
Rozbor letecké nehody 
 
Obecné informace: 
 
Pád letounu Zlín 142 u obce Trnávka ze dne 11.3 2007. Provozovatelem letounu Zlín 142 byl Aeroklub 
Ostrava, o.s . Poznávací značka letounu OK –OPM. Čas nehody 11:27 UTC. Tohoto dne byl informován  
ULZPN od Policie ČR o vzniku letecké nehody v blízkosti obce Trnávka. Bylo nahlášeno, že pilot a 
jeden cestující prováděli let do prostoru Kopřivnice. Odlet probíhal z mezinárodního řízeného letiště 
v Ostravě (LKMT) a celý let tedy probíhal v řízené části CTR letiště Mošnov. Při návratu letounu na  
letiště došlo k pádu letadla z třetí okruhové zatáčky a explozi. Pilot i cestující na místě zemřeli. 
Letadlo bylo nárazem do země a následným požárem úplně zničeno. 
 
Průběh letu: 
 
Vzhledem k pěknému počasí, které bylo v tento den, si pilot domluvil zapůjčení tohoto letadla u 
vedoucího letového provozu. Vzhledem k tomuto pěknému počasí pilot nabídl i možnost svezení další 
osobě (jeho kamarádovi), který pozvání přijal. Po příjezdu na letiště si pilot vyzvedl u vedoucího 
letového provozu příkaz k letu, který ho opravňoval k letu na jednu hodinu. Mělo se jednat o běžný 
let, který měl být kombinací dvou okruhů a letu do prostoru. Pilot letadlo řádně převzal po 
předchozím letu a osobně dohlížel na dotankování letadla před letem. Vzhledem k většímu pohybu 
letadel u aeroklubu si vedoucí letového provozu nevšiml, že s pilotem nasedá do letadla i cestující. 
Pilot tuto skutečnost řádně nenahlásil.  První let pilot provedl v čase od 11:36 do 11:55. Po vzletu 
pilot pokračoval nad Ostravu – Hrabůvku, kde nalétl přistávací kurz a pokračoval na finále pro dráhu 
22. Pilot tento let ukončil takto předčasně, protože cestujícímu se během letu udělalo nevolno. Po 
přistání cestující ihned opustil letiště. 
 
Průběh kritického letu. Rekonstrukce se opírá o záznamy letu OK – OPM, kterému byl přidělen  kod 
odpovídače  SSR 3346, tyto informace byly poskytnuty službou řízení letového provozu na letišti 
LKMT. Další nedílnou součástí rekonstrukce jsou výpovědi svědků, kteří letoun při kritickém letu 
viděli. 
 
Při tomto letu pilot měl opět na palubě cestujícího. Ve 12:10 se pilot běžným a dle mého úsudku 
správným hlášením přihlásil na frekvenci řízení letového provozu, kde seznámil  řídící o jaký druh 
letounu se jedná a jeho úmysly. Komunikace ze záznamového zařízení vypadala následovně: 
Mošnov věž, OK –OPM po nahození, je to Zlín 142 na stojánce Let s fly, informace Kilo na palubě, QNH 
1033, dráha v použití 22, chtěli bysme pojíždět na vyčkávací dráhy 22, bude to let VFR, bez letového 
plánu do prostoru Kopřivnice, na odpovídači máme ještě nastaveno 3346. 
Řídící letového prostoru, schválil tento úmysl  a udělil pilotovi povolení pojíždět na vyčkávací místo 
dráhy 22. Pilot potvrdil toto povolení zopakováním (běžný způsob). V 12:13 vydal řídící letového 
provozu povolení ke vstupu na dráhu 22. Toto povolení pilot zopakoval a tím i přijal. 
 
Po vzletu, který byl v 12:15 pilot nasadil kurzem přímo na Kopřivnici, kde ve 12:19 provedl pravou 
zatáčku.  Letoun byl vybaven odpovídačem modu C, ale podle záznamu multiradarového systému, 
nedostával pracovník řízení letového provozu informace o hladině ve které se letadlo nacházelo. 
Z těchto informací, lze vyvodit to, že pilot nepřepnul odpovídač do modu A do modu C. Pracovník 
řízení letového provozu měl tedy přehled o letounu, který dostal přidělený kod odpovídače 3346, 
pouze o jeho poloze.  
V prostoru Kopřivnice- Štramberk, pilot provedl tři zatáčky o 360° vpravo. Po ukončení tohoto 
manévru což bylo 12:24 pilot pokračoval směrem na obec Příbor, což bylo kurzem  035°. Obec Příbor 
pilot asi prolétával kurzem 010°. 



Ve 12:26 letoun pokračoval kurzem přibližně 015° což byla přibližná poloha po větru levého okruhu 
pro dráhu 22. Pilot v této poloze jak mu nařizuje zákon provedl nutné hlášení s pracovníkem řízení 
letového provozu. Hlášení vypadalo následovně: 
Mošnov věž, OK – OPM, jsme v poloze po větru levého dráhy 22, chtěli bysme na přistání. Stanoviště 
řízení letového provozu vydalo povolení k přistání na dráhu 22. Pilot letounu zprávu přijal, porozuměl 
ji a zopakoval ji, poté letadlo pokračovalo novým kurzem 035°až do 12:27:45, kdy se pracovníkovy 
ztratil z radaru a skončil záznam o letu s kodem 3346. Letadlo narazilo do země v kurzu asi 330° pod 
mírným úhlem. Místo dopadu bylo pole ve vzdálenosti  asi 23 metrů od pozemku s domem číslem 
popisným 61 v obci Trnávka. Po nárazu do země, letoun začal ihned hořet a následně vybuchl. Pilot i 
cestující neměli šanci na přežití. Letoun byl  po nárazu a následném požáru totálně zničen. 
 
