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K dyž jsem byl mlád, trochu se uvolňo-
valo sevření režimem, které mimo jiné 
přineslo rozvoj létání. Lidé dostávali 

nové stroje i typy letadel. Někteří je neohro-
ženě stavěli sami. Vznikali první výrobci. 
Režim se tvářil, že nic nevidí a jeho rádoby 
pštrosí politika vedla k tomu, že se objevil 
nový underground - piloti „malých letadel”. 
Ze západu k nám vtrhla rogala, paraglidery 
a balony. Lidé vytáhli zapomenuté stroje 
ze stodol, spíchli, co šlo, upravili motory z 
Trabanta a létali jak o život. I mně zavedla 
cesta na Ranou a odvážně jsem se spustil 
z kopce na křídle, které tehdy ještě mělo 
opravdu tvar delta křídla. Vyzkoušel parag-
lider a dbal rad kolegů, jak stroj řídit - dej si 
bacha, nejsi přece blbej!...

U mně ale zvítězil balon. S těmi jsem 
začal létat v roce 1983 v Balonklubu Praha. 
Brzy jsem vytvořil tým s naším nejlepším 
českým pilotem Vráťou Hlavatým. Byli jsme 
hodně úspěšní, šlo nám to. Vráťa taky létal 
na Rogallově křídle, a protože byl mým 
vzorem, něco jsem s tímhle aparátem 
taky odlétl. Bylo zajímavé vidět, jak se 
tyhle stroje začaly vyvíjet a být populární.  
Na začátku 90. let jsem sehnal sponzora 
na horkovzdušnou vzducholoď a to už 
nebyla legrace. Chtělo to větší průpravu, 
takže jsem se objevil v Letňanech, kde 
jsem měl stejně uloženu svou balonovou 

techniku a v Letově jsem si udělal „papí-
ry” na ultralighty. Pánové Vorel, Lukeš a 
Kučera mi předávali, co v nich bylo, a bylo 
toho dost. Létal jsem s Novou, se Slu-
kou, později i s jiným letadly. Začátky pro 
mne byly krušné. Dělalo mi velký problém 
vyrovnat se s termikou. Do té doby byla 
termika pro mne jako balonáře smrtelná 
a opravdu těžko jsem se s ní v letadle 
srovnával. Rogalo a paragliding byly fajn, 
ale tohle jsem dlouho „nedával“. Brzy jsem 
se stal profesionálním pilotem balonu a 
poznal jsem, že tyhle stroje a balony moc 
dohromady nejdou. Když je hezké počasí, 
lze létat se vším, a když je špatné počasí, 
jsme všichni doma. Ono vyletět ráno s ba-
lonem, pak vyrazit s rogalem a večer zase 

balonovat se moc nedá. Navíc pěšinka, po 
které nechodíš, zaroste….

Zůstal jsem tedy balonářem. Ze začátku 
jsme měli k dispozici jen balony malých 
objemů pro 3 osoby. Hezky se s nimi sou-
těžilo, byly příjemné pro učení. Nadšenci 
se zajímali o menší objemy až po balony 
pro jednoho. Z nich se stala dnešní kate-
gorie ultralehkých balonů. Jejich objem je 
standardizován na 980 m3 pro jednoho a 
1200 m3 pro až dvě osoby, což je ekviva-
lent vzletové hmotnosti letadel 450 kg. Lze 
předpokládat, že se objemové omezení 
balonů posune (podobně jako maximální 
vzletová hmotnost u letadel) až na 1 800 
m3, což je ekvivalent dnešních hranice 
MTOM letadel 600 kg, ale stále zůstanou 
dvoumístné bez možnosti komerčního vy-
užití, tedy sportovní létající zařízení. Zatím 
jen začínáme, ale kdo ví později…

Balon je sice nejstarší aparát, kte-
rý člověku umožnil podívat se do výš-
ky, ale stále je v mlhách neznáma a 
mýtů. Dva z  těchto mýtů jsou nejběžněj-
ší: je to nebezpečné a nedá se to řídit.  
Jsou balony opravdu nebezpečné? Slyšeli 
jste o nějaké havárii balonu? Kolik těch 
havárií bylo a kolik jich bylo celkem? Znáte 
nějakého pilota balonu, který se v balo-
nu zabil? No, buďme skromnější, zranil? 

