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NEHODA BEZMOTOROVÉHO KLUZÁKU S VOZIDLEM
Tomáš Rochla1
Abstrakt
Při přeletu silnice II. třídy v průběhu přistávacího manévru došlo ke střetu
bezmotorového kluzáku a nákladního vozidla. Ač se tato letecko-dopravní nehoda
obešla bez zranění zúčastněných osob, hmotné škody na vozidle i letounu byly značné.
Ústav soudního inženýrství VUT v Brně byl do soudního řízení o náhradu hmotných
škod přibrán k posouzení příčiny střetu vozidla Volkswagen LT s bezmotorovým
kluzákem L-13 Blaník. Příspěvek pojednává o specifických soudně-znaleckých
postupech při řešení tohoto unikátního případu, zejména se zaměřením na odbornou
terminologii a problematiku letectví, dále se zaměřením na postupy dokumentace stavu
dopravních prostředků a v neposlední řadě také na matematicko-fyzikální modelaci
reálného nehodového děje v prostředí výpočtového programu. V kauzální souvislosti je
prezentován také právní pohled na věc.

ÚVOD
V níže uvedeném textu příspěvku jsou jednotlivé kapitoly řazeny ve sledu postupné
analýzy letecko-dopravní nehody z hlediska technického znalce. Kapitola první popisuje
skutečnosti a důkazy, které byly zpracovateli posudku známy a které bylo nutné zajistit pro
zdárné zodpovězení otázky zadavatele (jednalo se o civilní spor). Druhá kapitola pojednává
o analýze střetu vozidla a letadla, v kapitole třetí je uveden komentář k předstřetovému
pohybu účastníků nehody a k možnostem odvrácení nehody. V poslední kapitole je provedeno
shrnutí dovozených výsledků a technické řešení je konfrontováno s právním pohledem na věc.
Zkratky použité v textu
Tato letecko-dopravní nehoda není typickým zástupcem kolizních dějů, se kterými se
znalci z oboru dopravy setkávají, proto jsou níže vysvětleny zkratky letecké terminologie
vyskytující se v dalším textu (v závorce jsou uvedeny některé konkrétní vazby pojmu
na předmětnou nehodu):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AD – letiště,
AFIS – letištní letová informační služba,
CWY – předpolí
(prostor mezi silnicí a prahem přistávací dráhy, oblast dopadu letadla),
GEO – zeměpisný kurz,
IAS – indikovaná vzdušná rychlost
(relativní rychlost letadla vůči vzdušnému prostředí),
RWY – vzletová a přistávací dráha
THR – práh dráhy
(začátek přistávací dráhy, konec předpolí),
SOP – svislá ocasní plocha – směrové kormidlo,
VOP – vodorovná ocasní plocha – výškové kormidlo.
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1 PODKLADY K VYPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU
1.1 Popis situace v místě nehody
K nehodě došlo na dálničním přivaděči – frekventované silnici II. třídy v blízkosti
civilního letiště (viz obrázek č. 1). Po silnici se ve svém jízdním pruhu pohybovalo nákladní
dodávkové vozidlo Volkswagen LT 35 (dále jen vozidlo). Bezmotorový kluzák L-13 Blaník
české imatrikulace (dále jen letadlo) přilétal z pohledu řidiče vozidla zprava a ve fázi
přiblížení na přistání se pohyboval směrem k THR v oblasti prodlouženého koridoru RWY.
Dvousedadlové letadlo pilotoval žák aspirující na získání pilotního průkazu pod dohledem
instruktora. Při přeletu pozemní komunikace došlo ke střetu čela vozidla s levým bokem
letadla a nekontrolovatelnému pádu letadla vlevo mimo vozovku do CWY. Vozidlo bylo
nárazem vytočeno vlevo a po přejetí přes protisměrný jízdní pruh zastavilo na levém okraji
silnice.
konečná poloha letadla

konečná poloha vozidla

směr letu letadla

směr jízdy
vozidla

Obrázek č. 1 – Fotografická dokumentace (PČR) místa nehody a konečných poloh vozidla a letadla

