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Abstrakt 

Tato práce řeší netradiční koncepce letounů VTOL a STOL. Zabývá se rozborem druhů 

a možných konstrukcí obou koncepcí. Dále se věnuje rámcovému návrhu letounu typu VTOL 

s překlopnými oplášťovanými rotory. V první části věnované rešerši se zabýváme popisem 

dané koncepce, představením jednotlivým možností, výhod a nevýhod. Nastiňujeme 

konstrukční řešení dřívější i moderní. U každé varianty jsou uvedeni zástupci, na kterých si dále 

přibližujeme jednotlivé prvky. Druhá část práce je věnována právě obecnému návrhu 

elektricky poháněného jednomístného letounu s překlopnými oplášťovanými rotory, s úkolem 

zjistit, zda je proveditelný. Rozsah návrhu je omezen na základní parametry, jako je výkon 

motorů, obecné rozměry částí letounu a výsledný hmotový rozbor.  

Návrhem jsme dosáhli zjištění, že jednomístný letoun typu VTOL může být proveditelný. 

Omezeni jsme byli maximální vzletovou hmotností 600 kg, kterou jsme za použití 

kompozitních materiálů splnili. Použité jsou čtyři oplášťované rotory o průměru 1,35 m 

s integrovanými elektromotory o výkonu 70 kW. Výsledná hmotnost letounu bez baterií, ale 

včetně posádky a zavazadel, byla stanovena na 445,42 kg a zbylá hmotnost 154,58 kg byla 

vyplněna bateriemi. Celková délka letounu je 7,3 m, výška 2,7 m a rozpětí včetně rotorů 

přibližně 11,50 m. Výsledky této práce ukazují, že je možné zkonstruovat letoun tohoto typu 

pouze pro jednu osobu a má smysl se takovou koncepcí zabývat. 
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1. Úvod 

Od počátku letectví je snaha dosahovat nejvyšších možných rychlostí, díky čemuž jde vývoj 

stále stejným směrem. Ale ne všechna řešení lze označit za konvenční. Mnoha pokroků bylo 

dosaženo netradičním přístupem, i přes to, že některé z nich se ukázaly jako slepá vývojová 

větev. Možnosti inovací se v průběhu let velmi měnily. Za dob bratří Wrightů byla konstrukce 

prováděna metodou pokus-omyl, ale později docházelo k analytickým řešením, výpočtům 

a předpokladům, které usnadnily vývoj a snížily počet nepovedených testovacích letů. Touto 

evolucí se ukázalo, jak má správný letoun vypadat, jaké by měl mít vlastnosti a definovaly se 

ostatní typické charakteristiky. Ovšem vývoj v letectví se od počátku nezastavil a stále je snaha 

o nová řešení a zjednodušení provozu letounu a jeho letu. Evoluční skutečnost plyne ze stále 

se zvyšujícího uplatnění letecké dopravy či jiných úkolů a budoucnost jistě přinese další rozvoj. 

Konvenční letouny jsou stavěné pro vzlet i přistání na dráze dané pro každý letoun, kratší 

či delší. Tato skutečnost značně omezuje akční schopnosti stroje, a to v dopravní i vojenské 

technice. Zejména u vojenské techniky panuje snaha o nejrychlejší a vysoce převratný vývoj. 

V tomto případě, letištní plochy jsou strategickými body, právě z toho důvodu, že letouny 

potřebují dráhu pro vzlet. Díky této skutečnosti se letiště stává zranitelným místem 

a přednostním cílem ve válečném konfliktu. Pokud ještě odbočíme k námořnímu letectvu, to 

se může taktéž potýkat s problémy způsobující vzletovou plochou. Konstruktéři letadlových 

lodí musí svou práci plně podřídit délce potřebné pro pohyb letounu a celá plocha lodi, bez 

jakékoliv obrany, se tím stává cílem bombardérů. 

V této práci se podíváme na nekonvenční koncepce letadel, respektive nestandartní systém 

jejich vzletu a přistání. Nicméně, dnes budeme prezentované koncepce označovat za 

netradiční, tedy málo používané a v rozvoji, ale v budoucnu tato řešení mohou být běžná, 

popřípadě již zastaralá. Stejně jako bylo inovátorským řešením křídlo ve tvaru šípu nebo 

tryskový motor náhradou vrtulových. Důvodem vzniku takovýchto inovátorských řešení je 

snaha zjednodušení řešení problému za předpokladu, že běžně používané koncepce již nestačí, 

nebo by bylo velice náročné a zdlouhavé jej využít.  

Práce se věnuje dvěma koncepcím, které jsou odlišné, ale vyvíjené za stejným účelem, 

zjednodušit start a přistání. V první části se budeme věnovat letounům typu VTOL. Ukážeme 

si jejich pozitiva i negativa, odlišné typy a vývoj v průběhu let od druhé světové války. Následně 

se zaměříme na letouny typu STOL, které mají svá řešení, i vzhled, bližší konvenčním letadlům. 

V další části provedeme rámcový návrh letounu koncepce VTOL. 
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2. VTOL 

Zkratka VTOL znamená „Vertical Take-Off and Landing“, tedy vertikální vzlet a přistání. 

Z toho plyne, že takový letoun nepotřebuje ke svému startu, či návratu zpět na zem, vzletovou 

dráhu, tedy obdobně jako následně zmíněný vrtulník. Mezi VTOL můžeme řadit letadla se 

schopností naklopit celé tělo, překlopit nosné plochy, tedy konvertoplány a lze mluvit 

i o kvadrokoptéře. Ve všech případech byly tvořeny různá netradiční řešení a mnoho letounů 

vzniklo pouze pro výzkumné účely. [1] 

Během 20. století přišly s částečným řešením vrtulníky, které jsou schopné kolmého vzletu 

i přistání, díky jejich horizontálně rotujícím nosným plochám. Jak v historii, tak i v dnešní době 

nalézá vrtulník využití v civilním letectví i armádě. Problémem u takového stoje je maximální 

možná rychlost, kterou letouny značně převyšují. Dopředná rychlost vrtulníku je omezena 

technickými bariérami. Hlavním problémem, který můžeme zmínit je samotná horizontální 

nosná plocha, tedy hlavní rotor. Při letu vysokou dopřednou rychlostí dochází k obtížím 

s rozdílnou relativní rychlostí listů rotoru. Rozdílná rychlost a nízká rychlost ustupujících listů 

způsobí slabý vztlak na ustupujících listech. Dále díky nízkému vztlaku dochází k odtrhávání 

proudění a ztrátě letové stability. Běžným vrtulníkem, který nevyužívá přídavných tažných či 

tlačných vrtulí, jako například Eurocopter X3, není aktuálně možné dosáhnout vyšších rychlostí 

než přibližně 400 km/h, které dosahuje Mi-24K. [2][8][17] 

Obecně můžeme mluvit o dvou základních typech (rozlišení) VTOL, s rotorovým motorem 

a tlačným motorem. Letouny s rotorovým motorem k vzletu používají listy vrtule rotující okolo 

hlavní osy či na křídlech, tudíž kvadrokoptéry či letadla s technologií naklopení letadla 

(zmíněno později). Letouny s tlačným motorem mají pohonné jednotky pevně připojené 

k trupu a poté využívají usměrnění toku energie z motoru k ovládání vzletu či letu. [3] 

Dále lze VTOL rozlišit dle typu startu a přistání. První možností je naklopení celého letounu 

do kolmé pozice, kdy dojde k obdobného startu známého z kosmonautiky a misí raket do 

vesmíru. Následovným řešením jsou konvertoplány, které využívají naklápění rotorových nebo 

proudových pohonných jednotek, samostatně či pevně připojených na nosné plochy. 

Posledním způsobem kolmého startu je vektorování tahu a zdvihová pohonná jednotka, kdy 

se tah motoru usměrňuje žádaným směrem. [1] 
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Obrázek č. 1: Schéma typů VTOL [1] 

2.1. Naklápění letounu 

Technologie naklopení letounu je výrazně odlišná od dalších možných způsobů, které již 

byly představeny úvodem. Letadla tohoto typu při vzletu a přistání svisle sedí na ocasu a po 

dosažení dostatečné letové rychlosti dochází k překlopení z vertikálního do horizontálního 

letu. Přistání takovýchto letounů je podstatně obtížnější nežli u jiných. Některá řešení 

spočívala v konvenčním přistání na dráze, ale druhou možností bylo přistání shodné se 

startem. V tomto případě pilot provedl manévr pro umístění letounu do kolmé polohy 

a následně klesal zády k zemi. Takovéto řešení kolmého vzletu přináší důležitý benefit, není 

potřeba přídavného motoru, popřípadě jeho polohování. V tomto ohledu se tedy jedná 

o jednodušší provedení, protože není nutné počítat se zbytečnými prvky, které by za letu 

nebyly využity. Ovšem z nestandartního startu nám vyplývají jiné, nutné, technologické 

záležitosti.  
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Koncepce těchto letounů „Tail Sitter“ je řešena specifickými šípovými křídly a velkým 

ocasem ve tvaru kříže. Tento ocas musí být schopný udržet letadlo ve stabilním letu, startu 

i přistání, ale taktéž je nutné, aby unesl samotnou tíhu letadla v momentě kontaktu se zemí. 

Snížení hmotnosti a zlepšení letové stability je zajištěno malým poměrem velikosti trupu ke 

křídlům a ocasním plochám. Pohon zajišťují koaxiální protiběžné rotory, tedy dochází ke startu 

shodnému s vrtulníkem. V případě, že by byla použita pouze jedna vrtule, došlo by k roztočení 

letounu okolo své hlavní osy. Proto se používají protiběžné vrtule, které vyruší vznikající 

moment na letadlo. Pro generování dostatečné energie je vyžadována značná velikost listů 

protiběžných vrtulí. Ovšem jejich maximální velikost může být konstrukčně omezená, a proto 

tyto letouny nejsou schopné jakýchkoliv manévrů. [4] 

S kolmým letem je taktéž spojen problém polohy pilota a kokpitu. Kokpit je u letounu 

umístěn v přední části, tedy pokud je letadlo s tímto typem kolmého startu na zemi, pilot má 

obtížné nastoupení. Z toho důvodu je nutné přistavovat plošiny nebo konstrukce, které to 

umožní. Dále je pilot při startu nebo přistání zády k zemi, tedy je obtížné ovládání letounu, 

zvláště při přistání. Některá řešení umožňují případné překlopení sedadla, ale nejedná se 

o východisko problému. Následným problémem kokpitu v přední části může být ovlivnění 

těžiště při přistání. Při pokusech s těmito letouny během 20. století, kdy nebyla možnost 

počítačové dopomoci a částečné stabilizace automatickým systémem, se potýkali 

s problémem rizika převrácení, pokud nebylo přistání provedeno korektně, naprosto kolmo 

k zemi. Posledním problémem související s kokpitem, je katapultace pilota. Je důležité zajistit 

jeho bezpečnost, a proto se musí počítat se správným vystřelením sedadla. Mohlo by se stát, 

že při letu zasáhne vrtuli nebo při nízké letové výšce bude katapultován směrem přímo k zemi. 

[5] 

Důležitou položkou letu je přechod z vertikálního pohybu do přímého horizontálního 

a zpět. Při vzletu je nutné dosáhnout dostatečného vztlaku pod křídly, který bude roven či 

vyšší, než je tíha letounu. Následné přistání, pokud letoun nevyužívá konvenčního přistání, 

může proběhnout dvěma způsoby. Jednou z možností je přechod do kolmého letu, plynulé 

zpomalení a následné klesání zády k zemi. Druhou možnosti je přechod do kolmé pozice 

z horizontálního letu zvedáním přídě a postupnou ztrátou vztlaku. S tímto souvisí i ocas, na 

Obrázek č. 2: Vzlet a přistání při naklopení letounu [56] 
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který se letoun na zemi postaví. První pokusy byly prováděny s postavením letadla přímo na 

ocas, ale později došlo k inovaci. Došlo k namontování kol na ocas. Tyto kola mohou 

způsobovat potíže při přistání, ale přináší benefity k pohybu po zemi, i skutečnosti, že ocasní 

plochy nejsou v kontaktu se zemí a je možnost využití křidélek. Potíže, které kola způsobují 

spočívají v riziku převrácení. Systém zavěšení kol musí klást přiměřený odpor, protože pokud 

bude klást nadměrný odpor, může dojít k převrácení, v případě, že bude klást malý odpor, 

opět dojde k nerovnovážnému stavu a letadlo se převrátí. [6] 

Dále se podíváme na používaná technologická řešení, která byla okrajově zmíněna a poté 

si představíme příklady letounů s koncepcí naklánění a ukážeme si jejich vlastnosti. 

2.1.1. Příklady letounů s koncepcí naklápění 

V této kapitole si představíme konkrétní letouny z historie i současnosti a podíváme se na 

jejich vývoj i důležité vlastnosti. 

2.1.1.1. Atar Volant C.400 P a C.450 Coléoptère 

Letouny Atar Volant pochází od francouzských leteckých závodů SNECMA. Tohoto typu byly 

postupně vyvíjeny tři různé řešení, kdy každé následující vycházelo z předchozího. Postupně si 

ukážeme dvě varianty tohoto prvotního „Tail Sitteru“. [1] 

 
Obrázek č. 3: Atar volant C.400 P 1 (vpravo) a P 2 (vlevo) [57] 

První pokusy a zkušební testy byly provedeny na letounu Atar Volant C.400 P 1. Jedná se 

o dálkově (rádiově) řízený prototyp, kde bylo využito motoru pocházejícího z dílen SNECMA 

s označením Atar 101. Motor byl proudový, s axiálním tokem. Konceptem byl pouze 

oplášťovaný motor upravený pro potřeby letu a testovaní. Tedy k plášti byly připojeny čtyři 

nohy do kříže s přistávacími koly a uvnitř umístěn rádiový přijímač pro dálkové řízení. Před 

prvním reálným vzletem bylo provedeno mnoho testů tohoto bezpilotního prototypu. Zkoušky 
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probíhaly na pevném, kmitajícím a gyroskopickém stanovišti. Po úspěšném absolvování přešli 

konstruktéři k reálnému vzletu. Tento první vzlet nebyl pouze dálkově řízený, ale požadovalo 

se zajištění závěsnými lany. Letoun Atar se volně vznášel v prostoru a lan při těchto testech 

nebylo třeba, ale byly umístěny z důvodu možného rizika ztráty rádiové kontroly. Finální 

exhibiční lety zakončily úspěšné testy, při kterých letoun zvládal prudké obraty, let ve vysokém 

náporu větru nebo přistání v omezeném prostoru. Parametry, vzhledem ke shodě, budou 

zmíněny u další varianty, na kterou se podíváme. [1] 

Následujícím letounem založeným na předchozím je verze s téměř identickým označením 

Atar Volant C.400 P 2. Tento typ již není řízen dálkově, ale na vrchol trupu (při kolmé pozici) 

bylo umístěno sedadlo pro pilota s otevřeným kokpitem. Toto přímo pilotované řešení bylo 

takřka shodné s bezpilotní verzí. Díky umístění sedadla pro pilota se nepatrně zvýšila letová 

hmotnost na 5600 kg. Motor disponoval hmotností 880 kg a vyznačoval se tahem 22,0 kN. 

Pohon dokázal letoun udržet ve vzduchu přibližně čtyři až pět minut. Tento typ byl tedy již 

určen pro seznámení pilotů s letouny takovéto koncepce. [1][18] 

Dalším vývojovým stádiem se Atar Volant C.400 P 3, který měl již krytovanou pilotní kabinu 

s polohovatelným sedadlem. Tři prototypy toho typu byly pouze jako výzkumní předchůdci 

letounu obdobné koncepce, Snecma C.450-01 Coléoptère z roku 1959. Konstrukční řešení 

těchto modelů byly již představeny, tedy výsledný letoun nebude dále rozvíjen. Zkráceně lze 

říci, že se jedná o letoun s prstencovým křídlem o průměru 3,20 m. Vzletová hmotnost byla 

přibližně 3000 kg a poháněný byl upravenou verzí motoru Atar 101 E.V s tahem 36,28 kN. [19] 

 
Obrázek č. 4: SNECMA C.450 Coléoptète schématicky [58] 

2.1.1.2. Lockheed XFV-1 a Convair XFY-1 

Společně zde představíme dva letouny z důvodu, že model XFV-1 je obdobný s verzí XFY- 1. 

Skutečnost jejich podobností je v tom, že vzešly ze stejného konkurzu na stavbu letounu 

s kolmým startem. [19] 

Lockheed XFV-1 vzešel z konkurzu US navy, jejichž požadavkem bylo postavit letoun 

s možností kolmého startu při zachování vlastností stíhacích letounů. Na přídi trupu byly 

umístěny protiběžné vrtule s průměrem 4,88 m, z důvodů, které byly okrajově zmíněny. Vrtule 
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byly poháněny turbovrtulovým motorem firmy Allison, YT-40-A-6, o výkonu 4362 kW. Za 

motorem byl umístěn kokpit s překlopným sedadlem pilota o 45° a ocas byl tvořen čtyřmi 

plochami ve tvaru kříže. Kýlové plochy trupu i ocasu byly osazeny podvozkovými koly pro 

možnost konvenčního přistání či startu nebo jednodušší manipulaci po zemi. Maximální 

vzletová hmotnost letounu byla přibližně 7350 kg a dosahoval maximální rychlosti 800 km/h. 

