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0      Úvod 

 

          Lietadlo je zariadenie prispôsobené na let v atmosfére nezávislé od zemského 

povrchu, prispôsobené na prevoz ľudí alebo nákladu, schopné bezpečného odletu a 

pristátia. Lietadlá lietajú vďaka krídlam. Pri obtekaní krídla vzduchom vzniká vztlaková  

sila, ktorá udržiava lietadlo nad zemou. 

              V tejto práci sú zahrnuté počiatky letectva od prvých pokusov ľudí lietať, cez 

konštrukciu vtedajších lietajúcich strojov ťažších ako vzduch až po dnešok. Táto tematika 

nie je zastúpená veľkým počtom prác. Autori zaujímajúci sa históriou letectva ako keby 

zabudli na udržovanie lietadiel v prevádzke. Venujú sa skôr pilotom a lietaniu. 

Neuvedomujú si však, že lietadlo bez technickej údržby nemôže lietať. Pomocou tejto 

práce chceme priblížiť históriu vzniku údržby lietadiel cez históriu letectva. Po roku 1918 

nastáva pre letectvo tzv. „zlatá éra“ v konštrukcii lietadiel. Tým, že bol vývoj tak 

pokročilý a konštrukcie či už lietadiel alebo motorov čoraz zložitejšia sa zistilo, že už na 

opravy nestačí len jeden mechanik, preto boli mechanici vyškolený jednotlivo na sekcie - 

drak, motor, elektrotechnika, prístroje, vrtule, hydraulika, vzduchotechnika. Týmto bol 

položený základ systémov údržby, ktorý sa užíva a zdokonaľuje dodnes. 

          Obsah bakalárskej práce sme koncipovali do štyroch kapitol. Prvá kapitola je 

zameraná na vymedzenie histórie počiatkov letectva. V druhej kapitole charakterizujeme 

proces vývoja údržby lietadiel. V tejto časti sa orientujeme na údržbu lietadiel v období I. 

svetovej vojny, na spôsoby údržby prevádzkovateľov  leteckej dopravy v medzivojnovom 

období a v priebehu druhej svetovej vojny. V tretej kapitole svoju pozornosť venujeme 

špecifikácii údržby lietadiel po II. svetovej vojne. Posledná kapitola je zameraná na 

novodobú históriu údržby lietadiel vrátane legislatívy EU.  

          V závere bakalárskej práce zo získaných teoretických informácii uvádzame 

odporúčania pre novodobý rozvoj  údržby lietadiel. 
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1.       História počiatkov letectva  

              Ľudí čoraz viac začalo zaujímať ako sa dostať do vzduchu ako vtáci. Prvé náznaky 

boli rôzne, predmety ako kamene či šípy, ale postupom času sa ľudia prepracovali aj k 

dokonalejším veciam ako boli napríklad bumerang alebo šarkan. Ale to boli len lietajúce 

predmety, ľudia chceli lietať sami. 

Už v roku 1500 sa ako prvý začal zaoberať problematikou letu Leonardo Da Vinci, ktorý 

študoval konštrukciu vtáčich krídel a snažil sa porozumieť mechanike lietania. Neskôr 

navrhol lietajúci stroj- ornitoptéru. Ornitoptéra bola podobná vtákom. Fungovať mala na 

ľudský pohon a prevodmi sa sila prenášala na tzv. „vtáčie krídla“, ktoré svojím mávaním 

mali dostať konštrukciu aj pilota do vzduchu. ( Niccoli, 2006 ) 

 

Obr. 1 Ornitoptéra 

zdroj: https://litaburke.files.wordpress.com/2012/11/bigstock-d-ornithopter-flying-

machine-24946829.jpg 

 

Nasledovali ďalšie rôzne pokusy ľudí dostať sa do vzduchu. Boli vyskúšané rôzne 

koncepcie až po prvý let balónom, ktorý uskutočnili bratia Jacques Etienne a Joseph 

Michel Montgolfierovci v roku 1783. Konštrukčne to bol papierový balón naplnení teplým 

vzduchom. Najprv spravili pokus s pripútaným balónom k zemi na palube s kačicou, 

baranom a kohútom.  
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Obr. 2 Dobový obrázok prvého letu balónu bratov Jacques Etienne a Joseph Michel 

Montgolfierovcov s ľuďmi na palube 

zdroj: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1404137/Joseph-Michel-and-Jacques-

Etienne-Montgolfier 

 

            O niečo neskôr, ale ešte v tom roku sa balónom vzniesol do vzduchu prvý človek 

Pilatre De Rosier a v roku 1852 Francúz Henri Jacques Giffard. Po týchto úspechoch prišli 

na rad ďalší priekopníci letectva, ktorí  šli druhou cestou a konštruovali klzáky, to znamená 

lietadlá ťažšie ako vzduch. V roku 1882 uverejnil svoje vízie Alexander Fiodorovič 

Možajskij s lietadlom ťažším ako vzduch. Na pohon sa mal využívať ťažký parný stroj, 

preto toto lietadlo nikdy nevzlietlo. Pre letectvo sa tieto koncepcie lietadiel  stali základom 

pre ďalší vývoj strojov ťažších ako vzduch s pevnými nosnými plochami. ( Niccoli, 2006 ) 

Čo sa týka rozvoja letectva u nás, začína sa to najprv mýtami a bájkami, či už v  Česku 

alebo Slovensku. V Čechách je známy Vít Fučík, ktorý bol zručný v práci s drevom. 

Zostrojil krídla, ktoré naplnil ľahkým bahnovým plynom a s týmito krídlami vraj lietal na 

jarmok. Na Slovensku to bol  mních Cyprián, ktorý zostrojil lietajúci stroj a spúšťal sa zo 

skaly dole do údolia. Ale tým, že tieto povesti nie sú podložené,  nebudeme sa nimi 

zaoberať. Tak ako po celom svete tak aj na Slovensku a v Česku začali pokusy 

s lietajúcimi balónmi. Nebolo to ani rok po vzlete balónu bratov Montgoltfierových 
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a v roku 1874 na zámku v Židlochoviciach rovnakú snahu prejavil aj český utečenec 

Tadeáš Hanka. Balóny sa začali vyskytovať čoraz častejšie a prezentáciou v Prahe v roku 

1891 sa odštartoval vývoj tejto techniky aj u nás a vznikla Česká aeronautická spoločnosť.  

Medzi konštruktérmi klzákov s pevnými plochami  v Európe bol najznámejším z týchto 

priekopníkov Otto Lilienthal. Tak isto ako Da Vinci sa začal zaoberať štúdiom vtáčích 

krídel, mechanikou letu a aerodynamikou. V roku 1891 zostrojil prvý klzák, ktorý 

pomenoval „Derwitzer“, podľa mesta kde vtedy žil a na ňom začal experimenty za letu. 

Svoje konštrukcie neustále zdokonaľoval, (postavil 18 klzákov) až navrhol klzák s dvoma 

nosnými plochami nad sebou, ktorý bol tak rýchly, že bol nútený zmeniť techniku štartu. 

Presťahoval sa do Lichterfelde, neďaleko Berlína, kde vybudoval umelý pahorok, 

z ktorého lietal rozbehom s kopca podobne ako to robia dnešní piloti tzv. závesných 

klzákov. Dne 9.augustav roku 1896 po štarte sa klzák zrútil. Otto Lilienthal túto nehodu 

neprežil.  

 

Obr. 3 Dobový obrázok Otta Lilienthala a jeho dvojplošníkovej konštrukcie 

zdroj: http://www.wright- 

brothers.org/History_Wing/History_of_the_Airplane/Doers_and_Dreamers/Doers_and_D

reamers_images/Lilienthal/Lilienthal_Biplane.jpg 
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Avšak jeho práce neupadli v zabudnutí. Celým jeho dielom sa začali seriózne zaoberať 

dvaja mladí Američani Orwil a Wilbur Wrightovci. Ich otec bol továrnik, ktorý mal firmu 

na výrobu bicyklov tak, že mohol nechať svojich synov zapísať na štúdia v Európe. Avšak 

nedoštudovali.  V tomto čase sa zoznámili s prácou Otto Lilienthala a po návrate do USA, 

ďalej pokračovali vo výrobe a zdokonaľovaní jeho konštrukcií, predovšetkým v stabilite 

a riaditeľnosti. Vykonali množstvo letov rovnakým spôsobom ako ich predchodca na 

pahorku Kitty Hawk u pobreží mora. Toto miesto si vybrali, pre pomerne stálym vetrom, 

ktoré fúkali na ich kopček. Štart proti vetru podstatne skracoval jeho dĺžku a znižoval 

rýchlosť letu voči zemi. Medzníkom v ich práci bol nápad,  skúsiť namontovať na svoj 

stroj tzv.“vzdušný závit“(vrtuľu), ktorý by bol poháňaný benzínovým spaľovacím 

motorom. Zostrojili dvojplošník, do ťažiska umiestnili spaľovací benzínový motor, ktorý 

cez retiazkový prevod poháňal dve vrtule. Lietadlo nazvali FLYER. ( Niccoli, 2006 ) 

 

 

Obr. 4 FLYER 1  

zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Wright_Flyer#/media/File:First_flight2.jpg 

 

Ťah tohto stroja bol ale malý, preto vybudovali asi 30 metrov dlhé koľajnice, na ktoré dali 

vozík a lietadlo umiestnili na neho. Vozík bol uviazaný na lano, ktoré cez kladku bolo 

spojené zo závažím na veži. Po uvoľnení závažia a jeho pádu dole, došlo k  jazde vozíka 
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i s lietadlom po koľajach vpred. Táto pomerne prudká akcelerácia nahradila nízky výkon 

pohonu pre rozjazd. Ten ale  stačil pre nasledovný let.  

Dňa 17.12.1903 na známom mieste pri pahorku Kitty Hawk, takto uskutočnili prvý štart 

i let, ktorý trval 59 sekúnd a preleteli 230m. Tento dátum je považovaný za prvý skutočný 

let lietadlá, ťažšieho ako vzduch, poháňaného motorickou silou.   

Po tomto lete sa bratia Wrightovci pustili do ďalších opráv a vylepšení svojho lietadla. 

Nasledovali ďalšie typy a to Flayer II, neskôr v roku 1905 Flayer III, ktorý  5. októbra 

preletel vzdialenosť 38,5Km. Keď Wilbur odcestoval v roku 1908 do Francúzka založil 

tam prvú leteckú školu na svete. Neskôr založili v USA svoju firmu WRIGHT.I. V Európe 

však začali priekopníci po vzoru bratov Wrightovcov zostrojovať motormi poháňané 

lietajúce stroje. Ďalej však pokračoval i rozvoj lietadiel ľahších ako vzduch. V roku 1900 

Ferdinand von Zeppelin skonštruoval svoju prvú vzducholoď. Táto koncepcia vzducholodí 

sa používala až do 30. rokoch nášho storočia kedy obdobie vzducholodí skončilo po 

nehode stroja  Hindenburg v roku 1937. Ďalej sa týmito prostriedkami nebudeme zaoberať. 

( Niccoli, 2006 ) 

 

Obr. 5 Dobový obrázok nehody Vzducholode Hindenburg na letisku Lakehurst. 

zdroj: http://zpravy.idnes.cz/zkazu-zeppelinu-fotil-od-boku-ohen-pozrel-hindenburg-

behem-okamziku-1i0-/zahranicni.aspx?c=A100913_193129_zahranicni_aha 
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              K začínajúcim konštruktérom v Česku patril Otto Hieronymus, ktorý sa v roku 

1910 pokúsil o let s lietajúcim strojom, ktorý sám skonštruoval. Motor, ktorý bol použitý 

na lietadle bol jeden s prvých vyrobených v Rakúsko – Uhorsku. Medzi prvými 

uznávanými českými leteckými konštruktérmi bol Eugen Čihák, ktorý so svojím bratom 

skonštruoval a postavil vystužený jednoplošník Rapid s rotačným motorom Gnome Omega 

s hmotnosťou 190Kg o výkonu 37kW, max. rýchlosti 140Km/h a s doletom až 3hod.. Bolo 

to jednomiestne lietadlo s drevenou kostrou a poťahom v kombinácii hliníkových plechov 

a plátna. Mal taktiež pevnú drevenú dvojlistovú vrtuľu. Toto lietadlo nemalo krídelká. Tie 

nahradilo nakrúcanie koncov krídel, pomocou sústavy laniek a kládok. Podobným 

spôsobom sa riadilo aj výškové a smerové kormidlo. ( Šorel, 2005 ) 

             Vo Francúzku v tej istej dobe sa zaoberal vývojom lietadlá vlastnej konštrukcie 

strojársky inžinier Louis Blériot. Jeho stroj bol jednoplošník trup priehradovej drevenej 

konštrukcie, motor umiestnený vpredu poháňal drevenú dvojlistú vrtuľu. Vystuženie krídel 

bolo riešene pomocou strún, laniek a napinákov, ktoré sa nachádzali na kozlíku pred 

pilotom. Krídla a časť trupu bola potiahnutá plátnom. Podvozok tvoril drevený rám 

s dvoma kolesami. 

 

Obr. 6 Dobový obrázok lietadla Bleriot, ktorý s pilotom Louisom Blériotom  preletel kanál 

La Manche s Calais do Doveru  

zdroj:  https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/b5/d3/28/b5d328283822317c29c6b44dbbcc360c.jpg 
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Roku 1909 sa mu podarilo preletieť kanál La Manche s Calais do Doveru. K tomu mu 

pomohol  aj ďalší typ piestového motora Anzani, ktorý bol vzduchom chladený. O niečo 

neskôr mal ale leteckú nehodu, po ktorej sa začal venovať výrobe lietadiel a predal 

pozoruhodných vyše 800 kusov lietadiel pre civilnú dopravu. Jeho lietadlá držali pilotov na      

víťazných pozíciách v leteckých súťažiach, či už vo výškových alebo rýchlostných. Po 

toľkých úspechov však firma roku 1936 zanikla s finančných dôvodov. ( Niccoli, 2006 ) 

            K ďalším naším najvýznamnejším letcom patril Ing. Jan Kašpar, ktorý kúpil 

lietadlo v Paríži vo firme Bleriot. Tento stroj upravil niekoľkými svojimi úpravami a 

v roku 1911 uskutočnil let z Pardubíc do Prahy. Bol to najdlhší let v Rakúsko – Uhorsku. 

Ešte v tom istom roku založil v Pardubiciach leteckú školu a vykonal let s cestujúcimi.  

