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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

KRIŠTŮFEK, T. Využití vrtulníků R22: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2011, 60 s. Vedoucí práce: 

Ing. Pospíšil, M. 

Bakalářská práce se zabývá využitím vrtulníků R22. Úvodní část práce je věnována historii 

americké společnosti Robinson Helicopter Company a jeho zakladateli Franku 

Robinsonovi. Další části zahrnují popis, údržbu, provozní podmínky a nouzové postupy 

vrtulníku R22 Beta II. Jsou zde také uvedené různé typy R22 a jejich uplatnění v praxi při 

různých činnostech. Samostatnou kapitolu tvoří průběh leteckého výcviku pro získání 

průkazu způsobilosti soukromého pilota vrtulníku R22 a seznam leteckých společností, 

které tento výcvik nabízejí. V závěru se nachází srovnání vrtulníků R22 Beta II, R44 série 

Raven a R66 Turbine vyráběných společnosti Robinson Helicopter Company. 
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ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

KRIŠTŮFEK, T. R22 Helicopters Utilization: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Transit, 2011, 60 p. 

Thesis head: Ing. Pospíšil, M. 

This thesis is dealing with R22 helicopters utilization. The introduction part of bachelor 

thesis is devoted to the history of the American Robinson Helicopter Company and its 

founder, Frank Robinson. Other parts include a description of helicopter R22 Beta II, 

its maintenance, operating conditions and emergency procedures. There are also different 

types of R22 and their practical application in various activities. The isolated chapter 

consists of pilot training to receive a private pilot's license R22 helicopter and the list 

of airline companies that offer this pilot training. In the conclusion of bachelor thesis there 

is a comparison of helicopters R22 Beta II, R44 Raven Series and R66 Turbine 

manufactured by Robinson Helicopter Company. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

Zkratka Český význam Anglický překlad 

AGL Výška nad povrchem země Above Ground Level 

BSME Bakalář strojního inženýrství 
Bachelor of Science in 

Mechanical Engineering 

CNC Počítačem řízený obráběcí stroj 
Computer Numerical 

Controlled 

CPL H Obchodní pilot vrtulníku 
Comercial Pilot Licence

Helicopter 

ELT Nouzový polohový vysílač 
Emergency locator 

transmitter 

FAA Letecký úřad pro USA 
Federal Aviation 

Administration 

HP 

 
Jednotka výkonu – koňská síla Horse Power 

IGE Přízemní efekt In Ground Effect 

ISA Mezinárodní Standardní Atmosféra 
International Standart 

Atmosphere 

ISO 9001 Norma jakosti řady ISO 
International Organization for 

Standardization 

KIAS 
Indukovaná vzdušná rychlost 

v knotech 
Knots Indicated Air Speed 

LAA ČR 
Letecká Amatérská Asociace České 

republiky 
 

LPS Letecké práce a služby  

MTOM Maximální vzletová hmotnost Maximum Take Off Mass 

OAT Venkovní teplota vzduchu Out Air Temperature 



 

9 

PPL H Soukromý pilot vrtulníku 
Private Pilot Licence

Helicopter 

RHC  
Robinson Helicopter 

Company 

UAV Bezpilotní letadlo Unmanned Aerial Vehicle 

ÚCL Úřad civilního letectví pro ČR  

VFR 
Let podle pravidel za vnější 

viditelnosti 
Visual Flight Rules 

VMC 
Meteorologické podmínky pro let 

za vnější viditelnosti 

Visual Meteorological 

Conditions 

cca Přibližně  

ft Jednotka délky – stopa Feet 

ot/min. Otáčky za minutu Revolutions per minute 

Předpis 

L6/III 

Letecký předpis L6 Provoz letadel 

část III 
 

s. r. o. Společnost s ručením omezeným  

vne Nepřekročitelná vzdušná rychlost  
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0 Cíle práce 

Cílem bakalářské práce je zpracovat problematiku, která se týká využití vrtulníků R22 

a jejich variant v praxi, dále popisu vrtulníku R22 Beta II, jeho konstrukce, systému řízení 

a základního vybavení vrtulníku. 

Dalším úkolem je popsat údržbu tohoto vrtulníku, bezpečné provozní podmínky a jeho 

nouzové postupy. Samostatnou kapitolu bude tvořit osnova leteckého výcviku pro získání 

průkazu způsobilosti soukromého pilota vrtulníku R22 a seznam leteckých společností, které 

nabízejí tento výcvik. 

Práce bude obsahovat vznik a vývoj americké společnosti Robinson Helicopter 

Company a představení jejich současných produktů na trhu, včetně srovnání technických 

parametrů těchto vrtulníků. Bakalářská práce bude také zahrnovat přílohu s obrázkovou 

dokumentací jednotlivých typů hlavních rotorů a tabulku převodních jednotek. 
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1 Úvod 

Se vznikem a vývojem různých odvětví lidských činností rostly požadavky na leteckou 

techniku. Vznikla potřeba vyvinout spolehlivý letecký prostředek, který bude schopný 

bezpečně operovat ve ztížených podmínkách a omezených prostorech. Důsledkem toho bylo 

sestrojení vrtulníku. 

Princip podobného zařízení byl popsán v Číně již ve 4. století př. n. l. Rovněž 

Leonardo da Vinci zhotovil nákres zařízení, které se nápadně podobalo vrtulníku. První 

jednorotorový vrtulník s vyrovnávacím rotorem byl vyroben v roce 1940 a jednalo se 

o vrtulník Vought Sikorsky VS 300. Postupem času došlo k vývoji nových technologií 

a inovaci materiálů, které zajišťovaly větší bezpečnost, spolehlivost a lepší využitelnost 

letecké techniky, zejména vrtulníků. Také Československo, resp. Zlínská letecká společnost, 

a. s. vyvinula svůj jediný sériově vyráběný vrtulník HC 2 Heli Baby. Tento typ byl 

zdokonalený a označený jako typ HC 102, ale výroba však byla ukončena. 

V 80. letech 20. století existovalo v Americe několik leteckých společností, které se 

zabývaly výrobou vrtulníků. Avšak společnost Robinson Helicopter Company, založená 

v roce 1973 americkým leteckým inženýrem Frankem Robinsonem, získala významnou 

pozici na světovém trhu. V roce 1975 tato společnost vyrobila prototyp lehkého 

jednorotorového dvousedadlového vrtulníku, který měl nízké pořizovací a provozní náklady. 

O čtyři roky později se tento vrtulník, označený jako typ R22, stal nejprodávanějším lehkým 

civilním vrtulníkem na světě. 

Od svého vzniku prošel prototyp vrtulníku R22 mnohaletým vývojem s četnými 

úpravami až do dnešní podoby. Současná verze vrtulníku, označená jako R22 Beta II, se 

vyznačuje snadnou údržbou, mimořádnými letovými a manévrovacími vlastnostmi, pro které 

se stala ideálním prostředkem při výcviku pilota vrtulníku. 

V současné době společnost Robinson Helicopter Company nabízí tři produkty, mezi 

které patří dvoumístný vrtulník R22 Beta II, čtyřmístný vrtulník R44 série Raven a pětimístný 

vrtulník R66 Turbine. 

Tato společnost se řadí k nejúspěšnějším leteckým společnostem na světě a zajišťuje 

pro své zákazníky servis prostřednictvím autorizovaných středisek po celém světě, včetně 

České republiky. 
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2 Vznik a vývoj společnosti Robinson Helicopter Company 

Společnost Robinson Helicopter Company byla založena v roce 1973 leteckým 

inženýrem Frankem Robinsonem. Tato společnost se zabývá vývojem, výzkumem a výrobou 

lehkých vrtulníků. Dnes RHC patří k nejúspěšnějším leteckým firmám na světě a ročně 

produkuje více lehkých vrtulníků než ostatní výrobci Severní Ameriky. Kromě výroby těchto 

vrtulníků se RHC zabývá také jejich údržbou a zajišťuje vzdělávací kurzy pro instruktory 

rotorového létání. 

2.1. Frank Robinson 

Frank Robinson se narodil 14. ledna 1930 ve státě Washington, kde v roce 1957 

vystudoval univerzitu (University of Washington) a získal titul BSME. Své studium zaměřil 

především na konstrukce vrtulníků. Dále absolvoval studium leteckého inženýrství (Wichita 

State University). Frank Robinson zahájil svou kariéru ve společnosti Cessna Aircraft 

Company, kde pracoval na návrhu čtyřmístného vrtulníku Skyhook CH 1. Od roku 1967 se 

Frank Robinson podílel po dobu dvou let na výzkumu a vývoji vrtulníků společnosti Bell 

Helicopter Company. Zde získal pověst jako odborník pro konstrukce vyrovnávacích rotorů. 

V roce 1969 začal Frank Robinson působit u společnosti Hughes Helicopter Company, kde 

také uplatnil své zkušenosti a znalosti při vývoji nového vyrovnávacího rotoru pro vrtulník 

Hughes 500. Jeho zájem o rotorové létání byl tak velký, že začal pracovat na své vlastním 

návrhu nového vrtulníku. Navrhl a vytvořil koncept lehkého vrtulníku, který měl menší 

pořizovací cenu a podstatně nižší provozní náklady než kterýkoliv dostupný vrtulník na trhu. 

Žádný z jeho tehdejších zaměstnavatelů neocenil jeho návrh nového vrtulníku, a proto v roce 

1973 zakládá svou vlastní společnost pod názvem Robinson Helicopter Company. Během své 

pracovní kariéry Frank Robinson získal řadu ocenění za úspěšnou podnikatelskou činnost 

a přínos v rozvoji letecké a vesmírné techniky. 

2.2. Robinson Helicopter Company 

Společnost sídlí na letišti Torrance ve státě Kalifornie a od roku 1994 disponuje 

výrobními prostory o celkové rozloze 26 000 m2. Výrobní haly jsou vybaveny moderními 

obráběcími CNC stroji. RHC je držitelem certifikace ISO 9001 pro stálé zvyšování 

spokojenosti zákazníků, jakosti výroby a služeb. 

První koncept lehkého dvousedadlového vrtulníku R22 navrhl Frank Robinson doma 

ve svém obývacím pokoji. Prototyp vrtulníku R22 byl zkonstruován na letišti Torrance 

a poprvé se vznesl 28. srpna 1975. Pilotoval ho sám Frank Robinson. V roce 1979 získal 
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vrtulník R22 FAA typovou certifikaci a téhož roku se stal nejprodávanějším civilním 

vrtulníkem na světě. V březnu 1981 společnost RHC obdržela FAA výrobní certifikát (FAA 

Production Certificate), který umožňuje společnosti RHC provádět vlastní kontrolu 

vyrobených vrtulníků a jejich testování. 

Dalším produktem společnosti RHC byl čtyřsedadlový vrtulník R44 s velkým 

výkonem a vysokou cestovní rychlostí. Prototyp vrtulníku R44 se poprvé vznesl 31. března 

1990. Koncem roku 1992 získal tento vrtulník typovou certifikaci FAA a začala jeho sériová 

výroba. V březnu 2007 společnost RHC zahájila vývoj nového pětimístného vrtulníku R66, 

poprvé s turbínovým motorem. V červnu 2010 společnost RHC obdržela pro tento vrtulník 

FAA typovou certifikaci. Všechny tyto produkty jsou vyráběny v různých variantách, 

například pro operace na vodní hladině nebo pro speciální účely policie. 

V listopadu 2007 RHC vyrobila svůj 8 000. vrtulník. V roce 2008 tato společnost 

překročila svůj rekord v roční produkci lehkých vrtulníků, a to výrobou 893 kusů těchto 

vrtulníků. Současný cíl společnosti RHC je zaměřit se na zdokonalování a výrobu 

nízkonákladových vrtulníků s turbínovým pohonem, které budou cenově dostupným 

produktem na trhu ve své kategorii. 

Po odchodu Franka Robinsona do důchodu, ve svých 80 letech, se stal prezidentem 

společnosti RHC jeho syn Kurt Robinson. Viceprezidentem je Wayne Walden, finančním 

ředitelem a právním zástupcem společnosti je Tim Goetz, technickým ředitelem je Peter Riedl 

a ředitelem prodeje a marketingu je Terry Hane. 

V současné době má RHC asi 1200 zaměstnanců a její globální síť zahrnuje více než 

130 autorizovaných prodejců a 290 servisních středisek v 50 zemích světa, včetně Číny 

a Ruska. Mezi autorizovaná servisní střediska vrtulníků RHC pro Českou republiku patří: 

AEROCENTRUM, spol. s r. o., HELI CZECH, s. r. o., LPS, Letecké práce a služby, s. r. o. 

a NISA AIR, s. r. o. 
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3 Popis a údržba vrtulníku R22 Beta II 

Vrtulník (anglicky helicopter) je motorové letadlo těžší než vzduch, které je schopné 

letu v atmosféře nezávisle na zemském povrchu. Let je způsoben vlivem aerodynamických sil 

vznikajících na rotujících nosných plochách. Tyto nosné plochy se nazývají listy a jsou pevně 

spojeny s poháněnou hlavou, která se nazývá hlavní rotor. Osy poháněných rotorů jsou 

v podstatě svislé. [19] 

3.1. Rozdělení vrtulníků 

Vrtulníky můžeme rozdělit podle určitých kritérií, a to podle počtu rotorů, způsobu 

řízení, vzletové hmotnosti a podle výkonnosti. Podle počtu rotorů dělíme vrtulníky: 

 jednorotorové, 

 vícerotorové. 