Rozpětí hlavních nosných ploch včetně přídavných nádrží na konci bylo 9,40 m. [19] 

 
Obrázek č. 5: Lockheed XFV-1 [59] 

Ze stejného konkurzu jako předchozí model pochází i Convair XFY-1. Letoun je téměř 

shodný, ale liší se v zásadních prvcích. Používá stejné protiběžné vrtule, motor od výrobce 

Allison, překlopné sedadlo i podvozková kola na nosných plochách. Rozdílem oproti 

konkurenčnímu návrhu jsou velká trojúhelníková křídla s rozpětím 8,43 m, která začínají 

u kokpitu a jsou protáhlé až k ocasním plochám, se kterými tvoří křížový profil. Horní a dolní 

svislé ocasní plochy jsou určeny pro možné manévrování a mají na své odtokové hraně 

směrová kormidla. Maximální vzletová hmotnost byla přibližně 7370 kg a maximální 

dosažitelná rychlost ve výšce 4500 m byla 980 km/h. Tento, i předchozí, letoun byl vybaven 

výzbrojí, kterou mohly být letecké kanony nebo rakety. [19] 
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Obrázek č. 6: Convair XFY-1 [60] 

2.1.1.3. Ryan X-13 Vertijet 

Firma Ryan započala výzkumné práce v oblasti VTOL v roce 1947 a postupně došlo k vývoji 

X-13 Vertijet. Nejprve byl letoun zkonstruován pro konvenční vzlet i přistání na podvozkových 

kolech, později byly provedeny simulované kolmé vzlety, kdy byl letoun přichycen lanem 

v přední části trupu. Závěrem bylo absolvování komplexních zkoušek pro VTOL roku 1957, kdy 

došlo ke kolmému startu, přechodu do vodorovného letu a následnému svislému přistání. 

Letoun byl poháněn proudovým průtokovým motorem Rolls-Royce-Avon-RA.29, který 

disponoval statickým tahem 44,46 kN. Při kolmé poloze se letadlo vznášelo pouze díky tahu 

motoru. Proto bylo aplikováno řešení ovládání ve svislém režimu s pomocí proudové pohonné 

jednotky. Z ní byl vyveden systém vektorovatelné výfukové trysky, která byla spojena 

s ovládacími prvky. Trysky byly namontované na koncích křídel a umožňovaly tak ovládání 

letounu v momentě, kdy kormidla nemohla pozici ovlivnit, například při statickém visu, kdy 

nosné plochy neobtéká vzduch. Zmíněné křídlo mělo tvar delta s rozpětím 6,40 m, na jehož 

zadní části byly běžná kormidla pro řízení během konvenčního letu. [19][20] 

Start i přistání letounu probíhaly na vzletové konstrukci, neboli přívěsu. Sedadlo pilota bylo, 

jako u předem zmíněných modelů, otočné o 45°, ale i přes to bylo přistání náročné. Proto 

k přívěsu byla připevněna tyč s výraznými segmenty, která při přibližování zády k zemi 

ukazovala pilotovi aktuální výšku nad konstrukcí. Poté pilot klesal a při minimální vzdálenosti 

zachytil nosním hákem záchranné lano, které zabraňovalo převrácení a pomohlo usazení 

letadla. Maximální vzletová hmotnost byla přibližně 3300 kg a maximální dosažitelná rychlost 

v optimální výšce 777 km/h. Dolet byl stanoven na 410 km. [19][20] 
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Obrázek č. 7: Ryan X-13 Vertijet [20] 

2.2. Konvertoplány 

Konvertoplánem myslíme letoun, který je schopen určitých změn pro dosažení vztlaku 

v požadovaných situacích. Spojuje schopnost startu a přistání obdobnému helikoptéře a běžný 

let letadla. Základním prvkem je tedy možnost překlopení motorů. Při startu a přistání jsou 

hlavní osy motorů orientovány kolmo k zemi a při letu se překlápí do horizontální polohy. 

Těchto vlastností letoun nemusí využívat pouze v omezené míře na přechod mezi letem 

a přistáním, ale lze změnit konfiguraci během letu a dosáhnout tak dobrých manévrovacích 

schopností. Jak vidíme, výslednou podstatnou výhodou letounu můžeme považovat 

skutečnost, že pro vertikální i horizontální let je využito stejných pohonných jednotek. Díky 

tomu je značně usnadněna jedna část konstrukce. [7] 

Pokud se podíváme dále na konstrukci letounu, je nutné řešit náročnou záležitost 

s překlopnými pohonnými jednotkami. Je několik variant provedení, která budou dále 

zmíněny, ale v případě každé varianty se potýkáme s problémem variability. Variabilita sebou 

nese jak letové přínosy, tak konstrukční problémy. Za hlavní problém můžeme označit 

pevnostní problémy a obtížnější přenos napětí vzhledem k pohyblivým osám. Na základě 

polohovatelnosti rozlišujeme několik typů a variant provedení konvertoplánů. Prvním je 

možnost pouhého překlopení rotoru, tedy samotné pohonné jednotky, která bývá umístěna 

na konci křídel, hlavních nosných ploch. Další možností je překlopení celého nosného křídla, 

na kterém jsou rotory uchyceny pevně. Následujícím provedením je řešení pomocí 

oplášťované vrtule, kdy je vrtule v prstencovitém plášti a tvoří samostatné rotační těleso. Za 

poslední řešení lze označit překlopné proudové motory, které tvoří samostatnou kategorii, 

i přes jejich podobnost s překlopnými rotory. [8][9] 
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2.2.1. Překlopení rotoru 

Jedná se o koncept letounu se sklopným rotorem „Tilt Rotor“, z čehož plyne použití vrtule 

s relativně nízkým zatížením. Rotor je možné naklápět okolo hlavní osy nosného křídla do 

svislé či vodorovné polohy pro dosažení zdvihu nebo hnací síly. Pro let tedy využíváme náklonu 

vektoru tahu, zatímco trup i křídlo zůstává ve vodorovné poloze. Zásadní výhodou konceptu 

je jednoduchost, s jakou letoun může měnit letové režimy. Je usnadněna manévrovatelnost 

a díky rozdílným konfiguracím splňuje různorodé požadavky pro různé aplikace. Letoun má tři 

letové módy. Helikoptéra, který zaujímá při kolmém letu s horizontální polohou křídla, 

přechodný mód a letecký mód, kdy je letoun ve shodné konfiguraci s konvenčním letadlem. 

Ovšem řešení se potýká taktéž s problémy, jako je vlastní hmotnost naklápěcího zařízení, 

zajištění dostatečné pevnosti nebo aerodynamika, což značně omezuje jejich vývoj. [8] 

Výslednými problémy představované koncepce je špatná stabilita a občasný problém 

s ovladatelností. Tyto potíže plynou z umístění rotorů, které v režimu vrtulníku ženou vzduch 

pod sebe, to znamená, že je hnán kolmo na plochu křídla. Tím je způsobeno výrazné 

aerodynamické rušení plynoucí z dané pozice. Další velice obtížnou záležitostí je zajištění 

dostatečné bezpečnosti přechodu mezi režimem vrtulníku a režimem letadla a s tím spojené 

ovládání v daný okamžik. [10] 

 
Obrázek č. 8: Režimy vzletu a letu s překlopnými rotory [1] 

2.2.1.1. Bell V-22 Osprey 

Prototypem, který předcházel modelu Osprey je Bell XV-15. Ten vznikl během roku 1979 

z důvodu požadavků na kombinaci vrtulníku a letadla. Jednalo se o první letoun tohoto typu, 

který měl pozitivní výsledky během testů a úspěšně zvládl požadované letové módy bez 

poruchy a nehod. Později, v roce 1989, ve spolupráci s firmou Boeing přišel prvotní prototyp 

V-22 Osprey. Letoun má shodné konstrukční prvky se svým předchůdcem, což usnadnilo jeho 

vznik. Byl zkonstruován primárně pro armádu Spojených států, která může využít jeho 

variability i vysoké kapacity nákladu či posádky. Přeprava nákladu je limitována na 5760 kg při 

zavěšení na dvojité přepravní lano nebo 4536 kg při vnitřním naložení. Možnosti přepravy 

posádky jsou široké a letoun pojme 24 členů výsadku se čtyřmi členy posádky, tedy pilotů aj. 

[19][21][22] 
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Obrázek č. 9: Bell V-22 Osprey [61] 

Pohon je řešen dvěma turbohřídelovými motory firmy Allison typu T406-AD-400. Každý 

disponuje výkonem 4593 kW a pohání vrtuli o průměru 11,58 m. Překlopení rotorů mezi 

vertikální a horizontální pozicí, tedy o 90°, může trvat pouhých 12 sekund. Při kolmé pozici 

dochází k problémům s tokem vzduchu na křídlo, které byly již zmíněny. V této pozici letoun 

přichází přibližně o 10 % svého výkonu. Další potíže mohou nastat v moment, kdy vynechá 

jeden z motorů. V tu chvíli, letoun není schopen pokračovat pouze s jedním rotorem, a navíc 

je pilot nucen zastavit i druhý motor pro nouzová přistání, protože z důvodu nízké setrvačnosti 

není poškozený rotor schopen autorotace (tzn. samovolného roztočení při velkém náporu 

vzduchu). [19][21][22] 

Maximální rychlost letounu v konvenčním režimu a optimální výšce je stanovena na 

555 km/h. Dolet s 24 vojáky je stanoven na 740 km a maximální vzletová hmotnost při kolmém 

startu je přibližně 21300 kg. Rozpětí křídel, včetně roztočených rotorů, činí 25,76 m. Je možné 

dodat, že V-22 Osprey je schopen i režimu s krátkým či konvenčním vzletem, kdy nasměruje 

motorové gondoly s rotory požadovaným směrem. V tu chvíli může nést větší náklad, protože 

je schopen dosáhnout vyšší maximální vzletové hmotnosti, až 27440 kg. [19][21][22] 

Další vývoj ze základního V-22 Osprey chce provést úpravy pro větší bojové či přepravní 

schopnosti. Ale také je snaha o umístění spojovací hřídele mezi motory, aby při výpadku 

jednoho z dvojice motorů bylo možné zůstat ve vzduchu nebo provést bezpečnější nouzové 

přistání. [19] 

2.2.2. Překlopení nosného křídla 

Technologie naklápění nosného křídla „Tilt Wing“ vznikla z důvodu konstrukční problému 

při naklápění rotorů. Předem byl zmíněn problém s aerodynamikou, který souvisí s kolmým 

tokem vzduchu z vrtule na plochu křídla. Ten je díky naklopení celé nosné plochy eliminován, 

při zachování vodorovné polohy trupu, ale přináší sebou další problémy, které budou dále 

zmíněny. [8] 

V případě překlopení celé nosné plochy s pohonnými jednotkami dochází k eliminaci 

problému přenosu zatížení po křídle, které je spojité a lze konstrukci snáze řešit. Dalším 

benefitem, který byl již zmíněn, je tok vzduchu na křídlo v okamžiku kolmé polohy rotorů 

k zemi. V tu chvíli je vzduch hnán na náběžnou plochu stejně jako při letu a křídlo tedy neklade 
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tak vysoký odpor, jako v případě naklonění pouhého rotoru. Díky tomu letoun dosahuje 

v módu vrtulníku efektivnějšího vztlaku a je schopen rychleji stoupat. Stejně tak přechod 

z kolmého letu do vodorovného je podstatně jednodušší. Protože letoun nemusí letět v módu 

helikoptéry a čekat na dosažení vztlaku, překlápí celé křídlo postupně a získává potřebný 

vztlak. [8][11] 

Nicméně i tento koncept se potýká s možnými problémy. Konstrukční povaha nosné plochy 

znatelně zvyšuje výslednou hmotnost letounu. Je to způsobeno překlopným řešením pro 

dosažení dostatečné pevnosti pro všechny letové režimy. Dalším problémem je náchylnost 

letounu na nárazové větry v režimu kolmého letu. To plyne z polohy křídla, kdy vektor toku 

vzduchu způsobený větrem může být kolmý na nosnou plochu a ovlivnit řízení, tedy i snížit 

účinnost vznášení. [8][11] 

2.2.2.1. Canadair CL-84 

Model CL-84 zůstal pouze experimentálním letounem po celou svou dobu, kdy byl vyvíjen 

a byla snaha o jeho výrobu. Celkově byly vyrobeny, mezi lety 1965 a 1974, čtyři stroje tohoto 

typu. Obecně lze říci, že přispěl i k vývoji již představeného V-22 Osprey. Křídlo během režimu 

konvenčního letu bylo umístěno s typickou polohou pro hornoplošníky. Toto řešení, kromě 

letových benefitů, bylo navrženo hlavně z důvodu velikosti rotorů. Při konvenční poloze na 

zemi by, při jiném řešení, mohly nastat obtíže se zásadním omezením velikosti lopatek rotoru. 

K naklopení hlavní nosné plochy, s dvěma motory, docházelo hydromechanickým pohonem, 

Obrázek č. 10: Režimy vzletu a letu s překlopným křídlem [10] 
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pro dosažení dostatečného výkonu k překlopení. Rozsah naklopení byl mezi +2° až +102°, takže 

lze říci, že je letoun schopen umístit křídlo, s rozpětím 10,56 m, do záporného směru 

a teoreticky dosáhnout při vertikálním režimu i letu vzad. [19][23] 

Motorové gondoly byly, stejně jako u jiných koncepcí s překlopným křídlem, umístěny 

přibližně ve 2/3 délky křídla směrem od trupu letounu. Každá gondola byla osazena 

turbohřídelovým motorem Avco-Lycoming-T53 o výkonu 1118 kW. Pohonná jednotka 

předávala výkon na vrtuli o průměru 4,30 m. Motory byly propojeny spojovací hřídelí, která 

umožnila pohon při poruše jednoho z dvojice jednotek. V momentě, kdy došlo k poruše, 

příslušná pohonná jednotka se odpojila od rotoru prostřednictvím spojek a druhý motor mohl 

pohánět obě vrtule. Výhodou umístění a velkostí rotorů byla skutečnost, že neustále byl na 

křídlo hnán vzduch a bylo zajištěno nepřetržité obtékání a produkce vztlaku při letovém 

režimu. [19][23] 

Řízení modelu CL-84 bylo obtížné. Proto se při vývoji zaměřili na řešení s pomocí počítačové 

stabilizace otáček. Pro zajištění stabilních otáček rotoru byl nutný správný úhel nestavení 

lopatek. Ten byl zprvu nastavován samovolně při prudké změně polohy výkonové páky, tedy 

požadovaného výkonu. Proto byl přidán regulátor pro nastavení úhlu lopatek a zabezpečení 

stabilních otáček rotoru. Další prvkem pro zlepšení ovladatelnosti letounu byly dvě malé 

protiběžné vrtule na konci trupu. Ty byly umístěny v horizontální poloze a zlepšovaly řízení 

letu při otáčení okolo příčné osy, stabilizaci v přechodné fázi a volném visu. [19][23] 

Maximální rychlost letounu, které mohl dosáhnout byla 517 km/h v optimální letové 

hladině. S užitečnou zátěží 1050 kg dosahoval doletu 550 km a disponoval maximální 

vzletovou hmotností 5175 kg. Stejně jako koncepce s překlopným rotorem, zde byla možnost 

krátkého vzletu a přistání, což rozšiřovalo hmotnostní parametry oproti kolmému startu. V tu 

chvíli se zvýšila užitečná zátěž na 1920 kg a vzletová hmotnost až na 6577 kg. Rozvoj byl nadále 

plánován, pro přepravu nákladu i cestujících s výkonnějšími pohonnými jednotkami, protože 

se jednalo o slibnou koncepci. Ale program vývoje byl ukončen a nadále se v tomto řešení 

nepokračovalo. [19] 

 
Obrázek č. 11: Canadair CL-84 [62] 

2.2.3. Překlopná oplášťovaná vrtule 

Letouny s překlopnou oplášťovanou vrtulí „Tilt Duct“ jsou obdobou letadel s překlopnými 

rotory. Disponují minimálně dvěma pohonnými jednotkami upevněnými buď na konci nosných 

ploch nebo jako nahrazení hlavních křídel. [12] 
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Benefity tohoto konceptu jsou značné. Důležitým prvkem je oplášťování vrtule. Plášť je 

tvořen skořepinou, která s maximální přesností kopíruje rotor a zároveň umožňuje maximální 

průtok vzduchu. Přidáním takového prstence mohou listy vrtule generovat přítlačnou sílu na 

skořepinu a tím během letu ve směru osy zvyšovat průtok rotorem. Z toho vyplývá snížená 

zátěž listů, díky čemuž se snižuje efekt kavitace a stlačitelnosti média. Oproti běžným vrtulím 

je taktéž přínosem, že rotor může mít výrazně větší rozměry, právě díky opláštění. U volných 

vrtulí může docházet k vzájemnému rušení, avšak v tomto případě plášť možné rušení 

eliminuje. To umožní větší tah vrtule, tedy i vyšší stoupavost a sílu zdvihu. Neméně důležitou 

výhodou je také snadnější výroba, tudíž nižší cena, plynoucí z absence otočných desek a závěsů 

vrtule. [12][13] 

Ovšem pojetí oplášťované vrtule má také své nevýhody. Prvním důležitým problémem je 

zvýšení hmotnosti. Prstencový kryt tvoří nemalou část celku letounu a jak bylo zmíněno, je 

možnost výrazně větších rotorů, které nám opět přináší zvýšení hmotnosti jednotky. Další 

obtíží, s kterou se konstrukce shledává je stavba prstence. Pro vysokou účinnost rotoru za letu 

je žádaný tenký profil, ale naopak pro vznášení je vhodné mít prstenec zaoblený. Takže se 

jedná o kompromis pro dosažení dobrých letových vlastností ve všech módech a pevné 

geometrie. Posledním problémem může být vibrace rotorů způsobená nízkými rychlostmi. 