Na konci roku 1913 sa ľudia v Čechách venujúci letectvu. Založili letecké združenie 

s názvom Bohémia. Ale bolo to už blízko obdobia, kedy sa Európa rútila do prvej svetovej 

vojny a ľudia ani netušili, že  lietadlá  budú použité ako najhoršie zbrane vojny. (Adamec, 

Kocáb, 2008 ) 

Uvedomujeme si, že tento súhrn vzniku lietania  je zhrnutý do historický najvýznamnejších 

udalostí a o udržovaní technického stavu lietadiel tu nie je zmienky.  Prečo? Lebo títo 

priekopníci lietania boli súčasne konštruktéri, výrobcovia a piloti v jednej osobe. 

Opravovalo sa až keď sa niečo zlomilo, či prasklo. Uvedomme si, že jedinými materiálmi 

ku stavbe lietadlá bolo drevo, klince, drôty, struny a plátno. Nebolo z čoho si vziať 

skúsenosti všetko sa robilo metódou „pokus-omyl“. Vďaka týmto priekopníkom a ich 

strojom sa začali odborné školy vyššieho typu zaujímať o aerodynamiku, materiály, 

pevnostné výpočty, spôsoby namáhania konštrukcií za letu a čo ich spôsobuje. Týmto sa 

začali budovať štrukturálne nové technické odvetvia, ktoré vyústili v  priemyslovú výrobu 

lietadiel. ( Šorel, 2005 ) 
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2.         Proces vývoja údržby lietadiel 

 

 

           2.1       Popis začiatkov údržby lietadiel v období od 1914 do 1918  

 

             Ako sme spomenuli, politická situácia v Európe vyústila v roku 1914 v ozbrojený 

konflikt, známy ako „Prvá svetová vojna“. Tento priniesol pre ľudí veľa utrpenia. 

Paradoxne k týmto udalostiam nastal prudký rozvoj konštrukcie a výroby lietadiel. 

Príčinou tohto rozvoja bolo zistenie, že lietadlo je využiteľná nová zbraň. Štáty, ktoré sa 

zúčastnili bojov začali investovať nemalé prostriedky do továrni na výrobu lietadiel.  

                V tejto podkapitole sa budeme zaoberať údržbou leteckej techniky v období 

prvej svetovej vojny, ktorá sa odohráva v rokoch 1914 kedy bol spáchaný atentát na 

arcivojvodu a následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d'Este až do roku 

1918. Čo sa letectva týka, tak stihlo ubehnúť len 10 rokov od prvého letu bratov 

Wrihtovcov a letecká technika zaznamenala veľký pokrok. Lietadlá síce mali jednoduchú 

konštrukciu ale obsahovali základné prvky ako piestové motory, ktoré poháňali vrtuľu, 

pohyblivé riadiace plochy ovládajúce pilotom, krídla zaisťujúce potrebný vztlak a trup, 

v ktorom bolo miesto pre pilota. Vojnový konflikt, ktorý svet ešte nezažil, vyvolal 

revolúciu vo výrobe lietadiel. Počas tejto vojny sa letecká technika začala rozvíjať veľmi 

rýchlym tempom. Pred I. svetovou vojnou sa už lietadlá využívali aj vo vojenských 

konfliktoch, ako boli napríklad Taliansko – Turecká vojna v roku 1911, alebo vojna na 

Balkáne v roku 1913. K týmto akciám však boli využívané predovšetkým súčasné 

upravené lietadlá. Vznik lietadiel pre špeciálne zamerania mal prísť. Použitie takýchto 

lietadiel k iným účelom ako prieskum a pozorovanie  bolo pre ozbrojené zložky dovtedy 

nemysliteľné. Ale niektorí jednotlivci ako bol napríklad dôstojník talianskej armády Giulio 

Douhet si už predstavovali vznik vzdušných síl. Za takéto špekulácie boli nielen 

odsudzovaní  ale niektorí aj potrestaní. ( Niccoli, 2006 ) 

           V období I. svetovej vojny sa prvý krát do popredia dostáva aj stav leteckej 

techniky. Nerozvíjali sa len lietadlá ale aj ich určenie. Ako prvé začali vznikať lietadlá 

určené na prieskum a tým pádom sa vytvorili aj vojenské zložky. Zo začiatku vojny boli 

používané len upravené lietadlá bez výzbroje. Vtedy bolo prvý krát prehlásené, že ak 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ferdinand_d%E2%80%99Este
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nebudú k dispozícii patrične vyškolení leteckí mechanici tak pilotom uletia krídla. Bez 

správne vyškolených mechanikov nebude žiadna potreba pilotov, pretože lietadlá nebudú 

môcť lietať. Ohromujúcim sa môže zdať fakt, že naši predkovia veľmi dobre rozumeli 

práci týkajúcej sa údržby lietadiel. Oni položili základ nášho efektívneho programu pre 

výcvik leteckých mechanikov. Bolo potrebné nielen veľké množstvo mužov, ale aj ich 

rôzne uplatnenia. Pretože v tomto čase boli lietadlá zo dreva, kovu, plátna, gumy. Prostí 

kováči, stolári, tesári, robotníci spracovávajúci kovy, elektrikári, robotníci pracujúci 

s tkaninami, výrobcovia plachiet, opravári prístrojov, ktorí boli zamestnaný pri výrobe 

lietadiel, vytvorili akýsi „tým“ a zaviedli tzv. „Spôsob leteckej údržby“. Presadzovanie 

údržbových  školení prebiehalo pomocou rôznych metód. Existovali kurzy v továrňach 

výrobcou lietadiel a absolventi potom boli zariadení k prevádzkovateľom tzn. Vojenským 

leteckým útvarom. Boli riadené napr. britskou a francúzskou vládou. Toto bol jeden 

postup, neoficiálne keď si plnili svoje povinnosti na letisku a popri tom pomáhali 

mechanikom kde sa zároveň  naučili tomuto remeslu. Rozvinuli sa dve dôležité metódy, 

ktoré sa používajú dodnes: špecializácia na konkrétne typy lietadiel  a dôraz na výučbu 

praxe spolu s teoretickou prípravou. (www.au.af.mil/au/404.asp) 

Vtedajší mechanik bol v podstate „všeumelec“, ktorý opravoval drak lietadla, platené 

poťahy, podvozok, prístroje, riadenie, palivovú inštaláciu, motor a vrtuľu. Iné komponenty 

vtedy lietadlo nemalo. Pozorovacie a prieskumné lety sa vykonávali tak, že pilot alebo jeho 

druhý člen posádky- pozorovateľ, zakresľovali situáciu priamo do mapy, ktorú mali na 

kolenách. Po pristáti predávali mapy do frontového spravodajského oddelenia. Neskôr 

dostal pozorovateľ pomerne veľký fotografický aparát, s ktorým fotil úseky fronty. 

V tomto období lietadlá neboli ozbrojené, piloti súperiacich strán na seba mávali keď sa vo 

vzduchu stretli. Poškodenie lietadiel bolo len následkom tvrdého pristátia alebo, keď ich na 

zemi poškodil silný  vietor. 

Obrat nastal v dobe, keď si dôstojníci- spravodajcovia uvedomili, že keď lietadlo nedoletí 

so správami, nepriateľ nebude nič vedieť o pohyboch vojsk. Nariadili preto úmyselne 

poškodzovať stroje protivníka za letu. Na paluby lietadiel sa dostali pištole, pušky a piloti 

i pozorovatelia začali po sebe strieľať. Veľkým úsilím vznikla ďalšia špecializácia lietadiel 

určených k zostreľovaniu protivníka – stíhacie stroje. Toto viedlo k prvému rozdeleniu 

mechanikov na zbrojárov a údržbárov. Taktiež sa začali množiť i poškodenia spôsobené 

streľbou protivníka. Boli používane rôzne typy lietadiel. Na strane Francúzska to bol 

napríklad Bleriot XI, ktorý bol navrhnutý už v roku 1908 konštruktérom Louisom 

Bleriotom. Bol to jednoplošník použitý na prieskumné a pozorovacie lety ale roku 1915 
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bola väčšina Bleriotov stiahnutých s fronty a použitá v leteckých školách. V leteckom 

zbore britskej armády sa taktiež toto lietadlo používalo spolu s ďalšími lietadlami ako 

napríklad Avro 504 dvojplošníkovej konštrukcie pre dve osoby. Bola to vylepšená verzia 

Avro 500. Počas vojny bolo vyrobených niekoľko tisíc lietadiel tohto typu. Zo začiatku 

boli používané len ako prieskumné lietadlá no neskôr sa uplatnili aj ako bojové,  v boji 

proti vzducholodiam. Francúzska a britská armáda operovala s viac ako 250 vojenskými 

lietadlami. Nemecko vlastnilo skoro rovnaký počet lietadiel prevažne typu Albatros B.II 

alebo Ettrich Taube LE-3. Ďalší obrat nastal, keď lietadlá začali byť väčšie a pevnejšie, 

uniesli väčší náklad. Vznikli viac motorové typy. Na palubách sa okrem strelných zbraní 

objavil náklad granátov, ktoré mohli byť pozorovateľom zhodené na nepriateľa zo 

vzduchu. Vzniklo bombardovanie. ( Niccoli, 2006 ) 

            Vtedajšie tzv. bombardovanie nebolo nič iné ako len zhadzovanie ručných granátov 

z lietadla. Neskôr boli zhadzované upravené delostrelecké granáty rôznych kalibrov. Toto 

vyústilo v špeciálnu výrobu- leteckých pump. Puška ako zbraň pozorovateľa už nestačila,  

preto sa rozhodli pridať do konštrukcie  pohyblivé guľomety. Tým sa začalo na nebi 

skutočné peklo. Stíhacie lietadlá dostali guľomet, ktorý mal pilot upevnený na hornom 

krídle a tak mohol mieriť natočením lietadla na cieľ. Neskoršie bol guľomet umiestnený 

nad motorom a strieľal cez okruh vrtule.  Morane - Saulnier vybavil zadnú stranu vrtule 

pancierom, takže sa guľky pri streľbe mali odrážať a nepoškodiť vrtuľu. Lietadlo Morane - 

Saulnier L sa stalo prvým lietadlom s ktorým sa podarilo Rolandovi Garrosovi, ako 

prvému, zostreliť nepriateľské lietadlo guľometom uloženým v tzv. „stíhacej“ polohe. 

Tento systém bol nevyhovujúci lebo k poškodeniu vrtule dochádzalo. 

V roku 1917 bol konštruktérom A.Fokkerom vynájdený a uplatnený  systém 

synchronizácie streľby s otáčkami motora .Ako to bolo možné- jednoducho záver 

guľometu bol poháňaný ozubeným sukolím od vačkového hriadeľa.  Projektil preletel vždy 

za otáčajúcim sa listom vrtule, takže k poškodeniu nedošlo. Nastalo obdobie prevahy 

nemeckých strojov a pilotov. ( Niccoli, 1998 ) 

Vďaka tomu musel Kráľovský letecký zbor prehlásiť, že každé prieskumné lietadlo  musí 

mať doprovod minimálne troch stíhačov. Ale štáty Dohody na seba nenechali dlho čakať 

a ich odpoveď bola v podobe nových stíhačiek typu napríklad Nieuport 11 prezývaný 

Bébé, ktorý operoval v Britských a Francuzkých jednotkách. Vďaka svojej vysokej 

rýchlosti stúpania a dobrej ovládateľnosti zabezpečil značnú prevahu. Jeho nástupca 

Nieuport 17  so silnejším motorom sa preslávil aj  pri použití rakiet Le prieur.  
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Letecké súboje sa v roku 1917 dosť vyostrili a používali sa čoraz vražednejšie lietadlá. 

Jedny z nich bola aj rada lietadiel typu Albatros D.I, D.II, a D.III, ale tým, že boli dosť 

nestabilné a mali za sebou radu nehôd dostali od pilotov prezývku „Truhla“.  Nová  

stíhačka SPAD VIII bola pravdepodobne najlepšia francúzska stíhačka celej vojny. Mala 

v sebe zabudovaný motor Hispano – Suiza 8, ktorý bol označený ako motor budúcnosti. 

Lietadlo prešlo rôznymi úpravami a typmi medzi posledné patrili  typy  SPAD 62 a 72. 

Boli to lietadlá ktoré, ako cvičné  lietali až do roku 1923.  Následne v roku 1917 sa začali 

do popredia dostávať lietadlá s trojplošníkovej konštrukcie, ako napríklad Sopwith 

Triplane. Tieto stroje dostali nemcov do rozpakov a trvalo im dlhší čas než konštrukcie 

dohnali. Vyrovnanie síl prišlo až pri výrobe trojplošníka Fokker a jeho označenie bolo Dr. 

I. Na týchto typov lietal aj známý pilot Manfred von Richthofen tiež prezývaný „červený 

barón“. Tieto typy neskôr museli uvoľniť cestu modernejším typom ako D.III/V 

s jedenapolplošníkovov konštrukciou zo vzperami v tvaru V. Tieto stroje zase prevzali 

nadvládu neba. Typ Fokker D.VII bol označovaný ako najlepšie stíhacie lietadlo prvej 

svetovej vojny. Neskôr bol tento typ ešte vylepšený o verziu Fokker D.VII F, ktorý mal 

omnoho lepšiu stúpavosť ako jeho predchodca.  ( Niccoli, 2006 ) 

               Počas prvej svetovej vojny bolo vyrobených desiatky tisíc lietadiel čo zohralo 

hlavnú úlohu pri rozvoji leteckej techniky.  Tento nárast leteckej techniky sa v Británii 

odzrkadlil vznikom novej samostatnej ozbrojenej zložky a to RAF – Royal Air Force. 

Neskôr ich nasledovali aj ostatné štáty. Letecká technika sa zmenila a lietadla boli 

v porovnaní od začiatku vojny omnoho pevnejšie, spoľahlivejšie, dosahovali už rýchlosti 

nad 200 km/hod. Na konci vojny mali lietadlá veľa vylepšení a hlavným prínosom bolo 

používanie radových motorov namiesto starých rotačných. Počas vojny sa vylepšovali 

nielen stíhačky ale aj bombardéry. Ich nosnosť sa stále zvyšovala a ku koncu vojny mali 

pozoruhodný náklad bômb. V novembri 1918 sa vojna  skončila,  ale letecká technika sa 

neprestala vylepšovať bol prebytok pilotov a lietadiel. Ľudia začali rozmýšľať nad 

civilným využitím lietadiel. Prichádza na scénu zrod civilného letectva a súťaženie továrni, 

kto vyrobí lepšie lietadlo. Prvými pokusmi (ktoré sa podarili) o zavedení pravidelnej 

leteckej prepravy, bol zrod „Leteckej pošty“.  

