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Obsahem této diplomové práce je návrh optimalizace konstrukčního návrhu 

ultralehkého letounu. V první části je uveden přehled českých a vybraných zahraničních 

provozních předpisů – požadavků letové způsobilosti a jejich vzájemné porovnání. Druhá 

část práce se zabývá základním konstrukčním návrhem ultralehkých letadel tak, aby mohly 

být provozovány v působnosti maximálního počtu předpisů. 
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The master thesis cover the Optimalization of construction proposal of ultralight 
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elementary proposal of ultralight airplanes to be operated within the scope of the maximum 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

Použité zkratky 

 

SLZ     Sportovní létající zařízení 

ULL     Ultralehký letoun 

ULLa     Ultralehký letoun řízený aerodynamicky 

ULLt     Ultralehký letoun řízený změnou polohy těžiště 

SOP     Svislá ocasní plocha 

VOP     Vodorovná ocasní plocha 

 MTOW     Maximální vzletová rychlost 

 PK     Padákový kluzák 

 MPK     Motorový padákový kluzák 

 ZK     Závěsný kluzák 

 MZK     Motorový závěsný kluzák  

 LSA     Lehké sportovní letadlo 

 CAS     Kalibrovaná vzdušná rychlost 

 IAS     Indikovaná vzdušná rychlost 

 

Použité symboly 

 

VS0 Pádová rychlost v přistávací konfiguraci při 

maximální vzletové hmotnosti [km/h] 

VS1 Pádová rychlost v čisté konfiguraci při 

maximální vzletové hmotnosti [km/h] 

VH  Maximální rychlost v horizontálním letu při 
maximálním trvalém výkonu motoru [km/h] 

 
VNE  Nepřekročitelná rychlost letu při maximálním 

trvalém výkonu motoru [km/h] 
 
VZ  Stoupavost [m/s] 
 
bSAT Délka střední aerodynamické tětivy profilu [m] 
 

 
MUŽmin     Minimální užitečné zatížení [kg] 
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0.  Cíle diplomové práce 
 

• Vypracovat přehled českých a vybraných zahraničních předpisů letové způsobilosti 

pro UL letouny aerodynamicky řízené. 

• Porovnat jednotlivé předpisy mezi sebou. 

• Provést základní konstrukční návrh UL letadla, který bude v co největší možné míře 

vyhovovat uvedeným předpisům vybraných států. Z důvodu velkého rozmezí MTOW 

je přípustné vypracování více konstrukčních návrhů. 

• Porovnat provedené základní konstrukční návrhy s vybranými typy profesionálně 

vyráběných UL letadel v České republice. 
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1. Úvod 
 

Ultralehká letadla jsou v současné době nejlépe přístupnou kategorií létání pro širokou 

veřejnost. Jedná se o kategorii letadel z hlediska dovolené maximální vzletové hmotnosti a 

celkové velikosti nejmenší. 

Z historického hlediska jsou vlastně UL letouny nejstarší kategorií provozovaných 

letadel, neboť většina létajících aparátů z pionýrských dob letectví by mohlo být v dnešní 

době provozováno v působnosti některého z dále jmenovaných předpisů, např. letoun Bleriot 

XI Ing. Jana Kašpara, na kterém vykonal svůj rekordní let z Pardubic do Prahy, a jiné. 

Předpisová definice této kategorie letadel se různí podle jednotlivých států, resp. 

provozních předpisů. Všeobecně lze ale říci, že v této kategorii mohou být provozovány 

letouny pro maximálně dvě osoby (u některých předpisů jen jedna osoba, jak je patrné 

z dalšího textu) a s omezením maximální vzletové hmotnosti. Dále je naprostou většinou 

provozních předpisů omezena pádová rychlost, zpravidla v přistávací konfiguraci letounu a 

s volnoběžnými otáčkami motoru. 

 V evropském prostředí je většinou kategorie UL letadel spravována formou národních 

organizací pověřených od leteckého úřadu, případně ministerstva dohledem na tuto kategorii 

v daném státě. Většina z těchto organizací jsou poté sdruženy v European Microlight 

Federation - EMF. 
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2. Přehled předpisů letové způsobilosti ULLa a jejich základních 
požadavků 

 

Tato kapitola je zaměřena na uvedení požadavků letové způsobilosti pro ultralehké 

letouny řízené aerodynamicky zavedených příslušnými předpisy jak v České republice , tak i 

v zahraničí. Některé z uvedených předpisů ve své působnosti řeší také jiné typy UL letadel, 

např. ULLt, PK, MPK, ZK, MZK. Při výběru níže uvedených předpisů jsem se řídil zejména 

tím, jak je kategorie UL letadel v daném státě rozšířena a provozována. Dalším hlediskem byl 

celkový počet obyvatel ve státě a také to, aby zde byl uveden vždy alespoň jeden zástupce pro 

každý kontinent. 

Následující členění předpisů bylo zvoleno záměrně, aby v maximální možné míře 

informovalo jednak o samotných požadavcích předpisů, ale i o případných vztazích 

k ostatním předpisům. Toto je nejvíce patrné mezi předpisy zemí, které jsou členy Evropské 

unie. 

Pro snadnější orientaci jsou všechny požadavky předpisů, které jsou v originálním 

znění zavedeny v imperiálních jednotkách uvedeny v jednotkách metrické soustavy.  

 

2.1 Předpisy v USA 

 

Light sport aircraft – LSA 

 

Tato kategorie lehkých letadel je přístupná všem, kdo splní několik základních 

podmínek (věk, zdravotní prohlídka podobná jako u řidičského průkazu). Předpis Sport pilot 

rule pro kategorii LSA, který definuje jednak technické požadavky na letouny ale i na piloty, 

byl zaveden v platnost 1.9.2004 a vydala jej EAA – Experimental Aviation Association – 

Asociace experimentálního letectví za pověření FAA - Federal Aviation Administration – 

Federální letecký úřad USA.  

V působnosti předpisu LSA je možné provozovat letouny řízené aerodynamicky, 

vírníky, vzducholodě, balóny, ZK, MZK, MPK a také kluzáky. Pro účely této práce jsem tedy 

z předpisu pro LSA kategorii nadále vybíral jen požadavky vztahující se k provozu letounů 

řízených aerodynamicky. Technické požadavky pro kategorii LSA jsou následující: 

 

• Maximálně dvoumístná 

• MTOW – 598,74 kg  



 
 

 - 13 - 

• MTOW – 648,64 kg – v případě letadel, určených pro provoz na vodě 

• VS0 – maximálně 83,34 km/h CAS 

• VH – maximálně 222,24 km/h CAS 

• Jeden pístový spalovací motor, včetně rotačních a dieslových typů motorů 

• Pevná nebo na zemi stavitelná vrtule 

• Nepřetlakovaná kabina 

• Pevný podvozek s výjimkou letadel, určených pro provoz na vodě nebo kluzáků 

• Registrace od FAA (tzv. N – number) 

 

Letadla v kategorii LSA mohou být používány jen k sportovním a rekreačním účelům, 

kdy nejde o výdělečnou činnost. Přípustný je také samozřejmě provoz v pilotních školách.  

Kategorie LSA se dále ještě člení na jednotlivé části, v závislosti na tom jak letadlo vzniklo: 

 

• S – LSA – v působnosti této části jsou provozována letadla profesionálně vyráběná. 

Výrobci i jednotlivé typy letadel musí získat certifikát od FAA. 

• E – LSA – pod působnost této části mohou být převedeny letadla, která byla původně 

zamýšlena provozovat v kategorii FAR PART 103 – Ultralight vehicles, 

ale nebyl u nich dodržen některý z požadavků této kategorie. Hlavní účel 

této části ale spočívá v provozování letadel postavených z profesionálně 

vyráběné stavebnice nebo podle schválené výkresové dokumentace 

amatérským stavitelem. 

 

 

FAR PART 103 – Ultralight vehicles 

 

Tato kategorie letadel představuje oproti předešlému předpisu LSA značně 

zjednodušenou verzi. U letadel kategorie Ultralight vehicles není vyžadována registrace ani 

jakékoliv označení.  

Předpis FAR PART 103 charakterizuje ultralight vehicles jako letadlo splňující 

následující podmínky: 

 

• Pouze jednomístné konstrukce 

• Používáno jen k rekreačním a sportovním účelům, a také v pilotních školách   
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• Nemá žádnou typovou certifikaci v USA ani nikde jinde v cizině 

• Maximální prázdná hmotnost 70,3 kg v případě kluzáku 

• Maximální prázdná hmotnost 115,2 kg v případě motorového letounu – tato hodnota 

v sobě nezahrnuje hmotnosti plováků, resp. záchranného padákového systému 

• Palivová nádrž o objemu maximálně 18,9 litrů 

• VS0 – maximálně 44,45 km/h CAS 

• VH – maximálně 101,86 km/h CAS 

  

2.2 Předpisy v Kanadě 

 

Advanced ultralight aeroplane – AULA 

 

Dohled nad kategorií AULA má v Kanadě Ultralight Pilots Association of Canada – 

UPAC. Předpis AULA byl vydán v roce 1991. Pro provoz letadel kategorie AULA není ze 

strany UPAC požadována žádná certifikace.  

Letadla kategorie AULA musí splňovat tyto požadavky: 

 

• Vrtulový pohon 

• Musí být navrženy pro maximálně dvě osoby, včetně pilota 

• Maximální prázdná hmotnost 280 kg  

• VS0 – maximálně 72,4 km/h IAS 

• MTOW – 480 kg  

• MTOW – 550 kg v případě hydroplánu 

• Pro jednomístné letadlo minimální užitečné zatížení stanovené dle vztahu MU = 80 + 

0,3*P v kg, kde P je maximální výkon motoru v kW 

• Pro dvoumístné letadlo minimální užitečné zatížení stanovené dle vztahu MU = 160 + 

0,3*P v kg, kde P je maximální výkon motoru v kW 
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2.2 Předpisy v Brazílii 

 

RBHA 103A  - VEÍCULOS ULTRALEVES 

 

Předpis RBHA 103A byl schválen v roce 2001. Dohled a správu nad touto kategorií 

letadel v Brazílii zajišťuje  Associação Brasileira De Ultraleves – ABUL. Předpis RBHA 

103A vydala Agência Nacional De Aviação Civil - Národní agentura pro civilní letectví 

Brazílie – ANAC. Letadla pod tímto předpisem mohou být používána jen k soukromým 

účelům (sport, rekreace) a mohou to být letadla postavená amatérským stavitelem nebo jako 

produkt profesionální firmy.  

Tento předpis definuje ultralight jako velmi lehké experimentální letadlo za 

následujících podmínek: 

 

• Konstrukce pro maximálně dvě osoby, včetně pilota 

• Pohon jedním pístovým spalovacím motorem a jedinou vrtulí 

• MTOW – 750 kg 

• VS0 – maximálně 83,34 km/h CAS 

 

2.3 Předpisy v Austrálii 

 

Tato kategorie letadel v Austrálii nazývaná Recreational Aviation Australia (ve 

zkratce RAA nebo RA-Aus) je spravována Australian Ultralight federation – AUF. Certifikaci 

letadel, vydávání předpisů a pilotních průkazů pak provádí Civil Aviation Safety Autority – 

CASA.  

 

Civil Aviation Order 95.10 

 

U této kategorie není nutná žádná certifikace ze strany AUF nebo CASA. Dále také 

není omezen počet a druh motorů, typ podvozku – může být i zatahovací; je ale ovšem nutné 

splnit následující podmínky: 

 

• Pouze jednomístné, amatérsky postavené konstrukce dle vlastního návrhu, výkresové 

dokumentace nebo ze stavebnice 
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• MTOW – 300 kg 

• Plošné zatížení nosné plochy – maximálně 30 kg/m2 

 

Civil Aviation Order 95.55 

 

Civil Aviation Order 95.55, zkráceně CAO 95.55 byl vydán 6.6.2006. Byl jím tak 

pozměněn Civil Aviation Regulation (CAR) č. 308(1) z roku 1988.  

Tento předpis obsahuje šest kategorií letadel, rozlišené podle MTOW, způsobu stavby 

a výkonových omezení uvedených v tabulce 1. 

 

Tab. 2.1: Členění kategorií UL letadel v Austrálii dle Civil Aviation Order 95.55 

 

* Tyto kategorie mohou za splnění určitých podmínek mít větší MTOW a VS0 

** MTOW – 614 kg v případě dvoumístného hydroplánu 

*** Požadována maximální prázdná hmotnost určená dle vztahu:   

MTOW – (80*počet míst + 0,23*P), kde P je výkon motoru v kW 

 

 

 

 

 

Kategorie 
letadla 

Počet 
míst 

MTOW Výkonové omezení Způsob stavby 

95.55/1.2 Max. 2 
450 / 
480* 

VS0 = 74 / 77,8* 
km/h  VS1 =83,3 

km/h 

Vlastní návrh, výkresová 
dokumentace nebo 

stavebnice 

95.55/1.3 Max. 2 
450 / 
480* 

VS0 = 74 / 77,8* 
km/h  VH =185 km/h 

tovární výroba 

95.55/1.4 1 nebo 2 340 / 450 - tovární výroba 

95.55/1.5 Max. 2 544** VS0 = 83,3 km/h 
Vlastní návrh, výkresová 

dokumentace nebo 
stavebnice 

95.55/1.6 Max. 2 544** VS0 = 83,3 km/h*** tovární výroba 

95.55/1.8 Max. 2 600 VS0 = 83,3 km/h tovární výroba 

95.55/1.9 Max. 2 600 VS0 = 83,3 km/h tovární stavebnice 
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2.4 Předpisy na Novém Zélandu 

 

Předpisový rámec pro provozování letadel kategorie microlight určují předpisy PART 

103 – Microlights a PART 47 – Registration. Letadla kategorie microlight potřebují 

k provozu povolení od CAA NZ – Microlight Flight Permit. V případě obou kategorií je 

možné Microlight letadlo zakoupit jako profesionální výrobek nebo jej amatérsky postavit dle 

vlastního návrhu, výkresové dokumentace nebo z profesionálně vyráběné stavebnice. 