Vibrace pocházejí od protilehlých motorů a pomalu rotujících vrtulí. [12][13] 

2.2.3.1. Bell X-22 a Bell Nexus 

X-22 vznikl na popud amerického námořnictva v 60. letech. Prvotní prototyp byl označen 

jako D2171. Jeho úkolem bylo splnit funkci lehkého transportního letounu.  Koncepce 

požadovala 4 rotory, které se firma Bell rozhodla vyřešit oplášťovanou verzí. V přední a zadní 

části letounu byly umístěny dvojice trojlistých vrtulí v oplášťovaných prstencích o průměru 

2,13 m. Každá byla poháněna svým turbohřídelovým motorem, umístěným v párech na zadní 

části nosných ploch, vyrobeným v General Electric s označením YT58-GE-8D. Tato pohonná 

jednotka disponovala výkonem 932 kW. Let byl řízen modulací poměru dopředného tahu 

a nosného vztlaku, díky překlápění prstenců. Dále byl tah ovlivněn nastavením listů vrtulí 

a manévrování pomohlo vychýlení výškových kormidel a směrovek v kombinaci s tokem 

vzduchu za rotory. [19][24] 

 
Obrázek č. 12: Bell X-22 [63] 
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Díky modulaci měl letoun rozdílné rozpětí na přední a zadní dvojici prstenců. Vpředu bylo 

rozpětí 7,01 m a vzadu 11,96 m. Zadní rozpětí je větší z důvodu umístění gondol na krajích 

nosných ploch, oproti přední dvojici. Dalším důvodem je tok vzduchu a produkce tahu. To by 

bylo v případě umístění rotorů za sebe do zákrytu neefektivní a takto se vrtule příliš vzájemně 

neovlivňují. Zprvu maximální rychlost, které letoun mohl dosáhnout byla stanovena na 

410 km/h v optimální výšce, ale později výrobce uvedl maximální rychlost 520 km/h, které 

ovšem nebylo nikdy reálně dosaženo. Užitečná zátěž letounu byla 544 kg a maximální vzletová 

hmotnost byla 7600 kg. [19][24] 

Stejně jako jiné koncepce s překlopnými rotory či nosnými plochami, i tento letoun mohl 

využít krátkého startu a přistání. Toho dosáhl při překlopení prstenců do polohy o 45°. Tento 

režim letounu značně zlepšil možnosti přepravy nákladu. I přes své úspěšné testování a vývoj 

byla projekt v osmdesátých letech pozastaven a nebyl znovu obnoven. [19][24] 

Nicméně Bell se aktuálně snaží o vývoj obdobné koncepce letounu s překlopnými 

oplášťovanými vrtulemi. Model s označením Nexus 4EX vychází z již představeného modelu 

X-22. Má obdobně umístěné prstence se stejným řešením nosných i ocasních ploch. 

Podstatným rozdílem je zvýšení efektivity rotorů, protože na rozdíl od X-22 s třemi listy má 

Nexus pětilisté vrtule. Ovšem nejzásadnějším rozdílem je pohonná jednotka Nexusu. Není zde 

použito konvenční letecké palivo, ale elektřina. Bell tento model označuje jako eVTOL s čímž 

plánuje svou budoucnost v této koncepci. Prozatím jsou parametry letounu stanoveny 

následovně. Maximální dolet má být vyšší než 95 km a hmotnost 3175 kg. Prozatím, bez 

autonomního pilotování, by měl pojmout čtyři cestující se zavazadly a jednoho pilota, později 

pět cestujících. Cestovní rychlost za daných podmínek je 150 km/h. [25][26] 

Nexus cílí na pohyb ve městě. Z toho důvodu klade důraz na udržitelnost, bezpečnost 

a přístupnost letů. Z hlediska bezpečnosti Bell spoléhá na svou pokročilou distribuci 

elektrického pohonu, stejně jako na pokročilé senzory schopné zajistit spolehlivou dopravu 

bez potřeby pilota. Dalším je udržitelnost, která je zde zmíněna z důvodu pohonu na 

elektrickou energii. Společnost prosazuje provoz s nízkou hladinou hluku, čímž může cílit na 

komunitní přepravu a kontroverzní čistotu výkonu. Poslední položkou je dostupnost, která by 

měla být ovlivněna nízkou cenou přepravy a Nexus by tak byl přístupný pro každého. [25][26] 

 
Obrázek č. 13: Bell Nexus 4EX [26] 
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2.2.4. Překlopné proudové motory 

Překlopné proudové motory „Tilt Jet“ se od předchozích liší pohonnou jednotkou, ale 

řešení je shodné s překlopnými rotory. Motory jsou umístěny na konci nosných ploch 

a produkují tah v požadovaném směru, dle klopení. Značnou výhodou použití proudových 

motorů je vysoký výkon. Motor dokáže v okamžiku vyvinou, v poměru s rotorem, extrémní 

výkon a dosahovat vysoké stoupavosti ve vertikálním režimu. Stejně tak je letoun schopen 

vyšší dopředné rychlosti a obratnosti, které s rotory není možné dosáhnout. Nicméně 

podstatnou nevýhodou je produkce tepla od motorových jednotek, které může poškozovat 

pozemní plochy při polohování do kolmého směru. [14] 

2.2.4.1. Bell D-118 

Modelů koncepce s překlopnými proudovými motory bylo vyvíjeno velice omezené 

množství. Jedním z nich je typ D-118 od firmy Bell. V průběhu vývoje bylo navrženo více 

označení pro armádní užití. Vzhledem k tomu, že letoun nikdy nesloužil, tak označení nebyla 

oficiálně přidělena, ale je možné pod nimi tento typ najít. Bývá označován jako „XF-109“ nebo 

„XF3L-1“. Ještě je možné zmínit původní výkresové označení „Model-2000“, ale to bylo 

obratem změněno. Projekt vznikl roku 1955 na popud letectva a námořnictva Spojených států 

amerických. Pro vývoj modelu letectva bylo přiděleno již zmínění označení XF-109 a pro verzi 

námořnictva XF3L-1. Požadavkem bylo zkonstruovat letoun s režimy VTOL, který bude 

podobný stíhacímu letounu z té doby, Lockheed F-104 Starfighter. Při porovnání Starfighteru 

s D-118 je možné vidět jejich podobnost. Plánem bylo využití na stejné a víceúčelové mise 

s možností nadzvukové rychlosti, konkrétně přes Mach 2. [27][28] 

 
Obrázek č. 14: Bell D-118 [27] 

Z větší části se u D-118 jedná o konvenční konstrukci. Pilot je usazen v přední části trupu 

v kokpitu a letoun byl plánován pouze jako jednomístná verze. Před kokpitem je ostrý špičatý 

kužel, který tvoří náběžnou plochu trupu. Po stranách, na horní části trupu, za pilotem byly 

hlavní nosné plochy, které se směrem od trupu zužovaly a byly symetrické podél příčné osy. 

Na konci křídel byly připevněny překlopné motorové gondoly, každá s dvěma proudovými 
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jednohřídelovými pohonnými jednotkami firmy General Electric J85-GE-5, které sloužily pro 

vertikální i horizontální let. Další dvojice stejných jednotek byla namontována na zádi kokpitu 

pro zlepšení tahu při vertikálním pohybu. Poté ještě v zadní části trupu byly umístěny dva 

obdobné motory od stejného výrobce J85-GE-19. Tato dvojice byla určena pouze pro 

horizontální pohyb. Model GE-5 produkoval tah 11 kN a s přídavným spalováním 16 kN, kdežto 

model GE-19 produkoval tah až 14 kN a s přídavným spalováním 20 kN. Díky těmto pohonným 

jednotkám se letoun mohl pohybovat až Mach 2,3. [27][28] 

Dolet byl stanoven na 3700 km a bojový rádius do 2170 km. Maximální operační výška byla 

odhadnuta na 18 km. Maximální vzletová hmotnost se určila na 10890 kg a prázdná hmotnost 

6260 kg. Rozpětí křídel bylo 7,25 m. Nicméně všechny představené údaje zůstaly teoreticky 

pouze na papíře. Za celý vývoj Bell vyrobil pouze jeden model makety. V roce 1961 projekt 

ukončili z důvodu vysoké finanční náročnosti a složitosti konstrukce. [27][28] 

2.3. Vektorování tahu a zdvihová pohonná jednotka 

Proudové a tryskové motory přinesly na pole letectví možnost obrovského výkonu a mnoho 

nových možností využití letounu. Ovšem i přes benefit pohonné jednotky, letadlo stále 

potřebuje rozjezdovou a přistávací dráhu, pro dosažení vztlaku pod křídlem či zbrždění 

dopředného pohybu. Proto inženýři v SSSR a Spojených státech, v průběhu šedesátých let 

minulého století, začali řešit eventualitu kolmého startu i dosednutí zpět na zem. Obě strany 

přišli s vlastním řešením, jedním byl samostatný nakloněný proudový motor a druhým řešením 

byl centrální ventilátor. Později došlo na návrh jiného východiska, vektorování tahu 

a usměrnění tak výkonu požadovaným směrem. [8] 

2.3.1. Zdvihová pohonná jednotka 

Úvodem jsme si ukázali dva možné způsoby, jak je řešena zdvihová pohonná jednotka, nyní 

se na ně zaměříme více. Prvním je proudový motor „Lift Jet“, pocházející ze Sovětského svazu. 

Jedná se o přídavný motor umístěný nejčastěji ve spodní částí trupu letounu. Jednotka tvoří 

pouze aerostatický zdvihový výkon a nijak nepřispívá dopřednému pohybu, tedy nevyžaduje 

pohyb vzduchu po nosných plochách. Ovšem toto řešení přináší spíše nevýhody, kterých je 

mnoho. Samostatná pohonná jednotka disponuje vysokou hmotností a při samotném letu 

není využita, takže se jedná o zbytečnou mrtvou hmotnost. Dalším problémem je vysoká 

spotřeba paliva pro vyvinutí potřebného tahu. A posledním důležitým negativem jsou rozměry 

a umístění. Motor, který je takto umístěn zabírá prostor, který může být věnovaný palivu či 

řídícím systémům. [8] 

Druhým řešením zdvihu je centrální zdvihový ventilátor „Lift Fan“, pocházející ze Spojených 

států. Rotor ventilátoru je poháněn přes hnací hřídel hlavním motorem a nepotřebuje tak 

přídavné jednotky. Letoun tedy kolmo vzlétne pomocí ventilátoru a následně přejde na vztlak 

pod hlavními nosnými plochami pro dopředný pohyb. Eliminace přídavného motoru částečně 

vyřešila problém zbytečného zvýšení hmotnosti, ale stále takové letadlo má vyšší hmotnost 

než konvenční letoun stejného typu bez ventilátoru. Taktéž zabírá zbytečný prostor v trupu, 

a navíc je pro umístění rotoru nutné dostatečně trup rozšířit. [8][15] 
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2.3.1.1. Yakovlev Yak-38 Forger 

Letoun vyvinutý, stejně 

jako koncepce zdvihové 

pohonné jednotky, 

v Sovětském svazu během 

období Studené války 

v osmdesátých letech. 

Vývoj byl cílený pro 

námořní letectvo a během 

své služby se vyskytoval 

pouze na těžkých 

leteckých křižnících třídy 

Kyjev. Můžeme se setkat 

s dvěma různými 

označeními letounu. Jedním je typ Forger-A, který sloužil jako jednomístná verze a Forger-B, 

který sloužil jako dvoumístná verze. Při návrhu Yak-38 se sovětští inženýři inspirovali na stroji 

ze západu se schopností kolmého startu Hawker P.1127. Ovšem na rozdíl od Britů, kteří použili 

dále představené vektorování tahu, oni vytvořili svoji vlastní koncepci zdvihové jednotky. Díky 

této zásadní rozdílnosti jsou si letouny podobné pouze vnějším vzhledem, ale uvnitř jsou 

naprosto rozdílné. Nicméně Forger nebyl prvním sovětským VTOLem, tím byl demonstrační 

prototyp krátkých a svislých vzletů Yak-36. Díky tomu vývoj vnitřní konstrukce letounu 

nezačínal bez jakýchkoliv základů, nicméně i přes to byly testy na počátku prováděny pouze 

pro podzvukový let. [19][29] 

Yak-38 používá pro dopředný pohyb kombinovanou pohonnou jednotku. Jednou částí je 

hlavní proudový motor se schopností změny vektoru tahu přestavitelnými tryskami 

umístěnými na bocích trupu za nosnými plochami. Tato hlavní pohonná jednotka je od výrobce 

Ljulka se označením AL-21F. Disponovala statickým tahem 80,05 kN a při přídavném spalování 

110 kN. Sekundárním pohonem je dvojice vertikálně orientovaných zdvihových proudových 

motorů, které jsou umístěny těsně za kokpitem. Zdvihové motory jsou typu Kolesov-ZM, každý 

se statickým tahem 36,79 kN. Tyto vertikální pohonné jednotky nejsou během dopředného 

letu využívány, jak jsme si již zmínily. Proto jsou na horní části trupu zakrytované 

perforovaným plátem (viz obrázky č. 15 a 16). Během svislého letu či přistání je možné vidět, 

že plát se vyklopí směrem nahoru, aby došlo k maximálnímu možnému sání objemu vzduchu 

a motory tak dosahovaly nejvyššího produkovaného tahu. [19][29] 

Profil letounu byl řešen jako u konvenčního stíhacího letadla s tryskovým pohonem. Přední 

části trupu začínala ostrým kuželem, který tvořil náběžné plochy. Dále byl posazený kokpit a na 

bocích začínalo sání vzduchu pro horizontální pohonné jednotky. Za sacími otvory byly 

usazené hlavní nosné plochy s rozpětím 7,32 m. Avšak křídla bylo možné přibližně v polovině 

překlopit směrem na horu o více něž 90°. To sloužilo pouze k přepravě a uskladnění letounů 

na letadlové lodi či v transportním letadle pro zvýšení převozní kapacity. Celé letadlo bylo 

řízeno pouze prvky na křídlech a ocasních plochách, nikoliv pohonnými jednotkami. 

Následující uvedené charakteristiky jsou pouze přibližné, protože tehdejší Sovětský svaz 

neuváděl přesné hodnoty a inženýři ze západu museli po shlédnutí letových vlastností tyto 

Obrázek č. 15: Yakovlev Yak-38 Forger [64] 



35 
 

údaje upravit. Maximální rychlost, které mohl Yak-38 dosáhnout je 1126 km/h na úrovni 

mořské hladiny. Nejvyšší možný dolet byl stanoven na 740 km a maximální vzletová hmotnost 

13000 kg. [19][29] 

Vzhledem k tomu, že se jedná o bojový letoun, tak mohl nést též zbraňové systémy. Sověti 

toto vyřešili pomocí modulů, které bylo možné měnit a přemisťovat. Forger měl na spodní 

vnější ploše křídel čtyři závěsné systémy, na kterých mohl nést až 3600 kg. V bojových akcích 

byl letoun nasazen pouze párkrát, protože nedosahoval očekávaných schopností a vlastností. 

Proto byl projekt se Yak-38 během devadesátých let ukončen. [19][29] 

 
Obrázek č. 16: Yakovlev Yak-38 Forger_schéma [64] 

2.3.2. Vektorování tahu 

Pozdějším návrhem je vektorování tahu „Vectored Thrust“. Jedná se o nejaktuálnější 

systém používaný pro vertikální vzlety. Technologie spočívá ve vychylování proudu výfukových 

plynů z turbodmychadla s rotujícími lopatkami nebo tryskami. Tudíž lze touto metodou řídit 

úlovou rychlost nebo kolmý let, protože jednotka zvládá vychýlení o 90 stupňů, vzhledem 

k hlavní ose letounu. Je zřejmé, že tento typ řešení pohonu bude použitý na armádních 

a bojových letadlech, nikoliv na civilních. Z toho plyne podstatný benefit, kterým je značná 

manévrovatelnost. Usměrnění toku tahu, stejně jako u rotorových letounů, výrazně pomáhá 

k nestandartním a rychlým manévrům, ale i k provedení zatáček a obratů s menším zatížením 

křidélek nebo výškovky. Ovšem i přes své značné benefity je vektorování tahu postiženo 

několika negativy. Hlavním je zvýšená hmotnost, která plyne ze skutečnosti, že motor musí být 

dimenzován spíše ke kolmému zdvihu letounu než k dopřednému pohybu. Další obtíží je 

přídavné spalovaní. K vektorovatelným jednotkám je obtížné tuto konstrukci začlenit a poté je 

obtížné dosahovat s letounem nadzvukových rychlostí. Poslední problém je shodný s letadly 

s překlopnými proudovými motory a tím je možnost poškození vzletové či přistávací plochy. 

Závěrem je možné zmínit, že vektorování tahu se hojně rozšířilo do kosmonautiky, kde značně 

napomáhá řiditelnosti rakety. [8][16] 
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2.3.2.1. Lockheed Martin F-35 Lightning II 

Vývoj víceúčelového 

stíhacího letounu F-35, 

pocházející ze Spojených 

států amerických, započal 

v roce 1997 a později roku 

2001 Lockheed představil 

prototyp X-35. První 

produkční kusy F-35 byly 

prezentovány roku 2006 

a v roce 2015 byl letoun 

zařazen do vojenské 

služby. Tohoto modelu jsou vyráběny tři různé typy. Označení „A“ je pro variantu 

s konvenčním letem i přistáním, „C“ je určeno pro operace z letadlových lodí a „B“, které nás 

bude zajímat, je charakteristické kolmým vzletem a přistáním. Právě tento typ byl zařazen do 

služby jako první. Jedná se o nejmodernější letoun z doposud představených. Byl sestrojen 

jako náhrada za jiné víceúčelové stíhací letouny různých typů. Jeho bojeschopnost je založena 

na automatickém řízení a elektronických součástech. Na celém plášti je umístěna řada 

senzorů, které přenáší informace přímo pilotovi nebo jeho podpoře. Snímá 360° okolo letounu 

a ovládá tak taktický prostor. Udává polohy okolních objektů v širokém spektru, může rušit 

nepřátelské radary či útoky a umožňuje lokalizovat jiné ozbrojené síly. [30][31] 

Schopnost vertikálního vzletu a přistání dodává letounu jednotka Rollce-Royce Liftsystem 

s označením F-135-PW-600. Tato pohonná soustava se skládá z ventilátoru umístěného za 

kokpitem, který je spojen s dvouproudovým motorem Pratt & Whitney F135 pomocí hnacího 

hřídele. Dále z motoru vedou směrem do křídel malé trysky, které zlepšují ovládání a stabilizaci 

a za motorem je vektorovatelná výfuková tryska. Pro kolmý vzlet a přistání se tryska pod 

ocasem letounu otočí, přibližně za 2,5 s, směrem k zemi, tedy o 90° až 92° z konvenční polohy. 