Rychlost jízdy vozidel nebyla v místě nehody snížena pod stanovenou mez 90 km/h,
komunikace byla pouze před koridorem pohybu letadel v dostatečné vzdálenosti osazena
výstražnými dopravními značkami A 20 „Letadla“ a B 29 „Zákaz stání“.
K nehodě došlo na počátku léta, v cca 15 hodin. Dle měřítek leteckého provozu byly
meteorologické podmínky lepší, než podmínky stanovené (CAVOK). Dle AFIS vál v době
nehody vítr rychlostí cca 6 m/s přibližně ze severozápadu, tj. proti směru letu při přistávání
letadla. Vozovka byla suchá. Dle programu PC-Crash svítilo slunce přibližně z jihozápadu a
nacházelo se cca 55° nad horizontem – přímé oslnění řidiče sluncem nebylo možné, řidič měl
slunce po levé straně za zády. Oslnění pilotů bylo možné pouze při jejich pohledu vlevo
směrem na přijíždějící vozidlo.
Místo nehody bylo zaměřeno totální stanicí pro zjištění polohopisu bodů vozovky a
části travnaté plochy CWY. Úsek vozovky byl v mírném stoupání (max. sklon cca 0,3°)
tvořen pozvolným levotočivým obloukem. Situace v místě nehody je spolu s ostatními
zjištěnými skutečnostmi obsahem obrázku č. 2, na kterém jsou mj. uvedeny: zaměřený úsek
silnice, část krajnice a přilehlá travnatá plocha CWY, poloha místa střetu dle účastníků
nehody, konečné polohy vozidla a letadla, směr svitu slunce a vanutí větru. Pro posouzení
vzájemné polohy silnice a letištní plochy RWY zde byla zakreslena směrová růžice (GEO) s
mezinárodním označení světových stran (N – sever) a s označením azimutu. Podélné osy
vozovky a koridoru navazujícího na RWY svíraly úhel cca 78°. Práh dráhy THR RWY se
nacházel zhruba 200 m od levého okraje vozovky. Na místě nehody nebyly zjištěny žádné
stopy určující místo střetu, trajektorii pohybu vozidla ani místo dopadu letadla.
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Obrázek č. 2 – Půdorysné zobrazení situace v místě nehody

1.2 Svědecké výpovědi účastníků nehody
Řidič vozidla ve svých výpovědích uvedl, že letadla, resp. jeho stínu si všimnul náhle
na velmi malou vzdálenost, než aby mohl nehodě zabránit. Dobu od spatření letadla – stínu do
střetu odhaduje na cca 1 sekundu. Kluzák se přibližoval zprava v malé výšce.
Pilot-žák ve svých výpovědích uvedl, že rychlost byla přes 80 km/h. Vlivem poryvu
větru došlo ke snížení výšky letu a letoun pokračoval na přistání ve výšce cca 2 m nad
vozovkou. Došlo k nárazu s vozidlem a poté k druhému nárazu o letištní plochu. Vozidlo
neviděl vůbec, viděl je až po nárazu. Střetu nemohl zabránit. Dále uvedl, že těsně před silnicí
měli výšku přes 10 m a rychlost kolem 85 km/h, pak došlo k dalšímu opadání (snižování
výšky). Když došlo k nárazu z levé strany, soustředil se na přistávací manévr.
Pilot-instruktor ve svých výpovědích uvedl, že když byli cca 5 až 6 m nad zemí a cca
30 m od komunikace, tak poprvé uviděl přijíždějící vozidlo z levé strany. Myslel, že letadlo je
dostatečně vysoko, aby vozidlo mohlo bezpečně podjet. Letěli rychlostí cca 85 km/h. Došlo
k nárazu přední části projíždějícího vozidla do levé strany letadla. Rychlost daného vozidla
nedokázal odhadnout. Během přiblížení na přistání ve výšce cca 100 m nad zemí prolétávali
oblastí zvýšeného opadání (letadlo ztrácelo výšku), proto žák zavřel brzdící klapky, aby
udržel zvolený úhel sestupu.
1.3 Lékařské zprávy o zranění účastníků nehody
U řidiče vozidla byla zjištěna bolestivost v oblasti hrudníku a kolena. U pilota-žáka
bylo zjištěno pohmoždění kolen a hlavy. U pilota-instruktora bylo zjištěno poranění hlavy a
levého ramenního kloubu.

2 ANALÝZA STŘETU VOZIDLA A LETADLA
Dle metod a postupů uvedených v literatuře [1] bylo možno na vznik a průběh nehody
usuzovat zejména ze zdokumentovaných stop po nehodě, fotodokumentace rozsahu a způsobu
poškození vozidla a letadla, jejich vzájemné korespondence, z jejich konečných poloh po
střetu a ze svědeckých výpovědí.
2.1 Poškození vozidla
Poškození vozidla je znázorněno na obrázcích č. 3 až 5. Při střetu došlo mj. ke vzniku
následujících poškození (pro další popis jsou jednotlivá poškození označena písmeny):
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Obrázek č. 3 – Fotografie poškození vozidla při střetu

Obrázek č. 4 – Fotografie poškození vozidla při střetu

Obrázek č. 5 – Fotografie poškození vozidla při střetu
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2.2 Poškození letadla
Poškození letadla je zachyceno na obrázcích č. 6 až 8. Při střetu došlo mj. ke vzniku
následujících poškození (pro další popis jsou jednotlivá poškození označena písmeny):

Obrázek č. 6 – Fotografie poškození letadla při střetu a pádu na zem

Obrázek č. 7 – Fotografie poškození letadla při střetu a pádu na zem

Obrázek č. 8 – Detail poškození levé strany trupu a spodní části levého křídla
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2.3 Geometrická korespondence poškození a způsob střetu vozidla a letadla
Korespondence poškození byla provedena na základě srovnání míst a způsobu
poškození vozidla a letadla popsaných v kapitolách 2.1 a 2.2. Na obrázcích č. 9 až 11 jsou
schématicky vyobrazeny jednotlivé vzájemné kontakty vozidla a letadla při střetu. Směry
rychlostí pohybu vozidla a letadla při střetu svíraly úhel téměř pravý, vzhledem k úhlu
protínání koridorů pohybu však pravděpodobně menší než 90°.
K prvotnímu kontaktu (viz obrázek č. 9) došlo mezi dolní stranou levého křídla letadla
(ad R) a střechou vozidla (ad F, možná i E). V této fázi probíhalo pouze smýkání kovových
částí po sobě za vzniku dřecích stop, vzájemných otěrů laku a lokálních průhybů nevelkého
rozsahu. Vlivem tření ve styčné ploše pravděpodobně také došlo k vytáčení letadla kolem
svislé osy proti směru hodinových ručiček (kladný směr rotace).