Výpovědi svědků 
 
Letoun při jeho letu vidělo několik svědků, díky nimž lze dále upřesnit rekonstrukci samotného letu. 
Na základě těchto získaných podkladů, lze poté s daleko větší pravděpodobností určit poslední část 
letu letounu. Let nad obcí Příbor popsali dva svědci, kteří měli letecké zkušenosti. 
 
První ze svědků popsal let letounu z jižní strany obce Příbor. Z jeho výpovědi, bylo zřetelné, že letadlo 
letělo od Kopřivnice ve výšce zhruba 600 metrů v horizontálním ustáleném letu. Náhle se pilot 
pokusil o akrobatický obrat, dle výpovědi svědka se jednalo o nepovedený výkrut. Po tomto 
akrobatickém výkonu pilot srovnal letadlo a začal prudce stoupat směrem na obec. Tímto činem byl 
svědek ohromen natolik, že letoun pozoroval dále. Poslední co svědek viděl, bylo prudké potlačení  
s ubraným plynem a následně ztratil s letadlem vizuální kontakt. Ohromen touto události, poté už jen 
slyšel prudké přidání plynu. 
Druhý svědek, který slyšel a následně spatřil letadlo potvrdil výpověď prvního svědka. Letadlo prudce 
začalo stoupat, poté na snížený výkon klesat. V zápětí pilot opět zvýšil výkon motoru a převedl letoun 
do horizontálního letu, kde prudkými  manévry převáděl letoun z levé strany na pravou takzvaně 
„mával křídly“. 
 
V obci Trnávka a Kateřinice spatřili letoun, který přilétával od jihozápadu několik svědků na rozdílných 
místech. Někteří ze svědků měli zakrytý výhled na místo nehody domy nebo stromy, které se 
nacházely v blízkosti. 
 
První ze svědků vypověděl, že letadlo letělo na malé rychlosti v malé výšce a naklánělo se ze strany na 
stranu. Také uvedl zajímavou věc, že se mu po sluchu zdálo, že motor nemá pravidelný chod. Svědek 
odhadl výšku letu tak na 100 až 300 metrů, ve kterých letoun následovně spadl do vývrtky. Ve vývrtce 
se 2x až 3x otočilo kolem své osy. Ve vývrtce nebyl motor vůbec slyšet. Poté svědek uvedl, že motor 
opět slyšel a letoun měl tendenci vybrat vývrtku. Motor, ale opět měl nepravidelný chod a poté se 
letadlo převedlo do střemhlavého letu a svědek ho ztratil z dohledu. Následně se ozvala ráno a 
výbuch.  Dále už byl viděl pouze plameny z požáru. 
 
Druhý svědek byl upoután nepravidelným chodem motoru, velice malou rychlosti letadla a 
manévrováním letadla z jedné strany na druhou. Poté zvuk motoru zesílil, letoun začal stoupat, ale 
motor se brzy utlumil. Letadlo se vzápětí naklonilo na pravé křídlo, spadlo do vývrtky, kde udělalo asi 
tak 4 otočky a padalo přídí dolů. Po 4 otočkách narazilo do země vybuchlo a začalo intenzivně hořet. 
 
Třetí svědek vypověděl, že letoun začal na plný výkon stoupat pod obrovských uhlem a když bylo 
kolmo tak pilot ubral plyn. Poté letadlo překlopilo přídi dolů a začalo rotovat. Při pádu ve vývrtce 
svědka zaujal zvuk motoru, který se neustále měnil. Pilot se snažil vybrat pád, ale byl již příliš nízko a 
zmizel svědkovi za stromy. Následovala exploze a požár. 
 



Čtvrtý svědek uvedl, že motor letounu kolísal a byl nevyrovnaný. Výšku letounu odhadl na 100 metrů. 
Letadlo se začalo pohybovat směrem vzhůru, překlopilo se na pravou stranu a uvedlo se do vývrtky. 
Svědek uvedl, že tak v 50 až 70 metrech, se pilot pokusil vybrat pád. 
 
Pátý svědek vypověděl, že viděl letadlo pod nepřirozeně  velkým úhlem letadlo stoupat vzhůru. Po 
určitém časovém okamžiku, náhle přepadlo, letadlo se uvedlo do vývrtky a padalo k zemi až pod 
úhlem narazilo do země. Po nárazu do země následoval výbuch a byl viděn požár. 
 
Šestý svědek ze začátku viděl letadlo stoupat vzhůru. Následovalo utlumení motoru (motor ztichl), 
poté se letadlo začalo houpat. Následoval pád a let ve vývrtce. Asi po dvou otočkách se svědkovi 
ztratil letoun z dohledu. 
 