 S nárastom viacerých typov lietadiel, rôznych motorov, prístrojov a zbraní sa mechanici 

dožadovali stále lepšieho zaškolenia.  Preto žiadali výrobcov, aby dôležité údaje o strojoch, 

motoroch, opravách,  boli spracované do firemných príručiek. Tieto napokon poskytnuté 

mechanikom by boli zárukou jednotných a overených štandartných postupov opráv 

a údržby. Ako dôkaz poskytli svoje ručne písané poznámky o opravách a údržbe, ktorú 
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vykonali či sa len pozerali ako sa to robí a tie slúžili ďalej ku školeniu iných, alebo len 

k tomu aby nezabudli. Leteckí konštruktéri vo výrobných firmách okamžite  rozpoznali 

výhody tejto metódy. Takto sa zrodili prvé technické popisy, návody k údržbe a opravám.  

Ďalším kvalitatívnym krokom, vedúcim k väčšej bezpečnosti a spoľahlivosti stroja, bol  

postup,  ktorý vychádzal zo skutočných prác ako sú:  

a)  príprava stroja pred lietaním, 

b) prehliadka stroja po lietaní.  

Týmto krokom bolo rozšírenie prác vykonávaných na stroji o údržbové, kontrolné postupy 

závisle od počtu nalietaných hodín stroja. Týmto sa rozšírila prevencia predchádzaniu 

porúch lietadiel. Vznikla pravidelná, periodická údržba. Tieto postupy sa separovali na 

konštrukčné skupiny tvoriace lietadlo. Stanovili sa pravidelné prehliadky- draku, 

prístrojov, motora, vrtule. Táto metóda sa uplatňuje dodnes.  

 

 

            2.2   Spôsoby údržby prevádzkovateľov leteckej dopravy v medzivojnovom  

                      období 

 

            Túto tému by sme mohli nazvať aj ako zrod civilného letectva. Pred I. svetovou 

vojnou aj počas vojny boli lietadla  len pre vybranú elitu. Túto situáciu zmenil rok 1918 

kedy bol po ukončení vojny  prebytok lietadiel a skúsených pilotov. Lietanie sa aj po vojne 

rozvíjalo ďalej a tým prišla myšlienka pre komerčné použitie lietadiel. Tým, že vojenský 

konflikt zničil infraštruktúru Európy, bolo zamýšľané zavedenie leteckej prevádzky aj 

v civilnom odvetví. Amerika nebola zničená vojnou a železnice neboli poškodené, tak sa 

letectvo nedostávalo do popredia tak ako v Európe.  Francúzsko,  Veľká Británia boli 

medzi prvými, v ktorých vznikli prvé letecké spoločnosti, ktoré začali zavádzať leteckú 

prepravu pošty. Kto ich zakladal? Kto boli prví piloti? Boli to veteráni vojny spoločne 

s priekopníkmi lietania z doby pred Veľkou vojnou. Spomínajme mená ako Henri Farman, 

Jean Marmoz, Armand Deperdusin a ďalší. Okrem dopravy pošty, však títo ľudia boli aj 

priekopníkmi leteckej navigácie a tvorcovia zásad, zo ktorých sa začali tvoriť 

medzinárodné letecké predpisy a postupy.  

             Od dopravy nákladov bol iba krôčik k doprave prvých cestujúcich ľudí.   Medzi 

prvými  spoločnosťami bola napríklad Aircraft transport vo Veľkej Británii, v Nizozemsku 

to bola spoločnosť KLM a v Nemecku to bola napríklad známa spoločnosť Junkers. Medzi 
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prvé letové trasy patrila trasa medzi Berlínom a Výmarom, ktoré sa vykonávali pomocou 

vzducholode Zeppelin. Hneď za nimi nasledovali trasy francúzskych a anglických 

spoločnosti, ale už lietadlami medzi Parížom a Bruselom alebo Parížom a Londýnom.   

Postupom času však väčšina firiem zanikla alebo sa spoločnosti zlúčili dokopy. Dôvodom 

boli buď požiadavky trhu alebo kvôli vládnym podmienkam. Pomocou podpory britskej 

vlády sa britské spoločnosti spojili a vytvorili Imperial Airways v roku 1924. O niečo 

neskôr sa spojili aj spoločnosti v Nemecku a vytvorili jednu veľkú spoločnosť dodnes 

známu ako Lufthansa. Zjednocovanie spoločnosti neminulo ani Francúzsko, kde spojením 

Aéropostale, Farman a Air Orient vznikla roku 1933 známa spoločnosť Air France. 

Letecké spoločnosti vznikali po celej Európe  napríklad v Dánsku, Belgicku a Taliansku. 

Celý rozvoj leteckej dopravy však brzdili samotné lietadlá, pretože po vojne neboli 

k dispozícii stroje pre prepravu cestujúcich. Medzi prvé lietadlá používané pre civilnú  

prepravu boli upravené vojenské bombardéry alebo lietadlá, ktoré mali kapacitu dvoch až 

troch miest. V týchto lietadlách však chýbal komfort, pohodlie a z hľadiska hluku, 

poveternostných javov či vibrácii boli veľmi nepraktické. Medzi tieto upravené lietadlá 

patril napríklad Vickers Vimy alebo bombardér typu Handley Page. Po niekoľkých 

neúspechoch lietadla Vickers Vimy bola vydaná požiadavka na výrobu civilnej verzie 

tohto lietadla, ktorý vzlietol 13. apríla 1919 s názvom Vimy Commercial. Tento typ mal 

kapacitu 10 cestujúcich a v zadnej časti bol batožinový priestor. Celkové užitočné 

zaťaženie bolo 1 134Kg. Lietadiel tohto typu bolo vyrobených 336 kusov. Medzi 

najvýznamnejšie dopravné lietadlo patril stroj Farman F.60. Civilná verzia sa začala 

prevádzkovať v roku 1920. Tento stroj lietal na linkách ako Londýn – Paríž alebo Paríž – 

Brusel. Následne bol prevzatý do rôznych štátoch ako Francúzko, Belgicko a dokonca aj 

Československo,  kde sa tieto lietadlá typu F.60 vyrábali v licencii. F.60 mal dolet 400Km 

a maximálnu vzletovú hmotnosť 4 720Kg. (Vraný, 1991) 
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Obr. 7 Dobový obrázok lietadla Farman F.60 pre civilnú prepravu 

zdroj: http://www.sbap.be/archivalia/sabena/picturessab2.htm 

 

Ďalším významným lietadlom bol nemecký Junkers F13, ktorý bol navrhnutý pre 

komerčné využitie. Od tohto lietadla bol odvodený stroj W33, ktorý bol však určený 

hlavne na prepravu pošty, ale verzia W34 už bola výhradne na prepravu cestujúcich. Medzi 

ďalšiu významnú a úspešnú firmu, ktorá prešla s vojenskej výroby na civilnú bola firma 

Fokker založená známym konštruktérom Anthonym Fokkerom. Fokker tým aby získal 

atestát spoľahlivosti od Forda upravil svoj stroj F VIIA na trojmotorové lietadlo 

označované ako F VII- 3m. Tento typ bol vylepšený o verziu F VIIB – 3m, ktorú 

prevádzkovalo mnoho európskych ale aj amerických leteckých spoločností.  

             Dostali sme sa do obdobia kedy sa aj v Amerike začalo prebúdzať civilné letectvo, 

predovšetkým hlavne vďaka kontraktov vlády pre leteckú prepravu pošty. Prvým zákonom 

o leteckej pošte s názvom Kelly Act z roku 1925 pomohol rozvoju leteckej doprave 

v Spojených štátoch. Ako prvé letecké spoločnosti boli Aeromarine West, Indies Airways, 

ktoré vznikli v roku 1920, ale na trhu boli s finančných dôvodov len do roku 1923. Po roku 

1925 prišlo na trh veľa rôznych spoločností, ktoré sa pokúšali o prepravu pošty 

s kombináciou prepravy cestujúcich. ( Malá, Škvor, 1991) 

Do popredia sa chcel dostať aj známy výrobca automobilov Henry Ford a preto vybudoval 

firmu s názvom Ford Air Transport Services. V tejto fabrike sa vyrobilo lietadlo Ford Tri – 

motor, ktoré sa veľmi rýchlo stalo legendou. Tento stroj mal veľa verzii. Nakupovali ich 

rôzne letecké spoločnosti po celom svete, ale využívali ich aj pre vojenské účely v štátoch 

ako napríklad Amerika, Kanada, či dokonca Španielsko alebo Kolumbia. Toto lietadlo bolo 
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tak spoľahlivé a pevné, že sa ešte v 80. rokoch využívalo na vyhliadkové lety. Firma  Ford 

vyrobila aj lietadlo typu 4 – AT. Bol to celokovový, trojmotorový hornoplošník s poťahom 

z vlnitého plechu a s kapacitou ôsmich cestujúcich. Tento typ poťahu z vlnitého plechu sa 

osvedčil ako pevnostne oveľa odolnejší ako klasický poťah z rovného plechu a preto sa 

rozhodol tento poťah uplatniť aj na svojom novom veľkom jednomotorovom 

hornoplošníku konštruktér Junkers a tým vznikla nové verzia lietadla JU-52. Tento typ mal 

na odtokovej hrane krídla pohyblivé aerodynamické plôšky, ktoré plnili funkciu klapiek 

a krídeliek, ktoré si Junkers nechal patentovať. Tento stroj mal kapacitu v tej dobe 

neuveriteľných 17 cestujúcich. Verzia JU-52 bola upravená na trojmotorové lietadlo 

označované ako veľmi rýchle. Lietadlo vylepšenej verzie nazývanej JU – 52/3m bolo 

prevádzkované  vo viac než 25 štátoch Európy. Používali sa dokonca aj po druhej svetovej 

vojne či už na civilné alebo vojenské účely. Pre krátke trate bolo skonštruované lietadlo de 

Havilland Dragon na požiadavky aerolínii pre prepravu cestujúcich medzi mestami v 

Anglicku. Dragon bol základom pre verziu známu ako Dragon Rapide, ktorý bol v druhej 

svetovej vojne používané k vojenským účelom. Po skončení vojny boli tieto lietadla aj vo 

spoločnostiach ako KLM alebo Iraqi Airways. Veľa týchto lietadiel lietalo až do 

osemdesiatych rokoch. V Amerike sa medzitým zmenila situácia kvôli novému zákonu 

o leteckej pošte z roku 1930. Kvôli tejto zmene sa spoločnosť, ktorá patrila medzi 

najväčšie metropolitné spoločnosti musela vzdať časti trhu a uvoľniť ho na obchodnú 

súťaž. V týchto rokoch vzniká aj letecká spoločnosť TWA, ktorá patrila medzi 4 

dominantné spoločnosti ale monopol pre medzinárodné lety držal jedine Pan American.  

             V tomto období kedy letectvo prežívalo obrovský rozmach v civilnej prevádzke, 

ktorý skončil  vypuknutím  druhej svetovej vojny, priniesol pre letectvo v 30. Rokoch prvé 

naozaj moderné lietadlá. Medzi prvými to bol moderný Boeing 247 navrhnutý na konci 

roku 1932.Toto lietadlo bolo svojou modernou konštrukciou považované za prvé skutočné 

moderné lietadlo na prepravu cestujúcich. Bol to celokovový dolnoplošník so samonosným 

krídlom a usporiadaním chvostových plôch do tvaru kríža. Lietadlo už malo aj zaťahovací 

podvozok. ( Nicoli, 1998) 
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Obr. 8 Boeing 247 

zdroj: http://www.arizonawrecks.com/wrecksfromtonymireles/boeing247nc13304.html 

 

Po prvom lete roku 1933 boli hneď ponuky na kúpu týchto lietadiel. Avšak aj cez tieto 

úspechy bolo toto lietadlo z hľadiska ekonomiky nevýhodné a dokonca ani výrobne 

kapacity nevedeli dostatočne rýchlo vyrábať tento typ pre dopyt. Tým, že mal Boeing taký 

veľký problém pokryť výrobu tak dostali možnosť aj iné firmy a tohto sa ujal konštruktér 

Donald Douglas. Jeho návrh si vybral Jack Frey z TWA. Táto spoločnosť mala vysoké 

nároky na výrobu aby dokázali predbehnúť Boeing. Kvôli týmto požiadavkám vzniklo 

lietadlo DC – 1, ktoré bolo na tú dobu obrovským strojom. Používal aj nový typ motorov 

s názvom Wright Cyclone doplneným o vrtule s meniteľným uhlom nábehu. Kapacitu mal 

14 cestujúcich.  

 

Obr.9 DC-1 

zdroj: http://www.aviastar.org/air/usa/douglas_dc-1.php 
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Avšak vylepšená verzia DC – 2 zase ohromila celý svet. Od roku 1936 sa dostala 

do popredia ďalšia verzia DC – 3, ktorá už bola vybavená 21 sedačkami. Táto verzia už 

mala hydraulický systém pre zaťahovanie podvozku. Lietadlo bolo omnoho ľahšie 

ovládateľné ako predchodcovia a ako prvý dokázala pokryť svoje prevádzkové náklady 

vďaka kapacite prepravených osôb len za cenu leteniek. Letecké spoločnosti, ktoré 

používali k preprave DC – 3 mali veľkú pravdepodobnosť zisku. Onedlho sa toto lietadlo 

stalo v Amerike hlavným dopravným lietadlom. Tento typ sa používal aj v druhej svetovej 

vojne pod označením C-47. Disponovalo veľkým počtom rôznych verzii, ktoré dodnes 

úspešne lietajú po celom svete. ( Malá, Škvor, 1991) 

    Z hľadiska konštrukcii boli vyrábane aj lietadlá nazývané hydroplány, ktoré mali 

veľký vplyv na rozvoj letectva  hlavne na spojenie vzdialených území  nad morom alebo 

oceánom. Nepotrebovali nijaké zvláštne podmienky keďže im stačila akákoľvek otvorená 

vodná plocha pre pristátie a vzlet. Prvý hydroplán postavil francúzsky inžinier Henry 

Fabre, ktorý sa už od malička venoval lietaniu. Stretával sa so známymi konštruktérmi ako 

bol napríklad Louis Bleriot a od roku 1906 začal konštruovať klzáky, ktoré boli vybavené 

plavákmi a skúšal ich na jazere Berre. Už po roku 1909 skonštruoval hydroplán s tromi 

plavákmi a tromi motormi Anzani. Ale kvôli hmotnosti a zlému tvaru plavákov tento 

hydroplán nikdy nevzlietol. Éru hydroplánov nakoniec odštartoval vzletom svojho nového 

modelu, ktorý bol menší, mal tri plaváky ale poháňaný bol len jedným motorom typu 

Gnome a v roku 1910 prvýkrát odštartoval.  

