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Toto šetření bylo prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010,  zákonem 
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a Přílohou č. 13 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví. Jediným účelem je 
prevence budoucích nehod a incidentů bez určování viny či odpovědnosti. Závěrečná zpráva, zjištění a závěry 
v ní uvedené, týkající se leteckých nehod a incidentů, eventuálně systémových nedostatků ohrožujících provozní 
bezpečnost, mají pouze informativní charakter a nemohou být použity jinak než jako doporučení pro realizaci 
opatření, která by zabránila vzniku dalších leteckých nehod a incidentů s obdobnými příčinami. Zhotovitel 
Závěrečné zprávy výslovně prohlašuje, že Závěrečná zpráva nemůže být použita pro stanovení viny či 
odpovědnosti v souvislosti s určením příčin letecké nehody či incidentu a nemůže být použita ani pro uplatnění 
nároků v případě vzniku pojistné události. 
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Použité zkratky a jednotky: 

 
ACR   Akrobacie 
ATPL(A)  Průkaz dopravního pilota letounů 
FI (A)   Letový instruktor 
hod    Hodina 
km   Kilometr 
LAC   Letecké akrobatické centrum 
m    Metr 
OKLZ   Osvědčení o kontrole letové způsobilosti 
RWY   Dráha 
TOW   Aerovleky 
TRI      Instruktor typové kvalifikace 
UTC   Světový koordinovaný čas 
ÚCL   Úřad pro civilní letectví  
ÚZPLN  Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 
VMC   Podmínky pro let za viditelnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

A) Úvod 
 

 

 
 
B) Informační přehled 
 

Dne 7. 9. 2013 obdržel ÚZPLN od provozovatele letiště Skuteč 
a provozovatele letounu oznámení, že při akrobatickém vystoupení letounu Suchoj 
SU 29 odpadl překryt kabiny. Překryt dopadl na dráhu letiště Skuteč a po jeho 
uklizení letoun bezpečně přistál. Pádem překrytu nedošlo k dalšímu poškození 
letounu a nikdo z diváků nebo organizátorů akce nebyl padající kabinou zraněn. 
Událost je kvalifikována jako incident.  

 

Příčinu události zjišťoval inspektor ÚZPLN Ing. Lubomír Stříhavka. 

Závěrečnou zprávu vydal: 

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD 
Beranových 130   
199 01  PRAHA 99 
 
Dne 15. září 2014 

 
 

C) Hlavní část zprávy obsahuje:  

1. Faktické informace 
2. Rozbory 
3. Závěry 
4. Bezpečnostní doporučení 
 

 

1.   Faktické informace 

 
1.1   Kritický let 
 

    Let se konal v rámci leteckého veřejného vystoupení na 9. ročníku akce 
pořádané aeroklubem Skuteč pro zdravotně postižené děti a děti z dětských domovů. 
Před zahájením akce letoun do Skutče přilétl z letiště Moravská Třebová. 

 
Let byl zahájen vzletem z RWY 13 v 8:35. Pilot předváděl akrobatický let 

s horizontálními a vertikálními prvky v rozsahu provozních násobků +8/-4g. Asi po  
6 minutách předváděné sestavy letěl ve směru RWY 13 a prováděl prvek zvaný 

Provozovatel letounu:   
 

LAC ČR 

Výrobce a model letounu: Advanced Aircraft Construction Technologies, 
Ruská federace, typ SU 29  

Poznávací značka: OK-HXA  
Místo události: Letiště Skuteč  
Datum: 7. 9. 2013 
Čas: 8:45 (dále všechny časy v UTC) 



 

 4 

„nožový let“. Letoun se nacházel ve výšce asi 60 – 70 m a letěl rychlostí 280 km/h. 
V pozici levý nožový let měl náklon cca 30°. Trup letounu byl v tomto okamžiku 
ofukován nabíhajícím vzduchem z levé strany. Pilot měl směrové kormidlo vychýlené 
mírně doprava. Překryt kabiny se nejprve uvolnil z předního zámku a okolo zadního 
středového závěsu opustil trup. Kýlovou plochu letounu minul vpravo. Překryt se před 
dopadem na zem několikrát otočil. Dopadl ve směru RWY 13 asi 300 m od jejího 
začátku. Pilot přerušil své vystoupení, převedl letoun do horizontálního letu a upravil 
rychlost na bezpečnou hodnotu pro let bez překrytu kabiny. Pilot seděl na zadní 
sedačce, byl řádně upoután a na hlavě měl ochranou přilbu a sluneční brýle. Po 
dopadu překrytu kabiny na zem vznikla na dráze překážka, která byla okamžitě 
pořadateli odstraněna. Pilot vyčkával na okruhu letiště a po úklidu dráhy bezpečně 
přistál.  

Z vystoupení byl jedním z diváků pořízen amatérský videozáznam, který byl 
poskytnut pro potřeby šetření této události. Let byl uskutečněn za VMC. Událost byla 
zdokumentovaná Policií ČR.   

