
Setkání při této příležitosti – aktérů, leteckých fandů, 

dřívějších kolegů v salonku   „ U kance „   v  Plzni    25. 

listopadu      2011



Dne 22.4.1991 ve 21.51 hodin došlo u 5. slp, 3. dPVOS

k havárii letounu MiG-21 MF a poškození letounu MiG-21 MF 

při cvičném letu vzdušného boje v mracích ,v noci, na spodní 

hranici účinnosti palubního radiolokátoru raketami RS-2US. 

Přepadový letoun byl naveden naváděcím stanovištěm do 

zadní polosféry letounu – cíle na vzdálenost 11 km. Při 

vybírání zteče došlo ke srážce letounů. Letouny pilotovali 

pplk. ing. Budinský Petr – velitel 5. slp a pplk. ing. 

Čelechovský Jan – inspektor vzdušné střelby 5. slp, oba 

piloti I. třídy. Letoun MiG-21 MF ev. č. 1205 dopadl do lesa 6 

km severovýchodně obce Broumy, okres Rakovník a byl 

zcela zničen. Pilot se zachránil katapultáží, nezraněn. Druhý 

letoun ev.  č. 1207 byl při srážce poškozen a přistál na 

základním letišti Líně. Dopadem letounu nebyl nikdo další 

zraněn.



Místo dopadu Budinského stroje v lese u obce Broumy

v okresu Rakovník .



 Po katapultáži pplk. Petr Budinský dopadl do lesa .Po 

vyproštění  odešel  lesní cestou hledat pomoc. Byl 

nalezen hlídkou VB  a následně odvezen záchranným  

vrtulníkem pilotovaným kpt. Kolískem nazpět k útvaru 

a ošetření.



Pplk. Čelechovský přistál s poškozeným 

strojem na mateřském letišti. Na snímku 

poškozená zadní část MiGu- 21 MF. Detail 

poničené trysky letounu. . 

P



Kolizní událostí se s velkou intenzitou zabýval denní 

tisk.



Vzpomínky na událost pplk. Budinského.



 O

Zjištění rozsahu škod pozemním 

personálem.  Na snímku pplk. 

Čelechovský s technikem letounu Ivanem 

Nižňanským.





Celkový počet nalétaných hodin : 4917. Na stíhacích 

letounech 1134 hodin. Typy letadel : L-29, MiG – 21 F ,UM, 

US , MF , L – 410 MA ,S, T, UVP-E , AN-24 V, TU – 154 B – 2, 

TU – 154 M.  22. dubna 1991 provedl katapultáž při střetu 

s MiG – 21MF  1207 pplk. J. Čelechovského při  přepadu 

vzdušného cíle v mracích, v noci, na spodní hranici 

účinnosti radiolokátoru. Velitel 5. slp do jeho zrušení. Pilot 

24. zdl Praha – Kbely a velitel křídla. Letovou 

činnost ukončil 30.11.2004. 

Po personální dispozici velitele letectva odešel na vlastní 

žádost k dopravnímu pluku ve Kbelích.



Stíhací pilot         Inspektor vzdušné střelby 5. slp Líně

Celkem nalétal 1502 hodin při 2636 startech. Typy 

letounů :  L – 29, MiG – 21 F, MF, UM . 22. dubna 1991 při 

nočním přepadu vzdušného cíle v mracích, na spodní 

hranici účinnosti radiolokátoru, došlo v noci ke střetu 

s MiG-21 MF 1205 pplk. P. Budinského. S poškozeným a 

těžce ovladatelným strojem pplk. Čelechovský přistál 

v Líních.



















Při nácviku nočních ztečí došlo vinou pozdního ukončení 

zteče ke srážce útočícího letounu MIG – 21 MF 1205 s 

cílovým letounem 1207.Pilot útočícího letounu, pplk.Petr

Budínský, se z hořícího letounu katapultoval, pilot cílového 

letounu 1207, pplk.Jan Čelechovský, dotáhnul poškozený 

letoun zpět na letiště Líně kde provedl rizikové přistání při 

rychlosti 380km/h, které se mu podařilo zvládnout. 

Poškozený letoun byl předán do opravy k LVO Přerov a zde 

opraven s využitím zádě zrušeného letounu  MIG – 21 PFM 

4404. 

Oba stroje patřily do sestavy 3. letky 5. slp Líně.

Dne 4.2.1992 při přistání na letišti Přerov došlo k 

opakovanému odskočení od povrchu vzletové a přistávací 

dráhy, přičemž byla poškozena příďová podvozková noha. 

Pilot, alžírský pilotní žák - kadet Mohamad Ziari, vyvázl 

nezraněn. Letoun byl předán k opravě do LOK avšak oprava 

nebyla provedena a letoun byl zrušen. 



Křídla „Mfky „1207 byla po zrušení využita k opravě  MiG –

21 MF  9413. Po incidentu byl vydán rozkaz k vybití 

palubních zbraní všech letounů čs. letectva, mimo strojů 

ostré hotovosti. Zrušený letoun byl následně předán do 

AIR Parku – muzea Karla Tarantíka do Zruče u Plzně.



 Autor děkuje za použití fotografií a dokumentů   
ing. Petru Budinskému, ing. Janu 
Čelechovskému, malíři Vladimíru Urbánkovi a 
za spolupráci  Aloisu Markovi ml., Josefu 
Jahnovi.

 Použitá literatura : Josef Faul – 414 asi jsme se 
srazili….

 Lorenc M., Rogl S. Zrušená křídla

 V Plzni 10.1.2012                         Ladislav Vitík
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