Už v roku 1919 existovali hydroplány , ktoré dokázali pokoriť Atlantický oceán a 15. mája 

tohto roku odštartovali 4 hydroplány s US NAVY a pokúsili sa preletieť atlantický oceán 

z New Foundlandu cez Azorské ostrovy do Portugalska. Sprevádzalo ich po trase 41 

torpédoborcov. Avšak kvôli počasiu sa k Azorským ostrovom dostal len jeden stroj, ktorý 

27. mája pristál v Lisabone. Nasledovala ďalšia výzva pre hydroplány a to bol let okolo 

sveta. Kvôli tejto výzve postavila firma Douglas štyri nové hydroplány nazývané World 

Cruiser. Toto lietadlo malo plaváky ale mohlo ich vymeniť za klasický podvozok pre 

pristátie na zemi. Zo Seattlu odštartovali 6. apríla 1924 a leteli cez Aljašku, Čínu, 

Francúzko, Veľkú Britániu až do New Fundlandu. Len dva z nich dokázali doletieť až do 

Washigtonu D.C. a následne pokračovať na západné pobrežie. Let bol dlhý 43 000Km. Ale 

po tomto úspechu Američanov reagoval dôstojník talianskeho námorníctva a veterán prvej 

svetovej vojny De Pinedo, ktorý si vytýčil trasu, ktorá bola dlhá 55 000Km. Keď dostal 

povolenie k tomuto preletu tak spolu s mechanikom 20. apríla 1925 odštartoval z Lago di 
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Maggiore. Bol to veľmi náročný let ale nakoniec 7. novembra 1925 úspešne pristál na 

rieke Tibere v Ríme. Ako poslednú akciu, ktorá bola založená na úspechu hydroplánov 

bola zorganizovaná v roku 1933 Talianom Balbovom, ktorý bol zástupca ministra obrany. 

Chcel letieť let s Talianska do Spojených štátov. Cieľom tejto akcie bolo zviditeľniť 

talianske letectvo. Túto akciu tvorilo 100 mužov, ktorý 1. júla 1933 odštartovali 

z Orbbetella. Piloti boli veľmi dobre vycvičení na  let vo formácii. Do Chicaga  doletelo 24 

lietadiel  a 15. júla pokračovali do New Yorku. 12. augusta sa 23 lietadiel vrátilo do Ríma. 

O jedno lietadlo prišli na spätnej ceste nad Azorskými ostrovmi. Anglicky hovoriace zemi 

to tak fascinovalo, že pre let s veľkou formáciou sa ujal výraz „BALBO“.  

       Pomenovanie najlepší nákladný hydroplán dvadsiatich rokov si vybojoval 

Dornier J Wal. Prvýkrát vzlietol roku 1922. Podľa výberu kupujúceho sa dalo lietadlo 

použiť na prepravu buď cestujúcich, nákladu alebo dokonca na vojenské účely. Pretože  po 

vojne malo Nemecko obmedzenie v stavbe lietadiel, musela sa výroba presunúť do 

spoločnosti Societe Costruzion Meccaniche v Pise. Dornier sa stal okamžite úspešným. 

V roku 1925 cestovateľ Roald Amundsen získal dva stroje, ktoré využil pri svojich 

objaviteľských cestách . Taktiež Lufthansa využívala tieto lietadlá na zavedenie leteckej 

pošty medzi Európou a Južnou Amerikou.Napokon  Dornier vyrobil  hydroplán, ktorý mal  

označenie Do. X.  Bolo v dobe svojho prvého letu v roku 1929 najväčšie lietadlo na svete. 

Konštruktéri chceli vyrobiť také lietadlo, ktoré by cez Atlantik prepravilo naraz 100 ľudí 

a jeho komfort by sa vyrovnal výletným lodiam alebo vzducholodiam. Zistilo sa, že stará 

verzia, ktorá mala 12 motorov Siemens Jupiter takú záťaž nezvládne. Preto sa tieto motory 

vymenili za 12  výkonnejších motorov Curtiss Conqueror, s ktorými verzia Do. X 

dokončila let  so 170 cestujúcimi na palube. Lenže kvôli veľkým technickým problémom  

tento hydroplán nebol nikdy zavedený do pravidelných liniek avšak to zďaleka nemalo 

žiaden náznak konca hydroplánov v leteckej doprave. Pomocou hydroplánov chcela 

svojich cestujúcich uspokojiť aj spoločnosť Pan Americam, ktorá mala ako jediná monopol 

na medzinárodnú prepravu pošty. Preto riaditeľ spoločnosti Pan Am , Juan Trippe, 

požiadal firmu Sikorsky,  ktorá už produkovala spoľahlivé hydroplány, aby mu vyrobili 

nový hydroplán, ktorý bude veľký a komfortný. Výsledkom toho všetkého bol hydroplán S 

– 40, ktorého predstavili v roku 1929. Tento stroj dokázal uviesť 40 cestujúcich a bol 

poháňaný štyrmi motormi Pratt and Whitney Hornet. Ale už v tej dobe prišiel na nový 

návrh aj Charles Lindberg, ktorý bol konzultantom spoločnosti Pan Am. Spolu uviedli na 

trh nové verzie S – 42  a od spoločnosti Martin to bol M – 130 ktorý hneď nasadili do 

prevádzky. Však kvôli nehodám pri, ktorých zahynulo veľa ľudí sa spoločnosť Pan Am 
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dostala pod tlak verejnosti. Preto Juan Trippe prehlásil, že sa cez Atlantik sa bude lietať na 

novom lietadle Boeing 314, ktorý bol považovaný za najkrajší lietajúci čln tohto obdobia 

a až do konca 60. rokov sa stal najväčším dopravným  lietadlom na svete. (Horejší, 1952) 

      Hydroplány mali však využitie aj vo vojenskom smere. Ich využitie bolo veľmi 

prospešné hlavne pre námorné sily, pri hliadkovaní alebo pri záchranných operácii. V 

popredí sa zjavil veľmi nadaný inžinier Filippe Zappata. Jeho spoločnosť Cantieri Riuniti 

dell Adriatico (CRDA) v 30. rokoch vytvorila dva rady úspešných hydroplánov pre civilné 

aj vojenské využitie.  Typ Z.50 l, ktorý bol zavedený do služby roku 1937 a bol využívaný 

počas celej druhej svetovej vojny. Jeden z najslávnejších lietajúcich člnov bol  

Consolidated PBY Catalina, ktorý vznikol v roku 1933 na žiadosť US NAVY, ktorý 

žiadali o nový hliadkovací lietajúci čln. V roku 1935 vzlietol tento typ prvýkrát. V sériovej 

výrobe bol pod označením PBY-1. Ešte pred vypuknutím vojny boli vyrobené ďalšie tri 

verzie, u ktorých boli upravene motory a výzbroj. Toto lietadlo bolo vyrábané ako tzv. 

Amfíbia- alebo lietajúci čln, vybavený aj zaťahovacím podvozkom pre pozemný prevoz. 

Tieto stroje slúžili na hliadkovanie, bombardovanie alebo na pozorovanie či dokonca na 

vyhľadanie a záchranu. Celkový počet vyrobených strojov sa pohybuje okolo 4 500 kusov  

typu Catalina a ďalších 1000 bolo vyrobených pod licenciou v Sovietskom zväze. Dodnes 

tieto lietadla prevádzkuje niekoľko súkromných osôb. Avšak po skončení vojny sa 

hydroplány pomaly ale isto sťahovali do pozadia a museli ustúpiť ekonomicky 

výhodnejšími lietadlami, ktoré mali lepšie aerodynamické vlastnosti, menšiu hmotnosť 

a boli rýchlejšie a lacnejšie.  

              Ďalšou časťou tejto „zlatej éry letectva“ boli aj rôzne maratóny a prekonávanie 

rekordov. Medze tie najslávnejšie patria napríklad let Johna Alcocka a Arthura Browna 

z roku 1919, známý ako prvý prelet Atlantiku, ktorý však nebol uznaný pre haváriu stroja 

na pobreží USA, a sólový let Charlesa Lindbergha cez Atlantský oceán  roku 1927  z New 

Yourku do Paríža. Lietadlo, ktorému dal názov Spirit of Saint Louis, si nechal postaviť 

firmou Ryan Company zo San Diega. Lindbergh dňa 20.mája 1927 v 7:52 odštartoval 

s newyorského letiska Curtiss Field. Let prebehol bez väčších problémov a trval 33 hodín 

a 30 minút. 21. Mája 1927 v 22:22 pristál na letisku Le Bourget v Paríži. Za tento let si 

vyslúžil nielen slávu, ale taktiež sa nezmazateľne zapísal do histórie letectva. (Niccoli, 

2006) 
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Obr. 10 Dobový obrázok Charles Lindberg a Spirit of St. Louis 

zdroj: http://www.ww2aircraft.net/forum/between-the-wars-1918-1939-a/charles-

lindberghs-aircraft-36210.html 

 

      V Amerike rýchly vývoj letectva pokračoval až od roku 1938. Vtedy si už začali 

uvedomovať šialené besnenie Hitlera a jeho propagandy a uvedomili si riziko vojny. Ale 

hlavným impulzom pre kongres bolo to, že Japonsko už ovládalo Mandžusko a netajilo sa 

i s inými územnými nárokmi. Na tento podnet kongres vyčlenil finančné prostriedky na 

modernizáciu ozbrojených zložiek. Avšak ani Veľká Británia na tom nebola lepšie už v 30. 

rokoch si uvedomovala veľký úpadok RAF a začala konať kroky k modernizácii 

vojnového letectva.   

Vyššie spomenuté obdobie zahŕňa roky 1919 až 1939. Aké hlavne zmeny v konštrukcii 

lietadiel  nastali, aký mali vplyv na ich údržbu? Predovšetkým to bol revolučný prechod na 

stavanie lietadiel z ľahkých kovov a ich zliatin. Zavedenie ich spájania pomocou nitovania 

a oceľových súčasti zváraním.  Keď Hugo Junkers postavil prvé lietadlo celé z kovu, všetci  

tvrdili: „To nikdy nepoletí.“ Dopustili sa veľkého omylu. Pravdou je, že takýto stroj bol 

skutočne ťažší, ale omnoho pevnejší. (Adamec, Kocáb, 2008 ) 

 Trupy strojov - sa vyrábali ako priehradové konštrukcie, zvárané  z „Manesmanových“ 

trubiek, potiahnuté plátnom, neskôr plechom. Tento poťah bol však nenosný, vzniknuté 

sily za letu sa prenášali zváranou konštrukciou trupu. Táto koncepcia ale nedovoľovala  

postaviť veľký rozmerný trup dopravného stroja, kde bolo nutné dostať dovnútra ľudí, 



29 

 

alebo náklad.  Po zvládnutí technológie výroby plechov zo zliatin alumínia, sa trupy začali 

vyrábať inou koncepciou. Základ tvorí  prepášky, vyrobené z profilov, tie sú pozdĺžne 

znitované pozdlžníkmi a zvonku je prinitovaný poťahový plech. Dokopy tvorí veľmi 

odolnú, priestorovú konštrukciu. Táto nová metóda sa nazýva –pološkorupinová 

konštrukcia. Výhodou tejto konštrukcie je vľký vnútorný priestor pre cestujúcich či náklad. 

Krídla - v ich stavbe došlo k tomu istému ako u trupov. Hlavným nosným prvkom krídla 

je nosník,  , ktorý sa skladá z hornej pásnice, dolnej pásnice, obidve spojené stojinou, 

k nemu prinitované rebrá (tvoriaci profil krídla) a celok potiahnutý prinitovanými plechmi. 

Hlavnou výhodou tejto technológie je možnosť vytvoriť nosník o premennej výške stojiny, 

týmto môžeme rozložiť zaťažujúce sily po celom rozpätí. Odpadá zložitý vystužený 

systém vzpier a takto vyrobené krídlo sa nazýva samonosné. Ďalšou výhodou je 

umiestnenie palivových nádrží mimo trupu, do medzirebrových priestorov  krídla. Môžeme 

povedať, že nevýhodou týchto koncepcií je nutnosť vytvoriť nový prvok v konštrukcii 

lietadla tj. spojenie krídla s trupom pomocou tzv. centroplánu. Ten je tvorený zosilnenými 

stredovými prepáškami trupu, na ktoré sa pomocou kovania a čapov prichytí pravé a ľavé 

krídlo. Ďalšou možnosťou je vyrobiť krídlo ako jeden celok a rovnako prichytiť pomocou 

kovania a čapov. Tieto metódy umožňujú vyrobiť dolné či hornoplošné usporiadanie krídel 

lietadla, bez zásahu nosných prvkov do vnútra trupu. 

Chvostové plochy- sú konštrukčne vyrobené rovnako ako krídla aj ich napojenie na trup je 

pomocou čapov. 

Podvozky- sú vyrábané z oceli, odpružené kvapalinovými tlmičmi, prichytené buď na 

centroplán alebo do hlavného nosníka krídla. Väčšina podvozkov je hydraulický či 

elektrický zaťahovateľná. Zmenilo sa však postavenie lietadlá z tzv.  ostruhového na 

postavenie na prednú podvozkovú nohu. Výhodou tohto postavenia je ničím nerušený 

výhľad pilotov z kabíny a vodorovná os trupu.  

              Toľko ku konštrukcii údržby. Vo výrobe nastali zmeny. Postupne sa vytrácali 

odbory ako boli stolári, drevo- modelári. Drevo ako letecký materiál zostalo len na výrobu 

vrtuli ale i tie väčšinou  pre veľké stroje sa začali vyrábať z hliníkových zliatin. Uplatňujú 

sa nové obory ako obrábači kovov, zámočníci, zvárači, výrobcovia hydraulických 

systémov. Stále viac preniká elektrotechnika a rádiokomunikačné zariadenie. Tomuto sa 

prispôsobila aj údržba v prevoze. Výrobné firmy lietadiel stále viac kooperujú 

so špeciálnymi firmami vyrábajúcich motory, vrtule, podvozky, prístroje a iné systémy. 

