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Abstrakt 

Tahle bakalářská práce je rešerší zabývající se přehledem atmosférických nosičů pro 
vypouštění družic na oběžnou dráhu Země. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. 
V první se zabývá základními principy reaktivního pohonu a jeho dvěma typům motoru. 
Ve druhé části je zpracován přehled atmosférických nosičů v USA. Třetí část se zabývá 
atmosférickými nosiči v bývalém SSSR. Čtvrtá část je věnována atmosférickým 
nosičům v Evropě.  

 

Klíčová slova 

Kosmonautika, atmosférické nosiče, nosná raketa, družice, vzdušný start 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis is dealing with an overview of aircrafts designed as a launch 
platform for an air launch of satellite into the low Earth orbit. The thesis is divided into 
four main parts. The first part describes main principles of reaction engine and its two 
types of engines. The second part provides an overview of aircrafts as launch platform 
in the USA. The third part deals with these launch platforms in the former SSSR. The 
fourth part is devoted to aircrafts as launch platform in the Europe. 

 

Keywords 

Cosmonautics, launch platform, launch vehicle, satellite, air launch to orbit 
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Úvod 
 

Existují různé možnosti dopravení nákladu do vesmíru. Tím nejznámějším a 

nejpoužívanějším jsou kosmodromy se základnou s odpalovací rampou. Ty nejstarší 

rampy dříve sloužily pro vojenské účely, až po druhé světové válce se začaly využívat 

v kosmonautice. Staví se co nejblíže rovníku, aby nosné rakety mohly co nejlépe využít 

rotaci Země pro svou počáteční rychlost. Většina rovníku prochází oceány, proto se 

některé země (např. Čína) rozhodly toho využít a postavily plovoucí kosmodromy nebo 

byla raketa vypouštěna z ponorky (Rusko). Další způsob dopravení jsou také vzdušné 

starty raket ze stratosférického balónu nebo letadla, které slouží jako základna pro 

vypouštění raket. Dlouhou dobu sloužily letadla v kosmonautice pouze jako transport 

součástí raket a raketoplánů. V 50. letech vzlétl první letoun coby atmosférický nosič, 

který dokázal bezesporné výhody tohoto způsobu dopravování. Tímto letounem byl 

Boeing B-52 Stratofortress.  

Cílem bakalářské práce je seznámit s principem reaktivního pohonu a jeho typy motorů 

a poskytnout čtenáři přehled letadel, které slouží nebo sloužily jako základny pro 

vypouštění nosičů malých satelitů na nízkou oběžnou dráhu, a některé z projektů pro 

takové letouny. Malý satelit je satelit s hmotností do 500 kg. Také jsem do své 

bakalářské práce zahrnula letouny určené pro turistické lety.
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1. Reakční pohon 
Rakety (i letadla) jsou tělesa s proměnlivou hmotností využívající reaktivní pohon, 

který je založen na třetím Newtonově zákonu – akce a reakce. Akce je síla 

vypuzovaných plynů, které vznikají spalováním paliva. Reakce je síla, která těleso 

uvádí do pohybu. Kvůli spalování paliva jsou rakety tělesa s proměnlivou hmotností 

[82]. 

Abychom dostali těleso do vesmíru, musíme jej urychlit na určitou vysokou rychlost 

(přibližně 8000 m/s). Kvůli odporu atmosféry a následnému ohřevu tělesa, urychlujeme 

těleso až nad hranicí husté atmosféry (ve výšce zhruba 10 km).  Jediný motor, který 

tyhle požadavky zatím splňuje, je právě reaktivní [83]. 

Koncem 19. století K. E. Ciolkovskij jako první došel k pohybové rovnici, která nám 

určuje konečnou rychlost, kterou dosáhne raketa s daným množstvím pohonných látek. 

Konečná rychlost, nazývaná jako finální, odpovídá ideální rychlosti v okamžiku, kdy 

jsou spotřebovány všechny pohonné látky rakety. Ze vztahu pro finální rychlost (číslo) 

můžeme vyčíst, že rychlost rakety závisí přímo úměrně na rychlosti výtokových spalin a 

také na poměru počáteční a finální hmotnosti. Tento poměr se nazývá Ciolkovského 

číslo. Dále nám vztah ukazuje, že 𝑉  nezávisí na spotřebě pohonných látek, ale na 

množství pohonných látek [84].  