Jednorotorové vrtulníky se v dnešní době používají nejčastěji. Reakční moment 

hlavního rotoru je vyvažován vyrovnávacím rotorem, který se nachází v zadní části trupu 

vrtulníku. Jedná se o koncepci poměrně levnou, jednoduchou a velmi spolehlivou. 

Nevýhodou je, že část výkonu motoru je spotřebována na pohon vyrovnávacího rotoru. 

Mezi vícerotorové vrtulníky patří vrtulníky se dvěma protiběžnými rotory nad sebou. 

Tato koncepce nepotřebuje vyrovnávací rotor, protože nosné rotory jsou protiběžné. Reakční 

momenty jednotlivých rotorů se navzájem kompenzují. Nevýhoda této konstrukce spočívá 

v tom, že aerodynamické vlastnosti rotorů se navzájem ovlivňují. Vlivem mávání 

jednotlivých listů rotorů je potřebná dostatečná vzdálenost mezi oběma rotory. Konstrukce 

rotorové hlavy je pak mnohem složitější a těžší. Vrtulníky se dvěma uspořádanými rotory za 

sebou mají také protiběžné rotory, nevzniká tak potřeba kompenzace reakčního momentu. 

Výhodou je dobrá podélná stabilita a malá citlivost na změnu polohy těžiště. Nevýhodou je 

konstrukčně velmi složitá řídicí soustava a transmisní soustava, která musí zajistit v nosném 

režimu a v režimu autorotace stejný počet otáček obou rotorů. Mezi další způsoby uspořádaní 

rotorů patří vrtulníky se dvěma příčně uspořádanými rotory. Reakční moment kompenzují dva 

protisměrné rotory. Výsledkem je dobrá řiditelnost a příčná stabilita této koncepce. 

Zmenšením vzdálenosti mezi dvěma příčnými rotory tak vzniká další koncepce vrtulníku 

s překrývajícími se příčnými rotory. Tato konstrukce vyžaduje perfektní synchronizaci otáček 

obou rotorů. Vrtulníky s více než dvěma nosnými rotory nejsou konstruovány velmi často. 

Obrázková dokumentace jednotlivých typů rotorů se nachází v příloze (obr. A.II – obr. A.VI). 
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Vrtulníky můžeme dále dělit podle způsobu řízení směru letu, a to na vrtulníky 

s přímým řízením a nepřímým řízením. Přímé řízení směru vrtulníku je založené na principu 

naklánění vektoru tahu nosného rotoru, který vytvoří moment k těžišti vrtulníku. Směrové 

řízení u většiny dnešních vrtulníků je způsobené cyklickou změnou úhlu nastavení 

jednotlivých listů rotoru, která zapříčiňuje naklánění výsledného vektoru tahu rotoru. Nepřímé 

směrové řízení funguje na principu vzniku momentu k těžišti vrtulníku. Moment vzniká 

dodatečnou vrtulí, plynovou tryskou nebo rotorem umístěným na rameni vůči těžišti 

vrtulníku. Za nepřímé řízení může být považováno řízení směru letu vrtulníků změnou 

nastavení úhlu ocasních ploch při dopředném letu. 

U dvoumotorových vrtulníků s uspořádanými rotory za sebou a vedle sebe dochází ke 

směrovému řízení vlivem odlišného naklánění výsledných vektorů tahů jednotlivých rotorů. 

Směrové řízení u dvoumotorových vrtulníků s umístěnými rotory nad sebou je založené na 

odlišné velikosti reakčních momentů obou rotorů. K řízení směru u jednomotorových 

vrtulníků se využívá nepřímého řízení vyrovnávacího rotoru umístěného v zadní části 

ocasního nosníku. 

Všechny vrtulníky, které jsou vedeny v rejstříku letadel ÚCL můžeme rozdělit do 

několika kategorií a to: lehké, střední, těžké a super těžké vrtulníky (tab. 3.1). 

Rozdělení vrtulníků podle vzletové hmotnosti 

Kategorie 

vrtulníku 

Vzletová hmotnost 
od [kg] 

Vzletová 
hmotnost do 

[kg] 

Představitel 
vrtulníku 

Vzletová 
hmotnost 

vrtulníků [kg] 

Lehké 

 1 000 Robinson R22 622 

>1 000 3 000 Bo 105 2 500 

Střední >3 000 8 000 Super Cobra 6 690 

Těžké >8 000 12 000 AH 64 Apache 9 570 

Super těžké >12 000 Neomezené Mi 26 56 000 

Tab. 3.1 Rozdělení vrtulníků podle hmotnosti [1] 
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Ostatní vrtulníky, které mají maximální vzletovou hmotnost do 300 kg pro 1 osobu 

nebo 450 kg pro 2 osoby, spadají pod LAA ČR (tab. 3.2). V příloze se dále nacházejí 

převodní tabulky jednotek (tab. B.I, tab. B.II). 

Tab. 3.2 Rozdělení vrtulníků podle hmotnosti (LAC ČR) [18] 

Každý vrtulník musí splňovat určité bezpečnostní požadavky z hlediska provozu. Tím 

se myslí především schopnost vrtulníku udržovat určitou rychlost stoupání na daných 

traťových úsecích, schopnost vzletu a přistání na určitém místě. To vše musí být realizováno 

tak, aby vrtulník bezpečně překonal veškeré pevné objekty (překážky) v okolí. 

Podle předpisu L6/III dělíme vrtulníky z hlediska počtu motorů do kategorií A a B. Do 

kategorie A patří vícemotorové vrtulníky, u kterých jsou pohonné jednotky konstruovány 

odděleně. Oddělení motorů zajišťuje nezávislou funkčnost jednotlivých pohonných jednotek, 

například v případě požáru. Při vysazení kritické pohonné jednotky musí vrtulník zachovat 

požadovanou výkonnost a bezpečnost letu. Do kategorie B spadají jednomotorové vrtulníky 

nebo vícemotorové vrtulníky, které nejsou schopny zachovat bezpečnost letu v případě 

vysazení kritické pohonné jednotky. 

Podle výkonnosti dělíme vrtulníky do tří výkonnostních tříd. Vrtulníky spadající do 

první výkonnostní třídy musí být schopné bezpečně přistát při vysazení kritické pohonné 

jednotky v mezích použitelné délky přerušovaného vzletu nebo pokračovat do místa, kde lze 

bezpečně přistát. To se odvíjí podle toho, kdy nastane porucha. Vrtulníky druhé výkonnostní 

třídy musí v případě vysazení kritické pohonné jednotky být schopné bezpečně pokračovat 

v letu, mimo případy, kdy dojde k poruše kritické pohonné jednotky těsně při vzletu nebo při 

přistání. Vrtulníky třetí výkonnostní třídy vyžadují v jakékoli fázi letu vynucené přistání 

v případě vysazení kritické pohonné jednotky. Všechny jednomotorové vrtulníky spadají do 

kategorie B, třetí výkonnostní třídy. 

Rozdělení vrtulníků podle vzletové hmotnosti (LAA ČR) 

Kategorie 

vrtulníku 

Vzletová 
hmotnost do 

[kg] 

Představitel 
vrtulníku 

Vzletová 
hmotnost 

vrtulníků [kg] 

Počet 
osob 

Ultra lehké 
300 

Innovator Mosquito 

XEL Helicopter 
277 1 

450 CH 7 Kompress 450 2 
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3.2. Vrtulník Robinson R22 Beta II 

Vrtulník Robinson R22 Beta II je dvousedadlový lehký jednorotorový vrtulník 

s lyžinovým přistávacím zařízením (obr. 3.1). Tento vrtulník spadá do 3. výkonnostní třídy 

kategorie B. Jedná se o poslední a zároveň nejúspěšnější verzi původního prototypu R22 

z roku 1975, který prošel dlouholetým technickým vývojem, četnými úpravami a testováním. 

Model R22 Beta II byl poprvé představen v roce 1996. Základní cena tohoto vrtulníku činila 

135 000 dolarů. Vnější rozměry vrtulníku R22 Beta II jsou uvedeny v příloze (obr. A.I). 

V lednu 2006 společnost Robinson Helicopter Company vyrobila 4 000. kus tohoto 

vrtulníku. V současné době patří Robinson R22 Beta II mezi nejvýkonnější vrtulníky ve své 

hmotnostní kategorii na světě. Nízké provozní náklady, výborný výhled z pilotní kabiny 

a vynikající manévrovací schopnosti zajišťují všestranné využití tohoto vrtulníku při různých 

činnostech. 

 

Obr. 3.1 Robinson R22 Beta II [10] 

Konstrukce trupu vrtulníku R22 Beta II je převážně vytvořena svařením ocelových 

trubek a nýtovaného hliníkového plechu. Pilotní kabina, krycí dvířka k reduktoru a systému 

pohonu jsou zhotovené z laminátů a plastů. Ocasní nosník je zkonstruován z tenkostěnné 

skořepinové konstrukce, která je tvořena hliníkovým potahem, příčnými výztuhami 

a přepážkami. Nad motorovým prostorem a na jeho přední straně se nachází antikorozní 

protipožární stěna. 

Systém rotoru R22 Beta II je tvořen polotuhým nosným rotorem se dvěma 

celokovovými listy, které jsou uchycené v hlavě nosného rotoru pomocí samostatných 

vodorovných čepů. Vodorovné čepy dovolují mávání listů. Listy rotoru mají možnost otáčení 

kolem své podélné osy, tím mohou měnit úhel nastavení pro kolektivní a cyklické řízení 

vrtulníku, tzv. křidélkování. V místě kořenu listů rotoru se nachází pouzdro s ložisky, které je 

naplněné olejem a vzduchotěsně uzavřené. Náběžné hrany listů rotoru jsou vyrobené ze silné 

antikorozní oceli. Hlava nosného rotoru vrtulníku je upevněna kývacím čepem na hřídeli, 
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který je umístěný nad vodorovnými závěsy. Pomocí hnací hřídele se přenáší krouticí moment 

na hlavu rotoru s listy. Kývací a vodorovné čepy jsou uložené v samomazných teflonových 

ložiscích. Rotorový systém je znázorněn na obr. 3.2. 

Vyrovnávací rotor vrtulníku R22 Beta II slouží ke kompenzaci reakčního momentu 

nosného rotoru a ke směrovému řízení. Vyrovnávací rotor má výkyvnou hlavu a dva 

celokovové listy tvořené skořepinovým hliníkovým potahem s voštinovou výztuží a kovaným 

hliníkovým kořenem. Listy vyrovnávacího rotoru jsou opatřené vodorovným závěsem. 

Otáčky vyrovnávacího rotoru jsou svázané v poměru s otáčkami hlavního rotoru 

prostřednictvím reduktoru. Změny tahové síly vyrovnávacího rotoru se docílí změnami úhlu 

nastavení vyrovnávacích rotorových listů pomocí pedálů směrového řízení, které ovládá pilot. 

Ložiska kývavého uložení hlavy a ložiska stavění listů vyrovnávacího rotoru jsou teflonová 

a samomazná. Systém vyrovnávacího rotoru je znázorněn na obrázku 3.3. 

 

Obr. 3.2 Systém hlavního rotoru R22 Beta II [14] 

 

Obr. 3.3 Systém ocasního rotoru R22 Beta II [24] 
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Primární soustava řízení letu vrtulníku R22 Beta II zahrnuje směrové, cyklické 

a kolektivní řízení s ovládáním přípusti motoru. Soustava cyklického řízení vrtulníku je 

ovládána pákou cykliky, která je umístěná před sedadlem pilota. Cyklickým řízením se 

naklání řídicí deska nosného rotoru a zároveň se cyklicky mění úhel nastavení obou listů 

v průběhu každé otáčky rotoru. Dochází ke změně výsledného vektoru tahu nosného rotoru, 

tím se mění příčný a podélný sklon disku nosného rotoru vrtulníku. To umožňuje pohyb 

vrtulníku kolem své příčné osy (klopení) a podélné osy (klonění). Soustava kolektivního 

řízení vrtulníku se ovládá pákou kolektivu, která se nachází vlevo od pilota. Kolektivním 

řízením se mění úhel nastavení obou listů hlavního rotoru. Tím se mění výsledný vektor tahu 

nosného rotoru, který řídí svislý pohyb vrtulníku ve všech režimech letu. Ovládáním přípusti 

paliva se řídí otáčky motoru, a tudíž i otáčky nosného rotoru. Tento vrtulník je vybaven 

regulační soustavou motoru, která zajišťuje potřebné konstantní otáčky rotoru ve všech 

režimech letu. Na základě režimu letu regulátor otáček elektronicky upravuje přípusť, tím 

i potřebný výkon motoru. Regulátor otáček je účinný pouze nad 80 % otáček a slouží jako 

výpomoc pilotovi pro udržení otáček rotoru za normálních podmínek. Nemůže zabránit 

přetočení a nízkým otáčkám rotoru vlivem prudkých obratů za letu. Nad 4 000 ft (1 200 m) je 

regulátor méně účinný. Proto musí být změny výkonu vrtulníku pozvolné. Páčkový spínač 

regulátoru otáček a otočná rukojeť k ovládání přípusti paliva se nachází na páce kolektivního 

řízení vlevo u pilota. Soustava cyklického a kolektivního řízení se skládá z přípusti paliva, 

páky cykliky, páky kolektivu, táhel, úhlových pák, rotorové hřídele a výkyvné řídicí desky 

(obr. 3.4). 