Každý tento výrobca sa snaží o čo najväčšiu spoľahlivosť, preto určuje životnosť výrobkov 
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a dobu používania vrátanie bezpečnostného koeficientu, ktorý znižuje dobu používania ale 

znásobuje bezpečnosť. ( Horejší, 1952) 

              Výrobcovia lietadiel stanovujú ucelený systém údržby, ktorý prevádzkovateľ musí 

dodržiavať. Tento systém prehliadok a postupov je daný formou firemných písomných 

brožúr. Stanovuje sa počet odlietaných hodín pre periodické údržby draku, motorov, 

 vrtuli, prístrojov. Sú určené postupy prác pri rôznom počte odlietaných hodín. Stanovuje 

sa celková životnosť agregátov, draku lietadlá, tlakových hadíc a potrubia. Podvozky a ich 

údržba sa sledujú počtom štartov a pristáti. Ako to všetko sledovať- Preto sa zavádza 

dokumentácia stroja- palubný denník- tam sa zapisuje denný počet štartov a pristati, 

počet letov, doba letu, mená posádky, trať letu, dátum, počet ľudí na palube. Záznamník 

motora- zapisuje sa doba chodu motora na zemi a vo vzduchu. Vrtuľový záznamník- 

zapisuje sa doba chodu vrtule. Draková kniha- zapisuje sa   z palubného denníka počet 

štartov a pristáti a celková doba letu. Samozrejme táto dokumentácia slúži aj pre 

mechanikov, kde sa zapisuje aká údržba a kedy bola vykonaná, kto ju vykonal. Vznikajú 

letecké úrady, ktoré začínajú zhromažďovať údaje o prevádzkovateľoch a samozrejme 

o lietadle a vykonávanej údržbe. Že vám to niečo pripomína? Áno tieto postupy sa 

dodržiavajú dodnes.  

 

 

           2.3   Spôsoby údržby leteckej techniky v priebehu II. svetovej vojny 

 

            V rokoch 1939 – 1945 letectvo zažilo niekoľko významných zmien, ku ktorým 

patrí aj vznik prúdového motora. Obdobie druhej svetovej vojny bolo pre všetky 

zasiahnuté oblasti obdobím obrovského nárastu výroby leteckej techniky  a údržba lietadiel 

nebola výnimkou. V počiatočných rokoch bola filozofia taká ako v prvej svetovej vojne, a 

to získať veľa vyškolených mužov pre výnimočný stav. Muži boli podrobení písomným 

technickým skúškam a potom boli posielaní do vhodnej technickej školy. Je jasné, že 

údržba vojenského letectva bola dôležitá. Ak lietadlo nebolo možné opraviť a bolo 

pokazené alebo poškodené vplyvom bojov, lietadlo ďalej lietať už nemohlo. Údržba 

lietadiel bola kritickým faktorom počas druhej svetovej vojny. Bola významná a vôbec nie 

menej dôležitá než bojová činnosť.  
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Obr.  11  Dobový obrázok mechanikov pri údržbe motora P-51 Mustang 

zdroj: http://www.cebudanderson.com/viewfromtheline.htm 

 

V II. svetovej vojne  slúžilo len vo vojenskom letectve USA  2,3 milióna ľudí. Tisícky 

z nich tvorili posádky lietadiel, ktorých odvážne hrdinské činy sú právom dobre 

zdokumentované v histórii a v predstavách. Zvyšok, zahrňujúci pol milióna technikov 

údržby prispievali k víťazstvu tejto veľmoci. Lietadlá sa stávali zložitejšími a preto 

pomenovanie mechanik lietadiel sa postupne spájal iba s personálom, ktorí vykonával 

údržbu draku lietadla a jeho pohonnej jednotky. Technici, ktorí sa špecializovali na iné 

časti ako je napríklad vojenská výzbroj, prístroje a pod. boli známi pod inými menami. Na 

začiatku druhej svetovej vojny výcvik pre mechanikov trval 38 týždňov a v teórii sa tento 

personál školil na údržbu akéhokoľvek typu lietadla. Avšak vznikali rôzne sťažnosti zo 

strany bojových veliteľov, pretože noví mechanici lietadiel vyžadovali skutočný výcvik 

ešte pred tým, než mohli vykonávať svoje úlohy. Starý kurz bol rýchlo zamenený za nový, 

vyšpecifikovaný na určité typy lietadiel. Tieto nové kurzy boli o polovicu kratšie ako staré 

kurzy a zahŕňali viac praktického výcviku. Po dokončení základného kurzu pre 

mechanikov určití technici navštevovali ďalšie kurzy. To vytvorilo špecialistov  

s odbornou kvalifikáciou na údržbu konkrétnych systémov. Títo špecialisti sa nazývali 
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rôznymi menami: mechanik motorov, strojník (mechanik) lietadiel, špecialista na vrtule, 

špecialista prístrojov, elektrikár, atď. Prehliadky a menšie opravy všetkých leteckých 

systémom vykonávali mechanici lietadiel  ale väčšie opravy a dôkladne prehliadky 

vykonávali špecialisti. (www. Au.af.mil/au/) 

Predpis vojenského letectva rozdeľuje údržbu lietadiel do 4 kategórii alebo tzv. 

stupňov:  

 Prvý stupeň údržby - obyčajne pozostáva z údržby lietadiel a leteckých prístrojov, 

predletové a každodenné prehliadky alebo menšie opravy. Všetky nevyhnutné 

systémy a prístroje musia byť schopné letu.  

 Druhý stupeň údržby -  pozostáva z údržby lietadiel a leteckých prístrojov 

vykonávanú v pravidelných preventívnych prehliadok. Zahŕňa výmenu motora 

v prípade ak sa stanoví, že jeho stav je letu neschopný a jeho výmena je potrebná.   

 Tretí stupeň údržby - zahŕňa opravy a výmeny, ktoré  si vyžadujú mobilné stroje 

a iné prístroje takejto váhy a veľkých rozmerov, kde je nutná pozemná doprava. 

Tento stupeň údržby vyžaduje špecializovaných mechanikov. Zahŕňa opravy 

a zachraňovacie práce na bojisku, odstraňovanie, a výmenu hlavných jednotiek 

systémov.  

 Štvrtý stupeň údržby - zahŕňa všetky nutné činnosti aby sa úplne opravilo 

opotrebované alebo zničené lietadlo, taktiež pravidelnú a dôkladnú prehliadku 

motora, montáž dielov, príslušenstva, a prídavných zariadení.  

(www. Au.af.mil/au/) 

            Každá čata vo vojenskom letectve bola zabezpečená množstvom personálu ako 

pozemná služba. Stíhacie letky mali obyčajne 160 – 175 osôb  pozemného personálu, 

bombardovacie letky mali okolo 180 – 250, počet záležal podľa toho či obsluhovali ľahké, 

stredné alebo ťažké bombardéry. Na každom lietadle bola vykonávaná údržba 

prostredníctvom narukovaných technikov pod velením poddôstojníka. Dôstojník, ktorý 

nelietal bol známy ako technik letky, ktorý bol poverený dohliadať na celkový výkon 

údržby. Vojenské letectvo vytvorilo samostatnú bojovú skupinu veliteľov, ktorí boli 

zodpovední za údržbu lietadiel v ich skupinách. 
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              Obr. 12 Ľavé krídlo s uloženým guľometom a muníciou. 

zdroj: http://www.cebudanderson.com/viewfromtheline.htm 

 

Oblasti kde boli ťažké a nepríjemné podmienky pre údržbu lietadiel v druhej svetovej 

vojne boli hlavne v južnom Pacifiku. Vojna sa viedla na území, ktoré bolo z veľkej časti 

pokryté džungľou, kde boli často husté a nepretržité dažde, blato a hmyz. Korózia lietadla 

bola vážnym problémom. Nepriaznivé prostredie v tejto časti sveta a  veľká vzdialenosť od 

Spojených štátov vytvorila problém obrovských rozmerov. A preto musel byť aj v týchto 

častiach pozemný personál pre zabezpečenie údržby lietadiel, ktorý podporoval základne 

v južnom Pacifiku. Avšak tieto základne boli vystavené nepriateľskej paľbe oveľa častejšie 

ako v iných častiach, kde sa odohrávala vojna. (www. Au.af.mil/au/)  

             Základný kurz pre mechanikov lietadiel, v ktorom vycvičení muži vykonávali prvý 

a druhý stupeň údržby, vyžadoval 38 týždňov výučby, ako to bolo pred rokom 1939. V 

záujme urýchlenia výcviku počas obdobia vojny, dĺžka kurzu sa postupne skrátila. Od júla 

1943 bežný kurz trval 112 dní, menej ako polovicu času potrebného pred rokom 1939. Po 

mnohých zmenách sa tento výcvikový kurz stal relatívne stabilný. Jeho súčasťou boli 

predbežné pokyny na používanie nástrojov, ktoré viedli k praktickému štúdiu leteckých 

konštrukcii, operačných systémov, motorov a vrtúľ. Potom, čo sa študent zoznámil s 

lietadlom a jeho príslušenstvom, osobitná pozornosť sa venovala postupom pre motorovú 

časť, predletové kontroly a denné kontroly a dôkladnejším pravidelným kontrolám. Ku  
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koncu kurzu sa vyžadoval približne týždeň praxe údržby a testovania, v simulovaných 

poľných podmienkach. Okrem pokročilého výcviku vo všeobecnej údržbe lietadiel, AAF 

(Army Air Force) Vzdušné sily poskytovali veľa odborných kurzov pre mechanikov. 

Napríklad elektrické kurzy pripravovali študentov akým spôsobom vykonávať údržbu 

leteckých elektrických systémov, cez opravy tretieho stupňa. To zahŕňa napríklad aj 

prípravu na štúdium generátorov a štartovacích systémov; pomocné elektrické jednotky, 

ako sú svetelné obvody a varovné systémy; elektrické turbokompresorové riadiace 

systémy. Konečná fáza tohto kurzu zahŕňa praktické problémy údržby a kontroly 

elektrického systému.  Kurz s prístrojmi školil  mužov v prvom, druhom a treťom stupni 

údržby. Dĺžka praxe vzrástla kvôli rozmanitosti a zložitosti leteckých prístrojov. Od roku 

1944 prvá fáza kurzu zahŕňala konštrukčné prvky a metódy uskutočnenia drobných opráv 

na mechanicky ovládaných prístrojoch, ako je napríklad výškomer, vertikálne ukazovatele 

a ukazovatele rýchlosti letu, tachometer a optické prístroje. Elektricky ovládané prístroje 

vrátane teplomeru a palivomer sa vyučovali v druhej fáze; a gyroskopicky ovládané 

vybavenie, ako napríklad umelý horizont a automatický pilot, boli uvedené v tretej fáze. 

Komplikovaný rádio kompas bol považovaný za samostatnú fázu výučby. Existovali aj 

krátke čiastočné kurzy, každý z nich bol obmedzený na konkrétny druh zariadenia, tieto 

kurzy boli ponúknuté mechanikom, ktorí nepotrebujú kompletný výcvik na všetky 

zariadenia. Toto ustanovenie platilo pre rôzne programy špecializovanej údržby počas 

vojny. Výučba v leteckých hydraulických systémoch začala v lete roku 1943. Zmeny 

nastali v roku 1944 kedy kurz obsahoval tri fázy: oboznámenie sa s príslušnými 

technickými nariadeniami AAF; s prevádzkou a údržbou hydraulických systémov stíhacích 

lietadiel a v neposlednej rade s prevádzkou a údržbou hydraulických systémov 

bombardovacích typov lietadiel. Výučba bola vedená predovšetkým prostredníctvom 

pracovných projektov, ako je napríklad odstránenie, demontáž a montáž, čistenie, opravy. 

Školenie v oblasti údržby vrtule bolo uskutočnené ako samostatný pokročilý program.  

Okrem štandardných základných a pokročilých kurzov na údržbu, boli zorganizované 

niektoré pomocné špecializované programy. V jednom takom programe, strojníci lietadiel, 

pracovníci s plechom, a zvárači prijali spoločnú výučbu v systéme údržby AAF. Potom sa 

účastníci kurzov – mechanici učili, ako používať sústruhy, frézy, stĺpové vŕtačky, brúsky a 

podobné zariadenia. Účastníci kurzu, ktorí sa zameriavali na plech sa špecializovali na 

praktizovanie opráv lietadla, ktoré zahŕňajú spájkovanie, nitovanie, spájanie, kontúrovanie, 

a iné súvisiace techniky. Študenti, ktorí sa chceli stať zváračmi sa zúčastňovali výcviku a 
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učili sa plynové aj elektrické zváranie, s osobitným dôrazom na zváranie častí lietadiel, ako 

sú nádrže na olej a palivo.  

  Tak ako sa komunikačné zariadenia čoraz viac špecializovali, AAF zistili, že je 

potrebné zaviesť  kurzy odbornej prípravy v prevádzke a údržbe rádiových a radarových 

zariadení. Kurzy sa tiež venovali výučbe delostreľby a takýto účastníci boli priradení k 

posádke lietadiel; zvyšok plnili svoje povinnosti na zemi. Okrem personálu absolvujúceho 

základné  školenia, bol aj značný počet mužov prijatých na pokročilú výučbu údržby 

zariadení pre pozemné zachytenie rádiových signálov, rádiových pásiem, rádiových 

zameriavaní a automatického navádzania na pristátie. Ďalší špeciálny kurz bol určený pre 

operátorov riadiacej  veže, a existovalo aj niekoľko iných programov, ktoré sa venovali 

vzdelávaniu nelietajúcich komunikačných dôstojníkov, ktorí dohliadali na údržbu a 

prevádzku rádiových zariadení. 

               Bojové lietadlo bolo oveľa viac než len lietajúci stroj. Takéto lietadlo nieslo so 

sebou rad komplikovaných smrtiacich zariadení: guľomety, delá a bomby, ako aj potrebné 

vybavenie pre ich prevádzku a riadenie, ako sú napríklad strelecké vežičky, zameriavače. 

Všetky tieto zariadenia tvorili výzbroj lietadiel.  Vzhľadom k tomu, že mechanik 

obyčajného lietadla nebol kvalifikovaný nato aby sa staral o tieto vysoko špecializované 

zariadenia, bolo nutné vyškoliť tisícky odborníkov v údržbe výzbroje. Ako vojna 

postupovala, učebné osnovy sa často menili, a počet predmetov sa neustále zvyšoval. 

