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LETECKÉ  NEHODY, VÁŽNE INCIDENTY  v 
roku 2020

1. Viper SD4 RTC OM-VIP  12.09.2020 Bidovce

2. Twin Astir OM-4646 28.06.2020 LZHL

3. Cirrus SR20 OK-AER 02.07.202 LZMA

4. WT9 Dynamic LSA  OM-ESB 09.08.2020 LZTR

5. DA  40D OM-KLT 24.01.2020 LKTB



Viper SD4 RTC OM-VIP  Bidovce

Príčina: Nedodržanie parametrov letu pri pristátí posádkou pre daný typ lietadla.

Posádka bez zranenia.

Lietadlo poškodené vo veľkom rozsahu

BEZ ODPORÚČANÍ

Dňa 12.09.2020,  07:16 UTC

Miesto: VPP BD

Posádka vykonala štyrikrát manéver letmého pristátia do upraveného trávnatého

predpolia asfaltovej VPP BD17. Pri piatom manévri priblíženia na pristátie posádka

lietadla v konečnej fáze priblíženia podklesala zostupovú os pre asfaltovú VPP BD17, čo

viedlo k dotyku podvozku lietadla s porastom slnečnice, s následným dotykom hlavného

podvozku s terénom a nárazom do vyvýšeného okraja cestnej komunikácie č. 576. Po

tomto náraze lietadlo preskočilo cestnú komunikáciu, stalo sa neovládateľné a zastavilo

za cestnou komunikáciou 214 m pred prahom asfaltovej VPP BD17.



Trať letu



Zapisovač letových údajov
Lietadlo bolo vybavené zariadením Dynon skyview SV-D1000, ktoré je určené

na zaznamenanie User log data – zaznamenáva viac ako 100 hodnôt z letových

prístrojov.

Ukladá 8 údajov za sekundu, s týmto množstvom údajov dokáže zaznamenať 4 hodiny

letu a zároveň ukladá Black box data - zaznamenáva posledných 15 min. letu pri

hodnote 16 zápisov za sekundu.



Twin Astir OM-4646  LZHL
Dňa: 28.06.2020,  16:08 UTC

Miesto: LZHL

Po rozbehu a odpútaní vo výške približne 5-6 metrov prišlo k poklesu ťahu

navijáku, čomu nasvedčoval aj roztvorenie brzdiaceho padáčika ťažného lana.

Inštruktor reagoval intenzívnym potlačením riadiacej páky s cieľom prejsť do

kĺzavého letu. Zároveň 3x potiahol za vypínač navijákového lana. Lietadlo ale na

potlačenie riadiacej páky nereagovalo dostatočne rýchlo v dôsledku čoho nedošlo

k nárastu rýchlosti a prechodu do kĺzavého letu a došlo prepadnutiu z výšky cca

2-3 m s dopadom na hlavný podvozok. V dôsledku prudkého nárazu podvozku

o VPD22 došlo k jeho poškodeniu a zarazeniu do trupu. Lietadlo pokračovalo vo

výbehu cca 30 m až do úplného zastavenia.

Meteorologická situácia: 32 °C, bezvetrie, jasno

Príčiny leteckej nehody: pokles ťahu navijáku pri vzlete a veľká vertikálna rýchlosť pri

dosadnutí (zdanlivý pokles ťahu navijáku môže byť pri vysokej teplote a bezvetrí

spôsobený termickým poryvom)

Lietadlo poškodené vo veľkom rozsahu

Posádka bez zranenia

Bez odporúčaní





Cirrus SR20 OK-AER, LZMA

Dňa: 02.07.2020, 05:13 UTC

Miesto: LZMA

Vo fáze rozjazdu pilot nedosiahol potrebnú rýchlosť na odpútanie sa lietadla od

VPD 18R a rozhodol sa 40 m pred koncom VPD prerušiť vzlet. Pilotovi sa

nepodarilo ubrzdiť lietadlo na VPD, ktoré následne vybehlo do poľa osiateho

obilím a prišlo k jeho poškodeniu vo veľkom rozsahu.

Meteorologická situácia: teplota vzduchu 19 °C, relatívna vlhkosť 100 %, slabé

dažďové prehánky. Horizontálna dohľadnosť približne 10 km. Slabý severný

vietor s rýchlosťou do 3 m/s.

Povrch VPD mokrý, rozmočený!

Posádka pilot plus dvaja cestujúci bez zranenia.

Príčiny leteckej nehody: Pilot nevykonal dostatočný rozhodovací proces pred

a počas vzletu lietadla vzhľadom na vzletovú hmotnosť lietadla blížiacu sa

k maximálnej MTOW a na podmienky na letisku LZMA.