 

Obr. 3.4 Primární soustava řízení [2] 
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Soustava směrového řízení vrtulníku R22 Beta II se skládá z nožních pedálů, táhel, 

úhlových pák, kladek, rotorové hřídele a soustavy pro změnu nastavení výkyvné hlavy rotoru. 

Změnou polohy nožního pedálu z neutrální polohy dojde ke změně úhlu nastavení listů 

vyrovnávacího rotoru. Tato změna úhlu nastavení ocasní vrtulky způsobí změnu výsledného 

vektoru tahu vyrovnávacího rotoru a tím otáčení vrtulníku kolem své svislé osy. 

Vrtulník R22 Beta II má nestavitelnou vodorovnou a svislou ocasní plochu. 

Vodorovná plocha ocasního nosníku (stabilizátor) slouží ke zlepšení podélné statické stability 

vrtulníku. Profil stabilizátoru je symetrický. Svislá plocha na ocasním nosníku (kýl) slouží 

k odlehčení vyrovnávacího rotoru při maximální rychlosti a také k zajištění směrové statické 

stability. 

Příčné řízení cykliky vrtulníku R22 Beta II je vybavené pružinovým vyvážením. 

Vyvážení se zapíná táhlem umístěným před pákou cykliky. 

Brzda rotoru je namontována na zadní straně reduktoru nosného rotoru a je ovládána 

lankem s rukojetí. Rukojeť brzdy je umístěná na zadní stěně nad sedadlem pilota. Před 

spuštěním motoru je nutné, aby byla brzda rotoru odjištěna. V případě aktivované brzdy je 

spínač startéru vyřazen z činnosti. Po zastavení motoru musí pilot vyčkat nejméně 30 vteřin, 

poté může zahájit brzdění rotoru. Použitím brzdy rotoru neprodleně po zastavení motoru může 

dojít k trvalému poškození brzdového obložení. 

Vrtulník R22 Beta II je poháněn jedním čtyřválcovým motorem s karburátorem typu 

Lycoming O 360 J2A. Motor má protilehlé válce s ventily, které jsou horizontálně umístěné 

v hlavě. Chlazení motoru zajišťuje vzduch hnaný radiálním ventilátorem. Pro provoz motoru 

je schválen vysokooktanový letecký benzín Avgas 100LL. Průměrná spotřeba paliva 

vrtulníku R22 Beta II je nižší než 34 l/hod. letu. Olejový systém tvoří mokrá kliková skříň 

s mazacím olejem. Olej je vháněn do mazacích míst pomocí tlakového čerpadla a poté stéká 

zpět do spodní části klikové skříně, která slouží jako olejová nádrž. Maximální množství oleje 

pro vzlet je 6 quarts (5,7 l) a minimální množství oleje je 4 quarts (3,8 l). Olejový filtr a olej 

musí být vyměněn po každých 50 letových hodinách nebo po 4 měsících. V případě 

nenainstalovaného olejového filtru se musí měnit olej každých 25 letových hodin. Motor je 

vybaven startérem, alternátorem, tlumičem výfuku a dvěma zapalovacími magnety. 

Zapalovací magneto tvoří rotující magnet v okolí primární cívky. Kolem primární cívky je 

umístěna sekundární cívka s velkým počtem závitů, která mění naindukovaný proud s malým 

napětím z primární cívky na proud s velmi vysokým napětím. Proud s velmi vysokým 

napětím prochází přes rozvaděč ke svíčkám. Obsah motoru Lycoming O 360 J2A je 
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5 916 ccm (361 cu in). Maximální trvalý výkon motoru je 124 HP při 2 652 otáček/min, což 

odpovídá 104 % na otáčkoměru. Při vzletu po dobu 5 minut je možné využít výkonu až 

131 HP při 2 652 otáček/min (obr. 3.5). 

 

Obr. 3.5 Motor Lycoming O 360 J2A [8] 

Palivový systém vrtulníku R22 Beta II tvoří dvě navzájem propojené samospádové 

palivové nádrže, jeden palivový kohout umístěný v pilotní kabině za levou sedačkou 

a palivový čistič. Hlavní palivová nádrž má celkový objem 19,8 US gal (75 l). Přídavná 

palivová nádrž má celkový objem 10,5 US gal (40 l). Využitelné množství paliva s přídavnou 

nádrží je 113 litrů. Každá palivová nádrž má svůj plovákový palivoměr, odkalovací 

a odvzdušňovací ventil. 

Elektrický systém R22 Beta II (obr. 3.6) obsahuje alternátor (14 V, 60 A), regulátor 

napětí, bateriové relé a akumulátor (12 V). Spínací relé je ovládáno hlavním vypínačem 

akumulátoru (master battery), které odpojuje akumulátor od elektrických systémů. V případě 

rozsvícení světelné indikace kontroly alternátoru nebo zjištění vybíjení baterie se musí 

vypnout všechna nepotřebná elektronická zařízení. Je třeba vypnout na jednu vteřinu 

alternátor a pak jej znovu zapnout. V případě, že kontrolka alternátoru bude stále svítit nebo 

bude ampérmetr indikovat stálý pokles proudu, musí se ukončit let a co nejdříve bezpečně 

přistát. 
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Obr. 3.6 Elektronický systém vrtulníku R22 Beta II [5] 

Systém osvětlení vrtulníku tvoří polohová světla. Červené světlo se nachází na pravé 

straně, zelené světlo na levé straně pilotní kabiny a na vodorovné ocasní ploše vrtulníku je 

bílé světlo. Vrtulník je vybaven červeným protisrážkovým zábleskovým světlem. V přídi 

vrtulníku jsou zabudované dvojité přistávací reflektory, které mají odlišný úhel osvětlení. 

Vrtulník má osvětlení interiéru a přístrojové desky. 

Standardní přístrojovou desku vrtulníku R22 Beta II tvoří výškoměr, variometr, 

rychloměr, otáčkoměr motoru a rotoru, ukazatel plnicího tlaku a magnetický kompas. 

Vybavení přístrojové desky se může poněkud lišit podle data výroby vrtulníku a podle 

požadavků zákazníků. Doplňkovým vybavením přístrojové desky může být například umělý 

horizont nebo zatáčkoměr. Ve střední části přístrojové desky se nacházejí indikátory teploty 

a tlaku oleje, teploty hlav válců, paliva hlavní a přídavné palivové nádrže a indikátor proudu. 

Vedle těchto indikátorů se nacházejí hodiny a indikátor teploty vzduchu v karburátoru. 
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Nachází se zde také spínač polohových světel a zábleskových světel, spínač spojky, 

alternátoru a spínač zapalování, světelná signalizace použití brzdy hlavního rotoru, 

potenciometr pro nastavení intenzity osvětlení přístrojů a hlavní vypínač. V horní části 

přístrojové desky se nachází světelná signalizace: spojky a kontroly teploty hlavního 

reduktoru, třísek v hlavním reduktoru, kysličníku uhelnatého, zapnutí startéru, třísek 

v ocasním reduktoru, zbytku paliva a nízkých otáček nosného rotoru. Nad indikátorem tlaku 

oleje se nachází světelné kontrolky nízkého napětí alternátoru, nízkého množství oleje 

a signalizace vypnutí regulátoru otáček. V dolní části přístrojové desky je indikátor venkovní 

teploty, ovládání pro ventilaci kabiny, interkom, korekce bohatosti směsi, ELT spínač, aretace 

a vyvážení cykliky, ovládání ohřevu karburátoru a popřípadě audio panel COM nebo 

odpovídač. Měřič letových hodin je umístěn vedle přístrojové desky pod sedačkou pilota. 

 

Obr. 3.7 Přístrojová deska vrtulníku R22 Beta II [29] 

Pitotový systém slouží k dodání tlaku vzduchu do výškoměru, rychloměru 

a variometru. Pitotová trubice je umístěna na náběžné hraně proudnicového krytu rotorové 

hřídele a snímač statického tlaku je umístěn v zakrytém prostoru pod závěsem dvířek na pravé 

straně pilotní kabiny. Otvory snímačů tlaku vzduchu je potřeba často kontrolovat, zda nejsou 

ucpány. Ucpáním může dojít k nepřesnému měření přístrojů, které jsou napojeny na 

pitototový statický systém. 
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Vrtulník R22 Beta II je konstruován s pružným lyžinovým přistávacím zařízením, 

které je schopné absorbovat většinu tvrdých přistání. V případě tvrdého přistání je potřeba 

zkontrolovat, jestli nedošlo k prohnutí příčných vzpěr přistávacího zařízení. Vzdálenost 

ocasní ostruhy od země nesmí být menší než 36 in (915 mm), jinak je nutná výměna příčných 

vzpěr. Skluznice lyžin je opatřena ochrannou ocelovou vrstvou, která se opotřebovává 

například vlivem autorotačních přistání na betonový povrch. Minimální tloušťka ochranné 

vrstvy nesmí být menší než 0,06 in (1,5 mm). 

R22 Beta II je vybaven nouzovým polohovým vysílačem (ELT). ELT se skládá 

z vnitřní baterie, vnější antény a dálkového ovládače. Dálkový ovládač se nachází vlevo od 

páky cyklického řízení. Spínač ELT se může nacházet v poloze AUTO, ON a RESET. Během 

instalace a při letu musí být nastavena poloha AUTO. V případě silného nárazu se aktivuje 

ELT a začne vysílat signál na mezinárodních nouzových frekvencích 121,5 MHz a 243 MHz. 

Uvedením spínače do polohy ON se rozsvítí červená kontrolka a dojde k zahájení vysílání na 

nouzových kmitočtech. V případě nechtěného zapnutí ELT se musí dát spínač do polohy 

RESET. Spínač v poloze RESET zruší veškeré nouzové vysílání. 

3.3. Údržba vrtulníku R22 Beta II 

Všechna letadla provozovaná na území České republiky musí splňovat určité 

požadavky letové způsobilosti. Letovou způsobilostí rozumíme stav letadla, motoru, vrtule 

nebo ostatních výrobků letadlové techniky zajišťující požadovanou úroveň bezpečnosti 

v leteckém provozu, která je dána předpisem o letové způsobilosti letadel daného státu. 

Osvědčení letové způsobilosti pro provoz letadel v České republice vydává Úřad pro civilní 

letectví, který se řídí předpisem ICAO Annex L8. Osvědčení letové způsobilosti je obnoveno 

na základě pravidelných prohlídek letadla stanovených časovým intervalem, který nařizuje 

stát zápisu do rejstříku. 

Každý provozovatel nebo majitel vrtulníku R22 Beta II musí být v kontaktu 

s autorizovaným servisním střediskem schváleným společností Robinson Helicopter 

Company. Servisní střediska musí mít typový program údržby pro letadla typové řady 

Robinson R22 schválený ÚCL. 

Program údržby vrtulníků R22 Beta II zahrnuje operativní údržbu, pravidelnou 

prohlídku draku, pravidelnou prohlídku pohonné jednotky a speciální údržbu nařízenou dle 

požadavků ÚCL nebo aktuálních servisních bulletinů. 
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Operativní údržba vrtulníku R22 Beta II se uskutečňuje formou denní prohlídky 

(předletová, meziletová a poletová prohlídka). Pilot je oprávněn provádět denní prohlídku 

a ostatní specifikované úkony, které jsou uvedené v letové provozní příručce vrtulníku R22 

nebo v provozní příručce provozovatele, sám bez kvalifikovaného technika. Mezi tyto úkony 

může např. patřit plnění paliva nebo kontrola a doplnění provozních kapalin. 

Pravidelná prohlídka draku vrtulníku R22 Beta II se provádí každý rok nebo po 

každých 100 letových hodinách. Generální oprava draku vrtulníku se provádí jednou za 12 let 

nebo po 2 200 letových hodinách. Pravidelná prohlídka pohonné jednotky se provádí po 

prvních 25 letových hodinách a další předepsaná lhůta je po 50, 100 a 300 letových hodinách. 

Generální oprava pohonné jednotky musí být provedena každých 12 let nebo po 2 000 

letových hodinách. 

Speciální údržba vrtulníku R22 Beta II zahrnuje v rámci roční prohlídky kompenzaci 

magnetických kompasů. Po 2 letech se provádí kontrola a přezkoušení pitotového statického 

systému, výškoměru a odpovídače SSR. Po 12 letech se musí provést vážení letadla. 
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4 Využití, provozní podmínky a nouzové postupy vrtulníků R22 

Vznikem a rozvojem různých oblastí lidské činnosti vzrostly ve 2. polovině 20. století 

požadavky na zdokonalení a bezpečnost letecké techniky. Důsledkem toho došlo k inovaci 

materiálů a vývoji nových technologií, které zajišťovaly stále vyšší úroveň bezpečnosti, 

spolehlivosti a rozsáhlé využitelnosti letadel, zejména vrtulníků. V dnešní době si už nikdo 

nedovede představit život bez moderní letecké techniky. 