𝑉 = 𝑉 + 𝑊 ∙ 𝑙𝑛
𝑚

𝑚
 

kde 

𝑉  … finální rychlost [m/s], 

𝑉  … počáteční rychlost [m/s], 

𝑊 … rychlost výtokových spalin [m/s], 

𝑚  … počáteční hmotnost [kg], 

𝑚  … finální hmotnost [kg]. 

(1), 
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Rovnice (1) ale platí při pohybu v bezsilovém poli. Na vzlétající letadlo v atmosféře 

působí následující hlavní síly: tah, výsledná aerodynamická síla, tíhová síla [84]. 

V praxi se místo pojmu rychlosti výtokových spalin, která je důležitým parametrem, 

používá více pojem specifický impuls [84]. 

Specifický impuls je definován jako poměr celkového impulsu ku množství pohonných 

látek. Respektive, za předpokladu konstantního tahu a spotřeby pohonných látek lze 

specifický impuls jednoduše vyjádřit jako poměr tahu a spotřeby pohonných látek [84] 

𝐼 =
∫ 𝐹𝑑𝑡

∫ �̇� 𝑑𝑡
=

𝐹

�̇�
   

𝑁𝑠

𝑘𝑔
 

kde 

𝐹 … tah [N], 

𝑡 … čas [s], 

�̇�  … spotřeba pohonných látek za čas [kg/s]. 

Propulzní síla neboli tah vzniká v důsledku časové změny hybnosti rakety (respektive 

letadla) díky vytékajícím spalinám z propulzního zařízení. Skládá se ze dvou složek, 

dynamické a statické. Dynamická složka tahu, známá jako reaktivní tah, je dána právě 

součinem relativní rychlosti spalin a úbytku hmotnosti za čas. Statická složka neboli 

tlaková je způsobena tlakovými účinky atmosféry v rovině ústí výstupní trysky motoru. 

Tyto tlakové účinky jsou rozdílné pro různé části atmosféry, proto se i výsledný tah 

mění s výškou [84]. 

Aerodynamické síly vznikají vzájemnou interakcí rakety, nebo letadla a vzduchu při 

jejich pohybu. Jejich složkami jsou aerodynamický vztlak 𝐿 a odpor 𝐷. Výsledná síla 

působí v bodě, který se nazývá působiště tlaku. Poloha se mění s režimem letu a závisí 

jen na geometrii letounu. K tomuto bodu je klopivý moment 𝑀 nulový. Síly a moment 

se vyjadřují vztahy [84] 

𝐿 = 𝐶
1

2
𝜌𝑉 𝑆 

(2), 

(3), 
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𝐷 = 𝐶
1

2
𝜌𝑉 𝑆 

𝑀 = 𝐶
1

2
𝜌𝑉 𝑆𝑙 

kde 

𝜌 … hustota vzduchu [kg/m3], 

𝑉… rychlost [m/s], 

𝑆 … vztažná plocha [m2], 

𝑙 … vztažná délka [m]. 

Součinitele vztlaku (𝐶 ), odporu (𝐶 ) a klopivého momentu (𝐶 ) jsou funkcí tvaru 

tělesa, úhlu náběhu, Machova a Reynoldsova čísla. Jejich míra vlivu závisí na rychlosti 

a výšce. 

Z hlediska rozdělení se reaktivní motor řadí mezi tepelné motory s vnitřním spalováním, 

které přeměňují chemickou energii paliva na mechanickou. Spalování probíhá 

v pracovním prostoru motoru, který se nazývá spalovací komora. U raketových motorů 

mohou být i fyzikální druhy motoru, např. atomový, iontový, na stlačený plyn. Běžně se 

ale nevyužívají. Mezi reakční motory patří také, společně s dalšími, proudové a 

raketové motory [85] [86]. 