Stránky ÚZPLN hovoří jasnou řečí. Není 
třeba se balonů bát. Právě jejich primitivní 
konstrukce a jednoduché materiály (látka, 
proutí, dřevo, lanka) a absence motoru jsou 
zárukou bezpečnosti a bezporuchovosti. 
Kolik Příkazů zachování letové způsobilosti 
(AD – Airworthiness Dirrective, pozn. red.) 
bylo na balony vydáno? Minimum.

Nedají se řídit. Když připustíme, že 
balon není určen k tomu, aby létal na trati, 
ale pro radost, pak budeme mít jinou opti-
ku. Přesto na mistrovských soutěžích musí 
piloti, kteří chtějí být na bedně, být blíž než 
půl metru od cíle a cíle jsou cca po dvou 
kilometrech od sebe. Když letěl Bertrand 
Piccard balonem okolo světa, musel si pro 
přelet Číny vytýčit koridor široký 100 kilo-
metrů a ten dodržet. Tohle udělali během 
přípravy a schvalování letu, tedy v  září, a 
v únoru následujícího roku tímto koridorem 
opravdu prolétli. Chápu, že to není důkaz 
pro každého, ale já jsem spokojen. A jak 
balon vlastně řídím? Vítr, který běží nad 
krajinou, s v přízemní vrstvě přibržďuje, 
ale ve větších výškách zrychluje a vlivem 
Coriolisových sil se stáčí vpravo. Takže 
když startuji a stoupám, letím stále více 
vpravo a rychleji, ale když klesám, moje 
rychlost je stále menší a „zatáčím” vlevo. 
Takhle dokážu změnit směr až o 140 stup-
ňů a to je, uznejte, dost. Občas se podaří 
i vrátit zpět na místo vzletu. Je to opravdu 
velký kus improvizace a oportunismu, ale 
to je na balonovém létání to krásné. Do-
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mým s balonem se mi podařilo vrátit zpět k 
místu startu a pak znovu odletět k Jihlavě. 
Mimochodem pro ty, kteří nevěří v ovládání 
balonu, Miloš se trefil se svým balonem na 
svoje letiště do Kejžlice, které je asi 25 km 
daleko. Ale zpět k UL balonům. Dají se 
neskutečně přesně ovládat. Proto si získaly 
a získávají svou náležitou oblibu. Příští rok 
plánujeme udělat několik ukázek. Ta hlavní 
chceme uspořádat na LAA Sobě v Jihlavě 
a věříme, že přijedou i zahraniční borci, 
takže budete mít na co koukat.

Pokud se k nám budete chtít přidat, ob-
raťte se na mně (honza@balony.cz), nebo 
na firmu Kubíček balony, která připravila 
jak celé komplety balonů, tak možnost vý-
roby vlastního balonu na zakázku.

Závěrem chci poděkovat LAA ČR za 
to, že nás vřele přijala pod svá křídla, 
zejména Svazu paraglidingu, kam jsme 
„vpluli“. Také Jirkovi Koubíkovi za vede-

ní a spolupráci při tvorbě předpisů. Bez 
jeho zkušenosti s v předpisové části a 
vyjednávacích schopnostech bychom to 
měli velmi krušné. Když potkáváme piloty 
jiných letadel, mám za to, že i ostatní nás 
berou za své kolegy a patříme do velké 
rodiny nadšenců létání. Úplně nakonec 
musím vzpomenout i Honzu Brskovského. 
Potkával jsem ho během svého leteckého 
života často při různých příležitostech. Tak-
že když EASA dala vzniknout této kategorii 
letadel, byli jsme rychle dohodnuti a zahá-
jili jsme práce na převedení UL balonů pod 
LAA. To podstatné jsme odpracovali Jirkou 
Koubíkem a Petrem Kubíčkem. Když po 
Honzovi převzal štafetu Aleš Trtil, měl jsem 
to zase trochu jednodušší. Nejprve nás 
přijal do „svého“ Svazu PG, a pak jsme si 
podali ruku s panem prezidentem.