Za kokpitem se směrem nahoru odklopí kryt pro efektivní sání vzduchu do zdvihového 

ventilátoru a pilot může postupně zvyšovat tah motoru. Při tomto režimu je tah distribuován 

do jednotlivých částí přibližně 46 % pro ventilátor, 46 % pro vektorovatelnou výfukovou trysku 

a 8 % pro stabilizační trysky. Celkový maximální produkovaný tah jednotky je 182,4 kN, ale 

v režimu VTOL lze dosáhnout maximálního tahu 180,8 kN. Díky tomuto pohonnému systému 

letoun dosahuje dopředné rychlosti bez přídavného spalování až Mach 1,2 a s přídavným 

spalování Mach 1,6 v ideální letové výšce. [30][31][32][33][34][35] 

Letoun je řízen konvenčním způsobem pomocí flaperonů na křídlech o rozpětí 10,7 m, 

kormidlem a horizontálními stabilizačními plochami, které tvoří ocasní plochy. Nicméně 

nekonvenční pohon umožnuje vektorování tahu i při konvenčním letu, díky čemuž F-35B může 

provádět výrazně efektivnější manévrování. Výzbroj je díky této rozšířené pohonné jednotce 

značně omezena, a proto může letoun nést ve vnitřním prostoru pouze dvě řízené bomby o 

hmotnosti 450 kg a ve vnějším závěsném systému dvě rakety vzduch-vzduch. Maximální 

vzletová hmotnost je stanovena na 27215 kg a z toho 6800 kg zbraňových systémů. Maximální 

dolet je 1667 km a dostup až 15 km. Z důvodu obtížnější konstrukce je F-35B oproti ostatním 

typům limitován v letovém násobku na 7. [30][31][35] 

Obrázek č. 17: Lockheed Martin F-35 Lightning II [65] 
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Aktuálně letoun slouží v mnoha zemích a pro mnoho armád. Jeho momentální cena je 101,3 

milionu USD. Užitnost je velice rozšířená díky rozsáhlému spektru vlastností, kterými může být 

bojová rychlost a obratnost, pokročilé schopnosti komunikace a podpora informacemi ze 

senzorů. [30][31] 

 
Obrázek č. 18: F-35 Lightning II_schéma [65] 

3. STOL 

Zkratka STOL vyjadřuje „Short Take-Off and Landing“, tedy krátký vzlet a přistání. Většinou 

se jedná o letadla charakterizované jako ultralehké, ale jsou zde zařazený i dopravní vrtulové 

letouny s malými přepravními kapacitami. Obecně mluvíme o letounech, které jsou schopné, 

díky svým konstrukčním prvkům a letovým charakteristikám, vzletu a přistání na výrazně 

kratších plochách nežli konvenční letadla. Délka přistávací plochy a podmínky pro získání 

označení STOL jsou definovány paktem NATO. Pro vzlet musí letoun urazit maximálně 1500 

stop, tedy 450 metrů a zároveň být schopný přeletět překážku vysokou 50 stop, tedy 15 metrů. 

Stejně tak při přistání, letoun přeletí identickou překážku a musí zastavit 1500 stop, tedy 450 

metrů, od minutí překážky. Důležitou zmínkou je taktéž skutečnost, že přistávací plochou není 

myšleno pouze letiště s upraveným povrchem, ale může se jednat též o nezpevněné povrchy, 

jako jsou polní letiště nebo o vodní plochy. [36][37] 
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Obrázek č. 19: STOL definice [37] 

Modifikace letounu pro krátký vzlet a přistání probíhají různými způsoby, které si dále 

detailněji rozebereme. Nejprve si je úvodem představíme. Pro dosažení velmi nízkých hodnot 

pro rozjezd a brždění je značná pozornost kladena na snižování pádové rychlosti. Čím menší je 

pádová rychlost letounu, tím dříve může přejít z rozjezdu do letu. Stejně tak, pokud bude 

dosahovat nižší rychlosti při přistání, tak po dosednutí zastaví snadněji a rychleji. Taktéž pro 

vzlet je snaha dosáhnout nejlepšího možného poměru výkonů ku vzletové hmotnosti a pro 

přistání se využívají silné brzdy v kombinaci s dalšími prvky pro snížení dopředné rychlosti, jako 

jsou obraceče tahu nebo spoilery. [37] 

Základním prvkem letounu je křídlo, na kterém primárně závisí vztlak a schopnost letu. 

Z toho plyne, že je snaha o jeho nejpříznivější možnou modifikaci pro danou kategorii. S křídly 

souvisí právě jejich modifikační prvky. Těmi můžou být sloty, vnější a vnitřní vztlakové klapky 

či křidélka. U křídla je taktéž rozlišován jeho typ, tedy tvar, který značné ovlivňuje tok vzduchu. 

Dalším prvkem je ocas a jeho plochy, který má vliv na výslednou aerodynamiku letounu, 

popřípadě ovlivní možnosti řízení v nízkých rychlostech, s čímž souvisí i kormidlo upravené do 

nízkých rychlostí. Mezi poslední charakteristiku patří pozice letounu na vzletové ploše. Tedy 

zda je kabina nakloněna, kdy se jedná o letadla s ostruhou nebo je kabina umístěna 

rovnoběžně s plochou a využívá příďový podvozek. Závěrem je možné zmínit trup letounu, 

jehož profil nebude, vzhledem ke kategorii, proměnný. [38] 

V dalších částech se podíváme na představené prvky a charakteristiky související s STOL 

podrobněji. Rozebereme jejich výhody a nevýhody. Taktéž se zaměříme na letouny, které tuto 

kategorii zastupují. Představíme, jak malé lehké letouny určené pro vzlet z pevné plochy, tak 

i větší dopravní letadla, ale i odlišné zástupce, kteří jsou určení pro nestandartní podmínky. 
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3.1. Jednotlivé prvky letounu 

V této kapitole se podíváme na již úvodem představené prvky letounu STOL podrobněji. 

3.1.1. Křídlo 

Křídlo je základní nosnou plochou letounu, tedy je snaha mít jeho maximální plochu pro 

dosažení nejvyššího možného vztlaku. Oproti tomu je také výraznou zátěží, která sníží 

schopnosti STOL, takže je hledán vhodný kompromis. Dále je podstatným aspektem i rozpětí 

křídla, protože je předpoklad, že se letoun v této specifikaci bude pohybovat na stísněných 

plochách. Ať zmíníme letiště s pevnou plochou nebo vodní hladinu, obecně STOL musí být 

schopný operovat, jak na krátké, tak i na úzké vzletové a přistávací dráze. Návrh křídla tedy 

probíhá tak, že chceme dosáhnout vysokého vztlakového koeficientu na malé nosné ploše. Je 

také vhodné zmínit, že převážně je používána konstrukce hornoplošníku, která přináší lepší 

manévrovací možnosti a překonávání překážek. Oproti ostatním konstrukcím se nejlépe chová 

v pádových rychlostech, ale oproti dolnoplošníku mají delší vzletovou dráhu, protože je méně 

ovlivněn přízemním efektem. Na druhou stranu mají hornoplošníky kratší přistávací dráhu. 

[38] 

Důležitým prvkem, který bude mít svou roli na vztlaku generované křídlem je typ zakončení 

křídla. Během letu dochází k vyrovnávání tlaku mezi spodní a horní plochou křídla kolem konce 

křídla. Z toho důvodu se tvoří víry, kruhového 

tvaru, snažící se o vyrovnání tlaků. Prvním je 

obdelníkovitý a zaoblený tvar, které se v profilu 

výrazně neliší. Zde se sekundární proud směřující 

ze spodu na hodní část plochy okolo hrany. Tím 

vzniká kruhový vír, jehož střed rotace je situovaný 

do plochy křídla. Dalším typem je tvar se 

skloněným nebo vyvýšeným tvarem konců křídel. 

Tyto tvary zabraňují plynulému proudění vírů, tedy 

omezují ztrátu energie způsobenou tímto jevem. 

Ovšem na každý letoun musí být ohyby speciálně 

navrženy. Závisí na jejich délce i sklonu. Navíc 

podstatnou nevýhodou pro STOL je navýšení 

hmotnosti, způsobené tímto prodloužením křídla. 

Posledním typem je Hoernerovo křídlo. Zde se 

jedná o typ se šikmým zakončením, to znamená, že 

rozpětí křídla na spodním vláknu je menší nežli na 

horním, tedy na konci křídla je vytvořen pomyslný 

trojúhelník s přeponou směřující k zemi. Tento typ 

křídel poskytuje nejvyšší efektivní rozpětí, protože 

vznikající víry jsou značně vzdáleny od plochy 

křídel, tedy jej méně ovlivňují. [38][39] 

Obdelníkový tvar zakončení je obecně 

nevhodný. Způsobuje díky ostrým hranám víry a je 

pro moderní aplikace nevýhodný. Obdobný je Obrázek č. 20: Tok vírů [38] 
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zaoblený tvar, který již disponuje lepšími výsledky. Obtékání je plynulejší a křídlo tak poskytuje 

lepší součinitel vztlaku vůči součiniteli odporu. Zajímavé výsledky poskytuje Hoernerovo 

křídlo, které odkloní víry na dostatečnou vzdálenost od plochy křídla a dochází tak k nízkému 

ovlivnění. Díky tomu poskytuje nejlepší výsledky v případě porovnání s předchozími dvěma 

typy, tudíž je často používané. Výhodné jsou na letounech STOL i vyvýšené konce křídel. 

Poskytují vysoký součinitel vztlaku, ale jak již bylo zmíněno, je u nich problém s vyšší 

hmotností. Polohováním těchto zakončovacích křidélek je možné dosáhnout odlišného vztlaku 

u různých letounů a různého ovlivnění větry. V případě porovnání s rovným prodloužením lze 

získat až dvojnásobný vztlak od daného prvku. [38][39][40][41] 

Značného zvýšení vztlaku na křídle můžeme dosáhnout přidáním dalších prvků. Mezi tyto 

prvky patří sloty, klapky a křidélka, které lze přidat na křídlo, ale zvýšíme tak celkovou 

hmotnost letounu. Zmínění prvky si představíme v další části. 

3.1.2. Sloty, vnější a vnitřní klapky a křidélka 

Pro zvýšení vztlaku a snížení pádové rychlosti se 

používají klapky a sloty. Sloty jsou umístěné v přední 

části křídla a zvyšují účinný vztlak při zvyšování úhlu 

náběhu proudu vzduchu na křídlo. Klapky jsou 

umístěné v zadní části křídla a modifikují svým 

naklápěním obtékání vzduchu kolem křídla. Bez 

těchto prvků, při zvyšování úhlu náběhu, dochází 

dříve ke vzniku zastaveného profilu křídla, to znamená, že se odtékající proud vzduchu odtrhne 

od horní plochy křídla a vznikají na dané ploše víry. Tím dochází ke ztrátě vztlaku a je tím tedy 

omezen úhel náběhu. Právě tento problém řeší zmíněné prvky, které zvyšují vztlak, stejně jako 

maximální možný úhel náběhu. Použitím dosahujeme až dvojnásobného vztlakového 

koeficientu oproti samostatnému jednoduchému křídlu, jak můžeme vidět na následujícím 

obrázku č. 22. [1][38] 

 
Obrázek č. 22: Závislost koeficientu vztlaku na úhlu náběhu [38] 

  

Obrázek č. 21: Odtržení toku [38] 
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Sloty jsou jednoduchým přídavným prvkem 

na křídle. Jejich funkce je založena na Venturiho 

efektu. Ten říká, že tlak v proudící tekutině, 

v našem případě vzduchu, je nepřímo úměrný 

rychlosti proudící tekutiny. Tedy pokud má 

menším průřezem projít stejné množství tekutiny, musí tekutina zrychlit. Obecně toto tvrzení 

vychází z rovnice kontinuity. V našem případě to znamená, že slot je umístěný na náběžné 

hraně křídla. Mezi ním a křídlem je ponechán prostor, který se od spodní plochu k horní zužuje. 

Ve spodní části se do štěrbiny nasává velké množství vzduchu, které dle představeného 

principu urychleno, a tak usnadňuje proudění vzduchu na horní plochu křídla při větších úhlech 

náběhu, tedy k odtržení a vírům dochází výrazně později. Ovšem toto zvyšování vztlaku není 

potřeba při přímém rovnoměrném letu, kdy zbytečně zvyšuje odpor. Proto se provádí 

konstrukční řešení s možností otevření a zavření slotu. V případě zavření se prvek přitáhne 

k náběžné hraně křídla a sám tak vytvoří náběžnou hranu. Kromě fixní polohy jsou další dvě 

varianty. Automatické a pilotem řízené řešení. Automatické řešení pracuje díky umístění prvků 

na válečkové kolejnice. V případě dostatečného zvýšení úhlu náběhu dojde k jejich vysunutí 

sáním vzduchu a při návratu do přímé polohy se sami odporem vzduchu zatáhnou. Takové 

řešení je velmi jednoduché, ale potýká se s rizikem, že se vysune slot pouze na jednom křídle, 

zatímco na druhém zůstane zasunutý. V tu chvíli způsobí zásadní nestabilitu a problémy. Proto 

je možné provést konstrukci, kdy jsou prvky na obou křídlech propojeny a jsou na sobě závislé. 

Nicméně se jedná o složitější i hmotnostně náročnější instalaci. Druhou variantou je pilotem 

řízené vysunutí a zasunutí, které opět přináší negativa v podobě obtížné instalace 

a hmotnostním postihu, ale pilot může takto plně kontrolovat chování slotů. [1][38] 

Dalšími prvky jsou klapky a křidélka, které jsou umístěné v zadní části křídla, tedy tvoří 

odtokovou hranu vzduchu z plochy křídla. Klapky jsou umístěné blíže k trupu a slouží primárně 

ke zvýšení vztlaku, či k jeho manipulaci, popřípadě ke zvýšení odporu. Je více druhů, se kterými 

se lze setkat, ale obecně můžeme říci, že buď používáme klapky jednoduché, které pomohou 

při startu a zvyšují částečně vztlak, přibližně o 50 %, ale při přistání mohou značně zvýšit odpor 

a pomoci tak zpomalení letounu. Druhou možností jsou klapky se štěrbinou, které mají výrazně 

lepší výsledky v oblasti zvyšování vztlaku při startu. Jejich přibližný nárůst vztlaku je 70 %. 

Druhým zmíněným prvkem jsou křidélka, která jsou umístěna dále od trupu, tedy na vnější 

straně nosných ploch. Důvodem je snaha o dosažení nejlepšího klonivého momentu při 

vychýlení křidélek z přímé polohy. Kombinovaným ovládáním těchto prvků je možné 

dosáhnout požadovaný vlastností. Pokud jsou klapky i křidélka vychýlena na stejnou stranu, 

tedy dolů, je dosaženo nejvyššího možného nárůstu vztlaku, ale i odporu, tedy se jedná 

o variantu využívanou při vzletu. V případě, že budou klapky vysunuty dolů a křidélka nahoru, 

získáme tak výraznou ztrátu vztlaku a značné zvýšení odporu, tedy se jedná o variantu 

používanou při přistání. Závěrem lze dodat, že u letounů typu STOL je možné častější setkání 

s flaperony. To je varianta spojení klapek a křidélek dohromady, která ušetří hmotnost 

a zjednoduší konstrukci, ale jedná se o kompromisní řešení. [1][42] 

Obrázek č. 23: Tok vzduchu na křídle se slotem [38] 
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Obrázek č. 24: Závislost koeficientu vztlaku na koeficientu odporu na křídle [38] 

3.2. Příklady letounů v konfiguraci STOL 

V této části se podíváme na různá letadla odlišných výrobců. Ukážeme si využití předem 

představených prvků pro stavbu letounu. 

3.2.1. Zenith STOL CH 701 

Letoun v konfiguraci STOL od výrobce Zenith Aircraft Company z USA. Vyvinutý byl 

v osmdesátých letech 20. století. Jeho cílem bylo dosáhnutí velmi krátkých startů i přistání na 

všech površích, ale primárně byl letoun vyvíjen pro operace na nezpevněných travnatých 

plochách. Díky úpravě poskytované výrobcem je možné využít i plováky a přestavět letadlo 

pro možnost operace na vodní hladině. [43] 

 
Obrázek č. 25: Zenith STOL CH 701 [43] 

Nejprve se podíváme na osazení prvků na letounu dle obrázku č. 25. Trup je volen 

hranatého typu, aby byla zachována jednoduchost a maximální využití prostoru. Nosné křídlo 

je v konfiguraci hornoplošníku pro zajištění dobrého rozhledu z kokpitu, ale také pro využití 

předem představených benefitů. Dalším znakem je Hoernerův typ křídla pro dosažení 

vysokého vztlaku a zachování nízké hmotnosti. Na hlavní nosné ploše je možné si všimnout 

slotů. Ty jsou zde osazené „na pevno“, to znamená, že je není možné ovládat či automaticky 

zasouvat a vysouvat. Pro ušetření hmotnosti a zjednodušení stavby byly zvoleny flaperony po 
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celém rozpětí křídla, namísto klapek a křidélek. Ocasní plochy jsou taktéž konstruovány pro 

dosažení nízké hmotnosti, jednoduchosti a vysokého vztlaku. Pro vertikální plochu je využité 

plovoucí kormidlo a pro horizontální plochy byla použita konstrukce, díky které vzniká virtuální 

Venturiho efekt a poskytuje možnost ostrého úhlu náběhu. Celý trup s nosnými plochami je 

posazený na třínohý odpružený podvozek s velkými koly umožňující pohyb po travnatých 

plochách. Nicméně úvodem bylo zmíněno, že je možné použít plováky. Výrobce k letounu 

nabízí plovákový podvozek, který lze vyměnit za běžný třínohý podvozek. Poté je letoun 

schopný operací na všech druzích ploch, protože uvnitř plováku je umístěné kolo na stejné 

pozici, jako v případě třínohého podvozku. Přední kolo je usazeno na pevno, aby bylo 

dosaženo nízké výsledné hmotnosti. Poslední důležitou částí letounu je motor. Osazení je 

možné zvolit ze dvou pístových vrtulových motorů, nicméně my si představíme variantu 

s nižším výkonem. Tím je Rotax 912 s výkonem 60 kW. [43][44] 

Tyto prvky zajišťují velmi dobré vlastnosti STOL. Vzlet je možný na pouhých 18,3 m a přistání 

na 24,4 m. Tyto údaje jsou dané pro bezvětří a pevný povrch. Pohonná jednotka umožňuje 

maximální rychlost 137 km/h a stoupavost 335 metrů za minutu. Dolet je 526 km. Důležitým 

údajem je také pádová rychlost 45 km/h. Mezi další specifikace lze zařadit rozpětí křídel, 

podstatné pro manévry na úzkých plochách, 8,23 m. Hmotnost letounu je 263 kg a užitečné 

zatížení 236 kg. Z toho plyne celková vzletová hmotnost letadla 499 kg. Výsledkem údajů je 

poměr hmotnosti k výkonu 6,32 kg/kW. [43][44] 

3.2.2. Just SuperSTOL 

Letoun malého výrobce z USA, Just Aircraft LLC, byl vyvinut s důrazem na jednoduchost 

a výborné STOL vlastnosti. Prvně byl představen roku 2012 a později byl uveden do výroby. 