Další dva svědkové nebyli schopni popsat celý sled události, protože letadlo neměli v dohledu. Popsali 
pouze nepravidelný chod motoru a samotný let ve vývrtce. Poté následoval náraz, výbuch a požár. 
 
Zranění osob 
 
ULZPN při každém vyšetřovaní letecké nehody nebo incidentu sestavuje přehledovou tabulku 
zraněných/usmrcených osob.  Tabulka podává stručný přehled o události. Dle mého uvážení bych 
tabulku doplnil o odhadovanou škodu, která vznikla jak na letadle tak na majetku. Pokusím se 
odhadnout škodu která vznikla. 
 

Zranění Posádka Cestující 
Ostatní 

obyvatelstvo 

Smrtelně 1 1 0 

Těžce 0 0 0 

Lehce/bez zranění 0 0 0 

 
Tabulka předběžných odhadů o kterou bych tuto zprávu doplnil, by dle mého uvážení měla být 
směrodatná pro pojišťovny. Myslím jsi, že vyšetřovatelé mají na nehodu daleko objektivnější pohled 
než pojišťovny, které se snaží plnit co nejméně. Tímto nechci v žádném případě znehodnocovat nebo 
jakkoli poškozovat jednání pojišťovny, popřípadě jejich odhadců. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samozřejmě v tomto velice jednoduchém odhadu nejsou započítány veškeré náklady spojené 
s vyšetřováním, výjezdem hasičů a záchranných složek a mnoho dalších položek. 
 
 
 
 
 
 
 

Druh škody na letounu pilot cestující třetí strana 

Vzniklá materiální škoda  1 250 000 - - 20 000 

Ujma na zdraví - usmrcen usmrcen - 

Společenská ujma - - - - 

Ostatní zdravotní vynálohy - - - - 

Odhady celkové škody 1 270 000 



Poškození letadla 
 
Letadlo se při letecké nehodě a následném požáru totálně zdeformovalo jak dokládají fotografie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z fotografie, je již na první pohled patrné, že cestující ani pilot neměli při této letecké nehodě šanci na 
přežití. Náraz do země byl tak silný, že letoun se při nárazu do země rozlomil. 
 
Místo kde došlo k letecké nehodě, dokládá další fotografie. Jak je na ni vidět byla poškozená pouze 
zahrada přilehlého domu a pole na němž byla vysazena řepa. Myslím, jsi, že bylo veliké štěstí, že se 
pilotovi podařilo letoun zřítit do neobydlené části obce. Kdyby došlo k nárazu letadlo do obytného 
domu, mohly být škody na majetku i na zdraví lidí daleko větší. Po prozkoumání a zajištění trosek, 
byla půda v místě letecké nehody odbagrována z důvodu kontaminace ropnými látkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informace o osobách na palubě 
 
Jednalo se o 31 letého pilota, který byl držitelem všech potřebných oprávnění, které mu dovolovali 
let provést. Mezi základní patřily: 
 

a) Pilotní licence PPL (A) vydaná 23.11. 2006 – platná do roku 2011 
b) Kvalifikace SEP land 
c) Medical card II třídy úspěšně prodloužen  4.8. 2005 

 
Pilotní zkušenosti, dle mého mínění byly dostatečné k provedené letu za počasí, které panovalo na 
letišti. Pilot měl nálet přes 71 hodin, z toho na typu Zlín 142 5hodin a 21minut. Za posledních 90 dní, 
měl pilot odlétáno skoro 17 hodin. 
Pilotní kariéru, odstartoval výcvikem na letounu Zlín 43 dne 14.6. 2006. Úspěšné zakončení výcviku 
proběhlo standardním přerušovacím letem, který  byl vykonán dne 27.10. 2006. Při cvičeních, které 
ve výcviku učí pilota rozpoznaní přetažení letadla a zábranu vývrtky (pádu), musel být tento let 
předčasně ukončen z důvodu nevolnosti a nepříjemným pocitům žáka. 
Instruktor při své výpovědi uvedl také skutečnost, že musel zakročit, protože při prvním samostatném 
letu po okruhu, pilot provedl nízký průlet na dráhou a při nízkém průletu ještě mával křídly. Další 
zásah instruktora byl nutný v případě, kdy pilot provedl nízký let na Jindřichovým Hradcem. 
Od vykonání pilotní zkoušky do ledna 2007 pilot prováděl lety pouze na zmíněném typu Zlín 43. 
V rozmezí  17. 2. Až 25.2. 2007 pilot podstoupil typový výcvik na letoun Zlín 142. Na tomto typu 
letounu pilot létal až do havárie.  
Přezkušující instruktor vypověděl, že pilot působil velice klidným a vyrovnaným dojmem. Jeho 
hodnocení na typový výcvik bylo velice dobré. 
 