Obrázek č. 9 – Prvotní kontakt vozidla a letadla

Při dalším pohybu (viz obrázek č. 10) došlo k podjíždění vozidla pod levé křídlo
letadla. Odlomení levé části mřížky sání, výrazný průhyb kapoty motoru spolu s otěrem černé
barvy na ní (ad C) byly způsobeny nárazem podvozku letadla (ad J), při němž došlo k ulomení
vidlice kola. Letadlo se v tomto okamžiku nacházelo cca 1,2 m nad povrchem vozovky.
Letadlo bylo vykláněno na levý bok, v čemž mu však bránil styk levého křídla se střechou
vozidla. Tímto namáháním mohlo dojít k jeho poškození na horní straně (ad M). Pokud by
nevzniklo již ve fázi předchozí, mohlo být poškození střechy (ad E) způsobeno také nyní.

Obrázek č. 10 – Kontakt kola podvozku letadla s kapotou motoru vozidla

Vlivem částečného skluzu po šikmé ploše přední kapoty a čelního skla vozidla došlo
k nadzvedávání letadla (viz obrázek č. 11), nárazu levého boku trupu (ad H) v oblasti pod
křídlem do čelního skla a „A“ sloupků (ad A). Vlivem pohybu letadla vůči vozidlu (vlevo a
vzhůru z pohledu řidiče) vznikly dřecí stopy na zkosené přední části střechy vozidla nad
kabinou řidiče (ad B) i na trupu letadla (ad H).
Při nárazu došlo k celkové destrukci trupu, k poškození nosných částí a k prohnutí
trupu do oblouku. Geometrie poškozeného trupu byla digitalizována optickým bezkontaktním
skenerem Tritop HR dle metodiky vhodné pro soudně-znaleckou praxi uvedené v [2] (viz
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obrázek č. 12 vlevo). Pokud byla jako nepoškozená brána zadní část trupu, pak dle měření
deformací při prohlídce letadla došlo k vyhnutí jeho přední části o cca 0,9 m; maximální
průhyb střednice trupu činil cca 0,3 m (viz obrázek č. 12 vpravo). Při této deformaci mohlo
dojít také k roztržení trupu na pravé straně letadla (ad P) a k rozvolnění některých dalších
nýtovaných spojů plátů trupu po jeho obvodu.

Obrázek č. 11 – Kontakt levého boku trupu pod křídlem s čelním sklem a „A“ sloupky vozidla

cca 0,9 m

cca 0,3 m

Obrázek č. 12 – Trup po aplikaci referenčních bodů před skenováním; půdorys vytvořeného modelu

Po ukončení kontaktů boku trupu s čelem vozidla se deformovaný trup letadla dostal
nad vozidlo. Z důvodu možné rotace letadla kolem tří souřadných os není další pohyb letadla
vyobrazen. Poškození boku vozidla v jeho zadní části (ad G) koresponduje s poškozením
levého konce VOP (ad K). Ke kontaktu letadla se zemí došlo koncem pravého křídla (ad N)
za současného vzniku lokální deformace jeho zakončení a k vyhnutí přibližně třetiny křídla
vzhůru. Pokud nebylo poškození konce vztlakové klapky pravého křídla (ad O) způsobeno již
při nárazu čela vozidla do levého boku trupu, pak mohlo být způsobeno právě při nárazu
konce křídla na zem. Při dopadu narazila na zem také přední část trupu (ad L).
2.4 Energetická korespondence poškození vozidla a letadla
Pro kontrolu výpočtu střetu z hlediska množství energie přeměněné na deformační
práci bylo potřeba kvantifikovat poškození vozidla i letadla, k čemuž byla použita
ekvivalentní energetická rychlost (dále jen EES). Na vozidle i letadle však došlo k poškození
konstrukcí, které nejsou běžně podrobovány nárazovým testům.
Na vozidle byla zjištěna četná poškození karosérie, která byla srovnávána s katalogem
poškození [3] a posouzením relevantnosti použité náhrady bylo dovozeno výsledné rozmezí
EES poškození předmětného vozidla. Srovnávány byly zejména hodnoty deformační práce
potřebné na vznik takových poškození karosářských dílů (viz obrázek č. 13), jež zhruba
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odpovídají zjištěnému rozsahu poškození předmětného vozidla a jež bylo možno
kvantifikovat deformační energií přibližně v rozmezí 17 až 32 kJ.

