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Izvleþek:
Vsak preudaren pilot si kdaj zastavi vprašanje, kam usmeriti letalo ob odpovedi motorja ali
drugega vitalnega dela letala. Slovenija je s fiziþnogeografskega in družbenogeografskega
stališþa zelo raznolika in zato je vþasih težje najti obmoþje, kjer se lahko izvede varen
izvenletališki pristanek. Diplomsko delo obravnava tematiko opredeljevanja obmoþij,
primernih za pristanek lahkega enomotornega letala, s pomoþjo geoinformacijske znanosti.
Delo skuša ovrednotiti posamezna obmoþja z vidika primernosti za izvenletališki pristanek.
Izdelana sta dva pristopa k vrednotenju obmoþij. Splošnejši pristop skuša za ozemlje celotne
Slovenije opredeliti širša obmoþja, kjer je mogoþe najti primerne lokacije za pristanek,
podrobnejši pristop pa na manjšem obmoþju opredeli in natanþno razmeji prav vsako možno
obmoþje, kamor lahko pilot usmeri letalo v sili. Rezultati so predstavljeni v obliki
kartografskega gradiva v priþujoþem delu, nekateri podatki pa bodo javno dostopni (na spletu)
v obliki geoinformacijskih slojev podatkov, zaradi širše uporabnosti tudi v zapisu, primernem
za prikaz v programu Google Earth.
Kljuþne besede: izvenletališki pristanek, geoinformacijska podpora, letalstvo, GIS, varnost v
letalstvu, aplikativna geografija

GEOINFORMATION SUPPORT FOR DEFINING THE SUITABILITY OF AREAS FOR
FORCED LANDING OF SINGLE-ENGINE LIGHT AIRCRAFT
Abstract:
Every prudent pilot asks himself, every now and then, the question where to direct the aircraft
in case of an engine failure or a failure of any vital part of the airplane. From the point of view
of physical and social geography, Slovenia is very diverse country and that is why it is
sometimes difficult to find an area where you can perform a safe forced landing. The diploma
thesis deals with issue of identifying areas suitable for landing single-engine light aircraft,
with the help of geo-information science. The present work tries to evaluate each area in
terms of forced landings. Two approaches to the evaluation of the areas have been made.
General approach tries, for the entire territory of Slovenia, to define broad areas where you
can find a suitable location for landing. More detailed approach works on a smaller area and
tries to accurately identify and delimit any possible area where the pilot can direct the aircraft
in emergency situation. The results are presented in the form of cartographic material in the
present work, some information will be also publicly availible (on the web) in the form of
geoinformational data layers. To make them widely usable they will be also available in a
form for the display in Google Earth.
Keywords: forced landing, geoinformation support, aviation, aviation safety, GIS, applied
geography
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Pilot manjšega enomotornega letala si veþkrat zastavi vprašanje, kam bo usmeril letalo v
primeru odpovedi motorja ali kakšnega drugega vitalnega dela. Ko se pilot enkrat dejansko
znajde v takem položaju, je þasa za razmislek malo. Potrebno je takojšnje ukrepanje, da letalo
varno pristane na nekem obmoþju in da so pilot in potniki po izstopu iz letala živi in zdravi.
V veliko pomoþ bi pilotu bilo, þe bi na krovu letala ali ob pripravi na let imel pripomoþek, ki
bi mu v primeru nevarnosti postregel z možnimi lokacijami zasilnih pristankov, saj bi tako
bila pot do varne in zanesljive odloþitve hitrejša, pilot bi bil manj obremenjen in bi se lahko
bolj posvetil sami tehniki prileta do terena, lažje bi obvestil kontrolo letenja o njegovi nameri
in podobno.
Namen priþujoþega diplomskega dela je pripraviti geoinformacijsko podlago, ki bi lahko
služila kot pripomoþek pri prepoznavanju obmoþij, ugodnih za izvenletališki pristanek
lahkega enomotornega letala.
Odpoved motorja oziroma drugega vitalnega dela je resna skrb vsakega pilota, a kljub temu
temeljitejše raziskave na tem podroþju v Sloveniji še ni bilo narejene. Zato želimo z
diplomskim delom doprinesti k veþji varnosti v letalskem prometu na obmoþju Slovenije.
Bralca želimo najprej seznaniti z glavnimi letalskimi in pokrajinskimi elementi, potrebnimi za
razumevanje celotne raziskave. Podani bodo tako podatki, pridobljeni s prebiranjem
strokovne literature kot tudi z izkušnjami avtorja in nekaterih intervjuvancev.
Izdelati želimo dva metodološka pristopa k reševanju zastavljenega problema za dve razliþni
prostorski merili obravnave. Tako bomo izdelali en pristop za obmoþje celotne Slovenije in
enega, ki bo podrobneje obravnaval manjše izbrano obmoþje. Rezultate raziskave bomo
predstavili v kartografski obliki, poleg tega pa bomo transparentno predstavili tudi metode
dela, kar bo omogoþalo morebitne izboljšave v prihodnje. Podati želimo tudi nekaj predlogov
za kasnejše izboljšanje metodologije ter uporabo rezultatov.
Domnevamo, da bomo lahko z nastalo metodologijo prepoznali pomemben del ovir, ki bi ob
pristanku lahko resneje poškodovale letalo ali potnike v njem.
Shema 1 prikazuje vrednotenje primernosti obmoþij za izvenletališki pristanek, ki bi ga želeli
doseþi z omenjeno metodologijo. Izlušþiti želimo vsa obmoþja, þez katere ne poteka nobena
linijska ovira oziroma na katerih ne stoji nobena ploskovna ali toþkovna ovira. Poleg tega pa
bi želeli, da ima teren ustrezen naklon ter da je za izvenletališki pristanek primerna tudi raba
tal.
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Shema 1: Vrednotenje primernosti obmoþij za izvenletališki pristanek.
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Strokovne literature, ki se ukvarja s problematiko izvenletaliških pristankov je precej, a nikjer
ni mogoþe zaslediti dela, ki bi k tematiki pristopilo na naþin, ki bo obravnavan v diplomskem
delu. Avtorji se namreþ veliko ukvarjajo s tematiko izvenletaliških pristankov s tehniþnega
vidika. Obravnavajo tehnike in možnosti pristankov na razliþnih tipih površja, ni pa še bilo
vpeljanega postopka, ki bi natanþno doloþil lokacije ugodnih obmoþij, na katerih bi bilo
mogoþe izvesti izvenletališki pristanek.
Najveþ strokovne literature je mogoþe najti v angleškem jeziku, ki je tudi sicer jezik, v
katerem obiþajno poteka komunikacija v letalstvu. Ker je tematika postopkov v sili na splošno
zelo zastopana v letalstvu, skoraj ni letalske šole, ki ne bi izdala vsaj nekaj strani gradiva, ki
omenja to tematiko. Na zelo slikovit in bralcu razumljiv naþin je tematika predstavljena v
reviji Vector, ki jo izdajajo novozelandske letalske oblasti (Vector, 2007). Veliko strokovnega
materiala najdemo tudi na spletni strani ameriških letalskih oblasti (Federal Aviation
Authorities), kjer si lahko brezplaþno naložimo priroþnike. Te so namenjeni tako zaþetnikom,
ki vstopajo v svet letalstva, kot tudi letalskim strokovnjakom, ki želijo izpopolniti svoje
znanje (U.S. department of transportation, 2004). Priroþniki so dostopni na spletni strani
http://www.faa.gov/library/manuals/ (povzeto na dan 25.9.2011). Z enako tematiko se ukvarja
tudi Rod Machado, ki v svojem þlanku How to crash-land an airplane slikovito opiše tehniko
izvenletaliških pristankov (Machado, 2005). Vsem omenjenim delom je skupno, da
obravnavajo izvenletališke pristanke z vidika tehnike pilotiranja. Poleg omenjenega pa se
veþina na bolj ali manj podroben naþin dotakne tudi tehnike pristajanja na razliþnih vrstah
terena, kjer nam avtorji postrežejo tudi z opisnimi ocenami terenov z vidika izvenletaliških
pristankov. Prav slednje bo v priþujoþem delu služilo kot osnova izbire obmoþij z
ugodnejšimi tereni.
S tematiko izvenletaliških pristankov v Sloveniji se ukvarja manjše število avtorjev. Avtorji
svoja dela najveþkrat objavijo v sklopu revij in zbornikov. Tako v reviji Krila Marko Peternelj
opisuje tehniko izvenletaliških pristankov s pomoþjo motorja (v primeru odpovedi katerega
drugega vitalnega dela ali v primeru moþnega poslabšanja vremena) (Peternelj, 1994), Tone
Magister pa se tematike loti bolj splošno v Biltenu o varnosti letenja, objavljenim pod
okriljem Urada za letalstvo Ministrstva za promet in zveze (Magister, 1998).
Nekoliko bolj se tematike izvenletaliških pristankov v povezavi z ugodnostjo razliþnih
terenov loti Dominik Poženel v svojih skriptah z naslovom Izvenletališki pristanek. Skripta je
možno dobiti na spletu, tekst pa je prvenstveno namenjen jadralnim pilotom, ki so veþkrat
primorani pristati izven letališþa. Poženel veliko bolje opiše razliþne terene, a, kot je bilo
omenjeno, vse v povezavi z jadralnim letalstvom. Opisuje idealne terene, ki pa jih je v praksi
manj kot ugodnih, saj avtor predpostavlja, da je po pristanku letalo popolnoma
nepoškodovano, v našem primeru pa se bomo bolj osredotoþili na to, da potniki izvenletališki
pristanek preživijo, ne glede na morebitno škodo, ki jo utrpi letalo (Poženel, 2007) .
Zanimivo povezavo med letalstvom in geografskimi informacijskimi sistemi (GIS) naredi v
svojem diplomskem delu Matevž Campolunghi, ki predstavlja uporabo GIS sistemov pri
obravnavi vplivnih obmoþij letališþ (Campolunghi, 2010).

8

Tudi na splošno je sama narava letalske stroke takšna, da brez GIS sistemov praktiþno ne gre.
To lahko vidimo po številnih aplikacijah, ki z razliþnimi GIS programi skušajo olajšati
marsikatero nalogo letalstva, od uporabe v navigaciji, do iskanja primernih zemljišþ za
postavitev letališþa. Najveþ informacij na to temo najdemo na spletu, v fiziþni obliki je
literature zelo malo. Veliko govori o povezavi GIS in letalstvo podjetje Environmental
Systems Research Institute (ESRI) na svojih spletnih straneh. ESRI ponuja kar nekaj rešitev
za uporabo svojih produktov v letalstvu. Nekaj jih naniza v brošuri GIS solutions for Airports
and Aviation (ESRI, 2003). Veliko je tudi spletnih þlankov, ki ponujajo številne možnosti
uporabe GIS sistemov v letalstvu. Tako nam spletna stran www.airport-technology.com v
þlanku On the ground or in the air-GIS for aviation prinaša vrsto dobrih idej (Airport
technology, 2006).
V povezavi s kartografijo najdemo tako na spletu kot tudi v fiziþni obliki veliko literature. Na
slikovit, preprost in duhovit naþin se tematike lotita avtorja knjige Making maps John Krygier
in Denis Wood, kjer opišeta postopek izdelave kart, dotakneta se tudi vseh detajlov in
priporoþil pri kartografiji, opišeta elemente karte in podobno (Krygier, Wood, 2005) .
Ker diplomsko delo obravnava obmoþja izvenletaliških pristankov na obmoþju Slovenije, je
potrebno nekaj reþi tudi o strokovni geografski literaturi, ki obravnava Slovenijo. Veliko
uveljavljenih imen se ukvarja z opisom Slovenije. Tako imamo bogato zakladnico
fiziþnogeografskih in družbenogeografskih opisov Slovenije. Za obravnavo v tem
diplomskem delu je tako knjiga Slovenija, pokrajine in ljudje, nastala pod peresom številnih
priznanih slovenskih geografov, najbolj primerna, saj obravnava fiziþno in
družbenogeografske znaþilnosti Slovenije po novi regionalizaciji (Slovenija. Pokrajine in
ljudje, 1999).
Ker pa je tematika, predstavljena v diplomskem delu, nekoliko drugaþna, kot jo obravnava
našteta literatura, so bili pomemben vir podatkov tako avtorjevi intervjuji z letalskimi
strokovnjaki in starostami v letalstvu, kot tudi lastne izkušnje avtorja kot poklicnega pilota.
Podatki so bili pridobljeni v intervjujih g. Aleša Štimca, do nedavnega poveljnika letalske šole
Slovenske vojske, danes pa letalskega nadzornika Javne agencije za civilno letalstvo (Štimec,
2011) in g. Kristjana Rebca, izkušenega pilota Kraškega letalskega centra v Divaþi (Rebec,
2011).

ʹǤʹǤ

æ

Po definiciji je izvenletališki pristanek vsak pristanek izven utrjenega letališkega terena, kot
posledica nezmožnosti nadaljevanja leta bodisi zaradi okvare vitalnega dela letala, ali pa tudi
zaradi pilotove odloþitve v primeru zelo neugodnega vremena, ki bi lahko pripeljal do nesreþe
v primeru nadaljevanja leta. Prav tako je pilot primoran izvesti izvenletališki pristanek v
primeru pomanjkanja goriva, ali pa, þe je popolnoma izgubljen in bi vsaka nadaljnja
procedura lahko vodila le še v veþjo zmedo in poslediþno bi letalu lahko zmanjkalo goriva.
Tipiþni primer izvenletališkega pristanka, ki je posledica odpovedi vitalnega dela letala je
odpoved motorja letala, ki pri enomotornem letalu pomeni nezmožnost za let, zato mora pilot
þim prej najti najugodnejše obmoþje, ki je še v doletu letala z višine odpovedi motorja. Med
izvenletališke pristanke pa uvršþamo tudi pristanek na vodi (ang. ditching), ki se ga pilot
obiþajno posluži, kadar ni drugega varnega terena na »trdnih tleh« (U.S. department of
transportation, 2004).
9

Razlika med pristankom zaradi tehniþne okvare letala in pristankom zaradi vremena ali
izgube orientacije je predvsem v tem, da je v prvem primeru letalo povsem brez moþi oziroma
potrebne vleþne sile in ima pilot na izbiro zelo omejen izbor obmoþij. V skrajnem primeru,
kadar se pilot znajde nad npr. zelo goratim obmoþjem oziroma nad zelo zarašþenim,
neprehodnim obmoþjem, pilot nima na voljo nobene druge možnosti, kot da poišþe najboljšo
izmed slabih možnosti in pri tem uporabi tehniko pristajanja na tako vrsto terena (npr.
pristanek v krošnje dreves). V drugem primeru pa ima pilot obiþajno veliko veþ možnosti,
predvsem lahko izbrano obmoþje veþkrat preleti na nizki višini, si ga dobro ogleda in preuþi
možne nevarnosti ter se nato po presoji odloþi za najugodnejšega in tudi za najugodnejšo smer
pristanka (U.S. department of transportation, 2004).
ʹǤʹǤͳǤ 
Natanþni postopki v obliki kontrolnega seznama (ang. check list) za primer odpovedi motorja,
ki je pogost vzrok izvenletališkega pristanka, so za posamezno letalo opisani v priroþniku za
uporabo posameznega letala (ang. Pilot's operating handbook). Kot informacijo na tem mestu
podajamo primer za letalo Cessna 172P:
POSTOPEK V PRIMERU ODPOVEDI MOTORJA ZA PRISTANEK NA TERENU:
1. Zadržuj hitrost 65 vozlov, þe so zakrilca uvleþena
60 vozlov, þe so zakrilca izvleþena
2. Položaj roþice zmesi: popolnoma nazaj (idle cut-off)
3. Gorivni ventil: položaj off
4. Stikalo za vžig: položaj off
5. Položaj zakrilc: po potrebi – priporoþen odklon 30°
6. Glavno stikalo: položaj off
7. Vrata: odkleniti pred pristankom
8. Pristanek: nekoliko bolj »na rep«
9. Zavore: moþno pohodi (Information manual, 1982)

V primeru odpovedi motorja mora pilot biti pozoren, da najprej letalo uvede v hitrost, pri
kateri je njegov dolet najveþji. Nato mora poiskati primerno obmoþje. Do odpovedi
motorja je lahko prišlo tudi zaradi þisto banalnega vzroka, zato mora pilot zaþeti s
postopkom za ponovni vžig motorja, kjer pogleda, da so vsa stikala in roþice na svojih
mestih in da ni do odpovedi prišlo zaradi þloveške napake, ki jo je v zraku še moþ
popraviti. ýe je le mogoþe in þe ima letalo še dovolj višine, mora pilot nadleteti izbrano
obmoþje in si ga ogledati, predvsem mora biti pozoren na morebitne ovire in
nepravilnosti, ki bi lahko ogrozile varnost ob pristanku. ýe þas dopušþa, mora pilot o
nastali situaciji javiti kontroli letenja s frazo, ki obvešþa o nevarnosti, v kateri se je znašlo
letalo (ang. mayday) (Information manual, 1982).
Zelo pomembno je, da se pilot tal dotakne pri þim manjši hitrosti glede na tla (ang. ground
speed), saj bo tako letalo imelo kar najmanj energije, ki se bo morala nato ob zaviranju
porabiti. Slednje je še posebej pomembno, þe letala ni mogoþe varno ustaviti na ravni
površini, ampak smo primorani letalo usmeriti v trdnejšo oviro, kot je na primer drevo,
skala, in podobno. Pomemben je podatek, da koliþina energije raste s kvadratom hitrosti
letala, kar je razvidno tudi iz slike 1. Pomemben aerodinamiþen pripomoþek pri
zmanjševanju hitrosti letala v doletu so zakrilca, ki nam takrat, ko so polno izvleþena,
10

pomembno zmanjšajo hitrost, zato naj jih pilot, þe je le možno, v priletu na izvenletališki
pristanek uporabi (Machado, 2005).