 

Microlight class I  

 

Letadlo kategorie Microlight class I je takové, které splňuje tyto podmínky: 

 

• Pouze jednomístné konstrukce 

• MTOW – 544 kg 

• MTOW – 579 kg – v případě hydroplánu nebo amfibie 

• VS0 – maximálně 83,36 km/h IAS 

 

Microlight class II  

 

Letadlo kategorie Microlight class II je takové, které splňuje tyto podmínky: 

 

• Pouze dvojmístné konstrukce 

• MTOW – 544 kg 

• MTOW – 614 kg – v případě hydroplánu nebo amfibie 

• VS0 – maximálně 83,36 km/h IAS 

 

2.5 Předpisy v Indii 

 

Oblast malého letectví v Indii se dělí na dvě kategorie – Microlight a Light sport 

aircraft neboli LSA. Pro získání pilotního průkazu kategorie PL(M), opravňující majitele létat 

na letadlech níže uvedených kategorií, je nutné dosáhnout 17 let věku, úspěšně absolvovat 

lékařskou prohlídku a pilotní výcvik. 
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Microlight 

 

Dle indické legislativy lze letadlo provozovat v kategorii Microlight pokud splňuje 

následující podmínky: 

 

• MTOW – 450 kg 

• MTOW – 472,5 kg – v případě použití záchranného padákového systému 

• VS0 – maximálně 80 km/h CAS 

• VH – 220 km/h CAS 

• Posádku tvoří maximálně dvě osoby, včetně pilota 

• Jeden pístový spalovací motor, včetně rotačních a dieslových typů motorů 

• Pevná nebo na zemi stavitelná vrtule 

• Otevřená nebo nepřetlakovaná uzavřená kabina 

• Pevný podvozek s výjimkou letadel, určených pro provoz na vodě nebo kluzáků 

 

Light sport aircraft - LSA 

 

Provozování letadla v kategorii Light sport aircraft – LSA je podmíněno splněním 

následujících podmínek: 

 

• Posádku tvoří maximálně dvě osoby, včetně pilota 

• MTOW – 598,74 kg  

• MTOW – 648,63 kg – v případě letadel, určených pro provoz na vodě 

• VS0 – maximálně 83,34 km/h CAS 

• VH – maximálně 222,24 km/h CAS 

• Jeden pístový spalovací motor, včetně rotačních a dieslových typů motorů 

• Pevná nebo na zemi stavitelná vrtule 

• Nepřetlakovaná kabina 

• Pevný podvozek s výjimkou letadel, určených pro provoz na vodě nebo kluzáků 

 

Letadla v kategorii Light sport aircraft - LSA mohou být používány jen k sportovním a 

rekreačním účelům, a také pro provoz v pilotních školách.  Kategorie LSA se dále ještě člení 

na jednotlivé části, v závislosti na tom jak je letadlo certifikováno: 
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• S – LSA – v působnosti této části jsou provozována letadla profesionálně vyráběná a 

prodávána jako hotová. Letadla musí splňovat technické normy. 

• E – LSA – pod působnost této části spadají letadla postavená z profesionálně vyráběné 

stavebnice nebo dle schválené výkresové dokumentace amatérským 

stavitelem. 

 

2.6 Předpisy ve Švýcarsku 

 

Ecolight 472 kg 

 

Švýcarsko i přes fakt, že není členem Evropské unie vychází při správě ultralehkého 

létání z legislativního rámce platného v evropském společenství. Jedná se o požadavky a 

pravidla, které stanovuje Annex II obsažený v nařízení EC a EP č. 216/2008 (viz. Kapitola 

2.10 – předpisy v Evropské unii).  

UL letadlo musí pro provoz získat certifikaci, která probíhá dle postupů jako v případě 

německého předpisu LTF-UL.  Požadavky na UL letadlo jsou tedy následující: 

 

• Posádku tvoří maximálně dvě osoby, včetně pilota 

• MTOW – jednomístné letadlo – 300 kg plus hmotnost záchranného padákového 

systému 

• MTOW – dvoumístné letadlo – 450 kg plus hmotnost záchranného padákového 

systému 

• Hmotnost určená pro záchranný padákový systém a prvků pro jeho montáž je 

maximálně 22,5 kg 

• VS0 – maximálně 65 km/h CAS 

• Stoupavost minimálně 1,5 m/s 
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2.7 Předpisy v Norsku 

 

BSL B 2 - 5 

 

Oblast ultralehkého létání v Norsku spravuje NLF - Norges Luftsportforbund – Norská 

federace leteckých sportů, která je podřízena norskému úřadu pro civilní letectví. Ten také 

vydal předpis BSL B2 – 5. Tento předpis definuje ultralehké letadlo takové, které splňuje 

následující požadavky: 

 

• Posádku tvoří maximálně dvě osoby, včetně pilota 

• MTOW – 300 kg pro jednomístné letadlo 

• MTOW – 330 kg pro jednomístné letadlo v provedení hydroplán nebo amfibie 

• MTOW – 450 kg pro dvoumístné letadlo 

• MTOW – 495 kg pro dvoumístné letadlo v provedení hydroplán nebo amfibie 

• MTOW se v případě použití záchranného padákového systému navyšuje o 5 % (tj. 

315 kg, 346,5 kg, 472,5 kg, 519,75 kg) 

• Plošné zatížení křídla maximálně 25 kg/m2 

• VS0 – maximálně 65 km/h CAS 

 

2.8 Předpisy na Islandu 

 

Nařízení 580/2002 

 

Problematiku ultralehkých letadel na Islandu řeší předpis Reglugerð 580/2002 – 

Nařízení 580/2002, které vydal Flugmálastjórn Islande – islandský úřad civilního letectví. 

Správu nad kategorií UL letadel na Islandu vykonává Fisfélag Reykjavíkur – společenství 

sdružující piloty UL letadel. Podle Nařízení 580/2002 je ultralehké letadlo takové, které 

splňuje tyto podmínky: 

 

• Posádku tvoří maximálně dvě osoby, včetně pilota 

• VS0 – maximálně 65 km/h CAS 

• MTOW – 300 kg pro jednomístné letadlo 

• MTOW – 330 kg pro jednomístné letadlo v provedení hydroplán nebo amfibie 
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• MTOW – 450 kg pro dvoumístné letadlo 

• MTOW – 495 kg pro dvoumístné letadlo v provedení hydroplán nebo amfibie 

 

2.9 Předpisy v Evropské unii 

 

Annex II z nařízení EP a EC č. 216/2008 

 

Základním právním dokumentem v Evropské unii pro oblast ultralehkých letadel je 

Annex II z nařízení EP a EC č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a 

o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, zrušení směrnice Rady 91/670/EHS, 

nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES. Předpis byl vydán dne 20.2.2008 a 

charakterizuje ultralehké letadlo dle následujících podmínek: 

 

• Posádku tvoří maximálně dvě osoby, včetně pilota 

• MTOW – 450 kg pro dvoumístné letadlo, resp. 472,5 kg v případě použití 

záchranného padákového systému 

• MTOW – 300 kg pro jednomístné letadlo, resp. 315 kg v případě použití záchranného 

padákového systému 

• MTOW – 350 kg pro jednomístné letadlo v provedení hydroplán nebo amfibie 

• MTOW – 495 kg pro dvoumístné letadlo v provedení hydroplán nebo amfibie 

• VS0 – maximálně 65 km/h CAS 

 

Annex II dále ještě obsahuje další podmínky týkající se provozu ULV, ULH, MPK, 

MZK a UL kluzáků. Vzhledem k dalšímu zamýšlenému směrování této práce je zde 

neuvádím.  

Výše uvedené podmínky jsou ve členských zemích evropské unie závazné, národní 

organizace pro UL letadla ovšem mohou přistoupit k jejich zpřísnění, jako je tomu například 

v Německu, kde je povinné vybavit ultralehké letadlo záchranným padákovým systémem. 

V dalším textu budu u příslušných národních předpisů a standardů uvádět jen jejich specifika 

a všeobecně platné pravidla dle Annexu II budou označeny jen odkazem na tuto kapitolu. 
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2.10 Předpisy v Itálii 

 

Prezidentský dekret č. 133 z 9. 7. 2010 

 

Tímto dekretem se provádí zákon č 106 z 25.3.1985 o kázni létání pro zábavu nebo 

sport. Podmínky pro provoz ultralehkého letadla jsou dle Prezidentského dekretu následující: 

 

• Maximálně dvoumístné konstrukce dle Annexu II  

• MTOW - dle Annex II  

• VS0 - dle Annex II  

• Pilot má povinnost při každém letu nosit helmu 

 

Správu ultralehkého letectví v Itálii zastřešuje FIVU - Federazione Italiana Volo 

Ultraleggero – Italská federace ultralehkého létání.  

 

2.11 Předpisy ve Velké Británii 

 

BCAR Section S 

 

Dohled na kategorií ultralehkých letadel ve Velké Británii vykonává CAA UK – úřad 

civilního letectví Velké Británie. CAA UK proto vydal předpis BCAR Section S – Small 

Light Aeroplanes – Malá lehká letadla. BCAR Section S definuje ultralehké letadlo jako 

letadlo, které splňuje následující podmínky: 

 

• Maximálně dvoumístné konstrukce dle Annexu II nařízení EP a EC 216/2008 

• MTOW - dle Annexu II  

• VS0 - dle Annexu II  

• Plošné zatížení křídla – maximálně 25 kg/m2  

• Podmínce o plošném zatížení křídla je ovšem nadřízena podmínka o VS0 (maximálně 

65 km/h CAS) - při dodržení rychlosti VS0 může hodnota plošného zatížení křídla 

překročit hodnotu 25 kg/ m2 
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• Minimální užitečné zatížení pro jednomístné letadlo – určeno jako součet: min. 86kg 

na pilota + hmotnost paliva na jednu hodinu letu při maximálním trvalém výkonu 

motoru 

• Minimální užitečné zatížení pro dvoumístné letadlo – určeno jako součet: min. 172 kg 

na piloty + hmotnost paliva na jednu hodinu letu při maximálním trvalém výkonu 

motoru 

• Stoupavost – minimálně 1,25 m/s 

 

2.12 Předpisy v Dánsku 

 

BL 9-6: Regulations on ultralight aeroplanes 

 

Správu nad kategorií ultralehkých letadel v Dánsku vykonává Dansk Ultralet Flyve 

Union – DULFU – Dánská asociace ultralehkého létání. Předpis BL 9-6: Regulations on 

ultralight aeroplanes vydal Civil Aviation Administration – Denmark, neboli dánský úřad 

civilního letectví. Pro provoz ultralehkého letadla je nutné získat od CAA povolení a 

registraci pro letadlo class B – ULLa (dále také class A – ULLt, class P – MPK), které splňuje 

následující podmínky: 

 

• Maximálně dvoumístné konstrukce dle Annexu II nařízení EP a EC 216/2008  

• MTOW - dle Annexu II  

• VS0 - dle Annexu II  

• Minimální užitečné zatížení (chápáno jako součet hmotností pilota a paliva) pro 

jednomístné letadlo – stanoveno na minimálně 100 kg 

• Minimální užitečné zatížení pro dvoumístné letadlo – stanoveno na minimálně 175 kg 

• Každé sedadlo (nebo v jeho blízkosti) musí být vybaveno záchrannou vestou, 

v případě provozu letadla nad mořem (platí mimo oblast dokluzu na pevninu). 
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2.13 Předpisy v Estonsku 

 

Vyhláška č. 119 ministra hospodářství a spojů 

 

Provozní řád pro ultralehká letadla určuje v Estonsku vyhláška č. 119 ministra 

hospodářství a spojů vydaná dne 12. srpna 2003 a vstoupila v platnost 25. srpna 2003. Tato 

vyhláška je stanovena na základě § 56 (1) zákona o letectví – RT2 I z roku 1999. 

Ultralehká letadla mohou být využita k rekreačním a sportovním účelům, ovšem 

držitelé licence obchodního pilota mohou s UL letadly provádět i letecké práce. 

UL letadla jsou řazena do dvou kategorií: Class A – ULLt a Class B – ULLa. 

Tato vyhláška stanoví požadavky pro provoz ultralehkých letadel, které musí být 

zapsané v národním rejstříku civilních letadel Estonska následovně:  

 

• Maximálně dvoumístné konstrukce dle Annexu II nařízení EP a EC 216/2008  

• MTOW - dle Annexu II  

• VS0 - dle Annexu II  

• V případě otevřené pilotní kabiny musí mít pilot (příp. cestující) přilbu a ochranné 

brýle 

• Lety ULLa nad mořem s kolovým podvozkem mohou být prováděny jen do 

vzdálenosti 50 NM (cca 93 km) od pobřeží a pilot, příp. i cestující musí mít na sobě 

záchranné vesty 

 

2.14 Předpisy ve Francii 

 

ULM - Ultra Léger Motorisé  

 

Správu letadel kategorie ULM ve Francii zastává Fédération Française de Planeur 

Ultra-Léger Motoristé – FFPULM – Francouzká Federace Ultralehkého Motorového Létání 

z pověření Ministerstva sportu. Federace zastupuje Generální ředitelství pro civilní letectví  - 

DGCA - Direction Générale de l'Aviation Civile. 

FFPULM spravuje tyto kategorie UL letadel: MPK, ULLt, ULLa, ULV a vzducholodě 

(tato kategorie prakticky neexistuje).  

Požadavky na ULLa ve Francii jsou: 
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• Maximálně dvoumístné konstrukce dle dle Annexu II nařízení EP a EC 216/2008 (viz 

kapitola 3.7.1) 

• MTOW - dle Annexu II  

• VS0 - dle Annexu II  

• Maximální trvalý výkon motoru – pro jednomístné UL letadlo nejvýše 45 kW 

• Maximální trvalý výkon motoru – pro dvoumístné UL letadlo nejvýše 60 kW 

 

2.15 Předpisy v Irsku 

 

Microlight 

 

Kategorie Microlight se dělí na třídy A,B a C (ULLa, ULLt a MPK). Správu nad 

kategorií letadel Microlight v Irsku provádí Irská národní microlight asociace - NMAI - 

National Microlight Association of Ireland, která je podřízena Irskému leteckému úřadu – 

IAA – Irish Aviation Autority. 

Letadlo kategorie microlight třídy A – ULLa je definováno následovně: 

 

• Maximálně dvoumístné konstrukce dle dle Annexu II nařízení EP a EC 216/2008 (viz 

kapitola 3.7.1) 

• MTOW - dle Annexu II  

• VS0 - dle Annexu II  

 

2.16 Předpisy v Německu 

 

LTF – UL 

 

Státní správu pro kategorii UL letadel vykonává v Německu Deutsche 

Ultraleichtflugverband – DULV – Německá asociace ultralehkého létání. Pro regulaci 

kategorie UL letadel slouží předpis LTF-UL - Oznámení o požadavcích na letovou 

způsobilost pro aerodynamicky řízená ultralehká letadla, který byl vydán dne 30.1.2003 a 

v platnost vstoupil 20.2.2003.  

Požadavky dle LTF – UL na ultralehké letadlo jsou následující:   
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• Maximálně dvoumístné konstrukce dle Annexu II nařízení EP a EC 216/2008 

• MTOW - dle Annexu II  

• VS0 - dle Annexu II  

• Stoupavost – minimálně 1,5 m/s 

• Každé UL letadlo musí být povinně vybaveno záchranným padákovým systémem 

• Minimální užitečné zatížení pro jednomístné letadlo – stanoveno na minimálně 100 kg 

(posádka plus hmotnost paliva na půl hodiny letu při maximálním trvalém výkonu 

motoru) 

• Minimální užitečné zatížení pro dvoumístné letadlo – stanoveno na minimálně 170 kg  

 

2.17 Předpisy ve Švédsku 

 

Ultralätt flygplan 

 

Dohled a správu kategorie UL letadel ve Švédsku vykonává Kungliga Svenska 

AeroKlubben - KSAK - Švédský královský Aeroklub. UL letadla se dělí do dvou tříd: Klass 

A – ULLt, Klass B – ULLa, ULV. Požadavky na UL letadlo jsou následující: 

 

• Maximálně dvoumístné konstrukce dle Annexu II nařízení EP a EC 216/2008 

• MTOW - dle Annexu II  

• VS0 - dle Annexu II 

 

2.18 Předpisy v České republice 

 

UL 2 – 1. část 

 

Problematiku ultralehkého létání v ČR zastřešuje Letecká amatérská asociace České 

republiky - LAA ČR z pověření ministerstva dopravy ČR. Zákonné vymezení kategorie UL 

letadel je uvedeno ve vyhlášce 108/1997 Sb. § 24, odstavec 5. LAA ČR je ministerstvem 

dopravy zplnomocněna ke správě UL letadel kategorií ULLa, ULLt, MPK, ULV a ULH.  



