky LAA ČR. Tento 
úkol se nám bohužel trochu táhne, ale doufáme, že nové stránky brzy spustíme. 
Zapracovat však musíme i  na  mediálním obrazu LAA ČR jako celku. Nyní se 
pracuje na vizuálním stylu, který má pomoci sjednotit mediální působení naší aso-
ciace navenek. Kus práce nás čeká i na věcech zdánlivě samozřejmých. Například 
reprezentanti LAA ČR by měli být při zahajovacích a  závěrečných ceremoniích 
soutěží na první pohled identifikovatelní jako sportovci České republiky a zároveň 
Letecké amatérské asociace ČR. Zde je velký rozdíl v přístupu mezi jednotlivými 
svazy a připravované sjednocení jistě přispěje k  lepší prezentaci naší asociace. 
V této souvislosti bych také chtěl vyzvat pořadatele akcí a soutěží organizovaných 
s podporou LAA ČR, kteří přes naši asociaci čerpají dotace od Národní sportovní 
agentury, aby dbali na prezentaci nejen komerčních sponzorů, ale i  těchto pod-
porujících organizací. Jsme přesvědčeni, že právě ve zdánlivě drobných věcech 
je možné udělat velký kus práce, která ve svém výsledku může výrazně přispět 
k budování dobrého jména naší asociace. Nemáme se za co stydět. Akce, které 
pořádají naši členové a svazy, mají velmi vysokou úroveň a například obě zmiňo-
vaná mistrovství světa byla mezinárodně vysoce hodnocena. Jedna z věcí, která 
pak na  toto přímo navazuje, je zlepšení prezentace našich akcí a  sportovních 
úspěchů širší veřejnosti. Doufáme, že se tento úkol podaří splnit a  že mediální 
obraz LAA ČR bude na konci roku 2023 zase o něco lepší.

Pro rok 2023 přejeme firmám vyrábějícím SLZ a podpůrný sortiment obchodně 
úspěšný rok, našim sportovcům dosažení co nejlepšího umístění, pořadatelům 
soutěží či jiných akcí přejeme pevné nervy a minimum organizačních potíží.

Všem členům a příznivcům LAA ČR pak přejeme pevné zdraví a vždy to správ-
né počasí, aby naše létání mohlo být i v roce 2023 létáním pro radost.

S přáním pohodového roku 2023

Aleš Trtil 
prezident LAA ČR

Co nás čeká v roce 2023
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Abyste dostali mapy i Databázi, musíte zaplatit příspěvky 
Svazu UL a také příspěvky LAA ČR na rok 2023!

Jen s přesnými informacemi je létání opravdovou radostí

Letecká mapa ČR 1:200 000
v souboru pěti listů
Databáze letišť ČR+SR
včetně sady leteckých map

Svaz UL pro své členy 
zajišťuje obvyklý 
informační balíček 
na další rok:

DATABÁZELET IŠŤ

®

LETECKÁ MAPA
VFR 1:500 000

ČESKÁ REPUBLIKA
WEF: 23 MAR 2023GND - FL95

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
WEF: 23 MAR 2023GND - FL195

Tato mapa má doplňující charakter a nezbavuje pilota povinnosti řídit se platnými předpisy a informacemi. K získání

aktuálních leteckých informací prostudujte NOTAM a AIP. Mapa nepodléhá změnové službě, některé údaje uvedené

v této mapě nejsou ověřené a mohou být neplatné či neaktuální!

Měřítko mapy 1:500 000. Elipsoid WGS 84 - Univerzální transverzální Mercatorův systém souřadnic (UTM). Mercatorova

projekce - souřadnicová sí� WGS 84. Všechny výšky jsou uvedeny ve stopách. V mapě nejsou uvedeny tratě letových

provozních služeb. V mapě jsou uvedeny pouze informace relevantní pro nekomerční lety letadel všeobecného letectví za

pravidel letu VFR. Tato mapa je součástí publikace Databáze letiš� a je prodejná též samostatně. 

Mapy a Databázi letiš� můžete objednat na: www.aerobaze.cz/pilotshop.

Grafické řešení a zpracování letecké a topografické vrstvy mapy: ©2012-2023 Patrik Sainer (www.avion.eu).

Topografický podklad: aktualizováno v roce 2022, © PLANstudio, spol. s r. o. (www.planstudio.cz),

© Přispěvatelé OpenStreetMap (www.openstreetmap.org).

Digitální výškový model terénu: zpracován na základě dat ASTER, ASTER GDEM je produkt METI a NASA

(http://asterweb.jpl.nasa.gov/).
Vydavatel: Avion® - Patrik Sainer, Tuš� 167, 378 06 Suchdol n/L, Česká republika

tel: (+420) 602 420 260, (+420) 222 720 960, www.avion.eu

Tato mapa, ani žádná její část, nesmí být kopírována či jinak zaznamenávána, zpracovávána,

publikována či šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele:

copyright ©1998-2023 Avion® - Patrik Sainer. Všechna práva vyhrazena. Databáze letiš�® a Avion®

jsou registrované obchodní značky. ISBN 978-80-86522-66-1. Vytištěno v České republice.
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DATABÁZELET IŠŤ
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LETECKÁ MAPA VFR 1:1 000 000

ČESKÁ REPUBLIKA (LKAA)

WEF: 23 MAR 2023 / GND - FL95
SLOVENSKÁ REPUBLIKA (LZBB)

WEF: 23 MAR 2023 / GND - FL195

Tato mapa má doplňující charakter a nezbavuje pilota povinnosti řídit se platnými předpisy a informacemi. K získání aktuálních

leteckých informací prostudujte NOTAM a AIP. Mapa nepodléhá změnové službě, některé údaje uvedené v této mapě nejsou ověřené

a mohou být neplatné či neaktuální! Měřítko mapy 1:1 000 000. Elipsoid WGS 84 - Univerzální transverzální Mercatorův systém souřadnic

(UTM). Mercatorova projekce - souřadnicová sí� WGS 84. Všechny výšky jsou uvedeny ve stopách. V mapě nejsou uvedeny tratě letových

provozních služeb. V mapě jsou uvedeny pouze informace relevantní pro nekomerční lety letadel všeobecného letectví za 

pravidel letu VFR. Tato mapa je součástí publikace Databáze letiš� a je prodejná též samostatně. 

Mapy a Databázi letiš� můžete objednat na: www.aerobaze.cz/pilotshop.

Grafické řešení a zpracování letecké a topografické vrstvy mapy: ©1998-2023 Patrik Sainer (www.avion.eu).

Digitální výškový model terénu: zpracován na základě dat ASTER, ASTER GDEM 

je produkt METI a NASA (http://asterweb.jpl.nasa.gov/).

Vydavatel: Avion ® - Patrik Sainer, Tuš� 167, 378 06 Suchdol n/L, ČR

tel: (+420) 602 420 260, (+420) 222 720 960, www.avion.eu

Tato mapa, ani žádná její část, nesmí být kopírována či jinak zazname-

návána, zpracovávána, publikována či šířena žádným způsobem 

a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele: 

copyright ©1998-2023 Avion® - Patrik Sainer. 

Všechna práva vyhrazena. Databáze letiš�® 

a Avion® jsou registrované obchodní 

značky.Vytištěno v České republice.
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®

VFR LETECKÝ PRŮVODCE

ČESKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

� Kompletní informace o všech 

LETIŠTÍCH, UL PLOCHÁCH a HELIPORTECH

� Letecká NAVIGAČNÍ MAPA VFR 1:500 000

� Letecká PLÁNOVACÍ MAPA VFR 1:1 000 000

� VFR PŘIBLIŽOVACÍ MAPKY řízených letiš�

� Letové postupy, FREKVENCE, telefony a adresy, tabulky

� BRIEFING - přehled novinek a změn
MOBILNÍ APKA pro Apple i Android,

podrobné MAPY, kvalitní NAVIGACE,

on-line METEO

Firmový „Oscar“ 
pro GyroMotion
Ocenění „Inovativní firma desetiletí“ v kategorii Inova‑
ce v rámci projektu Český Goodwill převzal 30. 10. Pa‑
vel Březina. Cena byla udělena na základě úspěšného 
vývoje a homologace „létajícího vozidla“ – úpravy UL 
vírníku AutoGyro pro provoz po  veřejných komunika‑
cích (neboli po silnici).

Ocenění Český Good‑
will je primárně založeno 
na nominacích veřejnos‑
ti, přičemž už samotná 
nominace je tím největ‑
ším oceněním. Veřejnost 
také rozhoduje o nositeli 
titulu Osobnost. Původní 
český projekt s  tradicí 
od  roku 2013 oceňuje 
podnikatele a  firmy, kte‑
rých si lidé váží pro jejich odpovědný přístup k podni‑
kání, morální kvality a poctivou práci. Může nás těšit, 
že si veřejnost všímá i podnikatelů v letectví.

Red, www.cesky ‑goodwill.cz

Ukončení funkce inspektora
Ke konci roku 2022 vzhledem k pokročilému 
věku na  vlastní žádost skončil ve funkci 
inspektora techniky MZK Ferdinand Jurča, 
který se této odbornosti věnoval mnoho 
let, téměř od  začátku existence LAA  ČR, 
v oblasti Vyškova a Prostějova.

Ferdo, děkuji Ti za  odvedenou práci 
a přeji pevné zdraví do dalších let!

Petr Chvojka, Hlavní inspektor MZK

Seminář pro všeobecné letectví 2023
Dne 14. 1. 2023 v IATCC Jeneč, sídle ŘLP proběhl tradiční seminář, ve kte‑
rém jsou našimi předními leteckými institucemi a  odborníky každoročně 
prezentovány nové a  důležité informace pro všeobecné letectví. Letos byl 
seminář po kovidové pauze opět prezenční. Vybrané informace ze semináře 
obvykle prezentují vaši instruktoři na „zimních školeních“. Záznam přednášek 
můžete shlédnout i  sami na následující stránce, kde jsou rovněž ke stažení 
prezentace jednotlivých přednášejících:

https://aim.rlp.cz/?lang=cz & p=seminar ‑vseobecne ‑letectvi–2023
Zde je přehled přednášek včetně časů, kdy v záznamu začínají:

https://www.laacr.cz/Stranky/Aktuality/default.aspx?UID=849
0:03:34 Informace FIC – R. Pšovský, ŘLP ČR, s. p.
0:45:25 Uspořádání vzdušného prostoru ČR – J. Kopp, ÚCL
1:11:10 Změny na LKCS – P. Hrabica, ŘLP ČR, s. p.
1:37:56 Aktuální informace oddělení letišť s dopadem na provoz GA  

– Lenka Javůrková, ÚCL
1:49:08 Letová způsobilost – V. Zárybnický, J. Seyfried, ÚCL
2:45:28 Analytické zhodnocení událostí uplynulých 2 let – V. Plos, ÚZPLN
2:59:01 Prezentace vybraných leteckých nehod uplynulých 2 let  

– J. Bejdák, ÚZPLN
3:44:35 Tlak vzduchu a chyby v interpretaci – J. Kerum, AV
4:02:00 Změny v letecké meteorologii – T. Nováková, ČHMÚ
4:14:48 Novinky ŘLP v oblasti dronů – R. Hodač, ŘLP ČR, s. p.
4:38:59 Informace AIM – L. Čuřík, ŘLP ČR, s. p.

Kamil Večeřa
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n 31. 1. LKPR ‑ Czech Aviation Training Centre 
Praha Ruzyně 
Sraz pilotek a žen v letectví 
První oficiální akce nedávno založené  
České asociace pilotek, z.s. (ČAP) 
Info: Česká asociace pilotek, z.s. 
ceskepilotky@gmail.com

n 11. – 12. 2. Kulturní dům Mniší 
PARA bumBÁL 2023 
PILOTI SOBĚ :) Padáčkáři zvou ostatní 
plavce nebe na zimní bál! 
Info: www.parabumbal.cz 

n 18. 2. Dolní Dobrouč, kinosál 
XV. „Mít křídla…“ 
15. ročník populárního festivalu  
leteckých filmů 
Info: strasmeier@gmail.com, SPV Letohrad

 24. ‑ 26. 2. letiště Přibyslav (LKPI) 
PPG-SKI 
Info: pavellaznicka@seznam.cz

n 8. – 9. 4. Turkovice, 
1 km severně od Podhořan (LKPN) 
Letecký bál 
V sálu restaurace v Turkovicích,  
blízko letiště Podhořany proběhne  
Letecký bál Podhořany 2023.  
Můžete i přiletět! Ubytování a after party 
na letištním baru zajištěno. 
Info: František Treml 728 008 674

Kalendář akcí

Pořádáte slet, 
nebo jinou zajímavou 

leteckou akci?

Dejte o sobě 
vědět v Pilotu!

e ‑mail: pilot@laacr.cz,
www.laacr.cz – kalendář akcí

XV. „Mít křídla…“
Spolek přátel vzduchoplavby Letohrad (SPV) pořádá ve  spolupráci s  leteckou televizí 
airZone.TV 18.  února  2023 XV. ročník filmařské soutěže „Mít křídla…“. Budeme vel‑
mi rádi za  zaslání amatérských i  profesionálních krátkých filmů z  prostředí UL létání, 
motorového i  bezmotorového paraglidingu, závěsného létání ve  všech svých formách, 
z prostředí balónů, vírníků, vrtulníků, větroňů i  letadel aeroklubů, vojenského letectva, 
leteckých záchranných složek a samozřejmě i z prostředí parašutistického. Naše soutěž 
je prostě o všem, co létá. V případě většího počtu soutěžních filmů, budou ustanoveny 
kategorie (např. dokument, klip…). Každý tvůrce může přihlásit až tři snímky. Délka při‑
hlášeného filmu by měla být do 15 minut, lze se však domluvit na výjimce. Jako média 
akceptujeme formát MPEG‑2 nebo MPEG‑4, termín přihlášení je do 31. ledna 2023. Fil‑
my zasílejte poštou nebo formou uložení na datové servery (ulozto.cz apod.) s odkazem 
na e ‑mail: strasmeier@gmail.com.

Na filmy i s jejich autory, ale i na všechny ostatní diváky se moc těšíme v kině v Dolní 
Dobrouči od 13 hodin. Za organizátory

Marek Šnajdar, náčelník SPV Letohrad

Zahájení teorie pro nové žáky v Podhořanech
Východočeský aeroklub Pardubice zahajuje v sobotu 4. 3. 2022 teoretickou přípravu pro 
nové letecké adepty. Na konci března začínáme dle počasí a stavu dráhy praktický výcvik. 
Více na www.letistepodhorany.cz.

M. Švorc, AK Podhořany

Parabumbál 2023
Beskydský letecký klub s partnery zve všechny kulturní letce na největší společenskou 
akci zimní letecké sezóny: 2. ročník plesu PARA bumBÁL, který proběhne 11.  úno-
ra  2023 v  Kulturním domě Mniší. Součástí bohatého společenského programu bude 
i tombola s hodnotnými výhrami – sedačka Mac Para Levity, kamera Go Pro nebo záložka 
Quatro Light od Sky Paragliders a mnoho dalších zajímavých a praktických věcí. Na ple‑
se proběhne koncert eko ‑agro ‑punkové kapely „ZAhRADKAři“, o zábavu se postará i DJ 
Klega. Vstupenky zároveň s  rezervací večeře pořídíte na www.parabumbal.cz. Veškerý 
zisk po zaplacení nákladů zůstává spolku BLK na nájmy startovišť a přistávaček.

Kamil Kabát, Red
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 12. – 16. 6. Česká republika 
Vojenské cvičení Air Defender 2023 
Info: OOP č. j. 012959‑22‑701, AIP SUP

 19. – 23. 6. Česká republika 
Vojenské cvičení Air Defender 2023 
Info: OOP č. j. 012959‑22‑701, AIP SUP

  28. – 30. 7. Polní letiště Červený Potok 
Slet Chroustů 
Info: SPV Letohrad

 29. 7. Letiště Česká Třebová (LKCTRE) 
Tradiční slet všeho, co létá 
Pro posádky letadel občerstvení zajištěno 
Info: Kaderka Jan 737 427 275,  
MUDr. Martin Formánek 731 467 131

  

26. 8. Jihlava (LKJI)

LAA SOBĚ 2023
Info: www.laacr.cz

 26. 8. Sazená (LKSZ) 
AeroTour Sazená 
33. ročník tradiční letecké rally  
na Sazené pro letadla s TAS 120 km/h 
Info: https://www.akkralupy.cz/

 28. 8. – 8. 9. Česká republika 
Vojenské cvičení Odolné Nebe 2023 
(ODON 2023) 
bude upřesněno, AIP SUP

Kalendář akcíTermíny školení pilotů a instruktorů ULL, ULK, 
MZK, ULH a ULV v roce 2023
Na školení je vždy nutné se objednat u příslušného inspektora provozu  
z důvodu zajištění místa.

Datum Místo Informace

18. 2. areál Let. školy Frýdlant n. O. J. Špaček, 602 753 423

25. 2. , od 9.00 hotel Richmound, Karlovy Vary Jiří Duras, tel: 603 871 189, 
j.duras@seznam.cz

18. 3. , od 10.00 letiště Plzeň ‑ Letkov Jiří Vašák, tel: 723 756 145,  
jirivasak@seznam.cz

1. 4. , od 10.00 letiště Hořovice Jiří Vašák, tel: 723 756 145,  
jirivasak@seznam.cz

1. 4. , od 9.00 letiště Olomouc Zdeněk Pazdera, 
tel: 724 672 213, e ‑mail 
zpazdera@seznam.cz

4. 3. areál Let. školy Frýdlant n. O. J. Špaček, 602 753 423

25. 3. , od 9.30 plocha SLZ Aircon Miroslav Libor Stehlík, tel: 603 772 838, 
sdk.stehlik@seznam.cz

25. 3. , od 16.00 restaurace Dvůr  
Střítež u Třebíče

Ing. Martin Zušťák, tel: 602 979 270, 
zustakmartin@seznam.cz

25. 3. od 13.00 plocha SLZ Chvojenec Jaroslav Šimek – tel: 728 270 972, 
simek.jbc@centrum.cz, nebo 
Vladimír Mádlo – tel: 724 996 829, 
madlo.vladimir@email.cz

Pokud budou známy další termíny, seznam bude doplněn.

Zdeněk Doubek, Hl. inspektor provozu ULL a ULK

Zkušební lety STOL Cruiseru
Závěrem loňského roku pokračovaly na letišti v Med‑
lánkách zkušební lety nejnovějšího letadla STOL Cru‑
iser brněnského výrobce Direct Fly, s.r.o.. Za kniplem 
seděl zkušební pilot Jan Šponer.

Podle slov konstruktéra Jana Kalného dosavadní 
letové zkoušky potvrzují předpokládané letové vlast‑
nosti a  výkony. Zkoušky budou pokračovat po  drob‑
ných aerodynamických úpravách, které by měly zajis‑
tit ještě příznivější chování letadla. Pokračovat budou 
také pevnostní zkoušky podle stavebního předpisu 
LAA ČR s  cílem získání Typového průkazu LAA ČR 
a certifikace podle německého (LTF ‑UL) i amerického 
předpisu (ASTM).

STOL Cruiser je snahou výrobce uspokojit zájemce o  letadla s  krátkým 
vzletem a přistáním (Short Take Off and Landing), kteří však zároveň požadují 
cestovní rychlost výrazně vyšší, než je u letadel typu STOL běžné. Konstrukč‑
ní řešení STOL Cruiseru nabízí na letoun s ostruhovým podvozkem nadstan‑
dardní výhled jak za letu, tak na zemi a také prostornou kabinu, která pojme 
i ležící postavu. Křídlo je vybaveno účinnými Fowlerovými klapkami a sloty.

UL letoun STOL Cruiser je vyvíjen ve  spolupráci s  Ústavem letadlové 
techniky Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Projekt 
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v  rámci 
Programu Epsilon.

Red, directfly.czFo
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Mana2 – novinka 
od UP Paragliders
Koncem prosince představil UP gliders novinku Mana2, 
nástupce univerzálního ultralehkého „áčka“. Vedle minimál‑
ních rozměrů ve  sbaleném stavu křídlo zaujme intuitivně 
snadnými starty a nezáludným chováním ve vzduchu, což 
jej činí vhodným pro začátečníky, kteří se věnují horským 
sportům či přímo hike & fly. U druhé generace svého křídla 
výrobce kladl důraz na  zlepšení výkonů a  na  odolnost 
křídla, a  proto úmyslně svoji novinku propaguje jako jed‑
no z  nejlehčích, nikoli však „nejlehčí“ křídlo ve  své třídě. 
V  konstrukci bylo použito kombinace 32g Skytexu a  27g 
Skytexu Classic II, který je díky dvojitému zátěru až třikrát 
odolnější než běžný 27g Skytex. Red

Kde všude se čte Pilot…

Ahoj, při čtení časopisu pilot na palubě letadla 
do  Bangkoku jsem narazil na  článek „Kde 
všude se čte Pilot“. Zasílám fotku.

