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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá destrukčním potenciálem po nárazu sportovního letadla na 

pevnou překážku. Práce je rozdělena do sedmi kapitol, kde v prvních dvou popisuji 

organizaci letového provozu v České republice a rozdělení vzdušného prostoru. Ve třetí  

a čtvrté kapitole jsou uvedeny vstupní data pro výpočty mechanické síly a požáru 

leteckého benzínu, které jsou využity pro výpočty, jenž jsou uvedeny v kapitolách šest  

a sedm. Kapitol číslo 5 je věnována statistice leteckých nehod na území České republiky  

z let 2003-2014. Výsledky bakalářské práce jsou využitelné pro odhady leteckých nehod 

nebo zdokonalování konstrukcí staveb.  

Klíčová slova:  

Mechanická síla, tlak, požár uhlovodíkového paliva, letecká nehoda, AVGAS 100 LL. 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the destructive potential caused after hitting sport aircraft at 

a fixed obstacle. Thesis is divided into seven chapters. First two chapters are focused on 

description of the organization of air traffic in the Czech Republic and on division of air 

space. Input data for calculations of mechanical forces and for fire of aviation fuel are 

provided in chapters three and four. These calculations are presented in chapters six and 

seven. Chapter number five is focused on statistic of aircraft accidents in the Czech 

Republic in years 2003 – 2014. The results of this thesis are useful for estimates of 

accidents or for improving of the buildings structure.  

Key words:  

the mechanical force, pressure, hydrocarbon fuel, aircraft accident, AVGAS 100 LL. 
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Úvod 

  Na území České republiky došlo za poslední dekádu k celkovému počtu 816 

leteckých nehod, při kterých zahynulo 131 osob. Letadla jsou ohromující stroje, 

které dokáží vyvinout vysoké rychlosti, při kterých dochází v místě havárie k tvorbě 

devastujících účinkŧ s neblahým dopadem na lidské životy a životní prostředí.  

  Podle mého názoru je pravděpodobně zcela nemožné dosáhnout nulové hodnoty 

počtu leteckých nehod k nulové hodnotě. Letectví je velice progresivním odvětvím  

a to nejen v oblasti rekreace, sportovních a závodních činností, ale také v přepravě osob, 

materiálních hodnot, poštovních zásilek aj. To je dáno především tím, že cestování  

a přeprava po modrém nebi je tou, v dnešní uspěchané době, nejrychlejší možnou 

variantou. 

  Téměř dnes a denně se v rádiích, televizi a novinách dozvídáme o haváriích těchto 

impozantních strojŧ, které lemují atmosféru naší planety od roku 1903, i tak ale stále 

zŧstává tento zpŧsob dopravy statisticky nejbezpečnější alternativou cestování.  

  O bezpečí, plynulost a prozřetelný řád ve vzdušném prostoru pečuje celá řada 

národních a mezinárodních organizací vládního i nevládního sektoru. Tyto organizace 

spolu komunikují, předávají si informace a spolupracují při řešení otázek všeobecné 

bezpečnosti v letectví napříč celé zeměkoule. Každý stát má vlastní specifické rozdělení 

vzdušného prostoru, které je potřeba z titulu bezpečnosti v leteckém provozu, znát, 

orientovat se v něm a respektovat jeho pravidla, a proto jsem se rozhodl do mé práce 

zařadit stručný přehled rozdělení vzdušného prostoru České republiky. 

  Není třeba pochybovat o tom, že letectví má obrovský přínos pro moderní 

společnost. Bohužel tyto stroje, dokáží plnit i funkci letící smrti.  

Každý člověk má v paměti spoustu leteckých katastrof, při kterých vyhaslo mnoho 

lidských životŧ, jako největší z nich zcela jistě označím 11.září roku 2001, kdy bylo 

zmařeno téměř 3000 životŧ ve Spojených státech amerických. Není rozhodně vyloučeno, 

že podobný katastrofický scénář se nebude v budoucnu opakovat.  

 



2 

 

 

  V mé práci se však nezaměřuji na hrozbu teroristického útoku, ale na pád 

sportovního letadla do předem neurčeného, zcela náhodného, místa. Existuje téměř 

nekonečné množství variant a scénářŧ pro námět mnoha prací. K pádu letounu mŧže dojít 

například ihned po vzletu, těsně před dosednutím na runway, stroj mŧže padat 

nekontrolovatelně v takzvané vývrtce a nenaplní tak svŧj plný destrukční potenciál.  

  Pro účely této práce jsme vybrali takový scénář, kdy pilot po náhlé ztrátě orientace, 

která mŧže být zpŧsobena jeho ztrátou vědomí, strhne letadlo směrem k zemi a to na limitu 

nepřekročitelné rychlosti stroje a zasáhne cíl. Letící letadlo představuje nebezpečí,  

které vyvolá v daném místě nehody riziko. Při nárazu letadlo pŧsobí na překážku určitou 

silou F, styčnou plochou čelního profilu letounu, která vyvolá určitý prŧměrný tlak. 

Sekundární riziko v místě nehody reprezentuje požár provozních kapalin. 
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1 Civilní letectví 

  Civilním letectvím se chápou letecké činnosti, které jsou provozované na území 

České republiky civilními letadly s jakoukoliv státní příslušností k civilním účelŧm, 

 stejně tak jako i letecké činnosti provozované letadly s příslušností České republiky  

pro civilní účely v cizině. Dále také provozování civilních letišť na území České republiky 

spojené s poskytováním leteckých služeb [44, 38]. 

1.1 Civilní letectví 

  Novým zákonem o civilním letectví v roce 1997 se zřizuje Úřad pro civilní letectví 

(dále jen “ÚCPL“) sídlící v Praze, jakožto výkon státní správy v oblasti civilního letectví 

spadající pod Ministerstvo dopravy (dále jen “MD“). Nahrazuje toho času zřízený odbor 

Státní letecké inspekce 

  ÚPCL plní, dle předpisu Evropských společenství, úkoly vnitrostátního dozorového 

orgánu. Dále také dohlíží na pomoc a náhradu cestujícím v případě výrazného zpoždění, 

úplného zrušení letu či odepření vstupu na palubu letadla podle použitelného předpisu 

Evropských společenství a vyřizuje stížnosti na porušování těchto povinností. 

  Schvaluje typy výrobkŧ, zpŧsobilosti letadla k létání a zpŧsobilosti letadlových 

částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení. 

  §12 zákona 439/2006 sb. o civilním letectví popisuje, že ve vzdušném prostoru 

České republiky je zakázáno užívat letadlo bez platného osvědčení k letové zpŧsobilosti,  

nebo takové pro které nebylo uznáno úřadem osvědčení o letové zpŧsobilosti vydané v jiné 

zemi nebo jehož provozní a technický stav nevyhovuje požadavkŧm pro bezpečnost létání 

a ochranu životního prostředí nebo které nevlastní osvědčení k zápisu v leteckém rejstříku 

ČR nebo cizího státu popsaném v §4 tohoto zákona [44, 38]. 
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1.2 Rozdělení civilního letectví 

  Civilní letectví se dělí na obchodní leteckou dopravu, letecké práce a další letecké 

činnosti, které zahrnují v podkategoriích letecké činnosti pro potřeby státu, letecké činnosti 

pro vlastní potřebu, rekreační a sportovní létání a letecké veřejné vystoupení [44, 38]. 

1.2.1 Obchodní letecká doprava 

  Zabírá největší část trhu z civilní letecké dopravy. Obchodní leteckou dopravou  

se rozumí přeprava osob, zvířat, zavazadel, věcí a pošty letadly za úplatu [44, 38]. 

1.2.2 Letecké práce  

  Jsou ty činnosti, při kterých je provoz letadla využíván za účelem zisku.  

Do kategorie leteckých prací zařazujeme například vyhlídkové lety, výuky v leteckých 

školách,  

ale také propŧjčení letadla výcvikovým střediskŧm za úplatu. Zákon č.49/1997 sb.  

o civilním letectví s oporou v mezinárodních právních předpisech udává jasné podmínky 

právnickým a fyzickým osobám, které usilují o založení společností se zaměřením  

na letecké práce. Povolení k provozu živnosti spojené s leteckými pracemi vydává ÚPCL 

pouze fyzickým nebo právnickým osobám s trvalým pobytem resp. sídlem na území 

našeho státu [44, 38]. 

1.2.3 Další letecké činnosti 

Letecké činnosti pro potřeby státu: Jsou činnosti uskutečňované pro přepravu státních 

činitelŧ leteckým dopravcem nebo pro potřeby státní správy. K přepravě státních činitelŧ 

musí dát souhlas vláda. Využití letadel pro výkon státní správy schvaluje Ministerstvo 

dopravy.  