Slika 1: Koliþina energije, ki mora biti ob pristanku absorbirana, raste s kvadratom hitrosti
letala.

Vir: Machado, 2005.
V tem primeru govorimo o hitrosti letala glede na tla. Pilot sicer potrebuje za same
sposobnosti letal podatek o t.i. indicirani zraþni hitrosti, ki mu ga prikazuje merilnik hitrosti v
letalu. Zato je izrednega pomena, da pilot v primeru, ko je izvenletališki pristanek
brezizhoden, poskuša ugotoviti smer vetra, saj mu pristanek z vetrom »v nos« omogoþa precej
manjšo potrebno razdaljo za zaustavitev letala na tleh. Za primerjavo, þe piha veter s hitrostjo
12,5 vozlov in þe je prava zraþna hitrost letala1 72,5 vozlov in þe letalo pristaja z vetrom v
hrbet, je njegova hitrost glede na tla 85 vozlov. ýe izbere pilot pristanek v veter, pa je njegova
hitrost glede na tla 60 vozlov. Iz slednjih podatkov je razvidno, da lahko že s tem, da
izberemo smer pristanka s þimveþ þelne komponente vetra, pristajalno razdaljo letala
pomembno zmanjšamo. V zgornjem primeru celo za 50% (Machado, 2005). Slika 2 nam
prikazuje, kako pomembno lahko skrajšamo pot, potrebno za zaustavitev letala, þe v priletu in
ob dotiku tal vzdržujemo pravilno hitrost.

1

Prava zraþna hitrost je hitrost letala glede na obtekajoþi zrak, ki obhaja površine letala (ang. True air speed)
(Godwin, 2006).
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Slika 2: Hitrost glede na tla pri pristanku igra zelo pomembno vlogo.

Vir. U.S. department of transportation, 2004.

Kako v letalu ugotovimo, v katero smer piha veter? ýe imamo blizu tal dim, lahko ugotovimo
smer vetra preko smeri, v katero je obrnjena sled dima. Smer vetra lahko prav tako ugotovimo
z opazovanjem vodne površine, premika senc oblakov, zanosa letala iz smeri, splošne
meteorološke napovedi in celo z opazovanjem šelestenja listja nekaterih dreves, na primer
trepetlike, saj ima slednja svetleþe liste, ki v vetru dajejo razliþen lesk in tako ostremu oþesu
lahko razkrijejo smer pihanja vetra (Vector, 2007).
ýe imamo na krovu letala vsaj najpreprostejšo GPS napravo in þe imamo dovolj višine, lahko
smer vetra doloþimo tako, da z letalom naredimo en krog pri isti indicirani hitrosti2 in
vseskozi opazujemo, koliko znaša hitrost glede na tla, ki nam jo podaja naprava GPS
(Machado, 2005).

ʹǤ͵Ǥ

«æ

Ob odpovedi vitalnega dela letala je pogosto, še posebej na zelo razgibanem in gosto
porašþenem površju, težje najti ustrezno obmoþje, kamor naj pilot usmeri letalo in tam varno
pristane. Pa vendar obstajajo tehnike pristajanja na razliþnih površjih, ki omogoþajo velik
odstotek možnosti preživetja tudi na navzven povsem neprimernem površju, kot je na primer
gozd.
2

Indicirana hitrost je hitrost, ki jo kaže instrument v letalu (ang. Indicated air speed) (Godwin, 2006).
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Poglavitni cilj vsakega izvenletališkega pristanka je gotovo ta, da lahko potniki in pilot po
pristanku živi in zdravi odidejo iz letala, þeprav to morda kasneje ne bo veþ uporabno za
letenje oziroma bodo na njem potrebna veþja popravila.
Tako morda ni presenetljiv podatek, da lahko pri izvenletališkem pristanku pilot letalo usmeri
tudi v obmoþje z vegetacijo, ki bo absorbirala pomemben del energije in tako ublažila
posledice letalske nesreþe (Slika 3). Najprimernejša obmoþja za zgoraj omenjene pristanke so
njive, kjer so gosto posejana žita, kot je na primer zrela koruza ali pšenica. V slednjem
primeru obstaja celo velika verjetnost, da se bo letalo dalo popraviti in bo zopet leteþe U.S.
department of transportation, 2004).

Slika 3: Pri izvenletališkem pristanku lahko doloþena vegetacija zelo uþinkovito absorbira
nekaj energije.

Vir: U.S. department of transportation, 2004.

ʹǤ͵ǤͳǤ æ
Pristanek na travnato površino ali na polje je verjetno najugodnejši, saj je po svojih lastnostih
najbolj podoben pristajalnim stezam, ki so tudi sicer v precejšnjem številu travniki na dobro
utrjenih površinah. Primer pristanka na travnati površini je prikazan na sliki 4. Kakorkoli že,
kljub vsemu je potrebno izpostaviti nekaj nevarnosti, ki lahko pretijo na letalo tudi v teh
primerih.
ýe je le možno, je dobro, da v okolici obmoþja, ki je sicer ugodno, ni višjih ovir, kot so na
primer drevesa, daljnovodi ali veþji objekti. V tem primeru mora namreþ pilot preleteti oviro,
ne da bi se vanjo zaletel, nato pa pod strmim kotom prileteti na teren, kar mu poveþa hitrost
ter zmanjša uporabno površino, ki jo letalo lahko uporabi za zaustavitev. Vendar kakorkoli že,
þe ni drugega, je tudi tako obmoþje boljše kot niþ (U.S. department of transportation, 2004).
Pri pašnikih lahko nastane problem, þe se na njih pase živina, še posebej, þe je ta enakomerno
razporejena po terenu. Zadeti 500 kilogramskega bika je namreþ lahko skoraj tako usodno, kot
trþiti v drevo. Poleg tega imajo kmetje na pašnikih veþkrat cisterne z vodo ali druga vozila,
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okrog živine pa je obiþajno ograda oziroma elektriþni pastir, ki iz zraka ni viden (Machado,
2005).
Prav tako lahko na iz zraka na videz ravnih površinah najdemo manjše neravnosti v površju
oziroma veþje kamenje, krtine, mravljišþa, ki jih iz zraka ne opazimo, lahko pa nam ogrozijo
pristanek. Nevarna je lahko tudi nepokošena travniška površina, saj iz zraka izgleda povsem
ugodna, v sebi pa lahko skriva precej pasti (Poženel, 2011).

Slika 4: Izvenletališki pristanek letala na travniku.

Vir: 24ur, 2011.

ʹǤ͵ǤʹǤ æ
Gotovo pristanek na drevesne krošnje ni prva ideja, ki pade pilotu na pamet ob odpovedi
motorja, pa vendar obstaja velika možnost preživetja, þe letalo v drevesne krošnje prileti
kontrolirano in þe pilot dobro pozna postopek take vrste pristanka.
Pri pristanku na gozdne površine uporabimo obiþajno pristajalno konfiguracijo letala, se pravi
konfiguracijo s polno izvleþenimi zakrilci3 in izvleþenim pristajalnim podvozjem. Prav tako
moramo tudi tu paziti, da smo obrnjeni v veter ter s tem ustvarimo najmanjšo možno hitrost
glede na tla. Letalo naj se dotakne drevesnih krošenj z minimalno hitrostjo, ki pa nikakor ne
sme iti pod minimalno vrednost, ker bi to lahko privedlo do nevarnega manevra. Krošnje se
je treba dotakniti s položajem letala »na rep«, se pravi z nekoliko dvignjenim nosom. Tako
bodo spodnji del letala in pri nekaterih konstrukcijah letal tudi krila, ublažili trk. Paziti je
potrebno, da se s kabino ne zaletimo direktno v drevesno deblo. Med drevesna debla
usmerimo trup, krila pa naj þim bolj simetriþno zadenejo ob drevesne veje. ýe je trk z
3

Zakrilca štejemo med naprave za poveþevanje vzgona. Pri vzletu pilot obiþajno odkloni zakrilca za manjši kot,
kar mu omogoþa polet z manjše razdalje in boljši kot vzpenjanja. Pri pristanku se zakrilca odklonijo za veþji kot,
saj to omogoþa strmejši prilet brez poveþevanja hitrosti. Lahko bi rekli, da v pristajalni fazi letala zakrilca
delujejo kot neke vrste zraþne zavore (Godwin, 2006).
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drevesnimi debli nujen, naj trk prav tako prevzamejo krila letala, ki naj tudi þim bolj
simetriþno zadenejo ob dve debli. Zelo nevarno bi bilo, da bi se v drevesna debla zaleteli še
preden se dotaknemo tal ali vsaj drevesnih krošenj. Ob upoštevanju zgornjih navodil in
priporoþil je verjetnost preživetja takega pristanka precejšnja (Slika 5) (U.S. department of
transportation, 2004).

Slika 5: Tudi pristanek na drevesnih krošnjah je mogoþe, ob upoštevanju nekaterih priporoþil,
preživeti.

Vir: U.S. department of transportation, 2004.

ʹǤ͵Ǥ͵Ǥ ææ
ýe je pristanek na vodni površini ali na snegu zelo precizno izveden, se lahko veliko boljše
konþa kot pri slabem pristajanju na drevesa oziroma na zelo »hrapavo« površje. Letalo, ki bo
na vodo pristalo z minimalno hitrostjo in s kotom normalnega pristanka, ne bo potonilo takoj
po dotiku z vodo, saj nepoškodovana krila in gorivni rezervoarji, še posebej, kadar so bolj
prazni, omogoþajo plovnost letala na vodi še nekaj minut, tudi v primeru visokokrilcev, kjer je
po pristanku del kabine takoj pod vodo. Tako imajo posadka in potniki še dovolj þasa, da
pridejo iz letala in tako preživijo (Emergency procedures, 2004). Primer uspešnega pristanka
na vodi je prikazan s sliko 6.
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Problem pri pristajanju na vodo in na sneg je zaznava globine, še posebej takrat, kadar imamo
vodno površino mirno, brez valov. Pilot, ki napaþno oceni višino, lahko letalo prevleþe4 na
preveliki višini, ali pa ga napaþna zaznava vodi strmo v vodno površino. Uporabiti je
potrebno, še posebej pri nizkokrilcih, srednjo stopnjo zakrilc. Pri preveliki stopnji lahko pride
do asimetriþnega loma zakrilc, to pa lahko vodi v nagel zasuk letala. ýe imamo možnost,
pustimo pristajalno podvozje uvleþeno, saj bo tako letalo lažje »zaglisiralo« po vodni
površini. V primeru šibkega vetra pristajamo na vodno površino vzporedno z valovi, pri
moþnem vetru pa raje izberemo smer þelnega vetra (U.S. department of transportation, 2004).
Podobno kot na vodo se pristaja tudi na zasnežene površine, tudi tam imamo težavo z zaznavo
globine zaradi tako imenovanega »white-outa«, kjer težko razloþimo mejo med nebom in
zasneženo površino (U.S. department of transportation, 2004).

Slika 6: Pristanek na vodni površini.

Vir: ABC News, 2009.

ʹǤ͵ǤͶǤ æ
Nagib površja igra pri izvenletališkem pristanku precejšnjo vlogo. ýe pogledamo približen
naklon vzletno-pristajalnih stez veþjih letališþ vidimo, da se vrednosti gibljejo najveþ okrog
2% (FAA, 2011). Pristati se da tudi na terenu z veþjim nagibom, a nikakor ne smemo
pretiravati. Kot primer naj navedemo letališþe v francoskem Courchevelu, ki se ponaša z
najveþjim naklonom vzletno-pristajalne steze. V doloþenem delu stopnja nagiba doseže celo
18,5% (10,48°), a je treba upoštevati, da je to utrjen in dobro urejen teren in nikakor travnik z
morebitnimi nepravilnostmi (Slika 7) (Telegraph, 2011).

4

Prevleþi letalo pomeni, da pilot letalo postavi pod prevelik vpadni kot. Letalo pri prevelikem vpadnem kotu ne
more veþ tvoriti zadostnega vzgona, posledica þesar je, da letalo naglo izgubi višino, lahko pa celo taka situacija
vodi v nevaren manever, imenovan vrij (Godwin, 2006).
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Slika 7: 18,5% naklon steze na letališþu v kraju Courchevel v francoskih Alpah.

Vir: Yahoo voyages, 2011.
Že zelo majhen nagib površja nam lahko pomembno podaljša pristajalno razdaljo, medtem ko
nam nakloni nad 12% lahko že onemogoþijo varen pristanek. ýe imamo na izbiro pristanek na
površje z naklonom navzgor in hrbtnim vetrom, raje izberemo slednjega kot pristanek na
površje z naklonom navzdol in þelnim vetrom. ýe je le možno, pa raje najdemo þim bolj
ravno površje. Ko smo v zraku, lahko nagib ocenimo s pomoþjo naslednjih dejstev:
-

Jezero ali ribnik bomo obiþajno našli v najnižji toþki obmoþja, kar pa ne velja za
zbiralnike in požiralnike, okrog katerih imamo obiþajno ograjo.
Reke teþejo obiþajno po najnižjem delu zemljišþa in jih lahko definiramo kot ravne.
Kot ravno lahko definiramo tudi železniško progo, saj je za vlakovne kompozicije
premagovanje klancev težko (Poženel, 2011).

ʹǤ͵ǤͷǤ ææ
ýe pogledamo vse zgoraj opisane vrste površja, vidimo, da je najugodneje pristajati na
ravnem površju, poraslem s travo oziroma z vegetacijo, ki lahko uþinkovito absorbira nekaj
energije in tako pristanek naredi bolj varen, letalo pa je, z nekaj vzdrževalnimi deli, še vedno
uporabno za letenje. Manj ugoden je pristanek na gozdne površine, prav tako pa tudi pristanek
na vodno površino oziroma na zasneženo površje ni najboljši. Iz vseh naštetih vzrokov bo tudi
ta diplomska naloga skušala najti ravna površja, katerih raba tal obsega travnike, pašnike ali
njivske površine.
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Za tri reprezentativna letala, ki spadajo v kategorijo enomotornih letal splošnega letalstva
(ang. General aviation), smo doloþili potrebno razdaljo steze od dotika do popolne
zaustavitve. Kot reprezentativna letala smo vzeli tri popularna šolska letala: Cessna 172P,
Piper PA-38-112 Tomahawk in Robin DR 400. Potrebne dolžine za pristanek (ang. landing
roll) smo dobili iz priroþnikov za letenje z letalom (Pilot's operating handbook). Vzeli smo
pristajalno razdaljo pri višini 1800 þevljev5, ki je povpreþna višina površja v Sloveniji (Euprava, 2011) ter približno pripadajoþo temperaturo po mednarodni standardni atmosferi.
Tako smo vzeli približek 10°C. Iz grafa in tabel smo dobili naslednje podatke za pristajalno
razdaljo:
Cessna 172P: 556 þevljev = 169,5 m (Information manual, 1982)
Piper PA-38-112 Tomahawk: 650 þevljev = 198,12 m (Tomahawk Pilot's ..., 1978)
Robin DR400: 755 þevljev = 230 m (Manuel de vol DR400, 1972)
Po pregledu rezultatov smo se odloþili, da vzamemo približno srednjo vrednost od vseh treh.
Tako bomo v nadaljevanju naloge poiskali vsa tista obmoþja, ki merijo vsaj v eni smeri 200
m.

5

Toþna povpreþna višina terena v Sloveniji je sicer 556,8m (e-uprava, 2011), kar v þevljih znaša 1826,77
þevljev, kot približek pa sem vzel kar 1800 þevjev.
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Podatke za analizo smo þrpali iz razliþnih virov. Osnova za izdelavo kriterijev ugodnosti
obmoþij je bila literatura s podroþja letalstva s tematiko izvenletaliških pristankov. Pri
izdelavi kartografskega gradiva nam je bila v pomoþ literatura, ki se ukvarja z izdelavo kart.
V analizi smo uporabili naslednje podatkovne sloje Geodetske uprave Republike Slovenije:
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitalni model višin z 12,5 metrsko prostorsko loþljivostjo (Digitalni model višin,
2008),
sloj vodotokov in vodnih teles (Topografski podatki merila 1:250.000 – vektor, 2008),
sloj elektriþne infrastrukture (Podatki zbirnega katastra gospodarske javne
infrastrukture, 2009),
sloj železniške infrastrukture (Podatki zbirnega katastra gospodarske javne
infrastrukture, 2009),
sloj cestne infrastrukture (Podatki zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
2009)
sloj obrisov objektov (Podatki katastra stavb, 2010),
sloj digitalnih ortofoto posnetkov (Digitalni ortofoto, 2009),
temeljni topografski naþrt (Skenogrami temeljnih topografskih naþrtov merila
1:10.000, 2010).