Informace o letadle 
 
Letoun Zlín 142 je československý dvoumístný sportovní /cvičný letoun. Je to letoun, který je určen 
pro základní a pokračovací výcvik dále pro nácvik a létání AKROBACIE. Tohle je definice, kterou 
najdete na veškerých letových serverech. Jednoznačně se jedná o akrobatický letoun, který reaguje 
velice rychle na výchylky kormidel.  Letoun OK – OPM byl jednomotorový dolnoplošník, který je 
vybaven přídovým pevným podvozkem. Výrobcem tohoto letounu byl MORAVAN, n.p. Otrokovice a 
rok výroby byl 1984. Celkový nálet letounu byl 2045,01 hodin a veškeré důležité dokumenty byly 
platné: 
 

a) Osvědčení o letové způsobilosti – PLATNÉ 
b) Potvrzení o údržbě a uvolnění do provozu – PLATNÉ 
c) Pojištění odpovědnosti za škodu – PLATNÉ (do 31.12. 2007) 

 
Pohonná jednotka  M 337 AK, byla vyrobena v roce 1981 a celkový nálet činil 2065,05 hodin. 
Vrtule typu  V 500 A byla vyrobena v roce 1947 a její celkový nálet činil 2871,58 hodin. 
 
Dne 5.5. 2006 byl LOM Praha, s.p. prodloužen technický rezurs motoru o 200 hodin. Od prodloužení 
toho rezursu motor vykonal pouze 67 hodin.  
Dne 11.3. 2007 byl tento letoun v provozu a nebyly zaznamenány žádné nedostatky. S letounem letěl 
instruktor, který vypověděl, že nepociťoval žádné nezvyklé chování letadla. Po přistání tohoto dne 
bylo letadlo dotankováno 67 litry leteckého benzínu AVGASS 100 LL. Následně byl letoun předán 
pilotovi. 
 
Meteorologická situace 
 



Dle získaných informací od Letecké meteorologické služby zasahoval do střední Evropy výběžek 
vysokého tlaku, z čeho vyplývá, že na našem území bylo  přijatelné počasí. Tuto skutečnost dokládá i  
automatická informační služba koncové řízené oblasti  (ATIS), která byla vysílána v době uskutečnění 
letu i samotné havárie. Jednalo se o informaci KILO, která po dešifrování říkala asi toto: 
 

a) ILS/DME approach – ILS/DME přiblížení 
b) Runway in use 22 – dráha v užívání 22 
c) Transition  level 50 – převodní hladina 50 
d) METAR MOŠNOV issued at 12:00 – METTAR MOŠNOV vydaný ve 12:00 
e) Wind variable 2 kt – proměnlivý vítr 2 kt 
f) Visibility 10 km or more – viditelnost 10 km nebo více 
g) Cloud FEW 4000 ft – oblačnost 1/8 – 2/8 ve 4000 ft 
h) Temperature 9 – teplota 9 °C 
i) Dew  point 0 – rosný bod 0 °C 
j) QNH 1033 – QNH 1033 hPa 
k) NOSIG –  žádné očekávané změny 

 
Všechny tyto podmínky byly plně dostačující k bezpečnému provedení letu za vidu (VFR) 
 
Radionavigační a vizuální prostředky 
 
Letoun byl vybaven standardnímy radionavigačními prostředky 
 
Spojovací služba 
 
Jak již bylo řečeno, pilot správně komunikoval na frekvenci 120,8 MHz což je frekvence přidělena 
stanovišti TWR (věž). 
 
Informace o letišti 
 
Vzhledem k větrným podmínkám se využívala na letišti dráha 22. Dráha je betonová s dostatečnou 
délkou pro vzlet i přistání tohoto typu letounu. 
 
Letové zapisovače a ostatní záznamové prostředky 
 
Letoun nebyl vybaven, žádným druhem zapisovače letových údajů, které by pomohli k rekonstrukci 
letu. K určení letu byly využity záznamy ATM na letišti v Mošnově. Vyšetřovatelé měli k dispozici 
pouze tyto záznamy: 
 

a) Záznam komunikace pilota se stanoviskem řízení letového provozu 
b) Informace z multiradarového systému (AL S) toho dne 

 
Z informací multiradarového systému, nebylo možné určit výšku letu.  Jak již bylo zmíněno a 
vysvětleno, pilot měl odpovídač pouze v modu A, který určuje pouze polohu.  I když pilot nepřepnul 
odpovídač do daného modu byla k dispozici informace P3D – 40, díky niž byla možnost zakreslení 
vertikálního profilu letu. Je třeba také uvést, že se jedná pouze o pravděpodobný let. 
 
Popis místa nehody a trosek 
 
Kontakt letounu se zemí byl pod mírným úhlem na okraji pole v obci Trnávka. Zeměpisné souřadnice 
místa nehody jsou 49° 55΄ 21“ N a  12° 36΄ 19,6“ E. Letoun při nehodě a následném požáru zcela 
shořel.  Letoun havaroval přídi do země a jeho trosky se zabořili do pole přibližně 70 – 90 cm.  Letoun 



se nacházel v poloze břichem dolů. V místě havárie byly rozsety zbytky letounu a to především 
překrytu kabiny letadla. Požár měl největší intenzitu v oblasti pilotní kabiny a středu trupu.  
 