Letecké činnosti pro vlastní potřebu: letadla poskytují přepravní služby svým 

vlastníkŧm pro jejich vlastní potřebu. Tyto letecké činnosti mŧže také provozovat 

právnická či fyzická osoba na základě schválení od ÚPCL.  
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Rekreační a sportovní létání: Do této kategorie zařazujeme provoz letadel využívaných 

za účel provozu při sportovních a soutěžních akcích nebo přepravu jiných osob,  

ale při tomto druhu činnosti výlučně bez účelu zisku.  

Letecké veřejné vystoupení: Tuto činnost lze provádět pouze tehdy, neohrozí-li 

bezpečnost vzdušného prostoru a to vždy se souhlasem ÚCPL [44, 38]. 

1.3 Mezinárodní letecké organizace 

  Členství našeho státu v mezinárodních organizacích a to jak vládních i nevládních  

je významné pro zisk odborných informací vedoucích k zjištění vzniku leteckých nehod, 

provedení jejich analýzy a vytvoření protiopatření tak, aby v nejlepším možném případě 

k podobné havárii v budoucnu již nedošlo. To vše probíhá na základě vzájemné výměny 

zkušeností, postupŧ a informací mezi jednotlivými státy. Vzájemná komunikace  

a předávání zkušeností v otázkách prevence, bezpečnosti leteckého provozu či metodik 

provozních letištních služeb na území členských státŧ dosti významně zvyšuje bezpečnost 

v letecké dopravě. Bezpečnost a letecká doprava jdou spolu nerozlučitelně ruku v ruce.  

Pro vývoj letecké dopravy je tedy nezbytné stanovit přísná bezpečnostní pravidla  

na mezinárodní úrovni. Letecké organizace jsou rozděleny na vládní a nevládní. Přesnou 

strukturu rozdělení uvádím na obr. 1 [32,]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 struktura leteckých organizací [autor] 

Letecké organizace 

Mezivládní Nevládní 

 ICAO

 

EASA

SSA

 

ECAC

C

 

EUROCONTROL IATA

 

 SITA

 

 FAA  JAA

 



6 

 

1.3.1 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 

  Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA-European Aviation Safety 

Agency) byla zřízena dne 28.9.2003 Evropským parlamentem a radou. Znak organizace je 

uveden na obr.2. Hlavním záměrem vzniku organizace je vznik jednotných pravidel 

chování, uceleného uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb  

ve vzdušném prostoru na území EU a tím zajistit harmonizovanou a bezpečnou přepravu 

cestujících, posádek letadel, ale i ochranu životního prostředí. Hlavním správním orgánem 

organizace je výkonný ředitel a správní rada, která je složena ze zástupcŧ všech zemí EU. 

Každé nařízení vydané touto organizací musí být striktně dodržováno ve všech členských 

státech EU [35, 9]. 

 

Obr. 2 – Znak EASA [35] 

1.3.2 Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

  Hlavním cílem pro zřízení Mezinárodní organizace pro civilní letectví  

(ICAO – International Civil Aviation Organization) v roce 1944 v Chicagu bylo dosažení 

bezpečné letecké dopravy napříč celým světem. Bylo usneseno, že rozdíl mezi spolupráci 

při rozvíjející se letecké dopravě a neshodami v ní mŧže mít velký vliv na celosvětový mír. 

Chicagskou úmluvu, jak se dohodě také někdy říká, podepsalo 52 státŧ a to i včetně 

Československé republiky. Československá exilová delegace se zúčastnila jednání  

na podzim roku 1944, předsedou této skupinu zástupcŧ byl Air Vice Marshall  

RNDr. Karel Janoušek. Úmluva byla podepsána Československem ve Washingtonu D.C 

dne 18.dubna roku 1945.  
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  V Současné době organizace čítá 191 státŧ podporujících tuto myšlenku.  

Znak organizace je uveden na obr.3. Výkonným orgánem je rada tvořena 36 zástupci státŧ, 

kteří jsou volení shromážděním, jež se koná jednou za 3 roky se zástupci všech státŧ. 

Úmluva je součástí našeho právního řádu a je popsaná v zákoně č. 147/1947 sb. [32, 10]. 

 

Obr. 3 – Znak ICAO [32] 

1.3.3 Evropská konference pro civilní letectví 

  Organizace (ECAC - European Civil Aviation Conference) na území evropských 

státŧ harmonizuje civilní letectví v technicko-výrobní a provozně-ekonomické oblasti.  

Byla založena v roce 1951 ve Štrasburku. ČR se stala členem ECAC 1.1.1993 na základě 

sukcese Československé federativní republiky, která byla členem od roku 1991 [10, 11]. 

1.3.4 EUROCONTROL 

Je evropská organizace pro bezpečnost letecké navigace založena v roce 1960, 

čítající 41 členských státŧ spolupracujících při tvorbě myšlenky jednotného evropského 

nebe 21. století a daleké budoucnosti. Pro tuto organizaci pracuje 1 900 kvalifikovaných 

pracovníkŧ. Česká republika se stala čelenem této organizace v roce 1996 [10, 42]. 

1.3.5 Sdružené letecké úřady 

Pŧvodní myšlenou pro vznik Sdružených leteckých úřadŧ (JAA - Joint Aviation 

Authorities) v roce 1970 bylo vytvoření jednotných certifikátŧ pro velká letadla a jejich 

motory v Evropě. Postupem času se rozsah pŧsobnosti rozšířil i na údržbu, provoz, 

licencování a certifikaci všech kategorií letadel ale i leteckého personálu. Česká republika 

se stala řádným čelenem JAA v roce 2000 [10]. 
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1.3.6 Federální letecké úřady 

Federální letecké úřady (FAA - Federal Avitation Administration) byly založeny 

v roce 1958. Od roku 1967 je tato agentura součástí amerického ministerstva dopravy  

a dbá na bezpečnost letectví napříč celými Spojenými státy americkými [12]. 

1.3.7 Mezinárodní asociace leteckých dopravců 

Jedná se o nevládní mezinárodní organizaci, v anglickém překladu International 

Air Transport Association (IATA), založenou 57 leteckými společnostmi, a to včetně 

českých aerolinek, na Kubě v roce 1945. Hlavním dŧvodem pro její založení byla možnost 

komunikace mezi jednotlivými společnostmi v otázce cen letenek.  Členy IATA je dnes již 

250 leteckých společností, které tvoří 84% trhu mezinárodní letecké přepravy. 

IATA přiděluje přepravcŧm dvoumístné písmenné kódy a třípísmenné letištní kódy, 

své kódy pak přiděluje také ICAO [36]. 

1.3.8 Mezinárodní společnost pro leteckou komunikaci 

Vlády, letečtí přepravci, aerolinky i letiště a každý kdo je jakkoliv spojen 

s leteckými činnostmi využívá služeb SITA (SITA - Societé Internationale de 

Télécommunications Aéronautiques), která byla založena v roce 1949 a hlavním sídlem 

pro tuto společnost je Paříž. SITA je hlavním zprostředkovatelem komunikačních služeb  

a informačních technologií pro celý svět [41]. 

 

 

 

 

Shrnutí: V této kapitole je uvedeno rozdělení a pŧsobnost Úřadu pro civilní letectví České 

republiky a struktura organizací civilního letectví na mezinárodní úrovni, která v harmonii 

pečuje o naši bezpečnost při přepravě leteckými společnostmi a o ochranu životního 

prostředí. 
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2 Vzdušný prostor 

Na území naší republiky rozdělujeme vzdušný prostor dle poskytovaných 

letových služeb na úrovně A až G, ten sahá od země (GND) do výšky 66000 stop (19 800 

m). V horizontální úrovni kopíruje hranice našeho státu. Vzdušný prostor daného státu se 

označuje zkratkou FIR (FIR - Flight information region) v českém překladu letová 

informační oblast. Česká republika má pouze jednu informační oblast a to FIR Praha. Jiné 

státy mohou mít těchto oblastí více [24].  

2.1 Organizace vzdušného prostoru 

Hustota provozu ve vzdušném prostoru se ve vyvíjející společnosti značně 

rozšiřuje.    Velký zájem o letectví spolu s rostoucí životní úrovní obyvatel, dává stále větší 

příležitosti k pořízení či pronájmu letadel. Je tedy nezbytně nutné předcházet potenciálním 

srážkám letadel, leteckým nehodám či incidentŧm a mít přehled o jejich pohybu.  

O bezpečnost vzdušného prostoru se stará několik služeb [24]. 

2.1.1 Letové provozní služby 

Letové provozní služby (ATS - Air traffic service): jsou toliko obecným názvem, 

který slučuje všechny ostatní služby níže popsané [24]. 