Pilotem byl muž, věk 56 let, držitel platného průkazu způsobilosti ATPL(A). 
Ostatní kvalifikace: FI, TRI, ACR, TOW, měl platné osvědčení o zdravotní 
způsobilosti 1. třídy. Podle údajů ze zápisníku celkem nalétal na všech typech 
letounů 10 550 hod, z toho celkem 89 hod na typu SU 29.  

 
 

   
Průběh odpadnutí překrytu kabiny 

 

1.2.     Letoun  

Letoun typu Suchoj SU 29 je jednomotorový, dvoumístný, akrobatický speciál.  
Byl vyroben v roce 2001, výr. číslo 90-08. Ke dni incidentu měl  celkem nalétáno 
383:56 hod. Od poslední údržby nalétal 43:06 hod. Letoun měl platné osvědčení o 
kontrole letové způsobilosti do 29. 4. 2014. Pohonnou jednotkou byl motor typu  
M 14P s vrtulí MTV-9-B-C.   

Další informace o letounu rozhodné pro šetření incidentu: 

 - překryt kabiny letounu je jednodílný, společný pro obě kabiny. V přední části 
je letoun opatřen pevným větrným štítkem. Mezi přední a zadní kabinou je výstupek 
zadní palubní desky. Při jednočlenném obsazení je letoun vždy pilotován ze zadní 
kabiny. Překryt je odklopný na pravou stranu, v otevřené poloze se otáčí kolem dvou 
závěsů. Rám překrytu je vyroben z kompozitu s akrylátovým zasklením. Na rámu je 
dvojice provozních zámků se dvěma vodícími čepy pro vymezení polohy při dolehnutí 
překrytu na trup. Pro případ nouzového opuštění letounu je v trupu nainstalován 
systém nouzového uvolnění překrytu kabiny. Konkrétní letoun nebyl vybaven 
pyrotechnickým systémem záchrany;  

 - při technické prohlídce bylo zjištěno ulomení předního vodícího čepu  
a opotřebení předního háku zámku překrytu. Zasklení překrytu bylo po dopadu na 
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zem rozbité, kompozitový rám kabiny nebyl viditelně deformován, zámky byly funkční 
a kompletní; 

 -  výsledky technické prohlídky byly poskytnuty výrobci letounu;  

- provozovatel odstranil zjištěné závady výměnou vadných částí, k obnově 
letové způsobilosti došlo až v červnu r. 2014. 

 
  

 
Opotřebení háku předního zámku a vylomení vodícího čepu (foto provozovatel) 

   

2. Rozbory 

Při zavírání a otvírání překrytu kabiny, vzhledem k jeho rozměrům  
a jednodílnému uspořádání, dochází k tvarovým deformacím kompozitové 
konstrukce rámu. Vlivem těchto tvarových deformací došlo k provoznímu opotřebení 
přídržných prvků zámků překrytu a zvětšení provozních vůlí mezi díly. Během letu se 
tyto vůle mohou projevit např. vibracemi překrytu, změnou zvuku vlivem netěsností 
apod. Tento stav však v provozu nebyl posádkami zaznamenán. Při symetrickém 
ofukování letounu se tyto popsané vlivy nemusí pilotovi jevit jako kritické. V případě 
nesymetrického ofukování během akrobatického letu, např. při nožovém letu, došlo 
k nerovnoměrnému zatížení zámků překrytu. Pravděpodobně vlivem zvětšené vůle 
došlo k příčnému posunutí překrytu a hák předního zámku se vyvlékl z protikusu na  
trupu kabiny. Přitom byl také vylomen přední vodící čep. Videozáznam prokázal, že 
překryt kabiny se uvolnil nejprve vpředu. Uvolnění ze zadního zámku bylo již 
v důsledku podfouknutí překrytu kabiny a jeho pohybu mimo letoun.   

Při posuzování mechanického stavu opotřebení zámku nebylo možné 
jednoznačně prokázat, že opotřebení mohlo být zjištěno během provozu nebo údržby 
letadla.   
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3. Závěry 

 Pilot měl platnou kvalifikaci pro vykonání letu;  

 Letoun měl vydané platné osvědčení kontroly letové způsobilosti;  

 Údržba a provoz letounu byly v souladu s platnými směrnicemi a postupy;   

 Po ztrátě překrytu pilot přerušil akrobatické vystoupení a správně převedl 
letoun do bezpečného režimu a přistál na letišti;  

 Událost je kvalifikovaná jako incident z technických příčin. 

 

Příčinou incidentu bylo opotřebení předního zámku kabiny a odpadnutí 
překrytu kabiny během akrobatického vystoupení.   

  

 

4 Bezpečnostní doporučení 

  
ÚZPLN nestanovuje žádná bezpečnostní doporučení.  

 

 