 
 

 - 27 - 

Pro kategorii ULLa vypracovala LAA ČR předpis UL 2 – 1.část: Požadavky letové 

způsobilosti SLZ, ultralehké letouny řízené aerodynamicky. UL 2 – 1. část zavádí požadavky 

na ULLa následovně: 

 

• Maximálně dvoumístné konstrukce dle Annexu II nařízení EP a EC 216/2008  

• MTOW - dle Annexu II  

• VS0 - dle Annexu II 

• Minimální užitečné zatížení pro jednomístné letadlo – stanoveno na minimálně 70 kg 

(posádka) plus hmotnost paliva na půl hodiny letu při maximálním trvalém výkonu 

motoru 

• Minimální užitečné zatížení pro dvoumístné letadlo – stanoveno na minimálně 140 kg 

(posádka) plus hmotnost paliva na půl hodiny letu při maximálním trvalém výkonu 

motoru 

• Stoupavost – minimálně 1,5 m/s 
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3. Vzájemné porovnání předpisů pro UL letouny  

 

Z důvodu určení vhodných hodnot charakteristických veličin níže uváděných 

konstrukčních návrhů UL letounů je nutné provést srovnání výše uvedených kategorií, resp. 

předpisů v daných zemích. Kompletní přehled předpisů a jejich požadavků je obsahem 

přílohy I. 

Po prostudování takto vzniklého seznamu požadavků jako dvě hlavní charakteristické 

veličiny jasně vyplývají maximální vzletová hmotnost a pádové rychlosti v přistávací 

konfiguraci, resp. v čisté konfiguraci tj. bez vztlakových klapek (pro úplnost přidána ještě 

maximální rychlost v horizontálním letu – VH). Tyto dva hlavní parametry nejvíce ovlivňují 

konečné letové vlastnosti a také velikost UL letounu.  

 

3.1 Maximální vzletová hmotnost – MTOW 

 

Maximální vzletová hmotnost je definována jako taková, při které je ještě letadlo 

schopno bezpečně a podle předpisů uskutečnit let. Je tvořena jako součet prázdné hmotnosti 

letadla (započítány i hmotnosti provozních náplní – olej, chladící směs atd.), hmotnosti paliva, 

hmotnosti posádky (pilot, příp. cestující) a hmotnost zavazadel. 

Maximální vzletová hmotnost je parametr, který nejvíce ovlivňuje letové 

charakteristiky nejen UL letadel. Ovlivňuje přímo také některé další požadavky kategorií, 

resp. předpisů (viz. kapitola 2), nejvíce je to patrné v případě pádových rychlostí a dále také 

na plošném zatížení křídla při dané velikosti nosné plochy nebo stoupavosti při daném 

výkonu motoru. Tabulka 3.1 ukazuje srovnání výše uvedených předpisů z hlediska MTOW 

seřazené vzestupně a v grafické podobě je toto porovnání uvedeno v grafu 3.1. 

 

Poř. 
číslo 

Předpis MTOW 
MTOW 
hydro 

MTOW 
ZPS 

1 Norsko - BSL B 2 - 5 - 1 místo 300 330 315 
2 Státy EU - viz. kapitola 2 - 1 místo 300 350 315 
3 Švýcarsko - Ecolight 472,5 - 1 místo 300   322,5 
4 Austrálie - CAO 95.10 300 300   
5 Island – Nař. 580/2002 - 1 místo 300 330   
6 Austrálie - CAO 95.55/1.4 340     
7 Norsko - BSL B 2 - 5 - 2 místa 450 495 472,5 
8 Státy EU - viz. kapitola 2 - 2 místa 450 495 472,5 
9 Indie - Microlight 450   472,5 

10 Švýcarsko - Ecolight 472,5 - 2 místa 450   472,5 
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11 Island - Nař. 580/2002 - 2 místa 450 495   
12 Austrálie - CAO 95.55/1.4 450     
13 Kanada - AULA 480 550   
14 Austrálie - CAO 95.55/1.2 a 1.3 480     
15 NZ - Microlight Class I 544 579   
16 Austrálie - CAO 95.55/1.5 a 1.6 544 614   
17 NZ - Microlight Class II 544 614   
18 USA - LSA 598,74 648,63   
19 Indie - LSA 598,74 648,63   
20 Austrálie - CAO 95.55/1.8 a 1.9 600     
21 Brazílie - RBHA 103A 750     

 

Tab. 3.1: Srovnání předpisů dle MTOW   
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Graf  3.1: Srovnání předpisů dle MTOW   

 

 

3.2 Rychlosti – VS0, VS1, VH 

 

Dalším ze základních parametrů a předpisových požadavků pro UL letadla je pádová 

rychlost v přistávací konfiguraci – VS0. Tato je v naprosté většině uvedených kategorií, resp. 
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předpisů brána jako základní požadavek na UL letadla; není stanovena jen v australských 

předpisech CAO 95.10 a CAO 95.55/1.4 (viz. bod 3.4.2). VS0 je charakterizována jako 

rychlost , která přísluší maximálnímu součiniteli vztlaku – CYmax. Je nejvíce závislá na 

MTOW a CYmax profilu křídla 

Pádová rychlost v čisté konfiguraci – VS1 je téměř shodná s předchozí pouze s tím 

rozdílem, že není ovlivněna přírůstkem součinitele vztlaku vlivem zařízení pro zvýšení 

vztlaku. Zjednodušeně řečeno se jedná o rychlost při zatažených vztlakových klapkách, 

podvozku a příp. slotech.  

 Maximální rychlost horizontálního letu při maximálním trvalém výkonu motoru – VH 

je rovna maximální cestovní rychlosti. Nejvíce závisí na výkonu použité pohonné jednotky, 

tedy soustavy motor – reduktor – vrtule a dále také na celkovém odporu letadla a neméně také 

na velikosti celkového škodlivého odporu letounu. 

Tabulka 3.2 ukazuje srovnání výše uvedených předpisů z hlediska popsaných 

rychlostí, kdy největší důraz je kladen na VS0, seřazených vzestupně a v grafické podobě je 

toto porovnání uvedeno v grafu 3.2. 

   

Poř. 
číslo 

Předpis 
VS0 

[km/h] 
VS1 

[km/h] 
VH 

[km/h] 

1 USA - FAR PART 103 44,45   101,86 
2 Švýcarsko - Ecolight 472,5 - 1 místo 65     
3 Švýcarsko - Ecolight 472,5 - 2 místa 65     
4 Norsko - BSL B 2 - 5 - 1 místo 65     
5 Norsko - BSL B 2 - 5 - 2 místa 65     
6 Island - Nař. 580/2002 - 1 místo 65     
7 Island - Nař. 580/2002 - 2 místa 65     
8 Státy EU - viz. kapitola 2 - 1 místo 65     
9 Státy EU - viz. kapitola 2 - 1 místo 65     

10 Kanada - AULA 72,4     
11 Austrálie - CAO 95.55/1.2 a 1.3 77,8 83,34   
12 Indie - Microlight 80   220 
13 USA - LSA 83,34   222,24 
14 Indie - LSA 83,34   222,24 
15 Brazílie - RBHA 103A 83,34     
16 Austrálie - CAO 95.55/1.5 a 1.6 83,34     
17 Austrálie - CAO 95.55/1.8 a 1.9 83,34     
18 NZ - Microlight Class I 83,34     
19 NZ - Microlight Class II 83,34     

 

Tab. 3.2: Srovnání předpisů dle rychlostí 
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Graf 3.2: Srovnání předpisů dle rychlostí 
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4. Zjednodušený konstrukční návrh jednomístného UL letounu 

 
4.1 Volba koncepce 

 

Poloha křídla a posádky  

 

Pro návrh můžeme volit z následujících uspořádání: hornoplošník, středoplošník, 

dolnoplošník, dvouplošník, samokřídlo a kachní uspořádání nosné plochy. 

Hornoplošná konstrukce letounu disponuje nejmenším interferenčním odporem, 

s hornoplošníkem je tedy možné dosahovat nejvyšší maximální rychlosti. Konstrukce může 

být provedená jako vzpěrová nebo samonosná, kdy vzpěrová konstrukce vychází s nižší 

hmotností (hlavní nosník nemusí být tak pevnostně dimenzovaný jako u samonosné 

konstrukce), vzpěra ale vyvozuje určitý škodlivý odpor a snižuje maximální rychlost. Výhled 

ve vodorovném letu je výborný, v zatáčkách je výrazně omezen vnitřním křídlem. Konstrukce 

trupu nejlépe chrání posádku při převrácení letounu na záda při nezdařeném přistání. Motor 

může být umístěn v tažné nebo tlačné konfiguraci a posádka (dle výše uvedených 

předpisových požadavků maximálně 2 osoby) vedle sebe nebo za sebou. Z toho vychází čtyři 

možnosti uspořádání posádky a motoru: 

 

• Tažný motor s posádkou vedle sebe umístěnou v těžišti nebo mírně za ním – nejvíce 

rozšířená, s různou hmotností posádky se značně mění centráž. 

• Tažný motor s posádkou za sebou, kdy je přední sedadlo umístěné v těžišti a zadní za 

těžištěm – hmotnost osoby na zadním sedadle vyrovnává hmotnost motoru. Provoz 

v sólo obsazení je pak možný většinou jen ze zadního sedadla. Tato koncepce 

ovlivňuje jen velmi málo centráž. 

• Tlačný motor s posádkou vedle sebe umístěnou před těžištěm – vznikají největší 

problémy s centráží, ale u této koncepce je nejlepší výhled jaký může hornoplošník 

poskytnout. Motor umístěný za posádkou může být také nevýhodný v případě havárie, 

kdy může zranit posádku. 

• Tlačný motor s posádkou za sebou – zadní sedadlo je umístěné v těžišti a přední 

sedadlo před těžištěm. Hmotnost osoby na předním sedadle vyrovnává hmotnost 

motoru. Provoz v sólo obsazení je pak možný většinou jen z předního sedadla. 

Koncepce velmi málo ovlivňuje centráž, motor nad osou trupu způsobuje určité 
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problémy s pilotáží. Motor umístěný za posádkou může být také nevýhodný v případě 

havárie, kdy může zranit posádku. 

  

Středoplošná konstrukce je v kategorii ULL rozšířena velmi málo. Důvodem jsou 

problémy s dosažením centráže. Poloha křídla zajišťuje spojení s trupem za nízkého 

interferenčního odporu. Celkový výhled je lepší než u hornoplošné konstrukce, zejména 

v zatáčkách. Konstrukce je v naprosté většině samonosná, výjimkou je např. ULL Mini-Max, 

kdy jsou vzpěry ukotvené k ose kol podvozku. 

 

• Tažný motor – hlavní nosník křídla prochází trupem buď před posádkou, což má za 

následek zmenšení prostoru pro posádku; nebo za posádkou a pak křídlo musí mít 

značný negativní šíp, což je aerodynamicky nevýhodné a také namáhá centroplán na 

krut. 

• Tlačný motor – problémy jsou obdobné jako u hornoplošníků s tlačným motorem 

 

Dolnoplošná konstrukce je mezi ULL nejvíce rozšířená. Je to dáno tím, že ze všech 

doposud uvedených koncepcí vychází s nejnižší hmotností a také výhled je z dolnoplošníku 

nejlepší. Kvůli těžišti nad křídlem musí mít toto určité vzepětí, aby byla zajištěna dostatečná 

stabilita. VOP také musí mít cca o 4 – 5° větší plochu než u předešlých, protože kvůli křídlu 

pod těžištěm je snížena podélná stabilita. ULL dolnoplošníky se navrhují výhradně jako 

samonosné, protože vzpěry ukotvené na horní straně křídla snižuje jeho vztlak a je tak nutná 

větší plocha. Vzpěry by v tomto případě musely být dostatečně dimenzované na vzpěr a tudíž 

jejich hmotnost vychází vyšší než u tažných vzpěr v případě hornoplošníku (v historii lze ale 

nalézt vzpěrové hornoplošníky např. Avia BH – 1 až BH – 16). Dolnoplošná koncepce 

vyvozuje největší interferenční odpor v místě přechodu trup – křídlo. Pro jeho snížení a tak 

dosažení vyšší maximální rychlosti je dobré toto místo osadit vhodně tvarovaným 

aerodynamickým krytem. Dolnoplošná konstrukce také nejméně chrání posádku pře 

převrácení na záda. Motor a posádka mohou být v následujících uspořádáních:     

 

• Tažný motor s posádkou vedle sebe umístěnou v těžišti nebo mírně za ním – nejvíce 

rozšířená koncepce v kategorii ULL, s různou hmotností posádky se značně mění 

centráž. 
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Dvouplošná konstrukce se u moderních ULL prakticky nepoužívá. Lze ji mezi ULL 

nalézt spíše u amatérsky stavěných letadel, zejména replik historických předloh. Pro výkonné 

ULL není tato konstrukce vhodná. Důvodem je to, že křídla se vzájemně ovlivňují a tak 

dosahují menšího součinitele vztlaku. Proto musí mít větší plochu a s tím je spojený větší 

odpor, navíc ještě spojený s použitím vzpěr a výztužných lan. Výhodou vyztuženého 

dvouplošníku je velmi nízká hmotnost. 

 Samokřídlo jako koncepce ULL je velmi málo vhodná. Zdánlivě výhodná absence 

ocasních ploch a tudíž snížení celkového odporu je vykoupeno vysokým profilovým odporem 

autostabilních profilů, které je nutné použít pro zajištění podélné stability. Další možností 

zajištění podélné stability je velký kladný šíp křídla s velkým geometrickým zkroucením. 

V obou případech je ale odpor pro výkonné ULL příliš velký. Podélná a směrová stabilita 

samokřídla je neporovnatelně nižší než u předchozích koncepcí, MZK a MPK mají stabilitu 

zajištěnou nízko položeným těžištěm. I tak je jejich podélná a směrová stabilita nižší než u 

předchozích koncepcí, je to daň za jejich jednoduchost. 

Nejméně vhodná je kachní uspořádání nosné plochy. Křídlo u této koncepce není 

ideálně využito, protože musí mít menší součinitel vztlaku než kachní plocha umístěná před 

křídlem z důvodu dodržení podélné stability. Nízká je i směrová stabilita, protože SOP je 

umístěna blízko těžiště. Z důvodu dodržení podélné stability nemůže být na křídle použito 

vztlakové klapky a tak musí být nosná plocha křídla pro dosažení určité minimální rychlosti 

větší než se vztlakovou klapkou. Další nevhodnou vlastností pro ULL je skutečnost, že kachní 

plocha je velmi citlivá na znečištění povrchu, při znečištění tedy nedovolí dosáhnout 

požadované minimální rychlosti.   