1.1. Raketový motor 
Raketové motory nepotřebují ke své funkci kyslík z atmosféry. Potřebují ovšem velké 

množství paliva a okysličovadla, které si se musí nést s sebou, proto se kromě letů do 

vesmíru používají jen tam, kde je nutný obrovský výkon po krátkou dobu, např. 

balistické střely [85]. 

(4), 

(5), 
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1.1.1. Motor na tuhé pohonné hmoty (TPH) 
Patří mezi chemicky pohonné systémy, které přeměňují chemickou energii paliva 

vznikající hořením na mechanickou. Tuhé palivo už je smíchané s okysličovadlem 

v tuhých válcovitých zásobnících a to po zažehnutí postupně odhořívá (obr. 1.1). Jejich 

nevýhodou je, že jakmile se zažehnou, proces nejde zastavit a obnovit, musí dohořet 

celé. Také výkon se nedá regulovat. Výkon závisí na typu zvoleného paliva a ploše tuhé 

směsi. Dalšími nevýhodami jsou nízký specifický impuls (1500-2500 Ns/kg) a vyšší 

hmotnost. Výhodou je jeho jednoduchost, nižší cena, vysoká spolehlivost a je připraven 

okamžitě připraven k použití [85] [86] [87]. 

 

Obr. 1.1 Motor na tuhé pohonné látky [89]. 

1.1.2. Motor na kapalné pohonné hmoty 
(KPH) 

Stejně jako TPH se řadí mezi chemicky pohonné systémy. Používají se dvě kapalné 

složky- kapalné palivo (např. kerosin, tekutý vodík) a kapalné okysličovadlo. Obě 

složky pohonných látek jsou uloženy odděleně v nádržích a k smíchání dojde až ve 

spalovací komoře, kde spolu reagují a hoří (obr. 1.2). Změnou rychlosti vstřikování 

složek lze řídit tah dle potřeby a je možnost restartu. Poskytuje vysoký specifický 

Zažehovač 

Tuhá směs paliva a 
okysličovadla 

Těsnění 

Tryska 
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impuls (2500-4000 N.s/kg) a tah. Nevýhodou je složitost systému oproti TPH a tím 

pádem i nižší spolehlivost [85] [86] [87]. 

 

 

Obr. 1.2 Motor na kapalné pohonné látky [85]. 

1.1.3. Hybridní motor 
Skládá se z tuhého paliva ve spalovací komoře a kapalného okysličovadla, které je 

k němu dopravované z nádrže, kde je skladováno pod tlakem (obr. 1.3). Má vysoký 

specifický impuls (vyšší než KPH) a vysoký výkon. Podobně jako KPH má možnost 

znovu zažehnout a vypnout a také možnost řídit tah. Nevýhodou je vysoká hmotnost 

[85] [86] [87]. 

 

 

Obr. 1.3 Hybridní motor [88]. 

 

Tuhé palivo 

Tryska Ventil 
Kapalné 
okysličovadlo Stlačující plyn 

Zažehovač 



20 
 

1.2. Proudové motory 
Proudové motory pracují se vzduchem z atmosféry. Vstup motoru nasává vzduch, který 

je pomocí kompresoru stlačován a tím se zvýší i jeho teplota. Ten putuje do spalovací 

komory, kde je k němu vstřikováno palivo, a následně dojde k zažehnutí. Horké plyny 

dále roztáčí turbínu, která je zároveň spojená hřídelí s kompresorem, a tím pohání i 

kompresor. Za turbínou je výstupní tryska, ve které se mění tepelná energie na 

kinetickou [90] [85]. 

Nejčastěji u dopravních letounů se používá dvouproudový motor. Ty mají vysokou 

účinnost při vyšších rychlostech- zhruba od 0,7 M do 2,5 M. Při proudění vzduchu do 

motoru a následném stlačení se proud rozděluje. Část proudu míří do jádra motoru, kde 

probíhá spalování, a druhá část jádro obtéká. Poměr mezi těmito proudy se nazývá 

obtokový poměr. Výstupní rychlost je sice menší, ale protéká motorem více vzduchu a 

klesá spotřeba paliva. Také smícháním horkých spalin a vzduchu snižuje ve výstupní 

trysce teplotu. Může být také přítomno přídavné spalování, které je před výstupní 

tryskou, to zvyšuje rychlost plynů a tah [85]. 
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2. Přehled atmosférických nosičů - USA 

2.1. Boeing B-52 Stratofortress 
Boeing B-52 je americký strategický bombardér vyrobený v 50. letech 20. století. Díky 

svému nasazení snad v každém válečném konfliktu od data výroby má velmi 

pochmurnou minulost. Kromě téhle stinné stránky měl velký vliv ve vědě a výzkumu, 

převážně v NASA, které vlastnilo dva typy tohoto letounu [24]. 