Uporabili smo tudi Corine sloj pokrovnosti tal (Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE 2006,
2006).
Kot kartografsko podlago smo uporabili Vojaško letalsko navigacijsko karto Republike
Slovenije, za uporabo katere smo predhodno pridobili tudi soglasje Ministrstva za obrambo
Republike Slovenije (VFR vojaška letalska navigacijska karta republike Slovenije, 2006).

͵ǤʹǤ

«æ

Po analizi podatkov smo skušali doloþiti kriterije ugodnosti obmoþij, ki so prikazani v Tabeli
1.
Tabela 1: Kriteriji ugodnosti obmoþja za izvenletališki pristanek.
ELEMENT
Raba tal

KRITERIJ UGODNOSTI
Pripadnost eni od naslednjih kategorij:

Naklon
Linijske ovire

Kmetijske površine drobnoposestniške strukture
Nenamakane njivske površine
Naravni travniki
Pašniki
Redko porasle površine
Letališþa
Najveþ 10% (5,73°)
Preko ugodnega obmoþja naj ne potekajo naslednje
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ovire:

Ploskovne ovire

Toþkovne ovire

Vodotoki in vodna telesa,
Elektriþna infrastruktura,
Železniška infrastruktura,
Cestna infrastruktura
Žiþnice
Na ugodnih obmoþjih naj ne bo naslednjih ploskovnih
ovir:
Obrisi objektov
Obrisi veþjih vodotokov in vodnih teles
Na ugodnih obmoþjih naj ne bo naslednjih toþkovnih
ovir:
Drevesa
Stebri daljnovodov, žiþnic

Obmoþje mora imeti ustrezno pokrovnost tal in ustrezen naklon. Da bo naklon ustrezen, mora
zavzemati vrednosti, nižje od 10%. Ustrezno pokrovnost tal pa imajo v Sloveniji travniki in
pašniki. Na pašnikih lahko pomembno oviro predstavlja prisotnost živine, ki pa je v naši
analizi ne moremo upoštevati. Primerne so tudi kmetijske površine, le da je njihova velikost
zadostna in da je vrsta posevkov primerna. Najboljše so ali sveže njive brez pridelkov, ali
njive, porasle s pšenico ali s koruzo, saj taka vegetacija dobro absorbira energijo ob pristanku.
Problem je, ker je težko toþno napovedati, kaj bo doloþen kmet neko leto posejal na doloþeni
njivski površini, zato smo iz sloja rabe tal izbrali vse njivske površine, izloþili pa smo tiste, ki
so že v svojem bistvu neprimerne, to so razni hmeljevi nasadi, nasadi trt in podobno. Za
klasifikacijo rabe tal smo izbrali sloj pokrovnosti tal v Sloveniji po CORINE. Zavedamo se,
da je ta sloj manj natanþen od podatkov o rabi tal Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo
(MKGP, 2010) in da so morda zaradi slabše natanþnosti nekatera obmoþja nepravilno
klasificirana s stališþa primernosti za izvenletališki pristanek. Pri vrednotenju obmoþij za
celotno Slovenijo (prva faza vrednotenja) so bili ti podatki zadovoljivi, pri drugem,
podrobnem vrednotenju (druga faza vrednotenja) pa smo se odloþili obmoþja na koncu še
enkrat podrobno pregledati in na podlagi ortofoto posnetkov izmed »potencialno ugodnih«
izloþiti prav vsa tista, ki so neprimerna za pristanek. V primeru, da je skozi obmoþje potekala
linijska ovira ali da so se na njem pojavljale toþkovne ali ploskovne ovire, smo ga klasificirali
v razrede glede na to, kolikšna je bila pogostost pojavljanja ovir in kje so se ovire pojavile. ýe
se je ovira pojavila bližje roba obmoþja, smo slednjega vseeno uvrstili v isti razred, kot þe
ovire ne bi bilo. V kolikor pa je bila pogostost ovir veþja oziroma so se te v veþji meri
pojavljale sredi obmoþja, pa smo slednjega uvrstili v nižji razred ugodnosti.
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Naklon površja je zelo pomemben za varno izvedbo izvenletališkega pristanka. Iz navedenih
razlogov in po pogovoru z izkušenim vojaškim pilotom, g. Alešem Štimcem smo se odloþili,
da je najveþji naklon, ki še ustreza pogojem za izvenletališki pristanek, 10% (5,73°) (Štimec,
2011). Površja z definiranim ugodnim naklonom smo pridobili preko reliefnega podatkovnega
sloja z 12,5 metrsko prostorsko loþljivostjo. V programu ArcMap smo najprej, še vedno v
rastrski obliki (Slika 8), izdelali sloj z vrednostmi naklona, nato smo izbrali vse vrednosti
naklonov, ki so bile enake oziroma manjše od 10%, na koncu pa smo sloj pretvorili tudi v
vektorsko obliko (Slika 9).
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Slika 8: Karta naklonov Slovenije v rastrskem sloju.

Vir podatkov: GURS, 2008.

Slika 9: Karta ugodnih naklonov z vektorskimi podatki.

Vir: GURS, 2008.
Vir kartografske podlage: GURS, 2008.
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Zelo pomembno je, da preko obmoþja ne poteka nobena ovira, kot so na primer daljnovodi,
veþje ceste in poti ali železniška proga. Izogibati se moramo tudi obmoþjem, preko katerih
teþe reka ali potok, preko katerih so napeljani kakršnikoli kanali ali jarki. Jarke smo lahko bolj
natanþno definirali šele po pregledu ortofoto posnetkov, ostale linijske ovire pa smo lahko
prepoznali preko podatkovnih slojev Geodetske uprave Republike Slovenije. Za
prepoznavanje infrastrukture smo primerjali podatke med sloji državne pregledne karte in
sloji gospodarske in javne infrastrukture. Po primerjavi še s temeljnim topografskim naþrtom
smo ugotovili, da je sloj gospodarske in javne infrastrukture precej bolj natanþen, zato smo
uporabili slednjega. Kljub vsemu pa se je pojavil problem. Linijski podatki, ki smo jih imeli
namreþ niso vsebovali dimenzij objektov, zato nismo mogli ugotoviti širine vsakega
posameznega dela infrastrukture. Podatek o širini pa je za nalogo kljuþnega pomena.
Problem smo poskušali rešiti tako, da smo ocenili najveþjo širino posamezne linijske ovire.
Podatke smo preverili še vizualno na nakljuþno izbranih primerih preko ortofoto posnetkov.
Nato smo za vse linijske ovire izdelali sloj, ki je vseboval širino linijskih ovir. S tem smo
zagotovili, da nikjer linijska ovira ni posegla v doloþeno ugodno obmoþje.
Kot linijske ovire smo iz podatkovnih slojev gospodarske in javne infrastrukture izbrali
naslednje:
-

Ceste,
železnice,
žiþnice,
elektriþna energija (Daljnovodi).

Za vsakega od slednjih smo izdelali sloj (Slika10), ki je predstavljal širino linijske ovire in
sicer:
-

Pri cestah smo vzeli širino 35 m, saj je to najveþja širina avtocest v Sloveniji, 25 m pri
hitrih cestah (DARS, 2011), 20 m pri glavnih in regionalnih cestah, 15 m pri lokalnih
cestah ter 10 m pri kolovozih (E-uprava ceste, 2011). Pešpoti nismo šteli kot linijsko
oviro, saj obstaja kar nekaj slovenskih letališþ (Bovec, Šentvid pri Stiþni, ...), kjer þez
vzletno-pristajalno stezo poteka pešpot in ta ne predstavlja veþjih nevšeþnosti, razen
posameznih pohodnikov, ki se ravno med priletom letala znajdejo na poti,
- pri širinah železniške proge smo vzeli najveþjo širino dvotirne železnice. Širina
planuma za dvotirno železnico znaša10,7 m, mi smo vzeli še varnostni faktor in dobili
12 m (Google Earth, 2011; Uradni list, 1997),
- širina žiþnic skupaj s posekom znaša okrog 20 m (Google Earth, 2011). Podatek smo
pridobili s pomoþjo programa Google Earth, saj nikjer ni bilo moþ dobiti podatka o
povpreþnih oziroma najveþjih širinah. Tako smo vzeli vzorec 25 žiþnic in »roþno«
izmerili njihovo širino skupaj s posekom,
- najveþja širina daljnovoda skupaj s posekom znaša 30 m (Elektro Gorenjska, 2011).
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Slika 10: Izdelovanje vzdolžnih pasov razliþnih širin za sloj cest v Sloveniji.

Vir podatkov: GURS, 2008.
Še eno pomembno linijsko oviro predstavljajo reke in vodotoki. Po pregledu podatkovnih
slojev smo uporabili tistega, ki je najnatanþneje opredelil þimveþ vodotokov v Sloveniji. Tudi
tu smo imeli problem doloþanja širine vodotokov, še posebej, ker so delo narave in imajo zato
zelo razliþne vrednosti. Te zavzemajo od kakšnega metra pri manjših potokih, do nekaj deset
metrov pri veþjih rekah (Globevnik, 2009). Precej v pomoþ nam je bil sloj obrisov vodnih
teles v Sloveniji, ki smo ga dobili med Državnimi preglednimi kartami merila 1:250.000.
Vendar pa omenjeni podatkovni sloj obsega le prostorske podatke veþjih rek in vodnih teles,
kar je za analizo v tem diplomskem delu premalo. Za ostale reke in vodotoke pa smo uporabili
podatkovni sloj, za katerega smo sami izdelali širinski vzdolžni pas.
Pregledali smo precej literature in se nato odloþili, da za reke in vodotoke, ki ne pripadajo
sloju obrisov vodnih teles, vzamemo vzdolžni pas 40 m. V veþini primerov se je izkazalo, da
smo izbrali ustrezno širino pasu. Sloja obrisov vodnih teles in izdelani sloj s širinskim
vzdolžnim pasom smo nato združili (Slika 11). Tako smo dobili povsem zadovoljive rezultate,
vsaj kakor smo združena sloja kasneje primerjali z ortofoto posnetki. Pri veþjih vodotokih
smo dobili zelo natanþne lokacije meja strug, drugod pa smo nekoliko pretiravali, kar pa le
poveþa varnostni faktor ustreznosti.
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Slika 11: Združen sloj vzdolžnih pasov rek ter sloja z obrisi veþjih vodnih teles.

Vir podatkov: GURS, 2008.
Vir kartografske podlage: GURS, 2008.
͵ǤʹǤ͵Ǥ 
Pomembno pri izvenletališkem pristanku je tudi to, da letalo ob pristajanju ne zadane ob veþjo
oviro, kot so na primer razni objekti, stanovanjske hiše, pa tudi veþja pogozdena obmoþja.
Za pridobitev podatkov o legi stavb smo uporabili sloj katastra stavb, kjer je zelo natanþno
opredeljena veþina objektov, ki so bili zgrajeni do datuma zajema prostorskih podatkov.
Za pridobitev obmoþja gozda smo uporabili sloj pokrovnosti tal CORINE, ki je sicer manj
natanþen v razmejitvi obmoþij razliþne pokrovnosti tal, a smo kljub temu dobili razmeroma
dober približek.
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͵Ǥ͵Ǥ



Za kartografsko podlago smo izbrali vojaško letalsko navigacijsko karto Republike Slovenije.
To je letalska karta za vizualno letenje v merilu 1:250.000, ki precej natanþno opredeli vse
potrebne podatke za vizualno letenje v Sloveniji. Za omenjeno letalsko karto smo se odloþili,
ker menimo, da je za pilota pomemben podatek ne le, kje se nahaja neko obmoþje, kjer bo
lahko zasilno pristal, ampak tudi, kje je morebitno letališþe ali vzletišþe, katerega bo morda
raje izbral kot neznan teren. Prav tako so na letalski karti višine oznaþene v þevljih, ki je v
letalstvu osnovna enota za višino. Prav tako so na letalski karti opredeljeni vsi zraþni prostori,
obmoþja omejenega in prepovedanega letenja, ter še ostali podatki, ki bi skupaj s podatki o
možnostih zasilnih pristankov pilotu podali þim bolj celostno informacijo.

͵ǤͶǤ

«

Pri delu smo si zastavili dva cilja. Prvi je izdelati vrednotenje obmoþij z vidika izvenletaliških
pristankov na splošno za vso Slovenijo (prva faza vrednotenja). Rezultate želimo prikazati v
kartografski obliki, kjer bi opredelili, v katerih predelih imamo na splošno veþ in v katerih
manj možnosti za izvenletališki pristanek. S tem želimo pri pilotih spodbuditi razmišljanje, da
morda ni vseeno, nad katerimi obmoþji zaþrtajo pot, saj bodo lahko ponekod, ob odpovedi
vitalnega dela letala, prepušþeni na milost in nemilost neustreznemu terenu pod seboj.
Drugi cilj pa je za neko manjše obmoþje izdelati pregledno in natanþnejše vrednotenje
obmoþij (druga faza vrednotenja). V kartografski obliki bi v obliki poligona predstavili prav
vsako možno obmoþje, kjer je mogoþe izvesti izvenletališki pristanek. Kot manjše obmoþje
smo si izbrali krog s polmerom 20 navtiþnih milj in s središþem na letališþu Divaþa, saj je to
letališþe, od koder avtor dnevno opravlja svoj pilotski poklic.
Pri svojem delu in pri konþnih izdelkih kot dolžinsko enoto uporabljamo morske oziroma
navtiþne milje, saj je to osnovna enota za merjenje horizontalne razdalje pri navigaciji v
letalstvu. Ena navtiþna milja meri 1,852 kilometra.

͵ǤͶǤͳǤ 
Pri izvedbi prve faze vrednotenja obmoþij z vidika ugodnosti za izvenletališke pristanke se je
bilo najprej potrebno vprašati, katera obmoþja so primerna za izvenletališki pristanek. To so
obmoþja z nizkim naklonom površja, ki imajo ustrezno rabo tal. V to kategorijo sodijo vsi
travniki, pašniki ter v osnovi njivske površine z ugodnim naklonom brez veþjih ovir. ýe je
površje redko poraslo, smo ga vzeli kot primernega, saj lahko tam pilot vsaj nekoliko
manevrira in skuša najti pot mimo ovire, þe pa je ovira grmiþevje oziroma nizko rastlinstvo,
lahko slednje absorbira nekaj energije letala in je s tega stališþa potem tako obmoþje povsem
ugodno.
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Najprej smo iz sloja pokrovnosti tal izbrali vsa obmoþja s primerno rabo tal. V to kategorijo
smo uvrstili naravne travnike, pašnike, njivske površine, kmetijske površine
drobnoposestniške strukture in redko porasle površine. Nato smo sloj, ki smo ga dobili,
primerjal s slojem naklonov do 10% in izbrali vsa tista obmoþja, ki so ustrezala pogoju, da
imajo nagibe, manjše kot 10%. Ker preko obmoþij, ki smo jih dobili z zgoraj omenjeno
analizo, potekajo razne ovire, smo morali izloþiti tudi te (Slika 12). Tako smo na obmoþjih
prepoznali vse linijske ovire ter ovire v obliki poligonov. Dobili smo razdrobljena obmoþja
najrazliþnejših oblik in dolžin, ki so v teoriji zadostovali zgoraj opisanim zahtevam (Slika 14).
Sedaj je bilo potrebno ugotoviti še dolžino posameznega obmoþja, saj ta igra zelo pomembno
vlogo.

Slika 12: Primer obmoþij ugodnih terenov s prepoznanimi ovirami.

Vir: GURS, 2008; GURS 2009.
Vir kartografske podlage: GURS, 2008.
Dolžino posameznega obmoþja je zelo težko doloþiti, ker so dobljeni poligoni izrazito
nepravilnih oblik. Trenutno nam ni poznano ali dostopno nobeno orodje, ki bi v vsakem
poligonu poiskalo najveþjo možno razdaljo po katerikoli diagonali. Našli smo približno
rešitev, ki sicer ni najbolj natanþna, vendar pa nam vseeno da nek vpogled, s kakšnimi
obmoþji imamo opravka.
Na ESRI-jevi spletni strani je možno dobiti orodje z angleškim imenom Bounding containers
(Patterson, 2010) . To je orodje, ki vsakemu poligonu oþrta pravokotnik. V atributivni tabeli
novo nastalega sloja imamo tako podatke o daljši, krajši stranici pravokotnika ter o azimutu
daljše stranice. V programu se da izraþunati nato tudi diagonalo pravokotnikov (Slika 13),
vendar smo s preuþevanjem te možnosti ugotovili, da marsikatero obmoþje ni obrnjeno v
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smeri diagonale zaradi svoje nepravilne oblike, zato smo se raje odloþili za »varnejšo«
možnost, tako da smo merili le daljšo stranico.
Slika 13: Atributivna tabela podatkov, dobljenih po uporabi orodja Bounding Containers.
Dolžinske enote so metri.