2.1.2 Řízení letového provozu 

Řízení letového provozu (ATC - air traffic control): slouží jako ochrana před 

srážkami letadel jak ve vzdušném prostoru, tak i s překážkami a letadly na přistávací  

a provozní ploše. Udržují plynulý provoz letového provozu. Poskytují užitečné informace  

a rady pro bezpečnost letového provozu. Vyrozumívá o letadlech, po kterých se pátrá, 

a navazuje  spolupráci se záchrannými sbory při pátrání po nich. Informuje piloty 

o meteorologických podmínkách na trati a letištích. Poskytují také informace o možnosti 

prŧletu rezervovaných, vyhrazených či omezených prostorŧ. Řízení letového provozu  

je nadřazené dalším třem službám. [24]. 
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Oblastní služba řízení (ACC - Area Control Centre): poskytuje nepřetržitou službu 

řízení letového provozu řízeným letŧm v CTA Praha [24]. 

Přibližovací služba řízení (APP - Approach Control Service Centre): je služba ATC, 

v koncových řízených oblastech a řízených okrscích. Je poskytována letadlŧm, 

která přistávají nebo odlétají z koncových řízených okrskŧ. Službu zajišťuje stanoviště 

APP Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary [24]. 

Letištní služba řízení (TWR - Aerodrome Control Service): Poskytuje služby všem 

zúčastněným subjektŧm v provozu letiště a všem letadlŧm letícím v blízkosti letiště [24]. 

2.1.3 Letová informační služba  

Letová informační služba (FIS - Flight information service): je zřízená za účelem 

poskytovaní informací určenému prostoru pŧsobnosti. Tyto informace jsou nezbytné  

pro pravidelnost, hospodárnost a bezpečnost letového provozu [24]. 

2.1.4 Pohotovostní služba 

Pohotovostní služba (ALRS - Alerting service): Informuje, komunikuje  

a spolupracuje s příslušnými organizacemi o letadlech, kterým je nezbytně nutné 

poskytnout pomoc nebo o letadlech po kterých se pátrá [24]. 

2.1.5 Ohlašovna letových provozních služeb 

Ohlašovna poskytuje verbálním zpŧsobem předletové informace, v souladu 

s traťovými údaji letového plánu, tvoří a distribuuje předletový informační věstník [24]. 

 

 

 

 



11 

 

2.2 Typy vzdušných prostorů 

Vzdušný prostor je základně rozdělen na neřízený a řízený. V řízeném vzdušném 

prostoru se poskytuje služba letového provozu v mezích jeho klasifikace. V blízkosti letišť 

jsou určeny řízené oblasti TMA (koncová řízená oblast) a CTR (řízený okrsek letiště).  

Tyto zóny si mŧžeme představit jako o 180° otočenou pyramidu. Středním bodem této 

pomyslné pyramidy je řídící věž jednotlivého letiště. Konec této oblasti v horizontální 

vzdálenosti nemá žádný geometrický tvar, ale je definován určenými, náhodně 

rozmístěnými, koncovými body. Nad řízenými okrsky se rozepíná koncová řízená oblast. 

Její horizontální vzdálenost je zpravidla větší než v případě CTR. Vedle těchto prostor jsou 

v ČR vymezeny oblasti s omezením či úplným zákazem letu.  

FIR je ve vztahu k rozsahu poskytovaných služeb ATS diverzifikován do čtyř tříd: 

C, D, E a G, zobrazeno na obr.4. Písmeny C, D a E jsou označovány řízené vzdušné 

prostory. Označením G pak prostor klasifikovaný jako neřízený, kde je všem letŧm 

poskytována pouze LIS a pohotovostní služba [29,30, 40,1]. 

 

Obr. 4 - Rozdělení vzdušného prostoru [15] 
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2.2.1 Koncová řízená oblast 

Řízená oblast TMA (Terminal control area) – je řízená oblast vzdušného prostoru. 

Zřizuje se v blízkosti letišť a to zejména tam, kde se sbíhají letové trasy jednoho nebo více 

letišť. V ČR je nejnižší spodní hranice ve výšce 1000 ft od GND a horní hranice sahá do 

výše 3800 m nad mořem (FL 125). U letiště Praha-Ruzyně sahá koncová řízená oblast do 

výše 4400m (FL 165). Délka horizontální hranice bývá od letiště až 50 km. K jednomu 

letišti mŧže být přiřazeno více TMA, které na sebe přímo navazují. Provoz v TMA je řízen 

přibližovacím stanovištěm řízení (APP). Tato služba slouží k zabránění srážkám,  

tím že uděluje letadlŧm rozestupy. Letadla, která vstoupí do TMA musí udržovat stabilní 

spojení s orgány ŘLP [24, 14]. 

2.2.2 Řízené okrsky  

Řízené okrsky letišť CTR (Control zone) – je řízený vzdušný prostor v těsném 

okolí letiště řízený řídící věží, do kterého je možný vstup jen po obdržení letového 

povolení. Na řízené okrsky navazuje koncová řízená oblast. CTR je zřízena pro ochranu 

letících letadel po okruhu a sahá od země do určené výšky. [24, 14]. 

2.2.3 Zakázaný prostor  

Zakázaný prostor (Prohibited area) – je část vzdušného prostoru, ve kterém je 

prŧlet letadla přísně zakázán, a to za všech okolností. V ČR zakázaný prostor označujeme 

zkratkou LK P [24]. 

2.2.4 Nebezpečný prostor 

Nebezpečný prostor (Danger area) – je část vzdušného prostoru, kterému je nutné 

se vyhnout, a to např. při nebezpečí výbuchu spojeného s vypouštěním plynŧ s chemických 

továren. V ČR nebezpečný prostor označujeme zkratkou LK D [24]. 
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2.2.5 Omezený prostor 

Omezený prostor (Restricted area) – Je část vzdušného prostoru, ve kterém je 

prŧlet možný jen v době kdy omezení není aktivované a v době aktivace pouze po získání 

povolení od ŘLP. V ČR označujeme omezený prostor zkratkou LK R [24]. 

 

Shrnutí: V kapitole je uvedeno stručné rozdělení vzdušného prostoru české republiky, 

které se dělí podle letových hladin a podle druhu poskytovaných služeb, které jsou také 

v kapitole popsány.  
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3 Vybraná sportovní letadla 

Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře  

z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vŧči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona 

se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje  

20 kg.  

Jako sportovní letadla se označují typy letadel sloužící pro sportovní, akrobatické 

soutěže a rekreační létání, které v žádném případě neslouží k účelu zisku. Sportovní  

a rekreační létání lze provozovat jen letadly s maximální vzletovou hmotností < 5 700 kg  

a s počtem sedadel < 9. 

Pro zisk informací nezbytných k výpočtŧm nárazu letadla do pevné překážky  

a sekundárního účinku požáru jsem vybral těchto 5 mnou oblíbených typŧ letadel  

pro sportovní letectví na území České republiky. Jsou to Cessna 150 L, Cessna 152, 

 Zlín Z-42, Zlín Z-43, Zlín Z-142 a jsou uvedeny na obr. 5 [37, 44]. 

 

 

Obr. 5 – vybraná letadla [17] 
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3.1 Cessna 150 L 

Model Cessna 150 je dvoumístný hornokřídlý jednoplošník, u kterého je sedadlo 

pilota situováno v levé straně kokpitu. Stroj je poháněný 4-dobým leteckým motorem 

Continental Rolls Royce 0-200 A chlazeným vzduchem, o výkonu 74 kW (100 HP). 

Letoun je schopný unést s přídavnými palivovými nádržemi 242 l paliva. Trup, křídlo  

i ocasní plochy jsou celokovové. Technické údaje tohoto stroje uvádím                        

v tab. 1 [21, 37]. 

Tab. 1 parametry letounu Cessna 150 [21] 

Rozpětí 10,11 m 

Délka  7,24 m 

Výška  2,40 m 

Plocha čelního profilu letounu 0,79 m
2 

Hmotnost prázdného letounu 500 kg 

Max. vzletová hmotnost 759 kg 

Rychlost – cestovní 192 km/h 

Nepřekročitelná rychlost 259 km/h 

Dolet 768 km 

Dostup 4 480 m 

Počet míst 2  

Celkové množství paliva 242 l  

Celkové množství Oleje 5,7 l 

Palivo AVGAS 100LL 

Olej AEROSHELL W 100 
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3.2 Cessna 152 

Model Cessna 152 je dvoumístný hornokřídlý jednoplošník, u kterého je sedadlo 

pilota situováno v levé straně kokpitu. Stroj je poháněný 4-dobým leteckým motorem  

Lycoming O-235-L2C (M) chlazeným vzduchem, o výkonu 94 kW (125 HP). 

Letoun je schopný unést s přídavnými palivovými nádržemi 98 l paliva. Trup, křídlo  

i ocasní plochy jsou celokovové. Technické údaje tohoto stroje uvádím v tab. 2  

[18, 34, 37]. 