 

Pro navrhovaný jednomístný UL letoun volím koncepci samonosný dolnoplošník 

s jedním tažným motorem. Sedadlo pilota je umístěno mírně za těžištěm z důvodu 

vyrovnávání hmotnosti motoru vůči těžišti.  

 

Podvozek 

 

Podvozek umožňuje UL letounu pohyb po zemi, vzlet a přistání na pevnou zem, sníh 

nebo vodní hladinu. Konstrukčně může být provedený jako: 

 

• Pevný podvozek s ostruhovým kolem  

• Pevný podvozek s příďovým kolem  
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• Mechanismy zatahování podvozku 

• Podvozek s lyžemi nebo plováky 

 

Podvozek s ostruhovým kolem má osu hlavních kol umístěnou před těžištěm letounu. 

Poloha osy hlavních kol významně ovlivňuje vlastnosti při pojíždění, vzletu a přistání. Osa 

kol příliš blízko těžišti usnadní vzlet, ale zvyšuje možnost překlopení na nos. Naopak poloha 

osy kol příliš daleko před těžištěm pohyb po zemi stabilizuje, ale více zatěžuje ostruhové kolo 

a znesnadňuje vzlet. Rozchod kol ovlivňuje příčnou stabilitu. Řízení směru pojíždění je 

možné řídit diferenciovaným účinkem brzd a volným ostruhovým kolem nebo pružným 

spojením řízení ostruhového kola s řízením směrovky. Ostruhový podvozek je méně náročný 

na kvalitu povrchu VPD, má menší aerodynamický odpor a menší hmotnost. Pohyb po zemi 

je ale ztížen horším výhledem pilota, vzlety a přistání jsou náročnější na pilotáž a to zejména 

při bočním větru.  

Podvozek s příďovým kolem má osu hlavních kol umístěnou za těžištěm. Tato 

vzdálenost by pro dobré vlastnosti při vzletu a přistání měla být co nejmenší, ale je nutné 

zajistit, aby se po nastoupení posádky UL letoun nepřevrátil na ocas. Pokud je tato vzdálenost 

příliš velká, je přední podvozková noha nadměrně zatížena a při přistání může dojít k jejímu 

ohnutí nebo zlomení. Řízení směru pojíždění může být provedeno diferenciovaným brzdným 

účinkem brzd a volným předním kolem, nebo pevným spojením s nožním řízením, což je 

přesnější než předešlý způsob ale manévrovací schopnosti jsou menší a také pohyb nožního 

řízení je ztížen i v průběhu letu. Příďový podvozek zajišťuje dobrý výhled a přirozenou 

polohu při pojíždění (jako v letu) a také lepší vlastnosti při vzletu a přistání než ostruhový 

podvozek. Je také méně citlivý na boční vítr. Nevýhodou je vyšší aerodynamický odpor 

přední podvozkové nohy za letu, která je ve vrtulovém proudu a také vyšší citlivost na kvalitu 

povrchu VPD než ostruhový podvozek.   

UL letoun je možné osadit mechanismem pro zatahování podvozku – pohon 

mechanický, elektrický nebo hydraulický. Získáme tak vyšší maximální rychlost ale i výrazné 

zvýšení hmotnosti konstrukce UL letounu. Je vždy nutné pečlivě zvážit účel využití UL 

letounu, protože osadit zatahovací podvozek na UL letoun má smysl jen pro ty letouny, které 

budou nejčastěji létat na velké vzdálenosti při vyšších rychlostech. 

Podvozek s lyžemi nebo plováky patří pro kategorii ULL spíše k méně využívaným. 

V ČR dokonce ani plovákový podvozek není povolen. Lyže lze připojit na podvozek 

nasazením lyží na kola nebo výměnou kol za lyže a jejich upevnění na osy kol. Lyže by měly 

mít maximální plošné zatížení 1150 kg/m2. Plováky vyžadují pro osazení speciální 
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konstrukci, mohou být ovšem osazeny i zatahovacím kolovým podvozkem pro vzlety ze země 

bez nutnosti výměny plováků za klasický kolový podvozek.  

 

Pro navrhovaný jednomístný UL letoun volím pevný podvozek s příďovým kolem pro 

jeho snadnější používání v provozu.  

 

Ocasní plochy 

 

Ocasní plochy umístěné na konci trupu mají dvě funkce – stabilizace (podélná a 

směrová stabilita) a řízení kolem příčné a svislé osy. Konstrukce je v naprosté většině 

jednoplošná – jedna VOP a jedna SOP, samonosná nebo vyztužená – vzpěry nebo lany. Pro 

ULL je výhodné když je směrovka umístěná před výškovkou. Vychýlení výškovky tak 

nezmenšuje účinnost směrovky a vybírání případné vývrtky je jednodušší. OP bývají 

nejčastěji osazeny souměrnými profily. Některá letadla mají na VOP polosouměrný profil na 

vyrovnání velkého aerodynamického momentu křídla, nebo polosouměrný profil SOP na 

vyrovnání gyroskopického momentu vrtule namísto vychýlení motoru. Konstrukce OP může 

být dělená – stabilizátor nebo kýl a kormidlo; nedělená – plovoucí. Pro ULL se využívají 

následující typy uspořádání OP: 

 

• Klasické uspořádání 

• T – uspořádání 

• V – uspořádání 

 

Klasické uspořádání ploch je složeno ze svislé ocasní plochy téměř výhradně dělené 

konstrukce. Vodorovná ocasní plocha je konstruována jako dělená nebo nedělená, tzv. 

plovoucí – při vychýlení má menší aerodynamický odpor, čehož využívají především větroně. 

Interferenční odpor je nejvyšší z výše uvedených uspořádání. Výhodou tohoto uspořádání je 

nejjednodušší systém řízení a nejvíce příznivé namáhání trupu. 

T – uspořádání má nižší interferenční odpor než klasické uspořádání při zachování 

stejného způsobu ovládání. Z důvodu nízkého interferenčního odporu jsou velmi hojně 

používány na moderních větroních a to s plovoucí VOP. Další výhodou je menší možnost 

poškození OP po nouzovém přistání do vyššího povrchu. T – uspořádání OP ovšem nejvíce 

namáhá trup letounu na krut a je také náchylné k aeroelastickým kmitům. Systém řízení je 

mírně složitější než u klasického uspořádání. 
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V – uspořádání má přibližně stejný interferenční odpor jako T – uspořádání. Přesto je 

využíváno zřídka, důvodem je potřeba sčítacího mechanismu řízení a také nižší účinnost 

řízení. Vychází ovšem nejnižší hmotnost, a i ochrana před poškozením vysokým porostem při 

nouzovém přistání je na dobré úrovni.   

 

 Pro navrhovaný jednomístný UL letoun volím ocasní plochy klasického uspořádání 

z důvodu konstrukční jednoduchosti. Disponují sice větším interferenčním odporem než např. 

motýlkové OP, kde je ale nutné řešit sčítací mechanismus sdruženého ovládání; nebo T 

uspořádání OP, pro které zase musí být dostatečně pevnostně dimenzován trup v 

místě přechodu do SOP a tak vychází s vyšší hmotností.  

 

4.2 Volba motoru 

 

 Jako základní pohonná jednotka pro koncept jednomístného ULL byl zvolen motor 

JABIRU 2200 australské výroby. Jedná se o atmosférický čtyřválcový čtyřtaktní vzduchem 

chlazený motor s protilehlými válci a s přímým náhonem vrtule. Motor je vybaven 

ventilovým rozvodem typu OHV s jednou centrální vačkovou hřídelí, mazacím systémem 

s mokrou olejovou vanou, dvojkruhovým zapalováním, mechanickým palivovým čerpadlem a 

elektrickým startérem.  

Zdvihový objem 2210 ccm 
Vrtání 97,5 mm 
Výška zdvihu 74 mm 
Kompresní poměr 8,3:1 
Hmotnost 62 kg 
Pořadí zapálení válců 1-3-2-4 

Výkon 64 kW 
Spotřeba (Pmax) 15 l/h 
Palivo BA 95 
Olej 15W50 

 

Tab.4.1: Technické parametry motoru JABIRU 2200 [30] 
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Legenda: power – výkon, torque – kroutící moment, rpm – otáčky motoru  za minutu 

Graf 4.1: Výkonové charakteristiky  motoru JABIRU 2200 [30] 

 

 
Obr. 4.1: Motor JABIRU 2200 [31] 

 

V případě provozování navrhovaného letadla ve Francii jako kategorie ULM by bylo 

nutné osadit jej dle tamních požadavků motorem o maximálním výkonu 45 kW. Tato změna 

by měla za následek snížení maximální horizontální rychlosti VH a stoupavosti.  

Pro tento případ byl zvolen motor japonské výroby HKS – 700E. Jedná se o 

dvouválcový vzduchem chlazený čtyřtaktní motor s protilehlými písty a čtyřmi ventily na 
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válec. Motor je vybaven rozvodem typu OHV s jednou centrální vačkovou hřídelí, dvěma 

karburátory a elektrickým startérem.  

 

Zdvihový objem 680 ccm 
Vrtání 85 mm 
Výška zdvihu 60 mm 
Kompresní poměr 11,3:1 
Hmotnost 55 kg 
Max. vzletový výkon 44 kW 
Max. trvalý výkon 41 kW 

Spotřeba (75% Pmax) 12 l/h 
 

Tab.4.2: Technické parametry motoru HKS – 700E [29] 

 

 
 

Legenda: Output [hp] – výkon, Engine revolution [rpm] – otáčky motoru za minutu 

Gra f  4.2: Výkonová charakteristika  motoru HKS – 700E [29] 
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Obr. 4.2: Motor HKS – 700E [29] 

 

4.3 Volba základních požadavků 

 

Po zhodnocení předpisových požadavků (viz. kapitoly 2 a 3) jsem došel k závěru, že 

MTOW pro návrh jednomístného ULL je stanovena na 315 kg včetně záchranného 

padákového systému a VS0 je maximálně 65 km/h.  

Pokud bych uvažoval o návrhu ULL pro kategorii FAR PART 103, zavedenou  v USA 

bylo by nutné celý návrh značně upravit. Tyto úpravy by se týkaly hlavně větší nosné plochy 

křídla pro dosažení požadované minimální letové rychlosti 44,45 km/h a také snížení prázdné 

hmotnosti na maximální hodnotu danou tímto předpisem 115,2 kg. Tuto kategorii proto 

následující návrh nepokrývá; v přehledu předpisů je uvedena pro ucelení představy o 

existujících předpisech. 

Dalším požadavkem vycházejícím z německého předpisu LTF – UL, resp. českého 

UL-2: 1.část, je minimální užitečné zatížení min. 100 kg na pilota + hmotnost paliva na půl 

hodiny letu při maximálním trvalém výkonu motoru. Při použití zvoleného motoru bude tedy 

požadavek na minimální užitečné zatížení určen vztahem: 

 

⇒=+= 625,105)*5,0(*100min motorubenzínUŽ SpM ρ volím 106 kg   (4.1) 

 

 Kanadský předpis AULA definuje podobný požadavek na minimální užitečné zatížení, 

kdy se vychází z výkonu motoru a hmotnosti pilota. Vztah pak vypadá následovně: 
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kgPM UŽ 7860*3,080*3,080min =+=+=    (4.2) 

 

 Hodnota minimálního užitečného zatížení je tedy stanovena na 106 kg dle výše 

uvedeného. Maximální možná prázdná hmotnost ULL pak vychází 209 kg 

( kg209106315 =− ). 

 

4.4 Volba typu materiálu konstrukce  

 

Jako hlavní materiál pro konstrukci ULL je možné využít dřevo, kov nebo kompozitní 

materiály. 

Dřevěná konstrukce je nejvíce tradiční a nejstarší typ. Nejvíce je vhodná pro 

amatérskou stavbu a při pečlivém návrhu vychází dřevěná konstrukce s nejnižší hmotností. 

Stejně jako u následující celokovové konstrukce je pomocí dřevěné konstrukce obtížné 

dosáhnout aerodynamicky dokonalého tvaru. Dalšími nevýhodami dřevěné konstrukce jsou 

nutnost důkladné ochrany vůči vlhkosti a také menší odolnost v provozu. 

Celokovová konstrukce – nejčastěji z duralových plechů a profilů – vychází těžší než 

dřevěná konstrukce, tuto skutečnost lze příznivě ovlivnit za použití moderních CAD/CAM 

systémů pro konstrukční návrh. Při použití určité technologie výroby vychází sériová 

produkce nejlevnější a nejrychlejší. Pro amatérskou stavbu je ale dražší než dřevěná 

konstrukce, protože je potřebný větší počet přípravků. Odolnost v provozu je nejvyšší. Pro 

amatérskou stavbu lze také využít svařovanou příhradovou konstrukci trupu z ocelových 

trubek, případně také nýtovanou z duralových trubek. Potah pak může být nenosný – plátno, 

nebo nosný – plechové nebo laminátové potahové panely. Ocelová příhradová konstrukce je 

levná ale má velkou hmotnost, duralová příhradová konstrukce má sice nižší hmotnost ale 

zase je dražší. 

Celokompozitová konstrukce nám dává neomezené tvarové možnosti a také nejlepší 

možnost dodržet geometrii křídla a nejlépe dosáhnout aerodynamickou čistotu. Nejčastěji je 

použita sendvičové konstrukce potahových panelů pro dosažení dostatečné pevnosti při 

zachování nízké hmotnosti. Ovšem sendvičovou konstrukci potahových ploch lze použít jen 

částečně; na místech kde to není možné, je nutné zvětšit tloušťku stěny a se zvýší hmotnost; a 

tak v kategorii ULL vychází kompozitové konstrukce mírně těžší než kovové. Ve velké míře 

se při celokompozitové konstrukci uplatní moderní materiály – uhlík, kevlar a jejich 

kombinace. Takto lze snížit nepříznivý poměr hmotnosti vůči kovové konstrukci. Pro výrobu 
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sendvičové konstrukce je nutné použít vakuovou metodu, což značně prodražuje výrobu. 

Konečná nejvyšší cena ze všech materiálu je dána i vysokou cenou vstupních materiálů a také 

nutností výroby modelu a z nich negativních forem. Proto je celokompozitová konstrukce 

vhodná jen pro sériovou produkci, kde lze počítat s návratností nákladů na formy.   

 

Pro návrh jednomístného ULL volím celokovovou konstrukci. V případě sériové 

výroby by zajistila nízké náklady, resp. nízkou cenu danou předpokládanou výrobou dílů na 

CNC strojích a stavbou způsobem „dírka na dírku“. Jedná se o využití samotných dílů jako 

přípravků, kdy se jednotlivé díly sestavují dle předvrtaných děr pro nýty. Dále se díry 

převrtají na průměr nýtů, aby byla zajištěna jejich souosost, a poté se nýtují trhacími nýty; jen 

v případě vyšších požadavků na pevnost plnými nýty. Toto se týká především nosníků a 

závěsů křídla.  