4.1. Využití vrtulníků R22 

V současné době lehké a ekonomicky dostupné vrtulníky R22 nacházejí všestranné 

uplatnění při různých činnostech. Mezi tyto činnosti se řadí: 

 letecké snímkování a filmování, 

 práce na moři, 

 práce v zemědělství, 

 kontrolní lety, 

 využití pro účely policie a armády, 

 využití při výcviku pilota nebo výcviku IFR, 

 vyhlídkové lety a aerotaxi. 

Pro skvělé manévrovací schopnosti a výborný výhled z pilotní kabiny lze vrtulníky 

R22 využívat zejména k focení, filmování sportovních událostí, k získávání podkladů pro 

zpravodajskou službu nebo pro reklamní účely. Vrtulník má odnímatelné dveře, což je výhoda 

při filmování a snímkování. Kameru je možné upevnit přímo na konstrukci pilotní kabiny 

místo dveří, čímž nedochází k odlesku světla. Filmovací zařízení musí být umístěno na 

vhodném místě, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti vlivem porušení polohy těžiště. Je 

zapotřebí, aby tuto činnost prováděl velmi zkušený pilot, který má nalétáno nejméně 

500 hodin jako velicí pilot nebo 100 hodin na vrtulníku tohoto typu. 

Základní verze vrtulníku R22 byla také upravena pro speciální účely k provádění 

operací na vodní hladině. R22 Mariner byl navržen pro práci na pobřeží jezer a moří 

a používá se pro lov ryb. Dokonalejší typ R22 Mariner II má větší palivovou nádrž pro vyšší 

dolet, je vyrobený z antikorozních materiálů a vybavený plovákovým přistávacím zařízením 

se sondou pro úpravu tlaku v plovácích. 

Vrtulník R22 nalezl uplatnění i v zemědělství. Navržená verze R22 Agricultural je 

vybavená postřikovým zařízením. Tato upravená verze se využívá k ošetření zemědělských 

a lesních kultur. Vrtulník je možné použít také v oblastech, které jsou rozsáhlé a málo 



 

27 

přístupné. V současné době se používá R22 Beta II s přídavným zemědělským zařízením 

Apollo DTM3, který provádí chemické postřiky proti různým lesním škůdcům. 

Některé soukromé letecké společnosti využívají vrtulníky R22 Beta II k provádění 

kontroly plynovodů a ropovodů, drátů vysokého napětí a kontroly teplovodů, které se 

provádějí pomocí termovizní kamery. Dále mohou být tímto vrtulníkem prováděny 

geologické měřicí lety a měření signálu antén vysílačů. 

Pro účely policie byla vyrobena verze vrtulníku R22 Beta II Police. Vrtulník byl 

vybaven speciálním vyhledávacím zařízením, sirénou, megafonem a panelem pro ovládání. 

Pro speciální účely armády byl vrtulník R22 upraven společnosti Boeing na bezpilotní 

vrtulník pod označením Maverick UAV a Renegade UAV. 

Pro své nízké náklady na provoz, údržbu a výborné manévrovací schopnosti je vrtulník 

R22 Beta II ideální k využití při pilotním výcviku na soukromého pilota (PPL H) 

a obchodního pilota (CPL H). Tato verze vrtulníku, označená jako R22 GT, byla také 

vybavena zvětšeným elektronickým ovládacím panelem, který obsahuje všechny potřebné 

přístroje a avioniku pro uskutečnění IFR letu. Vrtulník R22 GT není zatím schválený pro 

provoz v České republice. 

Široké uplatnění nacházejí vrtulníky R22 při provádění okružních a vyhlídkových letů, 

které mohou být vhodným dárkem k různým výročím. Zákazník si může vybrat trasu letu 

a dobu vzletu. Oblíbené jsou vyhlídkové lety nad památkovými objekty, jako například hrady 

nebo zámky. Vyhlídkové lety musí být uskutečněny v souladu s leteckými předpisy. 

Komerční 15minutový vyhlídkový let vrtulníkem R22 Beta II stojí v průměru od 2 000 Kč. 

Vrtulníky R22 se dále uplatňují k přepravě osob na kratší vzdálenosti (aerotaxi). 

4.2. Provozní podmínky vrtulníku R22 Beta II 

Vrtulník R22 Beta II je certifikován a schválen leteckým úřadem FAA pro denní lety 

VFR. Noční lety VFR jsou povoleny pouze v případě, že vrtulník je vybaven 

provozuschopnými polohovými, protisrážkovými, přistávacími a přístrojovými světly. Denní 

i noční lety VFR musí být uskutečněny podle VMC. Za podmínek, kdy se tvoří námraza, je 

let zakázán. Vzlet vrtulníku R22 Beta II nesmí být uskutečněný v podmínkách, kdy přízemní 

vítr včetně nárazů překročí 25 kt (13 m/s) nebo změna rychlosti větru překročí 15 kt (8 m/s). 

Je zakázané létat v oblasti výskytu turbulencí. V případě nechtěného průletu turbulencí musí 

být indukovaná vzdušná rychlost vrtulníku mezi 60 kt až 0,7 vne. Vrtulník nesmí být používán 

za účelem akrobatického létání. Nepřekročitelná vzdušná rychlost vrtulníku R22 Beta II je 
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102 kt (189 km/h). Při maximálním stoupání nemá být dopředná rychlost vrtulníku vyšší než 

53 kt (98 km/h). Pro maximální dolet je doporučováno udržovat rychlost 83 kt (153 km/h). 

Avšak za určitých podmínek je žádoucí menší rychlost (tab. 4.2). Povolená operační hustotní 

výška tohoto vrtulníku je 14 000 ft (4 200 m) podle ISA. Nejvyšší povolená vzletová 

hmotnost je 1 370 lb (622 kg). Během letu se musí všechny hodnoty motorových přístrojů 

nacházet v zelených polích. Minimální tlak oleje při volnoběhu má být 25 psi a maximální 

tlak při nahození motoru a ohřevu nesmí být vyšší než 115 psi. Během letu musí být tlak oleje 

v rozmezí 55 psi až 95 psi. Nejvyšší povolená teplota oleje je 245 °F (118 °C). Teplota hlav 

válců nesmí překročit 500 °F (260 °C). Omezení plnicího tlaku pro maximální trvalý výkon 

a omezení nepřekročitelné rychlosti v závislosti na teplotě zobrazuje tab. 4.1 a tab. 4.2. 

Tlaková výška [ft] 
Plnicí tlak [in] při OAT [°C] 

20 10 0 10 20 30 40 

Hladina moře 21,5 21,8 22,1 22,3 22,6 22,9 23,2 

2 000 21,1 21,4 21,6 21,9 22,2 22,5 22,8 

4 000 20,7 21,0 21,2 21,5 21,8 22,0 22,3 

6 000 20,3 20,6 20,8 21,1 21,3 21,6 21,9 

8 000 19,9 20,2 20,4 20,7 20,9 Plný plyn 

Tab. 4.1 Omezení plnicího tlaku vrtulníku R22 Beta II v závislosti na teplotě [5] 

Tlaková výška [ft] 
Nepřekročitelná rychlost [KIAS] při OAT [°C] 

20 10 0 10 20 30 40 

Hladina moře 102 

2 000  99 96 

4 000  98 94 91 87 

6 000  98 94 90 87 82 77 

8 000 94 90 86 80 75 69 64 

10 000 86 80 74 68 62 57  

12 000 74 57 61  

14 000 61 Let není povolen 

Tab. 4.2 Omezení vne vrtulníku R22 Beta II v závislosti na teplotě [5] 

Regulátor otáček, signalizace nízkých otáček rotoru, teploměr vnějšího ovzduší 

a alternátor musí být vždy v provozu při každém letu. Let nesmí být uskutečněn s vypnutým 

regulátorem otáček, s výjimkou nácviku nouzových postupů nebo jeho chybného fungování 

za letu. V průběhu letu nesmí být zasahováno do řízení hrubým způsobem. Zejména potlačení 

cykliky za účelem snížení G. Hrubými zásahy do řízení vzniká vysoké únavové zatížení, které 
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může vést k předčasnému katastrofálnímu poškození konstrukce draku vrtulníku. Posádku 

vrtulníku R22 Beta II musí tvořit minimálně jeden pilot. Sólo let smí být uskutečněn pouze 

z pravého sedadla. Minimální hmotnost pilota při sólo letu je 135 lb (61 kg) 

s nedemontovanými dveřmi a s přídavným palivem. Poloha těžiště se musí pohybovat 

v dovoleném rozsahu (obr. 4.1). Vztažná rovina je 100 in (254 cm) před osou hřídele nosného 

rotoru. 

 

Obr. 4.1 Omezení polohy těžiště vrtulníku R22 Beta II [5] 

Vrtulník R22 Beta II je schválen pro provoz s demontovanými dveřmi. V případě 

demontovaných dveří musí být všechny volné předměty bezpečně uchyceny tak, aby nedošlo 

k poškození nebo ztráty ocasního rotoru vlivem vypadnutí předmětu. 

Před vzletem vrtulníku je nutné provést předletovou prohlídku. Tato prohlídka se 

skládá z kontroly všeobecného stavu vrtulníku. Musí být prověřena funkce hlavního vypínače, 

přístrojů, spínačů, všech světelných kontrolek, systému osvětlení, olejového a palivového 

systému. Dále se musí provést kontrola množství oleje v hlavním a ocasním reduktoru, 
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kontrola rotorové brzdy, funkčnost všech řídicích, konstrukčních a motorových prvků. Nesmí 

docházet k úniku provozních kapalin a ke změně jejich zbarvení vlivem teploty. Pilot je 

povinen také zkontrolovat teplotní proužky. Na konstrukci vrtulníku a jeho součástech se 

nesmí nacházet žádné praskliny, odřeniny nebo koroze. Musí se provést kontrola hlavního 

a vyrovnávacího rotorového systému, včetně jeho listů. Uvnitř kabiny se nesmí nacházet 

žádné volně položené předměty a musí být zkontrolován stav upínacích pásů. V podmínkách, 

kdy se tvoří námraza, je zapotřebí provést odmrazení. Je nutné zkontrolovat, jestli je platné 

osvědčení o způsobilosti letadla k provozu. Před samotným letem si musí pilot zkontrolovat 

veškerou dokumentaci a doklady potřebné k provedení letu. Mezi povinné doklady, které 

musí mít pilot na palubě letadla při mimoletištním letu patří: 

 osobní doklady pilota, 

 platný pilotní průkaz, 

 platný průkaz zdravotní způsobilosti, 

 platné doklady letadla, 

 platná mapa ICAO. 

Před spuštěním motoru je zapotřebí, aby pilot zkontroloval zapnutí obou upínacích 

pásů. Palivový kohout musí být v otevřené poloze. Řídicí prvky jako cyklika, kolektiv, 

přípusť paliva a nožní pedály musí být volné v plném rozsahu. Po odzkoušení těchto prvků se 

musí cyklika a pedály nacházet v neutrální poloze, kolektiv musí být zcela dole. Je důležité, 

aby jističe byly zapnuté, spínače na přístrojové desce ve vypnuté poloze, regulátor otáček 

zapnutý, zavřený ohřev karburátoru, spojka hlavního rotoru rozpojená, brzda hlavního rotoru 

odjištěná a nastavený výškoměr. Korekce bohatosti směsi paliva musí být plně bohatá a musí 

být nasazená ochranná korekce, aby nedošlo k vysazení motoru za letu vlivem nechtěného 

vytažení korekce bohatosti směsi. 

V okamžiku před spouštěním a ohřevem motoru musí dojít dle potřeby k nastříkání 

paliva do motoru pomocí přípusti paliva. Poté je nutné přípusť paliva uzavřít. Při spouštění 

motoru musí být v okolí vzletu vrtulníku volný prostor. Hlavní vypínač a zábleskové světlo se 

musí nacházet v zapnuté poloze. Po splnění těchto podmínek může pilot začít spouštět motor 

klíčem v zapalování. Po nahození motoru a zhasnutí světelné kontrolky startéru se nastaví 

volnoběh na 50 % až 60 % otáček motoru. Je zapotřebí se vyhnout trvalému provozu motoru 

v rozmezí 60 % až 70 % otáček motoru z důvodu kmitaní ocasního nosníku. Po překlopení 

spínače spojky a alternátoru do polohy zapnuto, musí dojít k roztočení listů hlavního rotoru 

nejpozději do 5 vteřin a nastavení tlaku oleje minimálně 25 psi do 30 vteřin. Po zhasnutí 
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světelné kontrolky spojky může pilot zvyšovat otáčky na 70 % až 75 % otáček motoru 

a rotoru. Během doby, než dojde k zahřátí motoru a nastavení všech hodnot motorových 

přístrojů v povoleném rozsahu, si může pilot zapnout veškerou potřebnou avioniku 

a sluchátka, odposlouchat informace ohledně počasí a provozu na letišti. Jakmile jsou hodnoty 

motorových přístrojů v zeleném rozsahu, musí se provést vyzkoušení poklesu levého 

a pravého magneta při 75 % otáček motoru. Pokles magneta může být maximálně o 7 % 

otáček motoru za 2 vteřiny. Dále se provede kontrola funkčnosti ohřevu (předohřevu) 

karburátoru, zda teplota karburátoru stoupá a klesá. Důležitá je také kontrola správné funkce 

volnoběžné spojky při 75 % otáček motoru. Při přivření přípusti paliva se ukazatel otáček 

motoru rozestoupí oproti ukazateli otáček rotoru. Poté pilot nastaví přípusť paliva zpět na 

75 % otáček motoru a rotoru. Kontrola správné funkce volnoběžné spojky se provádí pro 

případné simulování vysazení motoru a provedení autorotačního přistání. Před zvýšením 

přípusti paliva nad 80 % otáček motoru a rotoru musí být odjištěna aretace cykliky 

a kolektivu, zapnutý regulátor otáček, zajištěné dveře, vypnutá výstražná světla a provedená 

kontrola omezení plnicího tlaku (tab. 4.1). Při zvýšení přípusti paliva nad 80 % otáček motoru 

a rotoru si regulátor otáček zvýší a ustálí otáčky na 102 % až 104 % otáček motoru a rotoru. 