Letu zdar, Vláďa Čadský

Dobrý den, všiml jsem si, že se objevily v po‑
sledním čísle fotky, kde všude se čte Pilot, 
na  jakých místech atp., a  tak posílám i svoje 
obvyklé místo pro čtení: Pilota si vždy šetřím 
na službu. Teď na podzim a v zimě vzhledem 
k počasí snáším dvanáctihodinové služby na‑
prosto v klidu. Když zrovna není moc lidí, rád 
si tam Pilota přečtu a nechám ho k dispozici 
nelétacím kolegům.

S pozdravem Karel Filip

Superfinále Světového 
poháru XC PG v Mexiku
Ve dnech 6. – 17. prosince probíhalo Superfinále 
Světového poháru v  XC paraglidingu v  mexickém 
Valle de Bravo.

České barvy hájil tým ve složení Jan Jareš, Jo‑
náš Horáček, Petr Kostrhun, Vít Pekárek, Karel Kůta 
a Martin Kubíček. Strhující závod měl deset nároč‑
ných kol a zvítězil v něm Francouz Honorin Hamard 
následovaný Philippem Haagem (Německo) a Bap‑
tistem Lambertem (Fr.), (shodně Enzo 3). Mezi 
ženami zvítězila Francouzka Constance Mettetal 
(Icepeak X ‑One), druhá byla Japonka Keiko Hiraki 
a třetí Švýcarka Yael Margelish (obě Enzo 3).

Velkým úspěchem je umístění Jonáše Horáčka 
(Enzo 3) v první desítce – skončil v silné konkurenci 
160 pilotů na 8. místě! (V. Pekárek 47., J. Jareš 71., 
P. Kostrhun 101., K. Kůta 103., M. Kubíček 121.)

Gratulujeme reprezentantům k  pěkným výko‑
nům! První kolo letošního Světového poháru pro‑
běhne v Brazílii od 18. do 25. března 2023.

Red, www.pwca.org

Výstava fotografií  
„Příběhy a krásy paraglidingu“
Srdečně zveme na  výstavu fotografií „Příběhy a  krásy paraglidingu“, která probíhá 
od 17. ledna do 23. února v plzeňské galerii Visio Art Gallery (adresa: Na Roudné 
443/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň). Deset autorů se ve svých snímcích dělí 
o nevšední pohledy, zážitky a příhody, které paragliding píše a které by nevymyslel 
ani ten nejlepší režisér. Nelétající návštěvníci si budou moci vyzkoušet posez v pilotní 
sedačce a ti technicky více zaměření mohou obdivovat první IoT meteosondu na svě‑
tě, vyvinutou naším létajícím kamarádem. Vstupné je 50 Kč. Více informací najdete 
na www.visioart.cz. Na vaši návštěvu se těší Pavel Janeček, organizátor

Krátké zprávy[134654] Future Vehicles s.r.o. (1)
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Sdílíme s vámi výběr z přání k novému roku. Za všechna, která přišla, děkujeme!
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Dingo
Vojtěch Šaman, foto Kamil Večeřa

– ultralight s paramotorovým srdcem

Když jsem se v  červnu ocitnul na leti-
šti v  Jaroměři, upoutal mě v  hangáru 
mrňavý, lehoučký dvouplošníček s  os-
truhovým podvozkem, kterému chybě-
lo k  letuschopné podobě pár detailů. 
„To vypadá jako aparát pro vzdušnou 
rekreaci,“ pomyslel jsem si a  chvilku 
jsem se zasnil, jaké by to asi bylo 
s  tím letět. Než jsme dolétali tříden-
ní zdokonalovací kurz, aeroplánek byl 
dokončen, a  ještě v  barvě materiálu 
zalétán. Zanedlouho byla možnost se 
s ním setkat na sletu LAA SOBĚ v Jih-
lavě, kde krásně doplnil rozmanitost 
soudobého letadlového parku. Tam, už 
s  křídly v  červené barvě a  plechovými 
částmi v  barvě materiálu, budil velkou 
pozornost. Stejně tak na všech akcích 

a  sletech, kde se s  ním zkušební pilot 
firmy Future Vehicles s.r.o  stojící za 
jeho vznikem, Jan Jílek, ukázal. Není 
divu, vždyť jde v té záplavě čím dál tím 
rychlejších a sofistikovanějších, silněj-
ších a  dražších strojů o  krásný návrat 
ke kořenům ultralehkého létání.

M oc mě potěšila vstřícnost Honzy 
Jílka a Marka Ivanova, když jsem už 
v Jihlavě projevil přání si s Dingem 

zalétat. Po pár pokusech a čekání na poča
sí se na podzim (20. 10.) našel krásný den, 
kdy jsme se vypravili spolu s Kamilem Ve
čeřou do Jaroměře, abychom se s Dingem 
blíže seznámili a pořídili mu nějaké hezké 
letové fotky. Při tom byl čas si popovídat 
o vzniku tohoto krásného aeroplánku.

Svítilo sluníčko a  vál čerstvý jih/jihový
chod, skoro v  ose zdejší dráhy 14. Než 
jsem se obléknul do zapůjčené kombinézy, 
nezabrzděný Dingo sám z  ničeho nic po
odjel, až jsem si říkal, jestli se mě nebojí. 
Nebál se. To větřík ho posunul po hladkém 
asfaltu – nemá totiž brzděná kolečka. Zato 
spíš já jsem měl respekt: nová, neobvyklá 
konstrukce  – dvouplošník s  ocasem do 
„T“ a  plovoucí výškovkou, neodpružený 
ostruhový podvozek a  pedály zavěšené 
tak nízko, že byste mohli brzdit patami, 
když to trochu víc nahrbíte… Ostatně toho 
se taky týkalo jediné upozornění, kterého 
se mi od Honzy Jílka stran ovládání le
tadla dostalo  – abych na zemi při přidání 
plynu zároveň moc nepotlačil. Prý už by 
to mohlo přepadnout na čumák. Asi už 

Ultralehké létání[134654] Future Vehicles s.r.o. (1)
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– ultralight s paramotorovým srdcem

někdo patama brzdil, pomyslel jsem si… 
Uvelebil jsem se na laminátové sedač
ce, nastavil rádio, nasadil helmu a  brýle 
a  Honza mi jedním ladným zatažením 
ruky nastartoval motor. Spouštěč, kterým 
nejprve natáhnete pružinu, jež se sama až 
po dosažení potřebné síly uvolní a  zatočí 
motorem, funguje bezvadně. Jednoválco
vý, kapalinou chlazený motor Polini Thor 
250 DS naskočil a spokojeně vrčel.

Hurá do vzduchu!
Ukurtován k  letadlu jsem si připomněl 

ten pocit, na který mě kdysi během výcviku 
připravoval Rosťa Duchoň před prvním le
tem se Slukou: „Jestli jsi měl doteďka pocit, 
že sedíš v letadle, tak teď ti bude připadat, 
že ho máš na sobě oblečený.“ Trochu létám 

i s padákem, takže pocitu, že mám na sobě 
letadlo oblečené, jsem už přivyknul. Jen 
na padáku má člověk v zorném poli volné 
konce. Ale tady? Nic.  Před sebou máte 
jen takový malý „pařízek“ (palubní desku) 
a kousek před něj ční konzole, na níž jsou 
podvěšeny pedály nožního řízení (ty mají 
vespod minimalistické „třmeny“, aby z nich 
pilotovi nepadaly nohy). S nohama na pe
dálech máte ale příjemný, pohodlný posed. 
Konce křídel vnímáte periferním viděním, 
jinak máte před sebou volný prostor, kde 
váš výhled zhola nic neomezuje. Obecně 
přeci platí, že pilot, který má před očima 
méně, vidí více.

Oproti malému jednokolovému Stra
tonu (další z  mých oblíbených „létajících 
oděvů“) se s  Dingem s  dvoustopým pod

vozkem a  řiditelnou ostruhou dá krásně 
snadno pojíždět. Díky tomu, že vrtule 
fouká přímo na „plácačky“, bylo pojíždění 
úplná „brnkačka“ i s trochou toho bočního 
větru. Po najetí na dráhu a  přidání plynu 
jsem trochu přehnal korekci účinku vrtule 
a  nechtěně zašlapal do směrovky jak do 
varhan, ale krásně se to srovnalo vícemé
ně samo. Za dvě vteřiny už to stejně bylo 
jedno, protože během té třetí jsem byl ve 
vzduchu. Po krátké výdrži si Dingo sám 
řekl, že netřeba tlačit na pilu (vlastně na 
knipl), a při rychlosti 50–55 km/h se svými 
psanými 36 „kobylami“ čiperně stoupal až 
třímetrem do výšky, kde jsem se konečně 
trochu vzpamatoval z  toho, že poprvé 
sám letím dvouplošníkem, a  rovnou tím 
nejmrňavějším, jaký jsem kdy viděl.

„Rychloměr“

Ultralehké létání[134654] Future Vehicles s.r.o. (1)
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Abych si osahal řízení, levou zatáčkou 
se vracím nad hranu letiště. Kormidla krás
ně poslouchají, stejně jako křidélka. Zkou
ším si zatáčky o 30–45 stupních a přecho
dy z  jedné do opačné a  přijde mi, že je 
Dingo docela hbitý, ale zároveň i příjemně 
stabilní. Síly v  řízení se mi zdály odpoví
dající a  dobře vyrovnané ve všech třech 
osách. Všimnul jsem si, že od červnového 
záletu má Dingo o něco zvětšenu hloubku 
křidélek. To spolu s  utěsněním mezery 
mezi křídlem a  křidélkem přispělo k  jejich 
lepší účinnosti.

Po nastoupání dalších metrů výšky (pro 
sichr) jsem si zkusil i  „utrápit“ Dinga na 

rychlosti, a  to jak se staženým plynem, 
tak pod plynem. Bez výkonu motoru a  při 
dotažení až na doraz se Dingo brodil 
v horizontu až do momentu, kdy se mírně 
prosedl, přičemž šel malilinko levým kříd
lem napřed. Pokles přídě byl ale minimální 
a  obtékání křídel se okamžitě obnovilo. 
Při týrání letadélka na výkonu mě docela 
překvapilo, že před pádem začala varovat 
i  křidélka, která jsou po celém rozpětí 
spodního křídla. Tím lépe, aspoň má pilot 
o  indicii více, že něco dělá úplně blbě. 
V  obou případech byla rychlost tak malá, 
že se „plováček“ v trubičce rychloměru po
flakoval někde pod ryskou značící 40 km/h.

Zkoušet maximální rychlost mě vůbec 
nelákalo – nevýhodou otevřeného kokpitu 
totiž je, že proud vzduchu člověku „tahá 
nudli z nosu“, a tak jsem rád zůstal s Din
gem pod rychlostmi, při nichž tento efekt 
nabývá na intenzitě. O  to příjemnější 
létání bylo.

Při malých rozměrech (rozpětí pouhých 
6,57 m a  délce 4,5 m) je letadlo krásně 
obratné. Nebyl problém udělat při cestovní 
rychlosti cca 60–75 km/h zatáčku na šířce 
dráhy. Prostě takový paramotor, ale s  tu
hými křídly. Přes stoupající euforii z letu za
velel hlas rozumu udělat ještě pár průletů 
pro Kamila, který prozatím dlel s  foťákem 

Obvyklá popiska „kokpit“ se sem tolik nehodí 

Minimalistické třmeny pod patami  
drží pilotovy nohy spolehlivě na pedálech

Ultralehké létání[134654] Future Vehicles s.r.o. (1)
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na zemi. A že i to mě moc bavilo, je z fotek 
snad poznat. Poté přišel čas přistát. Přiblí
žení jsem dělal trochu pod plynem, jednak 
abych motor delším sestupem moc neo
chladil, jednak abych nemusel podchytávat 
větší odpor strmějším sestupem v poslední 
fázi přistání.

Na létání s  ostruhou jsem zvyklý, ale 
nemohl jsem se zbavit dojmu, že pod
vozek je poměrně subtilní a  že musí na 
každém hrbolku pěkně odskočit, protože 
není odpružený. Moje první přistání však 
tyhle obavy úplně rozptýlilo. Přestože se 
mi zpočátku trochu hůř odhadovala výška 
nad zemí, mému přistání prý nebylo co 
vytknout  – podrovnal jsem vysoko tak 
akorát a  rychlost při dotyku se zemí byla 
už tak malá, že při mírném protivětru jsem 
na pár metrech stál. Další dvě přistání už 
byla rutinní.

Nechtělo se mi ale vůbec vylézat (nebo 
spíš „slézat“) a nejraději bych se na zamýš

lený fotolet vypravil sám. Mezitím totiž na 
letiště dorazil Pepa Kubišta s  motorovým 
rogalem, aby naložil Kamila a  ten mohl 
pořídit letové fotky, při nichž s  Dingem 
pózoval Honza Jílek. Měli jsme ale ještě 
čas si popovídat o tom, proč Dingo vypadá 
tak, jak vypadá.

Zahraniční inspirace, 
domácí know ‑how

Podle Jana Jílka přišel impuls ke vzni
ku projektu Dingo z  více stran. Vlastní 
konstrukční řešení stroje je dílem Marka 
Ivanova, koncepce stroje a  chod „pro
jektu“ byl výsledkem kolektivní práce. 
„Z  mé strany to byla spíš taková vnitřní 
reakce na to, kam se kategorie ultralightů 
posunula,“ říká mladý inženýr a  zkušební 
pilot Jan Jílek. K  létání ho přivedl otec 
Jan Jílek, který je inspektorem techniky 
MPK. Začal tedy také létat s „padáky“, jak 

volnými, tak motorovými, ale 
postupně se díky práci na 
vývoji letadel – UL i  „dospě
lých“ (GA)  – stal zkušebním 
pilotem letadel o  hmotnosti 
do dvou tun. Snad nejraději 
prohání po nebi akrobatic
kou Extru. Jak říká, pokrok 
v  konstrukci UL letadel je 
super, ale… „na druhou stra-
nu mně osobně začala chy-
bět ta jednoduchost a radost 
z  letu samotného. Myslím 
ten pocit, co zažijete napří-
klad na padáku – jste tam jen 
vy, vzduch proudí kolem vás 

a to vás naplňuje radostí a pocitem svobo-
dy. Jenže já mám rád, když můžu ovládat 
letadlo kniplem.“

A proto, když začátkem roku 2021 Ma
rek Ivanov ukázal několik nákresů malého 
dvouplošníku, v  úzkém firemním kruhu se 
rovnou shodli: Tohle musí letět!

Future Vehicles
Společnost Future Vehicles s.r.o. se zabývá návrhy, vývojem a certifikací a zkoušením 
v lehkém letectví, a to od ultralightů až po stroje s MTOM 5700 kg. Majiteli firmy, v níž 
působí více než desítka leteckých odborníků, jsou Jan Jílek a  Marek Ivanov. Marek 
Ivanov je známý letecký konstruktér, jehož rukopis nese slušná řádka typů lehkých leta
del, např. B612, Friendship 3, Vítr, Song, UL replika historického Farmanu III, Sparrow, 
Desire, FK9, BF139, F2 a další.

Motor Polini Thor 250 DS,  
vpravo na vzpěře zrcátko na kontrolu stavu paliva

Výhledu a kontaktu se vzduchem nic nebrání

Foto K. Večeřa a sbírka Pilot LAA, fk-aircraft.com
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„Mým dlouholetým snem bylo postavit 
něco jako Hovey Whing Ding, protože se 
mi líbí, ale o něco větší, abych s tím mohl 
létat,“ říká Marek Ivanov.

Marek už zkonstruoval spoustu „klasic
kých“ dvou i  jednomístných letadel, ale 
taky lehoučký jednomístný dolnoplošník ZJ 
Viera s tažným motorem. Právě zkušenosti 
s  tímto letadélkem byly při konstruování 
Dinga velmi cenné.

Inspirace letounkem Whing Ding II byla 
jasná  – dvouplošník dává možnost do
statečně velké a  pevné nosné plochy pro 
malé rychlosti, při níž moc nevadí me
zikřídelní výztuhy. Také tlačné uspořádání 
motoru se hodilo. Při rozměrech letadla 
a  poloze motoru za křídlem bylo potřeba 
použít lehký motor, a  tento požadavek 
výborně splňují soudobé motory pro MPK. 
Mimochodem, pouhé otočení paramotoro
vého agregátu čelem vzad (rozuměj vrtulí 
vpřed) mělo doposud vždy negativní vliv 
na jeho spolehlivost. Obvykle totiž „ode
šel“ reduktor… Jinak jsou ale současné 
paramotory  – použité správně v  tlačném 
uspořádání – spolehlivé a nabízejí výkony 
od 20 do 40 koní.

Další věcí bylo umístění výškovky. Aby 
se s Dingem dalo přistát i  do vyššího po
rostu bez nebezpečí jejího poškození, byla 
umístěna nahoru nad směrovku (i  když 
nevím, co by v takovém případě dělal pod
vozek s  „žací lištou“ v  podobě průběžné 
osy kol…). A  protože výškovka musí být 
účinná i za menších rychlostí, je plovoucí.

V  úvahu se brala také snadná stavba. 
Konstrukce je proto celokovová, z  plechů, 
zpracovaná technologií hole to hole, tedy 
díra na díru, kdy není potřeba díly před 
snýtováním dodatečně svrtávat. Zájemce 
o  Dinga si tak koupí stavebnici kovových 

částí, která přijde ve čtyřech krabicích. 
Mimochodem, přijatelné rozměry zásilky se 
stavebnicí jsou také vědomou součástí ob
chodní strategie – menší krabice je snazší 
poslat kamkoliv, na rozdíl od velké bedny 
s hotovým trupem. Potah a  jeho zbarvení, 
volba pohonné jednotky a  její instalace 
zůstávají na staviteli.

Hned při prvním letu mě udivilo, jak pří
jemně se letadlo řídí – nemělo ani tendenci 
zatáčku utahovat, ale ani rovnat, což je 
výsledkem vhodné volby mohutnosti ocas
ních ploch a vzepětí. „Mohutnosti ocasních 
ploch se musely spočítat, vzepětí jsem 
zvolil stejné jako u  ostatních jednosiců 
a  vyšlo to napoprvé,“ říká Marek Ivanov. 
Zkrátka takový „dobře uzrálý sen“.

Technický popis
Dingo je jednomístný dvouplošník s ote

vřeným pilotním prostorem a tlačným moto
rem. Drak je snýtovaný z plechů z Al slitiny 
6061 a  2024. Křídla, plovoucí výškovka 
a  směrovka jsou potažené polyesterovou 
tkaninou Ceconite. Žebra s odlehčovacími 
otvory jsou lisována z  tenkého plechu, 
podobně jsou vyrobeny nosníky. Samotný 
trup je široký 150 mm. V  přední časti je 
nanýtovaná laminátová sedačka.

Tlačný motor je upevněný k  trupu po
mocí gumových silentbloků. V  trupu za 
sedačkou pilota je umístěna desetilitrová 
plastová palivová nádrž. Stav paliva pilot 
za letu vidí skrz výřez v  bočním potahu 
trupu, a to zrcátkem umístěným na vzpěře.

Neodpružený hlavní podvozek je sva
řený z  tenkostěnných ocelových trubek. 
Nebrzděná kola hlavního podvozku mají 
rozměr 300 ×100 mm. Ostruha je řiditelná 
a  odpružená gumovými silentbloky. Ostru
hové kolečko má průměr 125 mm. Na spod
ním křídle jsou hliníková nýtovaná křidélka 
potažená Ceconitem (u  prototypu jsou kři
délka celokovová z ohnutého plechu).

Whing Ding II
Když asi před dvěma léty ve Future Vehicles řešili, co si vedle práce, která firmu živí, postaví pro zábavu, přišel Marek Ivanov s náčrty 
dvouplošníku inspirovaného ultralajtíkem ze Spojených států amerických ze začátku 70. let nazvaným Whing Ding.

Na přelomu sedmdesátých let v USA jistý Bob Hovey se záměrem vytvořit nejlehčí letadlo, které by uneslo člověka, zkonstruoval 
miniaturní dvouplošník s konvenčními řídicími prvky a s tlačným motorem. Měl smíšenou konstrukci využívající jak překližku a dural 
(trubka nesoucí ocasní plochy), tak pěnový polystyren. Vznikly postupně dvě modifikace, ale přestože se prodalo údajně přes 6000 
sad plánů, kvůli absenci vhodného lehkého a  spolehlivého motoru těchto letadélek létalo jen málo. A  ta, která létala, vzhledem 
k výkonům moc uživatele neuspokojila – obvykle nevystoupala výš než nad přízemní efekt. I přesto však nastartoval Whing Ding 
velký zájem o tuto kategorii letadel. To během následující dekády vedlo k formulaci poměrně striktních, leč dostatečně jednoduchých 
a splnitelných pravidel pro ultralighty v USA, FAR Part 103.

Foto Wikipedia.org, aviadejavu.ru, Jane’s All the World Aircraft
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Použitý profil vychází z původem ruské
ho profilu CAGI R3, ztenčeného na 12 % 
a s upravenou odtokovou hranou, která je 
v zájmu zachování jednoduchosti konstruk
ce tvořena zadním nosníkem křídla.

