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Přehled leteckých nehod na území ČR a ve světě  

Letecké nehody se stávají již od počátků letectví. Přes výrazný pokrok ve spolehlivosti 

technologií v letecké dopravě je zřejmé, že nehodám nelze nikdy zcela zabránit. Mezi 

nejkritičtější fáze letu patří vzlet a přistání, protože letadla jsou ovládána piloty. Může se 

projevit to, co se neprojevilo při letu (např. nefunkčnost nějakého přístroje). Velkou roli hrají i 

meteorologické podmínky. Poryv větru může vychýlit letadlo a lze na to jen omezeně 

reagovat, z důvodu nízkých výšek a malých rychlostí, to následně může mít fatální následky. 

Pokud k něčemu takovému dojde v jiné fázi letu, tak není problém letadlo vyrovnat. Navíc 

letadlo řídí stroje, kdežto ve fázi vzletu nebo přistání záleží zejména na znalostech a 

zkušenostech pilota. 

Přestože základním cílem je, aby k leteckým nehodám nedocházelo, dávají základ pro 

vznik nových bezpečnostních pravidel, která chtějí zaručit, aby se obdobné události již 

neopakovali. Také lze zvyšovat standardy, které se budou plnit již při vzniku mimořádné 

události, aby se co nejvíce eliminovaly následky. Dávají podnět pro vývoj nových hasiv a 

další bezpečnostních prvků, které by měly být použity na palubách letadel. 

Z dostupných informací a statistik vyplývá, že čím menší letadlo tím větší 

pravděpodobnost, že může dojít k mimořádné události (vážný incident, letecká nehoda). Malá 

letadla mají nižší stabilitu při letu, protože jsou lehká (např. sportovní letadla), i malý poryv 

větru je může značně vychýlit. 

V Evropské unii působí v oblasti civilního letectví Evropská agentura pro bezpečnost 

letectví (European Aviation Safety Agency – EASA). Jejím hlavním úkolem je prosazovat 

společné standardy bezpečnosti a ochrany životního prostředí v oblasti civilního letectví. 

EASA v současné době buduje těsné pracovní vztahy s odpovídajícími partnerskými 

organizacemi na celém světě, mezi něž patří Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

(International Civil Aviation Organisation - ICAO), Federální úřad pro letectví (Federal 

Aviation Administration - FAA) v USA a příslušné úřady pro letectví v Kanadě, Brazílii, 

Izraeli, Číně a Rusku. Cílem pracovních úmluv mezi EASA a těmito organizacemi je 
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celosvětová harmonizace standardu v civilním letectví a podpora osvědčených postupů v této 

oblasti. 

Letecká doprava je nejbezpečnějším způsobem cestování a přepravy zboží po celém 

světě. Každou minutu se nachází ve vzduchu tisíce strojů letících všemi možnými směry. 

Většina z nich dosáhne bez problémů svého cíle. Jsou však okamžiky, kdy se posádky a 

cestující dostanou do situace, která může skončit tragicky. Tato příloha podává přehled 

o leteckých nehodách, které se staly v posledních 20 letech (2001 – 2011) na území ČR i 

ve světě. Jsou vzaty v úvahy letecké nehody letadel velikostně a kapacitně srovnatelných 

s Airbus A321. Pro srovnání letadel se bude vycházet z technických dat Airbus A320, protože 

jsou až na několik detailů rozdílné, avšak velikostně a kapacitně jsou srovnatelné. Tomuto 

typu letadla odpovídá např. Boeing 737, Boeing 757. 

Airbus A320 

Airbus A320 je dopravní letoun vhodný pro krátké až středně dlouhé lety. S jeho 

vývojem se začalo v 80. letech jako reakci na úspěch tehdy velmi populárního Boeingu 727. 

Nový stroj měl mít stejnou kapacitu, ale nižší provozní náklady. Společnost minimalizovala 

náklady na spotřebu použitím nejmodernějších technologií. Jako první v něm byla použita 

například technologie fly by wire, kdy z kokpitu se přenášejí pouze elektrické signály 

k servomotorům. Má skleněný kokpit a je prvním letounem s jedinou uličkou.  

