
 Seznam  Oprávnění k výkonu činnosti dle směrnice CAA-ST-098-n/09  /ELA 1/ k 1.6.2019

Příjmení a jméno, titul Bydliště / E-mail /  Telefon Rozsah Oprávnění Číslo

Oprávnění

BÁRTA                
Luděk Ing.

Stiborská 50, 747 25 Sudice                          
E-mail: ing.ludekbarta@centrum.cz                    

(   724 072 460  

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

002

BRADA                
Josef

UKD 349/2, 533 12 Chvaletice                                           
E-mail:                                                                  

(   721 571 493

Motorové letouny– v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových kvalifikací pro letouny, 
kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston– according to AML 66 scope and according to type ratings for aircraft, 
where type rating is required

003

DUBA              
Vladimír

Henčov 10, 586 01 Jihlava                            
E-mail: vl.duba@seznam.cz                                                                           

(   603 753 949 

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

004

HODAN                      
Jiří  Ing.

Kudrnova 255, 284 01 Kutná Hora                                         
E-mail: info@hphmodels.cz                                                               

(   777 304 120

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

023



JANDÍK                   
Jaroslav

Zahradnická 3, 571 01 Moravská Třebová                                       
E-mail: jandik.jaroslav@seznam.cz                                                            

(   723 230 248

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

024

JENSEN           
Richard Ing.

Masarykova 862, 280 02 Kolín 2                                    
E-mail: richardjensen@seznam.cz                                                           

(   777 304 121

Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope. 005

KABÁT             
Pavel

Mrtnická 565,  331 51  Kaznějov                    
E-mail: servis@leteckyservisplasy.cz                                                                        

(      724 072 475

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

025

KALINA              
Michal

Myslbekova 2546,  767 01  Kroměříž                                   
E-mail: kalina@blueskyservice.cz                                                          

(       725 808 310

Motorové letouny – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových kvalifikací pro letouny, 
kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston  – according to AML66 scope and according to type ratings for aircraft, 
where type rating is required.                                                                                                 028

KARAS               
Jiří  Ing.

Absolonova 8, 624 00 Brno                                  
E-mail: jiri.karas@centrum.cz                                                                                                            

(   602 506 390

Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope. 007



KAREŠ                     
Gustav

Dolní Dobrouč 573,                                    
561 02  Dolní Dobrouč                                                

E-mail: gkares@orbisavia.cz                                                                             
(    602 294 179

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

033

KARSKÝ            
Stanislav

Vondroušova 1208, 163 00 Praha 6-Řepy                                   
E-mail: karsky.stanislav@gmail.com                                                                                       

(   777 666 674         

Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope. 008

KLUGER            
Luděk

Vrbenská 1931/29, 370 06 České 
Budějovice                                                                 

E-mail: ludek@pohoda.com                                                                                                          
(   777 045 540

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

010

KOTOLAN                
Miroslav

Mokrá 242, 760 01  Zlín                                      
E-mail: mirek.kotolan@volny.cz                                                        

(    603 506 058

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

009

KRÁLÍK               
Tomáš

Kostelany nad Moravou 205, 686 01 
Kostelany nad Moravou                                          

E-mail: kralik@slovackyaeroklub.cz                                                                 
( 605 141 989

Motorové letouny – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových kvalifikací pro letouny, 
kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston  – according to AML 66 scope and according to type ratings for aircraft, 
where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

041



KREJČIŘÍK             
Petr Ing.

Hranická 586, 753 61 Hranice IV-Drahotuše                                                        
E-mail: pkfly@seznam.cz                                                                                       

( 603 534 406          

Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope. 043

KROPÁČ            
Zdeněk           

V Pískách 139, 253 01 Chýně                                   
E-mail: zdendys.kropac@post.cz                             

(       724 985 500  

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

045

MATULA             
Aleš Ing.

Kainarova 5306/49, 586 01 Jihlava                                                                        
E-mail: ales.matula@airjihlava.cz                                                           

(   777 922 688

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

011

MOTEJL          
Libor

Alšova 228/122, 418 01  Bílina                     
E-mail: l.motejl@seznam.cz                                              

( 605 788 428

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

035

MUKNŠNÁBL          
Karel

Toruňská 324/7, 181 00 Praha 8                     
E-mail: karel.muknsnabl@centrum.cz                                              

( 731 135 185

Motorové letouny– v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových kvalifikací pro letouny, 
kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston– according to AML 66 scope and according to type ratings for aircraft, 
where type rating is required

039



MÜLLER           
Tomáš  Ing.