Hlavným problémom učebného plánu bolo, či sa budú venovať všeobecnej alebo odbornej 

príprave. Cieľom bolo skrátiť dobu školenia a tým urýchliť produkciu absolventov. 

Obsahy jednotlivých učebných plánov boli všeobecne podobné, líšili sa len v dôraze na 

konkrétne zariadenia, ktoré študovali. Hlavné predmety zahŕňali výbušniny a strelivo, 

pumovnice, automatické zbrane lietadiel a delá, montáž a zladenie zbraní, delových 

zameriavačov a kamier a streleckých vežičiek.. Asi najzložitejšie zo zariadení, ktoré niesli 

so sebou bojové lietadlá bol bombový zameriavač, ktorý vyžadoval pre svoju údržbu 

odborníka. Školenie mechanikov bombových zameriavačov, zahŕňalo základy 

elektrotechniky, teóriu pozorovania, a princípy zotrvačníkov, taktiež konštrukciu a montáž, 

demontáž zariadení. Počas vojny došlo k istým pokrokom aj v odbore leteckého 

fotografovania. Nevyhnutným sa stal prieskum pre plánovanie, realizáciu a posudzovanie 

širokej škály vojenských operácií. S veľkou časťou zodpovednosti za školenie personálu v 

tejto práci, AAF vyvinulo, okrem leteckých fotografov, aj takých odborníkov, ako opravári 

fotoaparátov, laborantov a kameramanov. Čo sa týka histórie leteckej techniky s dôvodu, 

že letectvo zažívalo obrovský rozvoj a vznikal veľký počet nových lietadiel, ktoré boli 
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rýchlejšie, odolnejšie a vražednejšie nebude možné spomenúť všetky typy a verzie. Preto 

sa budem zaoberať len lietadlami, ktoré s veľkej časti zmenili vývoj leteckej techniky 

a podpísali sa na zmenách priebehu vojny.  (http://www.ibiblio.org) 

                 K veľmociam, ktoré začali rozširovať svoje ozbrojené sily patrili taktiež 

Francúzsko a Veľká Británia, ktoré hneď po napadnutí Poľska Hitlerom vyhlásili v roku 

1939 vojnu Nemecku. Začiatkom vojny neboli tieto dve veľmoci veľmi aktívne. Avšak pri 

západnej ofenzíve Nemecka začala veľká vojenská a technická konfrontácia medzi 

Nemeckom a spojencami. Francúzi disponovali niekoľkými bojovými lietadlami, ktoré 

boli schopné bojov po technickej stránke ale vzhľadom na taktické rozmiestnenie na 

Nemcov nestačili. Medzi vtedy používané stroje patrili napríklad Bloch MB. 151, ktorý sa 

začiatkom vojny používal najčastejšie. Taktiež vo výzbroji bolo aj lietadlo MS – 406 

s uzavretou kabínou a zaťahovacím podvozkom, ktorý bol skonštruovaný na požiadavky 

ministerstva. Tieto lietadlá však nestačili ani zďaleka na obratnejšie a silnejšie stroje 

Messerschmit Bf – 109E. Medzi najlepšie stíhacie lietadlo patrilo D – 520, ktoré bolo vo 

Francúzskom letectve už od roku 1936. Avšak objednávky na zvýšenú výrobu tohto 

lietadlá prišli už neskoro a len jedna vojenská letka bola týmito lietadlami vybavená. Bolo 

to jedno z mála lietadiel, ktoré mohlo konkurovať nemeckému BF – 109. Na začiatku 

vojny čakalo aj RAF, ( Royal Air Force- kráľovské letectvo), Veľkej Británie veľké 

zvýšenie počtu lietadiel. Hlavným typom bol Hawker Hurricane. V službách RAF slúžil 

tento typ po celú dobu vojny až do roku 1947. Súčasníkom tohto lietadla bol Supermarine 

Spitfire, ktorý bol skonštruovaný  konštruktérom Reginaldom Mitchellom. Výroba Spitfire 

pokračovala aj po vojne až do roku 1948 a bolo vyrobených 22 800 kusov v 30 rôznych 

verzii. ( Niccoli, 2006) 

 

Obr. 13 Supermarine Spitfire Mk XVI 

zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/ 
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            Ďalším významným lietadlom bo výrobok firmy Hawker, nazvaný Typhoon. Tento 

Typhoon položil základy pre stratégiu blízkej vzdušnej podpory. V roku 1944, nastúpil 

ďalší výrobok tej istej firmy - Tempest.  Jeho posledná verzia, mala motor Centaurus 

s prstencovým chladičom. Bol výborne ovládateľný aj rýchly, určený bol ako stíhacie 

lietadlo. Používal sa až do roku 1951. Ako posledné lietadlo spojencov treba spomenúť  

Gloster Meteor. Prvé lietadlo spojencov, ktoré malo prúdové motory a bolo zapojené do 

bojov.  

V roku 1940 sa ministerstvo letectva rozhodlo aby sa pokračovalo vo výskume prúdového 

motora. Do tejto doby, nebol v popredí záujmu. Práce viedol Frank Whitley a podarilo sa 

v roku 1943 dostať motor do štádia sériovej výroby. Zamontovaný  bol do nového draku 

firmy Gloster a zalietaný. Nasadený bol v roku 1944 vo Veľkej Británii, kde mal za úlohu 

zostreľovať nemecké vzdušné strely V I. Však toto lietadlo nato, že malo prúdové motory 

nebolo až také rýchle a s porovnaním s Messerschmittom bolo horšie ale tieto dva lietadlá 

sa nikdy na fronte nestretli. Veľmi úspešná kariéra pre tento typ bola až v povojnovom 

období. V službách RAF sa Meteor udržal až do roku 1961. ( Malá, Škvor, 1991) 

              Nesmieme zabudnúť ani na ďalšiu zložku letectva a tou sú bombardéry. Medzi tie 

najmodernejšie patril  Handley Page Halifax, ktorý v porovnaní s bombardérom Short 

Stirling bol modernejší a  dokázal operovať v oveľa väčšej výške. Halifax slúžil nie len ako 

bombardér ale aj ako vlek pre klzáky alebo pre výsadky. Stirling bol v polovici roku 1943 

stiahnutý s fronty a slúžil ako vlek pre klzáky alebo ako dopravné lietadlo.  Typy ako 

Halifax a Lancaster boli počas celej druhej svetovej vojny frontovými bombardérmi. Už 

skôr spomínaný Lancaster bol najlepší britský vojnový bombardér druhej svetovej vojny. 

Vznikol z nepodarenej verzie Manchester vo firme Avro. Po neúspechu s bombardérom 

Manchester boli vymenené pohonné jednotky vymenené za motory od firmy Rolls Royce 

s názvom Merlin, ktoré boli používané taktiež na známom lietadlo Spitfire. Tento 

bombardér sa vyrábal v 9-tich firmách a bolo vyrobených vyše 7 300 kusov. Tento 

bombardér bol na čele RAF a zohral hlavnú úlohu pri nočnom bombardovaní nad 

okupovanou Európou a nad Nemeckom. Symbolom RAF sa stal taktiež Haviland 

Mosquito, ktorý bol takmer tak slávny ako Spitfire. Spolu so Spitfirom a Lancastrom sa 

stal hlavnou údernou silou v radách RAF. Mal drevenú kostru patril medzi ľahké 

bombardéry a dokázal letieť ohromujúcou rýchlosťou až 640Km/hod. Tým, že bol 

finančne náročný a výrobne zložitý vyslúžil si prezývku „drevený zázrak“. Tento typ sa 

používal až do 60 rokoch. Bombardéry prispeli veľkým podielom na víťazstve spojencov 

v druhej svetovej vojne. K výrobkom dodaných zo USA, patril Boeing B – 17 Flying 
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Fortress prezývaný tiež ,,lietajúca pevnosť“. Výskum tohto bombardéra začal už v roku 

1934 na požiadavky US  Army aby bránil územie Ameriky pred potenciálnym 

nepriateľom. Keď Spojené štáty vstúpili roku 1941 do vojny tak B – 17 bol jediný 

moderný bombardér, ktorým disponovala Americká armáda. USAA ( United States Army 

Air Forces – vzdušné sily USA ).Toto boli stroje s k avšak tým, že lietali cez deň tak mali 

na svojej strane veľké straty ale obraňovali to presnejšími údermi pri bombardovaní. RAF 

toto nepodporovalo a pokračovalo v nočných náletoch.  Tým, že Američania lietali cez deň 

a Briti v noci, zamestnali nemeckú obranu v nepretržitom režime pohotovosti. Aj cez ťažké 

straty na fronte piloti s týmto bombardérom lietali radi pre jeho robustnosť a schopnosť 

doletieť po vykonanej úlohe späť na základňu aj pri ťažkom poškodení. ( Niccoli, 2006) 

            Pokiaľ chceli spojenci dobehnúť výrobu nepriateľov museli zrýchliť výrobu. Medzi 

moderné lietadlá z obdobia pred druhou svetovou vojnou patril aj Curtiss P-40 Warhawk. 

Nebol v porovnaní s ostatnými stíhacími lietadlami na vysokej úrovni. Lietadlo typu P -39 

nebolo veľmi obľúbené v radách americkej armády a Briti ho dokonca odmietli, len 

Sovietsky zväz toto lietadlo ocenil a nakúpilo vyše 4 800 kusov, čo bola takmer polovica 

vyrobených kusov. Po útoku Japoncov na Pearl Harbor 7. decembra 1941 spoločnosť 

USAAC zadala požiadavky, ktoré boli väčšinou výrobcov považované za nesplniteľné. 

Firma Lockheed sa toho ujala a podarilo sa jej skonštruovať lietadlo s netypickou 

konfiguráciou s názvom P – 38 Lightning. Bolo to lietadlo s dvojitým trupom s dvoma 

motormi. Pri prvom lete bola armáda hneď ohromená výkonmi a zaradili ho do sériovej 

výroby. Jeho uplatnenie bolo vďaka jeho doletu veľké. Bol nasadený hlavne 

v Tichomorskej oblasti. Lietadlo, ktoré sa stalo najťažším stíhacím lietadlom sa oficiálne 

nazývalo XP – 47B. Ako pohonnú jednotku používal v tej dobe najvýkonnejší motor Pratt 

and Whitney Double Wasp o výkone 1 490kW. Aj po vojne toto lietadlo slúžilo v radách 

vzdušných síl spojeneckých krajinách. Počas druhej svetovej vojny sa stal najznámejším 

stíhacím lietadlom P – 51 Mustang, ktorý vznikol v spolupráci medzi spojenými štátmi 

a Veľkou Britániou. V roku 1944 sa Mustang poslednej verzie,  P – 51D, stal najrýchlejším 

stíhacím lietadlom ak sa nebral ohľad na v tej dobe už používane prúdové lietadla. Netreba 

zabúdať ani na námornú sféru letectva kde boli tiež požiadavky na čoraz modernejšie 

lietadlá. V tejto oblasti sa toho ujala firma Grumman, ktorá vyrobila lietadlo F4F Wildcat. 

Aj cez vzdory, že toto lietadlo sa nedalo porovnávať s Japonským strojom Zero dokázali 

piloti v týchto lietadlách odrážať útoky Japoncov až do roku 1943 kedy ich vystriedali 

stroje F6F Hellcat, ktorý vznikol na úkor skúseností z vojny. Tým, že jeho nasadenie bolo 

nutné tak ešte v ten istý rok bol nasadený do bojov. Toto lietadlo už dokázalo konkurovať 
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aj Japonskému stroju Zero. Jeho súčasník bol F4U Corsair, ktorý bol ešte rýchlejší. V roku 

1943 to bolo najrýchlejšie lietadlo, ktoré pokorilo hranicu rýchlosti 643Km/hod. Kvôli 

chybám konštrukcie ako napríklad zlé umiestenie cockpitu a tým zhoršenie výhľadu pre 

pilota lietalo toto lietadlo len s pozemných letísk a až v roku 1944 po úpravách dostalo 

povolenie lietať z lietadlových lodí. V US NAVY sa najlepším lietadlom, stalo F8F 

Bearcat. Tieto lietadlá bohužiaľ vznikli už pri konci vojny ale v letectve sa v US NAVY 

(United States NAVY- vojenské námorníctvo Spojených štátov ), bolo  využité  až do roku 

1952.  Medzi najmodernejšie bombardéry patril  Boeing B – 29 Superfortress. B- 29 mal 

ako prvý pretlakovú kabínu. Mal taktiež zaťahovací trojkolesový podvozok. Avšak kvôli 

častým poruchám na motoroch nebol veľmi spoľahlivý. Ale aj cez to všetko sa použil na 

rýchle ukončenie vojny s Japonskom. Začiatok konca nastal pri zhadzovaní zápalných pum 

s tohto bombardéra a koniec vojny nastal pri zhodení atómovej bomby na Hirošimu 

a Nagasaki. ( Nicoli, 2006) 

             Sovietsky zväz mal podpísaný s Hitlerom už od začiatku vojny pakt o neútoční, 

ktorý ale pri operácii Barbarossa v roku 1941 bol porušený. Kvôli tejto dohode nebol 

Sovietsky zväz pripravený na vedenie vojny. Letectvo bolo hneď v prvých dňoch vojny 

s Nemeckom zničené. V tej dobe bol hlavným stíhacím lietadlom Polikarpov I – 16, ale 

nemecké Bf-109 ho vysoko prevyšovali. V roku 1939 sa zaviedla výroba lietadel MiG. Ich 

prvé lietadlo MiG-1 však bolo využité veľmi krátko, pretože malo problémy zo stabilitou. 

O niečo neskôr ho vystriedal modernejší MiG – 3. Ale lietadlá, ktoré by mohli konkurovať 

nepriateľským lietadlám vyrobili až firmy Lavočkin a Jakolev. Firma Lavočkin nemala 

dobrý začiatok s verziou LaGG – 1 a 3 až model  La-5, ktorý bol zavedený na frontu 

v roku 1942 bol výkonnejší. Následne firma vyrobila model La- 7, ktorá už mala silnejší 

motor. Čo sa týka firmy Jakolev, ktorý si hneď pri prvom modeli   Jak – 1 zaslúžil vďaka 

svojím úspechom na fronte rád V.I. Lenina. Tento model si prešiel mnohými vylepšeniami 

a tým vznikla verzia Jak – 9 používaný aj v 50. rokoch. Medzi najslávnejšie lietadlo druhej 

svetovej vojny v Sovietskom zväze patrilo  IL-2 Šturmovik, ktoré bolo v týchto radoch 

vyrobené v najväčšom počte. Šturmovik bol postrachov pre nemecké divízie, vďaka 

svojimi kanónmi či protitankovými raketami. Osvedčil sa pri najväčšej tankovej bitke 

v druhej svetovej vojne, ktorá sa odohrala pri Kursku.  Neskôr ho v roku 1944 vystriedal 

vylepšený stroj IL- 10 Šturmovik. Lietadlá Šturmovik boli vyrábané až do 50. rokov a boli 

použité vo všetkých socialistických krajinách. Vyrábali sa dokonca aj v Československu. 

