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PŘEDMLUVA
V letectví to od nepaměti funguje pořád stejně. Letce dělíme na žáky,
piloty a piloty-instruktory. A tak, než-li se staneme piloty, musíme
chodit do letecké školy. Ve škole máme, učební osnovou, předepsaný
počet hodin teoretické výuky. Učíme se předměty: letecká
aerodynamika, mechanika letu, stavba a konstrukce letadel, letecký
zeměpis a navigace, letecká meteorologie, letecké palubní přístroje,
letecká frazeologie a radiová korespondence, letecké předpisy. Na
závěr teoretické výuky na učebně nás čeká přezkoušení z materiální
části a musíme na Českém telekomunikačním Úřadu složit písemné a
ústní zkoušky, abychom získali průkaz OFL - Omezený průkaz
radiotelefonisty letecké pohyblivé služby. Bez průkazu radiofonisty
nemůžeme začít praktický letecký výcvik. Když průkaz OFL konečně
máme, čeká nás druhá část leteckého výcviku a to jsou pozemní
přípravy. Chodíme do hangáru k letadlům a učíme se s nimi předpisově
zacházet a pečovat o ně. Seznamujeme se s prostředím letiště, kam
vede RWY a podobně. Opět nás čeká přezkoušení na závěr pozemních
příprav a konečně můžeme přistoupit k třetí části leteckému výcviku,
samotnému létání. Začneme se svým instruktorem létat a krůček po
krůčku se učit ovládat letadlo. Když odlétáme předepsaný počet
letových hodin základního pilotního výcviku a zvládneme všechny úlohy
letové osnovy, můžeme požádat Úřad pro civilní letectví Ministerstva
Dopravy ČR o přijetí k pilotní zkoušce. Zkouška se skládá z teoretické a
praktické části a zpravidla nás z jedné, či druhé na poprvé vyhodí. To
není žádná ostuda, nikdo učený z nebe nespadl a my pilotní žáci se to
všechno rychle doučíme, abychom získali naši vytouženou pilotní licenci
a mohli si konečně říkat PILOTI. Tak, teď už je nám vše jasné a můžeme
se do toho pustit. Nějaké nápady?

LETADLO
Letadlo je létající dopravní prostředek
ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ LETADEL

LETADLA ROZDĚLUJEME :
lehčí než vzduch: (aerostaty)

těžší než vzduch:

- bezmotorové - balón - horkovzdušný

- bezmotorové

- motorové – řiditelná vzducholoď

- motorové

Bezmotorová letadla těžší vzduchu:

S nepohyblivými nosnými plochami
- kluzák (větroň)
padákový kluzák (paragliding)
rogalovo křídlo,
S pohyblivými nosnými plochami
- rotorový kluzák (vírník)

Motorová letadla těžší vzduchu:
S pevnými nosnými plochami
letoun
motorový paragliding
motorové rogalo
motorový kluzák (L13SE Vivat)
S rotujícími nosnými plochami
vrtulník
vírník
cyklokoptéra
konvertoplán
ornitoptéra

ROZDĚLENÍ LETADEL PODLE POUŽITÍ:
civilní letadla
- sportovní turistická
- dopravní
- nákladní
- letadlo pro zemědělské práce
Létající modely letadel (drony)

vojenská letadla
- školní
- cvičná
- cvičně bojová
- bojová
- výsadková dopravní
- stíhací
- stíhací-bombardovací
- bombardovací
- průzkumná
- bezpilotní prostředky (drony)

ROZDĚLENÍ LETADEL PODLE POČTU NOSNÝCH PLOCH
- jednoplošníky
- víceplošníky
ROZDĚLENÍ LETADEL PODLE UMÍSTĚNÍ NOSNÝCH PLOCH
- hornoplošník
- středoplošník
- dolnoplošník
ROZDĚLENÍ LETADEL PODLE TYPU HNACÍCH JEDNOTEK
- vrtulové
- proudové
- turbovrtulové
ROZDĚLENÍ LETADEL PODLE POČTU HNACÍCH JEDNOTEK
- jednomotorové
- vícemotorové

ROZDĚLENÍ LETADEL PODLE UMÍSTĚNÍ HNACÍCH JEDNOTEK

- jednomotorové s vrtulí vepředu v tažném uspořádání
- jednomotorové s vrtulí na pylonu za kabinou v tlačném uspořádání
- jednomotorové s turbínou
-vícemotorové s motory v křídlech
- vícemotorové s motory na trupu