První typ, B-52B přezdívaný Balls 8 (díky sériovému označení), sloužil NASA od roku 

1959 a byl přestavěn na mateřský nosný letoun, neboli základnu pro vypouštění různých 

letounů raket (tab. 2.1). Nesený letoun nebo raketa byl zavěšen na speciálním pylonu 

pod pravým křídlem. Jedním z velmi významných letounů, které B-52B vynášel, je 

letoun X-15 na asi 140 misí, dále například X-24, HiMAT, HL-10, X-38 (obr. 2.1) a X-

43 [24]. 

X-15 byl experimentální raketový letoun, který létal skoro 10 let (1959-1968) (obr. 2.2). 

Skoro až 40 let držel rekord v největší dosažené rychlosti letounu pilotovaném lidskou 

posádkou (6,7M ve výšce 108 km). Celý tenhle program přinesl velmi významné 

poznatky o lidské fyziologii, metalurgii, navigaci, automatizaci a mnoho dalších, které 

položily základy pro rozvoj programů Mercury, Gemini, Apollo, Space Shuttle a dalších 

[25]. 

V letech 1966-1975 letoun Balls 8 vypouštěl bezkřídlé letouny tzv. „lifting bodies“, 

které významným způsobem přispěly k vývoji raketoplánů. Posléze se zapojil do 

výzkumu brzdících padáků pro raketoplány a do DAST projektu pro zmírnění 

aerodynamických zatížení. Vynesl a vypustil prvních 6 komerčních raket Pegasus. 

Posledním programem, na kterém se podílel, byl Hyper-X. Prvotním účelem programu 

bylo nalézt alternativní raketový pohon. Tvořili jej 3 bezpilotní hypersonické letouny s 

náporovým motorem se spalováním v nadzvukovém režimu (SCRAMJET) X-43A. 

Stejně jako jeho prvotním úkolem, bylo i jeho posledním vypustit hypersonické letadlo 

[24] [25]. 

V roce 2004, s koncem programu Hyper-X, byl ukončen provoz B-52B po 50 letech. Je 

to nejdéle sloužící letadlo v kosmickém odvětví a zároveň nejdéle sloužící letadlo B-52. 

Zajímavé je, že má nejmenší počet nalétaných hodin ze všech B-52 (2443,8 hodin). Je 
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vystaven v Edwadsově letecké základně v Kalifornii, kde je přístupný i pro veřejnost 

[24] [25]. 

Tab. 2.1 Technické specifikace Boeing B-52 [24] [26]. 

Boeing B-52 Stratofortress 

Letová výška: 15 km 

Délka letounu: 50 m 

Výška: 12.4 m 

Rozpětí křídel: 56 m 

Hmotnost: 83 250 kg 

Nosnost: 31 500 kg 

Tah: 8x75.6 kN 

Maximální rychlost: 0.9 M 
 

Druhý typ B-52 dostalo NASA jako dar za dosluhující B-52B. Zde byl nový 

flexibilnější podvěs, který byl schopen unést větší zavěšený náklad. Jeho úkol byl stejný 

jako u Balls 8, být součástí experimentálního vývoje a výzkumu. Bohužel dříve, než 

stihl svůj úkol vyplnit, program byl pro nedostatek financí ukončen a s ním i provoz 

letounu, který už dle nového vedení nebyl třeba. Byl navrácen zpátky letectvu, kde 

slouží jako výcvikový letoun [24]. 

 

Obr. 2.1 B-52B s kluzákem X-38 [24]. 
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Obr. 2.2 Letoun B-52B a experimentální letoun X-15 v podvěsu [27]. 