(Vraný, 1991) 
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           Tým, že Nemecko po prehre v prvej svetovej vojny muselo podpísať Versaillesku 

zmluvu, muselo svoj rozvoj vojenskej techniky a teda aj leteckej výroby utajovať. 

Vznikom Luftwaffe v roku 1935 sa Nemecko urputne snažilo obnoviť svoj letecký arzenál. 

Na začiatku vojny tento útvar disponoval vyše 4 300 lietadlami. Počet to bol obrovský, ale 

v tomto útvare chýbala strategická zložka, ktorej chýbali hlavne ťažké bombardéry pre 

ničenie veľkých tovární a pod. Pri napadnutí Poľska v roku 1939 boli nasadené lietadla Ju-

87. Tento strmhlavý bombardér zvaný Stuka  bol nie len smrteľne presný mal aj psychicky 

dopad na vojakov. Chybou Nemecka bolo to, že chcelo  dosiahnuť rýchleho úspechu, takže 

do výroby neboli zariadené těžké bombardéry. Takže Luftwaffe disponovalo len ľahkými 

bombardérmi ako napríklad Dornier  Do-17. Tento typ bol ešte pred vojnou používaný ako 

rýchle lietadlo na prepravu pošty ale taktiež mohol viesť aj pasažierov. V takom stave 

nebol možný k použitiu na fronte ale mal dobrú konštrukciu a preto bol rýchlo prerobený 

na vojskovú verziu E-1. (Niccoli, 2006) 

Ďalším bombardérom, ktorý patril do tejto kategórie bol Heinkel He – 111, ktorý bol 

podobne ako Do-17 navrhnutý ako rýchle dopravné lietadlo. Po prerobení na vojenské 

účely bol tento bombardér použitý pri vojne v Poľsku, kde prevádzal vo veľkých 

formáciach  prvé kobercové bombardovanie. Na začiatku vojny bol typ Ju-88 považovaný 

za najlepší bombardér v radoch Luftwaffe. Mal rôzne verzie pre rôzne použitie ako 

napríklad na prieskum, bombardovací stroj alebo ako nočný stíhač. Verzia s názvom Mistel 

tiež známym ako neriadená lietajúca bomba, bola  Bf-109  pripnutá na chrbát Ju-88. Pilot 

po dosiahnutí cieľa odpojil Ju-88 a zo svojim lietadlom sa vrátil naspäť na základňu. Veľké 

využitie mal aj Ju-52. Ktorý prešiel siedmimi verziami. Posledná verzia bola Ju-52/3m. 

Tento trojmotorový stroj s vlnitým poťahom slúžil ako nákladne lietadlo no neskôr sa 

používal aj k iným účelom ako boli vleky pre klzáky ale aj na leteckú záchrannú službu. 

             V roku 1942 sa ale situácia zmenila a aj na vzdory Hitlerovým rozkazom   

neustupovať, boli Nemci donútení stiahnuť sa a usadiť sa v defenzíve.  Nemci sa na konci 

vojny urputne snažili podporovať priemysel čo viedlo k lietadlám, ktoré by mohli ešte 

zmeniť  priebeh vojny. Tieto novodobé lietadlá mali zabudované prúdové motory. Ako 

prvým prúdovým lietadlom sa stal Messerschmitt Me. 262, ktorý  postupne vznikal už 

počas vojny. Problémy však spôsoboval vývoj jeho prúdového motora. Toto lietadlo si 

prešlo veľmi komplikovanými zmenami, či už podvozku alebo neustálou úpravou motorov 

z dôvodu horenia alebo nežiaducich vibrácii. Avšak hlavným dôvodom omeškania sériovej 

výroby bol fakt, že Hitler chcel toto lietadlo používať ako bombardér. Me.262 prešlo 

takými zmenami, že bolo vyrábané v 17 rôznych sérii.  
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Obr. 14 Messerschmitt Me. 262   

zdroj: http://www.gizmodo.com.au/2013/12/the-definitive-collection-of-secret-nazi-

weapons/ 

 

Ďalším lietadlom s týchto radov bol aj Me. 163 Komet, ktorý však používal 

raketový motor. Tento motor bol už použitý vo výskumoch  pred vojnou na klzákoch. 

Taktiež aj tento vývoj motora sa stretol s ťažkosťami aké boli napríklad technické  

problémy s dôvodu používania dvoch rôznych palív. Toto lietadlo dokázalo letieť 

rýchlosťou 960 km/hod avšak len niečo vyše 7 minút potom mu raketový motor zhasol 

a musel dokĺzať na svoju základňu. Na konci vojny kedy bolo o výsledku skoro 

rozhodnuté nebolo použitie týchto lietadiel veľmi efektívne. Nie len na stíhacích lietadlách 

sa začali používať prúdové motory ale taktiež aj na bombardéroch. Ako prvým 

bombardérom v histórii s prúdovým motorom sa stal Ardo Ar. 234. Motory používal 

rovnaké ako u Me.262. Zvláštnosťou bolo, že tento bombardér riadil len jeden pilot.  

 Príchodom týchto prúdových motorov sa stal prelom nie len čo sa týka vývoja 

nových typov lietadiel ale aj v procese údržby. Začali sa zavádzať nové kurzy, ktoré 

oddeľovali mechanikov, ktorý boli vyškoľovaný na piestové motory a mechanikov, ktorý 

boli školený na prúdové motory. Tieto motory boli o radu zložitejšími ako piestové a preto 

museli byť kurzy pre mechanikov viac prísnejšie a podrobnejšie aby vedeli pochopiť 

problematiku prúdového motora. Zavedenie stanovených postupov pri opravách a údržbe 

lietadiel počas druhej svetovej vojny sa z veľkej časti zachovali a používajú sa dodnes. 

Vznikom komplikovanejších systémov vznikali aj nové pozície pre údržbu. Používané 

palubné prístroje či už na navigáciu alebo na komunikáciu potrebovali ďalší vyškolený 

personál.  



42 

 

 Po skončení vojny a víťazstva spojencov nad Nemeckom sa Európa ocitla 

v situácii, ktorej čelila už po I. svetovej vojne. Avšak infraštruktúra celého územia bola 

zničená oveľa viac ako predtým. Dôvodom bolo používanie ničivejších a vražednejších 

zbraní a bômb ako v predchádzajúcej vojne.  Svet začal obnovovať všetko čo bolo za II. 

svetovej vojny zničené. Pravdaže do toho patrilo aj civilné letectvo, ktoré počas vojny 

zaniklo a muselo sa znovu postaviť  na nohy. (Nicoli, 2006) 
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3.         Špecifikácia vývoja údržby lietadiel po II. svetovej vojne 

 

 Po ukončení II. Svetovej vojny sa údržba veľmi nezmenila. Od roku 1944 až do 

1990 prešiel systém údržby početnými ale len malými zmenami. Tieto zmeny boli 

zapríčinené hlavne znovuzrodením civilnej leteckej doprave, ktorá sa v povojnovom 

období začala šíriť veľkou rýchlosťou a tým, že bola nie len prevádzka na oblohe čoraz 

hustejšia ale aj lietadla a všetky požívané systémy viac zložitejšie muselo sa pritvrdiť na 

výcvik leteckých mechanikov a tým aj na bezpečnosť prevádzky.  Zo vstupom prúdových 

lietadiel na letecký trh v roku 1950 výrobcovia museli rozvíjať nie len leteckú dopravu ale 

aj leteckých mechanikov školených nie len na nové typy prúdových či neskôr 

dvojprúdových motorov ale aj na nové či už elektrické, hydraulické, pneumatické alebo 

navigačné systémy. V roku 1960 sa vytvorila pracovná skupina, ktorá mala prevádzať 

preventívne kontroly na lietadle aj keď nebolo na lietadle žiadne poškodenie. Toto už bolo 

prevzaté z vojenského obdobia a uplatnilo sa to aj v civilnej prevádzke pod názvom 

„pravidelná údržba“. (Mynářik, Bobel – Lom, 1983)  

Len pri zvyšovaní odborných znalostí a dokonalé ovládanie zverenej techniky pri 

maximálnom využití parametrov sa môže zaistiť skutočný účinok čoraz modernejších 

lietadiel. K tomuto maximálnemu využitiu parametrov patrí taktiež spoľahlivosť 

jednotlivých častí a výrobkov používaných na lietadle. Udržanie úrovne prevádzkovej 

spoľahlivosti a jej zvyšovanie je podmienené tak ako vysokou kvalitou opráv tak aj 

prevádzkovej obsluhy a údržby leteckej techniky. Taktiež okrem tohto dôvodu existuje ešte 

jeden a to neustála modernizácia a náročnosť leteckej techniky a tým aj vyššia cena. Už sa 

nedá dopustiť aby vinou nekvalitnej práce pri údržbe a obsluhe dochádzalo k zbytočným 

chybám a poškodzovaniu, ktoré môžu viesť k poškodeniu lietadla alebo dokonca k leteckej 

nehode. (Volný, 1984)  

Medzi aktuálne problémy v tej dobe, s ktorými bol spojený vývoj, výroba, opravy 

a prevádzka súčasnej leteckej techniky patril aj problém so zabezpečením a kvalitou. 

Udržovanie a opravy v leteckom priemysle sú kvôli narastajúcej zložitosti a novým 

konštrukčným prvkom vysoko odbornou úlohou, kladú vyššie časové, technické 

a materiálové nároky čo zase vedie k nutnosti vytvárať nove časové, organizačné 

a pracovné podmienky pre ich zrealizovanie. Vždy zlý technický stav  obvykle plynie 

z nízkej úrovne organizátorskej a riadiacej práce, zlého materiálového zabezpečenia 
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a niekedy aj z málo kvalitných morálnych vlastností.  Samotná zložitosť techniky ukazuje 

na rast nárokov na údržbu. Tam kde kedysi stačili na údržbu len stany a jednoduché 

opravárenské dielne, v tomto povojnovom období sú to vyzdené hangáry. Dôsledné 

a náročné hodnotenie technickej spôsobilosti ale aj dostatočná a kvalitná kapacita oprav sa 

stala neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia spôsobilosti lietadla.  Základným predpokladom 

kvalitného ošetrovania a opráv techniky sú vysoké technické znalosti a praktické 

skúsenosti obsluhy a technického personálu.  Bez toho sa nedajú očakávať úspešné 

výsledky. Priebežná príprava, doplňovanie znalosti a zvyšovanie kvalifikácie je dôležitou 

podmienkou skvalitňovania údržby a oprav techniky. Ale tiež sa nesmelo zabúdať na 

potrebné pracovné podmienky pre činnosť na pracoviskách, na zaistenie materiálu 

všetkého druhu, na stravovanie, umývanie a odpočinok technického personálu. Je 

samozrejmé, že tak ako to bolo vo vojne je to aj v tejto dobe a človek zodpovedný za 

správny chod opráv a údržby bol zodpovedajúci veliteľ skupiny. A realizácia všetkých 

opatrení závisela taktiež na jeho vzťahu k technike, jeho technických znalostiach 

a schopnostiach ale aj na osobnom vzťahu k zamestnancom. (Zasadil, 1984)  

            Tak ako sa formovali spôsoby údržby v civilnom letectve tak isto to prebiehalo aj 

vo vojenskom. Stíhačky tzv. „tretej generácie“ sa oproti lietadlám staršej konštrukcie 

vyznačujú oveľa širším možnostiam bojového použitia predovšetkým na radovo vyššiu 

palebnú silu a variabilitu výzbroje, možnosť zisťovania a zameranie vzdušných cieľov pri 

podstatne zvýšených vzdialeností. Ďalej sa taktiež zdokonalili systémy navigácie, 

bojového manévrovania, regulácie pohonnej jednotky. Taktiež použitie automatického 

alebo poloautomatického riadenia. Nemusím dopodrobna rozoberať tieto vylepšené 

systémy a ihneď vidím pokrok oproti systémom a konštrukciám používaných pred 

desiatkami rokov. Tým sa musí prispôsobiť aj pozemný personál ktorý zabezpečuje údržbu 

týchto lietadiel 3. generácie. Efektívne musela zmeniť ako prístup k vlastnej odborovej 

činnosti tak aj organizáciu prác. Všetky tieto zmeny boli podstúpene rovnakou formou ako 

v civilnom sektore. Taktiež sa dbalo na kvalitu a bezpečnosť opráv a údržby aby bola 

zaistená tesná kontinuita medzi rozvojom leteckej techniky a vyškoleným personálom.  

(http://www.scribd.com)  

Ešte pred tím, než skončila druhá svetová vojna dal americký prezident F.D. Roosevelt 

zvolať do Chicaga 55 hlavy štátov na medzinárodnú konferenciu o civilnom letectve. 

Podnetom na toto stretnutie nebol len obrovský rozmach leteckej techniky počas vojny ale 

aj súdržnosť a zabránenie ďalším podobným konfliktom. Výsledkom tejto konferencie 

bolo dosiahnutie „Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve“. Tento Chicagsky 

http://www.scribd.com/doc/38810457/Svet-leteckej-dopravy-knižka#scribd
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dohovor nadobudol platnosť v roku 1947 a zároveň bola zrušená platnosť Parížskeho 

dohovoru z roku 1919. Okrem tohto dohovoru konferencia taktiež schválila ďalšie 4 

medzinárodné dokumenty, v ktorej bol stanovený smer vývoja civilnej leteckej doprave 

a následnej rozšírenosti do celého sveta. Predbežná organizácia pre medzinárodné letectvo 

(Provisional International Civil Aviation Organization – PICAO). Táto predbežná 

organizácia platila do roku 1947 kedy nadobudla platnosť ICAO- Medzinárodná 

organizácia pre civilné letectvo (International Civil Aviation Organization) zo sídlom 

v meste Montreal štát Kanada. Vznikom organizácie  ICAO sa zavádzali už spomenuté 

predpisy. Vznikali –ANNEXY- ktoré boli očíslované a každý bol priradený k určitej 

problematike. Z týchto annexov boli jednotlivými členskými štátmi, rozpracúvané letecké 

predpisy daného štátu. Ako príklad môžem uviesť práve letecký predpis ČR- L6 , ktorý ma 

názov Prevádzka lietadiel a pod Hlavou 6 sa nachádza Údržba lietadiel. V tejto časti sa 

píše hlavne o tom čo všetko musí byť splnené aby sa zachovala letová spôsobilosť lietala 

a čo všetko musí spĺňať organizácia, ktorá prevádza údržbu lietadiel. 