       

4.5 Charakteristika křídla 

 

Profil 

 

 Vhodná volba profilu nosné plochy velmi ovlivní konečné letové vlastnosti celého 

letounu. Řídí se nejvíce zamýšleným účelem použití letounu. Pro konstrukci, kde není kladen 

nejvyšší důraz na maximální rychlost je vhodné volit turbulentní profily, které mají dále také 

výhodu, že jsou méně náročné na kvalitu povrchu a jeho znečištění. Turbulentní profily mají 

vysoké součinitele vztlaku ovšem v souvislosti s tím také vyšší profilový odpor. 

Naopak v případech, kdy je kladen důraz na dosažení co nejvyšší rychlosti letu je 

vhodné křídlo osadit pololaminárním, resp. laminárním profilem. Dosahují rovněž dobrých 

součinitelů vztlaku ovšem za nižších profilových odporů. Je nutné ale dodržet kvalitní povrch 

křídla a také v provozu dbát na čistotu povrchu křídla. Některé laminární profily dokonce 

nejsou vhodné ani pro kovovou konstrukci křídla spojovanou trhacími nýty, které vystupují 

nad povrch a tak narušují proudění kolem křídla a mohou způsobit dřívější odtržení proudění. 

 

Pro křídlo navrhovaného ULL volím profil NASA - LANGLEY MS-313. Jedná se o 

pololaminární profil o poměrné tloušťce 13%. Při hloubce křídla 1000 mm tedy vychází 

výška profilu 130 mm. Pololaminární profil zaručuje dostatečně vysokou rychlost letu pro 

ULL při zachování dostatečné odolnosti proti znečištění povrchu v souvislosti s výše 

zvolenou celokovovou konstrukcí navrhovaného jednomístného ULL. 
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Obr.4.3: Profil NASA - LANGLEY MS – 313 (vloženo z programu X-FOIL) 

 

Charakteristiky profilu MS 313  

                                      

• 64,1max =Lc                 maximální součinitel vztlaku profilu      

• 1,1min −=Lc                minimální součinitel vztlaku profilu       

• 0052,0min =pc    maximální součinitel odporu profilu       

• 0063,0max =pc    minimální součinitel odporu profilu        

• 2,6=a  1/rad             sklon vztlakové čáry profilu                     

• α0 = -2,9                      úhel nulového vztlaku profilu     

             

Reynoldsovo číslo 
 
 

Pro pádovou rychlost 65 km/h: 
 

6

5min 10*245,1
10*45,1

1*055,18*
Re ===

−ν
SATbv

   (4.3) 

 
 
Pro maximální rychlost 300 km/h: 

   

6

5max 10*746,5
10*45,1

1*33,83*
Re ===

−ν
SATbv

  (4.4) 

 
Minimální nosná plocha křídla  

 

Pro určení minimální potřebné nosné plochy křídla pro výše zvolenou MTOW a VS0 

použiji rovnici rovnováhy pro ustálený vodorovný let. 

 

LkřS cSVG ***
2

1 2
0ρ=     (4.5)  

NASA-LANGLEY MS-313 
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, kde 

• G – [N] – tíha letounu  NgMTOWG 15,309081,9*315* ===→  

• ρ – [kg/m3] – hustota vzduchu = 1,225 kg/m3 

• S – [m2] – nosná plocha křídla 

• CLkř – [-] – součinitel vztlaku křídla = 2,26 

 

 Po úpravě vzorce a dosazení tedy dostanu: 

 

2

22
0

min 89,6
26,2*18*225,1*

2

1
15,3090

**
2

1
m

CV

G
S

LkřS

===

ρ

   (4.6) 

 

Půdorysný tvar křídla 

 

Půdorysný tvar křídla společně s volbou profilu významné ovlivňuje výsledné letové 

vlastnosti celého letounu.  

Obdélníkový půdorysný tvar křídla je výrobně nejjednodušší a tedy i nejlevnější. Další 

výhodou obdélníkového půdorysu jsou nejlepší vlastnosti při překročení maximálního úhlu 

náběhu, kdy dochází k otrhávání proudnic a tedy ztrátě vztlaku u středu křídla a postupně se 

šíří k vnějším koncům křídla. Přitom zůstává nejdéle zachována schopnost příčného řízení 

křidélky (většinou umístěny na konci křídla). Toto vychází z rozložení místního součinitele 

vztlaku, který je u středu křídla nejvyšší. Z tohoto důvodu není celá nosná plocha plně využita 

a nosná plocha musí být tedy o něco větší než u ostatních půdorysných tvarů křídla. Vychází 

tak celkově o něco vyšší hmotnost křídla. 

Lichoběžníkový půdorys křídla je z pohledu využití plochy lepší, ovšem má 

neporovnatelně horší vlastnosti při překročení maximálního úhlu náběhu. Nejdříve dochází 

k odtrhávání proudnic u okrajů křídla a tudíž možnost příčného řízení je zachována po 

výrazně kratší dobu. Nejvíce se tato skutečnost projevuje u křídel s velkým poměrem zúžení, 

což je poměr hloubky křídla u středu k hloubce křídla u konce. Pro kategorii ULL je vhodné 

volit zúžení křídla maximálně 0,5. Pro zlepšení pádových vlastností lichoběžníkového křídla 

je vhodné jej aerodynamicky nebo geometricky zkroutit, tak dosáhneme vyššího celkového 

maximálního úhlu náběhu křídla. Lichoběžníkové křídlo je složitější na výrobu ale je lépe 

použitelné pro samonosné konstrukce, kdy se využije větší výška profilu u středu křídla. 
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Kombinovaný půdorys – u středu obdélník a na koncích lichoběžník – je 

z aerodynamického hlediska velmi výhodný. Vhodným uspořádáním je možné dosáhnout 

vhodné vlastnosti při překročení maximálního úhlu náběhu a to i bez jakéhokoliv kroucení 

křídla. Je tak dosaženo příznivého součinitele odporu křídla a můžeme tedy dosahovat vyšších 

rychlostí.  

Eliptický půdorys křídla je z aerodynamického hlediska nejvýhodnější. Disponuje 

totiž rovnoměrným rozložením vztlaku po rozpětí křídla. K odtrhávání proudnic po 

překročení maximálního úhlu náběhu dochází rovnoměrně po celé délce odtokové hrany 

křídla a dále se pak šíří rovnoměrně k náběžné hraně. Výrobně je eliptické křídlo nejvíce 

náročné tudíž také vychází jako nejdražší.  

 

Pro návrh jednomístného ULL jsem zvolil obdélníkový tvar půdorysu křídla. 

Důvodem jsou dobré letové vlastnosti při dosažení, resp. překročení kritického úhlu náběhu.  

To byl hlavní důvod volby tohoto půdorysu, bude tak zachována maximální bezpečnost při 

provozu. Další nespornou výhodou obdélníkového půdorysu křídla je jednoduchá konstrukce 

a z toho vycházející nízká cena, kterou by ULL jako „lidové“ letadlo mělo zachovávat.  

 

 
Obr. 4.4.: Půdorysný tvar poloviny křídla jednomístného ULL se základními rozměry (vloženo z programu 

AutoCAD) 

 

 

Pro možnost dosažení zamýšlené vysoké maximální rychlosti je křídlo vhodné 

zakončit winglety, které omezují tvorbu okrajových víru a tím snižují škodlivý odpor křídla.  

Pro dosažení pádové rychlosti VS0 = 65 km/h, která je dána předpisem, je křídlo 

osazeno štěrbinovými vztlakovými klapkami o hloubce 27,5 % bSAT.  

Skř = 6,89 m2
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Pro dosažení co největší hodnoty maximální rychlosti horizontálního letu musí být 

nosná plocha křídla co nejmenší – menší nosná plocha křídla vyvozuje menší indukovaný 

odpor, pořád je ale nutné dodržet rychlost VS0 tak jak ji stanovují předpisy, pro které 

zamýšlím letoun konstruovat. 

 

56,1=∆ LKLc                přírůstek součinitele vztlaku profilu při vysunutých vztlakových 

klapkách     

 

 

 

Obr. 4.5: Tvar jednoštěrbinové klapky použité v daném návrhu jednomístného ULL, modře znázorněna poloha  

vztlakové klapky při maximálním vychýlení – 40° (vloženo z programu AutoCAD) 

 

Štíhlost křídla λ 

 

Je to poměr mezi hloubkou křídla reprezentovanou střední aerodynamickou tětivou 

křídla – bSAT a rozpětím křídla – L. Štíhlost křídla ovlivňuje nejvíce indukovaný odpor křídla; 

čím je štíhlost vyšší (velké rozpětí a krátká střední aerodynamická tětiva), tím je odpor nižší a 

naopak. Tohoto jevu nejvíce v praxi využívají kluzáky, u kterých je třeba odpor křídla ale i 

celého draku snížit na minimum a tak maximálně zvýšit výkony. Křídla o velké štíhlosti 

ovšem vycházejí těžší, protože je nutné nosnou soustavu křídla dostatečně pevnostně 

dimenzovat na vysoký ohyb, který ji bude při velké štíhlosti křídla zatěžovat. 

Další parametr, který štíhlost křídla významně ovlivňuje je příčná obratnost letounu. 

Čím je štíhlost křídla nižší, tím je příčná obratnost letounu vyšší.  

 

Výpočet štíhlosti křídla 

 

S

L2

=λ ….. pro obecný tvar křídla;     (4.7) 
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SATb

L
=λ …… pro obdélníkový tvar křídla    (4.8) 

 

Štíhlost křídla navrhovaného jednomístného ULL 

 

Protože je zamýšleno osadit konce křídel winglety je štíhlost křídla určena ze vztahu 

pro obecný tvar křídla. Výpočet je pak následující: 

 

111,7
89,6

492

===
S

L
λ    

 

Rozložení vztlaku po rozpětí 

 

 Bylo vyřešeno pomocí programu Glauert III.  

 

 
Obr.4.6: Rozložení vztlaku po rozpětí (vloženo z programu GLAUERT III) 

 

Výstupní hodnoty z programu Glauert III  

 

• Plocha křídla S = 6,89 m2 

• Štíhlost křídla Lambda = 7,111 

• Max. součinitel vztlaku křídla je Clkřídla = 2.2684 

• Sklon vztlakové čáry křídla = 4.5936  rad-1 

• Úhel nulového vztlaku křídla (v ose křídla) Alfa0kridla = -2.9 ° (bez uvažování vlivu 

vztlakové mechanizace) 
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• Glauertův opravný součinitel delta = 0.0601  (pro výpočet indukovaného odporu - 

určený z normálního rozložení) 

• Součinitel indukovaného odporu Cxi = 0.2481 (pro součinitel vztlaku křídla Clkřídla = 

2.2684) 

 

 Plošné zatížení křídla při MTOW 

  

 Plošné zatížení křídla je poměr hmotnosti letounu k nosné ploše křídla. Tento parametr 

značně ovlivňuje konečné letové vlastnosti letounu a to hlavně hodnotu minimální letové 

rychlosti letounu.  

Je dáno vztahem: 

 







=

2m

kg

S

MTOW
PlZ

kř

     (4.9) 

 

Po dosazení tedy vychází 

 

2
78,45

88,6

315

m

kg
PlZ ==  

 

Zatížení křídla u dnešních ultralehkých a lehkých letadel se pohybuje přibližně mezi 

20 – 50 kg/m2 v případě jednomístných letadel a 35 – 60 kg/m2 v případě dvoumístných 

letadel. 

 

4.6 Určení základních výkonů 

 

Pádová rychlost v přistávací konfiguraci VS0 

 

Nejvíce sledovaným výkonovým parametrem je bezesporu pádová rychlost 

v přistávací konfiguraci VS0, neboli minimální dosažitelná rychlost letu. Naprostá většina výše 

uvedených předpisů má jako základní požadavek omezení právě pádové rychlosti v přistávací 

konfiguraci. Nejčastěji je tato hodnota omezena na 65 km/h (18 m/s), některé předpisy 

dovolují ovšem až 83,34 km/h (23,15 m/s), a v případě FAR PART 103 je VS0 omezena až na 

44,45 km/h (12,35 m/s). 
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Navrhované letadlo je zamýšleno užívat v prostředí předpisů, které stanovují VS0 na 

úroveň 65 a 83,34 km/h. Jde tedy téměř o všechny předpisy uvedené výše. Rozhodující 

hodnota VS0 je tedy 65 km/h (18 m/s). 

 Pro dosažení nejnižšího uvedeného požadavku – 44,45 km/h, tak jak jej stanoví 

předpis FAR PART 103 v USA, by bylo nutné upravit některý nebo i více parametrů v níže 

uvedeném výpočtu, aby byla stanovená rychlost nebo nižší dosažena. První možností je 

snížení MTOW, což je možné např. použitím jiných materiálů konstrukce. Další možností 

zvětšení nosné plochy křídla, což ovšem se snížením pádové rychlosti přináší i snížení 

maximální horizontální rychlosti. Poslední možností jak dosáhnout nižší pádové rychlosti je 

dosáhnout vyšší součinitel vztlaku nosné plochy. Je toho možné dosáhnout použitím profilu 

s vyšším součinitelem vztlaku nebo vybavením nosné plochy výkonnější vztlakovou 

mechanizací, ať už na odtokové nebo na náběžné hraně. Ale v zájmu dosažení příznivé 

hmotnosti je třeba volit jednotlivé způsoby jak zvýšit součinitel vztlaku uvážlivě. 

Pro určení VS0 je nutné znát následující parametry (v závorce uvedeny hodnoty 

navrhovaného jednomístného ULL): 

 

• G – [N] – tíha letounu (3090,15 N) 

• ρ – [kg/m3] – hustota vzduchu (1,225 kg/ m3) 

• Skř – [m2] – nosná plocha křídla (6,88 m2) 

• CLkř – [-] – maximální součinitel vztlaku křídla – vztlakové klapky v přistávací poloze 

(2,26) – určeno pomocí programu Glauert III 

 

Vztah pro výpočet a dosazení je pak následující: 

 

hkm
CS

G
V

Lkřkř

S /85,646,3*
26,2*88,6*225,1*

2

1
15,3090

6,3*
**

2

10 =



















=



















=

ρ

      (4.10) 
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Pádová rychlost v čisté konfiguraci VS1 

 

Vztah pro výpočet a dosazení: 
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        (4.11)  

, kde 

 

• CL1kř – [-] – součinitel vztlaku křídla v čisté konfiguraci (1,45) – určeno pomocí 

programu Glauert III 

 

Maximální rychlost horizontálního letu VH 

 

Rychlost VH je charakterizována jako dosažitelná rychlost při maximálním výkonu 

v horizontálním letu. K jejímu určení je nutné znát celkový součinitel odporu letounu, který 

určím pomocí poláry letounu.   