Křidélka a výškovka jsou ovládány táhly 
a směrovka ocelovými lanky. Plovoucí výš
kovka je opatřena přitěžovací ploškou.

Postavte si Dingo!
Pokud někoho pohled na ultralehké Din

go uchvátil, nemusí čekat rok nebo dva na 
to, až se jeho sen dobře uleží. Může si (za 
299 000 Kč) koupit stavebnici, manuály si 
stáhne přes internet, vytiskne a může začít 
stavět. Drak letadla lze složit (bez lakování) 
za 200 až 250  hodin. Zákazníkům, kteří 

nemají čas si Dingo postavit sami, nabízí 
firma i  tu možnost, že jim letadlo postaví 
s  jimi dodaným motorem s  vrtulí, potaho
vým materiálem a přístroji.

Díky svým neokoukaným tvarům a nad
šení tvůrců Dingo získává na popularitě, 
kterou podporuje i  facebooková skupina 
fandů tohoto ultralehkého letadla nazvaná 
Dingo Aviators.

Zatím byl vyroben materiál na deset 
stavebnic a do zveřejnění tohoto článku byl 
dokončen další exemplář a vše nasvědčuje 
tomu, že u jednoho stroje určitě nezůstane.

Je dobře, že se našel někdo, kdo si 
vzdor panujícím trendům ve vývoji UL le

tadel směrem k těžším, složitějším a draž
ším strojům (adekvátně náročnějším na 
ovládání) troufnul přijít s konstrukcí, která 
přímo vybízí letecké nadšence vyhrnout 
rukávy a  pustit se do stavby, jako to 
bylo běžné pro generaci zakladatelů LAA. 
Výhodou podobných nadšenců v  dnešní 
době je fakt, že nemusí probádávat slepé 
uličky a  narážet na nepochopení úřadů. 
Stačí šikovné ruce a něco peněz. Jenom 
si myslím, že by tvůrci Dinga měli zvážit, 
zda by (nad rámec toho, co vyžaduje 
předpis) nebylo moudré do zorného pole 
pilota umístit cedulku „Pozor, létání s tím
to strojem je návykové!“  n

Hlavní technická data
Rozpětí 6,57 m
Plocha křídel 12,55 m2

Délka trupu 4,45 m
Rozpětí VOP 2,24 m
Plocha VOP 1,68 m2

Prázdná hmotnost 95 kg
Maximální vzletová hmotnost 220 kg
Objem nádrže 10 l
Průměrná spotřeba paliva 5 l/h
Maximální násobky +4 g / 2 g

Rychlosti
Max. rychlost VNE 100 km/h
Max. rychlost horizontální 
(7800 ot/min) 70 km/h
Cestovní rychlost 
(7000 ot/min) 60 km/h
Pádová rychlost VSO 40 km/h

Pohonná jednotka
Dingo může být vybaven pohonnou jed
notkou o výkonu v rozsahu 25–40 koní 
a s hmotností do 24 kg.
Na prvním prototypu byly použity dva moto
ry: Dvoudobý, vzduchem chlazený jednová
lec Vittorazi Moster 185 s ručním startérem 
(prázdná hmotnost letadla 95 kg) a dvou
dobý, vodou chlazený jednoválec Polini 
Thor 250 DS s ručním startérem (prázdná 
hmotnost letadla 105 kg).

Dingo a před ním bedny, které  
vám přijdou, když si objednáte  
stavebnici. Motor, potah a popř. přístroje  
je třeba si objednat jinde.
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V   provozu ultralehkých aerodynamicky 
řízených letounů došlo v  roce 2022 
celkem ke 29 evidovaným mimořádným 

událostem. Z  těchto bylo 10 kvalifiková‑
no jako letecký incident, 13 jako letecká 
nehoda, 2 události byly kvalifikovány jako 
pozemní incident a 4 události byly zařazeny 
do kategorie pozemní nehoda. Přestože byl 
celkový počet událostí nižší než v roce 2021, 
těžce a smrtelně zraněných osob bylo bohu‑
žel naopak více. V roce 2022 měly tři letecké 

nehody v provozu ULL za následek smrtelné 
zranění posádky, při dvou leteckých neho‑
dách utrpěla posádka těžké zranění a  při 
dvou leteckých nehodách utrpěla posádka 
zranění lehké. Těžké zranění s  následkem 
smrti utrpěl pilot ultralehkého motorizova‑
ného kluzáku. Ostatní letecké nehody se 
obešly bez následků na zdraví osob.

Jak z výše uvedených čísel vyplývá, byly 
nehody s  fatálními následky (smrtelná zra‑
nění a  těžká zranění s  následkem smrti) 

ne v procentech, ale v násobcích horší než 
v  roce 2021. Ačkoliv se stále jedná o  jed‑
notky a tzv. statistiku „malých čísel“, mělo by 
být toto zjištění důrazným apelem vedoucím 
k poučení z dále uvedených chyb a nedostat‑
ků, a  také k  uvědomění si té tenké hranice 
mezi následky menšími, a naopak fatálními.

Všechny nehody z  roku 2022, jež měly 
za následek smrt posádky, vyšetřuje ÚZPLN 
a nejsou dosud uzavřeny. Z  tohoto důvodu 
je nelze úplně do detailu komentovat.
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Každoročně na tomto místě přinášíme sumarizaci mimořád‑
ných leteckých událostí našich sportovních létajících zaříze‑
ní za uplynulý rok a snažíme se zde upozornit na nedostatky 
a  chyby, které byly příčinou leteckých nehod a  incidentů 
nebo s  jejich vznikem nějak souvisely. Vše se snažíme dě‑
lat co nejzodpovědněji, aby tento rozbor byl poučením pro 
všechny ostatní, kteří by se pak podobných chyb a  nedo‑
statků mohli vyvarovat. Rok 2022 byl, co do celkových počtů 
těchto mimořádných událostí, v podstatě srovnatelný s roky 
předcházejícími. Co se však fatálních a  vážných následků 

týká, byl rok 2022 oproti nedávným předcházejícím obdobím 
výrazně nepříznivý. V minulosti jsem na  tomto místě něko‑
likrát upozorňoval na velmi tenkou hranici mezi tím, kdy má 
mimořádná událost následky menší, a  kdy naopak velmi 
vážné či fatální. A statistika tohoto roku nám to opět bohužel 
ukázala. Myslím, že následující rozbor by měl přispět i k to‑
muto uvědomění a poučení, že bagatelizovat bychom neměli 
žádnou z mimořádných událostí, ba ani předpoklad k ní.

Jiří Koubík, ředitel správy LAA ČR

Mimořádné události v provozu ULL

Rozbor mimořádných událostí v provozu SLZ
25. 6. 2022 na letišti České Budějovice

Přilepené 4kg závaží

24. 10. 2022 u Vlčkovic v Podkrkonoší
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K jednotlivým událostem se dá aktuálně 
uvést jen několik dosud zjištěných skuteč‑
ností, které však mohou mít zcela zásadní 
vliv na  bezpečnost budoucí, a  tedy vést 
ke všeobecnému poučení.

K  první letecké nehodě s  následkem 
smrti posádky došlo dne 25. 6. 2022 na le-
tišti České Budějovice. V  ten den se 
rozhodl, podle mne velmi zkušený pilot, 
řešit tíživost „na  hlavu“ u  motorizovaného 
kluzáku Banjo při vzletu. Protože od pilota 
se už nedozvíme jeho konkrétní pohnutky 
a konkrétní záměry, předpokládám z dosud 
známých skutečností, že to mohlo být 
tzv.  metodou „pokus – omyl“. S  ohledem 
na jeho zkušenosti a v podstatě celoživotní 
praxi v  letectví mi použití metody „po‑
kus–omyl“ přijde neuvěřitelné, ale… Pilot 
se ten den rozhodl pro vzlet poté, co si 
lepicí páskou přidělal na ocasní část trupu 
cca čtyřkilogramové (!) závaží. Při stoupání 
po  vzletu pak došlo při ztrátě rychlosti 
k  pádu a  následnému nárazu do  země. 
Pilot si následkem nárazu do země způsobil 
těžká zranění, kterým přes veškerou péči 
lékařského personálu po  několika dnech 

v nemocnici podlehl. Při následném vážení 
letounu po nehodě bylo zjištěno, že pilotem 
přidané závaží na zadní část trupu posunu‑
lo těžiště stroje za krajní zadní centráž…

K první z těchto komentovaných událostí 
s  nejvážnějšími následky v  provozu ULL 
došlo až na  konci prvního pololetí roku 
a  tehdy se zdálo, že by rok 2022 nemusel 
vyjít z  pohledu následků tak špatně. Pak 
ale přišlo třetí čtvrtletí a  tento pohled se 
zcela změnil. Během necelého měsíce do‑
šlo ke třem leteckým nehodám, při kterých 
došlo ke čtyřem smrtelným zraněním.

K  první z  této „série“ událostí došlo 
dne 24.  10. na  poli jižně od  obce Vlčko-
vice v  Podkrkonoší. Pilot ten den vzlétl 
s  letounem TL 2000 Sting s  další osobou 
na  palubě údajně ke  kontrolnímu letu. 
Vzlétnul z  letiště Hradec Králové a plynule 
stoupal do 3500 ft AMSL nejprve severním 
a  následně severovýchodním směrem. 
Po cca 8 minutách od vzletu byl UL letoun 
spatřen náhodnou svědkyní, jak padá 
ve  vývrtce k  zemi. Po  nárazu do  země 
se UL letoun okamžitě vzňal a  následným 
požárem byl zcela zničen. Oba členové 
posádky utrpěli zranění neslučitelná 
se životem. Dosavadním šetřením bylo 
zjištěno, že přibližně 70 vteřin před pádem 
do  vývrtky letěl UL letoun ve výšce cca 
500 m AGL, kurzem 060° a  rychlostí vůči 
zemi 65 kt (tj.  asi 120 km/h, pozn. red). 
Těsně před pádem do vývrtky letoun změ‑
nil směr vpravo. Podle stop dopadl letoun 
na zem naplocho, bez jakéhokoliv násled‑
ného horizontálního pohybu a motor v době 
nárazu pracoval na  výkonu. UL letoun byl 
vybaven funkčním záchranným padákovým 
systémem, jehož ovladač v  kabině byl 
odjištěn. Přestože podle dosud zjištěných 
skutečností měla posádka dostatek výš‑
ky od  vzniku krizové situace na  aktivaci 
záchranného padákového systému, nebyl 
tento systém posádkou aktivován.

Jak z  výše uvedených čísel vyplývá, 
byly nehody s  fatálními následky (smrtelná 

zranění a  těžká zranění s následkem smrti) 
ne v procentech, ale v násobcích horší než 
v roce 2021. Ačkoliv se stále jedná o jednot‑
ky a  tzv.  statistiku „malých čísel“, mělo by 
být toto zjištění důrazným apelem vedoucím 
k  poučení z  dále uvedených chyb a  nedo‑
statků a také k uvědomění si té tenké hranice 
mezi následky menšími, a naopak fatálními.

Všechny nehody z  roku 2022, jež měly 
za následek smrt posádky, vyšetřuje ÚZPLN 
a nejsou dosud uzavřeny. Z tohoto důvodu 
je nelze úplně do detailu komentovat.

K  jednotlivým událostem se dá aktu‑
álně uvést jen několik dosud zjištěných 
skutečností, které však mohou mít zcela 
zásadní vliv na bezpečnost budoucí, a tedy 
vést ke  všeobecnému poučení., tedy jen 
dva dny po  předcházející, výše uvedené 
tragické události jsme zaznamenali prvotní 
informaci o požáru hangáru na ploše SLZ 
Osičiny. V  době oznámení nebylo jas‑
né, jestli jde „jen“ o  požár hangáru, nebo 
o  leteckou nehodu. Až následně vyšlo 
najevo, že jde o  leteckou nehodu, kdy UL 
letoun TL-232 Condor narazil do  svého 
domovského hangáru, který při následném 
požáru z velké části vyhořel, a pilot při ne‑
hodě zahynul. Podle svědeckých výpovědí 
byla závěrečná fáze letu neuspořádaným 
letem, kdy se letoun pohyboval po  „vlnité“ 
trajektorii zejména se změnami výšky letu. 
Dle dalších svědeckých výpovědí se v den 
kritického letu necítil pilot v  úplně dobré 
kondici, a proto se na let vybavil kyslíkovou 
lahví. Tato kyslíková lahev byla nalezena 
v troskách po havárii. Zda vůbec, případně 
jaký vliv měl zdravotní stav pilota na vznik 
této události, není v  tuto chvíli jasné. Co 
však je jasné již teď, je to, že bychom (ni‑
kdo z nás) neměli sedat do kokpitu letadla 
s úmyslem letět, když nejsme zdravotně fit.

K  poslední z  této „série“ tragických 
událostí došlo dne 12.  11. u  bažantnice 
Ralsko -Hvězdov severovýchodně plochy 
SLZ Hradčany. Ten den bylo počasí v  da‑
ném místě velmi proměnlivé s  prudkými 0
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Mimořádné události v provozu

Rozbor mimořádných událostí v provozu SLZ za rok 2022
24. 10. 2022 u Vlčkovic v Podkrkonoší

26. 10. 2022 kostra trupu shořelého 
letadla a konstrukce hangáru 
poničená nárazem a požárem

12. 11. 2022 trosky UL letounu Qualt 200
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změnami spočívajícími zejména ve  snížení 
vertikální i horizontální dohlednosti. Pilot se 
v odpoledních hodinách rozhodl, že při zlep‑
šení podmínek provede rekreační let v okolí 
letiště s UL letounem Qualt 200 J. Po vzletu 
pilot letěl do  prostoru obce Hvězdov, kde 
v  malé výšce prováděl horizontální mané‑
vry. Po jejich ukončení měl pravděpodobně 
v  úmyslu návrat na  letiště. Ohořelé trosky 
UL letounu byly nalezeny na  poli severo‑
západně od  obydlené části obce Hvězdov. 
Podle svědeckých výpovědí došlo v  době 
nehody během několika minut k  rapidnímu 
zhoršení meteorologických podmínek.

Pokud výše uvedené stručné konstato‑
vání nestačí někomu pro poučení, „přidám“ 
ještě informaci, že ten osudný den nebyl 
pilot Qualtu na  letišti Hradčany sám. Byli 
tam i další piloti. Ti však správně vyhodnotili 
meteorologickou situaci jako „neletovou“, 
jsou tu stále s  námi a  nepíše se o  nich 
v tomto rozboru.

V  další části tohoto rozboru událostí 
v  provozu ULL za  minulý rok se nebudu 
jednotlivě věnovat notorickým a  již mno‑
hokráte rozebíraným chybám při přistání, 
kdy událost začíná zpravidla nesprávným 
a  neopraveným rozpočtem na  přistání. 
Ve  většině těchto případů pilot pokračuje 
na  přistání s  tzv.  „dlouhým rozpočtem“ 
a  snaží se přistát za  každou cenu. První 
dotek se zemí je pak obvykle na vyšší rych‑
losti s  následným odskokem. Neopravený 
nebo chybně či pozdě opravený odskok 
má pak v konečném důsledku za následek 
poškození podvozku, ponejvíce příďového. 
Někdy má odskok či série zvětšujících se 
odskoků za  následek i  převrácení stroje 
na  záda. Z  těchto událostí, které se staly 
v  průběhu uplynulého roku, jsem vybral 
jako ilustrační fotografii z  nehody UL le-
tounu Storch ze dne 30.  4. To proto, že 
s  tímto typem ULL mám osobní zkušenost 
ve stovkách nalétaných hodin a do této po‑
lohy se nám ho ani se žáky ve výcviku nikdy 
„nepodařilo“ dostat. A  to ani při nouzovém 
přistání po vysazení motoru do pole s metr 
vysokým obilím…

Další skupinou mimořádných událostí 
v provozu ULL, kterou se budu v následu‑

jícím rozboru zabývat, jsou pozemní ne-
hody. Ano, z  hlediska následků na  zdraví 
se většinou jedná o banality, ale z hlediska 
následků materiálních to tak být nemusí 
a z hlediska možných poučení to podle mne 
také svůj význam má.

Nehoda z  tohoto segmentu, která měla 
významné materiální následky, se stala 
na  letišti v  Táboře počátkem roku. Zde 
chtěl pilot UL letounu TL-232 Condor pro‑
vést motorovou zkoušku a  najel si do  pro‑
storu zaparkovaných letadel na  stojánce. 
Vlivem spuštění motoru s  plynovou pákou 
zaaretovanou v  poloze na  vysoký výkon 
a  vychýleného kola příďového podvozku 
se letoun rozjel směrem do zaparkovaných 
letadel. Pilot nestačil správně zareagovat 
a  Condor narazil do  dvou stojících letadel 
typu Golf a Sierra. Část poškození je zřej‑
má z přiložených fotografií.

K této zcela zbytečné pozemní nehodě 
si neodpustím ještě uvést, že bychom si 
měli všichni uvědomit, že škoda, která při 
ní vznikla, bude sice hrazena pojišťovnou 
z tzv. povinného ručení, ale že pojišťovna 
není dobročinný spolek. Pojišťovna totiž 
mimo jiné počítá tzv.  škodní průběh, 
a když se jí zvyšují náklady, zvyšuje také 
pojistné. A  to se v  rámci naší společné 
smlouvy dotýká nás všech. Jasně, stát se 
může cokoliv, kdykoliv a komukoliv, na to 
se přece pojišťujeme. Přece jenom bych 
se zde ale pokusil vyzvat, aby si všichni 
vzali poučení z  této nehody a  nehod 
podobných, abychom si pak nemuseli 
stěžovat na  dražší pojistné. Udělat (my‑

slím tím opravdu provést) řádně „úkony 
před nahozením“ by snad možná za  to 
stálo, ne?

Druhou pozemní nehodou, kterou v tom‑
to rozboru zmíním, je událost, která se stala 
na  trochu specifickém letišti Hořovice. 
Zvláštnost tohoto letiště spočívá v  tom, že 
jeho prostor křižuje běžná a vozidly využí‑
vaná silnice. Při pojíždění na dráhu 06 s UL 
letounem Topaz KR 030 zde došlo dne 4. 9. 
ke střetu s projíždějícím osobním vozidlem. 
Při této kolizi došlo ke značnému poškození 
jak UL letounu, tak osobního vozidla. Pilot 
letounu navíc utrpěl těžké zranění. Znalost 
a především respektování místních poměrů 
na konkrétním letišti by mohlo být také jed‑
ním z poučení z této události.

K  událostem vzniklým z  technických 
příčin si dovolím uvést v  tomto rozboru 
tu, kterou považuji také za  jednu z  těch 
nejzbytečnějších. K  té došlo na  letišti Tá-
bor (LKTA) s  UL letounem Legend 540, 
kde pilot po přeletu z Kolína přistával. Při 
této události došlo v  dojezdu po  přistání 
ke zlomení levé podvozkové nohy hlavní‑
ho podvozku s následným poklesem levé 
poloviny křídla na zem a jeho poškozením 
spolu s  poškozením VOP. Tuto událost 
zde uvádím pro poučení z  toho důvodu, 
že pilot při předletové prohlídce zjistil 
trhlinu na  levé podvozkové noze hlavního 
podvozku, avšak po  poradě s  instrukto‑
rem se přesto rozhodl let provést. Tady 
nemohu s odstupem času konstatovat nic 
jiného, než že to byla chyba a  let neměl 

15. 7. Šiklův Mlýn ‑Zvole – souhra ušlé pneumatiky 
a nesprávné reakce pilota při pojíždění

Tábor 12. 2. 2022
Storch po odskocích při přistání 
30. 4. na LKCE (Česká Lípa)
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být proveden. Letoun měl být podrobněji 
zkontrolován a opraven.

Technickou okolnost, která sice nebyla 
přímo stanovena jako příčina vzniku události, 
si dovolím uvést ještě u jedné pozemní neho‑

dy. K  té došlo na ploše Šiklův Mlýn -Zvole 
dne 15. 7. Pilot zde pojížděl na místo vzletu, 
kdy při snaze najet na dráhu po zvýšení vý‑
konu motoru letoun nereagoval na směrové 
řízení a nekontrolovaně zatáčel doleva. Toto 
nekontrolované zatáčení bylo způsobeno 

ušlou pneumatikou levého kola hlavního 
podvozku a  v  jeho důsledku, v  kombinaci 
s  nesprávnou reakcí pilota, došlo k  nárazu 
levé poloviny křídla do sloupku vedle dráhy.

Z  fotografie je patrné poškození křídla 
i prázdné kolo hlavního podvozku.