Tab. 2 parametry letounu Cessna 152 [18, 34] 

Rozpětí 10,18 m 

Délka  7,34 m 

Výška  2,62 m 

Plocha čelního profilu letounu 0,76 m
2 

Hmotnost prázdného letounu 490 kg 

Max. vzletová hmotnost 757 kg 

Rychlost – cestovní 198 km/h 

Nepřekročitelná rychlost 268 km/h 

Dolet 575 km 

Dostup 4 500 m 

Počet míst 2  

Celkové množství paliva 98 l  

Celkové množství Oleje 5,7 l 

Palivo AVGAS 100LL 

Olej AEROSHELL W 100 
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3.3 Zlín Z-42 

Model Zlín Z-42 je dvoumístný, dolnokřídlý jednoplošník, u kterého je sedadlo 

pilota situováno v levé straně kokpitu. Stroj je poháněný jedním 4-dobým leteckým 

motorem Avia M-137 chlazeným vzduchem, o výkonu 133 kW (180 HP). Letoun je 

schopný unést 130 litrŧ leteckého paliva a až 12 litrŧ oleje. Křídla letounu jsou celokovové 

konstrukce. Trup je tvořen příhradovou konstrukcí, přední část je pokryta ochrannými 

motorovými plechy, střední část je svařena z trubek, zadní část je pokryta poloskořepinou.  

Technické údaje tohoto stroje uvádím v tab. 3 [45, 7, 37]. 

 

Tab. 3 parametry letounu Zlín Z-42 [45, 7] 

Rozpětí 9,11 m 

Délka  7,07 m 

Výška  2,69 m 

Plocha čelního profilu letounu 0,50 m
2 

Hmotnost prázdného letounu 600 kg 

Max. vzletová hmotnost 970 kg 

Rychlost – cestovní 226 km/h 

Nepřekročitelná rychlost 315 km/h 

Dolet 530 km 

Dostup 4 700 m 

Počet míst 2  

Celkové množství paliva 130 l  

Celkové množství Oleje 12 l 

Palivo AVGAS 100LL 

Olej AEROSHELL W 100 
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3.4 Zlín Z-43 

Model Zlín Z-43 je čtyřmístný, dolnokřídlý jednoplošník, u kterého je sedadlo 

pilota situováno v levé straně kokpitu. Uspořádání sedadel je tandemově 2+2. Stroj je 

poháněný jedním 4-dobým leteckým motorem M 337AK chlazeným vzduchem, o výkonu 

154 kW (210 HP). Letoun je schopný unést s přídavnými palivovými nádržemi 220 litrŧ 

leteckého paliva. Zlín Z-43 má smíšenou konstrukci, přední část je pokryta ochrannými 

motorovými plechy, střední část trupu je svařena z ocelových trubek na, která je kryta 

skelným laminátem, zadní část je tvořena plechovou poloskořepinou. Křídla i ocasní 

plochy jsou celokovové duralovým plechem potažené. Technické údaje tohoto stroje 

uvádím v tab. 4 [23, 37]. 

Tab. 4 parametry letounu Zlín Z-43 [23] 

Rozpětí 9,76 m 

Délka  7,75 m 

Výška  2,91 m 

Plocha čelního profilu letounu 1,08 m
2 

Hmotnost prázdného letounu 730 kg 

Max. vzletová hmotnost 1350 kg 

Rychlost – cestovní 180 km/h 

Nepřekročitelná rychlost 222 km/h 

Dolet 1000 km 

Dostup  5000 m 

Počet míst 4  

Celkové množství paliva 220 l  

Celkové množství Oleje 12 l 

Palivo AVGAS 100LL 

Olej AEROSHELL W 100 
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3.5 Zlín Z-142 

Model Zlín Z-142 je dvoumístný, jednomotorový, dolnokřídlý jednoplošník,  

u kterého je sedadlo pilota situováno v levé straně kokpitu. Stroj je poháněný 4-dobým 

leteckým motorem M 337AK, chlazeným vzduchem, o výkonu 154 kW (210 HP). Letoun 

je schopný unést s přídavnými palivovými nádržemi 225 litrŧ paliva. Zlín Z-142 má 

smíšenou konstrukci, přední část je pokryta ochrannými motorovými plechy, střední část 

trupu je svařena z ocelových trubek, která je kryta skelným laminátem, zadní část je 

tvořena poloskořepinou. Křídla i ocasní plochy jsou celokovové duralovým plechem 

potažené. Technické údaje tohoto stroje uvádím v tab. 5 [22, 37]. 

 Tab. 5 parametry letounu Zlín Z-142 [22] 

Rozpětí 9,16 m 

Délka  7,33 m 

Výška  2,75 m 

Plocha čelního profilu letounu 0,50 m
2 

Hmotnost prázdného letounu 730 kg 

Max. vzletová hmotnost 1090 kg 

Rychlost – cestovní 189 km/h 

Nepřekročitelná rychlost 315 km/h 

Dolet 1000 km 

Dostup 5000 m 

Počet míst 2  

Celkové množství paliva 225 l  

Celkové množství Oleje 12 l 

Palivo AVGAS 100LL 

Olej AEROSHELL W 100 

 

 

Shrnutí: V této kapitole je uveden seznam pěti mnou vybraných sportovních letadel, jejich 

parametry a kapacita nádrží slouží pro výpočty v kapitole 7 a 8. 
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4 Provozní kapaliny 

Každý stroj uváděný do pohybu spalovacími motory s sebou nese velké nádrže. 

Celkové množství nesených kapalin a jejich fyzikálně chemické vlastnosti jsou dŧležitými 

daty pro zpracování výpočtu požáru pro tuhle studii.  

Benzíny všeobecně jsou jedna z mnoha frakcí destilace ropy, která se provádí 

v rozmezí 30-180 °C bez přístupu vzduchu a za pomalého zahřívání. Jsou složeny ze dvou 

prvkŧ a to z uhlíku a vodíku. V současné době jsou uhlovodíkové paliva jednoznačně těmi 

nejrozšířenějšími a nejvyužívanějšími. Stále totiž ještě existuje velké množství zásob ropy,  

která se díky svému kapalnému skupenství dá poměrně snadno přepravovat vybudovanou 

infrastrukturou ropovodŧ. Oktanové číslo, které udává kvalitu benzínu, vyjadřuje odolnost 

paliva proti samozápalŧm při kompresi ve válci zážehového motoru. Patří mezi základní 

charakteristiku paliva, jejíž hodnota se udává v jeho označení.   

Nejužívanějším leteckým palivem pro většinu typŧ leteckých motorŧ je                  

AVGAS 100LL Zadření motoru pro všechny typy mnou vybraných brání olej 

AEROSHELL W 100 [26]. 

Chemické a fyzikální vlastnosti těchto provozních kapalin uvádím v tabulkách  6 a 7. 
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4.1 Základní charakteristika paliva AVGAS 100LL  

Letecký benzín AVGAS 100LL získal své označení od anglického pojmenování  

„Aviatian gasoline one hundred low lead“. Po chemické stránce jde o směs uhlovodíkŧ 

získaných frakční destilací a pomocí dalších technologických postupŧ z ropy skládající se 

z parafínŧ, cykloalkanŧ, aromatických a olefinových uhlovodíkŧ s počtem uhlíkŧ převážně 

v rozsahu C4 až C12. Charakteristická je pro něj světle modrá barva. Jak je patrné  

již z anglického označení LL (low lead) jedná se o nízkoolovnatý benzín, kde koncentrace 

olova dosahuje 0,56 g/l. Olovo je obsaženo v organické formě a to v podobě 

tetraethylolova, které je přidáváno jako aditivum za účelem předcházení takzvaného 

„klepání motoru“. Vzhledem k tomu, že tetraethylolovo vykazuje toxicitu na centrální 

nervovou soustavu a teratogenitu, je vyvíjena snaha o snížení podílu tetraethylolova.  

Pro zlepšení vlastností mohou být obsažena další aditiva jako například kyslíkaté složky, 

antidetonační a detergentní, antioxidační v koncentracích menších než 0,1% objemových 

[4, 14, 16]. 

Tab. 6 Parametry leteckého benzínu AVGAS 100LL [4, 14, 16] 

Bod vzplanutí < -18° C 

Hořlavost Hořlavina I. Třídy 

Samozápalná teplota 280 °C 

Horní limit hořlavosti/výbušnosti 8,0% (objemová) 

Dolní limit hořlavosti/výbušnosti 0,6% (objemová) 

Tenze par při 20°C 450-900 hPa 

Hustota při 15°C 720 kg/m
3
  

Spalné teplo 45000 kJ/kg 

Asymptotická rychlost odhořívání 0,055 kg m-2 s-1
 

Teplota plamene 1 177 °C  

Energie emitovaná povrchem plamene * 30-130 kW m-2
 

Materiálová konstanta hořlavé kapaliny 2,1 m
-1

 

Celková výhřevnost 43 700 kJ kg
-1

 

 

*Tato hodnota je závislá na prŧměru louže. 
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4.2 Základní charakteristika AEROSHELL W 100 

Jedná se o letecký olej, speciálně vyvinutý pro pístové motory letadel.  