 

Část letounu 
Rozměr čelné 
plochy [m2] 

Kusů 
Celková čelní 
plocha Sx [m

2] 

Součinitel 
tvarového 
odpru cxx 

Součinitel 
škodlivého 
odporu cD 

trup   0,617 1 0,617 0,15 0,0134 
vodorovná 0,138 1 0,138 0,01 0,0002 ocasní 

plocha svislá 0,427 1 0,427 0,01 0,0006 
vzpěry 0,013 3 0,112 0,25 0,0041 

podvozek 
kola 0,037 3 0,039 0,12 0,0007 

součet 0,0190 

  
interfrence 

10% 0,0019 
Celkový součinitel škodlivého odporu letounu 0,0209 

 

Tab.4.3: Určení celkového škodlivého odporu letounu 
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Graf 4.3: Letová polára jednomístného UL letounu 

 

Součinitel vztlaku cL Celkový součinitel odporu letounu cD 

-0,70 0,050 
-0,60 0,044 
-0,50 0,039 
-0,40 0,034 
-0,30 0,031 
-0,20 0,028 
-0,10 0,027 
0,00 0,026 
0,10 0,027 
0,19 0,028 
0,29 0,030 
0,39 0,033 
0,49 0,038 
0,59 0,043 
0,69 0,049 

 

Tab.4.4: Určení celkového škodlivého odporu letounu 

 

Následující výpočet VH je pouze informativní a je proveden pro vrtuli stavitelnou na 

zemi nastavenou na maximální úhel náběhu listů. Konkrétní hodnota VH se pro tento případ 

stanoví až po provedení zalétávacích letů a přepočtení naměřených hodnot na podmínky 

mezinárodní standardní atmosféry. 

 

hkm
cS

P
V

d
H /87,2846,3*

026,0

87,075
16

89,6

85
6,3*

75
16 33

min

=
⋅

⋅⋅=
⋅

⋅⋅=
η

       (4.12) 
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, kde 

• P – [HP] – výkon motoru – JABIRU 2200 - 85 HP, HKS – 700E – 60 HP 

• S – [m2] – nosná plocha křídla 

• η – [-] – účinnost vrtule – ideální hodnota, záleží na nastavení úhlu náběhu listů 

• Cd min – [-] -  minimální celkový součinitel odporu letounu 

 

V případě provozu navrhovaného ULL v působnosti francouzského předpisu ULM je 

nutné osadit UL letoun motorem o maximálním výkonu nejvýše 60 HP. V tomto případě pak 

výpočet VH vypadá následovně: 

 

hkm
cS

P
V

d
H /42,2516,3*

026,0

87,075
16

89,6

60
6,3*

75
16 33

min

=
⋅

⋅⋅=
⋅

⋅⋅=
η

 

 

Možný je i provoz tohoto UL letounu v působnosti předpisů, které stanoví MTOW na 

vyšší hodnotu než je určená tímto návrhem. Jde např. o americké LSA, kde by provoz byl 

možný za předpokladu, že bude VH snížená na maximálně 222,2 km/h. Lze toho dosáhnout 

např. nastavením úhlu listů vrtule na menší úhel. Tato změna bude mít navíc za následek 

zvýšení stoupavosti. 

 

Nepřekročitelná rychlost letu VNE 

 

 Nepřekročitelná rychlost při normálním provozu jakéhokoliv letounu nesmí být nikdy 

překročena. Když by k tomu došlo, může dojít při manévru k destrukci letounu. Následující 

výpočet je pouze přibližný VNE se stanoví po zalétávacích letech, kdy je tato rychlost 

dosažena (jen za klidného počasí a s maximální obezřetností) pro ověření letových vlastností 

v celém rozsahu rychlostí tedy od VS0 až právě po VNE. Určuje se následujícím vztahem: 

 

⇒==≥ hkmVV HNE /84,34187,284*2,1*2,1  volím 342 km/h    (4.13) 

 

 Po provedení výpočtu je vhodné zvolit nejnižší možnou hodnotu. Důvodem je 

zachování příznivé prázdné hmotnosti konstrukce letounu, která musí být na zvolenou VNE 

dimenzována. 
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Stoupavost VZ 

 

Je definována jako poměr rozdílu využitelného výkonu s potřebným výkonem k tíze 

letounu. Z uvedeného vyplývá, že ovlivnit ji můžeme výkonem pohonné jednotky a také 

MTOW.  

Tab.4.5: Tabelární způsob určení maximální stoupavosti 
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Graf 4.4: Graf potřebného a využitelného výkonu u  jednomístného UL letounu 

Rychlost 
letu [km/h] 

Potřebný 
výkon [kW] 

Účinnost 
vrtule 

Využitelný 
výkon [kW] 

Rozdíl 
výkonů [kW] 

Stoupavost 
Vz [m/s] 

302,82 66,94 0,87 55,68 -11,26 -3,64 
225,22 28,82 0,82 52,48 23,66 7,66 
181,97 16,46 0,7 44,8 28,34 9,17 
156,70 11,65 0,6 38,4 26,75 8,66 
139,67 9,29 0,53 33,92 24,63 7,97 
127,20 7,98 0,48 30,72 22,74 7,36 
117,55 7,19 0,44 28,16 20,97 6,78 
109,81 6,71 0,4 25,6 18,89 6,11 
103,42 6,41 0,36 23,04 16,63 5,38 
98,02 6,22 0,33 21,12 14,90 4,82 
93,39 6,11 0,31 19,84 13,73 4,44 
89,35 6,05 0,29 18,56 12,51 4,05 
85,79 6,03 0,27 17,28 11,25 3,64 
82,63 6,03 0,26 16,64 10,61 3,43 
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Maximální rozdíl výkonů  (určeno z tab. 4.5) je kWP 34,28max =∆ při hkmV /182= .  

 
Stoupavost je dána následujícím vztahem: 

 
 

sm
G

P
Vz /17,9

81,9315

100034,28max =
⋅

⋅
=

∆
=     (4.14) 

 

4.7 Skica navrhovaného jednomístného ULL 

 

 

 

Obr. 4.7: Základní skica navrhovaného jednomístného UL letounu (vloženo z programu AutoCAD) 
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5. Zjednodušený konstrukční návrh dvoumístného UL letounu 

 
5.1 Volba koncepce 

 

Poloha křídla a posádky  

 

Pro navrhovaný dvoumístný UL letoun volím koncepci vzpěrový hornoplošník 

s jedním tažným motorem. Sedadla posádky vedle sebe je umístěno mírně za těžištěm 

z důvodu vyrovnávání hmotnosti motoru vůči těžišti (více o různých koncepcích viz 4.1 

Volba koncepce – Poloha křídla a posádky).  

 

Podvozek 

 

Pro navrhovaný dvoumístný UL letoun volím pevný podvozek s příďovým kolem pro 

jeho snadnější používání v provozu. Zatahovací mechanismus podvozku nebude instalován.  

Pro zvolenou koncepci vzpěrového hornoplošníku vychází stejně jako u středoplošníku 

mechanismus zatahování podvozku velmi komplikovaný, protože podvozek je zatahován do 

trupu. Většinou jediná možnost jak zatahovat hlavní podvozkové nohy je směrem dozadu 

k ocasním plochám, stejně tak jako přední podvozkovou nohu. Přitom se výrazně mění 

centráž a tudíž i letové vlastnosti (více o typech podvozků viz. 4.1 Volba koncepce – 

Podvozek).  

 

Ocasní plochy 

 

 Pro navrhovaný dvoumístný UL letoun stejně jako u návrhu jednomístného UL 

letounu volím ocasní plochy klasického uspořádání. Důvody jsou konstrukční jednoduchost a 

jednoduchý mechanismus ovládání (více o typech podvozků viz. 4.1 Volba koncepce – 

Ocasní plochy). 

 

5.2 Volba motoru 
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 Jako základní pohonná jednotka pro koncept dvoumístného ULL byl zvolen motor 

JABIRU 3300 australské výroby. Jedná se o atmosférický šestiválcový čtyřtaktní vzduchem 

chlazený motor s protilehlými válci a s přímým náhonem vrtule. Motor je vybaven 

ventilovým rozvodem typu OHV s jednou centrální vačkovou hřídelí, mazacím systémem 

s mokrou olejovou vanou, dvojkruhovým zapalováním, mechanickým palivovým čerpadlem a 

elektrickým startérem.  

 

JABIRU 3300 
Zdvihový objem 3300 ccm 
Vrtání 97,5 mm 
Výška zdvihu 74 mm 
Kompresní poměr 8,3:1 
Hmotnost 83,5 kg 
Pořadí zapálení válců 1-4-5-2-3-6 
Výkon 89,5 kW 

Spotřeba (Pmax) 26 l/h 
Palivo BA 95 
Olej 15W50 

 

Tab.5.1: Technické parametry motoru JABIRU 3300 [30] 

 
Legenda: power [HP]– výkon, torque [ft.lb]– kroutící moment, speed [rpm] – otáčky motoru za minutu 

Graf 5.1: Výkonové charakteristiky  motoru JABIRU 3300 [31] 
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Obr. 5.1: Motor JABIRU 3300 [30] 

 

V případě provozování navrhovaného dvoumístného UL letadla ve Francii jako 

kategorie ULM by bylo nutné osadit jej dle tamních požadavků motorem o maximálním 

výkonu 60 kW. Tato změna by měla za následek snížení maximální horizontální rychlosti VH 

a stoupavosti.  

Pro tento případ byl zvolen motor rakouské výroby ROTAX 912 UL. Jedná se o 

čtyřválcový čtyřtaktní motor s protilehlými písty. Hlavy válců jsou kapalinou chlazené a válce 

vzduchem chlazené. Mazací systém je se suchou skříní a olejovou nádrží pro 3 litry oleje. 

Ventilový rozvod má systém automatického vymezování ventilové vůle. Motor je osazen 

dvěma karburátory s konstantním tlakem v difuzoru, palivové čerpadlo je mechanické 

membránové. Zapalování je elektronické bezkontaktní dvou-okruhové. Motor je dále 

standardně vybaven elektrickým startérem a reduktorem, který snižuje otáčky vrtule vůči 

otáčkám klikového hřídele v poměru 1:2,27 (na přání může být poměr 1:2,43). 

 

ROTAX 912 UL 
Zdvihový objem 1211 ccm 
Vrtání 79,5 mm 
Výška zdvihu 61 mm 
Kompresní poměr 9,0:1 
Hmotnost 62 kg 
Max. vzletový výkon 59,6 kW 
Max. trvalý výkon 58 kW 

Spotřeba (Pmax) 15 l/h 
 

Tab.5.2: Technické parametry motoru ROTAX 912 UL [32] 
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Graf 5.2: Výkonová charakteristika  motoru ROTAX 912 UL [32] 

 
Obr. 5.2: Motor ROTAX 912 UL [32] 

 

5.3 Volba základních požadavků 

 

Po zhodnocení předpisových požadavků (viz. kapitoly 2 a 3) jsem došel k závěru, že 

MTOW pro návrh dvoumístného ULL je stanovena na 600 kg včetně záchranného 

padákového systému a VS0 je pro tuto MTOW stanovena na maximálně 83,36 km/h. Pro 

provoz pod působností předpisů, kde je MTOW stanovena na 450kg, resp. 472,5 kg při 

použití záchranného padákového systému, bude MTOW omezena na tuto hodnotu – 472,5 kg 

a obdobně tak pro Austrálii, Nový Zéland a Kanadu bude MTOW stanovena na 544 kg. Jako 

nejpřísnější z pohledu VS0  vychází tedy předpisy, které vyžadují VS0 maximálně 65 km/h při 

MTOW 472,5 kg (EU, Švýcarsko, Island, atd.).   
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Dalším požadavkem vycházejícím z německého předpisu LTF – UL, resp. českého 

UL-2: 1. část, je minimální užitečné zatížení min. 170 kg na pilota + hmotnost paliva na půl 

hodiny letu při maximálním trvalém výkonu motoru. Při použití zvoleného motoru JABIRU 

3300 bude tedy požadavek na minimální užitečné zatížení určen vztahem: 

 

75,179)*5,0(*170min =+= motorubenzínUŽ SpM ρ     (5.1) 

 

 Kanadský předpis AULA definuje podobný požadavek na minimální užitečné zatížení, 

kdy se vychází z výkonu motoru a hmotnosti pilota. Vztah pak vypadá následovně: 

 

⇒=+=+= 85,2065,89*3,080*3,080min PM
UŽ

volím 207 kg  (5.2) 

 

 Hodnota minimálního užitečného zatížení je tedy stanovena na 207 kg dle výše 

uvedeného. V případě provozu ULL v prostředí výše uvedených předpisů může být prázdná 

hmotnost letounu nejvýše 265,5 kg ( kg5,2652075,472 =− ). V prostředí předpisů s vyšší 

MTOW by bylo možné hodnotu určené prázdné hmotnosti překročit. V této skupině předpisů, 

které dovolují MTOW 544 a 600 kg, totiž stanovuje požadavek na minimální užitečné 

zatížení jen australský CAO 95.55/1.6. Pro tento konkrétní návrh tak vychází minimální 

užitečné zatížení 180,6 kg, resp. prázdná hmotnost maximálně 363,4 kg. 

 

5.4 Volba typu materiálu konstrukce  

 

Pro návrh dvoumístného ULL volím celokovovou konstrukci. Důvodem této volby 

jsou nízké náklady při případné sériové výrobě CNC technologií metodou „dírka na dírku“ a 

také velká odolnost v provozu s dlouhou životností (více o typech materiálů konstrukce viz. 

4.4 Volba typu materiálu konstrukce). 

 

5.5 Charakteristika křídla 

 

Profil 

 

Pro křídlo navrhovaného dvoumístného ULL volím profil NASA - LANGLEY MS-

313. Jedná se o pololaminární profil o poměrné tloušťce 13%. Při hloubce křídla 
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v obdélníkové části (u středu) 1200 mm tedy vychází výška profilu 156 mm. Pololaminární 

profil zaručuje dostatečně vysokou rychlost letu pro kategorii ULL při zachování dostatečné 

odolnosti proti znečištění povrchu v souvislosti s výše zvolenou celokovovou konstrukcí 

navrhovaného dvoumístného UL letounu (více o profilech viz. 4.5 Charakteristika křídla - 

Profil). 

 
Obr.4.4.1: Profil NASA – LANGLEY MS – 313 (vloženo z programu X-FOIL) 

 

Charakteristiky profilu MS 313  

                                      

• 64,1max =Lc                 maximální součinitel vztlaku profilu      

• 1,1min −=Lc                minimální součinitel vztlaku profilu       

• 0052,0min =pc    maximální součinitel odporu profilu       

• 0063,0max =pc    minimální součinitel odporu profilu        

• 2,6=a  1/rad             sklon vztlakové čáry profilu                     

• α0 = -2,9                      úhel nulového vztlaku profilu     

 

Reynoldsovo číslo 
 
 

Pro pádovou rychlost 65 km/h: 
 

6
5min 10*423,1

10*45,1

1432,1*055,18*
Re ===

−ν
SATbv

  (5.3) 

 
 
Pro maximální rychlost 300 km/h: 

   

6
5max 10*57,6

10*45,1

1432,1*33,83*
Re ===

−ν
SATbv

  (5.4) 

 
 
 
 

NASA-LANGLEY MS-313 
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Minimální nosná plocha křídla  

 

Pro určení minimální potřebné nosné plochy křídla pro výše zvolenou MTOW a VS0 

použiji rovnici rovnováhy pro ustálený vodorovný let. 