Trup v blízkosti za pilotní kabinu, byl zcela zdeformován, ovšem  vodorovné ocasní plochy byly 
zachovány.  Směrové kormidlo bylo urváno z trupu a nacházelo se vytočené o zhruba 120° od své 
neutrální polohy.  
Křídla, jak levé tak pravé byly zničeny v oblasti náběžné hrany po nárazu do země. Nutno podotknout, 
že obě křídla byla takřka symetricky zničena.  Následným požárem, který vznikl byla křídla ožehnuta 
hořícími pohonnými hmotami umístěnými v křídlech. Vztlakové klapky se nacházely v poloze 
„zavřeno“. Pravé křidélko bylo nárazem odděleno od křídla.  
Všechna řídící lana a táhla k ovládání letounu kolem jeho os, byla neporušena a řádně zajištěna. 
Pouze  táhlo příčného řízení bylo přerušeno, ale to se přisuzuje vysoké teplotě při hoření. Na koncích 
byla opět řádně zajištěna.   
 
Z kabiny, která byla zcela ničena požárem nebylo možné určit polohu jednotlivých ovladačů. 
Rychloměry a variometr ovšem samotný náraz i požár vydrželi. Z rychloměru bylo možné vyčíst 
rychlost 170 – 175 km/hod a variometr ukazoval hodnotu  Vy = -2 m/s. Ovšem kovové věci jako jsou 
připustí také požár nezničil. Připusť ovládání výkonu motoru, se nacházela v poloze „volnoběh“. 
 
Motor byl po nárazu vytržen v motorového bloku. Motor byl vůči trupu vyosen o zhruba 35° doleva.  
Listy vrtule byly rovněž zničeny. Jeden z listů byl ohnutý a zaseknutý v prvním válci. Druhý list vrtule 
byl zkroucen do spirály. 
 
Dne 12.3. byl letoun podroben detailní prohlídce a byla zjištěny tyto údaje: 
 

a) Přepínač magnet v poleze 1+2 
b) Hlavní vypínač – zapnut 
c) Ovladač palivového kohoutu se nacházel v poloze L+P 

 
Motor se po částečném očištění od hlíny zasílal na expertízu do LOM Praha, s.p., kde měl být 
podroben prozkoumání zda fungoval v pořádku. Elektroinstalace která zajišťuje zapálení směsi 
v motoru, byla pořádku. Olejový filtr byl rozebrán a zkontrolován, zda se na něm nenacházejí kovové 
časti. 
 
Lékařské a patologické nálezy 
 
Po provedení pitvy a následná soudní expertíza neprokázala, že pilot během letu byl ovlivněn 
toxickými látkami, alkoholem nebo drogami. Ve zprávě je také uvedeno, že pilot nevdechoval za let 
žádné těkavé látky, které vznikají nedokonalým spalováním motoru. Žádné chorobné nálezy, které by 
stály za příčinou nehody, se nepodařilo najít.  
I přesto, že pilot i cestující byli připoutání pětibodovým bezpečnostním pásem byli po nárazu mrtví. 
Došlo k neslučitelným zraněním se životem. Podle úrazových nálezů, je zřejmé, že pilot se snažil 
letoun pilotovat až do samotného nárazu. Pilotní páka se nacházelo v poloze „přitaženo“. 
 
Požár 
 
Jako první byly na místě neštěstí hasiči z letiště Mošnov, kteří okamžitě po příjezdu začali s hašením 
požáru. Požár zachvátil celý letoun včetně dvou členů posádky, které hasiči našli již mrtvé. Hasiči 
prováděli hašení bez manipulace s letounem. K jejích práci se přidali i hasiči z města Ostravy a 
Nového Jičína. Po uhašení požáru, se jednotka hasičů z letiště Mošnov, vrátila na základu. O zajištění 
místa nehody a dohašení požáru se postarali jednotky zbývajících hasičů a Policie ČR. Následně se 



čekalo na příjezd komise ULZPN. Po příjezdu komise hasiči i police, pomohli s vyproštěním těl 
z letounu a odklidem trosek. 
 
Pátrání a záchrana 
 
Vzhledem k jasnému místu nehody, nebylo pátrání nutné. Díky přesnému popisu svědků, kde 
k nehodě došlo, nelze hovořit o pátrání. Záchrana členů posádky vzhledem k povaze nehody nebyla 
možná. Intenzita požáru byla natolik velká, že záchranáři se nemohli k posádce dostat. K této nehodě 
odstartoval i vrtulník záchranné služby, ale jeho let byl bezpředmětný. 
 
Testy a výzkum 
 
Již z výpovědi svědků vyplývá, že pohonná jednotka nepracovala správně. Proto musel být motor 
podroben expertíze jak je již výše uvedeno.   
Expertíza motoru, měla za úkol posoudit hlavní složky motoru, zda v kritické fázi letu fungoval. Dále 
bylo třeba se zaměřit na vrtuli a její funkci.  
 
Výsledná expertíza prokázala, že motor fungoval zcela správně. Motor nejevil žádné známky 
únavového opotřebení. Olej se nacházel na všech důležitých mazaných částech. Zapalovací systém 
nenaznačoval žádné pochybení tedy fungoval správně. Co je ovšem zajímavé, je že škrtící klapka se 
nacházela v poloze „plně otevřena“, protože v palivovém systému se nacházelo palivo. 
 
Vrtule dle výsledných simulací fungovala také správně. 
 