Jde o kombinaci základních minerálních olejŧ s malým množstvím nekovových přísad, 

které jsou zodpovědné za lepší tekutost i při nízkých teplotách a za jejich zvýšenou 

stabilitu. Díky těmto aditivŧm získává Aeroshell W100 své specifické vlastnosti, zejména 

vysokou viskozitu, která zajištuje účinnou ochranu motoru, antikorozní ochranu,  

a také značnou stabilitu. Jednotlivé typy olejŧ Aeroshell se odlišují v závislosti na jejich 

schopnosti dosahovat ideální viskozity při rŧzných teplotách. Pro olej s označením W100 

je to rozmezí teplot mezi 15-30°C [5, 8, 13, 16,19]. 

Tab. 7 Parametry leteckého oleje Aeroshell W 100 [5, 8, 13, 16, 19] 

Tlak par - při 20 ºC <0.1 Pa 

Bod varu  280 °C 

Hustota - při 15 ºC 887 kg/m3  

Bod vzplanutí 260 ºC 

Horní hranice hořlavosti circa 10% (V/V) 

Spodní hranice hořlavosti circa 1% (V/V) 

Teplota samovznícení >320 ºC 

Kinematická viskozita - při 40 ºC 215 mm
2
/s  

Obsah síry 0,26 % 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí: Účelem této kapitoly je seznámit se s fyzikálně chemickými vlastnostmi 

provozních kapalin. Těmi jsou letecký benzín AVGAS 100LL a letecký olej 

AEROSHELL W 100.  
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5 Statistika leteckých nehod z období let 2003 - 2014 

Statistiku leteckých nehod vede „Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých 

nehod“, který je nezávislou institucí zapříčiňující se spolu s mezinárodními organizacemi 

o zvýšení bezpečnostních standardŧ v civilním letectví na základě spolupráce a předávání 

zkušeností při shromažďování informací z leteckých nehod na území členských státŧ. 

V žádném případě neslouží ani nebyl zřízen pro přisuzování odpovědnosti a viny za vznik 

incidentŧ nebo leteckých nehod. Výstupními hodnotami na základě získaných dat  

a vypracování odborných analýz je stanovení preventivních opatření k zamezení vzniku 

nebo alespoň omezení dalších nehod. ÚZPLN zahájil svoji činnost dne 1. ledna 2003  

po novelizaci zákona o civilním letectví toho času pod názvem „Ústav pro odborně 

technické zjišťování příčin leteckých nehod“ (dále jen “ÚZPLN“). 1. června 2006 mění 

ústav svŧj, na dodnes platný, název. Vznik ústavu byl jedním z kritérií pro vstup České 

republiky do Evropské unie.  

  Úřad pro civilní letectví, který je podřízen Ministerstvu dopravy vydal letecký 

předpis L-13 ve kterém je podrobně popsán význam zřízení ÚZPLN, ustanovuje platné 

definice, a vydává pravidla pro postupy šetření incidentŧ a leteckých nehod. Dŧležitým 

faktorem pro zisk statistických údajŧ je dŧležité si vysvětlit rozdíl mezi incidentem  

a leteckou nehodou.  

  Letecká nehoda je událost vážící se na dobu, jež započala nástupem kterékoliv 

osoby na palubu pilotovaného letadla a skončila v době, kdy všechny tyto osoby letadlo 

opustily. U bezpilotního letounu je to doba započatá aktivací přístrojŧ pro výkon letu  

a zakončena v době, kdy jsou tato zařízení vypnuta. Do leteckých nehod zařazujeme ty,  

při kterých po kontaktu s kteroukoli části letadla, anebo pokud byla osoba přímo v letadle 

přítomna, došlo k vážnému zranění nebo smrtelnému zranění a to i přímým pŧsobením 

letadlem vytvořených plynných proudŧ. Sem však nezapadají ty situace, při kterých došlo 

ke zranění druhou osobou, vlastní chybou nebo pokud se jednalo o černého pasažéra,  

který se nacházel v zakázaných prostorech. 

  Incidentem označujeme jinou než leteckou nehodu, která má potenciál ovlivnit 

bezpečnost leteckého provozu nebo ho již omezuje. Jde tedy o chybnou činnost leteckých 

přístrojŧ  
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či chybu lidského faktoru, která ale nemusí nutně znamenat razantní zásah do probíhajícího 

letu nebo zavedení akutních nouzových opatření. Mezi incidenty zařazujeme očekávané  

i neočekáváné přírodní atmosférické jevy, střety se zvěří, ale pouze za toho předpokladu, 

že nezpŧsobily zásadní změny, které by vedly k přerušení letu a nebyly tedy klasifikovány 

jako letecká nehoda. Incidenty rozdělujeme na technické, letové, v zabezpečovací technice, 

v řízení letového provozu a jiné.  

  Okolnosti, které mají vysoký potenciál vzniku leteckých nehod označujeme jako 

vážné incidenty, v konečném dŧsledku se od sebe liší pouze v následcích. Za vážný 

incident považujeme např. iniciaci požáru ve všech místech letounu, a to i tehdy pokud byl 

požár uhašen. Situaci, kdy osoby na palubě musí nouzově použít pomocné dýchací 

přístroje. Zdravotní indispozice člena posádky. Chyba při přistání či vzletu, kdy letadlo 

vyjede z dráhy přistávací plochy nebo jí přejede, aj. popsané v dodatku C leteckého 

předpisu L 13. 

 Zajímavým bodem této práce je statistický přehled všech leteckých událostí  

na území české republiky, uvedených v tab. 8, grafické porovnání jsem znázornil na obr.6, 

od roku 2003 do roku 2014 vyjma těch, které se staly v parašutistickém provozu. 

S přihlédnutím k tématu práce jsem pak vybral ty letecké nehody, které zpŧsobily letadla 

s nejvyšší přípustnou vzletovou hmotností menší než 5 700kg. V tabulce také nalezneme 

počet zahynulých osob v tomto období. Potřebná vstupní data uvedená níže vytvořené 

tabulce byla poskytnuta ÚZPLN. 

I když budeme vzhledem k hustotě provozu letecké a pozemní přepravy porovnávat 

neporovnatelné, tak pro letmou ilustraci rozdílu bezpečnosti v leteckém a silničním 

provozu uvádím, že ve stejném období zahynulo při 157 500 dopravních nehodách  

až mrazivý počet 10 917 osob!!!  

Od založení databáze do roku 2008 byly bohužel informace v této databázi vedeny  

pro letadla s MTOM < 5,7 t nestandardně a nelze ji tedy korektně využít pro analýzu 

[10, 20, 25, 33]. 
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Tab. 8 Statistický přehled dopravních nehod [ÚZPLN] 

Celkový počet hlášených událostí 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hlášených 

událostí 
540 557 634 683 623 763 688 764 689 641 695 731 

Celkový počet leteckých nehod v ČR 

Všechna 

letadla 
86 71 65 76 71 72 68 72 56 50 63 66 

Letadla 

s MTOM 

 < 5,7 t  

0 0 0 0 0 0 19 33 20 18 28 23 

Celkový počet zahynulých osob při leteckých nehodách 

Počet 

zahynulých 

osob 

14 7 14 12 13 17 10 7 12 10 5 10 

 

 

Obr. 6 - Porovnání celkového počtu nehod s počtem zahynulých osob [autor] 

Shrnutí: V této kapitole je popsán účel zřízení UZPLN a jeho kompetence při řešení 

leteckých nehod. Kapitolu doplňuje přehled leteckých událostí z období let                    

2003-2014. 
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6 Destrukční potenciál nárazu letadla na pevnou překážku  

Pro zpracování této studie byl vybrán ten scénář, kdy trajektorie letu letadla má 

téměř kolmý směr k zemskému povrchu viz obr. 7. Tato situace mŧže nastat například 

ztrátou orientace pilota nebo jeho náhlou ztrátou vědomí. Plocha, kterou letadlo udeří 

v místě dopadu je rovna ploše jeho čelního profilu.  

 

Obr. 7 – prŧběh pádu letadla [autor] 

6.1 Mechanická síla úderu a tlak na plochu 

K výpočtŧm mechanické síly nárazu jsem vycházel z maximální hmotnosti 

vybraných letounŧ, času, po který se v místě nárazu letadlo deformuje, a z nepřekročitelné 

rychlosti letadla. Při překročení této rychlosti totiž dochází k narušení integrity a celistvosti 

materiálu letounu, ten by tak ztratil rozpadem na menší části svŧj plný destrukční 

potenciál. Ve výpočtech je tato hodnota uváděna jako maximální možná a z ní jsou pak 

odvozovány výsledky. Této rychlosti dosáhne letoun jen tehdy, pohybuje-li se zrychleným 

pohybem směrem k zemi. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tab. 9 [28].  
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Maximální síla nárazu:  

   
    

  
  (6.1) 

kde F je maximální síla úderu [kN] 

m´ je maximální vzletová a přistávací hmotnost [kg] 

v je maximální nepřekročitelná rychlost [m∙s
-1

] 

t´ je čas deformace letounu po dobu nárazu [s] 

 

Při nárazu letadla na pevnou překážku pŧsobí letadlo na místo nárazu silou F.  

