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1. Všeobecně 

 Nouzové p řistání je p řistání, které je vynuceno závažnou závadou na 
letadle, která nám neumož ňuje pokra čovat v letu. Každý pilot by m ěl být na 
tuto situaci p řipraven a m ěl by být schopen v každé fázi letu provést 
nouzové p řistání, pokud dojde k závad ě, která mu neumožní pokra čovat dále 
v letu. Standardn ě po čítáme jako s hlavní p ří činou pro provedení nouzového 
přistání vysazení motoru. I když, díky pokro čilým technologiím to není 
obvyklá závada, p řesto k ní m ůže dojít a pilot musí být schopen bezpe čně 
přistát na vhodné ploše. 
 Abychom provedli bezpe čně nouzové p řistání, je t řeba již b ěhem letu 
posuzovat možné plochy na p řistání. Hledat plochu, až když nám vysadí 
motor, m ůže být pozd ě. Na výb ěr plochy má vliv n ěkolik faktor ů – ro ční 
období (obzvlášt ě podzim a zima), denní doba (poloha Slunce na obloz e), 
momentální po časí (sm ěr a síla v ětru), sklon plochy, p řekážky v okolí 
plochy, blízkost obydlené zástavby. 
 Zde je nutné podotknout, že tra ť letu by m ěla být plánovaná tak, 
abychom m ěli vždy dostatek vhodných ploch pro p řípad nouzového p řistání a 
pokud je výb ěr vhodných ploch zúžen nevhodným terénem nap ř. horským 
hřebenem, m ěl by mít pilot takovou výšku nad terénem, která mu umožní 
dokluz bez motoru na vhodnou plochu umíst ěnou dále od trati letu. 
Již p ři plánování letu se snažíme vyhýbat velkým zalesn ěným oblastem, 
vodním plochám, v ětším m ěst ům. 

 Stále platí postup: le ť, řeš problém, naviguj, komunikuj. 
Nemůžu up řednostnit komunikaci a spadnout bez rychlosti do le sa. 

2. Priority ve výběru plochy 

a. Povrch plochy 

1.  Plocha s pevným povrchem (práška řská plocha, pose čená louka, 
málo frekventovaná silnice,…)snažíme se najít ploch u s podobným 
povrchem, jako má travnaté letišt ě 

2.  Plocha s nízkým porostem hospodá řských plodin ( řepka, kuku řice, 
obilí – d ůraz je na nízkém porostu) 

3.  Plocha s vyšším porostem hospodá řských plodin (brambory, řepa) 
4.  Plocha, která je zoraná, pop řípad ě podmá čená louka 
5.  Plocha s vysokým porostem (zralá kuku řice, obilí) 
6.  Les – čím hust ější, tím lepší 
7.  Vodní plocha – co nejblíže ke b řehu  
8.  Řídký vysoký les 

Při výb ěru plochy musíme krom ě podkladu plochy a jejímu porostu brát 
v úvahu ješt ě tyto aspekty, které byly zmín ěny výše: 
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b. Směr a síla větru. 

 Vždy je vhodn ější sedat proti v ětru, než s v ětrem v zádech. B ěhem 
letu by m ěl pilot v ědět, jaký je sm ěr v ětru a jaká je jeho síla. 
Toto zjistíme n ěkolika zp ůsoby – porovnáním rychlom ěru (rychlost ve 
vzduchové hmot ě) s GPS – (tra ťová rychlost), sm ěrem kou ře na zemi, 
větrnými elektrárnami – rychlost otá čení vrtulí a jejich sm ěrem 
nato čení, vodními plochami (vlny na hladin ě), sklonem strom ů a v 
neposlední řadě dotazem na pozemní stanici, pokud jsme v dosahu 
rádiových vln. Už p řed letem bychom m ěli v rámci p řípravy na let 
využít mobilních aplikací v telefonech, tabletech a  PC (nap ř. Windy, 
ČHMÚ). 

c. Okolí plochy 

 Umíst ění drát ů elektrického vedení a stožár ů. Umíst ění vysokých 
překážek v okolí plochy – vysíla če, solitérní stromy a v ětrné 
elektrárny, pop řípad ě jiné um ělé p řekážky.  Dalším faktorem je 
blízkost obydlí (zde jde hlavn ě o p řípadnou pomoc a ť už zdravotní 
nebo technickou, v p řípad ě nezda řeného p řistání. Pokud jsou v okolí 
plochy dráty elektrického vedení, musíme být schopn i ud ělat rozpo čet 
tak, abychom je nemuseli podlet ět, pop řípad ě neskon čili v nich.  