 

2.2. Stargazer 
Stargazer je bývalý komerční dopravní letoun Lockheed L-1011 TriStar koupený v roce 

1993 firmou Orbital Science (dnes Orbital ATK). Letoun následně podstoupil velkou 

přestavbu, která zahrnovala nosnou konstrukci na spodní části trupu, hydraulický 

vypouštěcí mechanismus, aerodynamické kryty, klimatizaci vypouštěcího vybavení, 

ovládací panel vypouštěcího zařízení a testovací vybavení. Byl přestaven k nesení raket 

Hybrid Pegasus a Pegasus XL. V roce 1999 jej čekala další úprava, tentokrát aby mohl 

vynést testovací zařízení NASA X-34.  Pojmenování Stargazer dostal po lodi kapitána 

Picarda ze seriálu Star Trek [28] [29] [34]. 

Pohání jej 3 motory Rolls-Royce RB211 v kombinaci nazývané Trijet (tab. 2.2). To 

znamená, že dva motory jsou umístněné klasicky, každý na křídle, třetí motor je 

umístněný v zadní části letadla. Díky tomu je také nejrychlejší podzvukový komerční 

letoun s rychlostí až 1102 km/h. Při vypuštění rakety dochází k posunu těžiště směrem 

dozadu až o 10 %, to způsobí nadzvednutí nosu letadla, které pomáhá při potřebném 

oddělení letadla od rakety. Samotné vypuštění, dle zkušeností a popisu pilotů, rakety 

pohne s letadlem jako kdyby „najeli na hrbol“ a raketa poté padá 5 vteřin, než zažehne 

svůj motor na prvním stupni. Po vypuštění Pegasu ve 12 km letadlo ještě vystoupá do 
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výšky zhruba 12,5 km a změní kurz přibližně o deset stupňů, aby se vyhnuli zplodinám 

z rakety (obr. 2.5) [28] [31] [32]. 

Tab. 2.2 Technické specifikace Stargazer [35]. 

Stargazer 

Letová výška: 12-12.5 km 

Délka letounu: 54 m 

Rozpětí křídel:  47 m 

Nosnost: 23 000 kg 

Maximální rychlost: 1102 km/h 

Tah: 3x186.7 kN 

 

Pegasus je první raketa vypuštěná z atmosférického nosiče, která umístila satelity na 

nízkou oběžnou dráhu. První let byl uskutečněn v dubnu 1990 jiným nosičem, a to 

NASA B-52. Později, v roce 1994, jej v této úloze vystřídal právě Stargazer. Společně 

s novým letounem byla představena i novější varianta rakety Pegasus, Pegasus XL. 

Celkem mají za sebou 44 misí a 95 vypuštěných satelitů (obr. 2.4) [32] [36]. 

Jedná se o třístupňovou raketu na tuhé palivo, ale je možnost přidat 4. stupeň se 3 

motory na hydrazin (tab. 2.3). Je unikátní svou stavbě tím, že na prvním stupni jsou 

křidélka a ocasní plochy. Ty umožňují velmi dobrou říditelnost v atmosféře při nízkých 

rychlostech a rychlé dopravení satelitů na oběžnou dráhu. Většinou uběhne zhruba 10 

minut mezi startem prvního motoru a umístněním družic na oběžnou dráhu. Při 

sdílených startech umožňuje náklad doručit na různé oběžné dráhy. Cena za start činí 

v přepočtu 929 milionů korun [32] [34] [35] [36]. 

Tab. 2.3 Technické specifikace Pegasus XL [35] [36]. 

Pegasus XL 

Délka: 17 m 

Průměr: 1.3 m 

Nosnost: 450 kg 

Počet stupňů: 3(4)   

Tah 1.stupně: 589 kN 

Tah 2.stupně: 153 kN 

Tah 3.stupně: 34.5 kN 

Tah 4.stupně: 3x222 kN 
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V roce 2013 měli misi vynést IRIS, satelit na pozorování Slunce. Mezi další zajímavé 

mise společně s raketou Pegasus bylo vynesení teleskopu NuSTAR. V roce 2016 firma 

Orbital ATK se dohodla na změně nosiče raket na letoun Stratolaunch, který by byl 

schopen vypustit během jednoho letu tři Pegasus XL Ke změně, kvůli novým 

problémům firmy vlastnící Stratolaunch, nakonec nedošlo. Poslední misí (11.10.2019) 

bylo zatím vypuštění ICON, satelitu na zkoumání ionosféry. Stargazer je tak poslední 

letoun Lockheed L-1011 v provozu [29] [30] [31] [33] [36]. 