ROZDĚLENÍ LETADEL PODLE PODVOZKU
- pevný podvozek
- zatahovací podvozek

ROZDĚLENÍ LETADEL PODLE UMÍSTĚNÍ PODVOZKU
- podvozek s příďovým kolem
- podvozek se zadním kolečkem (ostruhového typu)

ROZDĚLENÍ LETADEL PODLE TYPU PODVOZKU
- podvozek kolový
- podvozek vybavený lyžemi
- podvozek vybavený plováky

ROZDĚLENÍ LETADEL PODLE RYCHLOSTI LETU
- podzvukové
- nadzvukové

ROZDĚLENÍ LETADEL PODLE UMÍSTĚNÍ ŘÍDICÍCH PLOCH-KORMIDEL
- klasické uspořádání (kormidla jsou vzadu na ocasní části trupu)
- kachní uspořádání (kormidla jsou před kabinou pilota)

ROZDĚLENÍ LETADEL PODLE POČTU ŘÍDICÍCH PRVKŮ V KABINĚ PILOTA
- jednopilotní letadla s jedním řízením
- vícepilotní letadla se dvěma řízeními

MĚRNÉ JEDNOTKY POUŽÍVANÉ V LETECTVÍ
Metrické jednotky délkové mají za základ 1 m ( 1000 mm). Anglické (americké) vycházejí z 1 inch, což
je česky palec a má rozměr v metrické soustavě 25,4mm. Dalšími délkovými jednotkami jsou :




1 foot, což je česky stopa, která má rozměr v metrické soustavě 30,48 cm
1 mile, česky míle, s přepočtem do metrické soustavy jako 1609,3 m
1 nautical mile, česky námořní míle, což je v přepočtu na metry 1854,4.

Anglie jakožto námořní velmoc v 17. až 19. století a ještě trochu ve 20.století vypracovala fungující
navigační systém pro určení poloh na oceánech, což nebylo úplně jednoduché. Používalo se k tomu
hlavně sextantu-k měření polohy slunce nad obzorem (zeměpisná šířka) a hodin (zeměpisná délka). V
18. století (možná, že o něco dříve) byla vypsána soutěž na sestrojení námořních hodin, které by
během půl roku nevykazovaly odchylku větší než 30 minut. Tomu odpovídala přesnost v dosažení
vzdálených pobřeží v délce cca 50km. To zkušených námořním kapitánům k dosažení cílů stačilo.
Protože lodě se obvykle pohybují na mořích, bylo vhodné určit nějaký ekvivalent, jímž by se
vzdálenosti poměřovaly.
V době kdy vznikla jednotka námořní míle byl již znám poloměr zeměkoule na rovníku. Ten činí, jak si
ledaskdo pamatuje, 6378km. Obvod rovníku má tedy délku
2 x 3,14 x 6378 = 40 054km.
Zeměkoule je rozdělena poledníky na 2 x 180 stupňů, to je 360 stupňů. Angličané převedli tyto stupně
ještě na minuty, takže obvod rovníku lze rozdělit na 360 x 60 = 21 600 délkových (obloukových)
minut.
Když podělíme obvod rovníku tímto počtem minut získáme právě hodnotu námořní míle
40 054 : 21 600 = 1,8544 km.
Námořní míle jakožto délková jednotka je používaná i v letectví.
Námořníky, stejně jako nás letecké nadšence, zajímá ještě například rychlost jakou se loď nebo
letadlo pohybuje. Angličané k tomu použili námořní míli a vytvořili jednotku rychlosti ... 1 knot, česky
uzel.
Těleso se pohybuje rychlostí 1 knotu (uzlu) jestliže urazí za 1 hodinu vzdálenost rovnou 1 námořní
míli. Takže :
1knot = 1854,4 : 3600 = 0,515 m/s.
V těchto jednotkách se udává s oblibou i rychlost větru, která nás velmi zajímá. Když podělíte údaj o
rychlosti větru v knotech (uzlech) dvěma, dopídíte se velmi rychle k přibližné hodnotě rychlosti větru v
m/s.