Vir podatkov: GURS, 2008; GURS 2009; Agencija RS za okolje, 2006.
Ko smo dobili rezultate, smo skušali dobljene poligone zbrati v posamezna obmoþja glede na
njihovo pogostnost pojavljanja in glede na to, þe se pojavljajo v povpreþju v bližini naselij ali
ne. Obmoþja smo razdelil v štiri razrede ki smo jih tudi poimenovali (Slika 14). S
poimenovanjem smo imeli nekaj težav z doloþanjem razredov, saj na to temo nismo našli
nobene literature, od koder bi þrpali, zato smo sami skušali opredeliti znaþilnosti vsakega
razreda posebej. Pri doloþanju razredov smo predpostavili, da letalo leti približno 3000
þevljev nad terenom (Ker je teren v Sloveniji zelo razgiban, je predpostavka sicer nekoliko
manj zanesljiva, a vseeno približno toþna). Letala, ki sodijo v to kategorijo, imajo drsno
razmerje6 okrog 8:1 do 10:1, kar pomeni, da z ene enote višine naredijo 8 enot v dolžino. V
našem primeru je ta razdalja 24000 þevljev, kar predstavlja okrog 4 morske milje. Lahko bi
naredili centroide posameznih poligonov in nato kroge s polmerom 4 morske milje ter nato
omejili obmoþja, ki bi bila znotraj teh krogov. Taka obmoþja pa bi težje primerjali med seboj,
ker imamo obmoþja razliþno velika in ker sama pojavnost nekega obmoþja še ne pomeni
nujno, da je ugodno. Obmoþje namreþ lahko leži sredi strnjenega naselja in je zaradi tega
precej manj ugodno, saj lahko ob napaþni presoji letalo zadane stavbo in povzroþi poleg
nesreþe letala še veliko nesreþo na tleh. Zato smo se odloþili, da vizualno, s pomoþjo ortofoto
posnetkov, pregledamo vsa obmoþja, ter jih postopoma uvrstimo v razrede od najbolj do
najmanj primernih. Obmoþja smo razdelili na štiri razrede in sicer:
1. Ugodno
2. Delno ugodno
6

Drsno razmerje je razmerje med razdaljo, ki jo letalo preleti brez delujoþega motorja v brezvetrju in višino, na
kateri odpove motor oziroma na kateri motor ne daje veþ vleþne slie (Webster, 2011)
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3. Pogojno ugodno
4. Neugodno
V razred Ugodno smo uvrstili vsa tista obmoþja, kjer so se tereni, primerni za izvenletališki
pristanek pojavljali zelo pogosto, kar bi v praksi pomenilo, da bi pilot ob odpovedi motorja na
višini 3000 þevljev nad terenom v tem obmoþju skoraj zagotovo lahko dosegel vsaj en teren,
kjer bi pristal.
Pod Delno ugodno smo uvrstili tista obmoþja, kjer so se tu in tam pojavljale vrzeli v
zapolnjenosti s primernimi tereni. V takih obmoþjih bi moral pilot biti pazljivejši in pot
izbirati v smeri veþjih zgostitev terena oziroma se vzpeti višja, þe bi vremenske razmere to
dopušþale.
Razred Pogojno ugodno predstavlja tista obmoþja, kjer so vrzeli v pojavnosti terenov velike,
ali pa precej terenov leži v neposredni bližini gosteje naseljenih obmoþij. V teh obmoþjih
mora biti pilot zelo pazljiv, saj je ugodnih terenov za pristanek v realnosti zelo malo. ýe je to
le mogoþe, naj se izogiba nadletu naseljenih obmoþij in naj svojo pot þim bolj prilagodi glede
na tiste terene, ki so ugodni oziroma ležijo tudi stran od zgostitve poselitve.
Obmoþja v razredu Neugodno so, kot že ime samo pove, povsem neprimerna za izvenletališki
pristanek, ker vsebujejo le kakšen teren sem in tja oziroma celo ne vsebujejo primernih
terenov. V nadletu takih obmoþij naj pilot dobro razmisli o višini letenja, nujnosti preleta in
morebitni spremembi smeri proti ugodnejšim razredom. V primeru nizkega nadleta in
odpovedi vitalnega dela letala mora pilot raþunati s pristankom na neprijazen teren. V praksi
so to v glavnem hribovita ter gozdna obmoþja.
Dobljene razrede poligonov smo prikazali v štirih razliþnih barvah, o þemer veþ v poglavju o
izbiri barvnih palet.
Potek dela pri vrednotenju obmoþij za vso slovenijo nam prikazuje shema 3.
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Shema 2: Prikaz postopka splošnega vrednotenja obmoþij, primernih za izvenletališki pristanek, za vso Slovenijo.

Slika 14: Omejitev in barvni prikaz obmoþij po pridobitvi podatkov o ustreznosti terenov.

Vir: GURS, 2008; GURS 2009; Agencija RS za okolje, 2006.

͵ǤͶǤʹǤ 
Drugi cilj diplomske naloge je bil izdelati zelo podrobno vrednotenje manjšega obmoþja, kjer
bi natanþno definirali prav vsak možen teren za izvenletališki pristanek. Dela smo se lotili na
precej zamuden, a zato toliko bolj natanþen naþin, kar prikazuje shema 3.
Pomagali smo si s sloji, ki smo jih pridobili pri prvi fazi vrednotenja. Kot je razvidno iz slik,
ti podatki niso povsem natanþno definirali obmoþij, bodisi zaradi manjše natanþnosti sloja
rabe tal, bodisi zaradi same starosti podatkov. Ker se površine precej hitro zarašþajo, se v
nekaj letih pojavi precej sprememb, tudi s stališþa primernosti za izvenletališki pristanek.
Ugotovili smo tudi, da so nekateri drugi sloji, ki smo jih imeli, premalo natanþni za natanþno
definiranje obmoþij. Tako smo na primer opazili precej manjših daljnovodov, ki so potekali
preko obmoþij, razna drevesa, ki so rastla sredi travnikov, manjši jarki na njivskih površinah
in podobno. Taki vrsti vrednotenja si ne bi upali nadeti imena »podrobno vrednotenje«, saj
vsebuje preveþ neustreznih podatkov, ki bi lahko pilota zavedli. Natanþnejše podatke bi
dobili, þe bi namesto sloja pokrovnosti tal CORINE vzeli podatkovni sloj Ministrstva za
kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, a je slednji za obmoþje cele Slovenije zelo velik in zato
raþunalniki, ki smo jih imeli na voljo, niso uspeli obdelati tako velike koliþine podatkov. Iz
slik 15 in 16 je razvidno, da so avtomatsko pridobljeni podatki premalo natanþni za izdelavo
podrobne karte.
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Slika 15: Primer prevelike porašþenosti obmoþja, ki ga je sicer program izbral kot ustreznega.

Vir: GURS, 2008; GURS 2009; Agencija RS za okolje, 2006.
Slika 16: Obmoþje, polno kamenja, ki bi ogrožalo varnost pri izvenletališkem pristanku.

Vir podatkov: GURS, 2008; GURS 2009; Agencija RS za okolje, 2006.
Potrebno je bilo poiskati nek drug vir podatkov, s katerim bi poveþali natanþnost, nato pa tudi
metodo za interpretacijo podrobnejših podatkov. Zelo dobre podatke bi dobili, þe bi imeli na
voljo sloj laserskega skeniranja tal, saj je ta metoda daljinskega zaznavanja zelo natanþna
(laserski skener doseže loþljivost blizu 100 toþk na kvadratni meter) vendar ti niso bili na
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voljo in so tudi sicer za veþje obmoþje zaradi velikosti datoteke zelo zahtevni za raþunalniško
obdelavo.
V danih okolišþinah smo se odloþili za vizualno interpretacijo geografskih slojev podatkov za
izdelavo zanesljivejših ocen varnosti terenov za pristanek (razvidno tudi iz sheme 3). Najprej
smo definirali obmoþje, ki smo ga želeli raziskati. Odloþili smo se za obmoþje z radijem 20
morskih milj okrog letališþa Divaþa (ICAO7 oznaka LJDI). Za to letališþe smo se odloþili, ker
je to kraj, od koder avtor diplomske naloge dnevno opravlja svoje službene dolžnosti, pa tudi
sicer leži letališþe na obmoþju, kjer imamo v bližini kraški teren in obmoþja velike
porašþenosti z gozdom in je zato na prvi pogled težje doloþiti, kje vse bi se dalo pristati.
Izdelali smo torej krog z radijem 20 morskih milj in z njim izrezali prej dobljene podatke
samo za naše obmoþje. Izrezanemu sloju smo doloþili veþ prosojnosti in potem postopoma
pod njega podstavljali ortofoto posnetke za celotno obmoþje. Nato pa smo zaslonsko
digitalizirali (Slika 17) teren za terenom v vsem obmoþju, kar je bilo sicer zelo zamudno delo,
a smo zato na koncu dobili zelo dobre rezultate. Vsako obmoþje smo lahko, kolikor je
loþljivost ortofoto posnetkov to dopušþala, podrobno pregledali in doloþili vse veþje ovire, ki
bi utegnile škodovati varnemu pristanku (Slika 18).

Slika 17: Zaslonsko digitaliziranje obmoþij.

Vir podatkov GURS, 2008; GURS 2009; Agencija RS za okolje, 2006.

Slika 18: Prepoznavanje ovir, kot so na primer daljnovodi.

7

ICAO: International Civil Aviation Organisation – Mednarodna organizacija civilnega letalstva (Crane, 2006)

33

Vir podatkov: GURS, 2008; GURS 2009; Agencija RS za okolje, 2006.
Z dobljenimi rezultati smo bili zelo zadovoljni. ýe smo jih hoteli prikazati na karti srednjega
formata, so se obmoþja porazgubila in so bili na karti zelo slabo vidna. Zato smo se odloþili za
papirni kartografski prikaz izdelati še sloj s centroidi, ki pa so na karti pokazali zelo nazorno,
kje so zgostitve ugodnih obmoþij.
Dobljene sloje smo kasneje primerjali še s podatki, ki smo jih pridobili v prvi fazi vrednotenja
in ugotovili, da se obmoþja, ki smo jih poprej dobili z precej manj natanþnimi podatki, kljub
vsemu zelo dobro ujemajo s podatki iz druge faze vrednotenja. Tako smo lahko potrdili tudi
toþnost splošne karte.
Sloje smo pretvorili tudi v .kml datoteke ki jih je mogoþe uporabljati v programu Google
Earth.
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Shema 3: Prikaz postopka druge faze vrednotenja.
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͵ǤͶǤ͵Ǥ 
Za kartografski prikaz smo doloþili tudi barvno skalo, ki naj bi omogoþila þim boljšo
interpretacijo. Odloþili smo se za štiribarvno lestvico od zelene, rumene in oranžne do rdeþe
barve (Slika 19). Z izbiro teh barv smo ustvarili kontrast, ki ga oko lažje zazna in je lažji za
interpretacijo (Krygier, Wood, 2005). Z zeleno barvo smo povsod oznaþili ugodna obmoþja,
saj ta barva tudi na splošno velikokrat oznaþuje nekaj dovoljenega, nekaj, do þesar imamo
prosto pot. Nekoliko slabše, manj ugodne razrede smo oznaþili z rumeno barvo in še nekoliko
slabše z oranžno barvo. Ti dve barvi nas pogosto, sploh pa v letalstvu opozarjata na neko
možno nevarnost, ki se lahko pripeti (Oxford aviation academy, 2009). Rdeþa barva v
letalstvu pogosto pomeni nekaj slabega, resno opozorilo (ang. warning), zato smo jo uporabili
za reprezentacijo tistih podatkov, ki oznaþujejo neugodna obmoþja.
Zavedamo se, da je izbrana barvna lestvica neprimerna za ljudi z barvno slepoto, a
upoštevajoþ dejstvo, da je za poklic pilota obvezno razloþevanje barv, smo tako barvno
lestvico ohranili.

Slika 19: Barvna lestvica prikaza rezultatov prve faze vrednotenja.

Vir podatkov: GURS, 2008; GURS 2009; Agencija RS za okolje, 2006.
Vir kartografske podlage: VFR vojaška navigacijska karta RS 1:250.000, Ministrstvo za
obrambo RS, 2006.
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Diplomsko delo je namenjeno širši uporabi v letalstvu. Namenjeno je pilotom, da bodo z novo
pridobljenimi informacijami skušali leteti nad primernejšimi obmoþji in s tem nekaj prispevati
tudi k varnostnemu faktorju.
Format zapisa mora torej biti tak, da ga bo vsak povpreþen pilot mogel uporabiti z
razpoložljivo opremo. Iz slednjega lahko sklepamo, da je format zapisa, ki jo zna brati le
ArcMap, le delno ustrezen. V prvi vrsti je to program, ki zahteva kar nekaj truda in uþenja, da
ga þlovek zna uporabljati vsaj v osnovi, druga stvar pa je dostopnost same programske
opreme. Za praktiþno rabo je torej potrebno bodisi izdelati papirno karto bodisi je potrebno
formate zapisa pretvorili v format, ki ga bo moþ prikazati enostavneje in z dostopnejšo
programsko opremo.
Za prvi del študije se nam zdi dovolj nazoren prikaz v obliki papirnate karte nekoliko veþjega
formata s kartografsko podlago vojaške letalske navigacijske karte Republike Slovenije. Tako
ima pilot na voljo podatke, nad katerimi kraji in v katerih zraþnih prostorih je letenje varnejše
s stališþa pojavnosti terenov za izvenletališki pristanek. Ker je sloj primernosti tudi barvno
oznaþen in karti priložena legenda, je tak format najustreznejši. Papirnati zapis je po našem
mnenju tu dejansko najustreznejši, saj je tako oþesu najlažje dobiti celosten pogled na
pojavnost ugodnih obmoþij po vsej Sloveniji.
Za prikaz rezultatov druge faze vrednotenja obmoþij pa se nam zdi papirnati kartografski
zapis manj praktiþen, saj bi za veliko natanþnost potrebovali karto velikega merila, kar pa bi v
praksi pomenilo tudi zelo velik format papirja. Zato predlagamo zapis v format .kml, ki ga z
lahkoto prikažemo v programu Google Earth. Osnovna razliþica tega programa je na
medmrežju brezplaþna in tako dostopna vsakomur, rokovanje s programom pa je enostavno in
se ga veþinoma brez težav nauþijo uporabniki vseh starostnih razredov.
S pomoþjo programa Google Earth dosežemo veþjo natanþnost pri pregledovanju obmoþij. V
tem primeru se lahko uporabnik pomika od enega do drugega in ga natanþno preuþi. Lahko si
izbere svoje odhodno letališþe in okrog tega pregleda vsa možna obmoþja, ki bi si jih lahko
izbral za izvenletališki pristanek. Google Earth omogoþa tudi zelo enostavno pot do 3D
naþina prikaza. Tako se lahko pilot v njemu bližji perspektivi sprehaja skozi obmoþje in ga
analizira. S pogostejšim pregledovanjem takih podatkov se ti lahko pilotu usedejo v spomin in
ob morebitni veþji težavi je postopek iskanja najprimernejšega obmoþja lahko, vsaj teoretiþno,
zelo kratek, kar spet veliko pripomore k sami varnosti.
Zanimivo in verjetno tudi uporabno bi bilo podatke pretvoriti tudi v .gpx format, ki ga
uporabljajo naprave GPS. Tako bi pilot imel na dlani lokacije vseh obmoþij, ki bi lahko
služila za pristanek letala. Edini problem tu je, da veþina GPS naprav, ki jih danes uporabljajo
letala, še nima veliko spomina, poligoni, ki so dobljeni preko te naloge pa so zelo razgibani,
veliko jih je, kar pomeni, da bi zavzeli veliko spomina. Ena izmed rešitev se kaže v tem, da se
poligonom obmoþij definira njihove centroide in te nato kot toþke vnesemo v GPS napravo.
Na ta naþin bomo lahko vanjo vnesli veliko veþ podatkov. Konec koncev pa je tudi pozicija
lokacije obmoþja pilotu lahko v veliko pomoþ pri iskanju lokacije zasilnega pristanka.
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͵ǤͷǤͳǤ Ǥ
Datoteke z rezultati naših analiz smo iz »shape« zapisa pretvorili v zapis kml, ki ga za prikaz
uporablja program Google Earth (Slika 21). Za prikaz v programu Google Earth je potrebno
slojem najprej spremeniti projekcijo, da program podatke uvrsti na pravo mesto. V našem
primeru smo sloje iz Gauss Kruegerjeve projekcije v programu ArcCatalog spremenili v WGS
1984 projekcijo. Slednja je tudi sicer osnova za prikazovanje podatkov v GPS napravah, tako
da imamo ob morebitnem prenosu podatkov tudi v GPS naprave nekaj manj dela. Kml
datoteke, ki smo jih izdelali, zavzamejo zelo malo prostora in so zato povsem primerne za
prenos na kateremkoli mediju ali celo za objavo na kakšnem strežniku, od koder bi lahko bile
javno dostopne za splošno uporabo. Pri drugi fazi vrednotenja smo se odloþili, da obmoþja
pustimo v enotni barvni shemi, potem pa izdelamo še sloj centroidov, ki pa bo obarvan za
lažjo hitrejšo predstavo o dolžini obmoþja.