Jeho cílem jsou oblasti s obtížným přístupem a počítá s nezpevněnými povrchy. Letoun vychází 

z předchozího modelu výrobce, Highlander, a je možné nalézt značné podobnosti s předem 

představeným letadlem z produkce Zenith, vzhledem k tomu, že cílí na stejný segment. 

Nicméně SuperSTOL disponuje v některých částech rozdílnými prvky oproti svým 

předchůdcům. [45] 

 
Obrázek č. 26: Just SuperSTOL [66] 
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Pro názornost představených prvků poslouží obrázek č. 26. Je patrné, že trup byl pro 

jednoduchost konstrukce volen hranatého průřezu. Také vzhledem k tomu, že se jedná pouze 

o malý dvoumístný letoun, který nepočítá s transportem nákladu, či více cestujících. Hlavní 

nosná plocha je hornoplošného uspořádání, volena z důvodu dobrého rozhledu posádky, ale 

i lepší schopnosti překonání potenciálních překážek. Pro zajištění vyššího vztlaku je využitý 

Hoernerův typ křídla, aby byla ušetřena hmotnost. Z hlediska přidaných prvků na nosném 

křídle jsou zastoupeny všechny, které zvýší vztlak. Prvním jsou sloty, které jsou automatické, 

tedy se sami otevírají či zavírají dle úhlu náběhu, jak bylo dříve představeno. Další jsou masivní 

klapky vyklopitelné až do úhlu 45° a křidélka na vnějších odtokových hranách. Ocasní plochy 

jsou v konvenčním provedení. Horizontální plochy jsou řešeny konvenčně, z důvodu snahy 

o maximální jednoduchost stavby. Trup je usazen na podvozek s ostruhou. To znamená, že 

vpředu jsou dvě přední kola a vzadu malé kolo s ostruhou. U obou je voleno velmi silné 

odpružení pro zajištění hladkého přistání i rozjezdu na jakémkoliv povrchu. Stejně tak přední 

kola mají průměr 29 palců a z větší části jsou tvořeny pneumatikou pro pohlcení ještě více 

rázů. Celý letoun je poháněn pístovým vrtulovým motorem Rotax ve více typech, my si 

představíme specifikace s pohonnou jednotkou Rotax 912ULS o výkonu 75 kW. [45][46][47] 

Všechny části letounu dohromady poskytují dobré STOL vlastnosti. V bezvětří je vzlet 

možný na dráze dlouhé 84 m a přistání na 30,5 m. Maximální cestovní rychlost je díky pohonné 

jednotce 160 km/h a stoupavost 305 metrů za minutu. Nejnižší možná pádová rychlost je 

52 km/h a celkový dolet při ideálních podmínkách je 722 km. Rozpětí hlavního křídla je 9,53 m 

a celková vzletová hmotnost letounu 599 kg. Z toho 340 kg je hmotnost samotného letadla a 

259 kg je užitečné zatížení. [45][46] 
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4. Ideový návrh letounu VTOL 

Provedeme návrh lehkého letounu VTOL s elektrickým pohonem.  Pro první přiblížení se 

budeme řídit dle předpisu UL 2, vydaného roku 2019. Předpis se nezabývá letouny 

s překlopnými jednotkami, ale pro nás je vhodný z důvodu, že požadujeme i konvenční let. 

Předpis omezuje vzletovou hmotnost na 600 kg a povoluje pouze neakrobatický provoz. 

V případě jednomístného letounu uvažuje minimální nesenou hmotnost 110 kg 

a u dvoumístného letounu 200 kg. Dále stanovuje nejvyšší pádovou rychlost na 83 km/h 

a letový násobek na hodnotu 4. Pro dobré vlastnosti zvolíme typ VTOLu s překlopným 

oplášťovaným rotorem. Důležité je, jak lepší účinnost rotoru při oplášťování, tak i zvýšení 

bezpečnosti na zemi i při letu. Na zemi takto předcházíme riziku poškození či poranění rotorem 

a ve vzduchu snížíme nebezpečí poškození trupu při rozlomení rotoru. [48] 

4.1. Vstupní parametry 

Z rešeršní části práce můžeme převzít parametry pro návrh letounu VTOL. Vytvoříme si tedy 

shrnující tabulku s konkrétními typy, která nám napoví, jak výkonné pohonné jednotky 

budeme potřebovat. Posléze se pravděpodobně přikloníme k hodnotám získaným z kapitoly 

překlopné oplášťované vrtule, protože ty nás konkrétně zajímají. 

Typ Letoun 
Poměr hmotnosti/výkonu 

[kg/kW] 

Překlopný rotor Bell V-22 Osprey 2,32 

Překlopné nosné křídlo Canadair CL-84 2,94 

Překlopný oplášťovaný 
rotor 

Bell X-22 2,04 

Tabulka č. 1: Analýza poměru hmotnosti/výkonu 

Naším požadavkem bude, dle předpisu, vzletová hmotnost letounu 600 kg se schopností 

nést jednu osobu se zavazadly, tedy přibližně 130 kg. Z toho vyvodíme prázdnou hmotnost 

maximálně 470 kg, včetně baterií. Pro počátek tedy zjistíme požadovaný výkon motoru. 

Použijeme celkem čtyři elektrické pohonné jednotky, každá bude pohánět jeden rotor. 

Vycházet budeme z tabulky a vezmeme v úvahu poměr hmotnosti a výkonu přibližně 

2,0 kg/kW. 

 𝑃𝑚𝑜𝑡 =
𝑚𝑙𝑒𝑡

4 ∙ 𝑝𝑜𝑚ě𝑟
=

600

4 ∙ 2,0
= 𝟕𝟓 𝑘𝑊  (1) 

Ze známého výkonu zvolíme motor MGM COMPRO REB90.  

MGM COMPRO REB90 

Maximální 
napětí [V] 

Maximální 
výkon [kW] 

Kontinuální 
výkon [kW] 

Maximální 
otáčky 
[1/min] 

Kontinuální 
kroutící 
moment 

[Nm] 

Hmotnost 
[kg] 

800 80 70 4000 300 22,0 

Tabulka č. 2: Technické údaje elektromotoru [49] 
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Jeho maximální výkon při dočasném přetížení 

výrobce stanovuje na 80 kW, což by mělo 

bezproblémově dostačovat pro kolmý vzlet, 

popřípadě přistávací manévr. Kontinuální výkon 

je 70 kW, který bude taktéž dostačující pro 

dopředný let. Spíše se jedná až 

o předimenzovanou hodnotu pro náš letoun, 

tedy při dopředném letu by neměl být používaný 

plný výkon. Mohlo by dojít ke kritickému 

poškození, z důvodu uvažování nízké návrhové 

rychlosti, která by s takto vysokým výkonem 

mohla být snadno překročena. Hmotnost 

jednotky je 22,0 kg, tedy celkově čtyři motory 

budou tvořit 88,0 kg. Dále můžeme počítat 

přibližně 4 kg pro každý rotor, to znamená celkem 16 kg pro čtveřici. Z toho plyne, že pro 

ostatní části letounu zbývá 396 kg. Vhodné je zmínit ještě reference výrobce k motoru. Tento 

motor dodává MGM COMRPO pro různé VTOL projekty, jako jsou například „Bell Helicopter“ 

nebo „AirFlight APS“. [49] 

V souvislosti s motory provedeme výpočet průměru, respektive maximální obvodové 

rychlosti, rotorů. Požadavkem je, aby obvodová rychlost nepřesáhla Mach 0,6. Pro výpočet 

hodnotu maximálních otáček, kterých budeme uvažovat pouze 90 %, zvolené pohonné 

jednotky, volíme průměr rotoru 1,0 metr a rychlost zvuku dle mezinárodní standartní 

atmosféry 340,3 m/s. [50] 

 𝑣∞
𝑟𝑜𝑡 =

𝜋 ∙ 𝑑𝑟𝑜𝑡 ∙ 𝑛𝑚𝑜𝑡

60
=

𝜋 ∙ 1,0 ∙ 0,90 ∙ 4000

60
= 188,50 𝑚/𝑠 (2) 

 𝑀𝑎∞
𝑟𝑜𝑡 =

𝑣∞
𝑟𝑜𝑡

𝑐0
=

188,50

340,3
= 𝟎, 𝟓𝟓 (3) 

Z výpočtu tedy plyne, že průměr rotoru 1,0 m je vyhovující přibližně pro 3600 otáček 

motoru za minutu. 

4.2. Ověření požadovaného výkonu motoru 

V počátku návrhu jsme provedli odvození potřebného výkonu motoru na základě 

výkonových statistik z již postavených letounů. V této kapitole se podrobněji podíváme na 

výpočet potřebného výkonu pro vis i stoupání letounu. Budeme uvažovat průměr rotoru 

a otáčky motoru, abychom nepřesáhli obvodovou rychlost na rotoru Mach 0,65, z důvodu 

minimalizace hlučnosti. V prvotním návrhu průměru rotoru jsme vycházeli z hodnoty Mach 

0,6, ale pro snížení průměru rotoru, tedy i celkového rozpětí letounu, provedeme nepatrné 

navýšení.  

Obrázek č. 27: MGM COMPRO REB90 [49] 
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Z důvodu velkého množství použitých vzorců, a taktéž pro vhodnou optimalizaci finálních 

parametrů tabulkou, si zde představíme potřebné vzorce s finálními optimálními hodnotami. 

Reálný výpočet provedeme v softwaru „Excel“ a část výsledků uvedeme v tabulce. 

Zprvu potřebujeme základní vstupní hodnoty do výpočtů. Tedy plochu rotorového disku 

a potřebný tah jednoho rotoru, který odpovídá čtvrtině celkového nezbytného tahu pro vis. 

[51] 

 
𝐴𝑑𝑖𝑠𝑘 =

𝜋 ∙ 𝑑𝑟𝑜𝑡
2

4
=

𝜋 ∙ 1,352

4
= 𝟏, 𝟒𝟑𝟏 𝑚2 (4) 

 
𝑇𝑟𝑜𝑡 =

1

4
∙ 𝑚𝑙𝑒𝑡 ∙ 𝑔 =

1

4
∙ 600 ∙ 9,813 = 𝟏 𝟒𝟕𝟏, 𝟗𝟓 𝑁 

(5) 

Dále je vhodné určit poměr tahu 

rotoru k ploše rotorového disku, ze 

které lze dále odvodit vhodný výkon 

motoru. Obecně se tento poměr pro 

letouny VTOL pohybuje okolo 

145 kg/m², jak můžeme vidět na 

obrázku s grafem č. 28. [51] 

 

 

 

 𝑇𝑟𝑜𝑡

𝐴𝑑𝑖𝑠𝑘
=

1471,95 ÷ 9,813

1,431
= 𝟏𝟎𝟒, 𝟖 𝑘𝑔/𝑚2 (6) 

Pro následné výpočty budeme potřebovat součinitel tahu rotoru [51] 

 
𝐶𝑇 =

𝑇𝑟𝑜𝑡

1
2 ∙ 𝜌𝑣𝑧𝑑 ∙ 𝐴𝑑𝑖𝑠𝑘 ∙ (𝑣∞

𝑟𝑜𝑡)2
=

1471,95

1
2 ∙ 1,225 ∙ 1,431 ∙ 221,1952

= 𝟎, 𝟎𝟑𝟒𝟑 (7) 

Další potřebnou hodnotou je součinitel plnosti rotoru. Pro jeho výpočet potřebuje, již 

známý součinitel tahu rotoru a střední součinitel vztlaku na listu rotoru, který se běžně 

pohybuje v rozmezí 0,5 až 0,8. My volíme hodnotu středního součinitele vztlaku rovnu 0,7. 

[51] 

 
𝜎 =

6 ∙ 𝐶𝑇

𝐶�̅�

=
6 ∙ 0,0343

0,7
= 𝟎, 𝟐𝟗𝟒 (8) 

 

  

Obrázek č. 28: Grafické znázornění zatížení disku na letounu [51] 
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Pro výpočet výkonu je potřeba součinitel výkonu, který je dán dvěma dalšími součiniteli. 

Součinitelem profilového odporu listu, pro jehož výpočet potřebuje profilový součinitel 

odporu. Jeho hodnotu volíme 0,01 [51] 

 
𝐶𝑃0

=
1

8
∙ 𝜎 ∙ 𝐶𝑑0

=
1

8
∙ 0,294 ∙ 0,01 = 𝟑, 𝟔𝟖 ∙ 𝟏𝟎−𝟒 (9) 

a součinitelem indukovaného výkonu, kde potřebujeme znát součinitel indukovaného 

odporu. Typickou hodnotou, kterou zvolíme, je 1,15. [51] 

 
𝐶𝑃𝑖

=
𝜅 ∙ 𝐶𝑇

3 2⁄
 

√2
=

1,15 ∙ 0,03433 2⁄

√2
= 𝟓, 𝟏𝟔𝟗 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 (10) 

Součinitel výkonu pak získáme jejich součtem [51] 

 𝐶𝑃 = 𝐶𝑃𝑖
+ 𝐶𝑃0

= 3,64 ∙ 10−4 + 5,169 ∙ 10−3 = 𝟓, 𝟓𝟑𝟕 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 (11) 

Teď je již možné provést výpočet potřebného výkonu pro vis [51] 

 
𝑃𝑚𝑜𝑡

𝑣𝑖𝑠 = 𝐶𝑃 ∙
1

2
∙ 𝜌𝑣𝑧𝑑 ∙ 𝐴𝑑𝑖𝑠𝑘 ∙ (𝑣∞

𝑟𝑜𝑡)3 =

= 5,537 ∙ 10−3 ∙
1

2
∙ 1,225 ∙ 1,431 ∙ 221,1953 = 𝟓𝟐 𝟓𝟑𝟑 𝑊 

(12) 

Ze známé hodnoty potřebného výkonu pro vis můžeme dále stanovit potřebný výkon pro 

stoupání, který bude založen na požadované rychlosti stoupání. Dle předpisu UL 2, ze kterého 

vycházíme, je minimální rychlost stoupání 1,5 m/s, nicméně my zvolíme 2,5 m/s. [51] 

Nejprve nás bude zajímat indukovaná rychlost za rotorem, kterou můžeme získat z již 

známých hodnot [51] 

 

𝑣𝑖 = √
𝑇𝑟𝑜𝑡

2 ∙ 𝜌𝑣𝑧𝑑 ∙ 𝐴𝑑𝑖𝑠𝑘
= √

1471,95

2 ∙ 1,225 ∙ 1,431
= 𝟐𝟎, 𝟒𝟗 𝑚/𝑠 (13) 

Poté můžeme vypočítat poměr potřebného výkonu pro stoupání a potřebného výkonu pro 

vis [51] 

 
𝑃𝑚𝑜𝑡

𝑠𝑡

𝑃𝑚𝑜𝑡
𝑣𝑖𝑠

=
𝑣𝑦

2 ∙ 𝑣𝑖
+ √(

𝑣𝑦

2 ∙ 𝑣𝑖
)

2

+ 1 =
2,5

2 ∙ 20,49
+ √(

2,5

2 ∙ 20,49
)

2

+ 1 = 𝟏, 𝟎𝟔𝟑 (14) 

Nyní lze získat potřebný výkon pro stoupání [51] 

 
𝑃𝑚𝑜𝑡

𝑠𝑡 =
𝑃𝑚𝑜𝑡

𝑠𝑡

𝑃𝑚𝑜𝑡
𝑣𝑖𝑠

∙ 𝑃𝑚𝑜𝑡
𝑣𝑖𝑠 = 1,063 ∙ 52533 = 𝟓𝟓 𝟖𝟑𝟔 𝑊 (15) 
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Výsledný maximální potřebný výkon budeme uvažovat jako 115 % z výkonu potřebného 

pro stoupání, aby byly zahrnuty rezervy nutné k manévrování. Nicméně v tom případě se 

jedná pouze o dočasné přetížení, tedy uvažujeme hodnotu maximálního možného výkonu 

vybraného motoru. Výsledné nejvhodnější hodnoty zjištěné výpočtem jsou barevně uvedeny 

v tabulce č. 5, spolu s dalšími ukázkovými hodnotami. V tabulkách č. 3 a 4 uvidíme hodnoty 

z průběhu výpočtu, opět optimální hodnoty barevně. [51] 

Počáteční výpočetní hodnoty 

Průměr rotoru 
[m] 

Plocha disku 
[m²] 

Maximální 
otáčky [1/min] 

Tah motoru  
[N] 

Poměr tahu 
k ploše [kg/m²] 

0,80 0,503 5 281 

1 472 

298,4 

1,0 0,785 4 225 191,0 

1,35 1,431 3 129 104,8 

1,50 1,767 2 816 84,9 
Tabulka č. 3: Počáteční výpočetní hodnoty 

Vypočtené součinitele 

Souč. tahu 
rotoru 

Souč. plnosti 
rotoru 

Souč. 
profilového 
odporu listu 

Souč. 
indukovaného 

výkonu 
Souč. výkonu 

0,0977 0,838 1,05 ∙ 10−3 2,484 ∙ 10−2 2,589 ∙ 10−2 

0,0625 0,536 6,70 ∙ 10−4 1,272 ∙ 10−2 1,39 ∙ 10−2 

0,0343 0,294 3,68 ∙ 10−4 5,169 ∙ 10−3 5,537 ∙ 10−3 

0,0278 0,238 2,98 ∙ 10−4 3,768 ∙ 10−3 4,066 ∙ 10−3 
Tabulka č. 4: Vypočtené součinitele 

Výsledné potřebné výkony 

Výkon pro vis 
[W] 

Indukovaná 
rychlost [m/s] 

Poměr výkonu 
pro vis a 
stoupání 

Výkon pro 
stoupání [W] 

Maximální 
potřebný výkon 

[W] 

86 251 34,57 1,037 89 426 102 840 

69 699 27,66 1,046 72 920 83 858 

52 533 20,49 1,063 55 836 64 211 

47 629 18,44 1,070 50 967 58 612 
Tabulka č. 5: Výsledné potřebné výkony 

Dle tabulek č. 3,4 a 5 vidíme výsledné potřebné hodnoty výkonu motoru pro navržený 

letoun. Optimální hodnoty byly voleny s ohledem na poměr tahu k ploše, který by neměl 

přesáhnout 145 kg/m², což vyhovuje. Dalším aspektem byl součinitel plnosti rotoru, který by 

měl být roven maximálně 0,3 z důvodu výsledného konstrukčního provedení. Průměr rotoru 

je ve výsledku o 30 % vyšší, než byl původní návrh, i přes to, že jsme nepatrně navýšili hodnotu 

Machova čísla na obvodu. Nicméně i s těmito rozměry by konstrukce letounu měla být 

řešitelná. Závěrem dle tabulky č. 5 vidíme, že zvolený motor „MGM COMPRO REB90“ je 

vhodný pro tuto aplikaci. [51] 
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Pro úplnost návrhu rotoru si ještě provedeme výpočet hloubky listu rotoru. Pro to musíme 

zvolit počet listů na jednom rotoru, tedy z důvodu celkového snížení vibrací volíme šest listů. 