V   provozu ultralehkých vírníků došlo 
v roce 2022 celkem k šesti mimořád‑
ným událostem. To je největší počet 

v této části rozboru hned po kategorii ULL. 
V  těchto souvislostech ale také konstatuji, 
že v provozu ULV nedošlo k žádné nehodě 
s fatálními následky. Když už jsem v úvodu 
této kapitoly v  nějakém srovnávání, dovo‑
lím si zmínit jedno, podle mne zajímavé, 
porovnání. Zatímco v provozu ULL se staly 
3 mimořádné události při vzletu a 18 mimo‑
řádných událostí při přistání, v provozu ULV 
to bylo v roce 2022 v opačném poměru. Při 
vzletu se jednalo o 5 událostí a při přistání 
o  jednu. Tento rozdílný poměr vypovídá 
podle mého názoru mj.  o  větší náročnosti 
ULV na přesnost techniky pilotáže při vzle‑
tu než u ULL. Zároveň to říká cosi i o větší 
„přívětivosti“ či „milosrdnosti“ velmi nízkých 
přistávacích rychlostí vírníků.

Podrobnější a  konkrétní komentář této 
kapitoly rozboru začnu událostí ze dne 
21.  9. na  letišti Příbram, ke  které došlo 
při výcvikovém letu se žákem. Instruk‑
tor se žákem vzlétali UL vírníkem typu 
Kallithea k  jednomu z  počátečních letů 

výcvikové osnovy pro kvalifikaci pilot. Ří‑
zení UL vírníku je v  této fázi výcviku plně 
pod vedením instruktora. Ve  fázi rozjezdu 
ke  vzletu nedošlo k  povolení řídicí páky 
po  odlepení předního kola a  ocasní část 
vírníku se dostala do  kontaktu s  dráhou. 
V  takto přetažené poloze pokračoval vír‑
ník v dopředném pohybu, a  i po odlepení 
hlavních kol podvozku dřel ocasní částí 
o  dráhu. Podélný sklon byl v  tu chvíli tak 
velký, že došlo i  ke  kontaktu rotorových 
listů s dráhou a ocasními plochami. Teprve 
potom došlo k zásahu instruktora do řízení 
a následnému přerušení vzletu.

Druhou událostí je nehoda ze dne 
24. 6., k níž došlo po vzletu z letiště Lu-
hačovice. Tato událost je z mého pohle‑
du hodna podrobnějšího rozboru zejména 
z toho důvodu, že k jejímu vzniku přispělo 
nejasné vymezení kompetencí na palubě. 
Kritický let byl „seznamovací/kontrolní“, 
kdy jeden člen posádky byl pilot s platnou 
kvalifikací, který měl v  úmyslu si půjčo‑
vat tento konkrétní stroj, a  druhý člen 
posádky byl pilot se stejnou kvalifikací 

a zároveň majitel stroje, resp. firmy, která 
stroj vlastní. Ke  vzniku situace vedoucí 
k  nehodě došlo po  vzletu z  letiště Luha‑
čovice, kde bylo provedeno mezipřistání 
po  první části letu. První část letu řídil 
majitel stroje a  další část, s  odletem 
z Luhačovic, měl řídit pilot, který si chtěl 
vírník půjčovat. Zatímco let do Luhačovic 
probíhal bez problémů, při vzletu z letiště 
Luhačovice už stroj nenastoupal s větrem 
v  zádech do  bezpečné výšky. Při řešení 
situace, kdy se jevilo, že stroj nepřeletí 
svah protilehlý ke  směru letu, se řídící 
pilot rozhodl pro přistání do  terénu. Kdo 
z  obou pilotů víc přispěl k  následnému 
poškození stroje při pokusu o  vynucené 
přistání do  protisvahu, lze dnes obtížně 
hodnotit. Pravdou však podle mého názo‑
ru je, že řídit může vždy jen jeden a musí 
být jasně dáno, kdo to v  danou chvíli 
bude. Pravdou ale také je, že pilot bez 
kvalifikace a zkušeností instruktora může 
většinou jen obtížně předvídat chyby 
a nedostatky a  jako takový by ani neměl 
zasahovat do řízení jinému pilotovi, který 
je v danou chvíli velitelem.

Mimořádné události v provozu ULV

Poškození ocasních ploch vírníku Kallithea 12. 6. Xenon II

Poškození UL letounu Topaz při srážce 
s osobním automobilem na silnici křižující letiště Legend 540 v Táboře

24. 6. vírník Calidus po nezdařeném 
odletu z Luhačovic
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Potřeba jasně, přesně a dopředu vyme‑
zených kompetencí pilotů na palubě je tedy 
poučením plynoucím z této události. A také 
nejspíš to, že mám ‑li se nechat od někoho 
„kontrolovat“, měl bych být přesvědčen, že 
to opravdu umí a zvládne i to, když udělám 
problém. Pilot s  kvalifikací instruktor by 
k tomu předpoklad měl mít.

Poslední událostí z  provozu ULV zde 
komentovanou bude nehoda ze dne 12. 6. 
v  blízkosti plochy SLZ Charvátce. 
Pilot s  další osobou na  palubě vzlétal 

v  Charvátcích s  vírníkem Xenon II, když 
v  cca  80 m nad zemí došlo k  poklesu 
výkonu motoru. Pilot se rozhodl k návratu 
na  plochu, ale v  průběhu zatáčky došlo 
k úplnému vysazení motoru. Pilot tedy při‑
stával do  terénu s  vysokým porostem ře‑
pky, ve kterém došlo k prudkému zbrzdění 
stroje a  jeho převrácení na bok. Posádka 
opustila stroj bez zranění. K podrobnější‑
mu komentování této události mne vedou 
další zjištění z jejího vyšetřování. Demon‑
táží a zkoumáním motoru po nehodě byla 
zjištěna různá opotřebovanost jednotlivých 

dílů motoru, přičemž bezprostřední příči‑
nou vysazení motoru bylo zadření ojnice 
na šále třetího válce konverze motoru 912. 
Záměrně nepíšu motoru Rotax 912, neboť 
se v  daném případě jednalo o  úpravu 
tohoto typu motoru. Navíc bylo zjištěno, 
že byl motor „poskládán“ z  dílů různého 
opotřebení, kdy se jako zásadní problém 
jevilo opotřebení karteru vykazující hod‑
noty výrazně přesahující resurs motoru 
do generální opravy. A  to navzdory tomu, 
že v  letadlové knize bylo hodin do přede‑
psané GO motoru ještě dost.

U dálostmi v provozu ultralehkých vrtul‑
níků ukončím svoji část pravidelného 
ročního rozboru. A  nebude to závěr 

radostný, protože v  provozu ULH došlo 
k  jedné letecké nehodě, a  to s  fatální‑
mi následky. K  této nehodě došlo 11.  3. 
cca  1,8 km severně od  místa vzletu z  le-
tiště Olomouc. Tato nehoda není dosud 
uzavřena a z dosavadního průběhu šetření 
ÚZPLN lze uvést:

Pilot prováděl let z  LKOL do  oblasti 
lyžařského střediska Dolní Morava. V prů‑

běhu přípravy před letem doplnil palivo 
a  do  kabiny UL vrtulníku CH 77 Ranabot 
umístil před a nad levou sedačku sjezdové 
lyže a  lyžařské boty. Po vzletu pokračoval 
severozápadním směrem, když jej pak 
svědci viděli padat v rotaci kolem svislé osy 
u dálničního přivaděče E 442.

Při pádu vrtulníku došlo k  postupnému 
oddělení konstrukčních prvků (list hlavního 
rotoru, část ocasního nosníku). UL vrtulník 
byl nárazem rotoru do  ocasního nosníku 
a nárazem do země s následným požárem 

zcela zničen. Pilot v troskách vrtulníku utr‑
pěl zranění neslučitelná se životem.

I když tato událost není dosud uzavřena 
a  konkrétní závěry ve  vyšetřující zprávě 
nejsou sepsány, dovolím si konstatovat, že 
pilot se v rozporu s příručkou, ale i běžnými 
zásadami, rozhodl umístit do  kabiny UL 
vrtulníku vybavení na  sjezdové lyžování. 
Navíc podle dosavadního šetření takovým 
způsobem, který dostatečně nezabraňoval 
jeho nechtěnému a  nežádoucímu pohybu 
v  prostoru kabiny a  řídicích prvků v  prů‑
běhu letu.

V  provozu závěsných kluzáků a  ultra-
lehkých balonů za uplynulý rok nedošlo 
k žádným mimořádným událostem.

S upřímným přáním, aby příště nikdo z čte-
nářů nebyl předmětem podobných rozborů, 
a s přáním jen zdařilých přistání

Jiří Koubík
ředitel správy LAA ČR

Mimořádné události v provozu ULH

V   provozu motorových závěsných klu‑
záků (motorových rogal) došlo v roce 
2022 ke dvěma evidovaným leteckým 

nehodám. K oběma došlo v  červnu a obě 
se odehrály v rámci Středočeského kraje.

K první z nich došlo na úrovni Mnichova 
Hradiště při přeletu MZK Ixess 13 z plochy 
Vyskeř na  plochu Borek. Během tohoto 
letu docházelo k  postupnému snižování 
výkonu motoru, až došlo k  jeho úplnému 
zastavení. Pilot se rozhodl pro nouzové 
přistání do  pole se vzrostlým ovsem, kde 
po kontaktu podvozku stroje nastalo prudké 
zbrzdění s následným převrácením na bok 
a  poškozením MZK. Pilot se při nehodě 
nezranil. Jako příčina vysazení motoru byla 
stanovena přerušená dodávka paliva čerpa‑

dlem upraveného motoru Honda. Za příčinu 
vzniku události pak let v  prostoru, který 
neumožňoval bezpečné přistání.

Ke druhé události v provozu MZK došlo 
při pokusu o „slétanost“ MZK a  jeho pilota 
s hejnem divokých hus. Při třetím letu toho 
dne se snažil pilot přizpůsobit rychlost letu 
divokým husám a  ve  druhé pravotočivé 
zatáčce zpomalil natolik, že došlo ke ztrátě 
rychlosti a pádu z výšky cca 20 m na zem. 
Nárazem do  země byl MZK poškozen 
a  pilot si způsobil těžké zranění. Kam 
odletěly divoké husy, to předmětem vyšet‑
řování nebylo… (promiňte, neodpustil jsem 
si malé odlehčení při tomto neradostném 
a nevděčném sumarizování).

Mimořádné události v provozu MZK
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V  roce 2022 došlo v provozu MPK v ČR 
ke dvěma leteckým nehodám. Bohužel 
při jedné z nich došlo k úmrtí pilota.

Následující graf zobrazuje vývoj neho‑
dovosti MPK od roku 2000.

I  v  minulém roce setrvala nehodovost 
motorových padákových kluzáků na  nízké 
úrovni. Graf nehodovosti nezahrnuje jed‑
nu nehodu našeho pilota, ke  které došlo 
na území cizího státu, provázenou těžkým 
zraněním pilota a  rozsáhlými materiálními 
škodami. Nehodu šetří úřady sousedního 
státu a není proto v našich statistikách.

Stručně k nehodám
K  první nehodě došlo v  ranních hodinách 
dne 1. 6. 2022 na letišti Stichovice. Pilot 
motorového padákového kluzáku s  odní‑
matelným podvozkem odstartoval z plochy 
letiště k  nácviku soutěžní disciplíny letu 
kolem pylonů. V  6:06 UTC při provádění 
nácviku zatáčky kolem pylonu, ve  výšce 
přibližně 5 až 7 m nad zemí, vlétl do vlast‑
ního úplavu. V důsledku toho došlo k ma‑
sívnímu zaklopení padákového kluzáku 
a následné změně směru letu o 180° hori‑
zontálně a 90° vertikálně a bezprostředně 
poté k  nárazu do  země, a  to čelně, tělem 
pilota. Tím si způsobil těžká zranění, v dů‑
sledku kterých došlo k  jeho úmrtí. V době 
nehody se na  letišti nenacházela žádná 
další osoba, která by mu případně mohla 
poskytnout pomoc. Pilota nalezl až téměř 
po  hodině náhodně procházející modelář. 
Přivolaná rychlá lékařská pomoc však již 
mohla pouze konstatovat smrt.

Jak tomu je při nehodách vždy, dovr‑
šení předcházel propojený řetězec příčin. 
Pilot se intenzívně připravoval na  blížící 
se mezinárodní soutěž v  létání kolem 
pylonů. K  tomu si před událostí zapůjčil 
vrchlík Warp 2 16 polského výrobce Dudek 
Paragliders. Vrchlík měl k  dispozici pouze 
krátce, přičemž se ještě plně nemohl se‑
známit s jeho letovými vlastnostmi. K tomu 

přistupuje skutečnost, že se pohyboval 
na horní hranici maximální letové hmotnos‑
ti PK, což se projevilo zejména změněnými 
letovými vlastnostmi ve  smyslu výrazně 
rychlejších reakcí vrchlíku na řízení a vněj‑
ší podněty. Soutěže v  létání kolem pylonů 
probíhají v  bezprostřední blízkosti země 
a z bezpečnostních důvodů se provádí nad 
vodní hladinou. V případě kolapsu vrchlíku, 
ke  kterému občas dochází, tak je vylou‑
čeno zranění pilota nárazem do  země. 
V  tomto případě se pilot rozhodl prováděl 
tréning nad zemí. Dalším článkem řetězce 
souvislostí byla skutečnost, že se rozhodl 
trénovat sám, bez přítomnosti další osoby, 
která by mu případně mohla poskytnout 
pomoc. Po  několika minutách nácviku za‑
hájil zatáčku o  360°. Přitom je bezpeč‑
nostním pravidlem, že takové zatáčky se 
provádí maximálně o 270°, právě z důvodu 
nebezpečí vlétnutí do  vlastního úplavu. 
Následně, po  vlétnutí do  turbulentního 
proudění v úplavu, došlo k  již zmíněnému 
masívnímu kolapsu. Ten byl velmi rych‑
lý v  důsledku velkého plošného zatížení, 
a nebylo tak v pilotových schopnostech již 
zabránit nárazu do země.

Ačkoliv se uvedená nehoda stala 
za  podmínek, za  kterých „normální“ pilo‑
ti obvykle nelétají, tj.  intenzívní příprava 
na  vrcholovou soutěž na  špičkovém vy‑
bavení, je možné najít ponaučení platné 
i  pro ostatní. Jednak, že létat by nikdy 
nikdo neměl chodit sám, aby mu v případě 
nouze měl kdo pomoci. A také, že horizon‑
tální zatáčku s MPK je možné, a  to nejen 
v přízemní výšce, provádět nejvýše o 270°. 
Při pokračování nutně dojde k  vlétnutí 
do vlastního úplavu, což obvykle znamená 
kolaps vrchlíku se všemi důsledky.

Druhá nehoda motorového padákového 
kluzáku se stala 25.  7.  2022 při výcviku 
žáků na  letišti Frýdlant nad Ostravicí. 
Pilotní žák si pod vedením instruktora 

připravil motorový padák pro vzlet z okraje 
VPD pro start severozápadním směrem 
proti směru větru. Podmínky pro vzlet 
byly vyhovující a  na  nehodu neměly vliv. 
U  prahu dráhy, bočně od  předpokláda‑
ného směru vzletu pilota MPK, se v  tuto 
dobu nacházelo stanoviště výcviku pilotů 
větroňů, kde bylo několik pilotů a kluzáky. 
Po zvednutí vrchlíku žák nepřidal včas plný 
plyn a s padákovým kluzákem nad hlavou 
běžel asi 50 m. Následně se rozhodl vzlet 
přerušit, ale vzápětí si to rozmyslel a znovu 
přidal plyn. Při tom na  travnatém povrchu 
uklouzl, v pádu zatáhl za levou řidičku PK, 
plynovou rukojeť stále držel stisknutou, 
a  tak v  levé zatáčce se smýkal po  zemi 
tlačen krosnou do  prostoru stanoviště vý‑
cviku větroňů. Zde vrchlíkem zachytil muže 
sedícího na  kole, který pozoroval provoz 
na letišti a ten z kola upadl. Po pádu neudal 
žádné poranění. Na  motorovém padáku 
ani jízdním kole nevznikla žádná škoda. 
Nicméně večer se cyklista dostavil k ošet‑
ření, kde mu byla zjištěna zlomenina žebra. 
Z tohoto důvodu byla událost kvalifikovaná 
jako letecká nehoda.

Tato, pro někoho možná úsměvná udá‑
lost, pro nás nese ponaučení v tom, že ne‑
jen při výcviku, ale při jakémkoliv startu je 
nezbytné předem zajistit dostatečný volný 
prostor ve  směru plánovaného vzletu, ale 
i  v  jeho okolí pro případ, že by pilot nebyl 
schopen udržet zamýšlený směr rozběhu. 
Také je potřeba vhodně usměrnit i třetí oso‑
by nezúčastněné na provozu, aby nemohlo 
dojít k jejich úrazu.

Nezbývá, než do  letošního roku popřát 
všem jen samá měkká a bezpečná přistání.

Ing. Miroslav Huml
Hlavní inspektor provozu MPK, 

hlavní inspektor techniky MPK a PK LAA ČR
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N ehod a incidentů hlášených v provozu 
paraglidingu v  roce 2022 evidujeme 
21, což je o 3 více než v  roce před‑

chozím. Mnohem závažnější je skutečnost, 
že došlo ke  dvěma smrtelným nehodám 
na území ČR a  jedné v zahraničí. Ve zvý‑
šeném počtu evidujeme incidenty, kdy 
ke zranění, nebo újmě na majetku nedošlo, 
ale na  místo nehody byly přivolány složky 
integrovaného záchranného systému (IZS). 
Ve  všech případech se jednalo o  přistání 
do lesa, kdy svědci, nebo sami piloti přivo‑
lali pomoc na  vyproštění pilota ze stromů. 
V  některých případech se piloti pokoušeli 
slézt a k úrazu došlo následným pádem.

Dne 23.  1.  2022 došlo u  Vaňova k  neho‑
dě pilota PK, který nedoletěl na  přistání 
a  skončil v  korunách stromů. Při slézání 
ze stromu propadl a lehce si poranil nohu. 
Naštěstí zranění nebylo vážné a  pilot byl 
po  kontrole v  nemocnici propuštěn. Jed‑
nalo se o  pilota, který v  předchozím roce 
spadl po kolapsu vrchlíku do Labe.

Pilot letěl na  PK BGD Base 1. Pilotní 
průkaz má vystavený v roce 2016, pojištění 
odpovědnosti bylo uzavřené.

V  minulosti jsme řešili několik podob‑
ných úrazů, včetně smrtelné nehody, kdy 
piloti po  přistání do  stromů a při násled‑
ném slézání bez nutného zajištění propadli 
na zem a zranili se. Doporučení je přivolat 
pomoc a neslézat bez potřebného vybave‑
ní a výcviku.

K  další nehodě došlo na  Stolové hoře 
v  únoru 2022. Pilot ve  věku 24  let letěl 
s  PK Ozone Delta 4 (EN C). Po  10 mi‑
nutách od  startu při sešlápnuté polovině 
speedu a  zatáčce řízené za  C řadu došlo 
ve výšce 15 m nad zemí k asymetrickému 
zaklopení pravé strany a dynamické rotaci, 
kterou se pilotovi krátce před nárazem 
do  země podařilo zvládnout. V  důsledku 
nárazu však došlo k  poranění (prasknutí 
plíce) a  pilot byl letecky transportován 
do nemocnice.

Pilot má průkaz vystavený v roce 2019. 
Je držitelem kvalifikace Sportovní pilot.

Dne 27.  3.  2022 na  Rané u  Loun došlo 
k  nehodě pilota ve  věku 45  let s  pilotním 
průkazem vydaným v červnu 2020. Pilot se 
během křížového startu nesprávně otočil 
a došlo k odpoutání od země s přetočený‑
mi šňůrami (v  tzv.  twistu). To mu znemož‑
nilo let řídit a  následovala zatáčka proti 
svahu a  náraz do  svahu. Pilot letěl s  PK 
Gradient Bright 5. Foukal JV vítr 3‑5 m/s. 
Příčinou nehody byl špatně provedený 
start. Nehodě se dalo předejít, kdyby pilot 
potrénoval křížové starty na  louce. Zejmé‑
na po delší přestávce a pro méně zkušené 
piloty je toto doporučení důležité.

Další nehoda se stala také na  Rané, dne 
11.  4.  2022 žákyni ve  výcviku ve  věku 
46  let na cvičné louce. Došlo k přisednutí 
a  zlomení nohy. K  výcviku byl použitý PK 
Bright 5. Foukal slabý západní vítr 1 m/s.

Tomuto druhu nehod je možné předejít 
sledováním terénu pod sebou před kontak‑
tem se zemí a vhodnou obuví.

Další nehoda je následky podobná té 
předchozí. Při navijákovém startu na ploše 
Černiv dne 31. 7. 2022 došlo k přerušení 
tahu lana a  žák ve  výcviku (36  let) si při 
přistání přisedl a zlomil nohu. Letěl na PK 
Gradient Golden 4. Foukal vítr do 5 m/s.