 
Obr. 2.3 Vzlet letounu Stagazer v Mojave Air and Spaceport [37]. 

 
Obr. 2.4 Stargazer nesoucí Pegasus XL [38]. 
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Obr. 2.5 Schéma vypuštění nákladu [39]. 

 

2.3. White Knight 
White Knight je velmi unikátní letoun se dvěma trupy spojenými na způsob 

katamaránu. Nakládací plocha je velká a lehce přístupná a dochází k lepšímu vypuštění 

neseného nákladu [4]. 

První verze letounu, pojmenovaná později White Knight One (tab. 2.4), byla navržena a 

vyrobena společností Scaled Composites. Jeho prvotním úkolem bylo vynést do výšky 

16 km a vypustit SpaceShipOne (obr. 2.6). První let byl uskutečněn v roce 2002 bez 

raketoplánu, s ním v roce 2003.  Dalším důležitým účelem letounu, vzhledem k tomu, že 

má stejně navržený kokpit, avioniku a další, jako SpaceShipOne, je, že slouží jako 

simulátor raketoplánu pro piloty. V roce 2004, společně se SpaceShipOne, vyhráli Ansari 

X Prize za první soukromou znovupoužitelnou kosmickou loď. Jelikož SpaceShipOne 

sloužil převážně jen jako koncept, nově byl pronajímán na různé mise, např: atmosférický 

výzkum, pozorování, telekomunikace. Mezi další zajímavé mise patří testování přistávání 

raketoplánu Boeing X-37. Nakonec v roce 2014 uskutečnil poslední let do muzea 

v Everettu ve státě Washington [1] [2] [3]. 

Vypuštění Pegasus XL 

Zážeh prvního stupně
 Vypuštění Pegasus XL 

Zážeh druhého stupně 

Zážeh třetího stupně 

Oddělení nákladu 

Oddělení krytu nákladu 
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Tab. 2.4 Technické specifikace White Knight One [2]. 

White Knight One 

Posádka: 1+2 pilot+další 

Letová výška: 16 km 

Rozpětí křídel: 25 m 

Prázdná hmotnost: 2885 kg 

Únosnost: 5280 kg 

Tah: 16 kN 

 

 

Obr. 2.6 White Knight One nesoucí SpaceShipOne [19]. 

 

Druhá verze, White Knight Two, byla navržena a vyrobena společností Spaceship 

Company, která je sesterskou společností Virgin Galactic, která vlastní SpaceShipTwo i 

letoun. Právě k vynášení a vypouštění SpaceShipTwo je tenhle letoun primárně určen 

(obr. 2.7). První let uskutečnil v roce 2008 [4]. 

Vychází ze svého předchůdce White Knight One, má ale větší rozměry. Rozpětí křídel 

má skoro až 2x větší (tab. 2.5). Drží pomyslné první místo za největší letoun vyrobený 

čistě z kompozitu, proto si může dovolit vetší rozměry. Dále oproti předcházejícímu 

modelu má 4 dvouproudové motory s vysokým obtokovým poměrem každý s tahem 

30,69kN (tab. 2.5). Celkem zvládne kolem 2 hodin letu, při vynášení SpaceShipTwo 
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dojde po hodině k vypuštění. K 13.2.2020 absolvoval celkově 272 letů. Kromě vynesení 

SpaceshipTwo se, stejně jako předchůdce, používá při výcviku astronautů ve stavu 

beztíže a může vynášet i jiný náklad. Také měl letoun vynášet raketu LauncherOne, 

ovšem ta se nakonec vyvinula do větších rozměrů, než byl letoun schopen unést, takže 

pro raketu byla vybrána Cosmic Girl [4][5][6][7][10]. 