Při hrubém přiblížení lze předpokládat, že tato síla se rovnoměrně rozloží po celé styčné 

ploše čelního profilu letounu, takže letadlo vyvolá v místě nárazu prŧměrný tlak,  

který je možno pro jednotlivé typy letadel vypočítat a vzájemně porovnat. 

 

Tlak v místě nárazu: 

   
 

  
 (6.2) 

kde p tlak na plochu nárazu [MPa] 

   je plocha čelního profilu letounu [m
2
] 
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Tab. 9 Mechanická síla úderu a tlak v místě nárazu  

Typ letadla m [kg] v [m∙s
-1

] t [s] S´[m
2
] F [kN] p [MPa] 

Cessna 150 759 71,94 0,101 0,79 540,62 0,68 

Cessna 152 757 74,43 0,099 0,76 569,13 0,75 

Zlín Z- 42 970 87,5 0,081 0,50 1047,84 2,10 

Zlín Z- 43 1350 61,7 0,126 1,08 661,07 0,61 

Zlín Z- 142 1090 87,5 0,083 0,50 1149,10 2,30 

 

Pro výpočty maximální síly nárazu a tlaku v místě nárazu byly použity vzorce (6.1) a (6.2).  

Vstupní data jsou uvedeny v kapitole 4 Vybraná sportovní letadla v tabulkách 1-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí: V této kapitole je uveden scénář pádu letadla, pro který jsou provedeny výpočty 

maximální mechanické síly a tlak na plochu v místě nárazu. 
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7 Požár a exploze leteckého benzínu  

Sekundárním nebezpečím po nárazu letadla pro místo havárie jsou dva typy 

fyzikálních projevŧ. Prvním z nich je požár leteckého benzínu AVGAS 100LL v daném 

místě dopadu. Druhým pak okamžitý výbuch tohoto paliva v těchto místech. 

7.1 Požár louže 

Vznik požáru v místě nehody je velice nebezpečný pro blízké okolí. Jak mŧžeme 

vidět v tab. 10, doba za kterou vyhoří vyteklá kapalina, je poměrně krátká, jenže i za tuto 

dobu, dojde-li k tragédii v obydlené oblasti nebo zalesněných místech, má potenciál 

zpŧsobit devastující tragédii, kdy mohou být ztraceny lidské životy nebo mŧže mít neblahý 

dopad na životní prostředí [2]. 

7.1.1 Velikost louže 

Pro výpočet plochy vyteklé louže jsem využil postupu, při kterém jsem vzal v potaz 

objem nádrže daného sportovního letounu vyteklého na horizontální podloží spolu 

s teoretickou výškou hladiny vyteklého leteckého benzínu, která byla konzervativně určena 

na hodnotu 1mm. Údaj o výšce hladiny byl odvozen na základě zkušeností odborníkŧ 

znalých v problematice leteckých nehod a členŧ hasičského záchranného sboru. Je totiž 

nemožné stanovit výšku hladiny v obecném předpokladu, neboť výtok kapaliny  

na horizontální podloží závisí na spoustě faktorŧ, které je třeba brát v potaz. Dŧležitou roli 

při této události hraje členitost povrchu, na který kapalina vyteče, je také velký rozdíl mezi 

tím, zda se hořlavina rozleje na pevný povrch nebo se vsákne do zeminy. Existuje 

nekonečné množství scénářŧ, při kterých se kapičky leteckého benzínu mohou rozstříknout 

po okolí a k požáru nemusí dojít vŧbec. Konzervativně tedy bylo zadáno, že veškerý objem 

palivové nádrže se rozlije vně a bude se šířit kolem středního bodu výtoku  

na nepropustném podloží s prŧmětem válce o poloměru r s výškou 1 mm. Hnací síla 

potřebná pro šíření kapaliny je tvořena rozdílem hydrostatických tlakŧ mezi kapalinou  

a okolní plochou [2]. 
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Plocha požáru: 

  
 

 
                          (7.1) 

kde 

S  je plocha louže [m
2
] 

V  je objem palivové nádrže [m
3
] 

h je výška louže [m] 

 

Pro výpočty výkonu požáru je dŧležité znát charakteristický rozměr plochy požáru, 

v tomto případě bude brán v potaz jako prŧměr kružnice. 

 

Poloměr louže: 

  √
 

 
              (7.2) 

kde 

r je poloměr vytvořené louže [m] 
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7.1.2 Rychlost odhořívání 

Rychlost odhořívání je definována jako hmotnost hořlavé látky, jež shoří na určité 

ploše za jednotku času a závisí na mnoha faktorech, které přímo ovlivňují rychlost 

odhořívání. Jedná se o nedostatek nebo přebytek kyslíku ve fází hoření, teplotu okolního 

prostředí, výšku hladiny nebo chemické vlastnosti hořlavé látky. 

Výsledky požárních zkoušek říkají, že se zvětšujícím se rozměrem plochy hořlavé 

látky, v našem případě kapaliny, dochází k rŧstu rychlosti odhořívání až na určitou mez za 

jednotku času, ta se nazývá asymptotická rychlost odhořívání. Rychlost odhořívání  

je závislá dále na materiálové konstantě. Tato konstanta udává vliv radiace emitované zpět 

z plamene na hořící kapalinu.  

Asymptotické hodnoty odhořívání 0,055 kg.m
-2

.s
-1

 pro benzíny jsou shodné 

v těchto třech náhodně vybraných zdrojích [2, 13, 14], proto jsem je uvedl pro výpočty 

hořící louže. Rychlost odhořívání je shodná pro mnoho druhŧ benzínu, ty se totiž liší 

většinou pouze v oktanovém čísle. Vyšší oktanové číslo zvyšuje odolnost proti samozápalu 

a nemá vliv na rychlost odhořívání [2, 3, 26, 27]. 

Hmotnostní rychlost odhořívání: 

Je rychlost, s jakou ubývá hořlavý materiál na jednotkové ploše, lze ji definovat vztahem 

 

      
  

     
, (7.3) 

kde  

vodh je hmotnostní rychlost odhořívání kapaliny [kg.m
-2

.s
-1

] 

m je hmotnost vyteklého paliva [kg]  

t je doba odhoření paliva [s]. 
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Úbytek hmotnosti mŧžeme vyjádřit pomocí hustoty, objemu a hloubky louže 

               ,  (7.4) 

kde 

  je hustota leteckého benzínu [kg m-3
], 

 

takže rychlost odhořívání po úpravě bude záviset jen na hloubce louže 

 

        
  

  
.  (7.5) 

 

Z odborné literatury [27] je známo, že rychlost odhořívání je pro malé plochy louže velmi 

malá, ale se zvětšující se rozměrem exponenciálně narŧstá a blíží se k asymptotické 

hodnotě  

           (       )  (7.6) 

kde  

v"odh je asymptotická hmotnostní rychlost odhořívání kapaliny [kg.m
-2

.s
-1

] 

kβ je materiálová konstanta hořlavé kapaliny [m
-1

] 

D je charakteristický rozměr louže [m]  

 

Nárŧst je poměrně prudký (viz obr. 8), takže pro účely této práce je možno počítat 

s asymptotickou rychlostí odhořívání. 
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Obr. 8 - Závislost rychlosti odhořívání na poloměru louže[autor] 

 

Rychlost odhoření vyteklého leteckého benzínu: 

 

      
 

      
   (7.7) 

 

kde 

todh je doba odhoření leteckého benzín [s] 

vodh je hmotnostní rychlost odhořívání kapaliny [kg.m
-2

.s
-1

] 

m je hmotnost vyteklého paliva [kg] 
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7.2 Rychlost uvolňování tepla 

Reprezentuje energii, která je uvolňována hořlavým materiálem za jednotku času. 

Slouží jako primární parametr k určení intenzity hoření. Vyjadřuje se v řádech stovek kW 

nebo několika MW. Není konstantní veličinou, ale ve většině případŧ je proměnlivá v čase. 

[2, 27]. 

Výpočet rychlosti uvolněného tepla:  

                      (7.8) 

kde 

Q je maximální množství uvolněného tepla [MW] 

∆Heff je efektivní výhřevnost [kJ kg
-1

] 

Vzhledem k odlišnosti podmínek v procesu hoření, kde je prŧběh požáru 

ovlivňován mnoha faktory musíme zohlednit ve výpočtech proces nedokonalosti spalování. 