Tab. 1   Základní údaje o Airbus A321 

Základní údaje 

délka 37,57 m 

výška 11,76 m 

rozpětí 34,09 m 

hmotnost 66 t 

cestovní rychlost 870 km∙h
-1

 

dolet 3570 km 

motory 2 proudové motory 

kapacita 150 – 180 osob 
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Rozdíly Airbus A320 a Airbus A321 

A321 je prodloužená verze A320 s minimálními změnami, ale kapacita je navržena 

na více pasažérů a má větší dolet. Plocha křídla byla mírně zvětšena, oproti A320 má 

dvouštěrbinové klapky a podvozek je zesílen. Pohon zajišťují silnější verze motorů CFM56 a 

V2500. Typický dolet se 186 pasažéry je pro A321-100 asi 4 300 km. Poháněn je 

dvěma dvouproudovými motory CFM56-5 nebo IAE V2500 s tahem 138 kN. 

Letecké nehody na území ČR 

V ČR se v posledních 20 letech žádná nehoda obdobného typu letadla jako Airbus 

A321 nestala. Dle statistik Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod se letecké 

nehody stávají v oblasti všeobecného letectví, v souvislosti s rekreačním a sportovním 

létáním. 

Letecké nehody ve světě 

V rámci světového letectví k leteckým nehodám dochází, i když je snaha jím stále 

předcházet. Dochází k mimořádným událostem u letadel, která odpovídají velikostně a 

kapacitně Airbus A321. V této části budou uvedeny základní informace vybraných leteckých 

nehod, které se staly ve světě v posledních 20 letech. 

1. únor 1991, Los Angeles (USA) 

K letecké nehodě došlo z důvodu střetu dvou letadel na letišti v Los Angeles. Boeing 

737-3B7 (83 cestujících a 6 členů posádky) byl naveden na přistávací dráhu a zároveň se 

na této dráze připravoval ke vzletu Fairchild Swearingen Metroliner SA-227AC (10 

cestujících a 2 členové posádky). Při přistání Boeingu došlo k explozi, pozdější vyšetřování 

ukázalo, že nešlo o bombu na palubě letadla, ale o srážku dvou letadel. Srážku přežilo 67 

osob, z Metroliner nepřežil nikdo. Příčinou nehody byla ztráta situačního povědomí o pohybu 

letadel a chybné vyhodnocení identifikace letadel. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vztlakov%C3%A9_klapky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvouproudov%C3%BD_motor
http://www.airliners.net/photo/SkyWest-Airlines/Fairchild-SA-227AC-Metro/0921264/L/&sid=8bc85a14c51d6735ef71339568b23fb2
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3. březen 1991, Colorado (USA) 

K havárii letadla Boeing 737-291/Adv došlo na cestě z Denveru do Colorada. Přestože 

panovalo krásné slunečné počasí, během letu zasáhly stroj silné turbulence a předpověď 

hlásila prudké poryvy větru i na cílovém letišti. K letecké nehodě došlo ve fázi přistání, kdy 

se letoun obrátil 300 m nad zemí na záda. 20 cestujících a 5 členů posádky zemřelo okamžitě 

po dopadu a následné explozi paliva. Příčina nehody nebyla zjištěna. 

20. leden 1992, Lyon (France) 

Letecká nehoda se stala při letu z Lyonu do Štrasburku. Na palubě bylo 82 cestujících 

a 5 členů posádky. Při přistávání narazil letoun Airbus A320-111 do horského hřbetu. Přežilo 

pouze 9 cestujících. K nehodě vedla souhra nešťastný náhod - neznalost pilotů nového stroje 

Airbus A320, prudší klesání, než mělo být, poryv větru, řídící letového provozu ve Štrasburku 

nesprávně varoval posádku – používal směry „vpravo“ a „vlevo“, které se nesmí 

při komunikaci s piloty používat atd. 