Na kluzkém povrchu musí být pilot připraven vyšlápnout levý pedál dle potřeby v důsledku 

reakčního momentu hlavního rotoru při zvýšení otáček vlivem zvýšení přípusti paliva. Před 

samotným vzletem se musí provést kontrola signalizace nízkých otáček nosného rotoru. Tuto 

kontrolu provede pilot přivřením přípusti paliva na 97 % otáček motoru a rotoru a zároveň 

lehkým přizvednutím kolektivu, přičemž se rozsvítí kontrolka nízkých otáček a ozve se 

klakson. 

Během vzletu musí být zapnutý regulátor otáček a otáčky motoru a rotoru musí být 

ustálené na 102 % až 104 %. V místě vzletu se nesmí nacházet žádné nebezpečné překážky. 

Vzlet vrtulníku provede pilot tak, že pomalu zvyšuje kolektiv, až dojde k jeho nadlehčení. 

Pomocí cykliky pilot uvede vrtulník do rovnovážné polohy a zvedne jemně vrtulník do visu 

pomocí kolektivu. Při prudkém zvednutí kolektivu dojde vlivem zvýšených otáček rotoru 

k reakčnímu momentu. Pilot musí být připraven rychle reagovat vyšlápnutím levého pedálu 

dle potřeby, aby zachoval správný směr. Ve visu pilot zkontroluje, zda jsou ukazatelé všech 

motorových přístrojů v zeleném poli. Pomocí cykliky pilot naklopí vrtulník dopředu 

a postupně zvyšuje rychlost pro stoupání, tak aby sledoval křivku dle diagramu vztahu výšky 

a rychlosti (obr. 4.2). Jestliže v průběhu vzletu klesnou otáčky rotoru a motoru pod 102 %, 

musí pilot snížit kolektiv. 
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Po vzletu je nutné vytáhnout ovládač příčného vyvážení cykliky a přesvědčit se, zda 

jsou všechny hodnoty motorových přístrojů v zeleném rozsahu, zda nesvítí žádné výstražné 

kontrolky a dále provést kontrolu paliva. Během vzletu a letu se musí upravovat ohřev 

karburátoru tak, aby ukazatel teploty karburátoru byl mimo oblast žlutého pole. Otáčky 

motoru a rotoru musí být v horním okraji zeleného pole (102 % až 104 %). Pilot nastaví 

kolektivem plnicí tlak pro požadovaný režim letu. Pilot také může využívat po dobu 5 minut 

zvýšeného výkonu, tj. povolený maximální trvalý plnící tlak + 0,9 in Hg. V průběhu letu se 

musí stále sledovat teplota karburátoru a hodnoty motorových přístrojů. Je třeba věnovat 

velkou pozornost trase letu a zároveň dodržovat předpisem povolené minimální výšky nad 

terénem nebo překážkami. Pilot by měl létat s vrtulníkem nad takovými místy, která nejsou 

v rozporu s předpisy, kde je možnost bezpečného přistání vrtulníku v případě vysazení 

motoru. Z důvodu velkého hluku by se nemělo létat stále nad stejnými místy, ale měla by se 

měnit trasa. Pilot by se měl také vyhnout tzv. plácání listů, které vzniká při mírném klesání na 

vysoké rychlosti a zvláště v zatáčkách. 

 

Obr. 4.2 Diagram vztahu výšky a rychlosti letu [5] 
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Dojde li k poruše nebo vysazení motoru, je zapotřebí uvést vrtulník do režimu 

autorotace. Rotor vrtulníku v režimu autorotace udržuje konstantní otáčky rotoru, aniž by byl 

přiváděn výkon z motoru na hřídel hlavního rotoru. Při přechodu do autorotačního režimu je 

potřeba snížit kolektiv na potřebnou hodnotu, uzavřít palivový kohout a vypnout nepotřebné 

spínače, pokud to dovolí čas. Úhel nastavení listů rotoru musí být nižší než při normálním 

letu. Rotor vrtulníku R22 Beta II je levotočivý a je potřeba při prudkém snížení kolektivu 

a odpojení náhonu vyšlápnout pravý nožní pedál dle potřeby a tím kompenzovat vzniklý 

reakční moment rotoru. Současně je nutné změnit směr proudění vzduchu na rotor. Při 

běžném letu dochází k proudění vzduchu do rotoru shora a prochází rotorem směrem dolů 

a dozadu (obr. 4.3). Uvedení vrtulníku do autorotace z normálního letu vyžaduje určitou dobu, 

protože dochází ke změně směru proudění přes rotor. Vzduch protéká rotorem zespodu 

směrem nahoru (obr. 4.4). Je potřeba si uvědomit, že při této změně obtékání přechází 

vrtulník do klesání s velkou vertikální rychlostí. Proto velmi záleží na výšce, ve které došlo 

k vysazení motoru. Je nutné se pohybovat s vrtulníkem v oblastech, které jsou bezpečné pro 

případný režim autorotace (obr. 4.2). V režimu autorotace je doporučené ustálené klouzání na 

rychlosti 65 kt. V případě provozu vrtulníku ve vyšší nadmořské výšce je třeba se řídit 

tabulkou omezení nepřekročitelné rychlosti (tab. 4.2). Pomocí kolektivu se musí udržovat 

konstantní otáčky rotoru v zeleném poli. Otáčky rotoru nikdy nesmí spadnout pod 80 % plus 

1 % na každých 1 000 ft (300 m) výšky. V případě poklesu otáček rotoru pod tyto kritické 

otáčky již není možné obnovit obtékání rotoru. Bezpečný rozsah otáček v režimu autorotace 

je 90 % – 110 %. Optimální otáčky nosného rotoru jsou 104 %. Vrtulník R22 Beta II má 

nejlepší klouzavost při dopředné rychlosti 75 kt a při 90 % otáček rotoru. Klouzavost 

vrtulníku v této konfiguraci je 1 : 4. Tedy z výšky 1 500 ft AGL je vrtulník schopný doklouzat 

do vzdálenosti 1 NM. Při klesání pod 500 ft (150 m) AGL je zapotřebí zvýšit otáčky rotoru 

minimálně na 97 % a upravit dopřednou rychlost vrtulníku. V blízkosti země asi 40 ft (12 m) 

AGL je důležité vyrovnat úhel klesání a snížit dopřednou rychlost pomocí cykliky. Ve výšce 

asi 8 ft (2,4 m) AGL je potřeba srovnat cykliku, tak aby došlo k vyrovnání vrtulníku 

a přizvedávat kolektiv. Zvednutím kolektivu dochází ke zvýšení úhlu nastavení listů a tím 

i zvýšení vztlaku rotoru. Lze tak zpomalit klesání vrtulníku téměř na nulovou hodnotu na úkor 

kinetické energie rotoru. Manévr dosednutí vrtulníku z autorotace musí být proveden pokud 

možno ve směru proti větru, ve správné výšce a ve srovnané poloze s přídí vrtulníku ve směru 

dojezdu. 
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Obr. 4.3 Obtékání hlavního rotoru při normálním letu [4] 

 

Obr. 4.4 Obtékání hlavního rotoru v režimu autorotace [4] 

V případě normálního přistání by měl pilot dávat přednost oficiálním přistávacím 

plochám pro vrtulníky (heliporty) nebo přistávacím dráhám na letištích. Pokud se pilot 

rozhodne přistát na jiné než oficiální ploše, musí zhodnotit podmínky pro bezpečné přistání. 

Zejména se musí přesvědčit, zda je vrtulník schopen přistát na daném místě, za daných 

teplotních a povětrnostních podmínek vzhledem k výkonu vrtulníku. Plochu na přistání si 

musí pilot nejprve prohlédnout z dostatečné výšky a ujistit se, zda se v okolí nenacházejí 

žádné nebezpečné překážky, například dráty vysokého napětí. 

Rychlost klesání vrtulníku by neměla být větší než 300 ft/min. při dopředné rychlosti 

menší než 30 kt. Při snižování dopředné rychlosti pod 30 kt dochází ke změně ze šikmého 

obtékání rotoru k režimu svislého obtékání rotoru. Zvýší li pilot v tomto režimu klesací 

rychlost vrtulníku nad 300 ft/min., může se vrtulník snadno dostat do vírového prstence. Při 

vstupu vrtulníku do vírového prstence, nastává nebezpečný jev, při kterém je proud vzduchu 

procházející skrz rotor srážen proudem vzduchu směřujícím zespodu na rotor. Při velkém 

klesání vrtulníku dojde vlivem sraženého vzduchu k překročení úhlu náběhu listů rotoru 
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u kořene, tím i k odtržení proudění a snížení vztlaku. To způsobí zesílení koncových vírů 

u rotoru. Vrtulník tak využívá výkonu pohonné jednotky, ale dochází ke stále většímu 

vertikálnímu klesání. Neuvědomí li si pilot tento jev a bude stále zvyšovat klesání pomocí 

kolektivu, dojde ke zvětšení oblasti odtržení. To může vést ke stále větší ztrátě vztlaku na 

rotoru. Mezi příznaky, které poukazují na vstup vrtulníku do vírového prstence, patří náhodné 

klonění, klopení a zatáčení, zvýšené opadání vrtulníku, vibrace, třesení a zmenšení 

efektivnosti cyklického řízení. Nastane li tento jev, je důležité zvýšit dopřednou rychlost 

pomocí cykliky, tak aby došlo k šikmému obtékání rotoru. Až dojde ke změně obtékání 

rotoru, musí pilot použít výkon pohonné jednotky ke stabilizaci vrtulníku do požadovaného 

režimu. 

Před závěrečnou fázi přistání se musí použít plného ohřevu karburátoru. Při plnicím 

tlaku pod 18 in teploměr neindikuje správnou teplotu vzduchu v karburátoru. Konečné 

přiblížení na přistání by se mělo provádět pokud možno ve směru proti větru, na nejmenším 

klesání s dopřednou rychlostí 60 kt. Je nutné, aby se postupně snižovala rychlost a výška do 

visu. Z visu musí být kolektiv postupně snižován až do kontaktu přistávacího zařízení se 

zemí. Pilot musí udržovat pomocí cykliky vrtulník v rovnovážné poloze. Při rychlém snížení 

kolektivu musí pilot počítat s vyšlápnutím pravého pedálu, aby nedošlo vlivem reakčního 

momentu k nechtěnému vytočení trupu vrtulníku z požadovaného směru. Po počátečním 

kontaktu přistávacího zařízení se zemí se musí snížit kolektiv zcela dolů. V případě přistání 

vrtulníku na svah se musí vrátit cyklika do neutrálu před konečným snížením otáček. Je třeba 

věnovat velkou pozornost řízení vrtulníku až do doby, než dojde k vypnutí motoru. 

Po přistání vrtulníku se musí kolektiv dát zcela dolů a musí se zajistit. Pilot nastaví 

pomocí přípusti otáčky na 70 % až 75 %. Zajištěná cyklika a nožní pedály se musí nacházet 

v neutrální poloze. Po snížení teploty hlav válců pod 350 °F (177 °C) se může uzavřít přípusť 

paliva a rozpojit spínač spojky. Po 30 vteřinách od rozpojení spojky se smí vytáhnout korekce 

bohatosti směsi. Je důležité nasadit ochrannou korekci směsi zpět. Po dalších 30 vteřinách od 

vytažení korekce bohatosti směsi lze použit brzdu rotoru. Ve chvíli, kdy se vypne světelná 

kontrolka spojky, se může vypnout zapalování a po dotočení rotoru se musí vypnout hlavní 

vypínač, spínač alternátoru, zábleskové světlo a ostatní zapnuté spínače. Během doběhu listů 

rotoru se nesmí přizvedávat kolektiv za účelem zpomalení otáčení listů rotoru. Vlivem 

kmitnutí by listy rotoru mohly zasáhnout ocasní nosník. 
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4.3. Nouzové postupy vrtulníku R22 Beta II 

Během provozu vrtulníku R22 Beta II se mohou nečekaně vyskytnout různé závady, 

které musí pilot v co nejkratší době odhalit a správně na ně reagovat. Je velmi důležité, aby se 

pilot vrtulníku pohyboval v oblastech, které znázorňuje bezpečnostní diagram závislosti 

výšky a rychlosti letu (obr. 4.2). V případě porušení bezpečné oblasti se pilot vystavuje 

nebezpečí, že nestihne uvést vrtulník do správného režimu autorotace. Nejčastější závady, 

které mohou nastat, jsou uvedeny v sekci nouzové postupy v letecké provozní příručce pilota 

R22. Nouzové postupy stanovují pilotovi, jak nejbezpečněji postupovat v případě těchto 

nestandardních situací během letu, visu nebo jiného provozu vrtulníku. 