d. Sklon plochy 

 Sedáme rad ěji do kopce, než z kopce. Záleží na zkušenosti 
pilota, jelikož už malý sklon plochy muže narušit k oncentraci na 
přistání u nezkušeného pilota, p ři p řistání z kopce dol ů. 

e. Denní doba 

 Pokud to je jen trochu možné, vzhledem k situaci, je lepší 
přistávat se Sluncem v zadní polosfé ře letadla, než proti Slunci, 
kdy nám hrozí osln ění v té nejhorší fázi p řed p řistáním a rovn ěž 
může v d ůsledku osln ění dojít k p řehlédnutí p řekážek nap ř. drát ů 
elektrického vedení. 

f. Dostupnost plochy 

Rovněž je vhodné vzít v úvahu nutnou demontáž letadla po  nouzovém 
přistání, a proto se snažit, pokud to jen trochu lze,  sednout poblíž 
nějaké cesty, po které se m ůže k letadlu dostat technická pomoc. 
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3. Postup nouzového přistání 

a. Leť! 

 P ři vysazení motoru nebo jiné závažné závad ě, která nás nutí 
okamžit ě p řistát, musí pilot získat nebo udržet rychlost pro i deální 
klesání nebo rychlost, která je maximální možná pro  použití 
vztlakových klapek.  

b. Řeš problém 

  Jako druhé v po řadí je provedení postup ů, které řeší 
problém ohrožující náš život v dané situaci (požár motoru). Pilot 
musí ud ělat postupy co nejd říve s ohledem na situaci – v p řípad ě 
požáru je špatn ě, že pilot p řistál na nejbližší vhodnou plochu, ale 
nevypnul hned p řívod paliva p ři okamžiku požáru. D ůraz položíme na 
zav ření palivového kohoutu, zvýšení otá ček motoru na maximum pro 
rychlé spot řebování paliva v palivovém systému, vypnutí elektri ckého 
systému, utažení upínacích popruh ů, a správném použití vztlakových 
klapek. 

c. Naviguj 

 Jak máme ustálenou optimální rychlost klesání, vy řešili jsme 
problém ohrožující náš život, vyhledáme vhodnou plo chu pro nouzové 
přistání. 
Komunikuj 

 Jakmile máme stabilizované letadlo, vy řešený život ohrožující 
problém na palub ě, nastavíme na odpovída či NOUZI kód 7700. 
 A pokud máme čas a prostor, vyhlásíme nouzi MAY DAY. 
 
 Možný p říklad MAY DAY korespondence (jsme nalad ěni na Praha 
information): 
  
Pilot: May Day - May Day - May Day (výslovnost médé  médé médé), 
Praha information, OK WUR 66, vysazení motoru za le tu, odpovída č 
(squawk) 7700, pozice Dolní Morava, výška 300 m nad  terénem, 2 osoby 
na palub ě, bílá kamufláž letounu, provádím nouzové p řistání do 
terénu, 1 km jižn ě obce. 
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 Poznámka:  

 Pokud nestihneme ve sp ěchu n ějaký údaj oznámit, není d ůvod 
k panice. Pokud jsme na spojení, pozemní stanice se  bude ptát na 
informace, které pot řebuje znát. 
 Oznámit barvu letadla (kamufláž) se doporu čuje pro p řípadné 
vyhledávání letadla složkami Integrovaného Záchrann ého Systému (IZS), aby 
se nestalo, že IZS v ěnuje pozornost jinému letadlu, které m ůže v dané 
lokalit ě rovn ěž být, ale není to hledaný letoun.  

d. Klesání k ploše 

 Dále pilot pokra čuje v letu bez motoru na p ředem zvolenou 
plochu s ohledem na výše zmín ěné aspekty. 
 
 Plochu nesmíme ztratit z dohledu v žádné fázi p řiblížení na 

přistání.  Pokud bychom si ji zakryli k řídlem, je možné na okamžik 
odklonit, p řiklonit, abychom se ujistili o poloze plochy a 
správnosti manévru.  
Vždy se snažíme to čit zatá čky na tu stranu, kde sedí pilot – 
standardn ě sedí vlevo – to číme doleva. Jde o to, abychom si situaci 
zbyte čně nezt ěžovali tím, že to číme doprava a nevidíme p řes pravé 
křídlo, pokud sedíme vlevo. 
 