Obrázek č. 13 – Srovnatelný rozsah poškození náhradních struktur katalogových automobilů

Z uvedeného rozmezí deformační energie a okamžité hmotnosti vozidla při nehodě cca
2142 kg byla určena technicky přijatelná hodnota EES v rozmezí cca 14 až 20 km/h.
Pevnostní zkoušky, které by přibližně vymezily hodnoty EES zjištěného poškození letadla při
tomto způsobu zatěžování, se neprovádějí. Původním záměrem bylo provedení výpočtu
deformace letadla metodou konečných prvků. Pokud by se vypočtený rozsah poškození
shodoval s digitalizovaným poškozením předmětného letadla, pak by bylo možné stanovit
hodnoty EES poškození letadla. Finanční náklady na provedení tohoto výpočtu by však
řádově přesahovaly cenu posudku a dosahovaly by výše částky, která byla předmětem sporu.
Proto byla pouze dle [4] provedena analýza přerozdělení deformační energie mezi
vozidlo a letadlo na základě rovnosti deformačních sil (akce a reakce). Hodnoty tuhostí
deformovaných částí skeletu vozidla ani letadla nebyly exaktně známy, obecně však
vycházíme z předpokladu dvou mezních případů poměru tuhostí:
•
•

vozidla jsou konstruována stejně tuhá (poměr tuhostí roven 1), nebo
poměr tuhostí vozidel je roven poměru hmotností vozidel – zatížení posádkou
však tuhost konstrukce nezvyšuje, proto uvažujeme hmotnosti pohotovostní.

Po číselném dosazení bylo dovozeno, že EES letadla bylo cca 2,1 až 5,6 krát vyšší než
EES vozidla. Z výše dovozených skutečností byl vyhotoven graf (viz obrázek č. 14): modře je
vyznačen pás rozmezí EES vozidla zjištěného z katalogu, červeně jsou vyznačeny meze
přerozdělení EES a zeleně výsledná technicky přijatelná oblast dvojic EES vozidla a letadla.

Obrázek č. 14 – Znázornění výsledné technicky přijatelné oblasti dvojic EES vozidla a letadla
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Přesnější analýzu kvantifikace poškození nebylo účelné provádět s ohledem na úkol
znaleckého posudku, zjištěné hodnoty EES udávají dostatečně široké rozmezí celkové
deformační energie cca 32 až 259 kJ. Vzhledem k tomu, že skutečnosti více odpovídá
předpoklad identických tuhostí (jednalo se o náraz skeletů z tenkostěnných plechů, lokálně
vyztužených profilovanými nosníky či spoji), bylo možno toto rozmezí dále zúžit a výsledek
očekávat spíše u dolní hranice, v řádu desítek kJ.
2.5 Výpočet střetu a postřetového pohybu vozidla a letadla
Střet vozidla a letadla byl řešen výpočtem s podporou programu PC-CRASH, verze
7.3n, klasickým modelem rázu dle Kudlich-Slibara (viz [5]). Místo střetu bylo uvažováno
podle sdělení účastníků nehody, neboť k jeho přesnějšímu určení nebyl zajištěn dostatek
jiných podkladů.
Pro vytvoření fyzikálního modelu letadla byla potřebná odborná konzultace s jeho
výrobcem. Celkové geometrické rozměry, pohotovostní hmotnost i zatížení letadla lze zjistit
ze spisu, servisní a provozní dokumentace letadla. Poloha těžiště letadla a momenty
setrvačnosti letadla k centrálním osám byly sděleny výrobcem letadla z konstrukční
dokumentace. Uvedenými parametry je dostatečně charakterizován model dopravního
prostředku v prostředí programu PC-Crash. K vizualizaci letadla byly použity hyperelipsoidy
n-tého řádu vícetělesového modelu konvertované na soubor typu DXF.
Letadlo bylo při výpočtu střetu umístěno do polohy znázorněné na obrázku č. 11, ve
které došlo k nejrozsáhlejší deformaci levého boku trupu (ad H) nárazem čela vozidla (ad A,
B). Vozidlo se před střetem pohybovalo v přímém směru po vozovce – hodnota cca 33° GEO.
Letadlo se mohlo pohybovat přes vozovku mírně vychýleno od kolmého směru, natočeno pod
úhlem cca 315° GEO (viz obrázek č. 15).

Obrázek č. 15 – Znázornění přibližné střetové polohy vozidla a letadla na konci kompresní fáze

Nárazová rychlost vozidla byla vypočtena ve střední hodnotě cca 84 km/h, nárazová
rychlost letadla pak v hodnotě cca 59 km/h (relativně vůči zemi, vysvětlení uvedeno níže).
Z odvozeného postavení a rychlostí při střetu se letadlo pohybovalo do konečné polohy (viz
obrázek č. 16), vozidlo se vlivem nárazu pohybovalo k levému okraji vozovky, byl také
možný zásah řidiče.
Hodnoty EES vozidla/letadla byly přerozděleny v poměru cca 17 / 59 km/h, celková
deformační energie při střetu byla vyčíslena na cca 87 kJ, což je v souladu s předpoklady
kapitoly 2.4. Dle kontrolních parametrů (GEV a rychlost bodu rázu) se jednalo o ráz se
skluzem, což však uvozoval již charakter poškození vozidla i letadla. Na vypočtené střední
hodnoty nárazových rychlostí bylo vztaženo toleranční rozmezí ±10 %, jehož použití plyne
z následujících zjištění:
•