22. březen 1994, Novosibirsk (Rusko) 

K letecké nehodě došlo při letu Airbus A310-304 na pravidelné lince Moskva - 

Hongkong. Mezi cestujícími se nacházely i děti dvou kapitánů přítomných v letadle. Děti byly 

vpuštěny do kokpitu, aby viděli, co obnáší práce jejich otců. Chlapci se  pří zkoušce 

pilotování letadla podařilo částečně vypnout autopilota, čehož si nikdo nevšiml. A následně 

sérií nevhodných manévrů došlo k pádu letadla. Tuto nehodu nikdo nepřežil. 

8. září 1994, Pittsburgh (USA) 

Boeing 737-3B7 havaroval na lince Chicago O'Hare - Pittsburgh. V sedm hodin večer 

se let blížil za jasného počasí a bezvětří na přistání. Když stroj prolétal úplavem za letadlem 

před sebou, naklonil se náhle doleva a zřítil se. Všech 132 pasažérů včetně posádky zahynulo. 

Průběh nehody byl podobný jako u nehody, která se stala 3. březen 1991 v Coloradu (USA). 

Příčina nehody také nebyla zjištěna. 

  

http://www.airliners.net/photo/United-Airlines/Boeing-737-291-Adv/0433552/L/
http://www.airliners.net/photo/Air-Inter/Airbus-A320-111/1233420/L/&sid=b319bf519b3be8325dcd9108b7f7d072
http://www.airliners.net/photo/Aeroflot/Airbus-A310-304/0787153/L/&sid=c0d1ef8503017ad46cda178d4e3cc8c3
http://www.airliners.net/photo/USAir/Boeing-737-3B7/0224159/L/&sid=c9cffae75cc83d38c18183d6f0fe95ee
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1. únor 1996, Puerto Plata (Dominikánská republika) 

Letecká nehoda se stala při letu z Purto Pabla do Frankfurtu nad Mohanem. Necelých 

pět minut po vzletu zmizelo letadlo Boeing 757-225 z obrazovky radaru. 176 cestujících a 13 

členů posádky zahynulo. Příčinou nehody bylo, že se kapitán rozhodl vzlétnout i přes 

podezření na nefunkčnost rychloměru, který nakonec způsobila pád letadla. Navíc Boeing 757 

stál na letišti Puerto Plata déle než tři týdny, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby se mu v 

Pitotových trubicích mohly uhnízdit hmyz (vosy kutilky). Vyšetřovatelé přijali tuto hypotézu 

jako velmi pravděpodobnou. 

9. červen 1996, Richmond (USA) 

Boeing 737-2H5  letěl z New Jersey do Richmondu. Když kapitán zahájil s Boeingem 

přiblížení na letiště, jeho stroj se prudce naklonil doprava. Bylo mu jasné, že je něco 

s kormidlem. Otočil tedy řídicí páku opačným směrem a vyšlápl levý pedál. Ten se však ani 

nehnul. Stroj letěl v prudkém náklonu 30 sekund, během kterých se pilot snažil zabránit, aby 

se obrátil na záda. Potom najednou neznámé síly povolily a křídla se vrátila do vodorovné 

polohy. To se opakovalo ještě dvakrát, nakonec se kapitánovi podařilo bezpečně přistát. 

Tento vážný incident pomohl k vyřešení nehod, které se staly 3. března 1991 

v Coloradu (USA) a 8. září 1994 v Pittsburghu (USA). Za příčinu obou uvedených nehod bylo 

uvedeno zablokované kormidlo. Od zablokování kormidla k dopadu na zem neuplynulo ani 

deset sekund. Posádka neměla žádnou šanci. 

Výrobci bylo nařízeno, aby změnil konstrukci ventilu posilovače řízení. Výměna 

zařízení u tisíců letadel stála firmu Boeing stovky milionů dolarů. Po výměně ventilů 

posilovače řízení už k žádné podobné nehodě u Boeingů 737 nedošlo. 