[51] 

 

𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡 =
𝜎 ∙ 𝜋 ∙

𝑑𝑟𝑜𝑡

2
𝑁𝑙𝑖𝑠𝑡

=
0,294 ∙ 𝜋 ∙

1,35
2

6
= 𝟎, 𝟏𝟎 𝑚 (16) 

Výsledná šíře listu je pro volený průměr i počet 

listů optimální a vyhovující. To znamená, že tento 

počet listů by měl zajistit letounu dobré vlastnosti. 

Taktéž jak můžeme vidět na obrázku č. 29, který 

naznačuje přibližný vzhled rotoru, by konstrukce 

měla být proveditelná.  

 

 

 

 

 

 

4.3. Parametry křídla 

Po vzoru výrobce letounů Bell 

Aircraft Corporation, který se téměř jako 

jediný zabýval, a stále zabývá, vývojem 

letounů s překlopným oplášťovaným 

rotorem, využijeme stejnou konfiguraci 

nosných ploch, viz rešeršní kapitola 

„Překlopné oplášťované rotory“. 

Konkrétně se jedná o využití konfigurace kachna, tedy menší nosné plochy vpředu a velké 

nosné plochy na zádi letounu. 

Dále provedeme výpočet přibližné plochy křídla, z čehož následně můžeme odhadnout 

hmotnost pocházející od křídel. Zvolíme specifický profil křídla, pro který jsou známé hodnoty 

koeficientů vztlaku a odporu, konkrétně „GA(W) – 1“. [52] 

GA(W) – 1 

Součinitel vztlaku 
𝐶𝑦 

Součinitel odporu  
𝐶𝑥 

Poměrná tloušťka t/c 

1,8 0,09 17 % 
Tabulka č. 6: Specifikace profilu křídla [52] 

Obrázek č. 30: Uspořádání kachna 

Obrázek č. 29: Šestilistý rotor 
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Obrázek č. 31: Profil křídla GA(W) - 1 [52] 

Výpočet provedeme dle vzorce pro vztlakový součinitel, jehož hodnotu budeme považovat 

za známou. Uvažovaná rychlost ve vzorci bude rovna dovolené pádové rychlosti dle předpisu 

a hustotu vzduchu uvažujeme na úrovni hladiny moře 1,225 kg/m³. Dále uvažujeme, že 

vztlaková síla musí být minimálně rovna tíhové síle. [50][52][53] 

 𝐺 = 𝑚𝑂 ∙ 𝑔 = 600 ∙ 9,813 = 5 887,8 𝑁  (17) 

 𝐺 = 𝐹𝑦  (18) 

Nyní se známou tíhovou, tedy potřebnou vztlakovou silou, můžeme provést výpočet 

minimální plochy křídla. Výpočet je pro jednoduchost uvažován bez další vztlakové 

mechanizace, jako například vztlakových klapek. Díky těmto prvkům by bylo možné výslednou 

plochu křídla snížit. (viz kapitola v rešeršní části „Sloty, vnější a vnitřní klapky a křidélka“) [52] 

 

𝐶𝑦 =
𝐹𝑦

1
2 ∙ 𝜌𝑣𝑧𝑑 ∙ 𝑣𝑝𝑎𝑑

2 ∙ 𝑆𝑊

 

→ 𝑆𝑊 =
2 ∙ 𝐹𝑦

𝜌𝑣𝑧𝑑 ∙ 𝑣𝑝𝑎𝑑
2 ∙ 𝐶𝑦

=
2 ∙ 5887,8

1,225 ∙ 232 ∙ 1,8
= 𝟏𝟎, 𝟏𝟎 𝑚2 

(19) 

 

Nyní se známou plochou nosné plochy je možné provést přibližný výpočet hmotnosti křídla. 

Ten provedeme pomocí dvou vztahů a ze získaných hodnot vytvoříme průměr, který budeme 

považovat za orientační výsledek. Rovnice č. 20.1 je dle Raymera a rovnice č. 21.1 dle Nicolaie. 

[52] 

Zmíněné vztahy jsou následovné: 

 

𝑚𝑊
𝑅 = 0,036 ∙ 𝑆𝑊

0,758 ∙ 𝑚𝐹𝑊
0,0035 ∙ (

𝐴𝑅𝑊

𝑐𝑜𝑠2Λ𝐶
4

)

0,6

∙ 𝑞0,006 ∙ 𝜆𝑊
0,04 

× (
100 ∙ 𝑡

𝑐⁄

cos Λ𝐶/4
)

−0,3

∙ (𝑛𝑧 ∙ 𝑚𝑂)0,49 

(20.1) 
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𝑚𝑊
𝑁 = 96,948 ∙ [(

𝑛𝑧 ∙ 𝑚𝑂

105
)

0,65

∙ (
𝐴𝑅𝑊

𝑐𝑜𝑠2Λ𝐶
4

)

0,57

∙ (
𝑆𝑊

100
)

0,61

 

× (
1 + 𝜆𝑊

2 ∙ 𝑡
𝑐⁄

)

0,36

∙ √1 +
𝑉𝐻

500
]

0,993

 

(21.1) 

kde jsou veličiny 

𝑚𝑊  .. předpokládaná hmotnost křídla [𝑙𝑏𝑓]  

𝑆𝑊  .. plocha křídla [ft²]  

𝑚𝐹𝑊  .. hmotnost paliva v křídle [𝑙𝑏𝑓]  

𝐴𝑅𝑊  .. štíhlost křídla [-]  

Λ𝐶/4  .. úhel šípu [°]  

𝑞  .. dynamický tlak [𝑙𝑏𝑓/ft²]  

𝜆𝑊  .. zúžení křídla [-]  

𝑡
𝑐⁄   .. poměrná tloušťka profilu [-]  

𝑛𝑧  .. početní násobek [-]  

𝑚𝑂  .. návrhová hmotnost [𝑙𝑏𝑓]  

𝑣𝐻  .. maximální návrhová rychlost na úrovni hladiny moře [kn] [52] 

 

Pro dosazení do vztahů je nutné definovat hodnoty a některé převést do jiných jednotek. 

Tedy hmotnost paliva v křídle budeme považovat zatím za nulovou, tedy volíme koeficient 

roven jedné. Půdorys křídla volíme pro jednoduchost obdelníkový s nulovým úhlem šípu 

a zúžení křídla rovno jedné. Pro další hodnoty je nutné provést výpočty. [52] 

Nejdříve nás bude zajímat štíhlost křídla. Tu vyjádříme jako poměr druhé mocniny rozpětí 

ku ploše křídla. Rozpětí je tedy nutné si pro výpočet zvolit. Volíme hodnotu 8 metrů. Štíhlost 

poté vyjádříme dle [52] 

 
𝐴𝑅𝑊 =

𝐿𝑊
2

𝑆𝑊
=

8,02

10,10
= 𝟔, 𝟑𝟒 (22) 

Dále do vztahu potřebujeme dynamický tlak. Pro jeho výpočet potřebujeme známou 

hustotu vzduchu a jako rychlost toku budeme uvažovat maximální návrhovou rychlost na 

úrovni hladiny moře, kterou budeme v našem případě, pro první přiblížení, uvažovat 220 km/h 

[50] 

 
𝑞 =

1

2
∙ 𝜌𝑣𝑧𝑑 ∙ 𝑢2 =

1

2
∙ 1,225 ∙ 61,112 = 𝟐 𝟐𝟖𝟕 𝑃𝑎 (23) 
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Poslední neznámou hodnotou je početní násobek. Jeho výpočet se provádí jako letový 

násobek roven 4, přenásobený bezpečnostním součinitelem. Vzhledem k předpokládanému 

použití kompozitních materiálů je součinitel bezpečnosti roven minimálně 1,875. [52] 

 𝑛𝑧 = 𝑛 ∙ 𝑘 = 4 ∙ 1,875 = 𝟕, 𝟓 (24) 

Před samotným výpočtem si shrneme dosazované hodnoty a provedeme převod jednotek. 

 Metrické jednotky Imperiální jednotky 

𝑆𝑊 10,10 m² 108,72 ft² 

𝑚𝐹𝑊 1 

𝐴𝑅𝑊 6,34 

Λ𝐶/4 0° 

𝑞 2 287 Pa 47,77 𝑙𝑏𝑓/ft² 

𝜆 1 

𝑡
𝑐⁄  17 % 

𝑛𝑧 7,5 

𝑚𝑂 600 kg 1 323,63 𝑙𝑏𝑓 

𝑣𝐻 220 km/h 118,79 kn 
Tabulka č. 7: Hodnoty pro návrhový výpočet hmotnosti křídla 

Nyní můžeme přejít k výpočtu návrhové hmotnosti křídla. Nejprve dle (20.1). 

 

𝑚𝑊
𝑅 = 0,036 ∙ 𝑆𝑊

0,758 ∙ 𝑚𝐹𝑊
0,0035 ∙ (

𝐴𝑅𝑊

𝑐𝑜𝑠2Λ𝐶
4

)

0,6

∙ 𝑞0,006 ∙ 𝜆𝑊
0,04 

× (
100 ∙ 𝑡

𝑐⁄

cos Λ𝐶/4
)

−0,3

∙ (𝑛𝑧 ∙ 𝑚𝑂)0,49 = 

= 0,036 ∙ 108,720,758 ∙ 10,0035 ∙ (
6,34

𝑐𝑜𝑠2(0)
)

0,6

∙ 47,770,006 ∙ 10,04 

× (
100 ∙ 0,17

cos(0)
)

−0,3

∙ (7,5 ∙ 1323,63)0,49 = 𝟏𝟓𝟏, 𝟓𝟐 𝑙𝑏𝑓 

(20.2) 
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Dále provedeme výpočet ještě dle (21.1) 

 

𝑚𝑊
𝑁 = 96,948 ∙ [(

𝑛𝑧 ∙ 𝑚𝑂

105
)

0,65

∙ (
𝐴𝑅𝑊

𝑐𝑜𝑠2Λ𝐶
4

)

0,57

∙ (
𝑆𝑊

100
)

0,61

 

× (
1 + 𝜆𝑊

2 ∙ 𝑡
𝑐⁄

)

0,36

∙ √1 +
𝑣𝐻

500
]

0,993

= 

= 96,948 ∙ [(
7,5 ∙ 1323,63

105
)

0,65

∙ (
6,34

𝑐𝑜𝑠2(0)
)

0,57

∙ (
108,72

100
)

0,61

 

× (
1 + 1

2 ∙ 0,17
)

0,36

∙ √1 +
118,79

500
]

0,993

= 𝟏𝟑𝟔, 𝟖𝟎 𝑙𝑏𝑓 

(21.2) 

Teď můžeme hodnoty získané ze dvou vztahů zprůměrovat a proto, že uvažujeme 

kompozitní křídla, přenásobíme ještě výslednou hodnotou koeficientem 0,75 [55] 

 
𝑚𝑊

𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑
=

𝑚𝑊
𝑅 + 𝑚𝑊

𝑁

2
=

151,52 + 136,80

2
∙ 0,75 = 𝟏𝟎𝟖, 𝟏𝟐 𝑙𝑏𝑓 (25) 

Na závěr ještě provedeme převod jednotek. 

 Imperiální jednotky Metrické jednotky 

𝑚𝑊
𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑

 108,12 𝑙𝑏𝑓 49,01 kg 
Tabulka č. 8: Výsledná návrhová hmotnost křídla 

Shrňme si tedy parametry křídla zjištěné i určené během návrhového výpočtu. 

Součinitel vztlaku 
𝐶𝑦 

1,8 

Součinitel odporu 
𝐶𝑥 

0,09 

Poměrná tloušťka 
t/c 

17 % 

Plocha křídla 
𝑆𝑊 

10,10 m² 

Rozpětí 
𝐿𝑊 

8,0 m 

Výsledná návrhová hmotnost křídla 

𝑚𝑊
𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑

 
49,01 kg 

Tabulka č. 9: Výsledné hodnoty z návrhu křídla 
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4.3.1. Kachní plocha 

Se známým návrhem hlavního křídla můžeme přistoupit k návrhu kachní plochy vpředu. 

Bude nás zajímat její plocha i rozpětí, s ohledem na hlavní nosnou plochu. Dvojice rotorů na 

každé straně letounu by se při pohledu zpředu neměly překrývat z důvodu dobré účinnosti. 

Proto maximální rozpětí kachní plochy může být rozpětí hlavní nosné plochy s odečtením dvou 

průměrů rotorů. Navíc připočteme malou rezervu. Tedy jednoduše 

 𝐿𝑊𝑘 = 𝐿𝑊 − 0,5 − 𝑑𝑟𝑜𝑡 ∙ 2 = 8 − 0,5 − 1,35 ∙ 2 = 𝟒, 𝟖 𝑚 (26) 

Plocha kachní plochy by se měla pohybovat mezi 15 až 25 % hlavní nosné plochy. My 

budeme uvažovat 25 %, tedy [54] 

 𝑆𝑊𝑘 = 0,25 ∙ 𝑆𝑊 = 0,25 ∙ 10,10 = 𝟐, 𝟓𝟐𝟓 𝑚2 (27) 

Dále provedeme výpočet přibližné hmotnosti kachní plochy dle 20.1 a 21.1. Většinu 

vstupních hodnot a parametrů můžeme převzít z návrhu křídla (viz tabulka č. 7), protože 

uvažujeme stejný profil. Pro výpočet se liší pouze plocha křídla a štíhlost křídla, kterou 

vypočteme [52] 

 
𝐴𝑅𝑊𝑘 =

𝐿𝑊𝑘
2

𝑆𝑊𝑘
=

4,82

2,525
= 𝟗, 𝟏𝟐 (28) 

Ještě provedeme přepočet plochy na imperiální jednotky 

 Metrické jednotky Imperiální jednotky 

𝑆𝑊𝑘 2,525 m² 27,179 ft² 
Tabulka č. 10: Převod plochy kachní plochy 

Nyní můžeme přejít k výpočtu hmotnosti dle (20.1) 

 

𝑚𝑊𝑘
𝑅 = 0,036 ∙ 𝑆𝑊

0,758 ∙ 𝑚𝐹𝑊
0,0035 ∙ (

𝐴𝑅𝑊𝑘

𝑐𝑜𝑠2Λ𝐶
4

)

0,6

∙ 𝑞0,006 ∙ 𝜆𝑊
0,04 

× (
100 ∙ 𝑡

𝑐⁄

cos Λ𝐶/4
)

−0,3

∙ (𝑛𝑧 ∙ 𝑚𝑂)0,49 = 

= 0,036 ∙ 27,1790,758 ∙ 10,0035 ∙ (
9,12

𝑐𝑜𝑠2(0)
)

0,6

∙ 47,770,006 ∙ 10,04 

× (
100 ∙ 0,17

cos(0)
)

−0,3

∙ (7,5 ∙ 1323,63)0,49 = 𝟔𝟓, 𝟗𝟏 𝑙𝑏𝑓 

(20.3) 
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Dále dle (21.1) 

 
𝑚𝑊𝑘

𝑁 = 96,948 ∙ [(
𝑛𝑧 ∙ 𝑚𝑂

105
)

0,65

∙ (
𝐴𝑅𝑊𝑘

𝑐𝑜𝑠2Λ𝐶 4⁄
)

0,57

∙ (
𝑆𝑊

100
)

0,61

 

× (
1 + 𝜆𝑊

2 ∙ 𝑡
𝑐⁄

)

0,36

∙ √1 +
𝑣𝐻

500
]

0,993

= 

= 96,948 ∙ [(
7,5 ∙ 1323,63

105
)

0,65

∙ (
9,12

𝑐𝑜𝑠2(0)
)

0,57

∙ (
27,179

100
)

0,61

 

× (
1 + 1

2 ∙ 0,17
)

0,36

∙ √1 +
118,79

500
]

0,993

= 𝟕𝟐, 𝟒𝟒 𝑙𝑏𝑓 

(21.3) 

Teď můžeme hodnoty získané ze dvou vztahů zprůměrovat a proto, že uvažujeme 

kompozitní křídla, přenásobíme ještě výslednou hodnotou koeficientem 0,75 [55] 

 
𝑚𝑊𝑘

𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑
=

𝑚𝑊
𝑅 + 𝑚𝑊

𝑁

2
=

65,91 + 72,44

2
∙ 0,75 = 𝟓𝟏, 𝟖𝟖 𝑙𝑏𝑓 (29) 

Na závěr ještě provedeme převod jednotek. 