jednalo se o střet s výrazným skluzem (variabilní součinitel tření v rovině skluzu),
9
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•
•
•
•

při střetu došlo na několika místech k roztržení trupu letadla (tvarová nestabilita
letadla po střetu), v průběhu nehody se realizovaly sekundární nárazy letadla s
vozidlem a při dopadu na zem,
kvantifikaci poškození vozidla a letadla nebylo možno provést dostatečně přesně
pro ojedinělost vzniklých poškození i způsob nárazu (relativně široké rozmezí
EES),
nezjištěno místo dopadu letadla na zem, zachycena pouze konečná poloha,
nezjištěny brzdné stopy vozidla, nelze přesněji určit postřetovou rychlost vozidla.

Obrázek č. 16 – Znázornění pohybu letadla a vozidla po střetu s dráhovým krokem 10 m

Dosti velký rozptyl řešení pak byl dán právě množstvím neznámých vstupních
parametrů, které bylo potřeba variovat v určitých mezích. Technicky přijatelná nárazová
rychlost vozidla tedy byla dovozena v rozmezí 76 až 92 km/h, nárazová rychlost letadla pak
v rozmezí 53 až 65 km/h, jedná se o rychlosti relativní vůči zemi.
Dle [6] je pro přistání letadla s vysunutými vztlakovými klapkami a nepoužitými
brzdícími klapkami vhodná přibližovací rychlost v rozmezí 75 až 85 km/h, také členové
posádky letadla shodně vypověděli (viz kapitola 1.2), že letěli rychlostí přes 80 km/h, resp.
kolem 85 km/h. Mezi těmito tvrzeními a výpočtem není technického rozporu, neboť
rychlosti uváděné posádkou jsou relativními rychlostmi letadla vůči vzdušnému
prostředí (IAS). Dle AFIS (kapitola 1.1) vál v době nehody vítr proti směru pohybu letadla
rychlostí cca 6 m/s, tj. cca 22 km/h. Po odečtení rychlosti větru od rychlosti pohybu letadla
IAS by tedy byla optimální přibližovací rychlost dopředného pohybu letadla vůči zemi cca
10
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53 až 63 km/h, rychlost IAS udávaná posádkou letadla by pak odpovídala rychlosti vůči zemi
cca 58 až 63 km/h. Obě tato rozmezí korespondují s vypočtenou nárazovou rychlostí letadla.
Změnou součinitele tření ve skluzové rovině s pomocí programu PC-Crash bylo
dovozeno, že horní hranice nárazové rychlosti vozidla koresponduje s dolní hranicí nárazové
rychlosti letadla (a naopak). S rostoucí rychlostí vozidla při střetu rostla také míra skluzu
v rovině rázu.

3 PŘEDSTŘETOVÝ POHYB ÚČASTNÍKŮ NEHODY
3.1 Pohyb vozidla do místa střetu
Z dostupných podkladů nelze objektivně zjistit okamžik reakce řidiče vozidla, počátek
ani intenzitu brzdění vozidla do konečné polohy, vozidlo bylo vybaveno ABS. Dle odhadu
řidiče vozidla (kapitola 1.2) spatřil letadlo asi 1 sekundu před střetem, což je srovnatelné
s trváním reakční doby a je tedy technicky přijatelné, že řidič nestihnul před střetem vozidlo
brzdit. Rychlost pohybu vozidla do místa střetu byla uvažována ve vypočteném rozmezí cca
76 až 92 km/h dle kapitoly 2.5. Při pohybu vozidla do místa střetu byl podstatný zejména
výhled řidiče do prostoru vpravo mimo vozovku čelním sklem a oknem pravých dveří. Při
prohlídce vozidla byly nasnímány hranice výhledů řidiče a jejich model je uveden na obrázku
č. 17. Přední část vozidla a kabina řidiče byly digitalizovány obdobně jako poškození trupu
letadla dle kapitoly 2.3.

Obrázek č. 17 – Model části karosérie pro posouzení možností výhledu řidiče ven z vozidla

3.2 Pohyb letadla do místa střetu
Dále bylo předpokládáno, že se rychlost letadla před střetem výrazně nelišila od
rychlosti vypočtené v kapitole 2.5. Dle rychlostní poláry letounu z [6] (viz obrázek č. 18)
odpovídá optimální přibližovací rychlosti nejmenší klesací rychlost cca 3 km/h (0,8 m/s).