Dne 17. 6. 2022 se stala nehoda nedaleko 
obce Jílové. Pilot ve věku 47  let, s pilot‑
ním průkazem vystaveným v  září  2021, 
chtěl přistát na louce u hřbitova v Jílovém. 
Přistával proti větru a  byl vlivem termiky 
přizvednut. Aby nebyl na  přistání dlouhý, 
provedl zatáčku o  360°, ve  které zavadil 
o strom a z výšky cca 10 m se zřítil na zem. 
Padákový kluzák (Advance PI 3) zůstal 
uvíznutý na stromě. Asi po hodině se pilo‑
tovi zdravotně přitížilo a  přítomnými lidmi 
mu byla přivolána zdravotní záchranná 
služba. Pilot utrpěl četné pohmožděniny, 
naštěstí bez vážnějšího zranění.
Dne 3. 8. 2022 došlo k nehodě pilota, který 
odstartoval z Lysé hory u Rokytnice nad 
Jizerou. Pilot letěl na Krkonoše a v blízkos‑
ti Mohyly Hanče a Vrbaty se dostal do sil‑
ného klesavého proudu, ze kterého nebyl 

schopný vyletět. Spadl na travnatou plochu 
pod cestou vedoucí od  mohyly k  pramenu 
Labe. Následně volal kamarádovi, aby pro 
něj přijel, ale nedovolal se. Po další komu‑
nikaci kamarádovi sdělil, kde se nachází 
a že je zraněný. Poté se mu přehřál telefon 
a kamarád se mu již nemohl dovolat, proto 
informoval IZS. Zraněného pilota z  místa 
nehody odvezla Horská služba.

Pilot ve  věku 58  let má pilotní průkaz 
vystavený ke  konci roku 2021. Letěl s  PK 
Advance Alfa 7/26.

K  další nehodě došlo 7.  10.  2022 na  te-
rénu Vítovka, severně od  obce Odry. 
Pilot ve  věku 48  let s  pilotním průkazem 

Mimořádné události v provozu PK

Sekvence snímků z nehody na Černé hoře 
9. 10. 2022

LAA ČR informuje[134654] Future Vehicles s.r.o. (1)
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vystaveným v  roce 2019 špatně odhadnul 
rozpočet na  přistání a  přistál v  koruně 
stromu, která se zlomila, a  pilot se zřítil 
na zem. K  letu použil PK Mac Para Tech‑
nology Lucky 3.

Vážnější nehoda se stala 9.  10.  2022 
na Černé hoře v Krkonoších. Start a dal‑
ší sled událostí byl natočený a  následně 
publikovaný na  internetu. Pilotka ve  věku 
24  let s  pilotním průkazem vystaveným 
v květnu 2019 odstartovala v odpoledních 
hodinách v podmínkách, kdy na startu bylo 
bezvětří, případně foukal slabý vítr z boku. 
Po odpoutání od země pustila levou řidičku 
a rovnala si sedačku pro nastoupení do ko‑
konu. Došlo k masivnímu čelnímu zaklope‑
ní PK se zatáčením doprava a následnému 
předstřelu. Vzhledem k  malé výšce nad 
zemí se PK (Axis Comet 3 S) nestihnul 
zregenerovat a došlo k nárazu do země.

Včasná reakce přibrzděním na  nastu‑
pující čelní zaklopení mohla nehodě zabrá‑
nit. Platí všeobecné doporučení nepouštět 
řízení, zejména v  malé výšce nad zemí, 
a když už, tak obě řidičky do jedné ruky.

Další nehoda, ke  které nemuselo dojít, se 
stala na přistávací ploše v Kunčicích pod 
Ondřejníkem dne 13.  10.  2022. Pilotka 
ve  věku 35  let s  pilotním průkazem vysta‑
veným v  roce 2017 odstartovala s  uzlem 
ve  šnůrách, kterým byla omezena funkce 
levé strany řízení. Tato, i při vypuštěném ří‑
zení, byla částečně přibrzděná a při zásahu 
do  řízení během přistávacího manévru do‑
šlo k přetažení PK. Pilotka přistávala na ofi‑
ciální přistávací plochu, která vzhledem 
k poloze, překážkám a rozměrům vyžaduje 
nutnost manévrování. V  dané situaci by 
byla lepší volba přistát i  za  cenu konfliktu 
s  majitelem pozemku na  bývalé přistávací 
ploše, tzv. Tabaškově louce, případně kde‑
koliv jinde bez nutnosti manévrování.

Legislativa zná pojem nouzové nebo 
bezpečnostní přistání a  pro eventuální 
odškodnění majitele pozemku v  takových 
případech mají členové LAA ČR uzavře‑
no pojištění odpovědnosti, které případně 
vzniklé škody kryje. A to i v rámci soutěží.

K  první smrtelné nehodě v  roce 2022 
došlo 5.  6.  2022 v horní části sjezdovky 
Kramolín, kdy se na tento terén vydali létat 
dva piloti.

V době nehody se na Stezce korunami 
stromů na  vrcholu Kramolína nacházela 
osoba, která má zkušenosti s  paraglidin‑
gem a  podle jejíhož svědectví „v  té chvíli 
bylo polojasné počasí a vál poměrně silný 
jihovýchodní vítr s  nárazy od  severový‑
chodu.“ V těchto podmínkách a v členitém 
terénu se jednomu z  pilotů povedlo při‑
stát na  závětrné straně kopce (sjezdov‑
ky) Jezerní. Druhý pilot (ve  věku 44  let 
s  pilotním průkazem vystaveným na  konci 
června  2021) letící na  PK Axis Comet 

28, ale bez záchranného padáku (!) však 
takové štěstí neměl. Poté, co začal při letu 
směrem na západ k Lipnu ztrácet výšku, se 
rozhodl nad vrcholem hřebenu a  dětským 
parkem Království lesa provést obrat o 180 
stupňů a  snažil se přistát. Svědek uvedl, 
že v  té chvíli „zahlédl částečné zborcené 
křídlo, jak prudce klesá k zemi“.

Zprávu k nehodě vydá Ústav pro zjišťo‑
vání příčin leteckých nehod (ÚZPLN), který 
je jako jediná instituce v  České republice 
k tomu oprávněn.

Ze svědecké výpovědi je zřejmé, že 
nehodu ovlivnily meteorologické podmín‑
ky a  reliéf terénu. Z  ostatních okolností 
vyplývá, že roli hrála malá zkušenost až 
nezodpovědnost pilota, který záložní padák 
(sice měl, ale) nechal v autě…

K  velmi tragické události došlo dne 
4.  9.  2022 na  Krupce. Pilotka ve  věku 
37  let s  pilotním průkazem vystaveným 
v  roce 2018 odstartovala s  nezapnutou 
sedačkou. Po  cca  7 minutách letu došlo 
k jejímu pádu z výšky asi 170 m nad zemí 
nedaleko přistávací plochy. Sedačka byla 
vybavena bezpečnostním prvkem proti vy‑
klouznutí ze sedačky, ale pilotka si sedačku 
pouze navlékla přes ruce a zapnula kokon. 
Pravděpodobně kvůli seřizování hrazdy 
pro nastupování do  sedačky. Po  seřízení 
již však neprovedla pětibodovou kontrolu 
před vzletem.

Okolnosti, které vedly k  takto tragické 
nehodě, jsou předmětem šetření ÚZPLN.

K  podobné nehodě, (tedy vzletu s  ne‑
zapnutou sedačkou) došlo i  v  roce 2014 
na Velkém Javorníku. V obou případech se 
jednalo o  sedačky s  kokonem, u  kterých 
není při zapnutém pultíku vizuální kontrola 
zapnutí přezek. Závěrečnou zprávu z  ne‑
hody na Javorníku je možné dohledat zde: 
https://uzpln.cz/incident/406

Poslední fatální nehoda se stala dne 
24.  11.  2022 asi v  15:30 v  Maroku na  te-
rénu Tizi‘n‘Test pilotce ve  věku 21  let 
s  pilotním průkazem vystaveným v  červnu 
2021. Podmínky pro létání byli klidné. In‑
verze, slabý vítr, pod mrakem. Pilotka letěla 
s PK Kudos (Sky Paragliders) a v daný den 
to byl její druhý let. Svědci uvedli, že došlo 
k  asymetrickému zaklopení poloviny křídla 
a PK šel do rotace. Pilotka však na vzniklou 
situaci nijak nereagovala a po 3‑4 otočkách 
PK narazila do země.

Teprve po  hodině na  místo přijela sa‑
nitka a pilotka během transportu zemřela.

Protože se nehoda nestala na území ČR, 
ÚZPLN, do  jehož kompetence by spadala, 
tuto událost nevyšetřuje. Ze strany maroc‑
kých úřadů nebylo šetření prováděno.

Padákový kluzák se do ČR dostal před 
krátkou dobou a  ze strany LAA ČR bude 
prováděna expertíza PK a  další zjišťování 
okolností, za kterých k nehodě došlo.

Použití záchranného padáku, kterým 
pilotka byla vybavena, mohlo nehodě prav‑
děpodobně předejít, nebo alespoň zmírnit 
její následky.

V předchozím období se smrtelná nehoda 
při provozu paraglidingu v  ČR stala na-
posledy v  roce 2016. Mějte na paměti, že 
nehoda se může stát komukoliv a bohužel 
se asi budeme muset smířit s  faktem, že 
se budou stávat i letos. To, co je však mož-
né ovlivnit, je užívání zdravého rozumu, 
respektování meteorologických podmínek, 
fyzikálních zákonů a  dodržování základ-
ních legislativních pravidel pro létání. Je-
dině tak lze předejít většině nehod a mírnit 
následky těch, které se přesto stanou.

Mgr. Jan Hájek, 
hlavní inspektor provozu PG

Svědkem pořízená fotografie dvou paraglidistů na Kramolíně, 
z nichž jeden se domů už nevrátí…
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Emil Přádný

Při stavbě replik historických letadel se vy-
skytují problémy s hmotností, aby se vešly do 
kategorie UL. Jestliže se zmenší měřítko vůči 
originálu, zvolí se jiná technologie stavby 
a  jiná aerodynamika, musí se zkonstruovat 
téměř nový letoun, který napohled pouze vy-
padá jako vzor. Drak se většinou staví ze dře-
va. Vzhledem k požadované nízké hmotnosti 
nelze při statických výpočtech postupovat 
příliš na bezpečnou stranu. Při požadovaném 
početním násobku 6 a současné kvalitě dřev 
je obtížné tyto požadavky splnit. 

V Nadaci Metoděje Vlacha je možné během 
stavby replik provádět zkoušky hlavních uzlů 
až do roztržení a  ověřit tak skutečnou přes-
nost výpočtů. Závěry zkoušek mohou být zají-
mavé pro konstruktéry letounů, jejichž hlavní 
konstrukční prvky jsou vyrobeny ze dřeva.

Statická zkouška vzorku

Popis vzorku (obr. 1 a 5)
Materiál pásnice: 
Smrk - pevnost v tahu σp = 70 MPa,  
pevnost v tlaku σtl = 40 MPa, 
překližka tl. 1,5 mm - pevnost v tahu  
σpř = 73 MPa, pevnost v tlaku σpřtl = 55 MPa

Materiál kování: 
Ocel 12 020.1, t = 5 mm

Lepidlo: 
Epoxy 1200

Průběh zkoušky (obr. 2, 3, 4 a 6)
V tahu: 
Tloušťka kování a materiál čepů byly voleny tak, aby k destrukci 
došlo spolehlivě „ve dřevě“. 

Destrukce začala přetržením překližek v místě posledního čepu 
(na jedné straně usmyknutím jedné vrstvy) a následným usmyknu-
tím v místě všech čepů. 

V tlaku:
Pro zkoušky byla použita 
druhá strana vzorku. Bě-
hem zkoušky byl spoj ne-
porušen a  začala se drtit 
pásnice na opačném konci. 
Zkouška byla zastavena při 
prokazatelném hroucení 
pásnice. (viz. obr. 8)

Výpočty po zkoušce 

Z diagramu č. 2 odečteme maximální sílu Pd  
(síla destrukce) 62 223 N

Měrný tlak na čepech:

Napětí v pásnici v místě posledního čepu:

Smykové napětí
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Diagram 1 - zkouška v tlaku

Diagram 2

Obr. 2

Obr. 1

Obr. 3

Statické zkoušky
dřevěných konstrukcí
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Kritické napětí v překližce
Překližka byla přetržena ve třech vrstvách (poslední vnější byla 
špatně slepená) o tloušťkách 3 + 1,5 + 1,5 = 6 mm. 

Tato hodnota odpovídá smrku I. třídy, τkrit = 4,9 MPa

V tlaku
V diagramu č. 1 je maximální síla Pkrit = 64 197 N. 
Měrný tlak na čepech:

Kritická hodnota odpovídá smrku II. třídy (σ = -35 MPa)

Teorie 
Při navrhování spoje je většinou dána šířka pásnice a přenášená 
síla. Zvolí se průměr čepů (šroubů) a  z  dovoleného tlakového 
napětí vyjde jejich počet. Jejich rozteč je v  literatuře uváděna 
násobkem jejich průměrů. 

Při zkoušce tahem došlo k usmyknutí ve dvou vrstvách, takže 
se dá odvodit výraz pro rozteč čepů - l

kde 
σ ot - dovolené napětí v otlačení
τ s - dovolené napětí ve smyku 
d - průměr čepu

Dále je spoj přelepen překližkou, ale jestliže má překližka větší 
modul pružnosti v  tahu, stane se úloha staticky neurčitou a  na-
pětí v pásnici a překližce se rozdělí poměrem modulů pružnosti 
těchto materiálů. 

σs - napětí ve stojině
σpř - napětí v překližce
Es – modul pružnosti v tahu stojiny
Epř – modul pružnosti v tahu překližky

Jestliže poměr  je menší než 1, vzroste napětí v překližce. 
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Diagram 3

Diagram 4

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Smrkové pásnice

Překližkové přelepy
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Při stejných (blízkých) modulech pružnosti můžeme počítat  
nosnost spojů s překližkovými přelepy z poměrů průřezů 
dřeva a překližek. 

Výsledné početní napětí je dáno výrazem: 

 , kde b je šířka spoje

  δ = ∑t – tloušťky překližek

potom koeficient vlivu překližkových přelepů:

Podle diagramů 3 a 4 vidíme značný rozdíl mezi velikostí zátěžové 
síly podél a napříč vláken. Jestliže se přelepí spoj překližkou při 
zatížení napříč vláken, značně se zvýší jeho pevnost. 

Například spoj tvořený smrkem [σsv = 35 Mpa (tlakové zatížení 
podél vláken), σsk = 6 Mpa (napříč vláken) ] a překližkou  
[σpř = 40 Mpa (má stejnou hodnotu podél i napříč vláken)]

ηv při zatížení podél vláken

ηk = při zatížení napříč vláken

Hodnota σ1 se pohybuje v  rozmezí 0,1 až 0,25; ηv od 1,01 do 
1,035 a ηk od 1,5 do 2,42.

Pevnost překližkových přelepů při namáhání podél vláken je mož-
no zanedbat, ale napříč vláken překližkové přelepy mohou zvýšit 
pevnost spoje až dvakrát. 

Výpočty šroubových spojů ve dřevě lze dohledat už v  literatuře 
ze dvacátých let minulého století, např. „Airframe Structures“ Miles 
& Newell, 1929, „Wood in Aircraft construction“, 1930. Najdou se 
v nich vzorce a diagramy, které jsou přepisovány v novějších knihách 
a učebnicích, a podle kterých se dá dosti přesně pracovat i dnes.

Velmi přesně je popsán tento výpočet v knize Ing. O. Olšanského 
CSc „Konstrukce a  výpočet UL“, ale je omezen efektivní délkou 
šroubu definovanou jeho průměrem (lef = 4 . d). U použitého vzorku 
by byla lef = 4 . 8 mm = 32 mm (skutečná 43,5 mm). Podle tohoto 
výpočtu vychází kritická síla 45 600 N (skutečná 62 223 N). Výsle-
dek je sice na bezpečné straně, ale chyba je 36%.

Je zde také případ, kdy síla není rovnoběžná s pásnicí, ale má 
obecný směr (případ zakotvení vzpěry do křídla) (obr. 6).

Uvedený vzorec (empirický) je podle R. L. Hawkinsona v  jiném 
tvaru. Praktičtější je:

Síly Pv a Pk odečteme v diagramech 3 a 4.

Diagramy platí pro dřevo o pevnosti v tlaku σtl = 35 Mpa a ve smyku 
σ = 6 Mpa. Pro jiná dřeva se přepočítávají výsledky koeficientem K. 

Příklad spoje (obr. 6) s  překližkovým přelepem zatíženým silou 
obecného směru. Spoj je tvořen smrkovými pásnicemi (σsv = 
40 MPa a σsk = 5 MPa) a překližkovými přelepy (σpř = 40 MPa, 
tl = 2 mm). Šířka spoje b = 40 mm a průměr čepu d = 8 mm. 
Směr síly vůči vláknům ϕ = 45°

Z diagramů (diagramy č. 3 a 4) odečteme síly: 
Pv = 10 300 N a Pk = 2650 N

Síla Pp zvýšená překližkovým přelepem bude:

ηk = 2,05

Výsledná síla Pϕ podle vzorce

Pϕ = 7114 N

Závěr

Během vývoje letectví došlo ke značnému pokroku v metodách vý-
počtu (zvlášť kompozitů), ale dřívím se v letectví už nikdo nezabý-
vá, proto se stává, že konstruktér musí objevovat dávno poznané. 

Pro pochopení vlastnosti materiálu je však důležitější znalost 
deformačního mechanizmu a  mechanizmu procesu porušování 
a  totálního porušení, než absolutní hodnotu pevnosti. Proto je 
důležité věnovat se hlavně návrhu konstrukce (poměru φ  čepů 
k  výšce pásnice, počtu čepů, kvalitě a  tloušťce překližkového 
přelepu, atd.) a snažit se předvídat, jak se bude závěs deformovat 
při maximálním zatížení. 

Při návrhu závěsu samonosného křídla UL je zapotřebí věnovat 
větší péči spodnímu závěsu (vyplývá z  provozních násobků +4 
a –2). Vyplatí se provést návrhy aspoň dva a znát co nejpřesnější 
hodnoty maximálních tlakových, smykových napětí a modulů pruž-
nosti dřeva pásnice a překližky přelepu.

Požadovaný součinitel bezpečnosti 2 (pro kování) zaručuje 
bezpečnost v provozu. Jak je vidět v diagramech zkoušek, je zde 
ještě velká záloha před destrukcí závěsu. n

Obr. 8

Obr. 7
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J iž koncem roku 2021 jsme se na radě 
LAA ČR začali zabývat myšlenkou 
na  revizi našich stanov. Naše organi-

zace se snaží tento dokument upravovat co 
nejméně, protože se jedná o  jeden z pilířů 
asociace a jeho časté změny by nepřispíva-
ly ke stabilitě. Na druhou stranu bylo již po-
třeba stanovy zrevidovat a upravit tak, aby 
reflektovaly celospolečenský vývoj a  změ-
ny, které sebou postupující doba přináší. 
Předchozí úpravy, kterých naše stanovy 
dostály, byly jen velmi malého rozsahu. 
Řešily pouze situaci kolem změny na postu 
prezidenta LAA ČR a nutný přechod právní 
formy organizace z  občanského sdružení 
na zapsaný spolek.

Pro další rok jsme se tedy rozhod-
li stanovy zrevidovat. Z  rozhodnutí rady 
LAA  ČR byla na  jaře roku 2022 usta-
novena poměrně úzká pracovní skupina 
složená z prezidenta LAA ČR Aleše Trtila, 
člena rady LAA  ČR Kamila Konečného, 
ředitele správy LAA ČR Jiřího Koubíka 
a  advokáta JUDr.  Jana Camrdy, který je 
jedním z  autorů našich původních stanov 
a který se kontinuálně podílel na jejich vý-
voji do dnešní podoby. Právě JUDr. Camr-
da hned při prvním pracovním setkání 
naší skupiny upozornil na několik nutných 
úprav, a to zejména na potřebu uvést sta-
novy do souladu s novelami v Občanském 
zákoníku, které se týkají práv občana 
jakožto člena spolku. Konkrétně se jed-
ná o  úpravy v  § 5 a  § 6 našich stanov. 
Během této schůzky bylo také navrženo 
několik změn, které vyřešily výzvu s  na-
stupujícím procesem digitalizace správy 
LAA ČR a  používání elektronické komu-
nikace. Tyto změny jsou obsaženy v § 12. 
Další návrhy pak byly podnětem pro další 
pracovní setkání, která probíhala na elek-
tronické platformě Skype. Probíraly se ze-
jména změny umožňující jednotlivým sva-
zům řešit záležitosti členství ve  svazech 
přímo v  jejich organizačních řádech. Tyto 
změny naleznete také v  § 12. Významná 
je také úprava textu § 13, který řeší postup 
svolání valné hromady svazu při nečin-
nosti jeho předsednictva. Lepšího statusu 
se také dočkaly sportovní a další odborné 
komise, které mají svoji existenci nově 
ukotvenu v § 13 v části Valné hromady.