 Imperiální jednotky Metrické jednotky 

𝑚𝑊𝑘
𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑

 51,88 𝑙𝑏𝑓 23,52 kg 
Tabulka č. 11: Výsledná návrhová hmotnost kachní plochy 

Shrneme si tedy parametry kachní plochy 

Plocha křídla 
𝑆𝑊𝑘 

2,525 m² 

Rozpětí 
𝐿𝑊𝑘 

4,8 m 

Výsledná návrhová hmotnost kachní plochy 

𝑚𝑊𝑘
𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑

 
23,52 kg 

Tabulka č. 12: Výsledné hodnoty z návrhu kachní plochy 



57 
 

4.3.2. Proporce křídla a kachní plochy 

Pro návrh letounu je důležité správně zvolit 

rozmístění nosných ploch z důvodu dobré stability 

a vyvážení. Navíc v našem případě jsou nosné plochy 

osazeny rotory, které musí být taktéž brány v úvahu. 

Proto se v této části podíváme na rozmístění těchto 

ploch.  

Ještě se můžeme vrátit k předchozím návrhům 

nosných ploch, kde jsme vypočetli štíhlosti. Jak 

můžeme vidět dle obrázku č. 32, tak štíhlost hlavního 

křídla mají být 2/3 štíhlosti kachní plochy, což téměř 

odpovídá našemu návrhu. [54] 

Na obrázku č. 32 můžeme vidět, že vzdálenost mezi 

tětivami nosných ploch by měla být dvakrát až 

čtyřikrát větší, nežli je střední aerodynamická tětiva. 

Proto se zprvu podíváme právě na hloubky ploch. Poté budeme uvažovat tětivu v jedné 

čtvrtině křídla, protože, stejně jako na obrázku č. 32, používáme obdélníkové plochy. [54] 

 𝐶0𝑊 =
𝑆𝑊

𝐿𝑊
⁄ = 10,10

8,0⁄ =  𝟏, 𝟐𝟔𝟐𝟓 𝑚 (30) 

 𝐶0𝑊𝑘 =
𝑆𝑊𝑘

𝐿𝑊𝑘
⁄ = 2,525

4,8⁄ =  𝟎, 𝟓𝟐𝟔𝟎 𝑚 (31) 

Dále tedy můžeme provést výpočet vzdálenosti tětiv [54] 

 𝑙𝐻𝑇 = 𝐶0𝑊 ∙ 3,0 = 1,2625 ∙ 3,0 = 𝟑, 𝟕𝟖𝟖 𝑚 (32) 

Výsledek pro jednoduchost zaokrouhlíme na 3,8 m, což stále odpovídá rozmezí dvou až čtyř 

násobků hloubky křídla. 

4.3.3. Svislá ocasní plocha 

Pro stabilizování letu je vhodné využít vertikální ocasní plochu. Jinak by řešení stabilizace 

mohlo být značně ztíženo. V našem případě zvolíme lichoběžníkový tvar ocasní plochy. Pro 

výpočty hmotnosti, při kterých si určíme charakteristické parametry, použijeme dva vzorce. 

Dle Raymera (33.1) a dle Nicolaie (34.1), které následné zprůměrujeme. Vztahy jsou [52] 

 𝑚𝑉𝑇
𝑅 = 0,073 ∙ (1 + 0,2 ∙ 𝐹𝑡𝑎𝑖𝑙) ∙ (𝑛𝑧 ∙ 𝑚𝑂)0,376 ∙ 𝑞0,122 ∙ 𝑆𝐹

1,086 

× (
100 ∙ 𝑡

𝑐⁄

cos Λ𝑉𝑇
)

−0,049

∙ (
𝐴𝑅𝑉𝑇

𝑐𝑜𝑠2Λ𝑉𝑇
)

0,357

∙ 𝜆𝑉𝑇
0,039 

(33.1) 

Obrázek č. 32: Konfigurace kachna [54] 
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𝑚𝑉𝑇
𝑁 = 98,5 ∙ (

𝑛𝑧 ∙ 𝑚𝑂

105
)

0,87

∙ (
𝑆𝑉𝑇

100
)

1,2

∙ √
𝐿𝑊𝑘

𝑡𝑉𝑇𝑚𝑎𝑥
 (34.1) 

kde jsou veličiny 

𝑚𝑉𝑇  .. předpokládaná hmotnost svislé ocasní plochy [𝑙𝑏𝑓]  

𝑆𝑉𝑇  .. plocha svislé ocasní plochy [ft²]  

𝐴𝑅𝑉𝑇 .. štíhlost svislé ocasní plochy [-]  

𝐹𝑡𝑎𝑖𝑙   .. konstrukční koeficient [-]  

Λ𝑉𝑇  .. úhel sklonu svislé ocasní plochy [°]  

𝜆𝑉𝑇  .. zúžení svislé ocasní plochy [-]  

𝐿𝑊𝑘  .. rozpětí kachní plochy [ft]  

𝑡 𝑐⁄  .. poměrná tloušťka [%]  

𝑡𝑉𝑇𝑚𝑎𝑥  .. tloušťka u kořene [in] [52] 

 

Před dosazením hodnot si musíme definovat hodnoty. Některé převezmeme z předchozích 

výpočtů, jiné si určíme, popřípadě dopočteme. Zprvu nás bude zajímat plocha svislé ocasní 

plochy. Tu můžeme určit odhadem pomocí přibližného koeficientu na základě hlavní nosné 

plochy. Tedy přenásobíme plochu křídla koeficientem v rozmezí 0,1 až 0,2. [54] 

 𝑆𝑉𝑇 = 0,15 ∙ 𝑆𝑊 = 0,15 ∙ 10,10 = 𝟏, 𝟓𝟏𝟓 𝑚2 (35) 

Dále si určíme základní rozměry ocasu v bokorysu. Pro 

výšku ocasní plochy vyjdeme ze statistických hodnot 

a zvolíme 1,5 metru. Dále budeme potřebovat znát úhel 

sklonu vertikálního ocasu, který zvolíme 30°. Zbylé 

rozměry odvodíme a můžeme je vidět na obrázku č. 33. 

Vidíme tedy, že hloubka u kořene odpovídá 1,38 metru 

a vrchní hloubka 0,64 metru. 

 

 

 

 

 

  
Obrázek č. 33: Návrch vertikální ocasní plochy 
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Na základě získaných rozměrů můžeme vyřešit štíhlost svislé ocasní plochy jako [52] 

 
𝐴𝑅𝑉𝑇 =

ℎ𝑉𝑇
2

𝑆𝑉𝑇
=

1,52

1,515
= 𝟏, 𝟒𝟗 (36) 

Dále je ještě potřeba určit konstrukční koeficient. Ten bude roven nule, protože se jedná 

o konvenční vertikální ocasní plochu. Poté zúžení svislé ocasní plochy vypočteme jako poměr 

vrchní hloubky a hloubky u kořene [52] 

 
𝜆𝑉𝑇 =

𝑐𝑡𝑉𝑇

𝑐𝑟𝑉𝑇
=

0,64

1,38
= 𝟎, 𝟒𝟔𝟒 (37) 

Poslední potřebnou hodnotou je tloušťka u kořene a poměrná tloušťka. Poměrná tloušťka 

obecně bývá rovna přibližně 12 %, tedy zvolíme tuto hodnotu. Z toho lze vyjádřit maximální 

tloušťku jako [52] 

 𝑡𝑉𝑇𝑚𝑎𝑥 = 0,12 ∙ 𝑐𝑟𝑉𝑇 = 0,12 ∙ 1,38 = 𝟎, 𝟏𝟔𝟔 𝑚 (38) 

Nyní si můžeme shrnout hodnoty pro výpočet a převést je na imperiální jednotky 

 Metrické jednotky Imperiální jednotky 

𝑆𝑉𝑇 1,515 m² 16,31 ft² 

𝐴𝑅𝑉𝑇 1,49 

𝐹𝑡𝑎𝑖𝑙  0 

Λ𝐶/4 30° 

𝜆𝑉𝑇 0,464 

𝐿𝑊𝑘 4,8 m 15,75 ft 

𝑡
𝑐⁄  12 % 

𝑡𝑉𝑇𝑚𝑎𝑥 0,166 m 6,54 in 
Tabulka č. 13: Hodnoty pro návrhový výpočet hmotnosti svislé ocasní plochy 

Nyní přejdeme k výpočtu dle (33.1) 

 𝑚𝑉𝑇
𝑅 = 0,073 ∙ (1 + 0,2 ∙ 𝐹𝑡𝑎𝑖𝑙) ∙ (𝑛𝑧 ∙ 𝑚𝑂)0,376 ∙ 𝑞0,122 ∙ 𝑆𝑉𝑇

0,873 

× (
100 ∙ 𝑡

𝑐⁄

cos Λ𝑉𝑇
)

−0,49

∙ (
𝐴𝑅𝑉𝑇

𝑐𝑜𝑠2Λ𝑉𝑇
)

0,357

∙ 𝜆𝑉𝑇
0,039 = 

= 0,073 ∙ (1 + 0,2 ∙ 0) ∙ (7,5 ∙ 1323,63)0,376 ∙ 47,770,122 ∙ 16,310,873 

× (
100 ∙ 0,12

cos(30)
)

−0,49

∙ (
1,49

𝑐𝑜𝑠2(30)
)

0,357

∙ 0,4640,039 = 𝟐𝟏, 𝟒𝟏 𝑙𝑏𝑓 

(33.2) 
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Dále provedeme ještě výpočet dle (34.1) 

 

𝑚𝑉𝑇
𝑁 = 98,5 ∙ (

𝑛𝑧 ∙ 𝑚𝑂

105
)

0,87

∙ (
𝑆𝑉𝑇

100
)

1,2

∙ √
𝐿𝑊𝑘

𝑡𝑉𝑇𝑚𝑎𝑥
= 

= 98,5 ∙ (
7,5 ∙ 1323,63

105
)

0,87

∙ (
16,31

100
)

1,2

∙ √
15,75

6,54
= 𝟐, 𝟑𝟑 𝑙𝑏𝑓 

(34.2) 

Teď můžeme hodnoty získané ze dvou vztahů zprůměrovat a proto, že uvažujeme 

kompozitní křídla, přenásobíme ještě výslednou hodnotou koeficientem 0,75 [55] 

 
𝑚𝑉𝑇

𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑
=

𝑚𝑉𝑇
𝑅 + 𝑚𝑉𝑇

𝑁

2
=

21,41 + 2,33

2
∙ 0,75 = 𝟖, 𝟗𝟎 𝑙𝑏𝑓 (39) 

Provedeme převod hmotnosti  

 Imperiální jednotky Metrické jednotky 

𝑚𝑉𝑇
𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑

 8,90 𝑙𝑏𝑓 4,03 kg 
Tabulka č. 14: Výsledná návrhová hmotnost svislé ocasní plochy 

Na závěr si shrneme parametry vertikální ocasní plochy 

Plocha svislé ocasní plochy 
𝑆𝑉𝑇 

1,515 m² 

Výška svislé ocasní plochy 
ℎ𝑉𝑇 

1,5 m 

Šíře svislé ocasní plochy u kořene 
𝑐𝑟𝑉𝑇 

1,38 m 

Úhel sklonu svislé ocasní plochy 
Λ𝐶/4 

30° 

Výsledná návrhová hmotnost svislé ocasní 
plochy 

𝑚𝑉𝑇
𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑

 

4,03 kg 

Tabulka č. 15: Výsledné hodnoty z návrhu svislé ocasní plochy 
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4.4. Návrh trupu 

Pro další postup je nutné si ujasnit rozměry a hmotnost trupu letounu. Opět budeme 

vycházet z úvahy, že letoun je celokompozitový. Pro výpočet použijeme vztahy pro výpočet 

hmotnosti dle Raymera (40.1) a dle Nicolaie (41.1). Ty nám, stejně jako u křídla, pomohou 

odhadnout hmotnost trupu a spolu s tím navrhneme rozměry trupu. Pro výslednou hodnotu 

výsledky z obou rovnic zprůměrujeme. Vztahy jsou následovné [52] 

Některé hodnoty budeme moci převzít z předchozích výpočtů, jiné musíme navrhnout či 

dopočítat. Celkovou šířku a hloubku, respektive výšku, trupu volíme s ohledem na minimální 

požadavky prostoru v kabině. Šířka v kabině má být alespoň 50 cm a výška přibližně 117 cm. 

My tedy výslednou šířku zvolíme 80 cm a výšku 140 cm, stejné hodnoty použijeme i pro 

strukturní rozměry. [52] 

Poté je pro nás důležitá délka trupu. Tu budeme volit s ohledem na požadovanou délku 

pilotní kabiny, která by měla být umístěna před předními rotory, aby byl zajištěn dobrý 

rozhled. Délka kabiny je minimálně 142 cm, tedy zvolme 160 cm. Vzdálenost hran rotorů je 

přibližně 5,3 m a úvahou rezervy v přední i zadní části získáme délku trupu 7,3 m, stejnou 

hodnotu použijeme i pro strukturní rozměr. [52] 

Ze známých rozměrů trupu můžeme 

vyjádřit omočenou plochu trupu. Pro 

zjednodušení výpočtu použijeme jednoduchý 

model kvádru. Nicméně, protože trup je 

v některých místech zkosený (například čelní 

plocha pilotní kabiny a ocasní část) nebo 

zaoblený (například hrany trupu), uvažujme 

jednoduchý model, viz obrázek č. 34 a z něho 

odvodíme omočenou plochu 24,4 m². 

Rozdíl tlaku kabiny a okolí volíme nulový, protože neočekáváme použití přetlakové kabiny, 

stejně tak objem přetlakového prostoru bude poté nulový. 

Výše zmíněné vztahy pro výpočet hmotnosti jsou následovné 

 
𝑚𝐹

𝑅 = 0,052 ∙ 𝑆𝐹
1,086 ∙ (𝑛𝑧 ∙ 𝑚𝑂)0,177 ∙ 𝑙𝐻𝑇

−0,051 ∙ (
𝑙𝐹𝑆

𝑑𝐹𝑆
)

−0,072

∙ 𝑞0,241 + 

+11,9 ∙ (𝑉𝑝 ∙ ∆𝑝)
0,271

 

(40.1) 

 

  

Obrázek č. 34: Jednoduchý model trupu 
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𝑚𝐹

𝑁 = 200 ∙ [(
𝑛𝑧 ∙ 𝑚𝑂

105
)

0,286

∙ (
𝑙𝐹

10
)

0,857

∙ (
𝑤𝐹 + 𝑑𝐹

10
) ∙ (

𝑣𝐻

100
)

0,338

]

1,1

 (41.1) 

kde jsou veličiny 

𝑚𝐹  .. předpokládaná hmotnost trupu [𝑙𝑏𝑓]  

𝑆𝐹  .. omočená plocha trupu [ft²]  

𝑙𝐹𝑆  .. délka struktury trupu [ft]  

𝑙𝐻𝑇  .. vzdálenost tětiv nosných ploch [ft]  

𝑙𝐹  .. délka trupu [ft]  

𝑑𝐹𝑆  .. hloubka struktury trupu [ft]  

𝑑𝐹  .. hloubka trupu [ft]  

𝑤𝐹  .. šířka trupu [ft]  

𝑞  .. dynamický tlak [𝑙𝑏𝑓/ft²]  

𝑉𝑝  .. objem přetlakové kabiny [ft³]  

∆𝑝  .. rozdíl tlaku kabiny [psi]  

𝑛𝑧  .. početní násobek [-]  

𝑚𝑂  .. návrhová hmotnost [𝑙𝑏𝑓]  

𝑣𝐻  .. maximální návrhová rychlost na úrovni hladiny moře [kn] [52] 

 

Před samotným výpočtem si shrneme dosazované hodnoty a provedeme převod jednotek. 

 Metrické jednotky Imperiální jednotky 

𝑆𝐹 24,4 m² 262,64 ft² 

𝑙𝐹𝑆 7,3 m 23,95 ft  

𝑙𝐻𝑇 3,8 m 12,47 ft 

𝑙𝐹 7,3 m 23,95 ft 

𝑑𝐹𝑆  1,40 m 4,59 ft 

𝑑𝐹 1,40 m 4,59 ft 

𝑤𝐹 0,80 m 2,62 ft 

𝑞 2 287 Pa 47,77 𝑙𝑏𝑓/ft² 

𝑉𝑝 0 m³ 0 ft³ 

∆𝑝 0 psi 

𝑛𝑧 7,5 

𝑚𝑂 600 kg 1 323,63 𝑙𝑏𝑓 

𝑣𝐻 220 km/h 118,79 kn 
Tabulka č. 16: Hodnoty pro návrhový výpočet hmotnosti trupu 
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Nyní přejdeme k výpočtu hmotnosti trupu. Nejprve dle (40.1) 

 
𝑚𝐹

𝑅 = 0,052 ∙ 𝑆𝐹
1,086 ∙ (𝑛𝑧 ∙ 𝑚𝑂)0,177 ∙ 𝑙𝐻𝑇

−0,051 ∙ (
𝑙𝐹𝑆

𝑑𝐹𝑆
)

−0,072

 

× 𝑞0,241 + 11,9 ∙ (𝑉𝑝 ∙ ∆𝑝)
0,271

= 

= 0,052 ∙ 262,641,086 ∙ (7,5 ∙ 1323,63)0,177 ∙ 12,47−0,051 ∙ (
23,95

4,59
)

−0,072

 

× 47,770,241 + 11,9 ∙ (0 ∙ 0)0,271 = 𝟐𝟐𝟐, 𝟖𝟒 𝑙𝑏𝑓 

(40.2) 

Dále provedeme výpočet dle (41.1) 

 
𝑚𝐹

𝑁 = 200 ∙ [(
𝑛𝑧 ∙ 𝑚𝑂

105
)

0,286

∙ (
𝑙𝐹

10
)

0,857

∙ (
𝑤𝐹 + 𝑑𝐹

10
) ∙ (

𝑣𝐻

100
)

0,338

]

1,1

= 

= 200 ∙ [(
7,5 ∙ 1323,63

105
)

0,286

∙ (
23,95

10
)

0,857

∙ (
2,62 + 4,59

10
) 

× (
118,79

100
)

0,338

]

1,1

= 𝟏𝟔𝟑, 𝟖𝟖 𝑙𝑏𝑓 

(41.2) 

Teď můžeme hodnoty získané ze dvou vztahů zprůměrovat a proto, že uvažujeme 

kompozitní křídla, přenásobíme ještě výslednou hodnotou koeficientem 0,85 [55] 

 
𝑚𝐹

𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑
=

𝑚𝐹
𝑅 + 𝑚𝐹

𝑁

2
=

222,84 + 163,88

2
∙ 0,85 = 𝟏𝟔𝟒, 𝟑𝟔 𝑙𝑏𝑓 (42) 

Na závěr ještě provedeme převod jednotek. 