Slika 20: Uporabniški vmesnik za pretvorbo .shp datoteke v .kml.

Vir: Zonums, 2011.
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Slika 21: Prikaz podatkov v programu Google Earth po pretvorbi iz .shp v .kml datoteko.

͵ǤǤ

«

Pristopa, ki smo ju uporabili, bomo skušali tudi ovrednotiti. Odloþili smo se, da rezultate
opišemo s tristopenjsko lestvico. Primerjali bomo vrednotenje, kjer bi pristop brez napake
poiskal prav vsak možen teren in ga ustrezno oznaþil, ter dejansko stanje, kakršnega bomo kot
rezultat pridobili z našim pristopom. Pristop bo tako lahko naþrtovane cilje uresniþil:
1. Veþinoma ali v celoti
2. Delno
3. Zanemarljivo ali niþ

Omenjeno metodo bomo pri drugi fazi vrednotenja izvedli na naþin, da bomo izbrali sto
obmoþij, pridobljenih v drugi fazi vrednotenja. Podrobno si bomo ogledali vsa obmoþja in
izloþili vsa tista, na katerih se bo na kateremkoli mestu pojavila ovira katerekoli vrste (drevo,
skala, objekt, ...). Glede na odstotek obmoþij, na katerih ne bomo našli nobene ovire, bomo
kakovost rezultatov uvrstili v enega izmed zgoraj opisanih razredov.
V kolikor bo pristop cilje uresniþil veþinoma ali v celoti, bo to pomenilo, da bodo obmoþja, ki
jih bomo dobili kot rezultat vrednotenja, popolnoma ustrezna, brez ali z zelo malo izjemami.
Obmoþja bodo v veþini primerov (vsaj 75% izbranih kontrolnih obmoþij) brez vsakršnih ovir,
ki bi lahko ogrozile varnost pristanka.
V primeru delne uresniþitve ciljev bo nekaj obmoþij povsem ustreznih za izvenletališki
pristanek, a se bo obenem našlo še kar nekaj takih, ki bodo sicer opredeljena kot ugodna, v
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resnici pa na njih pristanek letala ne bi bil mogoþ. Obmoþij povsem brez pojavnosti ovir mora
biti za uvrstitev v ta razred vsaj 50%.
Zanemarljiva oziroma niþna uresniþitev ciljev pa bi pomenila, da smo napaþno pristopili k
zadanemu problemu, saj bi v tem primeru dejansko uporabnih rezultatov bilo zelo malo (manj
kot 50% obmoþij bi bilo povsem brez ovir). Med vsemi obmoþji, ki bi jih z opisanim
pristopom oznaþili za ugodne, bi bila le pešþica takšnih, kjer bi letalo v sili lahko varno
pristalo.

ͶǤ «æ
ȋȌ
Za prikaz in vrednotenje rezultatov poizvedovanja za obmoþje celotne Slovenije, smo se
odloþili izdelati karto v merilu 1:650.000. Za omenjeno merilo smo se odloþili, ker menimo,
da omogoþa jasen prikaz rezultatov, obenem pa velikost formata ni prevelika. Namen nastale
karte ni, da bi toþno definirala teren za terenom, ampak da zariše meje širših obmoþij in tako
približno definira, v katerih obmoþjih je varneje leteti in katerih se je bolje izogibati. V poštev
smo tukaj vzeli le fiziþne vidike in ne pravnih, saj menimo, da je pilotu, ki se znajde v
nevarnosti, kljuþnega pomena njegovo preživetje in so pravne posledice uniþenja delov
posesti posameznikov takrat manj pomemben faktor izbire obmoþja.

ͶǤͳǤ

«æ

Upoštevajoþ praktiþnost uporabe smo se za prvo karto odloþili, da jo predstavimo v papirnati
obliki formata A3. Ta format se nam zdi ravno pravšnji, da je še praktiþen za uporabo in
ravno dovolj velik, da se na karti dobro vidi kartografska podlaga in þez njo zaþrtane meje
razliþnih obmoþij. Na karto smo nato nanizali še potrebne elemente, kot so naslov, legenda,
indikator pravega severa ter vire podatkov in kartografske podlage. Za indikator pravega, ne
magnetnega severa smo se odloþili, ker so tudi sicer letalske karte orientirane proti pravemu
severu, na karti pa je nato za posamezna obmoþja nanizana tudi vrednost magnetne
deklinacije oziroma variacije in tako lahko pilot za vsako obmoþje posebej sam doloþi
magnetno smer. Pa tudi sicer je razlika med pravim in magnetnim severom znašala maja 2011
v zahodnem delu Slovenije le dobrih 2,5° vzhodno, v vzhodnem delu pa okrog 3° vzhodno,
kar je razmeroma zanemarljiva vrednost (Jeppesen, 2011). Podatke smo vseeno pretvorili tudi
v .kml datoteko, saj ta zavzame zelo malo prostora in zato ne predstavlja nobenega problema
z vidika dostopnosti na medmrežju, poleg tega pa omogoþa s souporabo programa Google
Earth veþ, kot le navadna papirnata verzija. Prav tako soþasna uporaba s slojem iz naslednjega
poglavja v Google Earthu omogoþa natanþnejšo preglednost situacije.

Slika 22 prikazuje rezultat kartografskega dela s pridobljenimi podatki.
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Rezultati, pridobljeni z raþunalniško
þunalniško analizo
analizo, so v veþini primerov priþakovani.
þakovani. ýe najprej
pogledamo
edamo celostno podobo karte lahko vidimo, da je primerneje
merneje pristati v obmoþjih
ravninskega sveta. ýee pogledamo odstotek površin, nad katerimi je letenje
leten »ugodno« (na
podlagi manj podrobne analize) vidimo, da predstavlja kar petino površja Slovenije.
Slovenije Dobro
tretjino predstavljajo delno ugodna obmo
obmoþja,
ja, se pravi še relativno ustrezna obmoþja,
obmo
nad
katerimi veþjih skrbi glede primernih obmo
obmoþij za zasilni pristanek ni.
Kljub vsemu pa je precej velik tudi odstotek obmo
obmoþij,
ij, kjer mora pilot biti zelo pazljiv oziroma
kjer je letenje precej manj ugodno
ugodno, kar prikazuje tudi graf 1.

Graf 1:: Deleži ugodnosti površin Slovenije po razredih
razredih.
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Vir podatkov: GURS, 2008; GURS 2009; Agencija RS za okolje, 2006.

42

ͶǤʹǤͳǤ «
Ugodna obmoþja najdemo v jugozahodni, osrednji, jugovzhodni ter v severovzhodni Sloveniji
(Slika 23) in skupaj predstavljajo 20% celotnega površja države. Obmoþja so veþinoma v
nižje ležeþih ravninskih delih, pogosto v širših reþnih dolinah in na tektonsko ugreznjenih
obmoþjih. To so obmoþja, kjer so možnosti za izvenletališki pristanek pogoste (Slika 24).
Povsem logiþno je tako tudi dejstvo, da v predelih ugodnih obmoþij, kot smo jih sami
definirali, leži tudi veþina slovenskih letališþ.

Slika 23: Ugodna obmoþja v Sloveniji pri prvi fazi vrednotenja.

Vir podatkov: GURS, 2008; GURS 2009; Agencija RS za okolje, 2006.
Vir kartografske podlage: VFR vojaška navigacijska karta RS 1:250.000, Ministrstvo za
obrambo RS, 2006.
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Slika 24: Pri ugodnih obmoþjih imamo vedno veliko terenov, med katerimi lahko izbiramo v
primeru izvenletališkega pristanka.

Vir podatkov: GURS, 2008; GURS 2009; Agencija RS za okolje, 2006.
Vir kartografske podlage: GURS, 2008.
ͺǤǤͷǤͷǤ

«

Je najbolj jugozahodno obmoþje na karti. Njegov najzahodnejši del pripada Koprskim brdom,
preostali del pa Podgorskem krasu. Razteza se med Soþergo in Rakitovcem na jugu in Ospom
ter Klancem pri Kozini na severu. Sama koprska brda so sicer z vidika izvenletaliških
pristankov zelo neugodna, saj se tu poleg razþlenjenega reliefa pojavlja še veliko antropogeno
preoblikovanih terenov, kot so številna naselja in vinogradi (Slovenija. Pokrajine in ljudje,
1999). Se pa v skrajno vzhodnem delu brd najde kar precej terenov, kjer bi se dalo pristanek
izvesti.
Za vzhodni del omenjenega terena je znaþilna zakraselost in zarašþanje pašnikov, vendar je
precejšnje število terenov povsem primernih za pristanek (Slovenija. Pokrajine in ljudje,
1999). Na tem obmoþju, nekoliko severneje od ýrnega Kala leži tudi 580 m dolgo vzletišþe
ýrnotiþe, ki bi bilo v primeru nevarnosti v tem obmoþju najboljša možnost za pristanek.
ͺǤǤͷǤǤ

«ǡǡǡæ


Gre za zelo obsežno ugodno obmoþje, ki obsega veþ pokrajinskih enot. V zahodnem delu sega
celo do Banjšic, Kala nad Kanalom, od koder se v ozkem pasu vije proti Novi Gorici ter nato
v širšem pasu preko celotne Vipavske doline, kjer se nadalje od Razdrtega dalje razcepi na
dva kraka. Eden gre po južni strani preko vzhodnega dela Krasa, Brkinov in doline Reke,
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drugi pa po severni strani mimo Postojne do Pivškega podolja vse do Ilirske Bistrice.
Najvzhodnejši del poteka v smeri SZ-JV, ravno v smeri kraških polj Reke sedmerih imen.
Najveþ primernih terenov imamo tu v Vipavski dolini, kjer je edino potrebno paziti na nekaj
vinogradov, veþina terenov pa je povsem primernih, saj gre za obsežne njivske površine ter
travnike in pašnike. Tu najdemo tudi športno letališþe v Ajdovšþini ter vzletišþe za ultralahka
letala v bližini Ajševice.
Nekoliko manj terenov najdemo v Brkinih in v dolini Reke, saj je dolina precej ozka, širših
primernih obmoþij pa je manj, a je primernih vseeno dovolj za uvrstitev med ugodna
obmoþja. V tem obmoþju se nahaja tudi športno letališþe Divaþa ob vznožju Vremšþice,
severno od Dolnjih Ležeþ.
Kot zanimivost naj navedemo, da smo med rezultati opazili nekaj potencialnih terenov na
vrhu Vremšþice. Menili smo, da je moralo priti do pomote, a smo nato po pogovoru z
domaþinom g. Kristjanom Rebcem terene vseeno uvrstili med ugodne. Vrh Vremšþice je
namreþ precej položen in v nekaterih predelih je naklon precej majhen. Hrib je v zgornjem
delu porašþen s travo in s tega stališþa ni zadržkov, da terenov ne bi uvrstili med ugodne.
Domaþin mi je celo omenil, da so vþasih z manjšimi letali »hodili na Vremšþico po mleko«
(Rebec, 2011).
Precej ugodnih terenov najdemo na Postojnskem polju in na Pivškem podolju. Tudi tu so
obsežne ravnine z ugodno rabo tal, pokrajina je lahko prehodna. Leži med dvignjenim
terenom Nanosa in Hrušice, Javornikov, Snežnika in Slavinskega ravnika (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1999). Na tem obmoþju leži tudi vojaški vadbeni poligon na Poþku, dele
katerega je raþunalnik tudi opredelil za ugodne, a zaradi omenjene namenske rabe tam ne bi
priporoþal zasilnih pristankov. Na tem obmoþju sicer najdemo tudi športno letališþe Postojna.
Ugodno obmoþje sega potem še vse do Ilirske Bistrice, s tem da je tam nekoliko manj
ugodnih terenov.
Kot že omenjeno, najdemo veliko ugodnih terenov tudi v smeri SZ-JV, v obmoþju, ki pripada
notranjskem podolju, kjer leži veþ polj Reke sedmerih imen (Slovenija. Pokrajine in ljudje,
1999). Tako imamo možnost varnega pristanka na Babnem polju, Loškem polju ter
Rakovško-unškem polju. Cerkniško polje je zaradi presihajoþega jezera na jugu precej manj
primerno, v svojem severnem delu pa nam nudi lepo število možnosti za pristanek. Nekaj
podobnega je tudi na Planinskem polju, kjer je terenov sicer ogromno, a moramo biti pazljivi
na morebitno poplavljenost polja oziroma na nekatere veþje nepravilnosti v terenu. Zaradi
meandriranja reke Unice pa so tereni na tem polju tudi precej razdrobljeni.

ͺǤǤͷǤǤ

«

Naslednje obmoþje se razteza vse od zahodnega dela Ljubljanskega Barja, do Grosupeljske
pokrajine na vzhodnem delu. Ljubljansko barje je zajeto skoraj v celoti, le njegov najjužnejši
del ne spada veþ v kategorijo ugodnih pristankov. Na barju najdemo veþ vzletišþ, med drugim
tudi nekoliko veþjega v bližini Podpeþi, ki leži vzdolž reke Ljubljanice. Ker je danes obmoþje
Ljubljanskega barja veþinoma osušeno, marsikje pa je svet, nekoþ povsem moþviren in
odljuden, obdelan, je tukaj možnosti za pristanek kar precej, obenem pa je zaradi barjanskih
tal poselitev še vedno redkejša, kar je z našega stališþa dobro. Nekoliko je potrebno biti
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pozoren edino na morebitne jarke, ki služijo boljšemu odvodnjavanju z obdelovalnih površin
(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999).
Proti vzhodu se svet nato zopet odpre na Grosupeljski pokrajini vse do Višnje gore. Tu je
zopet precej ravnega terena, le vsake toliko iz terena gleda posamezni osamelec (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1999). V tem obmoþju je potrebno biti nekoliko pazljiv na gostejšo
poselitev v doloþenih delih in si že v naprej izbirati nadlet manj poseljenih obmoþij. V bližini
Grosuplja je tudi manjše vzletišþe, ki ga v primeru nevarnosti ne gre prezreti.

ͺǤǤͷǤͺǤ

«

Obmoþje Savske ravni je precej gosto posejano s tereni za izvenletališki pristanek. Ugodno
obmoþje se tako razteza od Koroške Bele in gre nato mimo Radovljiškega konca proti Kranju
in Škofji Loki vse do severnih delov Ljubljane. Gre za del obmoþja ljubljanske kotline, kjer
je, razen nekaj osamelcev, teren precej raven na naplavinah reke Save. Povpreþni naklon
znaša le 4,3° kar je precej malo, malo pa je tudi gozdnih površin, saj naj bi odstotek znašal le
31,7%. Na tem obmoþju je veliko polj in njivskih površin, pogostokrat so te nanizane v
sklenjenih progah, kar je z vidika tega preuþevanja zelo ugodno (Slovenija. Pokrajine in
ljudje, 1999). V tem obmoþju leži naše najveþje mednarodno letališþe, nekoliko bolj
severozahodno pa imamo zelo znano športno letališþe v Lescah.

ͺǤǤͷǤͻǤ



Tudi dobršen del Bele Krajine je s stališþa izvenletaliških pristankov ugoden. Veþ kot 50%
površja te regije namreþ še vedno pokrivajo njive, travniki in pašniki, þeprav je zarašþanje tu
zadnja leta zelo prisotno. Površje je v veþjem delu regije ravnejše in tudi sicer znaša
povpreþni naklon dobrih 6°. Pilot mora biti v teh obmoþjih bolj pazljiv na nekoliko bolj
razgiban teren, saj je to obmoþje v nekaterih delih zakraselo in kot posledica tega so številne
vrtaþe, ki so prisotne ravno na terenih, ki imajo sicer ugodno rabo tal, ponekod pa debela
odeja rdeþe gline zakrasevanje prepreþuje, kar je z našega stališþa ugodno (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1999). Zaradi številnih vrtaþ je osrednji del Bele Krajine tudi nekoliko
manj ugoden s stališþa izvenletaliških pristankov, ugodnejši je pas narobe obrnjene þrke U, ki
se vije od Vinice preko Dragatuša, Semiþa, Metlike in nato nazaj proti jugu nekje do
Adlešiþev in Marindola. V Beli Krajini imamo jugozahodno od Metlike tudi srednje veliko
vzletišþe Metlika-Prilozje.

ͺǤǤͷǤͼǤ
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Za Krško ravan je znaþilna izredna uravnanost, saj je veþina sveta ravnega, povpreþni naklon
znaša le 1,6°, kar je zelo malo, kar tri þetrtine površja pa ima vrednost naklona pod 2°. Na
pešþenih in prodnatih nanosih Save in Krke najdemo danes številne njivske in travniške
površine, pašnikov je nekoliko manj, gozd pa pokriva le dobro þetrtino površja (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1999). Pilot naj bo ob morebitnem izvenletališkem pristanku v tem
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obmoþju pazljiv na možnost poplavljenih terenov, saj se tu na nekaterih obmoþjih še vedno
pojavljajo poplave. Na veþini obmoþja pa poplav praktiþno ni veþ, saj so z melioracijami
zaþeli že v rimski dobi (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999). Obmoþje ugodnosti sega od
kraja Veliki Podlog pa vse do meje s Hrvaško oziroma do reke Sotle. V tem obmoþju
najdemo tudi vojaško letališþe v Cerkljah ob Krki.