2. říjen 1996, Lima (Peru) 

Třicet minut po startu se v noci zřítil do Tichého oceánu Boeing 757-23A. Let měl 

namířeno z Limy do Santiga de Chile. Pár minut po startu zjistil kapitán letu, že přestaly 

fungovat všechny výškoměry a vzápětí na to i indikátory rychlosti. Piloti měli dojem, že se 

centrální počítač letadla zbláznil. Vydával řadu nelogických povelů a to vše provázela série 

http://www.airliners.net/photo/Birgenair/Boeing-757-225/0943378/L/&sid=b7247d3571a280fe5299339d54f95404
http://www.airliners.net/photo/Eastwind-Airlines/Boeing-737-2H5/0216937/L/
http://www.airliners.net/photo/AeroPeru/Boeing-757-23A/0291738/L/&sid=b455a96d7b22311cc930b05054032ccb
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výstražných signálů varujících před akutním nebezpečím. V temné noci a nad hladinou 

Tichého oceánu tak piloti nebyli schopni určit polohu, rychlost a výšku letu ani vizuálně. 

Požádali proto o pomoc středisko letového provozu. To jim chybějící údaje dodalo. Ani 

dispečer, ani piloti však netušili, že jsou nesprávné. Počítač Boeingu 757 totiž na věž v Limě 

odesílal chybné informace. Nakonec došlo k letecké nehodě, kdy Boeing 757 zřítil do oceánu. 

Příčinou nehody byla lepicí páska. Při čištění letadla se statické sondy, které dodávají 

počítačům informace o tlaku vzduchu, přelepují, aby se do nich nedostala voda. Před startem 

však letištní obsluha zapomněla pásku odstranit. Nevšiml si toho ani technický inspektor, ani 

kapitán letadla. 

12. listopad 1996, Dillí (Indie) 

V tento den došlo ke srážce Boeing 747-168B a Iljušin IL-76TD nad mezinárodním 

letištěm v Dillí. Letadla se zřítila asi 60 km západně od Dillí uprostřed polí. Na obou palubách 

bylo celkem 349 osob. Nikdo havárii nepřežil. Srážku způsobila zastaralá technika a špatná 

komunikace. Došlo k sérii zdánlivě drobných přehlédnutí, která vedla k nezměrné katastrofě. 

Její vyšetření s sebou přineslo i řadu zlepšení. Indické letiště odbavuje přes 20 milionů 

cestujících ročně. Od doby, kdy byl uveden do provozu nový radar a otevřen další letový 

koridor, zde k žádné nehodě nedošlo. 

6. srpen 1997, Guam (USA) 

Na palubě Boeingu 747-3B5 bylo 231 cestujících a 23 členů posádky. Let ze Soulu 

směřoval na ostrov Guam. K letecké nehodě došlo při přibližování k RWY v noci za hustého 

deště, kdy nebylo vidět naváděcí světla letiště. K nehodě došlo z důvodu únavy posádky. 

Navíc zařízení, které mělo poskytnout posádce více času na potřebnou reakci, bylo nevhodně 

nastaveno. Nehodu přežilo pouhých 26 osob. 

2. září 1998, Halifax (Kanada) 

Stroj McDonnell-Douglas MD-11 letěl z New Yorku do Ženevy. V blízkosti 

kanadského pobřeží ucítili piloti kouř. Domnívali se zprvu, že jde o poruchu klimatizace. 