Obrázek č. 18 – Rychlostní polára letadla (dle [6] se zanedbatelnou odchylkou platí, že EAS = IAS)
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Pokud bychom pohyb letadla před střetem považovali za rovnoměrný, pak by úhel
jeho sestupu při dopředné rychlosti 53 až 65 km/h byl nejméně cca 3,1° až 2,5°. Rychlost
i úhel sestupu však mohly být větší vlivem odlišné rychlosti IAS od svého optima z důvodu
změny rychlosti větru (poryvů větru).
3.3 Vzájemný pohyb letadla a vozidla do místa střetu
3.3.1 Varianta rychlosti pohybu vozidla 92 km/h a letadla 53 km/h
Zhruba po dobu 8 sekund před střetem měl řidič volný výhled do prostoru vpravo
mimo vozovku. Pokud by se po tuto dobu letadlo pohybovalo s nejmenším úhlem klesání (při
minimální rychlosti klesání), pak by se v tomto čase na počátku výpočtu nacházelo nejméně
cca 8 m nad úrovní vozovky (viz obrázek č. 19). Při vyšší rychlosti klesání by se v tomto čase
nacházelo výše. Řidič mohl ve svém zorném poli pozorovat letadlo pod úhlem okolo 33° od
přímého pohledu až do střetu.

přistávající letadlo
při optimálních
podmínkách
sestupu
Obrázek č. 19 – Výhled řidiče z vozidla skutečný a při modelování situace (bez sluneční clony)

V případě, že by řidič měl ve vozidle sklopeny sluneční clony (i když mu slunce
svítilo z levé strany zezadu), pak by dle obrázku č. 20 letadlo vidět nemusel ani při jeho
optimálním způsobu klesání. Jak však uvedl žák-pilot (viz kapitola 1.2), došlo těsně před
silnicí při výšce letadla přes 10 m k náhlému snižování výšky. Letadlo se tedy patrně v řádu
sekund před střetem pohybovalo výše, než je vyobrazeno, poté klesalo výrazněji než by byla
minimální rychlost klesání a následně se mohlo pohybovat opět po sestupné dráze
s minimálním odklonem od horizontální roviny.

přibližná hranice
sluneční clony
přistávající letadlo
při optimálních
podmínkách
sestupu
Obrázek č. 20 – Výhled řidiče z vozidla skutečný a při modelování situace (po sklopení sluneční clony)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze předpokládat, že řidič vozidla letadlo vidět
nemusel až do doby, než kleslo do výšky, kdy jej již vidět musel i přes možné použití sluneční
clony (viz obrázek č.1), čemuž odpovídá čas zhruba 1 až 2 sekundy před střetem.
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přibližná hranice
sluneční clony

přibližná hranice
sluneční clony

přistávající letadlo
při optimálních
podmínkách
sestupu

přistávající letadlo
při optimálních
podmínkách
sestupu

Obrázek č. 21 – Výhled řidiče z vozidla v čase cca 2 a 1 sekunda před střetem (vlevo a vpravo)

3.3.2 Varianta rychlosti pohybu vozidla 76 km/h a letadla 65 km/h
Pro druhou z mezních kombinací konstantních rychlostí pohybu vozidla a letadla
platily analogicky zákonitosti a závěry předchozí podkapitoly: pokud by se letadlo
pohybovalo s nejmenším úhlem klesání (při minimální rychlosti klesání), pak by se na
počátku výpočtu v čase cca 10 sekund před střetem nacházelo nejméně zhruba 9 m nad úrovní
vozovky. Při vyšší rychlosti klesání by se v tomto čase nacházelo výše nad zemí. Řidič mohl
letadlo pozorovat pod úhlem okolo 45° od přímého pohledu po celou dobu pohybu, pokud mu
ve výhledu nebránila sluneční clona spolujezdce (viz obrázek č. 22).
Dle výpovědi však mohlo letadlo klesat rychleji a tedy být výše, než je vyobrazeno.
Řidič vozidla mohl letadlo vidět i při použití sluneční clony nejpozději v čase cca 1 až
2 sekundy před střetem (viz obrázek č. 23).

přistávající letadlo
při optimálních
podmínkách
sestupu

přistávající letadlo
při optimálních
podmínkách
sestupu

přibližná hranice
sluneční clony

Obrázek č. 22 – Výhled řidiče z vozidla zjištěný při modelování situace bez a se sluneční clonou