Mezi tyto nouzové postupy vrtulníku R22 Beta II patří: 

 postup při závadě pohonu, 

 postup při opětovném spuštění motoru za letu, 

 postup při ztrátě tahu vyrovnávacího rotoru, 

 postup při přistání na vodu, 

 postup při požáru, 

 postup při závadě regulátoru otáček a otáčkoměrů. 

Zjisti li se závada pohonu nebo vysadí li motor ve výšce nad 8 ft (2,4 m) AGL, je 

důležité snížit kolektiv, vyšlápnout pravý nožní pedál podle potřeby, uvést vrtulník do režimu 

autorotace a udržovat otáčky rotoru pomocí kolektivu. Při závadě pohonu motoru ve výšce 

pod 8 ft (2,4 m) se musí zabránit rotaci vrtulníku vyšlápnutím pravého nožního pedálu podle 

intenzity otáčení. Cyklikou se musí udržet vrtulník v rovnovážné poloze s místem přistání 

a těsně před kontaktem se zemí je zapotřebí přizvednout kolektiv. Tím se zmírní rychlost 

klesání a po kontaktu se zemí se musí stáhnout kolektiv zcela dolů. 

V případě opětovného spuštění motoru za letu musí být pilot bezpečně usazen 

v autorotaci. Korekce bohatosti směsi musí být plně bohatá. Pilot by měl několikrát vstříknout 

palivo do motoru a zajistit vstřikování. Přípusť je nutné lehce otevřít a zapnout startér. Jestliže 

má pilot podezření na poškození nebo nesprávnou funkci motoru, nesmí se motor opětovně 

spouštět. 

Dojde li ke ztrátě tahu vyrovnávacího rotoru při dopředném letu, příď vrtulníku se 

vychýlí doprava a pootočení nelze vyrovnat vyšlápnutím levého pedálu. Pilot musí ihned 

přejít do režimu autorotace na dopředné rychlosti nejméně 70 kt, pokud je to možné. 

V případě, že není vhodné místo pro přistání, může svislý ocasní stabilizátor poskytnout 

omezené řízení letu při nastaveném nepatrném výkonu a při rychlosti nad 70 kt. Než dojde ke 
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snížení rychlosti, musí pilot přejit do úplné autorotace. V případě ztráty tahu vyrovnávacího 

rotoru během visení dojde k pootočení přídi vrtulníku doprava a není možná kompenzace 

pomocí levého nožního pedálu. Pilot musí okamžitě uzavřít přípusť a udržet cyklikou 

rovnovážnou polohu vrtulníku. Před kontaktem vrtulníku se zemí musí pilot přizvednout 

kolektiv a po dotyku jej zase snížit. 

Nastane li situace, že vysadí motor nad vodou a vrtulník R22 Beta II nebude schopen 

doletět na zem, bude muset nouzově přistát na vodní hladině v režimu autorotace. Až do 

kontaktu s vodní hladinou je autorotační přistání vrtulníku na vodní hladinu stejné jako 

autorotační přistání na zem. Při kontaktu vrtulníku s vodou je důležité zastavení rotace listů, 

toho se docílí příčným vychýlením cykliky doleva. Po zastavení rotace listů je třeba uvolnit 

upínací pásy a urychleně opustit vrtulník. Při nouzovém přistání vrtulníku R22 Beta II na 

vodní hladinu s motorem v chodu je nejbezpečnější klesat do visu. Během visení nad vodou je 

nutné, aby pasažér opustil vrtulník. Poté pilot musí s vrtulníkem poodletět do bezpečné 

vzdálenosti od cestujícího, aby nedošlo ke zranění vlivem rotace listů. Pilot pak musí vypnout 

alternátor, hlavní vypínač a uzavřít přípusť. Během klesání je nutné, aby pilot udržoval 

vrtulník v rovnovážné poloze pomocí cykliky až do kontaktu s vodou. Při kontaktu s vodní 

hladinou musí pilot použít plného přizvednutí kolektivu a poté použít příčného vychýlení 

cykliky doleva, aby došlo k zastavení rotace listů. Poté pilot musí rychle opustit vrtulník. 

Začne li hořet motor vrtulníku R22 Beta II při spouštění motoru na zemi, je třeba 

pokračovat ve spouštění, aby karburátor nasál plameny a palivo. Pokud motor chytne, je nutné 

jej nechat běžet na volnoběh a poté jej vypnout. Nenaskočí li motor, musí se uzavřít palivo, 

vypnout hlavní vypínač, požár uhasit a zjistit způsobenou škodu. Dojde li k požáru motoru za 

letu a k jeho zastavení, je třeba uzavřít palivový kohout a přejít do režimu autorotace. Musí se 

vypnout hlavní vypínač, vytápění a otevřít větrání kabiny, pokud to dovolí čas. Po 

autorotačním přistání pilot musí uhasit požár a zjistit rozsah škod. Nastane li požár elektrické 

instalace za letu, musí se vypnout hlavní vypínač, alternátor a ihned přistát. Po přistání je 

zapotřebí uhasit požár a zjistit škodu. 

Pokud je zjištěna nesprávná činnost některého otáčkoměru, řídí se pilot zbylým 

fungujícím otáčkoměrem. V případě, že oba otáčkoměry vykazují chybné hodnoty, je třeba 

důvěřovat regulátoru otáček a ihned přistát. Pokud regulátor otáček je nefunkční, musí pilot 

pevně uchytit přípusť a ovládat otáčky motoru ručně ve všech režimech letu. V případě 

vypnutí hlavního vypínače jsou otáčkoměry, regulátor otáček a signalizace nízkých otáček 

stále funkční, protože mají samostatný okruh jističů. 
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5 Využití vrtulníků R22 Beta II při výcviku PPL H 

Vrtulník R22 Beta II je pro své nízké pořizovací náklady, provozní náklady a skvělé 

manévrovací schopnosti ideální pro využití při leteckém výcviku. Mezi letecké společnosti 

v České republice, které nabízejí letecký výcvik na soukromého pilota vrtulníku R22 Beta II 

např. patří: 

 AEROCENTRUM, spol. s r. o., letiště Mělník – Hořín, 

 Blue Sky Service, s. r. o., letiště Brno – Tuřany, 

 Fly For Fun, s. r. o., letiště Sázená – Kralupy nad Vltavou, 

 Heli Czech, s. r. o., letiště Točná, 

 HELOTOUR, s. r. o., letiště Hosín u Českých Budějovic, 

 LPS, Letecké práce a služby, s. r. o., letiště Roudnice nad Labem, 

 MAMBA AIR, s. r. o.; letiště Bohuňovice u Olomouce, 

 NISA AIR, s. r. o., letiště Mladá Boleslav. 

5.1. Výcvik PPL H s vrtulníkem R22 Beta II 

Osnova leteckého výcviku pro získání průkazu způsobilosti soukromého pilota 

vrtulníku R22 zahrnuje pozemní přípravu v rozsahu 15 hod. 30 min, minimálně 145 letů 

s instruktorem v rozsahu 35 hod. 10 min. a 32 sólových letů v rozsahu 10 hod. 

Na začátku výcviku PPL H je žák ve výcviku seznámen formou pozemní přípravy 

s hlavními parametry, vlastnostmi a samotnou konstrukcí vrtulníku R22 Beta II. Pilotní žák 

musí být také obeznámen s uspořádáním pilotního prostoru, primární soustavou řízení 

vrtulníku, se všemi ovládacími prvky v pilotní kabině a s úkony potřebnými pro bezpečný 

provoz vrtulníku. Pozemní příprava musí být minimálně v rozsahu 2 hodin. Osnova leteckého 

výcviku zahrnuje také poučení pilotního žáka, jak se zachovat v případě nouzových situací na 

zemi nebo za letu. Mezi nouzové situace patří zejména vysazení motoru, požár elektrického 

systému, kabiny nebo motoru. Instruktor rotorového létání musí seznámit žáka s nouzovými 

úkony nejméně v rozsahu 1 hodiny. Další pozemní příprava v rozsahu 2 hodin má připravit 

žáka na let. Příprava před letem zahrnuje oprávnění k letu, doklady o převzetí 

a provozuschopnosti vrtulníku, úkony pro let, úkony po letu a seznámení s předepsaným 

vybavením pro plánovaný let. Po absolvování pozemní přípravy se uskuteční seznamovací let 

v rozsahu 30 minut. 

V další fázi pilotního výcviku se musí žák naučit bezpečně ovládat vrtulník pomocí 

všech řídicích prvků a seznámit se všemi přístroji a příslušenstvím. Instruktor musí provést 
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pozemní přípravu týkající se účinků ovládacích prvků vrtulníku v rozsahu minimálně 

1 hodiny. Vrtulník R22 Beta II má specifické přímé zdvojené cyklické řízení ve tvaru písmene 

„T“, což usnadňuje pohodlnější nástup a výstup z pilotní kabiny. Instruktor během letu sdílí 

cyklické řízení společně s žákem. Může tak kdykoli v průběhu letu zasáhnout do řízení 

a korigovat chyby, které může žák způsobit. Během letu a při přistání si může pilot odlehčit 

a stabilizovat pravou ruku tím, že si ji položí na nohu, aniž by došlo ke změně v cyklickém 

řízení. Kolektivní řízení s přípusti paliva se nachází po levé straně obou sedadel. Vrtulník R22 

Beta II je vybaven regulátorem otáček, který se nachází pouze na kolektivním řízení u pilota. 

Pilotuje li žák ve výcviku vrtulník, nesmí si nechtěně vyřadit regulátor otáček z provozu. 

Vrtulník je také vybaven dvojím nožním směrovým řízením, které se nachází před oběma 

sedadly. Předtím, než instruktor dovolí žákovi manipulovat s řízením během letu, musí ho 

upozornit na to, aby se s ním nepřetahoval o řízení, pokud bude nutný jeho zásah za účelem 

stabilizace. Jedná li se o jiný let než za účelem pilotního výcviku a není li pasažér minimálně 

držitelem kvalifikace PPL H pro R22, musí být všechny řídicí prvky na straně 

spolucestujícího demontované. Vrtulník R22 Beta II je poháněný karburátorovým motorem 

a během provozu musí být použit dostatečný ohřevu karburátoru, s čímž musí být žák 

důkladně seznámen. 

Následující část výcviku se zabývá ustáleným přímým a horizontálním letem 

v cestovní konfiguraci, stoupáním, klesáním a zatáčením. Instruktor nejprve předvede, jak má 

správně vypadat přímý a horizontální let, poté žák ve výcviku tuto úlohu nacvičuje. Během 

letu se musí žák naučit také sledovat přístroje a pilotovat vrtulník tak, aby přístroje ukazovaly 

správné hodnoty pro daný režim letu. Pro přímý a horizontální let musí žák udržovat 

konstantní rychlost letu, plnicí tlak, otáčky v rozsahu 102 % až 104 %, směr a výšku, kterou 

mu instruktor zadal. Ukazatel variometru by měl ukazovat nulovou hodnotu. Je li vrtulník 

R22 Beta II vybavený umělým horizontem, měla by být podélná a příčná osa vrtulníku 

vodorovná s osou horizontu. Během letu by vrtulník neměl nijak vybočovat. Není li vrtulník 

vybavený zatáčkoměrem, může si pilot pomoci připevněním dvou provázků na sklo přední 

kabiny. Optimální rychlost letu vrtulníku R22 Beta II pro přímý a horizontální let je mezi 

65 kt až 70 kt při plnicím tlaku 19,5 in. Rychlost a plnicí tlak za letu může být odlišný 

v závislosti na podmínkách, ve kterých se vrtulník pohybuje. Žák ve výcviku by se měl řídit 

hodnotami udávanými v tabulkách omezení plnicího tlaku a nepřekročitelné rychlosti. 

Instruktor během letu musí žáka upozorňovat na průběžnou kontrolu indikátoru motorových 

přístrojů, indikátoru paliva, teplotu karburátoru a všech výstražných světelných kontrolek. Po 

zvládnutí přímého a vodorovného letu zahájí instruktor se žákem nácvik stoupání, klesání 
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a zatáčení. Při stoupání vrtulníku R22 Beta II by měl žák udržovat konstantní rychlost 60 kt, 

optimální rychlost stoupání je 500 ft/min. Při maximálním stoupání vrtulníku musí být 

rychlost snížena na 53 kt a nastavení plnicího tlaku musí být v souladu s tabulkou omezení 

plnicího tlaku. V případě potřeby vyššího výkonu může pilot zvýšit na 5 minut plnicí tlak 

o 0,9 in. Po 5 minutách musí pilot snížit plnicí tlak na nejvyšší povolenou hodnotu. Vrtulník 

nesmí přesáhnout rychlost klesání nad 300 ft/min. při dopředné rychlosti nižší než 30 kt. Při 

plnicím tlaku pod 18 in teploměr neindikuje správnou teplotu karburátoru a musí být použito 

plného ohřevu. Žák se musí naučit také plynulý přechod do přímého a vodorovného letu ve 

výšce, kterou mu instruktor stanovil. Dále musí zvládnout stoupavé a klesavé zatáčky do 

požadovaných výšek a kurzů za použití kompasu. Ve všech režimech letu musí být průběžně 

prováděná kontrola všech přístrojů, výstražných světelných kontrolek, stavu paliva, ohřevu 

karburátoru a indikátorů motorových přístrojů. Důležité je také sledovat čas a dobu letu pro 

případ nesprávné indikace paliva. 