Informace o provozních organizacích 
 
Provoz aeroklubu probíhal dle všech platných předpisů. Předpis, kterým se řídí aerokluby je P-1. 
(citace) 
Ve směrnici P-1, hlava – 5, povolování letů, přestávky v létání, lety s jinou osobou na palubě je kromě 
jiného uvedeno: 
 
5.1.1. vedoucí leteckého provozu a jim pověřená osoba povolují: 
 

a) Výcvikové a školní lety ve dne a v noci, zdokonalovací lety 
b) Lety s dalšími osobami na palubě 

 
5.3.1. lety s dalšími osobami na palubě – letouny 
 
Do funkce velitele letounu s dalšími osobami na palubě, může být ustanoven pilot letounu, který má 
nalétáno nejméně 50 hodin letové doby na letounech a provedl v posledních 90 dnech tři vzlety a tři 
přistání na letounu téhož typu. 
 
Z toho vyplývá, že pilot sice porušil nařízení, které vyžadují povolení vedoucího leteckého provozu 
nebo jim pověřenou osobu na souhlas s letem, kdy na palubě bude další cestující. Ovšem další 
nařízení o náletu za posledních 90 dní a celkovém náletu splňoval. 
 
Doplňkové informace 
 
Informace o letounu Zlín 142, které uvádí příručka letounu. Vybíraní vývrtek a ztráta výšky s každou 
otočkou: 

a) Po první otočce – cca 300m 
b) Po druhé otočce – cca 550m 



c) Po šesté otočce – cca 700m 
 
Dále je uvedeno, pokud pilot nedodrží stanovený postup pro vybíraní vývrtek, může být ztráta výšky 
daleko větší. 
 
Pádové rychlosti letounu určuje tato tabulka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Způsoby odborného zjišťování příčin 
 
Veškeré vyšetřování se drží platných  zákonů, které jsou publikovány v národním předpisem řady L 
13. 
 
Rozbory 
 
Před vyšetřovateli stal složitý úkol, protože jak již bylo zmíněno, letoun neměl žádné zařízení na 
palubě, které by monitorovalo a zapisovalo let. Velkou pomocí by bylo zařízení, které by 
vyšetřovatelům poskytlo jednotlivé zásahy pilota do řízení během letu. Vyšetřovatelé tedy museli 
vycházet z  výpovědi svědků nehody. Ti se v popisu nehody velmi shodovali a tím ušetřili 
vyšetřovatelům práci. Další nedílnou součástí o kterou se vyšetřovatelé opírali byla expertíza motoru, 
která prokázala, že motor s největší pravděpodobností fungoval  správně. 
 
Vzhledem k těmto okolnostem, vyšetřovatelé stanovili několik hypotéz, proč letadlo spadlo do 
vývrtky. Jednalo se o tyto 3 hypotézy: 
 

a) Porucha řízení a řídících prvků letadla 
b) Porucha pohonné jednotky 
c) Jednání pilota, které mělo za následek pád z přetažení a ztrátě rychlosti 

 
Porucha řízení a řídích prvků letadla 
 
Během samotného letu pilot neohlásil stanovišti řízení letového provozu žádný problém, který by 
nasvědčoval tuto skutečnost. Při samotném ohledání vraku letounu, bylo zjištěno, že veškerá táhla 
řízení byla v pořádku.  
 

Tato hypotéza byla zamítnuta jako málo pravděpodobná.  
 

Porucha pohonné jednoty 
 
Z expertízy, která byla na motoru provedena je zřejmé, že motor fungoval bezporuchově. Pilot rovněž 
neohlásil žádnou skutečnost stanovišti řízení letového provozu o špatné funkci motoru. Nic 



nenasvědčuje tomu, že nehoda byla způsobena nefunkčním motorem. Při expertíze bylo zjištěno, že 
motor pracoval na maximálním trvalém nebo vyšším výkonu.  
 

Tato hypotéza byla zamítnuta jako málo pravděpodobná.  
 

Jednání pilota, které měla za následek pád po přetažení a ztrátu rychlosti 
 
Po výpovědi svědků, ze kterých vyplývalo pochybení pilota. Přehnané manévry, pokus o akrobatické 
výkony donutili komisi sestavit tyto hypotézy: 
 

a) Náhlá indispozice a neschopnost ovládání letounu, popřípadě nechtěné vyvození pádu 
b) Úmyslné uvedení letounu do kritické fáze a následné nevybrání pádu 

 
Pilotní praxe a celkový nálet pilota byly dostatečné k provedení letu za daného počasí. Pilot prokázal 
jak vykonáním pilotní zkoušky, tak přezkušovacím  letem, že je způsobilý být velitelem letounu.  
Ovšem pilot nikdy neabsolvoval žádný akrobatický výcvik. Při nácviku zábran pádu a přetažení byl 
pilot náchylnější na tyto stavy. Přechody z kladného do záporného přetížení mu nedělali dobře. 
Ovšem dle mého názoru, tyto stavy nedělají žádnému začínajícímu pilotovi dobře. Jedná se o 
nezvyklé pohyby, které není v běženém provozu kde nasimulovat a připravit se na ně. Při typovém 
výcviku ovšem tyto skutečnosti již pominuly.  
 