přistávající letadlo
při optimálních
podmínkách
sestupu

přibližná hranice
sluneční clony

přistávající letadlo
při optimálních
podmínkách
sestupu

přibližná hranice
sluneční clony

Obrázek č. 23 – Výhled řidiče z vozidla v čase cca 2 a 1 sekunda před střetem (vlevo a vpravo)
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3.4 Zabránění nehodě řidičem vozidla
Pokud se letadlo pohybovalo rychlostí 53 až 65 km/h po dobu cca 8 až 10 sekund až
do okamžiku nárazu minimální sestupnou rychlostí, pak řidič vozidla jedoucího rychlostí cca
92 až 76 km/h mohl letadlo vidět přes čelní sklo vpravo pod úhlem okolo 33° až 45° od
přímého směru pohledu. Na počátku uvedené doby by se vozidlo nacházelo ve vzdálenosti
cca 204 až 211 m před místem střetu (MS), letadlu by do MS zbývala dráha cca 118 až 181 m
a nacházelo by se nejméně zhruba 8 až 9 m nad vozovkou v úrovni MS.
Z rychlosti jízdy 92 až 76 km/h by řidič zastavil* vozidlo na dráze cca 124 až 68 m.
Aby řidič zastavil před koridorem pohybu levého křídla letadla (cca 8 m před MS), musel by
začít reagovat nejpozději ve vzdálenosti zhruba 20 m před DZ A 20 „Letadla“ až zhruba 36 m
za touto DZ. Letadlo by se v okamžiku reakce řidiče nacházelo ve vzdálenosti zhruba 86 až
112 m od silnice ve výšce nejméně zhruba 7 až 5 m nad vozovkou v úrovni MS.
Vzhledem k provedenému rozboru v kapitole 3.3 však lze konstatovat, že řidič
nemusel letadlo pozorovat po uvedenou dobu z důvodu sklopení některé sluneční clony,
případně z toho důvodu, že se letadlo do MS nepohybovalo s minimální rychlostí klesání, ale
vlivem poryvu větru by byla rychlost klesání zvýšena a tím by se letadlo oproti zamýšlené
trajektorii letu dostalo níže nad vozovku. V těchto případech pak řidič letadlo mohl
zpozorovat v čase řádově srovnatelném s délkou reakční doby a střetu by zabránit nemohl.
3.5 Zabránění nehodě piloty letadla
Letadlo prolétávalo nad vozovkou ve výšce nejméně cca 1,2 m možným koridorem
pohybu vozidel. Dle žáka-pilota došlo ve výšce přes 10 m k opadání, což pravděpodobně
vedlo ke snížení výšky letadla pod mez zamýšlenou posádkou pro překonání vozovky. Náhlá
změna směru nepřipadala pro malou výšku letadla v úvahu, hrozila by jeho havárie. Za dané
kolizní situace by piloti nehodě mohli zabránit pouze stoupáním letadla ovšem na úkor
rychlosti dopředného pohybu, která by nesměla klesnout pod rychlost pádovou, jež je pro
daný typ letadla dle [6] cca 55 až 60 km/h IAS (v daném případě cca 33 až 38 km/h relativně
vůči zemi). Pro změnu výšky letadla piloty by však bylo potřeba určité doby, za kterou by na
pokles výšky zareagovali, začali působit na ovládací prvky letadla, proběhlo by vymezení vůlí
v ovládacích mechanismech a potřebná odezva letadla změnou pohybového stavu. Vzhledem
k nejasnosti ohledně doby, která zbývala posádce od zjištění náhlého poklesu výšky do střetu,
se jedná o zabránění spíše teoretické.
Posádka by mohla nehodě předejít, pokud by se pohybovala v takové výšce, aby se
i při jejím náhlém poklesu letadlo nacházelo v dostatečné výšce nad vozovkou, nejméně cca
4 m pro průjezd nákladních vozidel. Je otázkou jiného než technického znalce z odvětví
silniční dopravy, zda posádka mohla tuto změnu výšky předpokládat (viz kapitola 4).

4 SHRNUTÍ TECHNICKÉ ANALÝZY A PRÁVNÍ PROBLEMATIKY
4.1 Právní stanovisko zúčastněných stran
Právní zástupce majitele letadla v civilním řízení namítal, že řidič vozidla přehlédl
výstražnou dopravní značku A 20 „Letadla“, jakož i přibližující se letadlo, a že se pohyboval
rychlostí nepřiměřenou ve vztahu ke značce, ale i rychlostí překračující povolenou rychlost
v úseku, v němž by nemusel brát ohled na provoz letiště. Názorem právního zástupce majitele
vozidla však bylo to, že uvedená DZ řidiči nic nepřikazuje, ani jej neomezuje.
*