 Nikdy nem ěníme na poslední chvíli sv ůj zám ěr , pokud k tomu není 

vážný d ůvod – nap ř. po t řetí zatá čce zjistíme, že plochu protínají 
dráty vysokého nap ětí a my bychom skon čili v nich - toto je vážný 
důvod pro výb ěr náhradní plochy pro bezpe čné p řistání. Jakékoliv 
změny na poslední chvíli jsou zdrojem chyb a rozhození  koncentrace 
pilota, což m ůže mít negativní vliv na bezpe čné dokon čení manévru. 
 
 Je d ůležité si uv ědomit, že výškom ěr nám ukazuje výšku nad 
hladinou mo ře a ne nad terénem!!!  Je t řeba znát pr ůměrnou ztrátu 

výšky p ři zatá čce bez motoru o 180 stup ňů, tento údaj nalezneme 
v letové p říru čce daného typu. 
Je nutné udržovat správnou rychlost klesání a rovn ěž znát maximální 
rychlost s vysunutými vztlakovými klapkami – oba úd aje nám udává 
příru čka letounu. 
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 Náklony v zatá čkách  by m ěly odpovídat standardním náklon ům při 

okruhu, ale vzhledem ke stavu nouze a bezpe čnému dokon čení manévru 
lze použít v p řípad ě nutnosti i náklony v ětší – nad 30 stup ňů.  
Čím v ětší ale budeme používat náklon, tím v ětší musí být rychlost 
s ohledem na pádovou rychlost v zatá čce! 
 
 Když máme čas, m ůžeme se pokusit o opětovné spušt ění motoru  za 

letu. Pokud vysadil motor v d ůsledku vy čerpání paliva, je tento 
pokus zbyte čný. 
Jestliže jsme motor vypnuli p ři požáru motoru, již motor za letu 
opětovn ě nespouštíme!!! 

 

 Rozpo čet  provádí pilot do jedné t řetiny plochy (od prahu 

plochy). Je to z toho d ůvodu, že výšku lze v p řípad ě pot řeby vždy 
vytratit – protažením 4. zatá čky, skluzem na finále, v časným 
použitím p řistávacích klapek, hadovitým letem, ale nikdy výšku  již 
nezískáme, pokud bychom d ělali rozpo čet na kraj plochy a potom byli 
krátcí. 
Během celého manévru sledujeme sm ěr a rychlost v ětru (srovnání 
hodnoty na rychlom ěru s hodnotou tra ťové rychlosti na GPS a rovn ěž 
sledujeme plochu, zda jsme nep řehlédli n ějakou p řekážku nebo výmol, 
který nemusel být z v ětší výšky vid ět. 
 
 Provádíme úkony p řed p řistáním do terénu  – vypneme p řívod 

paliva, vypneme zapalování, p řed p řistáním vypneme hlavní vypína č, 
dotáhneme upínací pásy.   
Přistání dále probíhá standardním zp ůsobem. Po dosednutí je nutné 
uvědomit orgány řízení, kde jsme vysílali nouzové volání, o situaci 
po p řistání.  
Dále je nutné kontaktovat provozovatele letounu o v zniklé situaci. 
Musíme si uv ědomit, že pokud jsme nouzové vysílání odvysílali a 
neozvali bychom se po p řistání, dojde ke spušt ění záchranné akce a 
aktivaci složek IZS. 
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4. Shrnutí 

Pokud bychom m ěli ve zkratce říci hlavní zásady po vysazení motoru, 
tak k nim pat ří: 
 

1.  Pilotovat letoun – udržet správnou rychlost klesání  pro let bez 
motoru 

2.  Řešit problém akutn ě ohrožující život 
3.  Vybrat vhodnou plochu a zahájit manévr s ohledem na  sm ěr a 

rychlost v ětru 
4.  Pokusit se vy řešit p řípadnou závadu 
5.  Komunikovat – tís ňové hlášení, nastavení squawku  7700 
6.  Připravit se na nouzové p řistání – d ůležité úkony (zastavení 

přívodu paliva, vypnutí elektrické sít ě, vypnutí zapalování, 
dotažení upínacích pás ů)  

 Když bychom vynechali bod č. 4, ur čit ě se nic nestane, jen nám 
nebude poskytnuta pomoc ze strany ATC, AFIS nebo ji ného letadla, 
které by mohlo vysílání zachytit. 
Pokud ale nedodržíme n ěkterý z dalších bod ů, m ůže to mít fatální 
důsledek na provád ěné nouzové p řistání! 
 
 Poznámka : n ěkterá letadla jsou vybavena nouzovým vysíla čem 

(ELT), který se aktivuje p ři nárazu letadla na zem. V ětšinou lze 
tento vysíla č aktivovat i manuáln ě v kabin ě za letu, což je další 
možnost, jak upoutat pozornost IZS. 