Výhřevnost totiž bývá určována laboratorně, kde proces hoření probíhá za odlišných 

podmínek (čistý kyslík a vyšší tlak). Poměr mezi celkovou a efektivní výhřevností se 

nazývá efektivní spalování Xs [2, 27]. 

   
     

   
      (7.9) 

kde 

XS je součinitel efektivnosti spalování [-] 

    je celková výhřevnost materiálu[kJ kg
-1

] 

Efektivnost spalování benzínu se vzhledem k tvorbě značného množství kouře 

pohybuje okolo 70 %. Při nedostatku kyslíku v prŧběhu hoření se toto číslo bude dále 

snižovat [2, 27]. 

Konečná úprava vzorce je pak tato: 

                          (7.10) 
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7.2 Okamžitý výbuch paliva 

Okamžitý výbuch je fyzikální děj odehrávající se  bezprostředně po dopadu letadla. 

Nastává prudké vytvoření hořícího oblaku z vystříknutého paliva. V ojedinělých případech 

mŧže při vzniku ohnivé koule docházet k tvorbě tlakové vlny. Většinou totiž při tvorbě 

ohnivé koule dochází k nasátí a proudění vzduchu směrem  do epicentra výbuchu.  

To nemění nic na tom, že při přisání vzduchu směrem do ohnivé koule dochází k velkému 

proudění vzduchu, které vytváří nebezpečí pro svoje okolí. U velkých výbuchŧ mŧže mít 

rychlost proudění vzduchu parametry hurikánu [14]. 

Okamžitý výbuch paliva:  

                                      (7.11) 

 

                               (7.12) 

 

                               (7.13) 

 

kde 

Dmax  je prŧměr koule ve vrcholu [m]  

Hfireball  je maximální výška středu fireballu [m] 

tfireball  je doba trvání fireballu [s] 

M  je počáteční hmotnost hořlavé kapaliny [kg] 
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Tab. 10 Výsledné hodnoty požáru louže a okamžitý výbuch leteckého benzínu 

Typ letadla m [kg] S [m
2
] r [m

2
] t [s] Dmax [m] tfir [s] Hfir [m] Q[MW] 

Cessna 150 174,42 242 8,78 13,09 34,68 3,16 26,01 129,67 

Cessna 152 70,56 98 5,59 13,09 25,84 2,50 19,38 52,51 

Zlín Z- 42 93,6 130 6,43 13,09 28,33 2,69 21,25 69,66 

Zlín Z- 43 158,4 220 8,37 13,09 33,61 3,08 25,21 117,88 

Zlín Z- 142 162 225 8,46 13,09 33,86 3,10 25,39 120,56 

 

V této tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty požáru vyteklého leteckého paliva AVGAS 

100 LL, jehož fyzikálně chemické parametry jsou uvedeny v tab.6, na pevném podloží 

s prŧmětem válce o daném poloměru r a s výškou hladiny 1 mm. Tato louže vyhoří pro 

všechny typy mnou vybraných letadel ve stejném časovém úseku podle rovnice (7.7).  

Za tuto dobu požár emituje dané množství uvolněného tepla Q vypočtené podle vzorce 

(7.10). V tabulce jsou také uvedeny výsledné hodnoty okamžitého výbuchu tohoto paliva 

vypočtené podle vzorcŧ (7.11), (7.12) a (7.13). 
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7.3 Uhlovodíková křivka 

Uhlovodíková teplotní křivka umožňuje simulaci požáru s rychlým nárŧstem 

intenzity. Touto křivkou mohou být znázorněny plně rozvinuté požáry hořlavých kapalin.  

Na obr. 9 je zobrazena uhlovodíková křivka vypočtena podle rovnice (7.7) pro časy 

vyhoření leteckého paliva z tab. 10 [27]. 

         (                            )                            (7.7) 

kde            

og je teplota plynŧ [°C] 

t doba odhoření paliva [s] 

 

Obr. 9 - Uhlovodíková křivka  

Shrnutí: Tato kapitola je zaměřena na požár vyteklých kapalin ze zříceného letadla.                        

Je zde popsána a vypočtena doba požáru vyteklé louže a okamžitý výbuch provozních 

kapalin. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo získat výstupní hodnoty pro destrukční potenciál nárazu 

sportovního letadla do pevné překážky uvedeného scénáře. Výsledky se dělí na dvě části.  

V první části byly provedeny výpočty mechanického účinku nárazu letadla do 

pevné překážky podle stanoveného scénáře, kde byly vypočítány maximální síly,  

které dosáhnou vybraná sportovní letadla s maximální možnou vzletovou hmotností  

při dosažení nepřekročitelné rychlosti. Tato síla vyvolá v místě nárazu prŧměrný tlak, 

jehož hodnoty, pro jednotlivé stroje jsou uvedeny v tabulce č. 9.  

 Druhá část byla zaměřena na požár vyteklých provozních kapalin. Stěžejním bodem 

byl čas, za který odhoří vyteklá louže leteckého paliva AVGAS 100LL ze zřícených strojŧ, 

okamžitý výbuch hořlavých kapalin a maximální energie plamene, kterou požár emituje. 

Tato energie představuje pro okolí havárie vysoké nebezpečí. Výsledné hodnoty  

pro jednotlivé stroje jsou uvedeny v tab. 10. 

 Z hlediska mechanického nárazu vybraných sportovních letadel má největší 

destrukční potenciál letoun Zlín Z-142. 

 Podle maximálního výkonu požáru emitovaného plamenem představuje největší 

hrozbu letoun Cessna 150 L. 

 Doplňující částí této bakalářské práce je statistika leteckých nehod z období let 

2003 - 2014, která byla poskytnuta ÚZPLN, kde bylo zjištěno, že nejtragičtějším obdobím 

v tomto časovém intervalu byl rok 2008, kdy zemřelo při leteckých nehodách 17 osob. 

 Výsledky z této bakalářské práce mohou být využity pro zdokonalení konstrukcí 

staveb, pro kvalifikovaný odhad leteckých nehod nebo také jako námět pro zpracování 

další akademické práce z pohledu odolnosti stavebních konstrukcí proti nárazu sportovního 

letadla. 



39 

 

Literatura 

[1] Air Traffic Control and IvAc radar tool in IVAO. Air Traffic Control and IvAc radar 

tool in IVAO [online]. 2011 [cit.2015-04-01]. Dostupné z: http://www.ivao.cz/  

[2] BABRAUSKAS, V.: Estimating large pool fire burning rates. Fire 

Technology [online]. 1983, roč. 19, č. 4, 251 - 261 [cit. 2015-04-07]. DOI: 

10.1007/BF02380810.  

[3] Bartlová, I.: Nebezpečné látky a odpady. Ostrava: SPBI, 2005. ISBN ISBN 80-86634-

59-3.  

[4] Bezpečnostní list. Air fuels service [online]. © 2010 [cit. 2015-04-01]. Dostupné 

z: http://www.leteckapaliva.cz/  

[5] Bezpečnostní list. Letecké pohonné hmoty a letecká maziva [online]. © 2010 [cit. 2015-

04-05]. Dostupné z:http://www.leteckapaliva.cz/  

[6] EASA Proposes New Rules for Flight Recorders, Beacons. Http://seaerospace-

blog.com/ [online]. http://seaerospace-blog.com/ [cit. 2015-03-31]. Dostupné 

z: http://seaerospace-blog.com/tag/easa/  

[7]  EASA.A.027: ZLIN Z 42. European Aviation Safety Agency [online]. © 2015 [cit. 

2015-04-04]. Dostupné z:http://easa.europa.eu/  

 [8] EROSHELL PISTON ENGINE OILS. SHELL [online]. 2015 [cit. 2015-04-04]. 

Dostupné z: http://www.shell.com/  

[9]  Evropská agentura pro bezpečnost letectví. Úřad pro civilní letectví [online]. © 2011 

[cit. 2015-03-31]. Dostupné z: http://www.caa.cz/  

[10] Historie. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH 

NEHOD [online]. 2010 [cit. 2015-03-31]. Dostupné z: http://www.uzpln.cz/  

[11] History of ECAC. ECAC [online]. 2015 [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: www.ecac-

ceac.org  

http://www.leteckapaliva.cz/
http://www.leteckapaliva.cz/
http://seaerospace-blog.com/tag/easa/
http://easa.europa.eu/
http://www.shell.com/
http://www.caa.cz/
http://www.uzpln.cz/
http://www.ecac-ceac.org/
http://www.ecac-ceac.org/


40 

 

[12]  History. Federal aviation administration [online]. 2014 [cit. 2015-04-04]. Dostupné 

z: http://www.faa.gov/  

[13] CHATRIS, J.M., J. QUINTELA a J. FOLCH. Combustion and Flame. Barcelona: 

ELSEVIER, ©2001. ISBN 10.1016/S0010-2180(01)00262 

[14] Chemical Process Quantitative Risk Analysis. USA: Center for Chemical Process 

Safety, 1989. ISBN ISBN-13: 978-0816904020.  