ͺǤǤͷǤͽǤ
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ýeprav na prvi pogled zveni morda nekoliko nenavadno, imamo med Kozjakom in Pohorjem
manjše obmoþje, kjer bi se dalo zasilno pristati. Obmoþje se nahaja na Ribniško-Lovrenškim
podoljem, ki maj bi, po mnenju prof. Ivana Gamsa, nastalo kot rezultat mlajše tektonike in
selektivne erozije pohorskih potokov (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999). Kot že reþeno, je
pristanek v teh obmoþjih možen, a je treba biti pozoren na veþjo gostoto višjega sveta in na
obmoþja, s katerih bi letalo po pristanku precej težje spravili nazaj do matiþnega letališþa, saj
so v tem obmoþju tudi nekoliko slabše cestne povezave.

ͺǤǤͷǤ;Ǥ

 

Najdeno ugodno obmoþje zavzema praktiþno celotno obmoþje Dravske ravni, zaþrtane po
Novi regionalizaciji Slovenije. Obmoþje tektonske udorine na severnem in reþne doline na
južnem delu je izredno ravno, povpreþni naklon znaša le 0,7°. Gozda je izredno malo, le nekaj
manj kot 20%, saj so ga nekaj tudi umetno skrþili za pridobitev novih obdelovalnih površin.
Od vseh slovenskih pokrajin ima manj gozda le še Murska ravan (Slovenija. Pokrajine in
ljudje, 1999). Tudi v dolini reke Pesnice je gozdnih površin manj, teren je bolj raven kot na
okoliškem terenu Slovenskih Goric. Zaradi vseh ugodnosti, ki jih nudi teren, pa je v tem
obmoþju tudi poselitev gostejša, a v veþini primerov v obliki podolžnih in obcestnih vasi,
gruþastih in razpršenih naselij je manj, kar je zopet ugodno za pristanek letala (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1999). Na tem obmoþju leži tudi drugo najveþje letališþe v Sloveniji –
Letališþe Edvarda Rusjana oziroma Letališþe Maribor, ki leži pri Orehovi vasi, južno od
Maribora. V tej regiji leži tudi športno letališþe Ptuj pri Moškanjcih.

ͺǤǤͷǤͿǤ
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Murska ravan ima izredno nizko vrednost naklona, kar 95% obmoþja ima vrednost naklona
nižjo od 2°, povpreþen naklon pa znaša 0,5°. Delež gozda znaša le 15%, Veþina površja pa je
spremenjena v njivske površine, ki dosegajo vrednosti skoraj 50%, skoraj 20% pa imamo tudi
travnikov. Zelo pogosta kultura v tem obmoþju so tukaj žita, ki so tudi s stališþa absorbiranja
energije pri zasilnem pristanku zelo primerna rastlinska vrsta. Potrebno je biti pozoren edino
na nekatera poplavna obmoþja, še posebej na primer južni in severni del Dolinskega, ki leži na
levem bregu Mure (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999). Na murski ravni najdemo tudi
športno letališþe v okolici kraja Rakiþan, po katerem nosi tudi ime.
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Tudi Šþavnica je s svojimi nanosi oblikovala obmoþja, ugodna za pristanek, vendar so tudi ta
obþasno poplavljena, zato velja previdnost ob pogojih, ugodnih za nastanek poplav
(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999).
Goriþko je sicer precej razgibano obmoþje, nekaj ugodnih obmoþij pa se vseeno najde v
njegovem vzhodnem delu, v glavnem ob izravnanem svetu ob nekaterih rekah, kot so Velika
in Mala Krka ter Kobiljski potok.
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Za delno ugodna obmoþja je znaþilno, da ne vsebujejo tako veliko lokacij, primernih za
pristanek (Slika 26), kot ugodna obmoþja, vseeno pa je teh kar nekaj, pilotu pa se svetuje, da
je na možna obmoþja nekoliko bolj pozoren, saj z vsake toþke ni moþ doseþi ugodnega terena.
Delno ugodna obmoþja so posejana enakomerno po vsej Sloveniji, manj jih je le v osrednjem
in severovzhodnem delu države (Slika 25). Tudi tu se lepo kažejo reliefne in pokrajinske
znaþilnosti posameznih regij.

Slika 25: Prikaz delno ugodnih obmoþij v Sloveniji pri prvi fazi vrednotenja.

Vir podatkov: GURS, 2008; GURS 2009; Agencija RS za okolje, 2006.
Vir kartografske podlage: VFR vojaška navigacijska karta RS 1:250.000, Ministrstvo za
obrambo RS, 2006.
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Slika 26: Delno ugodna obmoþja imajo manj ugodnih terenov.

Vir podatkov: GURS, 2008; GURS 2009; Agencija RS za okolje, 2006.
Vir podlage: GURS, 2008.
ͺǤǤǤͷǤ
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ýe bi pogledali le podatke o gozdnatosti in naklonu površja Krasa, bi na prvi pogled dobili
precej ugodne podatke, saj je delež gozda le dobrih 30%, povpreþni naklon pa znaša nekoliko
manj kot 7°. Vendar pa je Kras s stališþa reliefnih znaþilnosti nekoliko manj ugoden. Gre
sicer za planotast svet, ki pa je zelo na gosto posejan z vrtaþami. Prav tako se gozdovi ne
pojavljajo v nekih veþjih zakljuþenih celotah, ampak najdemo posamezna drevesa povsod.
Prav tako predstavlja problem, zaradi opustitve pašnikov in obdelovalnih površin, zelo hitro
zarašþanje terenov. V nekaj letih lahko namreþ nek ugoden teren zaradi zarašþanja postane
manj primeren ali celo neprimeren. Poleg že omenjenega se na Krasu pogostokrat pojavljajo
kamni in skale, kar lahko ogrozi varnost pristanka (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999).
Brkini so griþevnat svet, veþinoma sestavljen iz drugaþnih kamnin kot Kras. Veþinoma ga
namreþ sestavljajo eocenski fliši. Skoraj polovico obmoþja pa porašþajo gozdovi. Posledica
razgibanega sveta je manj terenov, ki bi potencialno bili primerni za pristanek letala. Nekoliko
veþ se jih zaþne pojavljati šele ob prehodu z Brkinov v Ilirskobistriško kotlino (Perko
Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999).
V Podgrajskem podolju imamo sicer nekoliko bolj uravnan svet, ki pa je precej zakrasel, kar
poveþa razgibanost in »nepravilnosti« v terenu, ýiþarija pa je zopet precej višji in hribovit
svet, kar zmanjša možnosti, da bi našli veþ ugodnih terenov (Slovenija. Pokrajine in ljudje,
1999).
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Nekaj delno ugodnega obmoþja se nahaja na vzhodnem delu Trnovskega gozda, okrog
Javornika. Tereni se obiþajno nahajajo kot otoki sredi goste zarašþenosti, saj tukaj gozdovi
pokrivajo skoraj tri þetrtine obmoþja. Obmoþja brez moþnejše gozdnatosti najdemo v okolici
veþjih naselij, žal pa se tudi ta obmoþja precej hitro zarašþajo zaradi opustitve kmetovanja in
zaradi vse hitrejšega odseljevanja tudi v teh predelih (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999).
Nekoliko veþji teren se najde le v okolici kraja Zadlog.
Tudi Idrijsko hribovje je tako s stališþa nagiba terena kot s stališþa gozdnatosti precej
neprimerno, se pa najde nekaj posameznih otokov, kjer bi se dalo, seveda tudi z nekaj
spretnosti pilota, pristati.

ͺǤǤǤǤ
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S stališþa primernosti za izvenletališki pristanek gre tu za svet, kjer se prepletajo delno
ugodna in neugodna obmoþja. Tu je svet zelo razgiban, izmenjujejo se vrhovi in doline,
slednje so veþinoma urezale reke, ki teþejo skoznje. Nagibi so tu precej visoki in gozdnatost
dosega skoraj 70% (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999).
V nekoliko širših dolinskih
predelih je možno najti nekaj obmoþij, kjer je možen pristanek. Najveþ se jih sicer najde v
okolici Žirov, Gorenje vase ter nekaj v okolici Cerknega.
Najjužnejši pas obmoþja sega v Notranjsko podolje, kjer so obmoþja za pristanek možna
najveþ v okolici logaškega polja.

ͺǤǤǤͺǤ



V tej regiji smo našli možna obmoþja v zgornjesoški dolini do Tolmina in v zgornjem toku
Save Dolinke. Sicer so tu zelo visoki nakloni, gozdnatost je tudi velika. Tu ležijo naši najvišji
vrhovi, kljub vsemu pa je del sveta tudi ravnega. V ravnem delu je opaziti zgostitev poselitve
in tudi nekaj ravninskih travnikov in pašnikov, primernih za pristanek (Slovenija. Pokrajine in
ljudje, 1999).
Najveþ ugodnih obmoþij tako najdemo okrog Tolmina, ter nato nekaj v vmesnem pasu do
Kobarida. Jugozahodno od Kobarida imamo nekaj obsežnejših travnatih površin, kjer bi z
lahkim enomotornim letalom brez težav pristali. Nato jih sledi nekaj v okolici Srpenice in
Žage, potem pa imamo v Bovški kotlini tudi športno letališþe z 900 metri vzletno-pristajalne
steze. Nekaj obmoþij, þeprav manj, pa se najde tudi v poreþju Save Dolinke od Rateþ do
Hrušice.

51

ͺǤǤǤͻǤ

ǡæ«ǡæǦ«


Bloke, oziroma Bloška planota imajo med griþevnatim in vzpetim svetom tudi kar precej
ravnega sveta. ýeprav so za planoto znaþilne razmeroma visoke nadmorske višine, gre tu za
eno najbolj uravnanih pokrajin v tem delu Slovenije. Uravnanost delov površja pa nam
potrjujejo tudi imena nekaterih krajev, kot so na primer Ravne, Ravnik, Ravnice, itd
(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999). Na teh uravnanih delih je na nekaterih mestih povsem
možen tudi pristanek letala.
Južneje od Blok, v smeri proti Veliki in Goteniški gori najdemo še nekaj ugodnih obmoþij v
bližini Loškega potoka.
Velikolašþanska pokrajina je z možnostmi za zasilni pristanek nekoliko bolj skopa, saj se tu
prepleta griþevnat svet z razmeroma ozkimi dolinami (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999).
Vsake toliko se najde kakšen travnik, kjer pa je iz zraka potrebna precejšnja previdnost, saj
precej travnikov leži na poboþjih hribov, ki so iz zraka pogostokrat videti položnejša kot so v
resnici.
Veþ ugodnih obmoþij se pojavi v Dobrepolju, od Vidma v jugovzhodni smeri proti Kompolju.
Previdnost gre v tem delu posvetiti poplavam, ki se vþasih pojavijo kot posledica izteka vode
iz kraških jam in drugih izvirov na zahodnem robu polja pod Malo goro (Slovenija. Pokrajine
in ljudje, 1999).
Ribniško-koþevsko podolje se lahko ponaša s precej nizkim povpreþnim naklonom, saj ta
znaša 3,6°. Le petino površja predstavlja gozd, a je kar nekaj posameznih dreves in vrst
dreves moþ najti tudi sredi travnikov (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999). Kjer ni naselij, je
možno najti nekaj manjših, ponekod precej redko posejanih ugodnih obmoþij, zopet pa
moramo biti pazljivi na možnost poplav, kadar požiralniki ne uspejo vode dovolj hitro spraviti
pod površje (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999). Na tem obmoþju imamo v bližini Jurjevice
in Koþevja tudi dve manjši vzletišþi.
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Gre za pas v osrednjem delu Bele Krajine, ki se vije v pasu Preloka-ýrnomelj-Gradac. Gre za
nekoliko manj ugodna obmoþja, pogosto posejana z vrtaþami, ki otežujejo varen pristanek.
Poleg tega pa je ta del Slovenije v veþini porasel z gozdom in je zato odprtih obmoþij manj
(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999).
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V vzhodnem delu Slovenije najdemo obsežna obmoþja, kjer so možnosti za izvenletališki
pristanek delno ugodne. Vsem tem pokrajinam je skupen griþevnat svet z vmesnimi
uravnavami, kjer se nahajajo ugodni tereni.
Novomeška pokrajina ima sicer kotlinski znaþaj, saj jo obkrožajo hribovja in slemena
Koþevskega roga, Suhe Krajine, Raduljskega hribovja in Gorjancev, a pokrajina ni tako
ravna, le 7% obmoþja ima namreþ naklone pod 2°, ostalo pa je bolj griþevnat svet, kar
zmanjša možnosti, da bi našli veliko terenov za pristanek (Slovenija. Pokrajine in ljudje,
1999).
Vzhodni del Suhe Krajine in Dolenjskega podolja je prav tako sestavljen iz griþevnatega
sveta, delež gozda je v obeh pokrajinah precejšen, prav tako pa so tudi nakloni relativno
visoki (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999). Na Dolenjskem podolju imamo tudi športno
letališþe v Šentvidu pri Stiþni.
Kot že ime samo pove gre za hribovje s povpreþnimi nakloni tja do 13° veþ kot 50% deležem
gozda. V nekaterih delih je hribovje bolj podobno griþevju, nekateri deli pa so zaradi
višinskih razlik izrazito hriboviti. Ravnega sveta (pod 2°) naklona je komaj 3%. Zaradi
griþevnatega sveta je v tem koncu kar nekaj vinogradov, ravnega sveta je manj, najveþ ga
najdemo na obrobju hribovja in nekaj v dolinah rek. Najveþ ugodnih obmoþij tako najdemo v
Mirnsko-Mokronoški kotlini, ki leži na severnem delu hribovja (Slovenija. Pokrajine in ljudje,
1999).
Tri griþevnate enote, Krško, Senovsko in Bizeljsko griþevje, se raztezajo od krajev Šmarjeta
in Mokronog proti zahodu mimo Brestanice in Senovega vse do Sotle. Ugodne naklone (do
10%) najdemo na dobri þetrtini obmoþja, vendar število ugodnih obmoþij zmanjša skoraj 50%
gozdnatost obmoþja ter ponekod še tudi nekateri kraški pojavi (Slovenija. Pokrajine in ljudje,
1999).
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V tem obširnem pasu, ki se razteza v smeri Zahod-Vzhod, je ravnega sveta manj, v povpreþju
je delež ugodnih naklonov le okrog 10%. Delež gozda je visok, nad 60% (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1999). Veþ ugodnih obmoþij se v tem obmoþju najde v okolici Zagorja ob
Savi, kjer je tudi športno letališþe ter na obrobju okrog Šentruperta in Radeþ, nekaj
posameznih bi se našlo tudi v okolici Laškega, a so ta manjša, saj tudi sam kraj leži stisnjen v
dolino reke Savinje.
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Za izvenletališke pristanke je delno primerna tudi zahodna Savinjska ravan. Leži v t.i. celjski
kotlini. Ravnega sveta je tu zelo veliko, pod 10% ga je okrog 90%, kar pa je zelo ugodno tudi
za naselitev in za obdelovanje, zato tu, kljub ugodnim naklonom in majhni gozdnatosti (manj
kot 20%), ne najdemo veliko število ugodnih obmoþij. Poselitve je namreþ v tem delu kar
precej, ogromne površine pa predstavljajo hmeljevi nasadi, ki potrebujejo veliko opornih
stebrov, lesenih ali betonskih, kar precej zmanjša primernost za izvenletališki pristanek
(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999). V tem obmoþju najdemo tudi manjše vzletišþe pri
Preboldu (Kaplja vas) in nekoliko veþje športno letališþe zahodno od Celja.
V Vzhodnih Karavankah zaradi goratosti terena ne najdemo veliko ugodnih površin za
pristanek, le tu in tam se najde kakšna, nekoliko veþ pa jih je zopet na obrobju, ob prehodu v
Slovenjgraško kotlino ter v vmesnih uravnavah.
Vzhodni del Kamniško-Savinjskih Alp ponuja, kljub okoliškem vzpetem svetu nekoliko veþ
možnih lokacij za pristanek, nekaj jih najdemo v okolici Kamnika ter Tuhinjske doline,
pristati pa bi se dalo tudi v nekaterih ostalih uravnanih delih med gorami, dober primer za to
bi bila Logarska dolina, kjer bi bilo povsem mogoþe izvesti varen pristanek.

ͺǤǤǤͷͶǤ 
Obe pokrajinski enoti sicer predstavljata višji svet, se pa med obema enotama, ki ju loþi reka
Drava, ob njenih uravnavah najde nekaj primernih lokacij. Tako imamo v teh krajih dve delno
ugodni obmoþji in sicer eno, ki poteka vzdolž dravske doline med Motu in Radljami ob Dravi,
ter drugo, ki poteka nekoliko južneje, prav tako ob Dravi med Falo in Bresternico.