Nechtěné jednání pilota 
 
Ze zprávy soudně – lékařské expertízy vyplynul závěr, že pilot byl zdravotně způsobilý a tedy náhlá 
zdravotní indispozice není moc pravděpodobná.  Vzhledem k věku pilota a jeho praxi se tento stav ani 
neočekával.  
 

Tato hypotéza byla zamítnuta jako málo pravděpodobná.  
 

Nezvládnutí úmyslně prováděného obratu 
 
Co bylo příčinou toho, že pilot nezvládl manévr a nepokračoval dále na finále, které bylo řádně 
vykomunikováno a schváleno. Pilot provedl obrat letounu který následně nedovedl vybrat. 
Následující podklady byly analyzovány takto: 
 
Trajektorie letu lze určit pomoci dvou základních parametrů. V tomto případě se jednalo o : 
 

a) Výpovědi svědků 
b) Trajektorii letu dle záznamového zařízení ALS  

 
Od města Kopřivnice, kde si pilot vyžádal operovat, až do středu obce Štramberk pilot prováděl  
prudké klesání a stoupání. Od obce Štramberk pilot nastoupával výšku. Zhruba 1 km od obce Příbor 
pilot provedl prudké zvýšení rychlosti až na 130kt. Pří průletu jižní části obce Příbor zahlídl svědek 
poprvé letoun a akrobatický obrat charakterizoval jako nepovedený výkrut. 
Dále pokračoval letoun na střed obce Příbor a prudce stoupal.  
Poté se letoun ohlásil stanovišti řízení letového provozu a nahlásil svou polohou „po větru“ pro dráhu 
22 a pokračoval bez významných změn trajektorie letu.  
Po nahlášení pilot opět provedl prudký manévr, kdy přivedl letadlo do prudkého stoupání a ztrátě 
rychlosti. Přibližný pohyb letounu dokládá obrázek. Jedná se pouze o model, který byl poskládán 
z výpovědi svědků, ovšem s největší pravděpodobností let probíhal podobně. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letové a akrobatické obraty 
 
Podle záznamového zařízení ALS nemůžeme určit, kdy pilot nepovedený výkrut provedl a jak ho 
provedl. Z výpovědi svědků, ale můžeme určit skutečnost, že pilot převedl minimálně letoun dvakrát 
do prudkého stoupání . V prvním případě, pilot stáhl plynou připusť, letadlo pokračovala na kritický 
úhel náběhu. Následně pilot provedl vybrání pádu prudkým potlačním tím dosáhl zvýšení rychlosti a 
udržel se ve vzduchu.  
Druhý případ prudkého stoupání popsalo několik svědků. Připusť motoru se snížila, letadlo se začalo 
kymácet ze strany na stranu a poté přepadlo přídí dolů.  Pilot se snažil zastavit pád, přidáním připustí 
na maximum a zastavením autorotace. Ovšem k vybrání tohoto akrobatického prvku, neměl pilot 
dostatečnou výšku.  Jak již bylo mnohokrát uvedeno, pilot neměl ani licenci k provádění těchto 
obratů.  
Nyní i lze objasnit výkyvy výkonu motoru jak jel popsali svědci. Náhle změny připustí mezi maximem a 
minimem způsoboval sám pilot s jednotlivých fázích letu. Při převedení letounu do prudkého 
stoupání byla plynová připusť na maximu a opačně při prudkém potlačení a nabírání rychlosti pilot 
ubíral výkonu motoru.  Nelze tedy hovořit o nepravidelném chodu. 
 
Závěry 
 
Sestavená komise pro vyšetřování této letecké nehody došla k těmto závěrům: 
 
Pilot letadla: 
 
Pilot letounu byl držitelem všech potřebných licencí, které ho opravňovali provést let. Jeho zdravotní 
stav byl dobrý a proto nelze předpokládat, že zavinění letecké nehody bylo způsobeno náhlým 
zdravotním selháním. Podmínky pro udržení velitele letounu pilot rovněž splňoval, protože neměl 
žádnou větší pauzu v létání. Ovšem je třeba znova zdůraznit, že pilot nepodstoupil žádný výcvik, který 
by ho opravňoval létat akrobacii. 
 
Letadlo: 
 



Letadlo bylo s největší pravděpodobností plně funkční a bezproblémové. Letoun měl platné 
osvědčení o letové způsobilosti. Expertíza motoru a vrtule prokázala, že motor v době nárazu 
pravděpodobně fungoval . Z ohořelých trosek  letounu bylo také možno určit, že technický stav 
letadla nevykazoval žádné anomálie. Letoun nebyl vybaven žádným druhem zapisovače, který by 
vyšetřovatelům usnadnil práci při rekonstrukci letu. 
 
Let a havarijní situace: 
 
Meteorologické podmínky v daném dni byli vyhovující pro provádění letu VFR. Pilot prováděl všechny 
obraty a manévry úmyslně. Ze záznamu letové komunikace  vyplývá, že pilot nehlásil žádný technický 
problém stanovišti řízení letového provozu. Hrubým porušením letecké kázně bylo nezapnutí 
odpovídače do modu C. Shodné výpovědi svědků dokazují, že pilot přivedl letoun do vývrtky úmyslně 
a následnou stresovou situaci už nebyl schopen vyřešit.  
 