[15]  Informace k Flying LKCT. International Virtual Aviation Organisation [online]. 

©2000 - 2015 [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: http://www.ivao.cz/  

[16] Lead toxicity. Lead toxicity. 2003, č. 2. DOI: DOI: 10.1093/occmed/kqh019.  

[17]Letadla. Aeroweb [online]. ©2005-2014 [cit. 2015-03-31]. Dostupné 

z: http://www.aeroweb.cz/ 

[18]  Letecká příručka: Cessna 152. Ombre letecká škola [online]. 2012 [cit. 2015-04-04]. 

Dostupné z: http://www.ombre.sk/  

[19] Letecký olej AeroShell W100. Letecké pohonné hmoty a letecká maziva [online]. © 

2010 [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: http://www.leteckapaliva.cz/  

[20] LETECKÝ PŘEDPIS L13: O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH 

NEHOD A INCIDENTŦ. In:Letecké předpisy řady L. 1947.  

[21]  Letová příručka: Cesna 150 L. Letecká škola OKAir [online]. 2015 [cit. 2015-04-04]. 

Dostupné z: http://www.okair.cz/  

[22] Letová příručka: Zlín Z-142. AEROWEB [online]. © 2005-2014 [cit. 2015-04-04]. 

Dostupné z:http://www.aeroweb.cz/  

[23]  Letová příručka: Zlín Z-43. Blue sky service [online]. © 2014 [cit. 2015-04-04]. 

Dostupné z:http://www.blueskyservice.cz/  

[24]  Naše služby. Řízení letového provozu české republiky [online]. © ŘLP ČR, s.p. [cit. 

2015-04-05]. Dostupné z:http://www.rlp.cz/  

http://www.faa.gov/
http://www.ivao.cz/
http://www.aeroweb.cz/
http://www.ombre.sk/
http://www.leteckapaliva.cz/
http://www.okair.cz/
http://www.aeroweb.cz/
http://www.blueskyservice.cz/
http://www.rlp.cz/


41 

 

 [25] O nás. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH 

NEHOD [online]. 2010 [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: http://www.uzpln.cz/  

[26] Oktanové číslo. Autolexicon [online]. © 2015 [cit. 2015-04-04]. Dostupné 

z: http://cs.autolexicon.net/  

[27]  Poţární inţenýrství: Dynamika poţáru. Ostrava: SBI, 2009. ISBN 878-80-7385-074-

6.  

[28] Proč je překročení maximální rychlosti letadla nebezpečné. Flymag [online]. 

Copyright © 2009–2015 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: http://www.flymag.cz/  

[29] Rozdělení vzdušného prostoru. Akademický aeroklub ČVUT [online]. © 2015  

[cit. 2015-04-01]. Dostupné z:http://aa.fd.cvut.cz/ 

[30] Rozdělení vzdušného prostoru. Centrum virtuálního řízení letového provozu [online]. 

© 2015 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: http://www.vacc-cz.org  

[31] ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. International Virtual Aviation 

Organisation [online]. ©2000-2015 [cit.2015-04-02]. Dostupné 

z: http://www.ivao.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=145  

[32] Specializované agentury. Informační centrum OSN v Praze [online]. © 2005 [cit. 

2015-03-31]. Dostupné z:http://www.osn.cz/ 

[33] Statistika nehodovosti. Policie ČR [online]. © 2015 [cit. 2015-04-06]. Dostupné 

z: http://www.policie.cz/  

[34] Technické údaje: Cessna 152. HERBST letecká škola [online]. © 2015 [cit. 2015-04-

04]. Dostupné z:http://www.herbstaero.cz/  

[35] The Agency. European Aviation Safety agency [online]. © 2015 [cit. 2015-03-31]. 

Dostupné z: www.easa.europa.eu  

[36] The Founding of IATA. IATA [online]. © 2015 [cit. 2015-04-04]. Dostupné 

z: http://www.iata.org/  

[37] Učebnice pilota. Cheb: Svět křídel, 2008. ISBN 978-80-86808-46-8.  

http://www.uzpln.cz/
http://cs.autolexicon.net/
http://www.flymag.cz/
http://aa.fd.cvut.cz/
http://www.vacc-cz.org/
http://www.ivao.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=145
http://www.osn.cz/
http://www.policie.cz/
http://www.herbstaero.cz/
http://www.easa.europa.eu/
http://www.iata.org/


42 

 

[38] Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy. In: 410/2006. 2006. 

Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-410  

[39] Využití ropy a zemního plynu. INSTITUT GEOLOGICKÉHO INŢENÝRSTVÍ [online]. 

2015 [cit. 2015-04-07]. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/  

[40] VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY. International Virtual Aviation 

Organisation [online]. © 2000 - 2015 [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: http://lis.rlp.cz/  

[41] WHAT WE DO. SITA [online]. © 2013 [cit. 2015-04-04]. Dostupné 

z: http://www.sita.aero/  

[42] Who we are. EUROCONTROL [online]. © 2015 [cit. 2015-04-04]. Dostupné 

z: www.eurocontrol.int  

[43] www.icao.int/. [online]. [cit. 2011]. Dostupné z: http://www.icao.int/  

[44] Zákon o civilním letectví. In: 49/1997. 1997. Dostupné z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-491997.  

[45] Z42. Aero klub Jihlava [online]. © 2000 [cit. 2015-04-04]. Dostupné 

z: http://old.aeroklub-jihlava.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://geologie.vsb.cz/
http://lis.rlp.cz/
http://www.sita.aero/
http://www.eurocontrol.int/
http://www.icao.int/
http://old.aeroklub-jihlava.cz/


43 

 

Seznam zkratek 

ACC -  Oblastní služba řízení (Area Control Centre) 

ALRS - Pohotovostní služba  (Alerting service) 

APP – Přibližovací stanoviště řízení (Approach Control Service Centre) 

ATC - Řízení letového provozu (air traffic control) 

ATS - Letové provozní služby (Air traffic service) 

CTR - řízený okrsek (Control zone) 

EASA - Evropská agentura pro bezpečnost letectví (European Aviation Safety Agency) 

ECAC - Evropská konference pro civilní letectví (European Civil Aviation Conference) 

FAA - Federální letecké úřady (Federal Avitation Administration) 

FIS - Letová informační služba (Flight information service) 

FL - Letová hladina (Flight level) 

GND - Hranice zemského povrchu ( ground) 

ICAO – Mezinárodní organizace pro civilní letectví (International Civil Aviation 

Organization) 

IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravcŧ (International Air Transport 

Association) 

JAA - Sdružené letecké úřady (Joint Aviation Authorities) 

LK D - Nebezpečný prostor (Danger area) 

LK P - Zakázaný prostor (Prohibited area) 

LK R - Omezený prostor (Restricted area) 

MD – Ministerstvo dopravy 
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MTOM – nejvyšší přípustná vzletová hmotnost 

SITA - Mezinárodní společnost pro leteckou komunikaci (Societé Internationale de 

Télécommunications Aéronautiques) 

TMA - koncová řízená oblast (Terminal control area) 

TWR - Letištní služba řízení (Aerodrome Control Service) 

ÚPCL – Úřad pro civilní letectví. 

ÚZPLN – Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých.  
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Seznam použitých symbolů 

Jednotka Rozměr Popis 

D [m] charakteristický rozměr louže 

Dmax [m]  prŧměr koule ve vrcholu    

F [kN] maximální síla úderu    

h [m] výška louže 

Hfireball [m] maximální výška středu fireballu 

kβ [m
-1

] materiálová konstanta hořlavé kapaliny 

m [kg] hmotnost vyteklého paliva 

M [kg] počáteční hmotnost hořlavé kapaliny  

m´ [kg] maximální vzletová a přistávací hmotnost 

og [°C] teplota plynŧ  

p [MPa] tlak na plochu nárazu 

Q [MW] maximální množství uvolněného tepla 

r [m] poloměr vytvořené louže 

S  [m
2
] plocha louže 

S´ [m
2
] plocha čelního profilu letounu 

t  [s]  doba odhoření paliva   

t´ [s]  čas deformace letounu po dobu nárazu 

tfireball [s] doba trvání fireballu 

todh [s]  doba odhoření leteckého benzínu 

V  [m
3
] objem palivové nádrže    
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v [m∙s
-1

] maximální nepřekročitelná rychlost  

v"odh [kg.m
-2

.s
-1

] asymptotická hmotnostní rychlost odhořívání kapaliny 

vodh [kg.m
-2

.s
-1

] hmotnostní rychlost odhořívání kapaliny 

XS [-] součinitel efektivnosti spalování 

ρ [kg m-3
] hustota leteckého benzínu 

    [kJ kg
-1

] celková výhřevnost materiálu  

∆Heff [kJ kg
-1

] efektivní výhřevnost 
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