Poleg vseh opisanih obmoþij, ki smo jih uvrstili med delno ugodna, pa imamo še dve manjši
obmoþji, eno jugovzhodno od Slovenskih Konjic, kjer se nahaja tudi športno letališþe (Loþe)
in eno med krajema Sodinci in Rucmanci v Slovenskih Goricah.
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Za pogojno ugodna obmoþja (Slika 27), kot smo jih sami klasificirali je znaþilno, da je tam
bodisi izredno malo ugodnih lokacij za pristanek, bodisi pa so te zelo razdrobljene, manjše in
ležijo v obmoþjih zelo goste naseljenosti (Slika 28). V vsakem primeru gre za obmoþja, nad
katerimi mora biti pilot zelo pazljiv, saj ob odpovedi vitalnega dela na letalu pod njim ni kaj
dosti možnosti za rešitev, še posebej, þe leti na nižji višini. Dobro bi bilo, da bi pilot, preden
se poda na nadlet takih obmoþij, dobro preuþil obmoþja in ugotovil, kje se nahajajo, da bi tako
ob morebitnih težavah toþno vedel, kam usmeriti letalo in tako obvarovati sebe in potnike.
Ta razred obmoþij se najpogosteje pojavlja v vzhodni Sloveniji, v zahodnem delu najdemo le
tri, eno v Koprskih brdih, drugo v krimskem višavju in tretjo v Julijskih Alpah.

Slika 27: Prikaz pogojno ugodnih obmoþij v Sloveniji pri prvi fazi vrednotenja.

Vir podatkov: GURS, 2008; GURS 2009; Agencija RS za okolje, 2006.
Vir kartografske podlage: VFR vojaška navigacijska karta RS 1:250.000, Ministrstvo za
obrambo RS, 2006.
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Slika 28: Zaradi zelo goste poselitve so ugodni tereni manjši, obstaja tudi nevarnost trþenja v
stanovanjski objekt, zato smo obmoþje uvrstili med pogojno ugodne.

Vir podatkov: GURS, 2008; GURS 2009; Agencija RS za okolje, 2006.
Vir kartografske podlage: GURS, 2008.
ͺǤǤǤͷǤ



Koprska brda so izrazito valovit, griþevnat flišni svet. V njem je manj uravnav, kjer pa so, so
te veþinoma porasle z nasadi trte. Kljub le þetrtinski pogozdenosti imamo le nekoliko veþ kot
þetrtino površja s primernimi nakloni (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999). Tako je v tem
obmoþju le malo lokacij, primernih za pristanek letala. Tu sicer leži tudi mednarodno letališþe
Portorož pri Seþovljah, kar pomeni, da je pogostost letal v tem obmoþju precejšnja, kar vzbuja
nekoliko skrbi, kaj bi se zgodilo ob veþji napaki na enomotornem letalu. V neposredni bližini
letališþa je namreþ izredno malo ugodnih obmoþij in þe pilot ne bi uspel doseþi letališþa, bi
moral zelo dobro poznati teren oziroma zelo hitro najti primerno lokacijo v primeru tehniþnih
problemov.
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Obmoþja jugovzhodnega dela polhograjskega hribovja še imajo nekaj ugodnih lokacij, a je teh
precej malo. Zaradi bližine Ljubljane so ti kraji precej poseljeni, svet pa je tudi precej
hribovit, tako so ugodna obmoþja zelo razdrobljena, so manjša in v primeru odpovedi
vitalnega dela bi, þe bi le imeli dovolj višine, bilo bolje letalo usmeriti proti Ljubljanskemu
Barju.
Tudi jugozahodni del Ljubljanskega Barja je le pogojno ustrezen za pristanek. Na tem delu
imamo namreþ nekoliko veþ poselitve, saj so tu kraji kot naprimer Vrhnika in Borovnica, tu
pa imamo tudi rastja nekoliko veþ in zato precej zmanjšano število ugodnih obmoþij.
V Krimskem hribovju so nakloni precejšnji, pa tudi gozdnatost dosega skoraj 80% (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1999). Potencialna ugodna obmoþja se najdejo le na posameznih
uravnavah na obrobju višavja in na planotastem svetu (sestavlja približno petino površja
(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999), kot ga predstavlja na primer manjša kraška planota
Rakitna.
Prav tako zelo malo ugodnih lokacij najdemo v zahodnem delu polhograjskega hribovja. Kjer
je tu kaj ravnega sveta, je ta precej poseljen (npr. Litija), zato tu ni veliko ugodnih obmoþij, þe
pa so, so stisnjene ob naselja ali ob vzpeti svet.

ͺǤǤǤǤ

«

ýeprav imamo tu visokogorski svet Julijskih Alp, je kljub vsemu na nekaj lokacijah teren
primeren za pristanek letala. Za letenje je to obmoþje zelo popularno, saj tu leži naš najvišji
vrh. Ko piloti peljemo potnike opazovat Triglav iz zraka, se veþkrat sprašujemo, kam bi šli v
primeru odpovedi motorja. Lokacij dejansko ni ravno na pretek. Kot za vsa ostala obmoþja iz
tega razreda pa tudi za to velja, da so primerna obmoþja kratka in razkropljena. Posebno
pozornost bi morali posvetiti pristankom v okolici Bohinja, saj je tam veliko obiskovalcev in
turistiþnih objektov.
ͺǤǤǤͺǤ
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Precej neugodna obmoþja s stališþa izvenletaliških pristankov. Obmoþje je zelo hribovito,
poraslost z gozdom pa je okrog 80% (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999). Marsikje v tem
obmoþju so rezultati zelo blizu tega, da bi jih uvrstil v neugodno obmoþje, a se tu in tam
vseeno najde kak teren, ki to prepreþi. Ti tereni se nahajajo v vmesnih dolinah in na obrobju
omenjene enote. Tu pa se nahaja celo manjše vzletišþe Novi Lazi.
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Suha Krajina je v svojem vzhodnem delu precej gozdnata in griþevnata. Možna ugodna
obmoþja se najdejo v okolici Ambrusa, Visejeca, Gradenca, Lopate, Ratja, Zvirþ ter Prevola,
vendar so ti v okolici naselij tako da previdnost tu ni odveþ.
Regija Mala gora, Koþevski rog in poljanska gora je precej gozdnata in reliefno razgibana
(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999). Ugodna obmoþja smo našli v dolinah in podoljih, kot
sta na primer Koprivnik in Poljanska dolina.

ͺǤǤǤͼǤ

«

Med pogojno ugodna obmoþja sodijo tudi posamezni deli Posavskega hribovja. Obmoþje tako
poteka južno od Vranskega ter nato južno od Celjske kotline vse do Kozjanskega oziroma
Srednjesotelskega griþevja. V obmoþju Posavskega hribovja imamo ugodna obmoþja
nanizana le vsake toliko, veþinoma v dolinah rek, nato pa se jih nekoliko veþ pojavlja proti
Kozjanskem, a tudi tam nimamo velikega števila.
ͺǤǤǤͽǤ
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ýez vse naštete regije poteka obsežno obmoþje, opredeljeno kot pogojno primerno. ýe
pogledamo skupne poteze vseh omenjenih enot vidimo, da gre za veþinoma vzpeti svet, bodisi
za griþevja, bodisi za hribovja, kjer je težje najti ustrezne lokacije za izvenletališke pristanke.
Vsem je skupna razdrobljenost in pojavnost v nižjih predelih omenjenih enot. To so veþinoma
doline, vmesna nižavja in kotline (npr. Slovenjgraška). V tem obmoþju imamo tudi dve
športni letališþi in sicer eno v Slovenj Gradcu in eno v okolici Šoštanja.

ͺǤǤǤ;Ǥ

 

Precej obsežno pogojno ugodno obmoþje se vije skozi dobršen del Slovenskih goric. Velik del
tega obmoþja zasedajo griþevja, na katerih najdemo skrbno obdelane vinograde (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1999). Pogojno ugodna obmoþja v Slovenskih goricah zavzemajo
griþevnat svet in ožje reþne doline. Program je tu našel sicer kar nekaj ugodnih obmoþij, ki pa
jih je potrebno jemati »s kanþkom soli«, saj ti pogosto vsebujejo take ali drugaþne objekte, so
v bližini naselij, zato jih ne moremo tako z lahkoto definirati z boljšim razredom ugodnosti.
Kjer pa se reþne doline razširijo, je možnih lokacij takoj veþ, zato imamo tam tudi obmoþja
višjega razreda ugodnosti.
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Osrednji del Goriþkega je z ugodnimi obmoþji za izvenletališki pristanek bolj reven, veþ jih je
na obrobju te enote, najveþ pa na njenem vzhodnem delu. Velika veþina jih vsebuje razne
objekte, zato je s tega obmoþja veliko bolje letalo preusmeriti proti Murski ravni, saj imamo
tu obmoþja krajša, poleg poselitve in razgibanosti pa dobršen odstotek površja pokrivajo tudi
gozdne združbe (Perko, Orožen Adamiþ, 1999).
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Neugodnih obmoþij (Slika 29) ne bomo popisovali posebej, saj je vsem skupno to, da
praktiþno ne vsebujejo nobene možne lokacije za izvenletališki pristanek (Slika 30). Piloti
morajo biti v teh obmoþjih izredno previdni. Bodisi naj letijo na veþjih višinah, da bodo
vedno v varnem doletu do sosednjega, ugodnejšega obmoþja in vsaj ene ugodne lokacije na
njem, bodisi pa naj ta obmoþja obidejo in se tako izognejo morebitnim hudim nevšeþnostim.

Slika 29: Prikaz neugodnih obmoþij.

Vir podatkov: GURS, 2008; GURS 2009; Agencija RS za okolje, 2006.
Vir kartografske podlage: VFR vojaška navigacijska karta RS 1:250.000, Ministrstvo za
obrambo RS, 2006.
Veþina obmoþij leži na višjem, bolj razgibanem svetu. Skoraj vsa obmoþja ležijo v Zahodnem
delu Slovenije, izjema so le obmoþja na Pohorju ter Gorjancih. Veþina obmoþij, razen
visokogorskega sveta in obmoþja Cerkniškega presihajoþega jezera je tudi v velikem odstotku
gozdnata, kar izloþi še najmanjši teren, ki bi bil lahko ugoden v teh krajih.
Tako imamo neugodna obmoþja na jugu v okolici Snežnika, na Javornikih, Cerkniškem jezeru
in v okolici Vremšþice. Potem se neugodna obmoþja najdejo na Menišiji, Hrušici, Nanosu in
Trnovskem gozdu, v delu Idrijskega hribovja, v Goriških brdih ter v obmoþju Kambreškega in
Banjšic. Neugodno je, s stališþa možnosti za izvenletališke pristanke leteti še v nekaterih
predelih Polhograjskega in Škofjeloškega hribovja, v visokogorju Julijskih alp, Karavank ter
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Kamniško-Savinjskih Alp. V vzhodni polovici države pa neugodna obmoþja najdemo okrog
Pohorja in Kozjaka ter v okolici Gorjancev.

Slika 30: Neugodno obmoþje Nanosa in hrušice, kjer ne najdemo skoraj nobenega obmoþja za
izvenletališki pristanek.

Vir podatkov: GURS, 2008; GURS 2009; Agencija RS za okolje, 2006.
Vir kartografske podlage: GURS, 2008.
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Kljub temu, da smo se odloþili karto izdelati v papirni obliki, smo sloj pretvorili tudi v .kml
obliko, ki bo tako lahko dostopna širšemu krogu ljudi (Slika 31). Datoteka zavzema le 157 kb
prostora in je zato povsem primerna za objavo tudi na spletu, poleg tega je njen prenos v
program hiter in enostaven. Na ta naþin pa bo lažja tudi primerjava obeh faz vrednotenja.
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Slika 31: Prikaz podatkov prve faze vrednotenja v programu Google Earth.
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Ker prva faza vrednotenja ni dala zelo natanþnih rezultatov, smo se odloþili izvesti še zelo
podrobno vrednotenje manjšega obmoþja, saj je naþin dela v tem primeru zelo zamuden. Za
obmoþje, ki smo si ga izbrali lahko reþemo, da bomo skušali najti prav vsa obmoþja, na
katerih je možno izvesti izvenletališki pristanek v primeru hujše tehniþne okvare in poslediþne
nezmožnosti za nadaljevanje leta letala. Postopek podrobnega vrednotenja prikazuje shema 3.

ͷǤͳǤ

«

Zaradi namena uporabe smo se odloþili podrobno karto prvenstveno predstaviti v digitalni
obliki, v .kml formatu. Izdelati nameravamo dva sloja. Prvi bo prikazoval natanþne lokacije
vseh terenov, drugi pa bo vseboval le njihove centroide in bo tako v obliki toþk. S tem želimo
doseþi, da bodo lokacije ugodnih obmoþij vidne že pri manjšem merilu karte, pri poveþavi pa
bi tako v ospredje prehajale toþne oblike obmoþij. Na naslednjih straneh bomo karto
predstavili tudi v papirnati obliki, ki lahko služi bolj za orientacijo in pripomoþek k
razumevanju analize.
V slojih bomo posebej oznaþili tudi tista obmoþja, na katerih se nahajajo letališþa ali
vzletišþa, saj ta v nekem smislu predstavljajo najugodnejšo možnost pristanka, seveda pa ga
potem ne imenujemo veþ izvenletališki pristanek, temveþ le zasilni pristanek.
Obmoþja smo želeli tudi razvrstiti z vidika ugodnosti. Seveda so ugodna vsa obmoþja, vendar
pa je ugodneje pristati na daljšem, kot na krajšem. Daljša obmoþja tudi bolj odpušþajo napake
pilota pri presoji višine ob doletu na posamezen teren. Kot je že bilo omenjeno v prejšnjih
poglavjih, trenutno še ne obstaja nobeno orodje, ki bi v programu poiskalo najdaljšo þrto, ki v
celoti leži znotraj poligona, zato smo se zopet lotili metode z orodjem »bounding containers«,
kjer smo vsakemu obmoþju obrisali najmanjši možen pravokotnik. Nato smo jih razvrstili
glede na dolžino daljše stranice pravokotnika. Tudi tu bi lahko vzeli diagonalo in bili v
nekaterih primerih natanþnejši, a bi v drugih primerih, kadar je poligon izrazito nepravilnih,
zavitih oblik, lahko zmotno obmoþju pripisali ugodnejši razred kot je njegov dejanski.
Obmoþja smo tako loþili po ugodnosti in sicer:
Ugodna obmoþja so tista, katerih daljša stranica oþrtanega pravokotnika meri vsaj 400 m. To
je namreþ dolžina, na kateri se da letalo povsem varno ustaviti. Obarvali smo jih z zeleno
barvo.
Delno ugodna so tista obmoþja, katerih daljša stranica oþrtanega pravokotnika meri med 200
m in 400 m. Na tej dolžini se da letalo varno ustaviti ob predpostavki, da je pilot dobro
preraþunal kot in hitrost spušþanja, se držal vseh predpisanih parametrov in se tal dotaknil
þimbližje zaþetka. Delno ugodna obmoþja smo obarvali rumeno.
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Pogojno ugodna obmoþja pa so tista, na katerih mora biti pilot izredno natanþen in pazljiv,
da bo letalo pripeljal do varne zaustavitve brez veþje škode na letalu ali brez posledic za
potnike. Obrvali smo jih oranžno.
Letališþa. Pod ta razred smo uvrstili štiri letališþa, ki se nahajajo v našem obmoþju. Prikazana
so s šrafuro, pri toþkastem sloju pa s simbolom letala.
Karto bomo v papirni obliki izdelali v celoti le s prikazom lokacij ugodnih obmoþij v toþkasti
obliki, ker je format A3 mnogo premajhen, da bi jih lahko jasno prikazal podrobneje. Za lažjo
predstavo pa bomo izdelali še karto manjšega obmoþja (Slika 32).
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S podrobnim delom smo našli
naš vsa možna obmoþja,, na katerih je možen pristanek lahkega
enomotornega letala. Vseh skupaj, ne glede na razred, v katerega smo jih uvrstili,
uvrstil je 1749, kar
se sicer mogoþee sliši veliko, a so v praksi ti zelo neenakomerno porazdeljeni po celotne
celotnem
obmoþju preuþevanja.
Ugodnih obmoþij smo našli 370, kar predstavlja 21% vseh, delno ugodnih je bilo
bil 1310, kar
predstavlja 75% vseh in pogojn
pogojno ugodnih 69, kar predstavlja 4% (Graf
Graf 2).
2 Preko dobljenih
rezultatov lahko vidimo, da imamo kar lepo število najugodnejših obmoþij.
obmoþij Tudi v srednjem
razredu jih je kar nekaj, najmanjših pa je zelo malo,
o, kar je razmeroma razvesel
razveseljiv podatek.
Povpreþna dolžina
ina daljših stranic ooþrtanih
rtanih pravokotnikov znaša 339 m, kar niti ni tako slabo.

Graf 2: Odstotek ugodnosti z vidika zasilnih pristankov pri drugi fazi vrednotenja
vrednot
po
definiranih razredih.
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Vir podatkov: GURS, 2008; GURS 2009; Agencija RS za okolje, 2006.