Pravděpodobné příčiny 
 
Letecká nehoda se s největší pravděpodobnosti stala tak, že pilot uvedl letoun do střemhlavého letu, 
který následně ztratil rychlost. Pilot při tomto manévru na malé rychlosti uvedl letoun do vývrtky. 
Následný pokus vybrat vývrtku nebyl možný z důvodu malé výšky nad terénem.  
 
Bezpečnostní doporučení 
 
Z výše uvedených výsledků vyšetřovaní vyplývá, že letecká nehoda byla způsobena leteckou nekázni a 
přeceňováním vlastních dovedností. Pilot dostatečně nezvážil své jednání a to mělo katastrofické 
následky.  
U letadel, které nejsou vybaveny zapisovači letových hodnot, které by usnadnili rekonstrukci, je velice 
složité určit trajektorii letu. Tento problém by vyřešil systém, který funguje na bázi GPS a monitoruje 
průběh letu.  
Dále by měli provozovatelé sportovních letadel provádět namátkové kontrolní lety s držiteli průkazu 
soukromého pilota. 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr: 
 
Na základě zpracovaných dat v této práci, lze vyvodit několik důsledků. Většina leteckých nehod se 
stala vlivem selhání lidského činitele, což znamená pilota. Vlivem špatného rozhodnutí nebo 
neznalosti předpisů docházelo a dochází k leteckým nehodám, které mají fatální následky. Vlivem 
špatného technického stavu nebo technické závady se stalo pouze mizivé procento nehod. 
Z vyšetřování leteckých nehod nebo incidentů lze technickým poruchám přiradit pouze zhruba 10 – 
20 % celkové nehodovosti. Toto „malé“ číslo je dle mého názoru  dosaženo díky velice striktním 
podmínkám na údržbu letounu, které vycházejí z národních předpisů. Díky těmto předpisům, si 
myslím, že technický stav našeho letadlového parku bude zachován v takovém stavu, že se cestující i 
piloti budou moci cítit bezpečně. Nedílnou součástí je již zmiňovaný lidský faktor. 
 
Domnívám se, že piloti často přeceňují své schopnosti. Mezi nejčastější příčiny leteckých nehod patří 
přesahování MTOW, provádění zakázaných akrobatických obratů, nezvládnutí technicky pilotáže. 
Všechny tyto příčiny jsou vědomé a pilot velitel je dělá na základě vlastního rozhodnutí. Mám pocit, 



že chyba je i v systému výcviku pilota. Pilot žák by si měl během základního výcviku vyzkoušet let 
v akrobatickém speciálu pod vedením zkušeného instruktora, který přivede letoun na hranici svých 
možností a dále základní akrobatické obraty. Bez této zkušenosti pilot žák a poté pilot není schopen 
vyhodnotit riziko svého počínání. Krok, který pilotům znemožňuje akrobacii na letedlech, které 
nemají tyto obraty povoleny, jsou zapisovače přetížení. Díky těmto údajům je možné pilota dohledat 
a vyvodit důsledky jeho počínání. 
 
Další nedílnou součástí by měli být odpovídače sekundárního radaru  modu „S“, které umožňují 
stanovišti řízení letového provozu monitorovat celý let. Na druhou stranu se domnívám, že tento 
krok není reálný v časovém horizontu 10 let. Vybavit veškeré letouny tímto odpovídačem je velice 
nákladná záležitost a někteří provozovatelé malých letadel by si z finančního hlediska nemohli tuto 
zástavbu dovolit. 
 
Od roku 2010 LAA ve spolupráci s Úřadem civilního letectví začala publikovat kampaň „Přemýšlej - 
doletíš“. Toto si myslím, že byl velice dobrý krok. Mnoho pilotů se dozvědělo zajímavé informace, 
které vedly k leteckým nehodám nebo incidentům. Mě obzvláště zaujal fakt, že do této problematiky 
promlouvali lidé z nejvyšších postů, jako byl například ředitel řízení letového provozu nebo ředitel 
ústavu pro civilní letectví. 
 
Velkou pomocí pro vyšetřovatele ULZPN by bylo, kdyby všechna letadla byla vybavena zapisovači 
letových údajů, jako tomu je u obchodní letecké dopravy ve velkých letadlech. Tyto údaje by 
pomáhali vyšetřit leteckou nehodu v daleko kratším časovém intervalu. Toto zařízení by také 
pomáhalo majitelům a provozovatelům letadel kontrolovat průběh letu. 
 
Závěrem lze říci, že zákon může nařídit instalaci jakéhokoli zařízení na palubu letounu, ale zásadní 
rozhodnutí jsou vždy v rukou pilota. Letecká nekázeň byla od prvopočátku letectví, člověk měl 
potřebu překonávat vlastní maxima a tím posouvat své možnosti výše. Ovšem hranici svých možností 
má každý pilot někde jinde a proto je na nás samotných, jak moc chceme riskovat. Pokud posouváme 
své možnosti v mezích nebo na hranici zákona, je vše v pořádku. Ale pokud mezi námi budou piloti, 
kteří vědomě porušují veškeré předpisy a riskují za hranicí svých možností, bude velmi obtížné, ne –li 
takřka nemožné, předcházet leteckým nehodám. 
 