Zapracování těchto a  řady dalších men-
ších změn, které byly v procesu úprav obje-
veny, probíhalo postupně během roku 2022 

a vyústilo ve finální návrh nového znění sta-
nov. Ten byl připraven pro konzultaci v Radě 
a následně i v předsednictvech jednotlivých 
svazů již začátkem podzimu. Změny stanov 
se tak mohly promítnout i  do  dalších důle-
žitých dokumentů naší organizace, kterými 
jsou organizační řády svazů. Tyto řády 
stanovy LAA ČR rozšiřují a  upřesňují pro 
potřeby jednotlivých svazů a  ze své pod-
staty jsou tedy stanovám LAA ČR podříze-
ny. Předsednictva svazů závěsného létání 
a paraglidingu, která připravovala programy 
svých valných hromad, zareagovala pružně 
a předložila potřebné změny v jejich organi-
začních řádech přítomným členům ke  svá-
lení. Na  předsednictva svazů motorového 
paraglidingu a  UL létání tento úkol ještě 
čeká, ale vzhledem k  hladkému průběhu 
hlasování o  tomto bodě na valných hroma-
dách svazů PG a ZL by přijetí změn nemělo 
být problematické ani u  zbývajících svazů. 
Nové znění stanov bylo také rozesláno jako 
podklad pro jednání delegátům konference 
konané 26.  listopadu  2022. Během konfe-
rence JUDr.  Camrda vysvětlil a  zdůvodnil 
všechny změny stanov. Celý proces byl 
zakončen hlasováním delegátů konference, 

kteří nové znění stanov Letecké amatérské 
asociace ČR schválili. Úplné znění stanov 
naleznete na našich stránkách a ve fyzické 
podobě také v Bulletinu 
uprostřed tohoto časo-
pisu. Pro nahlédnutí 
do  stanov a řádů jed-
notlivých svazů můžete 
použít odkazy vpravo.

Rád bych touto 
cestou všem, kteří se 
na  úpravách stanov 
a  organizačních řádů 
podíleli, poděkoval. 
Podařilo se připravit 
dokumenty, které jsou 
v  souladu jak s  mož-
nostmi použít moderní 
komunikační techno-
logie, tak i  s  noveliza-
cemi našich zákonů. 
Doufám, že nás tyto 
stanovy budou provázet 
následujícími roky bez 
dalších úprav či změn 
a  přispějí ke  stabilitě 
naší organizace. n

Změny ve stanovách LAA ČR

Aleš Trtil

a v organizačních řádech svazů

§ 6 Zánik členství
1. Členství zaniká:
a) Oznámením člena, že z LAA ČR vystupuje,  

a to okamžikem doručení písemného oznámení LAA ČR.
b) Úmrtím člena nebo zánikem člena – právnické osoby.
c) Vyloučením člena rozhodnutím Rady LAA ČR.
2. Vyloučení je možné výhradně z následujících důvodů:
a) hrubé porušení Stanov LAA ČR,
b) poškození dobrého jména nebo zájmů LAA ČR,
c) závažné narušování přátelských vztahů mezi členy LAA.
3. Návrh na vyloučení člena může podat kterýkoliv člen LAA ČR, kterýkoliv orgán 

LAA ČR nebo kterýkoliv svaz LAA ČR... ...
g) Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení písemného rozhodnutí Konference LAA ČR 

o  zamítnutí jeho odvolání proti rozhodnutí o  jeho vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl 
o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo ‑li členu rozhodnutí o zamítnutí jeho 
odvolání proti rozhodnutí o  jeho vyloučení doručeno, může člen návrh soudu, aby rozhodl 
o neplatnosti vyloučení, podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však 
do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán 
do seznamu členů. Jinak toto právo zaniká.

§ 12 Členství ve svazech
1. Každý člen LAA ČR se může písemným prohlášením doručeným LAA ČR registrovat 

v některém svazu, čímž se stává jeho členem. Prohlášení může být učiněno elektronicky 
v příslušném systému LAA ČR. Člen LAA ČR může být členem více svazů současně.

2. Člen LAA ČR může členství ve svazu kdykoliv zrušit písemným prohlášením doručeným 
LAA ČR. Může tak učinit i elektronicky v příslušném systému LAA ČR.

Stanovy LAA ČR

Organiz. řád Svazu ZL

Organiz. řád Svazu PG
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Další ze série rozhovorů je s mladým para-
glidistou Kvidem Hadašem.

Kvido pochází ze samoty kdesi ve  Vý-
chodních Čechách, kam se odstěhovali jeho 
rodiče, když měli dost pražského života 
a chtěli žít víc v souladu s přírodou. Před-
tím, než se rozhodli pro život na  venkově, 
se také věnovali paraglidingu a cestování.

Kvido letos oslaví 21. narozeniny 
a v loňské sezóně na sebe upozornil řadou 
úspěchů: bronzovou medailí v kategorii Ju-
niorů na  7. FAI mistrovství Evropy v  přes-
nosti přistání, prvním místem v České lize 
paraglidingu v přesnosti přistání opět v ka-
tegorii Junior a  prvními místy v  kategorii 
Sport a Standard v přeletové soutěži Český 
pohár paraglidingu.

Kvida do  létání netlačili, a  jak si našel 
cestu k  létání a  začal sbírat medaile, se 
můžete dočíst v následujícím povídání.

Kvido, traduje se o Tobě, že ses k para-
glidingu dostal tak, že jsi na půdě našel 
tátův padák, udělal sis kurz a táta se díky 
tomu vrátil k létání? Co je na tom pravdy?

 Tak nějak. O tom že je na půdě padák, 
jsem věděl dlouho ale, jako malý jsem 
ho vždy roztahal po celé půdě a moc mě 
to bavilo. Že bych na  něm mohl létat mě 
ani nenapadlo. „Létání je jen pro piloty 
a být pilot je moc drahé“, u rodičů se moje 
zábava s  takovým nadšením nepotkala. 
Začít na  padáku létat mě ale napadlo až 
po rozhovoru s kamarádem cestou ze ško-
ly, plánoval v té době vstoupit do místního 
aeroklubu a  naučit se létat na  větroni, 
a  tak jsem si začal hledat, jak to vlastně 
je s  paraglidingem. Když už máme ten 
padák, nemá přece smysl jezdit někam 
na  letadélka. Mamka mé bádání nenesla 
dobře, doufala, že na  padák se úplně 

zapomene, ale tátu to nadchlo, a  tak mě 
vzal na  louku, a  jak jsem se do  padáku 
jednou zapnul, tak už nebylo cesty zpět. 
Táta pak objevil, kam se paragliding za ty 
léta posunul a jen to v něm probudilo to, co 
dlouho držel kvůli mamce.

 
Můžeš ještě trochu popsat svojí další ces-
tu za soutěžním létáním? Dost ses létání 
po kurzu věnoval. Jak se během dvou let 
stát soutěžním pilotem?

Po kurzu jsem strávil ve vzduchu prak-
ticky všechen volný čas, jako student 
na  střední škole jsem ho měl opravdu 
hodně a k tomu se ještě přidal koronavirus 
a  dálkové vzdělávání, což přímo vedlo 
k  dalšímu létání - stačil internet v  mobilu 
a  na  online hodiny se připojovat v  autě 
cestou na start, někdy dokonce i ve vzdu-
chu. To naštěstí zjistila jen učitelka biolo-

Kvido Hadaš
mladá paraglidingová naděje
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gie, ostatní si mysleli, že mám jen špatný 
mikrofon, doufám. Nejvíce mi však k mému 
náletu asi pomohla rodina a  komunita vý-
chodočeských pilotů. Létat jsem jezdil s tá-
tou, který nechtěl vynechat jediný letový 
den, a parta pilotů z okolí mi vysvětlila vše, 
co jsem potřeboval. K  soutěžnímu létání 
jsem se dostal díky Programu talentované 
mládeže Svazu PG LAA ČR. Když jsem 
se přihlásil do  „talentů“, byl volný už jen 
poslední kurz, a  to kurz přesnosti přistání 
zakončený závodem v Čeladné, kde si mě 
adoptovala parta přistávačů. Jako velmi 
soutěživého člověka mě závody velmi chyt-
ly. Přišlo mi, že se díky nim mohu rychleji 
zlepšovat, jelikož mám jasný cíl, který mi 
ve  volném létání chyběl. Létání FAIek mi 

přišlo nemožné, na  závody v  XC jsme se 
s  tátou přihlásili jen tak, že to chceme 
zkusit a  mělo to u  mě stejný efekt. Letět 
v gaglu 50 pilotů po jasně vytyčené trati je 
úplně něco jiného než se jen tak nechávat 
zanést větrem a  přijde mi, že mě to jako 
pilota opravdu posouvá.

 
Jaké jsi měl do té doby koníčky a jak to, 
že paragliding nad všemi Tvými zájmovými 
aktivitami převládl?

Mezi mé zájmy do  té doby patřila snad 
jen cyklistika, na kole jezdím rád pořád, ale 
po vyzkoušení paraglidu mi na kole chyběl 
ten třetí rozměr a  jistá dávka adrenalinu. 
Po maturitě jsem se i vcelku oddělil od své-
ho kamaráda, se kterým jsem na  kole 
jezdil, a  díky kterému vlastně na  padáku 
létám. A tak byl paragliding jasnou volbou. 
Jelikož nerad dělám věci sám, a  to ani 
sport, tudíž paragliding, ve  kterém jsme 
měli nemalou východočeskou partu, mě 
bavil o to více.

 
Je těžké pro začínajícího pilota sehnat 
adekvátní výbavu?

Mojí výhodou bylo, že výbavu jsem do-
stával po  mém otci, který se snažil co 
nejrychleji dostat na  „dvoulajnu“, a  tak kří-
dla často měnil. Ale moje první křídlo byl 

Axis Pluto 2 upravený na  motor 
a velmi olétaný. Taková křídla se 
dají sehnat na  bazaru za  velmi 
rozumnou cenu a  do  začátku mi 
to úplně stačilo, stejně jsem jen 
objevoval, jak se padák ovládá 
a výkon nebyl mojí prioritou. Tudíž 
sehnat první křídlo podle mě není 
takový problém. Problém začíná, 
až když se pilot začne zlepšovat 
a potřebuje někam pokročit.

 
Rychle ses zlepšoval a překo-
nával delší vzdálenosti. Jak se 
vyvíjela potřeba měnit výbavu?

To, že bych potřeboval novou 
výbavu, mě nikdy moc nedochá-
zelo, vždy jsem měl pocit, že 

mě brzdí jen mé pilotní schopnosti a  že 
z  křídla nevytáhnu vše, čeho je schopné 
- přeci někteří piloti létají i  kila na  áčku! 
V mém pilotním pokroku mi velmi pomohli 
i  ve  Sky Paragliders, když mi na  závody 
poskytli moje první nové křídlo Apollo 2, 
se kterým jsem dosáhl prvních závodních 
výsledků. Nyní mám úžasnou podporu 
od  kluků z  Drift Paragliders, díky kterým 
můžu závodit na úžasných křídlech a zdo-
konalovat se i nadále.

Kromě táty si nelítal od začátku úplně 
sám, vytvořili jste ve východních Čechách 
slušnou partičku, jak Ti tohle pomohlo 
v rozvoji létání?

Myslím, že naší partě vděčím za to, jak 
létám, na začátku mého létání mi vysvětlili 
vše, co jsem potřeboval a  i díky nim jsem 
se snažil létat co nejlépe - jak jsem říkal, 
jsem hodně soutěživý typ a  jet na  start 
v autě plném pilotů, o kterých vím, že mě 
přelétají, mi pomáhalo se zlepšovat. Vždy 
jsem se snažil přijít na způsob, jak přelétat 
alespoň jednoho z  nich a  co nejdéle se 
udržet zbytku.

 
Kdybys neměl žádnou takovou partičku 
od začátku, kde bys hledal, aby ses do ta-
kové partičky mohl přidat?

Podle mě je nejjednodušší chodit 
létat a dříve nebo později na kopci po-
tkáme někoho, s kým si budeme rozu-
mět a s kým se nám bude dobře létat. 
Případně se zkusit domluvit na  Face-
booku, kde se vždy najde někdo, kdo 
se vás ujme.

 
Máte hodně blízko do Polska na různé, 
i menší letové terény. Na jakou před-
pověď počasí spoléháš? A podle čeho 
volíš letový terén, když mají startovač-
ky stejnou orientaci na směr větru?

Tak nejvíce se s předpovědí spolé-
hám na svého otce, který má všechny 
okolní kopce v  malíčku a  předpovědi 
nikdy nebyly mojí silnou stránkou. Sna-
žím se tedy vždy vyluštit, co zvládnu 
snad na  všech stránkách, které znám 
a  pak jen čekám, jestli táta mé do-

mněnky potvrdí, nebo jestli jsem zase 
úplně mimo.

 
Začal si soutěžit v přesnosti přistání, jak 
dělíš „létací“ čas mezi XC a ACC trénink?

To mi nikdy moc nešlo. Když jdu létat, 
většinou jdu s  XC výbavou a  ACC trénuji 
až na  konci přeletu, kdy si najdu nějaký 
malý bod, který se snažím strefit, pokud 
ale jedu na  menší kopec, který se dá 
vyběhnout bez přílišné námahy, vezmu si 
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do auta i ACC výbavu, a pokud 
neodletím, nebo když je počasí 
spíše na  svahování, přistanu 
dříve než ostatní a  chvíli zkou-
ším s  ACC výbavou blbnout, 
přistávat na  terč nebo jen po-
znávat padák.

 
Získal jsi bronzovou medaili 
z juniorské kategorie 
na mistrovství Evropy.  
Jaký to byl pocit?

Po  mistrovství to byl úžasný 
pocit a jsem rád jak za samotný 
výsledek, tak za  to, že jsem se 
takového závodu mohl vůbec 
zúčastnit. Během soutěže to 
však bylo úplně jinak - v tréninku 
se mi podařilo dvakrát šlápnout 
nulu a  v  závodě se mi prvních 
pár letů také povedlo, ale nervy 
na mě dolehly a dařit se mi pře-
stávalo, takže jsem na sebe byl 
spíše naštvaný a  myslel jsem, 
že výsledek bude horší.

 
Přitáhne Tě tento úspěch víc 
k přesnosti přistání?

To nevím, jestli je to ještě 
možné. Přelety i přesnost přistání se sna-
žím létat na  plno, ale občas je to těžké. 
Rozhodovat se mezi těmito disciplínami 
je náročné a  nerad bych omezil kterou-
koliv z nich.

Druhým rokem studuješ IT management 
na univerzitě v Hradci Králové. Jak se dá 
stíhat létání a studium na vysoké škole?

Myslím, že létat při vysoké škole je 
skvělé. Rozvrhy si vždy stavím jen na dva 
dny v  týdnu a  díky tomu si můžu téměř 
vždy udělat na  létání čas. Samozřejmě, 

dálkové studium gymnázia to není, ale 
stále je čas se létání věnovat. Největší pro-
blém mi při studiu dělají vzdálenosti, jelikož 
kolem Hradce, kde studuju, žádné pěkné 
kopce nejsou, na rozdíl od Broumova, kde 
jsem chodil na gympl a nejbližší startovač-
ky jsem měl 15 minut cesty.

Brigádničíš, nebo jak financuješ létání? 
Mezi námi, paragliding není úplně lev-
ný koníček, obzvlášť držet dvě výbavy 
na přesnost a na XC létání.

Ano, pokud je neletovo a nemám zrov-
na školu, snažím se pracovat, jak to jen 

jde, obrovskou pomocí v  létání je pro mě 
Svaz paraglidingu a  Program talentované 
mládeže, díky kterým se můžu účastnit 
tolika závodů, a  asi největší pomocí pro 
mě jsou kluci z  Driftu, díky kterým mám 
na  čem létat. I  tak ale jdou mé úspory 
každý rok do létání.

 
Kdo je pro Tebe vzorem mezi piloty, ať už 
těmi českými nebo zahraničními, a proč?

Největším vzorem pro mě vždy byl asi 
můj otec, díky kterému jsem tam, kde jsem 
a  Staník Klikar, který ve  vzduchu zvládá 
i  nemožné a  vždy mě překvapuje, jak 
létání rozumí.

 Sleduješ trendy v  létání, nějaký blog 
nebo podcast, kde se inspiruješ?

Nejvíce informací získávám asi ze soci-
álních sítí, na Facebooku a na Instagramu 
se snažím sledovat každého, u koho bych 
se mohl dozvědět, jaká jsou či budou nová 
křídla, sedačky či co všechno se na para-
glidingové scéně děje. Dlouhé hodiny ale 
trávím i na YouTube, kde jsem se dozvěděl 
i spoustu různých typů a triků pro létání.

 
Jaké máš plány na letošní sezónu 2023?

To je můj velký problém, nejsem moc 
schopný plánovat, dříve jsem vždy jen 
čekal, co přijde a fungoval hodně impulziv-
ně. To je ale trochu problém, pokud chci 
objíždět závody, na  které je třeba hlásit 
se i měsíce dopředu. Velice rád bych zase 
objel celou českou ligu XC i  ACC, v  XC 
bych se rád dostal na nějaké závody v Ra-
kousku, jelikož jako asi každý miluju alpské 
létání, a případně vyzkoušet i nějaký závod 
Světového poháru. Pokud jde o  přesnost 
přistání, rád bych objel alespoň nějaké zá-
vody Evropské ligy a jakékoliv další závody, 
které budu stíhat.

Doufám, že o Kvidovi a jeho sportovních 
úspěších budeme hodně psát na strán-
kách časopisu Pilot i v budoucnu.

S Kvidem Hadašem  
si povídala Linda Mišková
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X Contest je celosvětově největší in-
ternetovou platformou pro registraci 
paraglidingových letů, která umožňuje 

i jejich soutěžní srovnání pomocí bodování 
na základě délky a obtížnosti letů. Platfor-
ma má i sekci určenou pro piloty paramoto-
rů, kde své léty registrovalo v sezóně 2022 
celkem 88 českých pilotů. Z  šesti nejhod-
notnějších letů se pilotům následně počítá 
jejich celkové bodové skóre.

Česko dlouhodobě patří v  paramotoro-
vém cross coutry létání na XContestu mezi 
světovou špičku. Náš tým se v posledních 
letech vždy umístil na  medailové pozici. 
V sezóně 2022 jsme skončili na třetím mís-
tě za  francouzským a  německým týmem. 

Národní tým je tvořen 
pěti piloty s  nejvyšším 
bodovým ziskem.

Vítězem českého pa-
ramotorového XContes-
tu 2022 se v  kategorii 
Open stal Jiří Jiroušek 
s  4206 body. Stal se 
i  vítězem podkategorie 
krosen. V  kategorii tří-
kolek se nejlepším pilo-
tem stal Václav Čapek 
s 2655 body.

Česká sezóně 2022 přinesla několik 
zajímavostí:
•	 Vítězných šest letů Jirky Jirouška 

má v sumě délku 1051,5 km, druhý 
v pořadí Václav Vinklárek nalétal pouze 
o 3,25 km méně.

•	 Průměrná délka šesti soutěžních letů 
u Jirky Jirouška dosáhla 175,25 km.

•	 V pořadí třetí pilot Jan Krátký jako 
jediný svých výkonů dosahuje pomoci 
kombinace motorového a termického 

létání. Jeho nejdelší let 203 km po FAI 
trojúhelníku tak trval neuvěřitelných 
7 hodin a 28 minut.

•	 Nejdelší let sezóně zalétl Václav Vin-
klárek, a to FAI trojúhelník 274 km 
za 4 hodiny a 47 minut s průměrnou 
rychlostí letu 57 km/h.

I pokud pilot neplánuje soutěžní účast, je 
XContest ideální platformou pro elektronic-
kou evidenci letů. Ty se mohou automaticky 
logovat například prostřednictvím aplikace 
XCTrack na chytrém telefonu. Pilot má pak 
přesné statistiky o svých letech v rámci celé 

sezóně. Stačí k tomu jen se zaregistrovat 
na stránkách pořadatele https://para-

motors.xcontest.org/world/cs/. n

paramotorového XContestu 2022
Tomáš Berka 
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Pořadí v českém paramotorovém XContestu 2022
Poř. Pilot XContest nick Křídlo Body celkem
1. Jiří Jiroušek JirJir Mac Para Samurai 4206,04
2. Václav Vinklárek VacVin Mac Para Samurai 4193,28
3. Jan Krátký jaho Gradient Golden 4 3804,00
4. Jakub Laušman JakubLaushman BGD Luna 2 2667,20
5. Václav Čapek venda Ozone Roadster 3 2655,44
6. Václav Skácel VaclavS Mac Para Charger 2 2602,72
7. Michal Cihlář Kulisek77 Dudek Nucleon 2529,00
8. Jiří Vašátko jurekk Mac Para Charger 2424,76
9. Martin Horký Maky Mac Para Colorado 2305,52

10. Adrian Liptai donAdriano Ozone Roadster 3 2142,92

Pořadí států v paramotorovém  
XContestu 2022

Poř. Země Body celkem
1. Francie 26961,26
2. Německo 23794,52
3. Česká republika 17525,96
4. Rakousko 17065,98
5. Brazílie 16270,53
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Je to už nějaký pátek, kdy proběhl jeden 
z  nejpovedenějších sletů motorového 
paraglidingu v  české republice s  ná-
zvem „Retro – Vraní slet“.