Kljub temu, da smo obmoþja izbrali na podlagi natanþnih
nih ortofoto posnetkov, je potrebno pri
podatkih biti nekoliko pazljiv. Tudi ortofoto posnetki namre
namreþ nimajo neskon
neskonþno dobre
resolucije in zato so možne kakšne manjše nepravilnosti v površju,, manjše skale
sk ali kamni in
podobno. Prav tako se lahko zgodi, kot je razvidno iz slike 33,, da so v doloþenem
dolo
obdobju
leta po površju razpostavljene bale sena, kar obmoþje naredi trenutno povsem neuporabno.
neuporab
Prav tako se lahko v doloþ
doloþenem obdobju na pašnikih pase živina,
na, kar je s stališþa
stališ
izvenletaliških pristankov ravno tako neugodno.
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Slika 33: Po travniku razprostrte bale sena naredijo to obmoþje trenutno povsem neuporabno
za pristanek.

Vir podatkov: GURS, 2008; GURS 2009; Agencija RS za okolje, 2006.
Vir kartografske podlage: VFR vojaška navigacijska karta RS 1:250.000, Ministrstvo za
obrambo RS, 2006.
ͷǤʹǤͳǤ «
Obmoþja za izvenletališki pristanek so zelo neenakomerno razporejena, kar je možno videti
tudi s karte. Najveþje zgostitve imamo v dolinah in poljih, kot so Vipavska dolina, Postojnsko
in Pivško polje ter nekaj v okolici Ilirske Bistrice. Zgostitve nato najdemo še na obrobju
Logaškega polja, na Planinskem, Rakovško-Unškem ter v severnem delu Cerkniškega polja.
V teh obmoþjih najdemo tako veþ kot polovico vseh ugodnih obmoþij, medtem ko površine
vseh omenjenih polij predstavljajo le majhen delež celotnega obmoþja opazovanja.
Še vedno kar dobro število ugodnih obmoþij se najde tudi v sami okolici letališþa Divaþa ter
tudi v okolici vzletišþa ýrnotiþe.
Tudi Kras, deli Brkinov ter severni deli Trnovskega gozda imajo nekaj možnosti pristanka.
Precej malo ugodnih obmoþij se najde v Koprskih brdih, kjer imamo le vsake toliko kakšno,
najveþkrat srednjega ugodnostnega razreda, kar zadeva dolžino.
Nekaj obmoþij pa je povsem brez oziroma z izredno malo ugodnimi lokacijami. Od juga proti
severu so to obmoþja: ýiþarije in Podgrajskega podolja ter dela Brkinov, v okolici Snežnika
in Javornikov, predeli okrog Vremšþice, veþina planote Menišije, Nanosa in Hrušice ter
dobršen del Trnovskega gozda.
ýe dobro pogledamo in primerjamo to karto s karto, ki smo jo izdelali na zaþetku opazimo, da
se možne lokacije veþinoma zelo lepo razvrstijo v obmoþja, ki smo jih tam omejili, pa þeprav
smo tam razpolagali s precej manj natanþnimi podatki (Slika 35).
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ýe pogledamo pojavnost posameznega razreda ugodnih obmoþij dobimo podoben vzorec.
Ugodnih terenov je najveþ v dolinah in na ravninskem svetu, drugje jih je precej manj, delno
ugodna obmoþja imajo tudi zgostitve v teh obmoþjih, sicer pa jih, ravno zaradi njihove
številþnosti, najdemo tudi drugod. Pogojno ugodnih obmoþij je zelo malo, najveþ jih je v
Vipavski dolini (Slika 34), na Postonjskem in na Pivškem, drugod najdemo le sem in tja
kakšnega iz tega razreda.
ýeprav je na prvi pogled ugodnih obmoþij res ogromno, pa so ta zelo neenakomerno
razporejena in zato sama številka še zdaleþ ne pomeni, da je v tem obmoþju »varno« leteti.
Kjer nimamo moþne zgostitve, mora biti pilot še posebej pozoren, katera obmoþja si bo izbral
za nadlet. Najprimerneje bi bilo dobro preuþiti vse možnosti, še posebej tam, kjer je ugodnih
lokacij malo, ali pa so te težje opazne. Poleg tega se je potrebno zavedati, da je za obmoþje,
katerega smo preuþevali, znaþilno odseljevanje, opušþanje kmetijstva in živinoreje in s tem
poslediþno precejšnje zarašþanje nekdaj obdelanih ali drugaþe uporabljanih površin.
Uporabljali smo najnovejši sloj ortofoto posnetkov, ki pa nosi letnico 2009, v nekaj letih pa se
lahko doloþeni predeli kar precej spremenijo. Zato je tudi te podatke potrebno uporabljati
pazljivo.

Slika 34: Podrobnejši pogled na karto obmoþij pri drugi fazi vrednotenja.
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Podatke, pridobljene v drugem delu raziskovanja je za konþnega uporabnika najprimerneje
prikazati v programu Google Earth zaradi njegove enostavnosti in ker je osnovna razliþica
programa brezplaþna in lahko dostopna preko medmrežja.
V programu smo prikazali oba pridobljena sloja, tako toþkovni sloj kot sloj poligonov (Slika
36). Tako že pri manjšem merilu hitreje opazimo ugodna obmoþja, potem, ko si jih bolje
približamo, pa lahko sloj toþk izklopimo in jih podrobneje pogledamo (Slika 37).
Slika 36: Prikaz lokacij ugodnih obmoþij druge faze vrednotenja s slojem toþk v programu
Google Earth.

Tako toþke, kot poligone smo barvno oznaþili. Program Google Earth sicer ne omogoþa
veliko razliþnih možnosti prikaza podatkov, a za osnoven prikaz željenih podatkov je to veþ
kot dovolj. Prav tako je možno sloje narediti prosojne in s tem prikazati tudi podatke pod
samim terenom. Google Earth namreþ omogoþa ortofoto posnetek, preko katerega lahko
natanþno analiziramo teren.
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Slika 37: Približan pogled rezultatov druge faze vrednotenja s poligoni in izklopljenim slojem
toþk v programu Google Earth.

Celotno sliko lahko tudi nagnemo in dobimo tridimezionalni prikaz (Slika 38). Tako si lahko
ob neki zamišljeni poti, ki jo bomo lahko v prihodnosti preleteli, pregledamo vsa ugodna
obmoþja, katera bi z doloþene višine na poti dosegli. Tridimenzionalno sliko sicer lahko
dobimo tudi s programom ArcScene, a je tam postopek veliko bolj zamuden. Vsako obmoþje
lahko tudi pomerimo in tako dobimo celostno sliko ne samo oblike in površja, temveþ tudi
dimenzije obmoþja.
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Slika 38: Prikaz obmoþij druge faze vrednotenja v tridimenzionalni obliki v programu Google
Earth.

Oba sloja skupaj zavzemata nekoliko manj kot 3MB, kar je zelo malo in sta kot taka
primerna, da ju lahko brez težav damo preko kakršnegakoli medija morebitnim uporabnikom,
ki bi jih podatki zanimali.
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ýeprav si zelo želimo, da bi priþujoþe diplomsko delo bilo þimbolj »neuporabno«, obstaja
zelo majhna verjetnost, da se komu kdaj dejansko pripeti hujša okvara in takrat se bo moral
zelo hitro odloþiti, kam usmeriti letalo. Naša želja je, da bi rezultate, ki smo jih dobili v
papirnati in elektronski obliki, v kolikor bi avtorske pravice to dopušþale, posredovali
pilotom. ýe bi si vsak pilot terene vsaj nekajkrat približno ogledal in jih nato med letenjem
skušal najti na tleh, bi to bil že velik doprinos k varnosti v letalstvu.
Prvega septembra (2011) se je, po poroþanju slovenskega portala z novicami, madžarskemu
pilotu pripetila takšna situacija nekje v obmoþju Koprskih brd. Odpovedal naj bi motor in ker
je imelo dvosedežno letalo (Cessna 152) premalo višine, da bi se uspelo spustiti proti letališþu
v Portorožu, je moral pilot najti najugodnejše obmoþje in tam tudi pristati (24ur, 2011). Izbral
si je travnik v bližini Izole, ki je predstavljen na sliki 39. Avtor naloge je novico izvedel
nekaj trenutkov po njenem pristanku in se nato odloþil iti iz zraka pogledati, kam je pristal.
Ugotovil je, da si je pilot izbral daleþ najugodnejše obmoþje v okolici, ki smo ga tudi sicer
sami našli in uvrstili med delno ugodne. Obmoþje ima najveþjo dolžino 380 metrov, pilotu pa
je letalo uspelo ustaviti na le polovici, kar prikazuje tudi slika 40. Letalo je bilo po pristanku
povsem celo in bo v prihodnosti še lahko letelo. Nepoškodovanost letala se lepo vidi na Sliki
4 tega diplomskega dela. Prav tako sta jo brez prask odnesla tudi pilot in potnik v letalu (24ur,
2011).
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Tako je bila teorija, zapisana na tem papirju, na nek naþin preizkušena tudi v praksi in
izkazalo se je, da bi ob uporabi podatkov, pridobljenih tekom te naloge, skoraj vsak
izvenletališki pristanek bil varnejši.

73

Slika 39: Obmoþje, na katerem je madžarski pilot izvedel izvenletališki pristanek.

Slika 40: Pilot je letalo ustavil na približno polovici terena.

Avtor slike: Matej Cerar, 2011.
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V okviru diplomskega dela nam je uspelo pripraviti geoinformacijsko podlago, ki bo v bodoþe
pilotom omogoþala vpogled v možnosti izvenletaliških pristankov na razliþnih obmoþjih.
Izdelati nam je uspelo kartografsko gradivo, ki na nazoren in preprost naþin prikazuje
obmoþja, ki zaradi svojih fiziþnogeografskih in družbenogeografskih znaþilnosti omogoþajo
preživetje pilota in potnikov po pristanku. Menimo, da nastalo gradivo lahko tudi v praksi
prispeva k veþji varnosti v letalskem prometu manjših enomotornih letal, obenem pa delo
uspešno poveže tudi dve, na videz povsem razliþni stroki.
V diplomskem delu smo uspeli predstaviti vsa potrebna teoretiþna izhodišþa, potrebna za
razumevanje tematike izvenletaliških pristankov, pri þemer so nam pomagala tako znanja s
podroþja letalstva, kot znanja s podroþja geografije.
Izdelana sta bila dva metodološka pristopa, za dve razliþni prostorski merili obravnave. Kot
rezultat vrednotenja obeh pristopov sta nastali dve karti, ki lahko v prihodnje služita kot
pripomoþek k varnejšemu letenju. Veliko uporabnost bi izdelka lahko nudila tudi v letalskih
šolah, kjer bi s pomoþjo kart inštruktorji letenja lahko uþencem predstavili možnosti
izvenletaliških pristankov in tako zmanjšali možnost hujših nesreþ tudi med manj izkušenimi
piloti.
Ustvarjeni so bili tudi sloji za prikaz v programu Google Earth, kar omogoþa dostopno in
enostavno uporabo vsakemu, ki bi ga tematika utegnila zanimati.
V uvodnem poglavju smo postavili domnevo, da bomo z nastalo metodologijo prepoznali
pomemben del ovir, ki bi ob pristanku izven letališþa lahko resneje poškodovale letalo ali
potnike v njem. Menimo, da nam je pri pristopu obravnave za obmoþje celotne Slovenije
domnevo uspelo delno potrditi, saj smo s pristopom uspeli najti veliko ugodnih obmoþij, kljub
vsemu pa smo pri podrobnem pregledu ugotovili, da je za nekatera obmoþja pristop premalo
natanþen. Zato smo se odloþili za obmoþje celotne Slovenije izdelati le splošno in ne
podrobnega vrednotenja.
Pri pristopu podrobne obravnave manjšega izbranega obmoþja pa smo domnevo potrdili
veþinoma oz. v celoti, saj smo s pomoþjo ortofoto posnetkov zelo natanþno doloþili vsa
obmoþja, na katerih je možen pristanek lahkega enomotornega letala. Po ponovnem
podrobnem pregledu nakljuþno izbranih sto obmoþij smo ugotovili, da jih je bilo kar 89
povsem brez ovir. Na preostalih enajstih obmoþjih pa so bile ovire izredno redke, pojavljale
pa so se veþinova na obrobju obmoþij. V drugi fazi vrednotenja smo tako veþinoma
prepoznali vse ovire, ki bi utegnile ogroziti varnost pristanka.
Uspešnost prve in druge faze vrednotenja je razvidna iz tabele 2.
Omenjena pristopa predstavljata prvi poizkus obravnave omenjene tematike in ponujata
možnosti nadaljnjega raziskovanja. Tako bi lahko v prihodnje pristopa bolj avtomatizirali in
ustvarili podrobno vrednotenje tematike za obmoþje celotne Slovenije oziroma za katerokoli
drugo obmoþje, za katerega bi imeli dostopne podatke. Zanimivo bi bilo izdelati tudi
raziskavo pogostosti obmoþij za izvenletališki pristanek letal v neposrednih obmoþjih letališþ,
saj se pilot, ki mu je na enomotornem letalu takoj po vzletu odpovedal motor, zaradi fizikalnih
zakonov ne more z majhne višine takoj vrniti na letališþe, ampak mora letalo usmeriti na
obmoþja pred seboj.
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V diplomskem delu smo se sicer omejili na en možen naþin uporabe geografskih
informacijskih sistemov v letalstvu, sama programska oprema pa nam ponuja široko paleto
orodij, s katerimi lahko na podroþju letalstva storimo marsikaj, kar bo olajšalo delo in
poveþalo varnost tej in vsem naslednjim generacijam letalcev.

Tabela 2: Ocena uspešnosti pristopov vrednotenja.

OCENJENI VIDIKI
ZASNOVANEGA
VREDNOTENJA
UGODNOSTI OBMOýIJ
Izloþitev vseh linijskih ovir
Izloþitev vseh ploskovnih
ovir
Izbor vseh ustreznih
naklonov
Natanþna opredelitev rabe
tal
Natanþno upoštevanje
razporeditve vegetacije
Natanþna konþna
opredelitev in razmejitev
ugodnih obmoþij

USPEŠNOST
DEJANSKEGA
VREDNOTENJA PRI
OBRAVNAVI CELOTNE
SLOVENIJE
Veþinoma oz. v celoti

USPEŠNOST
DEJANSKEGA
VREDNOTENJA PRI
OBRAVNAVI
MANJŠEGA OBMOýJA
Veþinoma oz. v celoti

Delno

Veþinoma oz. v celoti

Veþinoma oz. v celoti

Veþinoma oz. v celoti

Delno

Veþinoma oz. v celoti

Delno

Veþinoma oz. v celoti

Delno

Veþinoma oz. v celoti
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In the thesis we have succeeded to produce geo-information base that will provide to the
pilots the insight on forced landing possibilities in different areas. We made cartographic
material which shows in a clear and simple way areas that allow the survival of pilots and
passengers after forced landing. We believe that the resulting material can in practice
contribute to better safety in air transport of small single-engine aircraft.
We were able to present all the theoretical frameworks necessary for the understanding of the
forced landings procedures, where the knowledge from aviation and geography spheres
helped us to perform the desired work.
Were made two methodological approaches for two different criteria of spatial analysis. As a
result of the evaluation of both approaches, we made two maps, which may in future serve as
an aid to safer flying. The maps can also serve as a teaching material in every flight school.
With the aid of the charts the instructor could show to the students the possible forced landing
sites and with that reduce the chance of serious accidents among less experienced pilots.
We also created some layers in a format that can be displayed in Google Earth, enabling
affordable and easy way to use for anyone who might be interested in the topic.
In the introductory chapter, we assumed that the resulting methodology will eliminate an
important part of the obstacles that could seriously damage the aircraft or its occupants during
the forced landing. We think that our approach for the analysis of the whole Slovenia
managed to partially confirm the assumption, since we managed to isolate many good forced
landing sites, however, we found in a detailed review of that approach for some areas lack of
accuracy. Therefore, we made for the whole Slovenia only general and not detailed
evaluation.
The approach that dealt with a detailed treatment of selected small area, totally confirmed our
assumption since we found all the areas in which a landing can be made with a single-engine
light
aircraft.
Our approach represented a first attempt in treatment of these topics and offers the possibility
of further survey. It could in the future be more automated and can create a detailed
evaluation of the topic for the whole of Slovenia, or for any other area, of which someone
would have available data. It would be very interesting to perform an analysis of possible
forced landing sites in the vicinity of the airports, as the pilot, which encounters an engine
failure immediately after take-off cannot, due to laws of physics, turn back to the airfield, but
must find an appropriate landing site in front of the airplane.
Our work was limited to one possible way of use of geographical information systems for
aviation. The software itself offers us a wide range of tools that allow us to do many things in
aviation, which can facilitate the work and increase the safety of this and all the following
generations of pilots.
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Slika 38: Prikaz obmoþij druge faze vrednotenja v tridimenzionalni obliki v programu Google
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Graf 1: Deleži ugodnosti površin Slovenije po razredih.
Graf 2: Odstotek ugodnosti po definiranih razredih.
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Tabela 1: Kriteriji ugodnosti terena za izvenletališki pristanek.
Tabela 2: Uspešnost pristopov vrednotenja.
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Shema 1: Vrednotenje primernosti obmoþij za izvenletališki pristanek.
Shema 2: Prikaz postopka splošnega vrednotenja obmoþij, primernih za izvenletališki
pristanek, za vso Slovenijo.
Shema 3: Prikaz postopka druge faze vrednotenja.
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