Petrohradská 2894, 272 04  Kladno                                                    
E-mail:mullert@centrum.cz                             

(   724 611 172

Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope. 012

ODLOŽILÍK                
Marcel

Rymice 12, 769 01 Holešov                                                                    
E-mail: mar.od@seznam.cz                           

(   606 805 502

Motorové letouny– v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových kvalifikací pro letouny, 
kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston– according to AML 66 scope and according to type ratings for aircraft, 
where type rating is required

021

OPAT                
Pavel

Čs. Legií 1872, 269 01 Rakovník                                                                  
E-mail: p.opat@seznam.cz                           

(   

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

026

PACÁK               
Jiří

543 41  Lánov 165                                                                                 
E-mail: jirka165@tiscali.cz                                  
(  730 554 287

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

013

PIXA                      
Jiří Ing.

Družstevní 51/1, 274 01 Slaný - Kvíc                                                        
E-mail: jirkapixa@seznam.cz                                                                   

(    723 374 599

Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope. 046



PLUHAŘ                   
Tomáš

Družstevní 724, 691 03 Rakvice                                                        
E-mail: ppluto@centrum.cz                                                                   

(    724 399 207

Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových kvalifikací pro letouny, 
kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Powered gliders – according to AML 66 scope and according to type ratings for aircraft, 
where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

006

PROCHÁZKA  
Jaroslav

K Hájku 1720,   509 01  Nová Paka                                                        
E-mail: jaroslav.p@seznam.cz                                                                    

(    723 374 599

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

042

PROCHÁZKA 
Pavel

K Hájku 1720,   509 01  Nová Paka                                     
E-mail:ptshorice@seznam.cz                                                                                       

(    724 072 476

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

014

PŘÍHODA       
Vladimír  Ing.

Nad Krocínkou 420/26, 190 00 Praha 9                                                                               
E-mail: prihoda@ans.cz                                               
(   724 256 954

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

015

STIBŮREK                
Luboš

Bratislavská 1492,  102 00  Praha 10                                   
E-mail: stiburek@aerotaxi.eu                                                                                                           

(   725 314 042

Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope. 029



ŠŤASTNÝ          
Michal

Fleischnerova 22,  635 00 Brno                         
E-mail: majklstastny@seznam.cz                                                                                            

(   724 161 153

Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových kvalifikací pro letouny, 
kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Powered gliders – according to AML 66 scope and according to type ratings for aircraft, 
where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope. 

016

TALANDA                
Tomáš Ing.

Štefánikova 483, 664 34 Kuřim                                                        
E-mail: t.talanda@seznam.cz                                                                            

     776 381 591

Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope. 040

TOMAN                                 
Karel

Veleň, Na Zádole 226, 25063 p. Mratín                                                                         
E-mail: tomanos@volny.cz                                                                                    

(    724 139 501

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

030

TOMÁNEK               
František

Štěpánkova 1171/71, 150 00 Praha 5                                                                                 
E-mail: letecky.servis@gmail.com                                                         

(     602 318 022

Motorové letouny– v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových kvalifikací pro letouny, 
kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston– according to AML 66 scope and according to type ratings for aircraft, 
where type rating is required

037

TÓTH                
Gabriel

Bartoňova 832, 530 12 Pardubice                                              
E-mail:  ptshorice@seznam.cz                                                                   

(   724 072 482

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

017



VAŠÍK                 
Libor                      

Javornická 848, 768 72 Chvalčov                                                                                                                                         
E-mail: libor.vasik@centrum.cz                                                                                

(     777 521 122

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

038

VAVŘÍN                  
Otta

Štefánikova 650,  565 01 Choceň                                          
E-mail: ota.vavrin@tiscali.cz                                                         

(   737 463 203

Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových kvalifikací pro letouny, 
kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Powered gliders – according to AML 66 scope and according to type ratings for aircraft, 
where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

018

VITHA               
Karel

Borek 133, 373 67 Borek                                                                                                      
E-mail: vitha@pohoda.com                                                                                                   

( 730 516 306   

Letouny pístové – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových kvalifikací pro letouny, 
kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston – according to AML 66 scope and according to type ratings for aircraft, 
where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

044

VORLÍČEK  Petr
Tisá 25, 403 36  Tisá                                                        

E-mail: tyssaer@gmail.com                                                                            
( 720 239 154

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

036/1

VYMAZAL          
Martin

Nová 36, 571 01 Moravská Třebová                                                    
E-mail: vymazal@aeroengine.cz                                                                              

(   774 880 248

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

019



ZDVOŘÁK                
Jiří

Neklanova 1799, 413 01  Roudnice n/ L.                                                                               
E-mail: jirizdvorak@lps.sro.cz                                                            

(   777 349 444

Motorové letouny a Motorové kluzáky – v rámci oprávnění dle AML 66 a dle typových 
kvalifikací pro letouny, kde je požadavek na typovou kvalifikaci stanoven.
Aeroplanes piston and Powered gliders – according to AML 66 scope and according to 
type ratings for aircraft, where type rating is required
Kluzáky – v rámci oprávnění dle AML ICAO.
Gliders – according to AML ICAO scope.

020