ODPORÚČANIA NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI

odporúčame prevádzkovateľom, ktorí prevádzkujú typ lietadla CIRRUS:

vykonávať rozdielový výcvik u posádok, ktorí lietajú verzie lietadla 

SR20/22/T/TN (používajú EFIS / Avidyne Garmin Perspective) s inštruktormi 

štandardizovanými výrobcom Cirrus Aircraft podľa ich doporučených osnov, 

výukových materiálov pre materiálnu časť lietadla (Cirrus Approach Portal) 

a doporučených letových prevádzkových manuálov (elektronický iFOM) 

v štandardizovanom prostredí.

vykonávať opakovací výcvik každých 6 mesiacov (Recurrent training) 

odporučovaný výrobcom lietadla.

odporúčame Dopravnému úradu:

otvoriť odbornú diskusiu k zadefinovania záväzných pravidiel pre vydávanie 

správ NOTAM pre VFR letiská s inými dotknutými a kompetentnými subjektami 

v civilnom letectve v Slovenskej republike.



Trajektória letu





WT9 Dynamic LSA,  OM-ESB, LZTR
Dňa: 09.08.2020,  07:35 UTC

Miesto:      LZTR

Let za účelom vykonania Skill testu na získanie PS PPL (A) SEP(L).

Vzlet, stúpanie, úkony a profil a režim letu prebiehal s požiadavkami Skill testu

a príslušného typu letúna až do fázy podrovnania na VPD 14.

Po dosadnutí došlo k odskoku a opätovnému dosadnutiu na dráhu (s preťažením +4,6

g), pri ktorom sa zlomila vidlica predného podvozku. Posádka pridala plyn, prerušila

pristátie a uskutočnila opakovaný manéver na pristátie na VPD 32. Po dosadnutí na

dráhu s vypnutým motorom a strate rýchlosti došlo k poklesu prednej časti letúna.

Predná noha po dotyku s dráhou skolabovala a predná časť lietadla narazila do zeme

(vertikálny násobok +9,9 g).

Príčiny leteckej nehody: deštrukcia vidlice predného podvozku, pristátie na vysokej

rýchlosti bez podrovnania.

Lietadlo poškodené vo veľkom rozsahu

Posádka bez zranenia

PRIJATÉ ODPORÚČANIA: zatiaľ neukončené



Trajektória letu



Výškový profil letu







DA  40D, OM-KLT,  LKTB

Dňa: 24.01.2020, 09:153UTC

MIESTO: LKTB

V čase 09:53 vo výške 1200 ft AMSL, pri rýchlosti 105 kt, posádka OM-KLT

vykonala GA z dôvodu tvorby námrazy na krídle. ATC LKTB povolil posádke

OM-KLT stúpať do výšky 4000 ft AMSL a následne do výšky 5000 ft AMSL.

Intenzívna tvorba námrazy na povrchu OM-KLT spôsobila, že OM-KLT nebolo

schopné stúpať na pridelenú výšku z dôvodu straty výkonnosti a nárastu jeho

hmotnosti a následne pokračovať v lete podľa FPL. Posádka OM-KLT

požiadala o krátke vektorovanie do ILS27 a následne ohlásila stav núdze.

V čase 10:07 OM-KLT pristálo na RWY27 LKTB bez poškodenia.

Posádka po pristáti bola bez zranenia.
Príčiny:

podcenenie poveternostných podmienok FI a vletenie do podmienok tvorby

námrazy,

extrémne rýchla a intenzívna tvorba námrazy.
BEZ ODPORÚČANÍ



ODPORÚČANIA NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI

V priebehu interného vyšetrovania vážneho incidentu OM-KLT

prevádzkovateľ prijal nasledujúce opatrenia:

- FI, ktorí vykonávajú výcvik (najmä IR)  na DA 40, pri príprave na let venovať zvýšenú 

pozornosť predpovedi počasia s ohľadom na možnosť tvorby námrazy počas letu,

- upozorniť PIC, ktorí si prenajímajú lietadlá, na možnosť tvorby námrazy a podmienky 

námrazy,

- vykonať analýzu z predmetného vážneho incidentu na pravidelnom ročnom školení FI.

ZS 2020\05 Udalosť mimo SR\Ukončené\SKO2020003, námraza\Podklady\Podklady od 

UZPLN\OM-KLT.wmv

ZS 2020/05 Udalosť mimo SR/Ukončené/SKO2020003, námraza/Podklady/Podklady od UZPLN/OM-KLT.wmv


Incidenty vo všeobecnom letectve 

Narušenia vzdušného priestoru-neoverenie si 
aktívnych priestorov, strata orientácie... 
TMA,LZR,CTR,TRA,LZP...

Zabudnuté ojátko 2x

Porucha motora-pristátie do terénu



Hlásenie leteckých udalostí 
H24

➢https://www.mindop.sk/

➢http://www.aviationreporting.eu

V prípade nehody alebo vážneho incidentu

✓+421 917 490 817

https://www.mindop.sk/
http://www.aviationreporting.eu/




Ďakujem za 
pozornosť

Otázky, pripomienky, komentáre?