Pár akcí, za  tu dobu, co létám, už 
pamatuji, a  tak jsem lehce zalovil v pa-
měti a  na  akci tohoto názvu jsem si 
vzpomněl, že kdysi dávno byla velmi po-
pulární. Bylo to v  dobách, kdy svět byl 
ještě v pořádku, kdy peníze nehrály vel-
kou roli a kdy se všechny srazy a slety 
dělaly jen tak pro potěchu letuchtivých 
kamarádů a  přátel. Bylo to v  dobách 
tzv. leteckého pravěku. 

Pamatuji si, že takovou podobnou 
akci pořádal Vladimír Proček (alias Vrá-
na) od Hranic na Moravě. Jeden telefonát 
a bylo vše jasno. ANO – „Vrána“ pořádá 
slet. A  informoval mě, že chtěl nějak 
navázat na  starou tradici, a  tak to tedy 
nazval Retro sletem. Takže v  pozvánce 
i  stálo, že si má každý účastník dotáh-
nout jakýkoliv starý padák, či vybavení 
z  dob, kdy byl paragliding ještě v  plen-
kách. Prej na ukázku. To jsme ale netu-
šili, co si pro nás organizátor připravil.

Ale začněme pěkně od začátku…

N a  letiště Drahotuše u  Hranic jsem 
dorazil bohužel pozdě odpoledne, až 
po svých pracovních povinnostech.

Předpověď dávala tušit, že v  dalších 
dnech to moc letové nebude, a  tak jsem 
svůj karavan jen lehce odhodil stranou 
letiště a hned seskládal svého motorového 
miláčka. Před letem, jsem ještě dostal 
instrukce kam se může, kam ne a  čemu 
se vyhnout a  po  chvilce jsem již vesele 
hrčel nad letištní plochou. Bohužel západ 
slunce, obzvláště v  tuto roční dobu, je 
neúprosný, a tak jsem po cca 30 minutách 
musel na zem. Ale i  to se počítá, a tak mi 
po  dlouhé době, konečně zase vyšlo, že 
jsem si v den svých narozenin mohl vychut-
nat aspoň jeden pěkný let.

Po  přistání jsem zatlačil svůj létající 
aparát do  připraveného hangáru, kde pod 

zámkem čekal na to, jestli ještě spolu pole-
tíme. Super servis na letišti. Děkuji.

Pak jsem se pomalu přemístil k  míst-
nímu baru, kde jsem si venku u  vchodu 
všiml velmi podivně vyhlížejícího stanu, 
z kterého se valil hustý oblak páry a mizely 
v něm osoby v županech. To dávalo tušit, 
co znamenalo v pozvánce „PS: Plavky se-
bou“, ale o tom raději až později.

Na  baru se již v  tu dobu sešla celá 
řada kamarádů a  přátel a  pomalu se 
rozjížděla pravá letištní zábava. V  době 
pořádání tohoto sletu, totiž slavilo pár 
lidí narozeniny, a  tak tohoto sletu využili 
k  uspořádání oslavy i  pro svoje letecké 
kamarády a známé. Takže jak to asi celé 
probíhalo, si každý z  vás asi dokáže 
představit. Nehledě na  to, že venku, pod 
přístřeškem stála předehřátá vířivka, kte-
rá po  celý večer byla v  silném obležení, 

a  i  když venkovní teplota byla někde 
kolem 3 stupňů Celsia, po letišti i na baru 
posedávali lidé všemožného věku i  po-
hlaví v  županech a  velmi blaženě se 
usmívali. Většinou čekali, jak se uvolní 
aspoň jedno místečko v  jinak přeplněné 
„vroucí“ vodě anebo jen relaxovali a velmi 
podezřele se z nich kouřilo. 

Předpověď počasí na  další den se ne-
tvářila moc letově, a  tak byla na další den 
vyhlášena zákeřná, pozemní soutěž.

Zadání bylo: Na  letištní ploše je při-
praven tříkolkový trenažér MPK, každý si 
vezme svůj starý padák anebo si nějaký 
vybere z  připravených. Vybere si kopilota 
a  předvedou kreativní jízdu s  historickým 
padákem, nejlépe nad hlavou po  letištní 
ploše. Nejvíce bodů je za  stáří padáku, 
další body za um pilota a další za kreativ-
ní kousky, které během jízdy předvedou. 
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Další body lze získat za  uplácení poroty 
případně za další dovednosti.

V  tříčlenné, úplatné a  lehce ovlivni-
telné porotě stanuli Vláďa Vrána, Jirka 
Kutil a  kvulivá džendrové vyváženosti 
a za „blbé kecy“ i Katka Agentka. V tomto 
složení bodovali celou soutěž a  i  díky 
jim nezůstala během celé akce jedna 
bránice v  klidu. Celou taškařici velmi 
svědomitě natáčel Roman Galius a slíbil 
i večerní promítání.

Nebudu se moc rozepisovat o  tom, jak 
všici závodníci chtěli za  každou cenu vy-
hrát a  co byli ochotni kvůli prvnímu místu 
udělat, ale nasmáli jsme se všichni na ně-
kolik let dopředu. 

Pravdou je, že vyzkoušet si jako kopilot 
pozici, kde většinou je jen vrtule a vytrpět 
si to, co ona musí během mých startů vy-
držet, je opravdu zážitek, který se jen tak 
nezapomíná. Anebo jen dostat nad hlavu 
padák, který už 20 let ležel někde na půdě, 
to byl také heroický kumšt. Každopádně si 
na své přišli nejen závodníci, ale i  diváci, 
kteří sledovali toto neuvěřitelné zápolení.

Navíc během celého dopoledne, kdy 
teplota vzduch se nepřehoupla před 8 stup-
ňů Celsia, byla vířivka v  plném obležení, 

a tak i někteří diváci, mohli z tepla „vroucí“ 
vody, sledovat závodní zápolení.

Po velmi chutném odpoledním gulášku, 
který nám připravila Hanka, se někte-
ří účastníci sletu šli dospat z  včerejšího 
večírku a  jiní ladili svoje stroje, na  což 
bedlivě dohlíželi technici MPK. Prostě 
i během dne se bylo na co koukat a o čem 
debatovat. Počasí si s  námi hrálo jakou-
si podivnou hru, ale pár nadšenců se 
i  v  sobotu na  pár okamžiků vzneslo nad 
hranické letiště a vyhnalo odpolední spáče 
ze svých brlohů.

Večer za  námi přijel i  předseda svazu 
MPK Jarek Sura a  společně s  Vránou se 
svými tříkolkami předvedli velmi zajímavé 
vzdušné vystoupení. Obdiv zaslouží určitě 
za svůj pilotní um, ale i za to, že v té kose 
vydrželi tak dlouho ve vzduchu.  Brrr.

Po  letecké ukázce jsme se přemís-
tili opět k  baru, kde proběhlo sledování 
leteckých filmů včetně  moc povedeného 
sestřihu z dopoledního zápolení od Roma-
na. Smích a  dobrá zábava během chvilky 
zaplnily celou místnost. Poté jsme měli 
možnost vyslechnout si přednášku (ško-

lení) o  leteckých nehodách za  uplynulé 
období, a i díky velmi poutavému komentáři 
se poučit z chyb, které v ukázkách zazněly. 
Určitě si každý uvědomil, že naše létání je 
létání pro radost, ale když budeme opo-
míjet některá nařízení a  pravidla, či brát 
létání na lehkou váhu, může vzdušný výlet 
skončil i fatálně.

Po  přednášce jsme se ještě koukali 
na  poučná videa a  večírek začal nabírat 
na intenzitě.

Následně proběhlo vyhlášení nejlepších 
pozemních pilotů a  kopilotů z  dopolední 
soutěže. Kdo byl druhý nebo třetí si už 
nepamatuji, ale určitě vím, že vítězové 
byli defacto všichni. Hlavním cílem bylo se 
pobavit a s přáteli prožít ještě pár pěkných 
chvilek, než začne ono pověstné vánoční 
šílenství. To se myslím během této soutěže 
i celého Vraního sletu opravdu podařilo.

Na  závěr bych chtěl moc poděkovat 
všem účastníkům, kteří vytvořili jeden 
z nejlepších sletů roku 2022. A také Svazu 
MPK za  podporu této akce, letišti v  Hra-
nicích za  perfektní zázemí, ale hlavně 
Vránovi za  to, že nad námi nezlomil hůl 
a  že i  po  letech dokázal připravit takto 
báječný slet. Doufám, že ten letošní nebyl 
poslední a  v  příštím roce se zde všichni 
zase potkáme.

Spokojený účastník sletu Tomáš Berka
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Letošní sezónu jsme zahájili s partičkou 
tradičním jarním výletem do  Bassano 
del Grappa. Počasí vyšlo skvěle. Ran-
ní bolest hlavy z  vysokých dostupů 
nás neodradila v  létání dlouhých tratí 
- 150 km, i delších. Petr Polách už kon-
cem března zalétl rekord bassanského 
startoviště, 205 km s  návratem, a  tím 
předpověděl, v  jakém duchu se bude 
vyvíjet letošní sezóna. Jelikož jsem vy-
hrál Pohár závěsného létání 2022, bylo 
mi doporučeno, abych se o tyto zážitky 
s vámi podělil.

Nejraději vzpomínám na dva mé nej-
delší lety z  května a  srpna loňského 
roku. Oba byly z  Černé hory a  byly to 
bodově nejhodnotnější české rogalis-
tické lety v  loňském XContestu, které 
mi výrazně pomohly k výhře Poháru ZL.

15. května, 216 km, 389 b
Stojíme na  startu na  Černé hoře, já, 

Franta Košťál, Jan Ptáček a Vladimír Pajkrt. 
Stavíme rogala a  optimisticky plánujeme 
trasu. Nadšeně startující padáčkáři pada-
jící do borůvčí předpovídají dobré termické 
podmínky. Poletíme na  Hradec a  pak se 
uvidí. Společně letíme na jih. Bohužel u Pil-
níkova se naše cesty rozcházejí. Franta se 
drží starého plánu. Jelikož se podmínky 
na  trati změnily, nechávám se dobrovolně 
unášet řadou mraků vedoucí k  Náchodu. 
Po Orlických horách už je to jízda. Cestou 
potkávám starého známého v bílém větroni. 
Pod černou základnou uzavírám dohodu 
sám se sebou, že neotočím dřív jak na 90. 
kilometru. Zpět na Černou horu to bude 180 
a  těch 20 kilometrů už tam „ušmudlám“. 
Na 80. kilometru se všechno začíná rozpa-

dat. A  zase ten hlas, už seš dost daleko, 
otoč to a leť zpátky! Ale slib je slib. V 1500 
nad mořem pod rozpadlým mrakem nachá-
zím nulu a čekám na stoupák.

Kousek se přizvednu, popoletím, pak 
zase a  zase. Jsem na  90. kilometru, otá-
čím, pomalu se vracím. Po  deseti kilome-
trech dotočím základnu a  letím rovným 
letem až k  Náchodu, občas udělám pár 
zatáček v  třímetru. Od  Náchoda už to je 
slabší. Když se došourám na Černou, tak 
nad Krkonošemi jsou jen rozpady a hrstka 
padáčkářů, kteří ovšem krouživými lety 
předpovídají dobré termické podmínky. 
Za Žalým mizí rozpady a už je jen modro. 
Nad Žalým dotáčím maximum a  vypadá 
to na  poslední klouzání na  severozápad. 
Vysílačkou se ptám na  vítr na  přistání. 
Od  Honzy Ptáčka se dozvídám pouze 
kvalitu letošního ročníku a  počet vypitých 
piv. Nasávám tedy poslední doušky vody 
z  camelbagu, hořce polknu a  letím dál. 
Kousek před Rokytnici nad Jizerou dotáčím 
poslední chmurku v  širokém, metrovém 
stoupání a kloužu na přistání do Čisté.

17. srpna, 202 km, 444 b
Po  včerejším blatouchu jsem všechny 

bezpečně ujistil, že dnes lítat nejdu. Jiří Gut 
prohlásil, že na Černý není termika a odjel 
do Hrušovan. Já ale ráno kouknu na před-
pověď, a co nevidím: sluníčko s mráčkem. 
To by mohlo být dobrý. Šéf v práci moc ne-
protestuje, a tak opět vyhlašuju celozávodní 
volno a zanedlouho se s Frantou nakládá-
me na jedno auto a vyrážíme.

Slabší vítr na  startu a  tvořící se mraky 
nad kopcem mě popohánějí k  brzkému 
startu. V 11:37 startuju a Franta jde hned 

za mnou, ale pročekal tříminutový interval 
a vítr se otočil. Po dvouhodinovém čekání 
na  startu a  psychickém teroru způsobe-
ném mou nepřítomností Franta odstartoval 
a vzápětí hned přistál.

Po  pomalém dotočení základny nad 
Černou horou letím na  severovýchod, 
neboť tímto směrem jsou mraky nejdál. 
Za  Mieroszówem vidím nádherné mraky 
ve tvaru vánočky po celém hřebeni. U Krá-
loveckého Špičáku ani nedotáčím a  letím 
přímo tam. Najdu dvoumetr, chvilku točím 
a  pak letím tam, kde jsou mraky nejčer-
nější. K mému překvapení se stoupání ne 
a  ne dostavit. Chvilku si říkám, jaké mám 
štěstí být svědkem tohoto krásného rozpa-
du. Na druhou stranu vesnička, ke které se 
blížím, svojí velikostí nenasvědčuje tomu, 
že by v ní byla otevřená restaurace. A na-
víc v  Polsku. Polsky umím jen samochod 
a szukać. Taky mě napadá, jak mě tu Fran-
ta bude szukać? Naštěstí nad kostelem 
ve 150 metrech AGL nacházím nulu, a  ta 
postupně zesiluje až do základny.

Skočím ještě o  dva stoupáky na  vý-
chod a  na  45. kilometru otáčím. Po  pře-
skočení Adršpachu se základny zvedají 
o 300 m na 2300 m a pod krásnou řadou 
vyklenutých mraků letím jak v  tunelu až 
za Trutnov. Tam s kamarádem v bílém vět-
roni trpělivě vytočíme 1,5 m/s  a  vyrážíme 
na jihozápad. Trošku odtlačím (zpomalím) 
a nechám ho letět vepředu. Mezitím vyko-
návám potřebu, ale když pak zvednu hla-
vu, už kamaráda v bílém větroni nevidím. 
Asi jsem odtlačil moc.

Poslední hezký mrak ve  tvaru poklice 
je u  Zvičiny. Ten úplně poslední mrak se 
nachází na hřebínku u Hořic. Již nemá tvar 
poklice, nýbrž vznášejícího se plodného 
hlenu v  plaveckém bazénu. Dlouho pod 

„Sem letěl“
Lukáš Vojáček

aneb ohlédnutí za vyhraným Pohárem ZL 2022

15. května, 216 km, 389 b
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ním čekám na  stoupák. Musím nejdřív 
vytratit 200 m, než přiletí skupinka dravců 
a  ukáže mi stoupák 300 m vedle mraku. 
Pak natažení, co nejdále na  jih do  modra 
a zpět pod již zformovaným mrak. Dál to je 
pod rozpadlými mraky, a tak se v půlmetří-
kách nechávám snášet zpět na Krakonošo-
vo. Stoupák nad Žalým mě 4 m/s  vystřelí 
do  2600 m n. m. a navazuju na  krásnou 
dálnici nad Krkonošemi, která vede až 
na  konec Jizerských hor. U  Harrachova 
zapínám Xctrack a  zjišťuji hodnotu mého 
celodenního snažení - necelých 170 kilo-
metrů. Dál už je to bez možnosti přistání, 
i když nějakou loučku tam vidím. Rašelini-
ště Jizerky, nikdy jsem tam nebyl. Krátce 
zavzpomínám na  Frantu a  jeho dobré 
svozařské srdce. No, točím 2600 m n. m. 
a kochavým letem odevzdaně letím. Louku 
přelítávám v 1600 m n. m., nad hlavou jen 
rozpady a  ztuhlé nohy. Ještě zkusím hře-
bínek, kde je oblačnost nejhustší a  půjdu 
protáhnout nohy. A vida - půlmetřík, metřík, 
mraky se opět dostávají do  formy a už se 

spolu mazlíme. Zapínám Xctrack,  čekám 
na hodnotu 201 a  otáčím (myslím, že to 
bylo na  48. kilometru). Mraky se opět za-
čínají rozpadat, a  tak vylítávám směrem 
na jih ke Kořenovu, neboť tam je nasvícená 
hrana mraků, která by mohla nosit, a hlav-
ně tam točil padák. Odtamtud už to byla 
jízda pod základnou přes celé Krkonoše, 
sem tam zatáčka ve 4 m/s.

Ten den si krásně za lítal i Milan Tichý. 
Bohužel startoval, až téměř v  1:30 kvůli 
špatným podmínkám na startu.

Děkuji Frantovi, že mě vytáhnul z  pra-
covního procesu a  odvezl, až na  start. 
Myslím, že je lepší trpět dva dny fyzickou 
únavou, než týden psychickou a  neustále 
si říkat, jaké by to bylo, kdybych tam byl.

Tak zas někde na kopci! n
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„Sem letěl“ aneb ohlédnutí za vyhraným Pohárem ZL 2022
Pohár závěsného létání 2022

1 Lukáš Vojáček 1444,84 b
2 Jiří Gut 1356,57 b
3 Dan Vyhnalík 1317,01 b
4 Luboš Němec 1247,69 b
5 Petr Polách 1038,30 b
6 Milan Tichý 900,69 b
7 Jiří Nádvorník 893,26 b
8 Robert Kulhánek 882,63 b
9 Vlastimil Bartas 876,52 b

10 Jaroslav Třeštík 870,24 b
11 Franta Košťál 870,21 b
12 Stanislav Třebeška 743,56 b
13 Jindřich Král 611,58 b
14 Mitja Majerle 503,82 b
15 Petr Čejka 497,01 b
16 Jan Ptáček 405,48 b
17 Rostislav Běčák 345,39 b
18 Karel Charlie Prejza  301,55 b
19 Zdeněk Kopřivík 286,57 b
20 Jan Sokol 272,34 b
21 Jakub Racek 270,75 b
22 Ondra Pelucha 255,50 b
23 Artur Nedvěd 235,95 b
24 Luděk Vejrych 201,74 b
25 Petr Nedoma 201,41 b
26 Jeroným Juráň 167,37 b
27 Petr Fiala 157,68 b
28 Vladimír Šlachta 122,70 b
29 Jarmil Váňa 120,67 b
30 Vladimír Pajkrt 108,78 b
31 Staňa Pecha 108,35 b
32 Jindřich Bambušek 101,99 b
33 Pavel Görner 90,47 b
34 Petr Dolák 64,15 b
35 Jiří Kocián 62,45 b
36 Lukáš Sedláček 61,87 b
37 Zdeněk Haken 60,13 b
38 Bořek Leitl 52,01 b
39 Martin Lörincz 47,77 b
40 Jaroslav Dvořáček 47,63 b
41 Petr Lošák 46,30 b
42 Otakar Pok 27,72 b
43 Vlastimil Hecl 25,24 b
44 Hana Malá 21,60 b

17. srpna, FAI trojúhelník 202 km, 444 b
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ULL/MZK/ZK  

■ Prodám Eurostar, Rotax 912 – 100 ps, r.v. 
2007, nálet 1380 h., třílistá karbonová vrtule, 
rádio 8,33 Icom, odpovídač S, záchranný 
systém, maják, topení, hydraulické brzdy, nové 
zapalování. Druhý majitel, letová + motorová 
kniha, hangárováno v Plešnicích. Cena 
k jednání 950 000 Kč. Kontakt: 608 702 612

■ Prodám UL Cora, zalétnutý v červenci 
2019, nálet ~5h, platný TP do 8. 8. 2023. Motor 
VW 1950 ccm napřímo, kompletně repasovaný 
s využitím nových dílů. Křídlo lichoběžníkové 
s turbulátory, továrně vyrobený nosník. Nový 
trup, kompletní přístrojové vybavení, elektrické 
vztlakové klapky. Kompletní fotodokumentace 
ze stavby, stovky fotografií. Hangárováno 
na letišti Chornice. Cena 220 000 Kč. 
Kontakt: +420 727 821 014, stepan@huzlik.cz
■ Prodám rozestavěný trup celokovového 
UL letounu typu Koala. Trup je možné 
si prohlédnout v Kunovicích. Foto zašlu 
na vyžádání. Více informací na tel. 734 705 237

■ Prodám křídlo Profi 14 na dvoumístný 
motorový kluzák. Vše připraveno na elektrický 
trim. Cena 80 000 Kč. Kontakt: 602 254 464