délka trvání reakce řidiče dle [1] sledujícího objekt nad 5° od přímého úhlu pohledu v rozmezí 0,88 až
2,04 sekundy, doba náběhu plného brzdného účinku cca 0,5 sekundy, předepsané brzdné zpomalení 5,0 m/s2
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4.2 Závěry technické analýzy nehodového děje
Otázkou zadavatele znaleckého posudku bylo uvést příčinu střetu vozidla VW LT 35
s bezmotorovým kluzákem L-13 Blaník.
Na základě technické analýzy nehodového děje bylo dovozeno, že příčinou střetu
vozidla Volkswagen a kluzáku Blaník bylo z technického hlediska křížení koridorů
leteckého a silničního provozu ve výšce nezaručující bezpečné míjení vozidel s letadly ve
svislém směru (kdy předcházení střetu by bylo možné na straně provozu leteckého),
nebo v podélném směru (kdy předcházení střetu by bylo možné na straně provozu
silničního).
Pokud byly ve vozidle sklopeny sluneční clony nebo pokud došlo dle pilota-žáka k
průletu oblastí zvýšeného opadání při výšce letadla přes 10 m nad vozovkou, tedy v krátké
době před střetem, pak by bylo z technického hlediska přijatelné, že řidič vozidla na letadlo,
které mohl spatřit v čase před střetem srovnatelném s délkou reakční doby, reagovat nestihnul,
což také odpovídá výpovědi řidiče.
Pokud došlo dle pilota-instruktora průletu oblastí zvýšeného opadání při výšce letadla
cca 100 m nad zemí a poté již žádný poryv nebyl, pak by se letadlo s minimální klesavou
rychlostí blížilo k místu střetu a mohlo být řidičem vozidla dostatečně dlouhou dobu viditelné.
Je však otázkou jiného než technického posouzení, jak by si měl řidič vozidla počínat v době,
kdy ještě mohl střetu zabránit, zda situaci měl vyhodnotit jako potenciálně nebezpečnou. Aby
brzděním zastavil před koridorem pohybu letadla, musel by řidič začít reagovat přibližně
v úrovni výstražné značky na letadlo, které se v tomto okamžiku nacházelo ve vzdálenosti
zhruba okolo 100 m od silnice ve výšce nejméně zhruba okolo 6 m.
Je otázkou jiného než technického znalce z odvětví silniční dopravy, zda mohla
posádka letadla popisovanou náhlou změnu výšky předpokládat a s dostatečným předstihem
upravit způsob pohybu letadla, aby i přes pokles výšky míjela vozovku s dostatečným
výškovým odstupem.
Rychlost pohybu vozidla 92 až 76 km/h by bylo možno chápat jako příčinu nehody jen
z jiného než technického hlediska zejména s ohledem na výklad dopravní značky A 20
„Letadla“, což nepřísluší hodnotit zpracovateli znaleckého posudku. Je otázkou jinou než
technickou, jaké povinnosti ukládá řidičům DZ A 20 „Letadla“.
4.3 Stanovisko Aeroklubu České republiky a Úřadu pro civilní letectví
Ve vyjádření a závěrečné zprávě o odborném šetření letecké nehody bylo mj. uvedeno,
že posádka byla způsobilá k letu, technický stav kluzáku ani stav AD událost neovlivnily.
Pokud se v souvislosti se vznikem nehody neprokáže jiná příčina, potom se v předmětné
události na velitele letadla (instruktora) vztahuje obecné ustanovení čl. 3.1.1 Pravidel létání
L 2, kterým je stanoveno, že se s letadlem nesmí zacházet nedbalým nebo neopatrným
způsobem, který by ohrozil život nebo majetek jiných. Pokud během přiblížení na přistání
nebo i v jiné fázi letu instruktor zjistí, že jsou pochybnosti o bezpečném dokončení letu na
zamýšlené letiště přistání, musí se včas rozhodnout a provést tzv. vynucené přistání do terénu
mimo letiště. Pravidla létání L 2 ani jiné letecké předpisy nestanovují specifické podmínky
pro přelétávání komunikací, pouze při posuzování úhlů překážkových rovin vzletových a
přistávacích drah je komunikace považována za překážku vysokou 5 m.
Výše uvedené rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví však bylo Odborem civilního
letectví Ministerstva dopravy zrušeno a řízení bylo zastaveno pro nepříslušnost úřadu.
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4.4 Postup orgánů činných v trestním a správním řízení
Je téměř nepsaným pravidlem atypických nehod, že bezprostředně po jejich vzniku se
objeví problémy s posouzením kompetence k šetření jednotlivých útvarů Policie ČR,
předmětnou nehodu nakonec převzala k šetření skupina dopravních nehod dopravního
inspektorátu PČR.
Dále byla nehoda k šetření předána příslušnému městskému úřadu, který však ve věci
podezření z přestupku proti bezpečnosti silničního provozu v zákonné lhůtě nerozhodnul a
věc byla dle § 66 Zákona o přestupcích odložena.
Poté se již obě strany obrátily na příslušný okresní soud, který usnesením přibral Ústav
soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně k vypracování znaleckého posudku.
4.5 Výklad dopravní značky A 20 „Letadla“
Ve vyjádření Dopravního inspektorátu PČR příslušného okresního ředitelství bylo mj.
uvedeno, že dopravní značka podle vyhlášky č. 30/2001 Sb. upozorňuje na místo, kde v malé
výšce nad pozemní komunikací přelétávají letadla. Jedná se o výstražnou značku a tato
upozorňuje řidiče, co v uvedeném úseku může očekávat.
Dle literatury [7] výstražná dopravní značka A 20 „Letadla“ upozorňuje na místo, kde
v malé výšce nad pozemní komunikací přelétávají letadla. Používá se v místech, kde nad
pozemní komunikací probíhá vzletová nebo přistávací dráha, a kde může docházet
k nepříznivému ovlivňování pozornosti řidiče (hlukem, pohybujícím se stínem letadla apod.).
4.6 Rozhodnutí okresního soudu – Rozsudek jménem republiky
Na základě provedených šetření a důkazů okresní soud v předmětné kauze rozhodnul
ve prospěch majitele vozidla s odůvodněním, že řidič vozidla neporušil své povinnosti, které
mu ukládá zákon – rychlost jízdy vozidla nepřiměřená situaci v silničním provozu nebyla
prokázána a výstražná dopravní značka A 20 „Letadla“ nepřikazuje řidičům vozidel dát
přednost přelétávajícím letadlům. Pokud by letadlo přelétávalo silnici tak, jak mu ukládá
letecký předpis, ke střetu by nedošlo. Rozsudek nabyl právní moci.
Některé fotografie byly záměrně upraveny pro zamezení identifikace vozidla a letadla.
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