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ ZKRATKY V LETECTVÍ
AFIS – letištní letová informační služba
AIP – letecká informační příručka
ALT – nadmořská výška
ATC – řízení letového provozu
AVGAS – letecký benzín
CAVOK – ideální letové počasí
CTA – řízená letová oblast
CTR – řízený letištní okrsek
ETA – předpokládaný čas příletu
FL – letová hladina
FT – stopa
GND – zem
GPS – satelitní navigační systém
HDG – letový kurz
HGT – výška nad zemí
IFR – let podle přístrojů
IMC – let bez viditelnosti země
MCTR – vojenský řízený letový okrsek
NOTAM - informace o leteckém provozu
QFE – barometrický tlak na letišti
QNH – tlak vzduchu na letišti přepočítaný na hladinu moře
RWY – vzletová a přistávací dráha
SAR – pátrací a záchranná služba
TMA – koncová řízená oblast
UTC - světový koordinovaný čas
TWR – letištní řídicí věž
TWY – pojížděcí dráha
VFR – let za viditelnosti
VOR – všesměrový letecký radiomaják
VOLMET – vysílání meteorologických zpráv letadlům za letu

LETECKÁ HLÁSKOVACÍ ABECEDA
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KVALIFIKACE PILOTŮ

Pilot kluzáku SPL - Sailplanes Pilot License
Minimální věk zahájení základního pilotního výcviku není stanoven, samostatné lety bez
instruktora na palubě letounu mohou děti provádět od 14 let věku, pilotní průkaz lze vydat
od 16 let věku. Povinný nálet hodin v základním výcviku 15.

Pilot motorového kluzáku TGM - Tourist motor glider
Podmínkou pro zahájení pilotního výcviku je vlastnit průkaz pilota SPL, minimální věk 16
roků. Povinný nálet hodin v základním výcviku 15.

Soukromý pilot letounů PPL – Private Pilot License
Minimální věk zahájení základního pilotního výcviku od 16 let věku, samostatné lety bez
instruktora na palubě letounu lze provádět od 16 let věku, pilotní průkaz lze vydat od 17 let
věku. Povinný nálet hodin v základním výcviku 47.

Obchodní pilot letounů CPL – Commercial Pilot License
Podmínkou pro zahájení pilotního výcviku je vlastnit průkaz pilota PPL, minimální věk 18
roků a mít nalétáno 150 hodin na motorových letounech.

Dopravní pilot letounů ATPL – Air Traffic Pilot License
Podmínkou pro zahájení pilotního výcviku je vlastnit průkaz pilota CPL, přístrojovou doložku
IFR, doložka pro vícemotorové letouny MEP, jazyková doložka ICAO, létat ve funkci PIC,
minimální věk 18 roků a mít nalétáno 1500 hodin na motorových letounech.

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI LETADLA

LETECKÁ AERODYNAMIKA
proč letadlo těžší vzduchu letí
VZTLAK (Y)
- LETOUN, letadlo s pevnými nosnými plochami (křídly) letí, protože pomocí křídel vytváří
aerodynamický vztlak. Vztlak je aerodynamická síla, která překonává váhu letadla a tím
umožňuje letadlům těžších vzduchu létat. VZTLAK VZNIKÁ NA KŘÍDLECH LETADLA A TO
POUZE TEHDY, POHYBUJE-LI SE TOTO LETADLO PŘI URČITÉ RYCHLOSTI VZDUCHEM. Složka
vztlaku je vždy kolmá na směr nabíhajícího proudu vzduchu.
ODPOR (Q)
- současně za letu, krom vztlaku, vzniká také odpor. Ten působí proti směru letu a tím letadlo
brzdí. Aby letadlo za letu neztratilo rychlost, kterou potřebuje k vytvoření vztlaku, musí být
odpor překonán a to tahem vrtule, nebo turbíny. U bezmotorových letadel je to neustálým
sestupným letem, je zde dopředná složka tahu vrtule nahrazena vahou kluzáku.

PROFIL K ŘÍDLA
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Vzorec pro výpočet aerodynamického vztlaku
Y = vztlak
Cy = součinitel vztlaku
ƍ = měrná hustota vzduchu (řecké písmenko ró)
v = rychlost proudění
S = plocha křídla
JAK VZNIKÁ VZTLAK
Při ofukování profilu křídla proudem vzduchu vzniká na jeho horní
straně snížení statického tlaku- PODTLAK
Na spodní straně profilu vzniká zvýšení statického tlaku – PŘETLAK
Součet podtlaku nad křídlem a přetlaku pod křídlem vytváří
výslednou aerodynamickou sílu, která se rozkládá na VZTLAK a
ODPOR.