Velmi rychle však pochopili, že situace na palubě vyžaduje mimořádná opatření. Rozhodli se 

http://www.airliners.net/photo/Saudi-Arabian-Airlines/Boeing-747-168B/0895861/L/&sid=75fb2228f72b76747e85d538514ca652
http://www.airliners.net/photo/Kazakhstan-Airlines/Ilyushin-Il-76TD/1342161/L/&sid=b291808247e360f8e7f9656630e639a9
http://www.airliners.net/photo/Korean-Air/Boeing-747-3B5/0874161/L/&sid=668177485770349adbdd789916596fa3
http://www.airliners.net/photo/Swissair/McDonnell-Douglas-MD-11/0345246/L/&sid=ecf91b6105cb1990855cf9de2633fd7f
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pro odklonění letu do Halifaxu. Tam však nedoletěli a zřítili se do moře. Příčinou letecké 

nehody byl zkrat v elektroinstalaci, který následovně způsobil požár. Ve vodách Atlantského 

oceánu našlo smrt 215 cestujících a 14 členů posádky. 

31. říjen 1999, Atlantský oceán (pobřeží USA) 

Na palubě Boeing 767-366ER se nacházelo 202 cestujících a 15 členů posádky na 

trase Los Angeles – Káhira s plánovaným mezipřistáním v New Yorku. Konstrukce letadla 

pod vlivem zátěže přesahující veškeré limity, které nastali v průběhu letu, se začala 

povolovat. Několikrát se prudce změnila výška letu. Pravděpodobnou příčinou letecké bylo 

vychýlení z kurzu a následný pád do oceánu způsobený zásahy zastupujícího prvního 

důstojníka do řízení. Leteckou nehodu nikdo nepřežil. 

24. srpen 2001, Lajes (Azorské ostrovy) 

V polovině letu z Toronta do Lisabonu zjistila posádka Airbus A330-243, že palivové 

nádrže jsou prázdné. 12 000 metrů nad hladinou Atlantiku se proto letoun dostal do vážných 

potíží. Z motoru č. 2 unikalo palivo a přestal fungovat. Palubní počítačový systém piloty 

předtím opakovaně varoval, ale ti se domnívali, že jde o poruchu počítače. Za chvíli přestal 

fungovat i motor č. 1. Posádce se podařilo úspěšně doplachtit na Azorské ostrovy (asi 130 

km) a tam uskutečnila nouzové přistání. Všech 306 cestujících a členů posádky přežilo. 

Příčinou nehody bylo, že přečerpávané palivo tak neproudilo do motoru, ale do trupu letadla. 

Své sehrála i neopodstatněná nedůvěra posádky k palubním počítačům. Kombinace těchto 

faktorů měla téměř fatální následky. 

25. květen 2002, Tchajwanský průliv (Tchaj-wan) 

Tato letecká nehoda se stala na jedné z nejrušnějších leteckých cest na světě. Boeing 

747-209B měl namířeno z Taipei  do Hongkongu. Na palubě bylo 206 cestujících a 19 členů 

posádky. Letadlo se v průběhu letu rozlomilo. Příčinou této nehody byla 20 let stará 

neopravená závada. V roce 1980 letadlo přistálo pod příliš vysokým úhlem náběhu a 

při přistání škrtlo zádí o RWY. Nalezené dokumenty dále potvrzovaly, že den po incidentu 

byla provedena provizorní oprava. Mechanici překryli poškozenou plochu velkým hliníkovým 

plátem a zásadní oprava měla proběhnout během čtyř měsíců. Rýhy v plášti byly příliš dlouhé 

http://www.airliners.net/photo/EgyptAir/Boeing-767-366-ER/0164695/L/
http://www.airliners.net/photo/Air-Transat/Airbus-A330-243/1538561/L/&sid=abb6c78f6dca262a16a417b923db34cb
http://www.airliners.net/photo/China-Airlines/Boeing-747-209B/0240441/L/&sid=d2074357eb5d28ba5a0aed9ba573cf19
http://www.airliners.net/photo/China-Airlines/Boeing-747-209B/0240441/L/&sid=d2074357eb5d28ba5a0aed9ba573cf19
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a hluboké. Správně měla být celá sekce vyříznuta a nahrazena novou. K tomu ale 

pravděpodobně nedošlo. 