Tab. 2.5 Technické specifikace White Knight Two [6][7]. 

White Knight Two 

Letová výška: 15-16 km 

Délka letounu: 24 m 

Výška: 8 m 

Rozpětí křídel: 43 m 

Dolet (s SS2): 4800 km 

Tah: 4x30.69 kN 

 

Jeho nejčastější náklad, SpaceShipTwo (tab. 2.6), se také může pyšnit různými 

zajímavostmi. Je to první komerční soukromý raketoplán určen pro turistické lety. 

Tenhle suborbitální raketoplán má místo pro 8 členů posádky, z toho 6 je pro turisty. Je 

opakovatelně použitelný celý, doplňuje se jen palivo a okysličovadlo. Další prvenství 

má za největší počet oken v historii vesmírných letoun. Stejně jako WhiteKnightTwo je 

vyroben čistě z kompozitu [4] [6] [7] [8]. 

Raketoplán je poháněn hybridním raketovým motorem, takže je lépe kontrolovatelný a 

může být kdykoliv vypnut, který je nejvíce výkonný hybridní pohon používaný 

v pilotovaných letech [8]. Samotný let začíná ve výšce zhruba 15 km a trvá 30 minut, 

během kterých letoun vystoupá do výšky 110 km a turisté mohou na pár minut pocítit 

stav beztíže [6][7]. Poté následuje sestup do atmosféry, kdy raketoplán využívá novinku, 

schopnost měnit svůj tvar. Raketoplán je opatřen mechanismem, který může pootočit oba 

trupové nosníky s ocasními plochami do polohy vhodné pro bezpečný vstup do hustých 

vrstev atmosféry (obr. 2.8). Jakmile dohoří palivo, dojde k aktivování mechanismu a tím 

se natočí zadní křídla a ocas přibližně do 60 stupňů vertikálně. Tím je zajištěna stabilita 

rakety právě při sestupu do atmosféry. Během téhle fáze letu se letoun chová jako 

badmintonový košíček a dostane se do správné polohy pro vstup. Tahle poloha zároveň 

vytváří velký odpor, který zpomaluje raketu, a umožňuje rovnoměrné rozložení tepelného 

zatížení způsobené vstupem do atmosféry. Po překonání tohohle náročného sestupu, se 
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opět aktivuje mechanismus a ocasní plochy se vrátí do své původní pozice pro snazší 

přistání [9]. 

Cena za let je přibližně 4-5 milionů korun. Celkový počet letů k únoru 2020 je 75. Byly 

postaveny dva raketoplány tohoto typu, které nesou označení: VSS Enterprise a VSS 

Unity. VSS Enterprise byla postavena firmou Scaled Composites, stejně jako 

SpaceShipOne, letoun byl ale zničen v havárii během testu v říjnu 2014. Unity byla 

postavena už stejnou firmou jako White Knight Two [6] [7]. 

Tab. 2.6 Technické specifikace SpaceShipTwo [6]. 

SpaceShipTwo 

Posádka: 2+6 pilot+další 

Délka: 18 m 

*Výška: 5 m 

Rozpětí křídel: 13 m 

Rozměr kabiny: 2x3.5  (šxd) m 
*výška s křídlem v horizontální poloze 

 

 

Obr. 2.7 White Knight Two nesoucí SpaceShipTwo [20]. 
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Obr. 2.8 Mechanismus SpaceShipTwo [21]. 

 

2.4. Cosmic Girl 
Cosmic Girl, takové nese jméno Boeing 747-400, který létal pod Virgin Atlantic, než jej 

v roce 2015 odkoupila společnost Virgin Galactic. Později se z ní odtrhla další 

společnost Virgin Orbit, pod kterou v roce 2017 přešel i letoun. Hlavní náplní Cosmic 

Girl je vynášení a vypouštění rakety LauncherOne (obr. 2.9) [10]. 

Proč byl právě Boeing 747-400 vybrán, má své opodstatněné důvody. Je schopen unést 

velkou zátěž (podvěs až 38 000 kg), náklad může mít větší rozměry, a také byl vybrán 

právě kvůli letové historii Boeingu. Boeing 747 už byl v minulosti používán na 

vynášení raketoplánu Enterprise během atmosférických letových zkoušek [10] [11] 

[12]. 