Visení, pojíždění a otáčení ve visu, přechod z visu do stoupání a klesání a nouzové 

situace během pojíždění jsou další velmi důležitou části výcviku, kterou musí instruktor se 

žákem zvládnout. Visení je jedna z nejtěžších částí výcviku, kterou musí budoucí pilot 

perfektně ovládat. Instruktor musí provést pozemní přípravu se žákem minimálně v rozsahu 

1 hodiny. Tím, že vrtulník nemá při visení velkou statickou stabilitu a může se otáčet kolem 

všech tří os (obr. 5.1), musí být pilot neustále ve střehu a musí používat všechny řídicí prvky. 

 

Obr. 5.1 Osy otáčení vrtulníku R22 Beta II [4] 
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Aby byl žák schopen udržet vrtulník ve visu nad daným bodem, musí si zvolit nějaký 

referenční bod ve větší vzdálenosti od vrtulníku, podle kterého se řídí. Během visení u země 

v menší výšce, než je průměr rotoru vrtulníku, využívá vrtulník přízemního efektu (IGE). 

Největší vliv tohoto vzduchového polštáře je v blízkosti země. S rostoucí výškou visení 

vrtulníku přízemní efekt slábne, až postupně zmizí a vrtulník přejde do režimu visení mimo 

účinek země (obr. 5.2). Visí li vrtulník v blízkosti země, částice vzduchu, které jsou 

urychlované rotorem, narážejí do země a vytvářejí přetlak. Tím dochází k většímu rozdílu 

tlaků pod rotorem a nad rotorem. Listy rotoru tak můžou pracovat na menším úhlu náběhu, 

což způsobí zmenšení odporu (obr. 5.3). Vrtulník tak může využívat nižšího výkonu motoru, 

než kdyby visel mimo účinek země. 

 

Obr. 5.2 Visení vrtulníku R22 Beta II mimo účinek země [25] 

 

Obr. 5.3 Přízemní účinek země při visení vrtulníku R22 Beta II [25] 

Vrtulník R22 Beta II vzhledem ke své nízké maximální vzletové hmotnosti (622 kg) je 

velmi ovlivnitelný větrem. Let vrtulníku R22 Beta II nesmí být uskutečněn, přesáhne li 

rychlost větru včetně nárazů 25 kt (13 m/s) nebo překročí li změny rychlosti větru 15 kt 

(8 m/s). Let je také zakázaný v místech, kde se vyskytuje turbulentní proudění. Fouká li vítr, 

musí instruktor cvičit visení se žákem na bezpečné ploše, kde se nevyskytují žádné překážky, 
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které by mohly způsobit turbulenci. Žák se musí také naučit bezpečně viset a přistávat 

s vrtulníkem v různých polohách na vítr. Instruktor ho musí upozornit na možné nebezpečí 

vysazení motoru a nebezpečí vírového prstence rotoru nebo ocasní vrtulky. V průběhu celého 

visení by měl instruktor apelovat na žáka, aby kontroloval všechny přístroje, zejména otáčky 

motoru a rotoru, stav paliva, výstražné kontrolky a ohřev karburátoru. Po bezpečném 

zvládnutí základního visení, může přejít instruktor se žákem k pojíždění a otáčení vrtulníku ve 

visu, stoupání z visu a klesání do visu. Vrtulník R22 Beta II má přímé cyklické, kolektivní 

a nožní řízení bez posilovačů. Instruktor proto musí upozornit žáka na jemné a přesné 

zacházení s těmito řídicími prvky. Během celého výcviku se musí cvičit správné návyky 

a včas na vše reagovat. Při zvýšení kolektivu musí být žák připraven vyšlápnout levý nožní 

pedál a při snížení kolektivu pravý nožní pedál dle potřeby. Musí se také naučit počítat 

s delší reakční dobou vrtulníku vlivem setrvačností rotoru. 

Další fáze výcviku zahrnuje normální vzlet, strmý vzlet, vzlet s omezeným výkonem, 

okruhy, normální přiblížení, strmé přiblížení a přistání. Před normálním vzletem vrtulníku 

R22 Beta II musí instruktor se žákem provést pozemní přípravu v minimální délce 1 hodiny, 

která spočívá v potřebných úkonech před vzletem, během vzletu, před přistáním a po přistání. 

Žák se musí také obeznámit s tím, jak se vrtulník chová při vzletu v poloze proti větru, bokem 

na vítr a s větrem v zádech. Důležité jsou také postupy pro omezení hluku. Instruktor nejprve 

předvede žákovi normální vzlet, stoupání, let, přiblížení a přistání. Poté vše společně 

s instruktorem opakují. Vzlet musí být proveden v bezpečné oblasti podle diagramu vztahu 

výšky a rychlosti letu. V průběhu stoupání musí žák přepnout vyvážení, zkontrolovat ohřev 

karburátoru, přístroje, výstražné kontrolky a v bezpečné vzdálenosti a výšce zahájit točení do 

první a druhé zatáčky a přitom stoupat do požadované výšky. Poté nastaví bezpečný 

požadovaný režim letu, udělá kontrolu všech přístrojů, paliva, ohřevu karburátoru, varovných 

kontrolek a hlásí dispečerovi svou polohu po větru. Při vstupu do třetí a čtvrté zatáčky žák 

udělá kontrolu všech přístrojů, kontrolek, paliva, použije plného ohřevu karburátoru a přepne 

vyvážení. Provede přiblížení v bezpečné oblasti podle diagramu vztahu výšky a rychlosti, 

pozvolna snižuje rychlost až do visu a poté přistane. V případě potřeby přeletět přes vyšší 

překážku je vrtulník R22 Beta II schopný uskutečnit strmý vzlet. Stoupavost vrtulníku R22 

Beta II je kolem 5 m/s. Při strmém vzletu se vrtulník pohybuje v nebezpečné oblasti diagramu 

vztahu výšky a rychlosti. Je důležité se naučit stoupat pod konstantním úhlem s dopřednou 

rychlostí a v bezpečné výšce mimo překážky postupně zvyšovat dopřednou rychlost. Během 

strmého vzletu žák dělá stejné úkony jako při běžné vzletu. Je však důležité, aby 

nepřekračoval maximální povolený plnicí tlak. Dále se žák učí strmé přiblížení na přistání. 
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Zde je důležité, aby instruktor upozornil žáka na možnost vstupu vrtulníku do vírového 

prstence a přetažení listů rotoru. Je zapotřebí brát na vědomí výkonnost vrtulníku a aktuální 

podmínky, ve kterých létá. Dále žák přejde k trénování vzletu při omezeném výkonu. Vrtulník 

se rozbíhá ve vzduchovém polštáři až na rychlost potřebnou ke stoupání. Při vzletu 

s omezeným výkonem musí instruktor dávat velký pozor. Vrtulník se pohybuje v blízkosti 

země a každá chyba, kterou žák způsobí, může být nebezpečná. 

V závěrečné fázi před přezkoušením na první sólo let musí instruktor se žákem 

nacvičit nouzové postupy včetně autorotací a simulování nefunkčnosti regulátoru otáček. Před 

samotným nácvikem autorotace je nutné, aby instruktor provedl pozemní přípravu v rozsahu 

minimálně 1 hodiny. Při simulaci poškození regulátoru otáček u vrtulníku R22 Beta II musí 

být žák upozorněn na velké nebezpečí při ztrátě otáček rotoru pod 80 % (plus 1 % na každých 

1 000 ft výšky) a možnost poškození rotoru vlivem vyšších otáček než 102 % – 104 %. 

Po úspěšném zvládnutí všech dosavadních fázi výcviku může být žák přezkoušen 

a provést svůj první sólo let. Briefing s instruktorem musí trvat minimálně 30 minut. 

Instruktor vysvětlí vše, co žák potřebuje vědět k samostatnému letu po okruhu. Musí ho také 

upozornit na změnu polohy těžiště a na veškeré potřebné úkony v průběhu provozu vrtulníku. 

V průběhu sólo letu si žák vyzkouší samostatné visení, otáčení, pojíždění, bočení a lety po 

okruhu. 

V následující části výcviku si žák s instruktorem vyzkouší přistání s vysazeným 

motorem, pokročilé autorotace ze zvolené rychlosti a výšky, zatáčení v autorotaci, vysazení 

motoru při visení a vynucené přistání v omezeném prostoru. Příprava na přistání s vysazeným 

motorem musí být minimálně v rozsahu 1 hodiny. 

Dále se cvičí ostré zatáčky pod náklonem 30° a 45°, rychlé zastavení, přistání na šikmý 

terén a do omezeného prostoru. Před samotným nácvikem ostrých zatáček musí být provedena 

pozemní příprava v délce trvání 1 hodiny. Žák ve výcviku musí také bezpečně zvládat rychlé 

zastavení vrtulníku v různých polohách na vítr, strmé přiblížení, přistání s nulovou rychlostí 

a opakování okruhů. Zvláštní pozornost je věnována cvičení přistání do šikmého terénu 

a musí být provedena pozemní příprava v rozsahu 1 hodiny. Instruktor musí upozornit na 

možné nebezpečí dynamického převrácení, poškození ocasního nosníku nebo vyrovnávacího 

rotoru. Před samotnými navigačními lety a lety podle přístrojů se musí žák naučit přistávat do 

omezených prostorů. Musí být schopný vybrat vhodné místo a směr přistání, musí umět 

udělat průlet nad zamýšleným prostorem pro přistání v bezpečné výšce mimo překážky 

a zkontrolovat potřebný výkon pro bezpečné přistání. 
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Poslední fáze výcviku pro získání průkazu způsobilosti soukromého pilota zahrnuje 

navigační lety, základní lety podle přístrojů a radionavigaci. Příprava na navigační lety musí 

být provedená minimálně v rozsahu 2 hodin. Žák se naučí plánovat let, počítat kurzy, časy, 

spotřebu paliva a vše, co souvisí s odletem z letiště, příletem na letiště a samotným 

navigačním letem. Příprava na základní let podle přístrojů musí trvat minimálně 1 hodinu. 

Během těchto letů se žák učí přímý a vodorovný let při různých rychlostech, stoupání, klesání 

a jiné režimy letu za použití přístrojů. 

Podle definice JAR FCL má držitel kvalifikace PPL H právo vykonávat, ne však za 

úplatu, funkci velícího pilota nebo druhého pilota daného typu vrtulníku nasazeného na 

neobchodní lety, pro který má platný typový průkaz. 
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6 Srovnání vrtulníků R22 s vrtulníky R44 Raven a R66 

V současné době se na trhu vyskytují tři základní typy vrtulníků společnosti Robinson 

Helicopter Company. Jedná se o vrtulníky R22 Beta II (obr. 6.1), R44 série Raven (obr. 6.2) 

a R66 Turbine (obr. 6.3). 

6.1. Vrtulník R22 Beta II 

Vrtulník R22 Beta II je dvoumístný levotočivý jednorotorový vrtulník, který je 

poháněný jedním karburátorovým čtyřválcovým motorem Lycoming O 360 J2A 

s maximálním trvalým výkonem 124 HP při 2 652 otáček/min. Jedná se o lehký a spolehlivý 

vrtulník s citlivým ovládáním a dobrými manévrovacími schopnostmi. Pro své nízké provozní 

náklady a snadnou údržbu je R22 Beta II ideální vrtulník pro široké využití. Konstrukce 

vrtulníku, která je tvořena z ocelových lakovaných trubek, zajišťuje pevný a lehký drak 

vrtulníku. Ocasní nosník tvoří tenkostěnná skořepinová konstrukce s hliníkovým potahem 

a příčnými výztuhami s přepážkami. Vrtulník R22 Beta II je vybavený regulátorem otáček, 

automatickou spojkou, větráním kabiny, rotorovou brzdou a ohřevem karburátoru. Základní 

cena vrtulníku R22 Beta II je $ 266 450. 