 

LkřS cSVG ***
2

1 2
0ρ=        (5.5)  

, kde 

 

• G – [N] – tíha letounu  NgMTOWG 225,463581,9*5,472* ===→  

• ρ – [kg/m3] – hustota vzduchu = 1,225 kg/m3 

• S – [m2] – nosná plocha křídla 

• CLkř – [-] – součinitel vztlaku křídla = 2,3569 

 

Po úpravě vzorce a dosazení tedy dostanu: 

 

2

22
0

min 028,10
3292,2*18*225,1*

2

1
225,4635

**
2

1
m

CV

G
S

LkřS

===

ρ

   (5.6) 

 

Pro další pokračování návrhu je nosná plocha křídla stanovena na 10,25 m2. 

 

Půdorysný tvar křídla 

 

Pro návrh dvoumístného ULL jsem zvolil kombinovaný tvar půdorysu křídla., kdy je 

střední část křídla obdélníkového půdorysu a vnější části jsou lichoběžníkového půdorysu. 

Důvodem jsou stále ještě dobré letové vlastnosti při dosažení, resp. překročení kritického úhlu 

náběhu zaručené použitím obdélníkové střední části křídla a to i bez použití překroucení.  

Navíc tento tvar půdorysu lépe využívá celou nosnou plochu křídla než prostý obdélníkový 

tvar. To byl hlavní důvod volby tohoto půdorysu, bude tak zachována dobrá bezpečnost 

provozu při dosažení nižšího aerodynamického odporu křídla než u obdélníkového půdorysu. 

Určitou nevýhodou je ale větší náročnost výroby a tudíž vyšší cena. (více o půdorysném tvaru 

křídla viz. 4.5 Charakteristika křídla – Půdorysný tvar křídla). 
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Obr. 5,4: Půdorysný tvar poloviny křídla dvoumístného ULL se základními rozměry (vloženo z programu 

AutoCAD) 

 

Pro možnost dosažení zamýšlené vysoké maximální rychlosti je křídlo vhodné 

zakončit winglety, které omezují tvorbu okrajových víru a tím snižují škodlivý odpor křídla.  

Pro dosažení výše stanovené pádové rychlosti VS0 = 65 km/h, která je dána předpisem, 

je křídlo osazeno štěrbinovými vztlakovými klapkami o hloubce 27,5 % bSAT.  

Pro dosažení co největší hodnoty maximální rychlosti horizontálního letu musí být 

nosná plocha křídla co nejmenší – menší nosná plocha křídla vyvozuje menší indukovaný 

odpor, pořád je ale nutné dodržet rychlost VS0 tak jak ji stanovují předpisy, pro které 

zamýšlíme letoun konstruovat. Zde je nutné uvést, že některé předpisy pro dvoumístné ULL 

omezují maximální horizontální rychlost na určitou hodnotu, nejnižší z nich je hodnota 220 

km/h podle indického předpisu LSA. 

 

56,1=∆ LKLc                přírůstek součinitele vztlaku profilu při vysunutých vztlakových 

klapkách     

 

Štíhlost křídla λ 

 

Je to poměr mezi hloubkou křídla reprezentovanou střední aerodynamickou tětivou 

křídla – bSAT a rozpětím křídla – L. (více o půdorysném tvaru křídla viz. 4.5 Charakteristika 

křídla – Štíhlost křídla λ). 

 

Skř = 10,25 m2
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Výpočet štíhlosti křídla 

 

S

L2

=λ ….. pro obecný tvar křídla;     (5.7) 

SATb

L
=λ …… pro obdélníkový tvar křídla   (5.8) 

 

Štíhlost křídla navrhovaného dvoumístného ULL 

 

Protože je zamýšleno osadit konce křídel winglety je štíhlost křídla určena ze vztahu 

pro obecný tvar křídla. Výpočet je pak následující: 

 

9,7
25,10

812

===
S

L
λ  

 

Rozložení vztlaku po rozpětí 

 

 Bylo vyřešeno pomocí programu Glauert III.  

 

 
Graf 5.3: Rozložení vztlaku po rozpětí pro navrhovaný  dvoumístný UL L (vloženo z programu GLAUERT III) 

 

Výstupní hodnoty z programu Glauert III: 

 

• Plocha křídla S = 10,68 m2 

• Štíhlost křídla Lambda = 7,9 
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• Max. součinitel vztlaku křídla je Clkřídla = 2.3292 

• Sklon vztlakové čáry křídla = 4.7725  rad-1 

• Úhel nulového vztlaku křídla (v ose křídla) Alfa0kridla = -2.8999 ° (bez uvažování 

vlivu vztlakové mechanizace) 

• Glauertův opravný součinitel delta = 0.0494  (pro výpočet indukovaného odporu - 

určený z normálního rozložení) 

• Součinitel indukovaného odporu Cxi = 0.2341 (pro součinitel vztlaku křídla Clkřídla = 

2.3569) 

 

 Plošné zatížení křídla při MTOW 

  

 Plošné zatížení křídla je poměr hmotnosti letounu k nosné ploše křídla (více o plošném 

zatížení křídla viz. 4.5 Charakteristika křídla – Plošné zatížení křídla při MTOW).  

Je dáno vztahem: 

 







=

2m

kg

S

MTOW
PlZ

kř

      (5.9) 

 

 Po dosazení tedy vychází – vyřešeno tabelárně pro různé hodnoty MTOW podle 

požadavků jednotlivých předpisů. 

 

MTOW 
Plošné 

zatížení 
[kg] [kg/m2] 

450 43,90 
472,5 46,10 
480 46,83 
544 53,07 
600 58,54 

 

Tab.5.3: Hodnoty plošného zatížení při různých MTOW 
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5.6 Určení základních výkonů 

 

Pádová rychlost v přistávací konfiguraci VS0 

 

Nejvíce sledovaným výkonovým parametrem je bezesporu pádová rychlost 

v přistávací konfiguraci VS0, neboli minimální dosažitelná rychlost letu.  

Navrhované dvoumístné UL letadlo je zamýšleno užívat v prostředí předpisů, které 

stanovují VS0 na nejnižší úroveň 65 km/h (18 m/s) při MTOW 450, resp. 472,5 kg.  

Pro určení VS0 dvoumístného UL letounu je nutné znát následující parametry (v 

závorce uvedeny konkrétní hodnoty): 

 

• G – [N] – tíha letounu (4635,225 N) 

• ρ – [kg/m3] – hustota vzduchu (1,225 kg/ m3) 

• Skř – [m2] – nosná plocha křídla (10,25 m2) 

• CLkř – [-] – maximální součinitel vztlaku křídla – vztlakové klapky v přistávací poloze 

(2,3292) – určeno pomocí programu Glauert III 

 

Vztah pro výpočet je pak následující: 
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    (5.10) 

 

Výsledné hodnoty VS0 pro různé hodnoty MTOW jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

MTOW VS0 

[kg] [km/h] 
450 62,55 

472,5 64,09 
480 64,60 
544 68,77 
600 72,23 

 

Tab. 5.4: Hodnoty rychlosti VS0  při různých MTOW 
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Pozn.: V tabulce 5.4 vypočtené hodnoty vyšší než 65 km/h jsou pro MTOW, jak ji stanovují 

ostatní předpisy. Všechny tyto hodnoty VS0 daným předpisům vyhovují. 

 

Pádová rychlost v čisté konfiguraci VS1 

 

Vztah pro výpočet: 
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            (5.11) 

 

, kde 

 

• CL1kř – [-] – součinitel vztlaku křídla v čisté konfiguraci (1,885) – určeno pomocí 

programu Glauert III 

 

Výsledné hodnoty VS1 pro různé hodnoty MTOW jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

MTOW VS1 

[kg] [km/h] 
450 69,53 

472,5 71,25 
480 71,81 
544 76,45 
600 80,29 

 

Tab.5.5: Hodnoty rychlosti VS1  při různých MTOW 

 

Maximální rychlost horizontálního letu VH 

 

Rychlost VH je charakterizována jako dosažitelná rychlost při maximálním výkonu 

v horizontálním letu (více viz. 4.6 Určení základních výkonů – Maximální rychlost 

horizontálního letu VH). 
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Část letounu 
Rozměr 

čelné plochy 
[m2] 

Kusů 
Celková čelní 
plocha Sx [m

2] 

Součinitel 
tvarového 
odpru cxx 

Součinitel 
škodlivého 
odporu cD 

trup   1,524 1 1,524 0,15 0,0223 
vodorovná 0,235 1 0,235 0,01 0,0002 ocasní 

plocha svislá 0,070 1 0,070 0,01 0,0001 
vzpěry 0,022 3 0,066 0,25 0,0016 

podvozek 
kola 0,060 3 0,180 0,12 0,0021 

součet 0,0263 

  
interfrence 

10% 0,0026 
Celkový součinitel škodlivého odporu letounu 0,0289 

 

Tab.5.6: Určení celkového škodlivého odporu letounu 
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Graf 5.4: Letová polára dvoumístného UL letounu 

 

Součinitel vztlaku cL Celkový součinitel odporu letounu cD  

-0,70 -0,671 
-0,60 -0,571 
-0,50 -0,471 
-0,40 -0,371 
-0,30 -0,271 
-0,20 -0,171 
-0,10 -0,071 
0,00 0,029 
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0,10 0,129 
0,19 0,214 
0,29 0,314 
0,39 0,414 
0,49 0,514 
0,59 0,614 
0,69 0,714 

 

Tab. 5.7: Určení celkového škodlivého odporu letounu 
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      (5.12)  

      

, kde 

 

• P – [HP] – výkon motoru – JABIRU 3300 - 120 HP, ROTAX 912 UL – 80 HP 

• S – [m2] – nosná plocha křídla 

• η – [-] – účinnost vrtule – ideální hodnota, záleží na nastavení úhlu náběhu listů 

• cd min – [-] -  minimální celkový součinitel odporu letounu 

 

V případě provozu navrhovaného ULL v působnosti francouzského předpisu ULM je 

nutné osadit UL letoun motorem o maximálním výkonu nejvýše 60kW/80 HP. V tomto 

případě pak výpočet VH vypadá následovně: 
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 (5.13) 

 

Možný je i provoz tohoto UL letounu v působnosti předpisů, které stanoví MTOW na 

nižší hodnotu než je určená tímto návrhem. Jde např. o americké LSA, kde by provoz byl 

možný za předpokladu, že bude VH snížená na maximálně 222,2 km/h. Lze toho dosáhnout 

např. nastavením úhlu listů vrtule na menší úhel. Tato změna bude mít navíc za následek 

zvýšení stoupavosti. 
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Nepřekročitelná rychlost letu VNE 

 

 Nepřekročitelná rychlost při normálním provozu jakéhokoliv letounu nesmí být nikdy 

překročena. Když by k tomu došlo, může dojít při manévru k destrukci letounu. Následující 

výpočet je pouze přibližný VNE se stanoví po zalétávacích letech, kdy je tato rychlost 

dosažena (jen za klidného počasí a s maximální opatrností) pro ověření letových vlastností 

v celém rozsahu rychlostí tedy od VS0 až právě po VNE. Určuje se následujícím vztahem: 

 

⇒==≥ hkmVV HNE /14,30612,255*2,1*2,1  volím 307 km/h  (5.13) 

 

 Po provedení výpočtu je vhodné zvolit nejnižší možnou hodnotu. Důvodem je 

zachování příznivé prázdné hmotnosti konstrukce letounu, která musí být na zvolenou VNE 

dimenzována. 

 

Stoupavost VZ 

 

Rychlost 
letu [km/h] 

Potřebný 
výkon [kW] 

Účinnost 
vrtule 

Využitelný 
výkon [kW] 

Rozdíl 
výkonů [kW] 

Stoupavost 
Vz [m/s] 

338,83 181,41 0,87 77,865 -103,54 -17,59 
253,94 78,81 0,82 73,39 -5,42 -0,92 
205,58 44,24 0,7 62,65 18,41 3,13 
177,16 30,49 0,6 53,7 23,21 3,94 
157,95 23,61 0,53 47,435 23,83 4,05 
143,87 19,69 0,48 42,96 23,27 3,95 
132,97 17,27 0,44 39,38 22,11 3,76 
124,23 15,71 0,4 35,8 20,09 3,41 
117,00 14,66 0,36 32,22 17,56 2,98 
110,90 13,96 0,33 29,535 15,58 2,65 
105,66 13,47 0,31 27,745 14,27 2,42 
101,10 13,15 0,29 25,955 12,81 2,18 
97,08 12,93 0,27 24,165 11,23 1,91 
93,50 12,80 0,26 23,27 10,47 1,78 

 

Tab.5.8: Tabelární způsob určení maximální stoupavosti 
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Potřebný a využitelný výkon

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

v [km/h]

P
 [

k
w

] Pp

Pv

 
Graf 5.5: Graf potřebného a využitelného výkonu u  jednomístného UL letounu 

 

Maximální rozdíl výkonů kWP 34,28max =∆            při   hkmV /182=  
 

 

sm
G

P
Vz /17,9

81,9315

100034,28max
=

⋅

⋅
=

∆
=    (5.14) 

 

Výkon 
motoru 

MTOW Stoupavost 
Při rychlosti 

letu 
[kW] [kg] [m/s] [km/h] 
89,5 450 7,68 165 
60 450 3,73 136,8 

89,5 472,5 6,99 157,2 
60 472,5 3,30 140,17 

89,5 480 6,77 157,5 
89,5 544 5,13 168,7 
89,5 600 4,05 158 

 

Tab. 5.9: Hodnoty stoupavosti při možných MTOW a výkonech motorů 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 - 71 - 

 

5.7 Skica navrhovaného dvoumístného ULL 

 

 
Obr. 5.5: Základní skica navrhovaného dvoumístného UL letounu (vloženo z programu AutoCAD) 
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6. Porovnání návrhů s vybranými UL letouny vyráběnými v ČR 

 

6.1 Jednomístné ULL vs. Atec 212 Solo, Flyingmachines B - 612  

 

Atec 212 Solo 

 

UL letoun Atec 212 Solo je jednomotorový dolnoplošný samonosný letoun převážně 

kompozitové konstrukce určený převážně pro sportovní létání. 

Křídlo lichoběžníkového půdorysu bylo v mírně upravené podobě převzato z modelu 

Atec 321 Faeta, profil SM 701. Konstrukčně je to vyztužená skořepina potažená uhlíkovým 

sendvičem. Hlavní nosník je dřevěný, sycený syntetickou pryskyřicí. Centroplán tvoří 

příhradová konstrukce z CrMo trubek. Vztlaková mechanizace na odtokové hraně je tvořena 

manuálně nebo elektricky ovládanými vztlakovými klapkami.  

Trup oválného průřezu je v provedení uhlíkové skořepiny vyztužené výztuhami a 

přepážkami voštinové konstrukce. V místě pod nohama pilota je osazena integrální palivová 

nádrž o objemu 50 litrů. Palubní deska je osazena běžnou sadou přístrojů pro kontrolu letu a 

chodu motoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab 6.1: Technická data a výkony UL letounu Atec 212 Solo [25] 

 

Ocasní plochy klasického uspořádání jsou integrální částí trupu. Výškovka je ovládána 

tuhým táhlem, obsahuje také vyvažovací plošku manuálně nebo elektricky ovládanou. 

Směrovka je řízena ocelovými lany. 