■ S koncem sezony budu končit. Nabízím 
k prodeji MZK Tomi 3 s křídlem MW155, 
nový potah křídla v 8/22. TK do 8. 23. 
Motor Suzuki Swift 993, spotřeba sólo 7 l/
hod. Vrtule LugoProp 1600. Záchranný 
systém Galaxy (TK 2018), záblesk. Přístroje: 
rychloměr, výškoměr, vario, otáčkoměr, 
teploměr, palivoměr, intercom, voltmetr, 
držák pro ručku. Hangárování zaplaceno 
do 3/23. Na vyžádání zašlu snímky. Cena 
100 tisíc Kč. Mohu nabídnout i leteckou 
helmu NavComm NG-100 ANR + další helmu 
(bez ANR). Kontakt: bertik23@gmail.com

■ Prodám novou originál plachtu na motorové 
rogalo Aeros Profi (stožárek). Jedná se 
o celodacronovou plachtu včetně náběžné 
kapsy (křiklavě oranžová barva) z vysoce 
kvalitního dacronu od firem Bainbridge 
a Polyant. Povléknu na kostru, seřídím 
a zalétnu. Cena za samotnou plachtu: 
18 000 Kč. Kontakt: Jiří Hruška,  
604 990 071, Hradec Kralové
■ Prodám ULL Savage Classic Turbo, 
Rotax 912, r. v. 2013. Žlutá barva, nálet 
240 hodin, kola bush 29‘‘, vlečné zařízení 
(nepoužíváno), třílistá vrtule, rádio 8,33, 
odpovídač, záchranný systém Magnum, nová 
sluchátka Sennheiser. V ceně dvoulistá vrtule 
+ malá kola. Hangárováno v Plešnicích. 
Kontakt: 608 702 612
■ Prodám kompletní nový dvoumístný MZK 
s křídlem MW-155, nová plachta (Polyant), 
nový podvozek Cross-5 Sport, všechna 
kola brzděná, velká přední kapotáž s LED 
osvětlením, větrný štítek. Nový záchranný 
systém GALAXY na 450 kg, motor (po GO) 
Rotax 503 2 V DCDI s el. startérem, vrtule 
nová třílistá stavitelná Woodcomp, výstražné 
světlo pod motorem červené, na zadních 
kolech blatníky se směrovkou a zábleskovým 
světlem. Zamykací nádrž na 42 L s vnějším 
palivoznakem. Dvě zástrčky na připojení 
vnějších zdrojů. Variometr, výškoměr, 
rychloměr, otáčkoměr a kompas. Vše po záletu 
a v chodu 1,5 hodiny. Cena dohodou. Na přání 
zašlu foto. Důvod prodeje - zrušení hangáru. 
Kontakt: 603 972 505

■ Prodám Shock Cub (STOL), r. v. 
2018, nálet 166 hod., MTOW 600 kg, mo-
tor Rotax 912 ULS 100 hp, nová kom-
pozitová vrtule Woodcomp constant 
speed, třílistá, 2 m, hydr. ovládaná, 
ukazatel plnění, glass cockpit Glance 
Efice (AHRS, GPS, digit. motorové 
přístroje, letové údaje), výškoměr 
Kanardia, radio ATR 833, el. trim stab. 
na kniplu, palivový computer Vega FF4, 
start. baterie LiFePo, balistický záchr. 
systém Stratos07. V ceně benzínový 
šlepr Hecht pro manipulaci s letadlem. 
Cena 2 800 000 Kč. K vidění na Kladně 
(LKKL). Kontakt: 603 460 452, leosekani-
na@centrum.cz

■ Prodám ULL parasol „Čertolet“. 
Trup trubkový svařenec, křídlo Minimax, 
cestovní rychlost: 100 – 110 km/h, ma-
ximální rychlost: 150 km/h, minimální 
rychlost: 65 km/h. Trup nově potažen, 
motor VW 1,6 dvouděrové hlavy, výkon 
55 koní, objem nádrží 2x 20 l, vrtule Wo-
odcomp 150, klapky neutrál, přistávací 
a 1 poloha záporné, vyvážení pevné. 
Cena 90 000 Kč, při vážném zájmu do-
hoda možná. Možno vidět ve Strunkovi-
cích. Kontakt: 730 587 328

■ Prodám vírník ArrowCopter, 
r. v. 2011, do provozu 2014, nálet 
cca 50 hod., posledních 5 roků nelétal. 
Motor Rotax 914, třílistá vrtule DUC, 
dvojí řízení, topení, MGL glasscock-
pit, atd. ale bez RDST. Při rychlém 
jednání cena pouhých 900 000 Kč. Dále 
prodám tlačnou, za letu hydraulicky 
stavitelnou vrtuli Kašpar (na R 914, 
cena cca ½ původní, tj. 40 000 Kč).  
Kontakt: 777 579 223

■ Prodám ULL Cora Legato, r. v. 1998, 
motor Nissan Micra, základní přístrojové vy-
bavení, nálet cca 430 hod., elektrické klapky 
+ zál. palivové čerpadlo, spotřeboměr. TP 
platný. Cena dohodou. Kontakt: 603 759 369 

■ Prodám dvoumístné letadlo Racek. 
V provozu od 2013, drak 374 hod., 
motor Verner 7 hod. Cena k jednání 
500 000 Kč. Možno prodat bez motoru 
za 180 000 Kč. Kontakt: 602 595 739, 
vernermotor@vernermotor.com

■ Prodám dvoumístný MZK, podvozek Fe-
nix Honzejk 2008, vrtule Woodcomp, motor 
Rotax 462, křídlo ESO 2. Max. hmotnost 
352 kg, objem nádrže 36 l, spotřeba 9 l/h, 
cestovní rychlost 80 km/h. Na letišti Hory 
(Karlovy Vary). Cena 60 000 Kč. Kontakt: 
775 573 958, ridzon@econ -energy.cz
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■ Koupím ULL Sluka LK-2,  
nejraději bez křídel. Kontakt: 602 493 783,  
danhel.z@seznam.cz

Různé 

■ I am looking for a Flightmate who I can join 
for flights abroad. I have a well equipped Sting. 
Please contact me at +420 604 213 162
■ Prodám vše na vírník - rotorové listy 
(USA), komplet mechanika, motor EA 
135 kW, kostra systém Xenon. Velmi levně. 
Kontakt: 724 996 829

■ Nabízíme volná místa k hangárování 
na LKPO (Přerov). Betonová dráha, 
hangárování, zázemí s WC, základní servis, 
prostředky pro umývání letadel. Tankování 
po domluvě přímo na místě. Preferujeme 
sportovní létající zařízení.  
Kontakt: leos.liska@okafs.cz
■ Aeroklub Havlíčkův Brod nabízí k prodeji 
zbrusu novou, nikdy neinstalovanou 
vrtuli Peszke 160 cm. S/N 1008, B -line 
B1600/1500-A-3 B /B-03) pravotočivá. 
V záruce do 08/2024! Důvod prodeje je 
nerealizovaná přestavba UL. Kontakt:  
info@aeroklubhb.cz, +420 778 751 903
■ Prodám dřevěnou pevnou dvoulistou 
pravotočivou tlačnou vrtuli Křemen, průměr 
160 cm (na Rotax 503). Vrtule je zánovní, 
nepoškozená, za 5000 Kč (tj. poloviční 
cena oproti nové). 
Kontakt: Jirka Benda, 
602 892 858, Týniště 
nad Orlicí
■ Prodám vlečné 
zařízení TOST, 
nepoužívané. Foto 
zašlu na vyžádání.  
Cena 3500 Kč. 
Kontakt: 608 530 055
■ Nabízíme 
hangárování v nově 
postaveném hangáru 
v Jičíně. Ne pro 
školy - na LKJC jsou 
hluková omezení pro 
výcvik. Kontakt: Petr 
Čivrný 603 866 295

■ Prodám nové duralové rotorové listy 
s hlavou na vírník. Kontakt: 724 996 829
■ Aeroklub Most nabízí k parkování 2 místa 
pro ULL v hangáru č. 3 a 4. Dále jednu 
kancelář v budově Aeroklubu. Zájemci, volejte 
předsedu AK, tel. 602 432 560
■ Prodám dvě nepoužité helmy, každá 
za 1800 Kč. Postroj, druhý majitel, deska, 
nalétal jsem s ním ani ne 10 hodin, 9000 Kč 
plus záložní padák nepoužitý za 1000 Kč. Vario 
FlyTEC 3005SI zdarma. Kontakt: Jiří Smolík, 
724 892 432, Kout na Šumavě
■ Prodám třílistou tlačnou vrtuli NR Prop, 
levotočivá šavle pro R-912. Velmi hezká, nálet 
cca 30 hodin na rogale, kované náběžné hrany, 
bílá barva, jako nová. Cena 14 990 Kč.  
Kontakt: jhurdik@seznam.cz, 736 779 862
■ Prodám motor ROTAX 912 ULS 100hp, 
rok výr. 2008, nálet 1100 hod. TOP stav, 
nadstandardní údržba každých 50 hod., nová 
volnoběžná spojka. Cena: 195 000 Kč, jsem 
plátce DPH. Kontakt: 603 206 455 Slaný
■ Daruji za odvoz časopis Pilot ročníky 2015-
2022, sem tam číslo chybí.  
Kontakt: njsvadlenka@gmail.com,  
720 755 254, Nymbursko
■ Prodám duralové trubky průměr 12- 60 mm, 
některé eloxované, i zbytky – kvalita. Kontakt: 
Jiří Hruška, 604 990 071, Hradec Kralové
■ Prodám nepoužitý airbox pro Rotax 912 
UL/ULS. Foto na vyžádání. Cena 10 500 Kč. 
Kontakt: info@directmedia.cz, 777 715 015
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JPL kovo s.r.o.
tel: +420 777 25 87 87
e-mail: milos@jplkovo.cz

www.jplkovo.cz

Vyrábíme vlastní termostaty pro motory Rotax 912

Vodní termostat
94 °C 

8 258 Kč

Olejový termostat
92 °C 

5 870 Kč

DATABÁZE®

LET IŠŤ
NEZAPOMEŇTE VČAS

UHRADIT VAŠE ČLENSTVÍ
VE SVAZU UL LAA ČR

VŠICHNI ČLENOVÉ SVAZU UL
OBDRŽÍ DATABÁZI LETIŠŤ
2023 PŘÍMO Z TISKÁRNY

DATABÁZE
LET IŠŤ

® LETECKÁ MAPAVFR 1:500 000ČESKÁ REPUBLIKAWEF: 23 MAR 2023
GND - FL95

SLOVENSKÁ REPUBLIKAWEF: 23 MAR 2023
GND - FL195Tato mapa má doplňující charakter a nezbavuje pilota povinnosti řídit se platnými předpisy a informacemi. K získání

aktuálních leteckých informací prostudujte NOTAM a AIP. Mapa nepodléhá změnové službě, některé údaje uvedené

v této mapě nejsou ověřené a mohou být neplatné či neaktuální!Měřítko mapy 1:500 000. Elipsoid WGS 84 - Univerzální transverzální Mercatorův systém souřadnic (UTM). Mercatorova

projekce - souřadnicová sí� WGS 84. Všechny výšky jsou uvedeny ve stopách. V mapě nejsou uvedeny tratě letových

provozních služeb. V mapě jsou uvedeny pouze informace relevantní pro nekomerční lety letadel všeobecného letectví za

pravidel letu VFR. Tato mapa je součástí publikace Databáze letiš� a je prodejná též samostatně. 
Mapy a Databázi letiš� můžete objednat na: www.aerobaze.cz/pilotshop.Grafické řešení a zpracování letecké a topografické vrstvy mapy: ©2012-2023 Patrik Sainer (www.avion.eu).

Topografický podklad: aktualizováno v roce 2022, © PLANstudio, spol. s r. o. (www.planstudio.cz),
© Přispěvatelé OpenStreetMap (www.openstreetmap.org).Digitální výškový model terénu: zpracován na základě dat ASTER, ASTER GDEM je produkt METI a NASA

(http://asterweb.jpl.nasa.gov/).
Vydavatel: Avion® - Patrik Sainer, Tuš� 167, 378 06 Suchdol n/L, Česká republika
tel: (+420) 602 420 260, (+420) 222 720 960, www.avion.euTato mapa, ani žádná její část, nesmí být kopírována či jinak zaznamenávána, zpracovávána,
publikována či šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele:
copyright ©1998-2023 Avion® - Patrik Sainer. Všechna práva vyhrazena. Databáze letiš�® a Avion®
jsou registrované obchodní značky. ISBN 978-80-86522-66-1. Vytištěno v České republice.
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BAREVNÝ INTERVAL PROZOBRAZENÍ NADMOŘSKÉ

VÝŠKY TERÉNU
STOPY METRY
9 000 ft 2 743 m
8 500 ft 2 591 m
8 000 ft 2 438 m
7 500 ft 2 286 m
7 000 ft 2 134 m
6 500 ft 1 981 m

DATABÁZE
LET IŠŤ
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LETECKÁ MAPA VFR 1:1 000 000ČESKÁ REPUBLIKA (LKAA)WEF: 23 MAR 2023 / GND - FL95
SLOVENSKÁ REPUBLIKA (LZBB)WEF: 23 MAR 2023 / GND - FL195

Tato mapa má doplňující charakter a nezbavuje pilota povinnosti řídit se platnými předpisy a informacemi. K získání aktuálních

leteckých informací prostudujte NOTAM a AIP. Mapa nepodléhá změnové službě, některé údaje uvedené v této mapě nejsou ověřené

a mohou být neplatné či neaktuální! Měřítko mapy 1:1 000 000. Elipsoid WGS 84 - Univerzální transverzální Mercatorův systém souřadnic

(UTM). Mercatorova projekce - souřadnicová sí� WGS 84. Všechny výšky jsou uvedeny ve stopách. V mapě nejsou uvedeny tratě letových

provozních služeb. V mapě jsou uvedeny pouze informace relevantní pro nekomerční lety letadel všeobecného letectví za 

pravidel letu VFR. Tato mapa je součástí publikace Databáze letiš� a je prodejná též samostatně. 
Mapy a Databázi letiš� můžete objednat na: www.aerobaze.cz/pilotshop.Grafické řešení a zpracování letecké a topografické vrstvy mapy: ©1998-2023 Patrik Sainer (www.avion.eu).

Digitální výškový model terénu: zpracován na základě dat ASTER, ASTER GDEM 
je produkt METI a NASA (http://asterweb.jpl.nasa.gov/).Vydavatel: Avion® - Patrik Sainer, Tuš� 167, 378 06 Suchdol n/L, ČR
tel: (+420) 602 420 260, (+420) 222 720 960, www.avion.euTato mapa, ani žádná její část, nesmí být kopírována či jinak zazname-
návána, zpracovávána, publikována či šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele: copyright ©1998-2023 Avion® - Patrik Sainer. Všechna práva vyhrazena. Databáze letiš�® a Avion® jsou registrované obchodní značky.

Vytištěno v České republice.
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VFR LETECKÝ PRŮVODCE

ČESKÁ REPUBLIKASLOVENSKÁ REPUBLIKA

� Kompletní informace o všech LETIŠTÍCH, UL PLOCHÁCH a HELIPORTECH� Letecká NAVIGAČNÍ MAPA VFR 1:500 000� Letecká PLÁNOVACÍ MAPA VFR 1:1 000 000� VFR PŘIBLIŽOVACÍ MAPKY řízených letiš�� Letové postupy, FREKVENCE, telefony a adresy, tabulky� BRIEFING - přehled novinek a změn
MOBILNÍ APKA pro Apple i Android,podrobné MAPY, kvalitní NAVIGACE,on-line METEO
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Přílohou DATABÁZE LETIŠŤ 2023 bude aktuální 
Letecká NAVIGAČNÍ MAPA VFR 1:500 000 ČR+SR

■ Prodám ULL TA-1 Minimax 
(OK-ZUI03) Hmotnost prázdný: 190 kg, 
maximální hmotnost: 300 kg. Cestovní 
rychlost: 100-110 km/h, maximální 
rychlost: 147 km/h, pádová rychlost: 
53 km/h. Bez klapek, vyvážení pevné. 
Motor WV 1,6, výkon 45 koní. Nálet 
cca 500 hodin. Základní přístrojové 
vybavení. Cena 85 000 Kč, při vážném 
zájmu dohoda možná. Možno vidět 
ve Strunkovicích. Kontakt: 725 011 280, 
cizap@email.cz.

Inzerce[134654] Future Vehicles s.r.o. (1)
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■ ULL pilot (nálet přes 200 hodin) hledá 
majitele UL letounu, který by chtěl sdílet. 
Oblast Chrudim - Pardubice a okruh  
do 50 km. Prosím kontaktovat mailem na: 
mailfor818@gmail.com

PK 

■ Mám na prodej větší množství batohů, 
obalů na paramotory, futrálů na vrtule 
a několik párů vyhřívaných rukavic. 
Tel. 777 803 093 Chorche
■ Prodám sedačku Advance Impress 3 
velikost M. Kokon, pultík, karabiny  
Quick Out. Cena 12 500 Kč.  
Kontakt: Michal 723 883 544, Děčín
■ Prodám UP Makalu 4 (85 – 110 kg) 
low B, vhodné i po kurzu. Cena 45 000 Kč. 
Kontakt: 602 632 582, Liberec
■ Prodám PK Advance Alpha 6, 28  
(85-125 kg) r.v. 2019. Cena 28 000 Kč.  
Kontakt: 775 920 401, Praha 10

■ Predám vysielačku Wouxun KG -UV8D, 
vôbec nepoužívanu ako novú,  
je k nej všetko. Cena 120 €.  
Kontakt: Peter +421 944 941 571
■ Prodám Axis Pluto III, (105-130 kg). 
TP platná do 2/2024. Cena 17 000 Kč. 
Kontakt: Roman 607 585 712, Praha 1
■ Prodám Křídlo Ozone Speedster 2 28, 
super starty, výborné letové vlastnosti, 
TK platná, s batohem. Cena 40 000 Kč. 
Kontakt: Miloslav 721 251 826, Hodonín

MPK 

■ Prodám krosnu Nirvana Rodeo 125, r. 
v. 2007, ve velmi pěkném stavu s kompletním 
příslušenstvím (vrtule dvoulistá kompozitová + 
dřevěná náhradní) Cena: 80 000 Kč. Kontakt: 
J. Krátký, tel. 774 747 499, jaholuka@gmail.com
■ Predám motor Simonini mini 3, nepoužitý, 
úplne nový, podrobnosti pri telefonickom 
kontakte. Cena Dohodou. Kontakt: Mária 
+421 907 294 264, Trenčínský kraj
■ Predám trojkolku na paraglaiding, úplne 
nová, nepoužívaná, info po telefonickom 
kontakte. Cena Dohodou. Kontakt: Mária 
+421 907 294 264, Trenčínský kraj
■ Predám prevádzky schopnú trojkolku, ktorej 
súčasťou je aj prívesný vozík a k dispozícií je 
aj padák Megpara. Málo používaný, v plnej 
prevádzke. Stačí naliať benzín a môžte 
lietať. K dispozícií je aj prilba. Bližšie info pri 
telefonickom kontakte. Cena Dohodou. Kontakt: 
Mária +421 907 294 264, Trenčínský kraj

■ Predám krosnu so sedačkou, čiastočne 
poškodená. Cena 400 €. Kontakt: Mária 
+421 907 294 264, Trenčínský kraj
■ Predám poškodenú krosnu, vhodná 
na náhradné diely, alebo opraviť.  
Cena 100 €. Kontakt: Mária +421 907 294 264, 
Trenčínský kraj
■ Nabízím krosnu WalkerJet (Jet Fly 200) 
s podvozkem, plně funkční, lze tahat  
na kouli za autem, rozebíratelná,  
platné doklady. Cena 72 000 Kč.  
Kontakt: 725 148 867, Sokolov
■ Prodám krosnu Rodeo, novější  
sedačka + padák Mac Para Charger 25. 
Rok výroby 2017 (velmi málo lítaný), 
možno jednotlivě. Cena 99 000 Kč. 
Kontakt: 775 979 719, Kladno
■ Prodám krosnu Instinct NS230. Nová 
TK, vč. přepravního kufru. Cena 99 000 Kč. 
Kontakt: 775 979 719, Kladno
■ Prodám krosnu Spin s motorem Polini Thor 
250. vč. tříkolky, 2listá a 3listá vrtule, tandem 
Axis Vega (r.v. 2009), Mac Para Paradox 24 
(r.v. 2019) rozpěrky, 2 přilby s bluetooth, ZP 
na solo, vše jako celek za 250 000 Kč, dohoda 
možná. Kontakt: 774 804 795, Zlín
■ Prodám krosnu XC 200 Evo Walkerjet, 
nálet 100 h, plus křídlo MAC Para Charger 31 
(r. 2018), nálet 15 h. Cena dohodou.  
Kontakt: Josef 777 244 385, Trutnov

Více na www.paragliding -bazar.cz

www.parashop.cz
Sleva 5% při zadání kódu PilotLAA
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