Reynoldsovo číslo Re
Je bezrozměrní číslo, které uvádí definici proudění. Když se mění
charakteristika proudění, mění se i Reynoldsovo číslo.
Re lze charakterizovat jako poměr setrvačných a třecích sil
působících na určitou část tekutiny. Je-li prostředí husté, je i
vysoké Re, znamená to, že je-li těleso rozměrné. Má vysoké Re,

ZÁKLADNÍ LETECKÉ PALUBNÍ PŘÍSTROJE
RYCHLOMĚR

VÝŠKOMĚR

VARIOMETR

KOMPAS

ZATÁČKOMĚR

UMĚLÝ HORIZONT

PRAKTICKÝ LETECKÝ VÝCVIK NA LETOUNU
C-152
NA LETECKÉM TÁBORU 100 LET ČS. LETECTVÍ

LET PO OKRUHU LKPS

BĚŽNÁ RADIOVÁ KORESPONDENCE LKPS „LET PO OKRUHU RWY 21“

PILOT: PLASY RÁDIO, OSKAR KILO-ALFA-BRAVO-ČÁRLÍ DOBRÝ DEN.
TWR: OSKAR KILO-ALFA-BRAVO-ČÁRLÍ, PLASY RÁDIO DOBRÝ DEN VYSÍLEJTE.

PILOT: PLASY RÁDIO, OSKAR KILO-ALFA-BRAVO-ČÁRLÍ, CESNA 152 PŘED HANGÁREM SPOUŠTĚT.
TWR: OSKAR KILO-ALFA-BRAVO-ČÁRLÍ, PLASY RÁDIO MOMENTÁLNÍ VÍTR z 214° 2 metry, SPOUŠTĚJTE

PILOT: PLASY RÁDIO, OSKAR KILO-ALFA-BRAVO-ČÁRLÍ PO SPUŠTĚNÍ, POJÍŽDĚNÍM NA VYČKÁVACÍ DRÁHY 21
TWR: PLASY RÁDIO

PILOT: PLASY RÁDIO, OSKAR KILO-ALFA-BRAVO-ČÁRLÍ, VE VYČKÁVACÍM DRÁHY 21, VSTUP NA DRÁHU, VZLET.
TWR: OSKAR KILO-ALFA-BRAVO-ČÁRLÍ, PLASY RÁDIO, DRÁHA 21 PRO VZLET VOLNÁ, QNH 1017, VÍTR z 214° 2 metry

PILOT: PLASY RÁDIO, OSKAR KILO-ALFA-BRAVO-ČÁRLÍ, DRÁHA 21 PRO VZLET VOLNÁ (pilot provádí vzlet)
TWR: PLASY RÁDIO

PILOT: PLASY RÁDIO, OSKAR KILO-ALFA-BRAVO-ČÁRLÍ, PO VĚTRU, PODVOZEK VYSUNUT ZAJIŠTĚN (pilot letí z II.
okruhové zatáčky do III. okruhové zatáčky)
TWR: OSKAR KILO-ALFA-BRAVO-ČÁRLÍ, VÍTR z 214° 2 metry

PILOT: PLASY RÁDIO, OSKAR KILO-ALFA-BRAVO-ČÁRLÍ, LEVÝ BASE LEG (levý bejsleg) DRÁHY 21(pilot letí z III. okruhové
zatáčky do IV. okruhové zatáčky)
TWR: PLASY RÁDIO

PILOT: PLASY RÁDIO, OSKAR KILO-ALFA-BRAVO-ČÁRLÍ, FINÁLE DRÁHY 21.
TWR: OSKAR KILO-ALFA-BRAVO-ČÁRLÍ, PLASY RÁDIO, DRÁHA 21 PRO PŘISTÁNÍ VOLNÁ.
PILOT: DRÁHA 21 PRO PŘISTÁNÍ VOLNÁ, OSKAR KILO-ALFA-BRAVO-ČÁRLÍ

PILOT: OSKAR KILO-ALFA-BRAVO-ČÁRLÍ, DRÁHU 21 UVOLNIL (pilot ukončil výběh a vybočením doprava na pojížděčku
uvolnil RWY 21)
TWR: PLASY RÁDIO.

LEVÝ LETIŠTNÍ OKRUH LKPS RWY 21

Stanislav Kutheil