3. leden 2004, Šarm aš-Šajch (Egypt) 

K letecké nehodě došlo při letu ze Šarm aš-Šajch do Paříže. Letadlo Boeingu 737-3Q8 

se zřítilo do moře. Zahynulo všech 135 cestujících včetně posádky. Za hlavní příčinu byl učen 

chybějící výcvik posádky, která nebyla připravena na vzniklou situaci (pravděpodobná ztráta 

dezorientace v bezměsíčné tmavé noci). Většina států Evropské unie zakázal provoz ve svých 

vzdušných prostorech společnosti Flash Airlines (majitel letadla), která následně zkrachovala. 

2. srpen 2005, Toronto, (Kanada) 

Jednalo se o let Airbus A340-313X z Paříže do Toronta. Přistání bylo prudké a tvrdé. 

Krátce po dosednutí začalo letadlo divoce nadskakovat a mohutný stroj jedoucí téměř 

stopadesátikilometrovou rychlostí vyjel z dráhy. Když se konečně zastavil, kabinou začal 

prostupovat štiplavý zápach. Na palubě vypukla panika. Plameny a dým se rychle šířily. 

Z hořícího vraku se podařilo uniknout všem 297 pasažérům a členům posádky. Příčinou 

letecké nehody bylo nepříznivé počasí (bouřka) a to, že na začátku přistávací dráhy letělo 

letadlo v mnohem větší výšce, než mělo. Když nakonec dosedlo, bylo už téměř v polovině 

RWY. Za takových podmínek neměla posádka dost času, aby stroj zastavila. 

14. srpen 2005, Athény (Řecko) 

K letecké nehodě, kterou nikdo nepřežil, došlo na trase Kypr – Athény. Na palubě 

Boeingu 737-31S bylo celkem 115 cestujících a 6 členů posádky. Příčinou nehody bylo 

špatné vyhodnocení alarmu piloty, který signalizoval dekompresi trupu. Varovný signál 

přisuzovali vzletové konfiguraci, která má však fungovat pouze na zemi. Než přišli na to, kde 

byla chyba, upadli do bezvědomí (hypoxie). Letadlo se zřítilo nedostatkem paliva a narazilo 

do země. 

15. leden 2009, New York (USA) 

Z důvodu střetu s ptáky ve výšce 1000 m došlo k požáru motoru a následně i 

k výpadku motorů. Na palubě bylo v tu chvíli 150 cestujících a 5 členů posádky. Jakmile 

http://www.airliners.net/photo/Flash-Airlines/Boeing-737-3Q8/0483856/L/&sid=9c8ed0a0e1f8986984c6bd29faa44a2c
http://www.airliners.net/photo/Air-France/Airbus-A340-313X/0952940/L/&sid=33a4083c3b91122b5cf4b9824a614b7f
http://www.airliners.net/photo/Helios-Airways/Boeing-737-31S/0886316/L/&sid=75bcfd87fdea027383df7cddc3006362
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vypoví motory službu, z Airbusu A320 se stává šedesátitunový kluzák. Klesal každou 

sekundu o pět metrů. Při rychlosti, kterou v tu chvíli letěl, by se během tří minut zřítil 

na město pod sebou. Protože letiště bylo ve vzdálenosti 11 km, rozhodl se kapitán 

k riskantnímu kroku a to k přistání na řece Hudson. Nouzové přistání se povedlo a všichni 

cestující včetně posádky přežili. 

Shrnutí 

Z uvedeného vyplývá, že letecké nehody se mohou stávat z různých příčin. 

Do přehledu byly uvedeny letecké nehody dopravních letadel a nejsou uvedeny nehody 

nákladních letadel. Důležité je poučit se ze všech leteckých nehod a zajistit, aby se podobné 

mimořádné události neopakovaly či jejich počet aspoň eliminovali. Z hlediska počtu nehod 

byl nejkritičtější rok 1996, kdy ke čtyřem velmi významným leteckým nehodám. K nehodám 

často vedou chyby posádky a nepříznivé meteorologické podmínky. 