(http://www.scribd.com)  

 Povojnový technologický pokrok sa najvýznamnejšie prejavil v leteckej technike.  

Jedným z noviniek bolo zavedenie medzikontinentálnej diaľkovej dopravy,  lietadlami ako 

napríklad Lockheed Constellation alebo DC-7. Taktiež sa v civilnej doprave začali 

používať aj prúdové motory. Medzi prvým lietadlami, ktorý používal tento typ motora bol 

britský De Havilland Comet z roku 1952, a francúzsky CARRAVELA. V ČSSR začala 

využívať prúdové lietadlá  spoločnosť ČSA, na čele s lietadlom TU – 104A, v roku 1956. 

V roku 1970 bolo na trh uvedené prvé široko trupové a štvormotorové prúdové lietadlo B – 

747. Spoločnosti Pan American, sa týmto spôsobom otvorilo obdobie masovej leteckej 

dopravy. Tento spôsob nasledovali aj ďalší výrobcovia Douglas a Lockheed s lietadlami 

DC-10 a L- 1011 Tristar s tromi motormi. Ďalšie úsilie bolo len na strane Európanov, ktorý 

chceli pokoriť hranicu zvuku s dopravným lietadlom. Tento projekt lietadla sa nazýval 

Concorde a k nemu zapojili sa  krajiny anglická a francúzska. Uvedenie do prevádzky bolo 

v roku 1976. Po tomto lietadle sa o nadzvukovom lietaní s dopravnými civilnými strojmi 

len rozpráva ale žiadny reálny projekt neexistuje. 

      

 

 

http://www.scribd.com/doc/38810457/Svet-leteckej-dopravy-knižka#scribd
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4.         Novodobá história údržby lietadiel vrátanie legislatívy EU 

 

 Vďaka kvalitnej údržbe,  lietadlá v dnešnom období dostávajú osvedčenie letovej 

spôsobilosti, bez ktorého lietadlo nemôže do vzduchu. Tým aby sa uchovalo osvedčenie o 

letovej spôsobilosti musia sa vykonávať na lietadle pravidelné prehliadky, v ktorých sa 

kontroluje správnosť fungovania systémov ako sú či už agregáty alebo rôzne časti lietadiel.  

Každá časť lietadla ma predpísanú svoju tzv. „hĺbku“ kontroly. Už ako sme spomínali 

vďaka kvalitnej údržbe je možné lietadlo využívať na maximálnom režime, ktorý ma za 

následok aj maximálne vyťaženie po ekonomickej stránke. Tento systém pravidelných 

kontrol je nastavený tak aby sa bezpečne predchádzalo chybám vzniknutým jeho 

prevádzkou, alebo aby sa vzniknuté chyby odhalili skôr ako by došlo k leteckej nehode.  

Tento systém vychádza priamo od výrobcov lietadiel, systémov, taktiež leteckých motorov 

či vrtúľ. Údržbový program obsahuje rôzne údržbové úlohy, úkony a postupy, ktoré musia 

byť dodržané pri pravidelných prehliadkach a opravách aby sa zachovala letová 

spôsobilosť. Každé lietadlo aby správne fungovalo musí mať naplánovaný  typový systém 

údržby. Systém zahŕňa predletové, medziletové, poletové postupy údržby lietadla a 

samozrejme aj časové intervaly jednotlivých periodických prehliadok. Tieto pravidelné 

prehliadky sa rozdeľujú  podľa počtu  nalietaných hodín, počtu pristáti a prehliadky 

dobové, určené intervalom doby keď lietadlo nelieta. (http://www.profipilot.sk) 

             Ak to prevedieme do praxe tak to znamená, že čím je viac nalietaných hodín 

a rokov prevádzky, tým sú prehliadky dôkladnejší  a vzrastá aj časová a finančná 

náročnosť prehliadky. Pri nesprávnej údržbe, ktorá môže byť zapríčinená nedodržaním 

jednotlivých a predpísaných postupov, ktoré zahŕňajú aj napríklad dotiahnutie skrutiek, 

matíc či prípadné praskliny sa časom môžu prejaviť pri tvrdom pristáti môže viesť 

k nebezpečným situáciám. Taktiež sa pri kontrolách zaisťuje systém riadenia, uchytenie 

jednotlivých častí  ako sú krídla, trup či stabilizátor. Prebieha aj kalibrácia prístrojov, 

výmena a kontrola jednotlivých komponentov prevádzkových tekutín ako sú napríklad 

filtre, olej a podobne. Nedodržaním týchto postupov či ich zámerné oddialenie môže viesť 

k poruchám na daných systémoch alebo k poškodeniu niektorých komponentov a to môže 

mať za následok leteckú nehodu. Čiže riziko nesprávnej údržby je poškodenie lietal 

a ohrozenie majetku a ľudí a Zemi a samozrejme aj ohrozenie celej posádky lietadla.   

http://www.profipilot.sk/stare-rubriky/odborne-clanky/letecka-skola-12-udrzba-lietadiel
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 Aj dodnes sa údržba lietadiel rozdeľuje do určitých kategórii. Tieto kategórie sa 

delia podľa toho aký je na lietadle používaný motor či to je piestový, prúdový alebo turbo - 

hriadeľový. Údržba sa tiež delí podľa typoch lietadiel, ktoré majú pretlakový trup, alebo 

používajú systém klimatizácie.  

V skratke teraz priblížim postup lietadla od pristátia a zarolovania pred hangár cez postupy 

až po odovzdanie lietadla. S lietadlom a samozrejme s pilotmi priletí aj zodpovedná osoba, 

ktorá je poverená majiteľom lietadla, keď lietadlo pristane na letisku zaroluje pred hangár 

kde sa odstaví a ešte pred tým než sa začne pravidelná prehliadka príde zopár technikov, 

ktorí vykonajú nález na lietadle. Tento nález sa pred pravidelnou prehliadkou robí preto 

aby bolo dokázané majiteľovi lietadla v tom čas jeho poverenou osobou, že chyba 

nevznikla pri nedodržaní postupom alebo prípadnom poškodení pri prehliadke, ale že 

chyba už bola ešte pred vykonaním prehliadky. Taktiež vďaka tomuto postupu sa môže 

odhaliť chyba o ktorej nemusí ani pilot, prevádzkovateľ či majiteľ lietadla vedieť. Je to 

poškodenie ako napríklad korózia a podobne. Ak sa chyby prejavia už počas prevádzky 

lietadiel tak zástupca majiteľa prinesie k prehliadke dokument, v ktorom sú spísané všetky 

zavady, ktoré vznikli pri prevádzke, boli odhalené a sú potrebné opraviť. Po vykonaní 

tohto nálezu  sa podpíše prevzatie lietadla firmou zabezpečujúcou údržbu. Po odtiahnutí 

lietadla do hangáru rozpíše hlavný techniky úlohy a postupy pre jednotlivých mechanikov. 

Všetci mechanici začínajú spoločne naraz. Pretože kvôli ekonomickej stránke je 

nevýhodne ak sa na lietadle vykonáva prehliadka príliš dlho. (http://letectvo.nsat.sk) 

Veľké kontroly ako je napríklad kontrola hlavných čapov, ktoré spojujú krídla a trup 

sa vykonávajú ako prvé. Preto jedna z úloh pre hlavného technika je aj správne rozpísanie 

postupov a systém údržby tak aby si pracujúci mechanici navzájom neprekážali. Postupne 

sa vykonáva prehliadka lietadla potom sa vykonajú opravy. Potom sú určité prehliadky pri 

ktorých je zalet lietadla nutný alebo nie. Ak sa robí prehliadka a opravy na motore tak sa 

lietadlo po vykonaní predpísaných úloh vytiahne pred hangár kde mechanik, ktorý ma 

kvalifikáciu na vykonávanie motorovej skúšky vykoná túto skúšku. Po jej vykonaní sa 

motory nechajú na pár minút vychladnúť lietadlo sa zatiahne späť do hangáru kde je motor 

podrobený ďalšej kontrole s dôvodu či pri motorovej skúške nedošlo k úniku 

prevádzkových kvapalín alebo poškodeniu jednotlivých komponentov. Ak je prehliadka 

ukončená je zavolaná opäť zodpovedná osoba, ktorej je zdokumentovaná tak ako cena tak 

aj zoznam opráv ktoré boli vykonané. K tomto dokumente môžu byť pridané aj chyby, 

ktoré vznikli až pri prehliadke a neboli dokázané pri vykonávaní nálezu. Tieto chyby sú 

však cenovo ohraničené. Firma vykonávajúca opravy môže navýšiť cenu opráv do 20%. 
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Ak je prevýšenie pri oprave vyššie ako 20% s dohodnutej sumy musí sa zavolať 

zodpovedná osoba určená majiteľom, ktorému chybu zdokumentuje a ukáže. Táto osoba 

rozhodne či opravu odsúhlasí alebo nie. Ak z nejakých nezistených príčin firma zabudne 

na toto pravidlo a opravu vykoná aj na úkor prevýšenia danej cenovej hranice tak to 

poverená osoba ktorá preberá lietadlo nemusí zaplatiť. Takto sme v danom príklade a 

v skratke vysvetlili ako prebieha pravidelná údržba na dopravnom lietadle. V štátoch 

európskej únie údržbu lietadiel vykonávaju organizácie s názvom AMO (Aircraft 

Maintenace Organisation), ktoré majú udelené povolenie v súlade s Nariadeniami  komisie. 

Nariadenia Komisie stanovuje požiadavky pre lietadlá patriace pod EASA, ktoré spĺňajú 

požiadavky: 

 pre veľké lietadlá, lietadlá používané v obchodnej leteckej doprave a ich 

komponentov a ich komponentov 

 pre lietadlá a ich komponentov, ktoré nie sú klasifikované ako veľké lietadlá, 

lietadlá a ich komponentov, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave. 

Údržba lietadiel zapísaných v registri lietadiel daného štátu musí byť vykonávaná v súlade 

so schváleným a aktualizovaným programom údržby. Uvoľnenie do prevádzky môže 

vydať len príslušne kvalifikovaný osvedčujúci personál s príslušným preukazom technika 

údržby. (http://letectvo.nsat.sk) 
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5 .       Záver 

 

            História je bohatá na príklady obrovských pokrokov vo vede a technológiách. Ale 

len málo sa dotklo ľudstva tak, ako vynájdenie lietadla. Letecké koridory sú nielen cestami 

pre prepravu osôb a materiálu za účelom biznisu či rekreácie, ale sú aj diaľnicami 

globálnej ekonomiky a medzinárodných vzťahov. 

Dnes letectvo stojí na prahu, svojej tretej éry. Prvá priekopnícka éra bola obdobím od 

prvých „motorových letov“, po zavedenie prúdových lietadiel. Po nej v 50-tých rokoch 

minulého storočia nastúpila dodnes pretrvávajúca éra komerčného veku, ktorú 

charakterizuje prudký rozvoj a nárast počtu prepravených cestujúcich a zahusťovaním 

leteckých tras, zlepšením dostupností výstavbou nových letísk. Dnes sa  celý svet 

približuje k zásadnej hranici novej éry. Letectvo je rozhodnuté uchopiť sa možnosti 

vybudovať špičkový systém  a stať sa postupne svetovým lídrom v  doprave. Prudký nárast  

objemu prepravy osôb ako aj carga, meniace sa potreby trhu, nutnosť ekologicky čistejšej 

leteckej dopravy, požiadavka po vyššej spoľahlivosti a bezpečnosti, cenovej dostupnosti, 

ako aj nové vymoženosti si vyžadujú zásadné zmeny celkového systému letectva.  

 Konštrukcia lietadiel spadajúcich do tejto novej vízie letectva po roku 2020 musí 

spĺňať požiadavky využitia nových dostupných technológií, materiálov (kompoziti druhej 

generácie), poznatkov, objavov. Jednou z požiadaviek, ktorú netreba zabudnúť, je 

požiadavka na skrátenie doby výroby a produkcie lietadiel, zvýšenie kapacity prepravy, 

a zníženie nákladov na údržbu lietadla. Toto je totiž jedna z podmienok znižujúca konečnú 

cenu leteniek a letov. Ako sme už písali vyššie, uhľovodíkové palivá budú stále ešte 

používané pre energetické jednotky, ale vyvíjať a objavovať sa začnú nové alternatívne 

pohony a energetické zdroje (štúdie diskutovaného vodíka ako ekologického 

alternatívneho paliva nie sú jednoznačné). Objem vodných pár ako produktu motorov 

poháňaných vodíkom sa ukazuje z hľadiska globálneho otepľovania neprijateľnejší ako 

emisie CO2. Štúdie ukazujú dokonca, že až 3x. Pribudnú nové koncepcie a konfigurácie 

lietadiel, nové tvary a rozmery, aj keď súčasná koncepcia valcového trupu a zavesených 

motorov bude aj naďalej dominantnou. Počíta sa so zavedením obrovských lietadiel 

presahujúcich dokonca súčasné rozmery A380, a to pre viac ako 1200 (až 3000) ľudí, ktoré 

budú charakteristické skvelou účinnosťou, nízkou spotrebou paliva na osobu kilometer, a 
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tým aj nízkym zaťažením prostredia emisiami. Treba pripomenúť neúprosnú potrebu 

redukcie emisií. Vízia sľubuje aj vývoj vzducholodí pre prepravu nákladov, komerčných 

nadzvukových lietadiel, lietajúcich krídel, lietadiel s vertikálnym vzletom a pristátím. 

Nové koncepcie lietadiel musia vykazovať ešte vyššiu spoľahlivosť ako tie súčasné. 

Predošlé ciele letectva boli: vyššie, ďalej, rýchlejšie. Nasledujúce obdobie je 

charakterizované požiadavkami cenovej efektívnosti, kvality, dostupnosti, spoľahlivosti a 

bezpečnosti, dopadu na environmentálne prostredie a kapacity. Toto bude vyžadovať stále 

väčších nárokov na vzdelanie ľudí v údržbe týchto strojov budúcnosti. 
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