 

Obr. 6.1 Vrtulník R22 Beta II [28] 

6.2. Vrtulník R44 série Raven 

Dalšími současnými produkty společnosti RHC jsou jednorotorové vrtulníky R44 série 

Raven. Tyto vrtulníky jsou na rozdíl od vrtulníků R22 Beta II čtyřsedadlové a poháněné 
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šestiválcovým motorem Lycoming. Vrtulník R44 Raven I je poháněný karburátorovým 

motorem Lycoming O 540 a vrtulník R44 Raven II je poháněný motorem Lycoming IO 540 

s přímým vstřikováním. Tato pohonná jednotka zajišťuje vrtulníku R44 Raven II vyšší výkon 

a větší maximální vzletovou hmotnost oproti vrtulníku R44 Raven I. Konstrukce vrtulníků 

R44 série Raven je vyrobená ze svařovaných ocelových trubek a potahového plechu 

z hliníkových slitin s laminátovými doplňky, stejně jako u vrtulníků typu R22 Beta II. Listy 

nosného rotoru a listy ocasní vrtulky jsou rovněž kovové. Ovládací prvky řízení jsou 

konstruovány stejně jako u vrtulníku R22 Beta II. Na rozdíl od vrtulníků R22 Beta II se 

nachází pod každou sedačkou zavazadlový prostor na 25 kg zavazadel. Vrtulníky R44 série 

Raven oproti R22 Beta II můžou být vybaveny podvěsným zařízením pro zvedání a přenos 

břemen. Dalším doplňkem vrtulníků R44 na přání zákazníků mohou být vypouklá okna, která 

zlepšují výhled z pilotní kabiny. Nevýhodou vypouklých skel je, že zvyšují odpor a tím 

snižují maximální rychlost a dolet vrtulníku. Zatím co vrtulník typu R22 Beta II využívá 

přímého řízení, vrtulníky R44 používají hydraulický posilovač řízení. Výhodou je snadná 

pilotáž vrtulníku bez použití síly v řízení, což pilot ocení při delších letech, Dále jsou 

vrtulníky R44 vybavené stejně jako R22 Beta II automatickým regulátorem otáček. Vliv větru 

na pilotáž vrtulníku R44 je minimální a vrtulník je ovladatelný bez ohledu na směr větru do 

rychlosti větru 17,5 kt (9 m/s). Při vyšší rychlosti větru je třeba respektovat při vzletu 

a přistání směr větru. 

 

Obr. 6.2 Vrtulníky typu R44 série Raven [26] 

Společnost RHC vyrábí také verze R44 pro operace na vodních hladinách, pod 

označením R44 série Clipper. Firma RHC dále nabízí speciální verze vrtulníků R44 Raven II 



 

47 

s vybavením pro policejní účely pod označením R44 Raven II Police Helicopter a pro účely 

zpravodajských služeb pod názvem R44 Raven II Newscopter. Tyto verze jsou stejně jako 

u typu R22 Mariner II vybavené plováky pro přistání na vodní hladině a vyšším doletem. 

Stejně jako u předcházejícího modelu R22 dokázal Frank Robinson, že k dosažení velkých 

výkonů není zapotřebí velkých nákladů. Základní cena vrtulníku R44 Raven I je $ 353 300 

a základní cena vrtulníku R44 Raven II je $ 430 300. 

6.3. Vrtulník R66 Turbine 

Nejnovějším produktem společnosti RHC je pětimístný jednorotorový vrtulník R66 

Turbine. Tento vrtulník je na rozdíl od všech předchozích modelů RHC poháněný jedním 

turbínovým motorem Rolls Royce RR300. Vrtulník R66 má průměrnou spotřebu paliva 

kolem 87 l/hod. letu. Kostra trupu vrtulníku R66 je tvořená z chrommolybdenové svařované 

konstrukce. Ocasní nosník je potažen hliníkovým potahem a pilotní kabina je opatřena 

kompozitovým potahem. Všechna okna pilotní kabiny jsou vyrobená z plexiskla. Vrtulník je 

v základní výbavě vyráběn s lyžinovým přistávacím zařízením. Systém řízení vrtulníků R66 je 

přímý a neobsahuje žádné posilovače řízení. Stejně jako u vrtulníků R22 Beta II a R44 je 

cyklické řízení ve tvaru písmene „T“, což usnadňuje snadnější nástup a výstup z kabiny. Za 

pilotní kabinou se nachází prostor pro zavazadla. Náběžná hrana listů je z antikorozní oceli, 

což zvyšuje životnost listů. Standardní výbavu vrtulníku R66 tvoří xenonové přistávací 

světlomety, poziční a antikolizní osvětlení, stereo audio ovládacím panelem a sedadla 

potažená kůží. Cena vrtulníku R66 Turbine v základní výbavě je $ 803 300. 

 

Obr. 6.3 Vrtulník R66 Turbine [26] 
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6.4. Srovnání vrtulníků společnosti Robinson Helicopter Company 

Hlavním cílem Franka Robinsona bylo vyrobit lehký vrtulník s nízkou pořizovací 

cenou a přijatelnými provozními náklady, což se mu navržením a výrobou vrtulníku R22 

zcela podařilo. Po úspěšné produkci více než 2 000 těchto vrtulníků představila společnost 

RHC v roce 1996 vylepšenou verzi R22 Beta II, která se přes menší úpravy na výkonu udržela 

až do současné doby. Jednoduchá a spolehlivá konstrukce vrtulníku R22 Beta II položila 

základ pro výrobu dokonalejších typů R44 a R66 s rozšířenou kapacitou pro více osob. 

Všechny typy vrtulníků společnosti RHC mají společné charakteristické rysy, které vycházely 

z prototypu R22. Vyznačují se jedním hlavním nosným rotorem se dvěma listy, dvoulistou 

vyrovnávací vrtulkou, vysokým nosníkem hřídele nosného rotoru, tradičním lyžinovým 

přistávacím zařízením, cyklickým řízením ve tvaru „T“ a klenutou pilotní kabinou 

s výborným výhledem. Výhodou těchto vrtulníků jsou jejich výborné manévrovací vlastnosti 

a snadná údržba. Tabulky 6.1 a 6.2 slouží pro porovnání technických parametrů vrtulníků R22 

Beta II s R44 a R66. 

Typ vrtulníku R22 Beta II R44 Raven I R44 Raven II 

Délka [in] 345 459 459 

Výška [in] 107 129 129 

Průměr rotoru [in] 302 396 396 

Průměr vyrovnávacího rotoru [in] 42 58 58 

Počet osob 2 4 4 

Typ motoru Pístový Pístový Pístový 

Motor Lycoming O 360 J2A O 540 IO 540 

Počet válců v motoru 4 6 6 

Prázdná hmotnost [lb] 855 1 450 1 510 

Max. vzletová hmotnost [lb] 1 370 2 400 2 500 

Palivo 100 LL 100 LL 100 LL 

Průměrná spotřeba [gal./hod.] 8,0 14,0 14,0 

Hlavní palivová nádrž [gal.] 19,2 29,5 29,5 

Přídavná palivová nádrž [gal.] 10,5 17,0 17,0 

Maximální rychlost [kt] 102 130 130 

Maximální dolet [nm] 260 300 300 

Stoupavost [ft/s] 16 16 16 

Maximální operační výška [ft] 14 000 14 000 14 000 

Tab. 6.1 Technická data vrtulníků R22 Beta II a R44 série Raven [26] 
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Typ vrtulníku R22 Beta II R66 

Délka [in] 345 459 

Výška [in] 107 137 

Průměr rotoru [in] 302 396 

Průměr vyrovnávacího rotoru [in] 42 60 

Počet osob 2 5 

Typ motoru Pístový Turbínový 

Motor Lycoming O – 360 J2A Rolls Royce RR300 

Počet válců v motoru 4  

Prázdná hmotnost [lb] 855 1 280 

Max. vzletová hmotnost [lb] 1 370 2 700 

Palivo 100 LL Jet A 

Průměrná spotřeba [gal./hod.] 8,0 23,0 

Hlavní palivová nádrž [gal.] 19,2 73,6 

Přídavná palivová nádrž [gal.] 10,5  

Maximální rychlost [kt] 102 130 kt 

Maximální dolet [nm] 260 325 

Stoupavost [ft/s] 16 16,7 

Maximální operační výška [ft] 14 000 14 000 

Tab. 6.2 Technická data vrtulníků R22 Beta II a R66 Turbine [26] 
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7 Zhodnocení cílů 

Cíle, které byly v bakalářské práci stanovené, jsem splnil. Ve své práci jsem se zabýval 

využitím vrtulníků R22. V úvodní části jsem nastínil vznik a vývoj americké společnosti 

Robinson Helicopter Company, včetně seznámení s jejím zakladatelem Frankem 

Robinsonem. 

V dalších částech jsem se věnoval popisu vrtulníku R22 Beta II, včetně jeho 

konstrukce, systému řízení a jeho vybavení. Dále jsem zde zahrnul údržbu, bezpečné provozní 

podmínky a nouzové postupy vrtulníku R22 Beta II. V samostatné kapitole jsem popsal 

průběh leteckého výcviku pro získání průkazu způsobilosti soukromého pilota vrtulníku R22. 

Uvedl jsem rovněž seznam leteckých společností nabízejících tento výcvik. 

V závěru bakalářské práce jsem popsal současné produkty společnosti Robinson 

Helicopter Company a provedl jejich srovnání. Práci jsem doplnil přílohou s obrázkovou 

dokumentací jednotlivých typů hlavních rotorů, nákresem vrtulníku R22 Beta II s vnějšími 

rozměry a převodní tabulkou jednotek. 
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8 Závěr 

Předmětem bakalářské práce na téma „Využití vrtulníků R22“ bylo charakterizovat 

a popsat jeden z nejúspěšnějších a nejprodávanějších produktů americké společnosti Robinson 

Helicopter Company, kterým se stal vrtulník R22 Beta II, včetně jeho využitelnosti v praxi. 

Podal jsem také ucelené informace o historii této společnosti a jeho zakladateli Franku 

Robinsonovi. 

V úvodu 3. kapitoly jsem definoval pojem vrtulník a provedl jsem rozdělení vrtulníků 

podle určitých kritérií. Důkladně jsem zde popsal vrtulník R22 Beta II, včetně jeho 

konstrukce, systému hlavního a vyrovnávacího rotoru, primární soustavy řízení a jeho 

základního vybavení. Dále jsem naznačil program údržby, který zahrnuje pravidelnou 

prohlídku, operativní a speciální údržbu. 

Velkou část práce jsem věnoval provozním podmínkám vrtulníku R22 Beta II a jeho 

nouzovým postupům, mezi které patří např. vysazení motoru, ztráta tahu ocasního rotoru, 

přistání na vodu nebo požár za letu. Popsal jsem zde také průběh vzletu, přistání a postup při 

autorotaci. Rozvedl jsem zde široké uplatnění různých verzí těchto lehkých dvoumístných 

vrtulníků typu R22 při leteckých činnostech, jako je např. letecké snímkování a filmování, 

práce na moři, práce v zemědělství, využití pro účely policie nebo výcviku pilota vrtulníku. 

V samostatné kapitole jsem znázornil průběh leteckého výcviku pro získání průkazu 

způsobilosti pilota vrtulníku R22. Osnova leteckého výcviku zahrnuje pozemní přípravu, lety 

s instruktorem a sólové lety. Důležitou částí výcviku je visení u země a visení mimo účinek 

země, pojíždění a otáčení ve visu a přechod z visu do stoupání a klesání. Další fáze výcviku 

zahrnuje normální vzlet, strmý vzlet, vzlet s omezeným výkonem a přistání. Uvedl jsem zde 

rovněž seznam leteckých společností v České republice, které nabízejí tento letecký výcvik. 

V poslední části práce jsem představil a porovnal současné produkty společnosti 

Robinson Helicopter Company. Mezi tyto produkty patří vrtulník R22 Beta II, vrtulníky R44 

série Raven a vrtulník R66 Turbine. 

Myslím si, že moje práce splnila zadané cíle a může poskytnout důležité informace pro 

všechny, kteří se zajímají o pilotní výcvik s typem vrtulníku R22 Beta II. 
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B Tabulky 

Převodní tabulka jednotek 

 Vynásobit Výsledná hodnota 

Centimetry [cm] 0,3937 Inches [in] 

Metry [m] 3,2808 Feet [ft] 

Kilometry [km] 0,5400 Nautical miles [nm] 

Kilometry [km] 0,6214 Statute miles [mi] 

Metry za sekundu [m/s] 1,9440 Knot [kt] 

Kilogramy [kg] 2,2046 Pounds [lb] 

Litry [l] 0,2642 Gallons, U. S. [gal.] 

Litry [l] 1,0567 Quarts [qt] 

Hektopascal [hPa] 0.0145 Pound force per sq. inch [psi] 

Kilowatt [kW] 1.3410 Horse power [HP] 

Stupeň Celsia [°C] 33,7837 Degree Fahrenheita [°F] 

Tab. B.I Převodní tabulka [17] 
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Převodní tabulka jednotek 

 Vynásobit Výsledná hodnota 

Inches [in] 2,5400 Centimetry [cm] 

Feet [ft] 0,3048 Metry [m] 

Nautical miles [nm] 1,8520 Kilometry [km] 

Statute miles [mi] 1,6093 Kilometry [km] 

Knot [kt] 0,5140 Metry za sekundu [m/s] 

Pounds [lb] 0,4536 Kilogramy [kg] 

Gallons, U. S. [gal.] 3,7854 Litry [l] 

Quarts [qt] 0,9464 Litry [l] 

Pound force per sq. inch [psi] 68,9655 Hektopascal [hPa] 

Horse power [HP] 0,7457 Kilowatt [kW] 

Degree Fahrenheita [°F] 0,0296 Stupeň Celsia [°C] 

Tab. B.II Převodní tabulka [17] 