Rozpětí křídel [m] 7,48 
Délka [m] 5,2 
Nosná plocha [m2] 7,27 
Plošné zatížení [kg/m2] 41,27 
Prázdná hmotnost [kg] 200 
MTOW [kg] 300 
VS0 [km/h] 65 
VS1 [km/h] 77 
VH [km/h] 220 
VNE [km/h] 290 
Stoupavost [m/s] 7 
Motor [kW] 48 
Objem nádrže [l] 50 
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Podvozek je pevný, v dvoukolém uspořádání s řízeným ostruhovým kolem je tvořen 

kompozicovými nohami s koly 350 x 120 mm vybavenými aerodynamickými kryty a 

hydraulicky ovládanými kotoučovými brzdami.    

Pohonná jednotka je standardně tvořena dvoutaktním vodou chlazeným motorem 

Rotax o výkonu 48 kW, alternativně může být osazen i čtyřtaktní vodou chlazený motor 

Rotax o výkonu 59 kW. 

 

 
Obr. 6.1: UL letoun Atec 212 Solo [25] 

 

Flyingmachines B - 612 

 

UL letoun Flyingmachines B - 612 je jednomotorový dolnoplošný samonosný letoun 

smíšené konstrukce určený převážně pro sportovní létání. 

Křídlo obdélníkového půdorysu celokompozitové konstrukce s jedním kompozitovým 

nosníkem, vyráběné v negativních formách. Na odtokové hraně jsou rozměrné manuálně 

ovládané vztlakové klapky.  

Trup obdélníkového průřezu se zaoblenou horní částí za kabinou je složen 

z duralových nosníků a polystyrénových žeber potažených syntetickou tkaninou Ceconite. 

Malá přístrojová deska je integrální součástí krytu pilotního prostoru a odklápí se společně 

s ním směrem doprava. Palivová nádrž o objemu 30 litrů je umístěna mezi přístrojovou 

deskou a protipožární přepážkou. 
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Ocasní plochy v klasickém uspořádání jsou, stejně jako křídlo, celokompozitové 

konstrukce. VOP je přizpůsobena pro snadnou demontáž Výškovka je ovládána tuhým táhlem 

a směrovka ocelovými lany. 

Podvozek je mechanicky zatahovatelný, v tříkolém uspořádání s řízeným příďovým 

kolem. Vybaven je diferenciálními brzdami pro usnadnění pohybu po zemi. Nohy podvozku 

jsou provedeny jako příhradové konstrukce.  

Pohonná jednotka je standardně tvořena dvoutaktním vzduchem chlazeným motorem 

Rotax o výkonu 37 kW, alternativně může být osazen i čtyřtaktní vzduchem chlazený motor 

HKS o výkonu 45 kW. 

 

Rozpětí křídel [m] 6,9 
Délka [m] 4,8 
Nosná plocha [m2] 6,8 
Plošné zatížení [kg/m2] 44,12 
Prázdná hmotnost [kg] 175 
MTOW [kg] 300 
VS0 [km/h] 65 
VS1 [km/h] - 
VH [km/h] 250 
VNE [km/h] 270 
Stoupavost [m/s] 5 
Motor [kW] 37 
Objem nádrže [l] 30 

 

Tab. 6.2: Technická data a výkony UL letounu Flyingmachines B – 612 [26] 

 

 
 

Obr. 6.2: UL letoun Flyingmychines B – 612 [26] 
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Srovnání s navrženým jednomístným ULL 

 

Parametr 
Atec 212 

Solo 
Flyingmachines 

B - 612 
Navrhované  

jednomístné ULL 
Rozpětí křídel [m] 7,48 6,9 7 
Délka [m] 5,2 4,8 5,1 
Nosná plocha [m2] 7,27 6,8 6,88 
Plošné zatížení [kg/m2] 41,27 44,12 45,8 
Prázdná hmotnost [kg] 200 175 209 
MTOW [kg] 300 300 315 
VS0 [km/h] 65 65 64,85 
VS1 [km/h] 77 neudána 80,95 
VH [km/h] 220 250 284,87 
VNE [km/h] 290 270 342 
Stoupavost [m/s] 7 5 9,17 
Motor [kW] 48 37 64 
Objem nádrže [l] 50 30 60 

 

Tab. 6.3: Srovnání navrhovaného jednomístného ULL s UL letouny Atec 212 Solo a Flyingmachines B – 612 
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Graf 6.1: Srovnání navrhovaného jednomístného ULL s UL letouny Atec 212 Solo a Flyingmachines B – 612 
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Graf 6.2: Srovnání navrhovaného jednomístného ULL s UL letouny Atec 212 Solo a Flyingmachines B – 612 

(pokračování) 

 

6.2 Dvoumístné ULL vs. AirLony Skylane a TL Ultralight Sirius 

 

AirLony Skylane 

 

UL letoun AirLony Skylane je dvoumístný jednomotorový vzpěrový hornoplošný 

letoun smíšené konstrukce určený převážně pro rekreační létání, leteckou turistiku a 

s možností provádět aerovleky. 

Křídlo je složeného půdorysu (ve středu obdélník a kraje lichoběžník) dřevěné 

konstrukce s jedním hlavním a jedním pomocným nosníkem, osazeno profilem MS (1) – 313. 

Potah torzní skříně před hlavním nosníkem je tvořen překližkou a potah zadní části je 

proveden syntetickou tkaninou. V torzní skříni obdélníkové části křídla jsou osazeny 

integrální palivové nádrže o celkovém objemu 70 litrů. Štěrbinové elektricky ovládané 

vztlakové klapky o hloubce 29% bSAT se vychylují  na 13°, 29° a 37°. 

Trup téměř kruhového průřezu je konstruován jako skořepina ze skelného laminátu a 

pěnové výplně. Bohatě prosklená pilotní kabina je vybavena zdvojeným řízením volantového 

typu a základní sadou přístrojů pro kontrolu letu a chodu motoru. Za posuvnými sedadly 

v konfiguraci vedle sebe se nachází zavazadlový prostor až pro 30 kg zavazadel.  

Ocasní plochy v klasickém uspořádání jsou, stejně jako křídlo, dřevěné konstrukce. 

Potah dřevěných nosníků a žeber tvoří překlížka a syntetická tkanina. Profil ocasních ploch je 
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symetrický NACA 0012. Kýlová část SOP je integrální součástí trupu, tedy kompozicové 

skořepinové konstrukce. 

Podvozek je pevný v tříkolém uspořádání s řízeným příďovým kolem. Vybaven je 

diferenciálními hydraulicky ovládanými kotoučovými brzdami pro usnadnění pohybu po 

zemi. Hlavní podvozek tvoří laminátová pružina a příďová noha je vlečného typu volně 

otočná o 360°.  

Pohonná jednotka je standardně tvořena čtyřtaktním vodou chlazeným motorem Rotax 

o výkonu 59 kW, alternativně může být osazen jakýmkoliv motorem o výkonu 37 – 73 kW a 

hmotnosti 50 – 80 kg. 

 

Parametr AirLony Skylane 
Rozpětí křídel [m] 8,95 
Délka [m] 6,65 
Nosná plocha [m2] 10,57 
Plošné zatížení [kg/m2] 44,7 
Prázdná hmotnost [kg] 258 
MTOW [kg] 472,5 
VS0 [km/h] 64 
VS1 [km/h] - 
VH [km/h] 216 
VNE [km/h] 250 
Stoupavost [m/s] 5 
Motor [kW] 59 
Objem nádrže [l] 84 

 

Tab. 6.4: Technická data a výkony UL letounu AirLony Skylane [27] 

 

 
Obr. 6.3: UL letoun AirLony Skylane [27] 
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TL Ultralight Sirius 

 

UL letoun TL Ultralight Sirius je dvoumístný jednomotorový vzpěrový hornoplošný 

letoun celokompozitové konstrukce určený převážně pro leteckou turistiku s možností 

provádět aerovleky. Standardně je vybaven záchranným padákovým systémem. 

Křídlo je složeného půdorysu (ve středu obdélník a kraje lichoběžník) skořepinové  

konstrukce z uhlíkového kompozitu. V obdélníkové části křídla jsou osazeny integrální 

palivové nádrže o celkovém objemu 130 litrů. Štěrbinové elektricky ovládané vztlakové 

klapky zabírají celou odtokovou hranu křídla v obdélníkové části. 

Trup je konstruován jako skořepina z uhlíkového laminátu. Pilotní kabina je vybavena 

zdvojeným řízením volantového typu a základní sadou přístrojů pro kontrolu letu a chodu 

motoru, které mohou na přání být nahrazeny digitálními integrovanými přístroji jako např. 

EFIS nebo EMS. Za sedadly v konfiguraci vedle sebe se nachází zavazadlový prostor o 

objemu 415 litrů. Ocasní část trupu je standardně vybavena vlečným zařízením, na které lze 

připojit kluzák o MTOW až 720 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6.5: Technická data a výkony UL letounu TL Ultralight Sirius [28] 

 

Ocasní plochy v klasickém uspořádání jsou celokompozitové konstrukce. Výškové 

kormidlo je dělené a nese elektricky ovládanou vyvažovací plošku. Kýlová část SOP je 

integrální součástí trupu, tedy kompozicové skořepinové konstrukce. 

Parametr TL Ultralight Sirius 
Rozpětí křídel [m] 9,4 
Délka [m] 6,75 
Nosná plocha [m2] 11,15 
Plošné zatížení [kg/m2] 53,8 
Prázdná hmotnost [kg] 297 
MTOW [kg] 600 
VS0 [km/h] 60 
VS1 [km/h] - 
VH [km/h] 230 
VNE [km/h] 262 
Stoupavost [m/s] 8 
Motor [kW] 73 
Objem nádrže [l] 130 
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Podvozek je pevný v tříkolém uspořádání s řízeným příďovým kolem. Vybaven je 

hydraulicky ovládanými kotoučovými brzdami. Hlavní podvozek tvoří laminátová pružina a 

všechny tři kola jsou zakryty aerodynamickými kryty. 

Pohonná jednotka je standardně tvořena čtyřtaktním vodou chlazeným motorem Rotax 

o výkonu 73 kW, alternativně může být osazen čtyřtaktními vodou chlazenými motory Rotax 

o výkonu 59 kW a 85,8 kW, z nichž druhý jmenovaný je vybaven turbokompresorem. 

 

 
Obr. 6.4: UL letoun TL Ultralight Sirius [28] 

 

Srovnání v navrženým dvoumístným ULL 

 

Parametr 
AirLony 
Skylane 

TL Ultralight 
Sirius 

Navrhované 
dvoumístné ULL 

Rozpětí křídel [m] 8,95 9,4 9 
Délka [m] 6,65 6,75 6,48 

Nosná plocha [m2] 10,57 11,15 10,25 
Plošné zatížení [kg/m2] 44,7 53,8 58,5 
Prázdná hmotnost [kg] 258 297 265,5 

MTOW [kg] 472,5 600 600 
VS0 [km/h] 64 60 72,2 
VS1 [km/h] - - 80,3 
VH [km/h] 216 230 255,12 

VNE [km/h] 250 262 307 
Stoupavost [m/s] 5 8 4,05 

Motor [kW] 59 73 89,5 
Objem nádrže [l] 84 130 130 

 

Tab. 6.5: Srovnání navrhovaného dvoumístného ULL s UL letouny AirLony Skylane  TL Ultralight Sírius 
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Graf 6.3: Srovnání navrhovaného dvoumístného ULL s UL letouny AirLony Skylane  a TL Ultralight Sirius  
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Graf 6.4: Srovnání navrhovaného dvoumístného ULL s UL letouny AirLony Skylane  a TL Ultralight Sirius 

(pokračování) 
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7. Zhodnocení dosažených cílů 

 
Přehled českých a vybraných zahraničních předpisů letové způsobilosti pro UL 

letouny aerodynamicky řízené je obsahem kapitoly 2; tento přehled bylo nutné vytvořit pro 

další vytvoření dalších kapitol. Příloha I obsahuje kompletní přehled předpisových požadavků 

uvedených předpisů. 

Porovnání jednotlivých předpisů mezi sebou ukázalo nejlepší oblasti hlavních 

sledovaných veličin  (VS0 a MTOW). V těchto oblastech se pak další část práce pohybuje. 

Byly provedeny základní konstrukční návrhy UL letadel, kdy při jejich vypracování 

byla snaha vyhovět v maximální možné míře uvedeným předpisům. Z důvodu velkého 

rozmezí MTOW byly provedeny konstrukční návrhy jednomístného a dvoumístného UL 

letadla. Některé předpisy těmito požadavky pokryty nejsou (FAR PART 103) z důvodu 

přílišné odlišnosti jejich požadavků od jiných předpisů. 

Porovnání provedených základních konstrukčních návrhů s vybranými typy 

profesionálně vyráběných UL letadel v České republice ukázalo, že vypracované návrhy se 

pohybují v kategorii vysoce výkonných UL letadel. To je především způsobeno použitím 

motorů, které disponují výkonem mírně vyšším než je současný zažitý standard v těchto 

kategoriích UL letadel.  

Lze také říct, že zejména vypracovaný návrh dvoumístného UL letadla je poměrně 

dosti univerzální v možnosti provozování za MTOW 450 až 600 kg a pokrývá tak všechny 

požadavky na dvoumístné UL letadlo z pohledu všech příslušných uvedených předpisů. 

Jedinou námitkou může být to, že v prostředí brazilského předpisu RBHA 103A není plně 

využita hranice MTOW stanovené na 750 kg. Zde vyvstává totiž obdobný problém jako u 

kategorie jednomístných UL letadel s kategorií FAR PART 103.  
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8. Závěr 

 
První část této diplomové práce jsem věnoval vytvoření přehledu provozních a 

stavebních požadavků předpisů určených pro ultralehké a lehké sportovní letouny a také jejich 

vzájemné porovnání. Z něj vychází pak skutečnosti, že nejvíce sledované parametry – pádová 

rychlost v přistávací konfiguraci a maximální vzletová hmotnost – se pohybují ve značném 

rozpětí. To dává značné možnosti při konstrukčních návrzích a v provozu lze tedy spatřit 

letouny různě rychlé a o různé vzletové hmotnosti. Je jasné, že konstruktéři při návrhu 

využívají plných možností, tak jak je jednotlivé předpisy stanoví, a reálně se pak pohybují 

výše uvedené parametry těsně pod nebo na samé hranici stanovené předpisem. 

Druhá část diplomové práce ukazuje zjednodušené postupy, jak lze navrhnout základní 

parametry ultralehkých a lehkých sportovních letadel. Základní myšlenkou této části bylo 

vyhovění požadavkům co možná největšímu počtu předpisů uvedených v první části 

diplomové práce. V praxi je tento způsob postupu návrhu velmi výhodný, protože takto lze 

dosáhnout lepší prodejní cenu letounu v souvislosti s tím, že není potřeba pro každý nový 

předpis výrazně návrh upravovat. Tento přístup má ovšem i nevýhodu. Tím, že každý předpis 

má určité specifické požadavky, většinou vychází konečný univerzální navržený letoun méně 

výkonný než v případě kdyby se návrh specializoval na malý počet nebo jen jediný předpis. 

Z tohoto důvodu je nutné již při návrhu pečlivě volit předpisy, za kterých bude navrhovaný 

letoun pravděpodobně provozován. 
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