 Imperiální jednotky Metrické jednotky 

𝑚𝐹
𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑

 164,36 𝑙𝑏𝑓 74,50 kg 
Tabulka č. 17: Výsledná návrhová hmotnost trupu 

Shrneme si tedy parametry trupu 

𝑙𝐹 7,3 m 

𝑑𝐹 1,40 m 

𝑤𝐹 0,80 m 

𝑚𝐹
𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑

 74,50 kg 
Tabulka č. 18: Výsledné hodnoty z návrhu trupu 
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4.5. Návrh hmotností dalších částí letounu 

Pro další postup budeme potřebovat hmotnosti ostatních částí letounu, abychom mohli 

získat finální hmotnost. 

4.5.1. Podvozek letounu 

Zprvu si určíme, že budeme pracovat s třínohým podvozkem, který je konfigurován do 

trojúhelníku a vpředu je jedna noha. Pro výpočet hmotnosti podvozku použijeme opět 

statistické vztahy dle Raymera (43.1 a 44.1) a Nicolaie (45.1), které na závěr zprůměrujeme 

pro požadovaný výsledek. Zatímco dle Nicolaie se jedná o jednu rovnici pro celý podvozek, 

Raymer rozděluje hmotnost hlavní a přední části podvozku [52] 

 
𝑚𝑀𝐿𝐺

𝑅 = 0,095 ∙ (𝑛𝑙 ∙ 𝑚𝑙)
0,768 ∙ (

𝑙𝑚

12
)

0,409

 (43.1) 

 
𝑚𝑁𝐿𝐺

𝑅 = 0,125 ∙ (𝑛𝑙 ∙ 𝑚𝑙)
0,566 ∙ (

𝑙𝑛

12
)

0,845

 (44.1) 

 
𝑚𝑀𝑁𝐿𝐺

𝑁 = 0,054 ∙ (𝑛𝑙 ∙ 𝑚𝑙)
0,684 ∙ (

𝑙𝑚

12
)

0,601

 (45.1) 

kde jsou veličiny 

𝑚𝑀𝐿𝐺  .. předpokládaná hmotnost hlavního podvozku [𝑙𝑏𝑓]  

𝑚𝑁𝐿𝐺  .. předpokládaná hmotnost předního podvozku [𝑙𝑏𝑓]  

𝑚𝑀𝑁𝐿𝐺   .. předpokládaná hmotnost celého podvozku [𝑙𝑏𝑓]  

𝑛𝑙   .. přistávací početní násobek [-]  

𝑚𝑙  .. návrhová přistávací hmotnost [𝑙𝑏𝑓]  

𝑙𝑚  .. délka hlavního podvozku [ft]  

𝑙𝑛  .. délka předního podvozku [ft] [52] 

Pro výpočet musíme definovat dosazované hodnoty. Přistávací početní násobek uvažujeme 

stejný, jako početní násobek v předchozích kapitolách. Návrhová přistávací hmotnost je 

stejná, jako návrhová hmotnost letounu. Délku hlavního i předního podvozku budeme 

uvažovat stejnou a provedeme odhad na 0,75 m. 

Před výpočtem si shrneme vstupní hodnoty a provedeme převod jednotek 

 Metrické jednotky Imperiální jednotky 

𝑛𝑙  7,5 

𝑚𝑙 600 kg 1 323,63 𝑙𝑏𝑓 

𝑙𝑚 0,75 m 2,46 ft 

𝑙𝑛 0,75 m 2,46 ft 
Tabulka č. 19: Hodnoty pro návrhový výpočet hmotnosti podvozku 
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Přejdeme tedy k výpočtu 

 
𝑚𝑀𝐿𝐺

𝑅 = 0,095 ∙ (𝑛𝑙 ∙ 𝑚𝑙)0,768 ∙ (
𝑙𝑚

12
)

0,409

= 

= 0,095 ∙ (7,5 ∙ 1323,63)0,768 ∙ (
2,46

12
)

0,409

= 𝟓𝟖, 𝟑𝟐 𝑙𝑏𝑓 

(43.2) 

 
𝑚𝑁𝐿𝐺

𝑅 = 0,125 ∙ (𝑛𝑙 ∙ 𝑚𝑙)
0,566 ∙ (

𝑙𝑛

12
)

0,845

= 

= 0,125 ∙ (7,5 ∙ 1323,63)0,566 ∙ (
2,46

12
)

0,845

= 𝟓, 𝟗𝟗 𝑙𝑏𝑓 

(44.2) 

 
𝑚𝑀𝑁𝐿𝐺

𝑁 = 0,054 ∙ (𝑛𝑙 ∙ 𝑚𝑙)
0,684 ∙ (

𝑙𝑚

12
)

0,601

= 

= 0,054 ∙ (7,5 ∙ 1323,63)0,684 ∙ (
2,46

12
)

0,601

= 𝟏𝟏, 𝟐𝟗 𝑙𝑏𝑓 

(45.2) 

Pro výslednou hodnotu je tedy třeba sečíst hodnoty dle Raymera a vytvořit průměr 

 
𝑚𝑀𝑁𝐿𝐺

𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑
=

𝑚𝑀𝐿𝐺
𝑅 + 𝑚𝑁𝐿𝐺

𝑅 + 𝑚𝑀𝑁𝐿𝐺
𝑁

2
=

58,32 + 5,99 + 11,29

2
= 𝟑𝟕, 𝟖 𝑙𝑏𝑓 (46) 

Na závěr ještě provedeme převod jednotek. 

 Imperiální jednotky Metrické jednotky 

𝑚𝑀𝑁𝐿𝐺
𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑

 37,8 𝑙𝑏𝑓 17,13 kg 
Tabulka č. 20: Výsledná návrhová hmotnost podvozku 

Shrneme si parametry podvozku 

𝑙𝑚𝑛 0,75 m 

𝑚𝑀𝑁𝐿𝐺
𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑

 17,13 kg 
Tabulka č. 21: Výsledné návrhové parametry podvozku 

4.5.2. Řídící letové systémy 

Návrhová hmotnost řídících letových systémů je pro nás důležitá, protože ovládání poloh 

rotorů je velice náročné. Proto provedeme výpočet dle Raymera (47.1) a Nicolaie (48.1). Poté 

jejich výsledky zprůměrujeme. Nicméně tato metodika nezohledňuje systém překlopných 

rotorů, ale vzhledem k nedostupnosti návrhových vztahů pro náš případ, využijeme tyto 

rovnice. Vztahy jsou [52] 

 𝑚𝐶𝑇𝑅𝐿
𝑅 = 0,053 ∙ 𝑙𝐹𝑆

1,536 ∙ 𝐿𝑊
0,371 ∙ (𝑛𝑧 ∙ 𝑚𝑂 ∙ 10−4)0,80 (47.1) 
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 𝑚𝐶𝑇𝑅𝐿
𝑁 = 1,08 ∙ 𝑚𝑂

0,7 (48.1) 

kde jsou veličiny 

𝑚𝐶𝑇𝑅𝐿  .. předpokládaná hmotnost řídících letových systémů [𝑙𝑏𝑓]  

𝑛𝑧  .. početní násobek [-]  

𝑚𝑂  .. návrhová hmotnost [𝑙𝑏𝑓]  

𝑙𝐹𝑆  .. délka struktury trupu [ft]  

𝐿𝑊  .. rozpětí [ft] [52] 

Před výpočtem si shrneme vstupní hodnoty a provedeme převod jednotek 

 Metrické jednotky Imperiální jednotky 

𝑛𝑧 7,5 

𝑚𝑂 600 kg 1 323,63 𝑙𝑏𝑓 

𝑙𝐹𝑆 7,3 m 23,95 ft 

𝐿𝑊 8,0 m 26,25 ft 
Tabulka č. 22: Hodnoty pro návrhový výpočet hmotnosti řídících letových systémů 

Přejdeme k výpočtu 

 𝑚𝐶𝑇𝑅𝐿
𝑅 = 0,053 ∙ 𝑙𝐹𝑆

1,536 ∙ 𝐿𝑊
0,371 ∙ (𝑛𝑧 ∙ 𝑚𝑂 ∙ 10−4)0,80 = 

= 0,053 ∙ 23,951,536 ∙ 26,250,371 ∙ (7,5 ∙ 1323,63 ∙ 10−4)0,80 = 𝟐𝟑, 𝟐𝟕 𝑙𝑏𝑓 
(47.2) 

 𝑚𝐶𝑇𝑅𝐿
𝑁 = 1,08 ∙ 𝑚𝑂

0,7 = 1,08 ∙ 1323,630,7 = 𝟏𝟔𝟓, 𝟒𝟓 𝑙𝑏𝑓 (48.2) 

Pro výslednou hodnotu tedy vytvoříme průměr 

 
𝑚𝐶𝑇𝑅𝐿

𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑
=

𝑚𝐶𝑇𝑅𝐿
𝑅 + 𝑚𝐶𝑇𝑅𝐿

𝑁

2
=

23,27 + 165,45

2
= 𝟗𝟒, 𝟑𝟔 𝑙𝑏𝑓 (49) 

Na závěr ještě provedeme převod jednotek. 

 Imperiální jednotky Metrické jednotky 

𝑚𝐶𝑇𝑅𝐿
𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑

 94,36 𝑙𝑏𝑓 43,23 kg 
Tabulka č. 23: Výsledná návrhová hmotnost řídících letových systémů 
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4.6. Hmotový rozbor 

V předchozích kapitolách jsme si navrhli části letounu a dospěli jsme k jejich výsledným 

hmotnostem. Tyto hmotnosti nyní sečteme, včetně hmotnosti pro pilota a zavazadla, a tím 

získáme základní celkovou výslednou hmotnost 

 𝑚𝑧𝑎𝑘𝑙 = 𝑚𝑝 + 𝑚𝑚𝑜𝑡 ∙ 4 + 𝑚𝑟𝑜𝑡 ∙ 4 + 𝑚𝑊
𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑

+ 𝑚𝑊𝑘
𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑

+ 𝑚𝑉𝑇
𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑

 

+𝑚𝐹
𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑

+ 𝑚𝑀𝑁𝐿𝐺
𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑

+ 𝑚𝐶𝑇𝑅𝐿
𝑣𝑦𝑠𝑙𝑒𝑑

= 

= 130 + 22 ∙ 4 + 4 ∙ 4 + 49,01 + 23,52 + 4,03 + 74,50 + 17,13 + 

+43,23 = 𝟒𝟒𝟓, 𝟒𝟐 𝑘𝑔 

(50) 

Z výsledku vidíme, že vyhovuje původní návrhové hmotnosti 600 kg. Můžeme tedy 

uvažovat, že zbylá hmotnost 154,58 kg bude vyplněna bateriemi.  

4.6.1. Těžiště letounu 

Nyní je nutné vytvořit vhodné rozmístění hmotností, aby těžiště letounu bylo situováno 

přibližně za kachními plochami. Tedy tíha vyvolaná motory a rotory je známá, ty jsou situovány 

do středu nosných ploch. Tíha od pilota bude umístěna za střed kokpitu, tedy 1,2 metru. 

Polohu tíhy od trupu odvodíme z jednoduchého modelu, který jsme použili v kapitole věnující 

se trupu, tedy 3,44 metru od přední hrany. Tíhu od řídících systémů umístíme těsně za kachní 

plochy, protože ta bude rozdělena mezi ovládání v kokpitu a vedení do křídel. Tíha od 

podvozku bude rovnoměrně rozdělena na každou nohu. Kde dvě budou umístěny pod 

hlavními nosnými plochami a jedna v přední části pod kokpitem.  

Dále je nutné vyřešit polohu tíhy od křídel, kde vzhledem k profilu ji budeme uvažovat 

v 38 % střední aerodynamické tětivy, tedy vzdálenosti od přední hrany budou 

 𝑥𝑊
𝑡𝑒𝑧 = 0,38 ∙ 𝐶0𝑊 = 0,38 ∙ 1,2625 = 𝟎, 𝟒𝟖 𝑚 (51) 

 𝑥𝑊𝑘
𝑡𝑒𝑧 = 0,38 ∙ 𝐶0𝑊𝑘 = 0,38 ∙ 0,5260 = 𝟎, 𝟐𝟎 𝑚 (52) 

Těžiště vertikální ocasní plochy jsme odvodili, díky schématu na obrázku č. 33. Tedy je 

vzdáleno 0,91 metru od přední hrany ocasní plochy. 

Dle schématu na obrázku č. 35 byl proveden výpočet polohy těžiště. Na schématu je též již 

zaneseno samotné těžiště, příslušně zvýrazněno. Výsledek se zdá být vyhovující, i vzhledem 

k umístění baterií, které se svou polohou mohou být v trupu i křídlech. Konkrétní poloha 

těžiště je za kachními plochami, 4,16 metru od přední hrany letounu. Tato poloha vyhovuje 

i s ohledem na výslednou stabilitu letounu, protože je vhodné, aby těžiště bylo soustředěno 

poblíž výslednice tahu rotorů. 
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Obrázek č. 35: Schéma hmot letounu 

4.7. Výsledek z návrhu letounu 

Provedli jsme rámcový návrh letounu koncepce eVTOL. Primárně nás zajímal potřebný 

výkon pro kolmé vzlety a přistání, kde jsme zvolili elektromotor o výkonu 75 kW. Dále jsme se 

zabývali potřebnými rozměry nosných ploch a hmotnostmi hlavních částí letounu. Výsledná 

hmotnost letounu je 600 kg, z toho 154,58 kg baterií pro pohon motorů. Během výpočtů 

hmotností jsme si stanovovali rozměry letounu, které můžeme vidět na následujícím nákresu 

v obrázku č. 36, včetně polohy těžiště z předchozí části hmotového rozboru. Vidíme, že 

výsledná délka je 7,3 m, výsledná výška 2,7 m a rozpětí os rotorů 10,10 m. Pokud bychom 

uvažovali maximální rozpětí, tak bude přibližně 11,50 m v úvaze průměru rotorů a přidaného 

materiálu prstence. 
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Obrázek č. 36: Nákres letounu 
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5. Závěr 

V této práci jsme se věnovali netradičním koncepcím letadel, VTOL a STOL. Rešeršní část je 

věnována náhledu na tyto koncepce. V části VTOL jsme si představili různé možnosti 

provedení, tedy naklápění letounu, konvertoplány a použití přídavné pohonné jednotky nebo 

vektorování tahu. Ke každé variantě jsme si uvedli zástupné letouny, na kterých lze názorně 

vidět proveditelnost daných variant. U konvertoplánu jsme ještě dále rozvinuli zástupce 

a příklady a částečně je mezi sebou porovnali. U všech možností koncepce VTOL je mnoho 

výhod i nevýhod, nicméně všechny poskytují start a přistání na malých plochách spolu 

s dosažitelností vysokých cestovních rychlostí. Dále jsme se zabývali koncepcí STOL, která se 

od konvenčních letadel liší o poznání méně. Tuto kapitolu jsme pojali jako představení prvků, 

které jsou pro konstrukci STOLu nejdůležitější. Zaměřili jsme se na prvky zajišťující vztlak, ale 

i na další prvky umožňující efektivní starty a přistání na krátkých a nepříznivých plochách. 

Druhou část jsme věnovali ideovému návrhu letounu koncepce VTOL s omezením vzletové 

hmotnosti na 600 kg. Vzhledem k aktuální celkové modernizaci byly pro pohon zvoleny 

elektromotory a vycházeli jsme z koncepce letounů s překlopnými oplášťovanými rotory. 

Návrh byl zvolen pro jednu osobu s použitím kompozitních materiálů. Během vypracování 

jsme se zaměřili na základní parametry letounu, včetně hmotností. Nicméně výpočty byly 

prováděny s různými zjednodušujícími předpoklady. Tedy v případě křídla nebyly použity 

prostředky pro zvyšování vztlaku a taktéž jeho hmotnost může být velmi optimistická. Ovšem 

po přidání vztlakových prvků by bylo křídlo zmenšeno a poté by se hmotnost mohla změnit. 

Výpočty dalších částí byly provedeny se zjednodušenou geometrií, jako například obdelníkový 

průřez trupu.  

Výsledkem našeho návrhu je letoun, který by pravděpodobně mohl být schopen letu 

a takováto koncepce může být proveditelná. Z celkové vzletové hmotnosti tvoří 154,6 kg 

baterie a obecné rozměry letounu jsou délka 7,3 m, výška 2,7 m a maximální rozpětí 11,50 m. 

Nicméně pohon elektromotorů pouze z baterií není efektivní. Letoun by disponoval nízkým 

doletem, a tedy by bylo vhodné použít baterie pouze pro pokrytí výkyvů odběru energie při 

startu a přistání. Dopředný let by mohl být poháněn spalovacím agregátem. Vidíme tedy, že 

v návrhu by bylo možné dále pokračovat. Zpřesnit analýzu hmotností, rozměry letounu a 

upravit i způsob pohonu. Dále by bylo nutné provést například kontrolu stability v různých 

režimech letu, kterou jsme se my nezabývali. 
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