Nebojte se balonů, je to opravdová 
svoboda, je to freestyle v pravém slova 

smyslu. Jak v zážitcích, tak v ceně. Balon 
by měl stát cca 20 000 Euro ve variantě 
„ready to fly“, tedy připravené k letu. Máme 
již první zájemce a myslím, že budeme 
moci uspořádat pohárovou soutěž pro tyto 
nadšence. A jak bylo řečeno, zahraniční 
piloti mají o start u nás zájem, a pokud se-
ženeme finance, příští rok bychom při LAA 
sobě mohli uspořádat otevřené mistrovství 
ČR. Sami uvidíte, nakolik jsou všechny 
předsudky opodstatněné. 

hodnout se s přírodou, to je to umění pilota. 
Do první světové války narukoval jeden z 
vítězů Poháru Gordona Bennetta (konkrét-
ně závodu o nejdelší dolet), k dělostřelcům. 
Byl pilotem balonu a korigoval palbu své 
jednotky na Balkáně. Jednou požádal o 
dovolenou, kterou mu udělili. Nasednul do 
balonu, přeletěl celou Evropu a přistál 20 
km od své vesnice v Belgii, zbytek došel 
pěšky. Po dovolené doplnil plyn (nevím, 
jak to dokázal) a vrátil se zpět ke své jed-
notce. Příběh je prý pravdivý. Uvedl jej ve 

svých pamětech a nikdo jej nezpochybnil. 
Takže označení „volné řiditelné balony“ je 
na místě.

Kategorii ultralehkých balonů jsem vy-
mezil. Je na místě dodat, že se budete 
moci setkat s balony, které budou imatriku-
lovány pod ÚCL a s balony pod  LAA CŘ 
(podobně jako je to i s  letadly). Tihle malí 
ďáblíci jsou příjemní z několika důvodů. 
Ten největší je, že tím, že jsou malí,  jsou i 
hraví. To znamená, že s nimi můžete dělat 

až nezvykle zbrklé manévry - létat těsně 
nad zemí, zastavit u někoho na zahradě, 
projít se po střeše, zaparkovat u hospody a 
dojít si na „kofolu”, zeptat lidí na nádraží v 
kolik to jede, poradit sudím, jak lépe pískat 
zapas, nechat se pozvat od mladé paní v 
okně na kafe, na chvíli se zúčastnit cikán-
ské svatby a podobně, podle toho, co vám 
život a krajina přinese do cesty. Ještě stále 
si myslíte, že je nutné balon plně ovládat? 
Nechte jej, ať vám sám nabídne, co je hez-
ké, a jen se kochejte ….

Vlastní balon je téměř „kapesní“ zále-
žitost. Maličký ventilátor pro nafouknutí, 
trochu látky jako obal, konstrukce nebo koš 
a dvě lahve. To vše se vejde do kufru kom-
bíku, garáže nebo sklepa. Když požádáte 
manželku, aby vám “to” připravila, nestrhne 
se a pokud je maličko šikovná, udělám vám 
to sama ;-) Je to fakt ultra lehké a ultra 
skladné. Vše složíte pomocí čtyř karabin, 
pár šroubů a dvou popruhů, a za 10 minut 
letíte. Nekecám. Ptáte se odkud? Ode-
všad! Najdete si polňačku, mez, fotbalové 
hřiště, větší zahradu, parkoviště (a klidně 
plné aut), ale pozor, taky z  náměstí. Kdo 
jiný to dokáže?

Neocenitelný je pro mně jako balonáře 
servis, který nabízí LAA ČR. Já jako pilot 
jsem odpovědný za údržbu a mohu si ji 
sám provádět, dokonce si mohu balon 
postavit. Pro vás je to normálka, ale tohle 
směli jen v osmdesátých letech. Přijatelné 
pojištění,  třetinové oproti jiným balonům. 
Jednodušší výcvik jak teorie, tak praxe. 
Ale ta nejhezčí věc u těchhle „koťat” je to, 
že jak jsou malá a lehká, reagují rychle 
na všechny změny větru. Kdo jste byli v 
Jihlavě na sletu LAA sobě, viděli jste v so-
botu ráno startovat dva balony. Bílomodrý 
kolegy Miloše Kováře s  objemem 2000 
m3 - tedy sportovní balon - a můj, žlutý, 
ultralehký o objemu 980 m3. On odstarto-
val, přeletěl letiště podobně jako já, ale s 

Inspektory UL balonového létání 
a techniky jsou:
v Čechách
Jan Smrčka, hlavní inspektor provozu 
UB a inspektor techniky UB,
tel 725 806 667
na Moravě
Petr Kubíček,
hlavní inspektor techniky UB 
a inspektor provozu UB,
tel. 604 209 641

LAA ČR informujeLAA ČR informuje


	_GoBack