Aby se z dopravního letadla stal atmosférický nosič, bylo odstraněno skoro 30 000 kg 

různých nepotřebných částí – sedadla, bar z první třídy, skříňky na zavazadla apod. 

Dále se muselo vyřešit, kam a na co půjde zavěsit raketa. Letadlo bylo vyvíjeno 

s možností přidat pátý motor pod levé křídlo, toho technici využili a přidělali na to 

místo speciální podvěs, do kterého se umístí raketa (obr. 2.10). Aby vlivem přidání 

zátěže pod levé křídlo nedocházelo k problémům se změnou těžiště, letadlo bude během 

letu přečerpávat své palivo tak, že jeho hmotnost bude vytvářet protiváhu zavěšené 
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raketě. Cosmic Girl i LauncherOne využívají jako pohonnou látku kerosin a kapalný 

kyslík. Kapalný kyslík, který se doplní před startem, není možné ochlazovat kvůli 

izolaci rakety, takže jsou zatím možné jen kratší mise. Do budoucna je ovšem v plánu 

doplňování kyslíku během letu, což by umožnilo delší a složitější mise [12] [13] [14]. 

Cosmic Girl pohání 4 dvouproudé motory s vysokým obtokovým poměrem GE CF6 

s tahem 254.3 kN (tab. 2.7) [12] [15]. 

Tab. 2.7 Technické specifikace Cosmic Girl [13] [15]. 

Cosmic Girl 

Posádka: 2+3 pilot+další 

Letová výška: 10.5-13  km 

Délka: 70.6 m 

Výška: 19.41 m 

Rozpětí křídel: 64.4 m 

Tah: 4x254.3 kN 

 

Cosmic Girl má několik startovacích míst po celém světě, to umožňuje snadnější přístup 

na orbity raketě LauncherOne, které by byly hůře dostupné tradičním letem rakety. 

Jedno z těchto míst je letiště Mojave v Kalifornii, kde se uskutečnila i první mise a kde, 

i mimo jiné, startuje i WhiteKnightTwo. K odhození rakety dochází nad Tichým 

oceánem. Letadlo je schopno letět 30 minut až 4 hodiny, než dosáhne místa vypuštění, 

záleží na konkrétní misi. Let probíhá tak, že letadlo vystoupá do výšky cca 10,5 km, 

přední část letadla se nakloní pod úhlem 27°, dojde k uvolnění rakety, která bude klesat 

zhruba 4-5 sekund, než zažehne svůj první stupeň. Právě díky tomuto vypouštění 

expanzní poměr komory motoru není třeba přizpůsobovat tlaku na hladině moře, ale 

stačí nižšímu, čímž se zvedá účinnost. Navíc se raketa vyhne odporu 2/3 atmosféry a 

letadlo počáteční rychlost až 0,9 M. Až dojde v prvním stupni k vyhoření paliva, odpojí 

se a shoří v atmosféře. To se LauncherOne nachází někde mezi 498-1199 km nad 

povrchem Země, záleží na misi. Následně dojde k sérii zažehnutí druhého motoru, 

k provedení korekce oběžné dráhy na orbitu. Poté se otevře kryt nákladového prostoru a 

v určitém načasovaném okamžiku druhý stupeň vypustí satelity na jejich finální dráhu. 

Druhý stupeň se vrací balisticky zpět směrem k zemi, a ten shoří v atmosféře. Cena za 

let činí kolem 279 miliónů korun [4] [13] [14] [16] [17]. 



32 
 

 

Obr. 2.9 Cosmic Girl nesoucí LauncherOne [22]. 

 

LauncherOne je malá dvoustupňová raketa vyrobena z kompozitního materiálu, která 

unese 300-500 kg nákladu (tab. 2.8). Má speciální nádrže bez výztuže, které společně 

s kompozitem značně snižují celkovou hmotnost. Nevýhodou téhle rakety je, že oba 

stupně nejsou zatím znovu použitelné a dojde k jejich odhození a zničení. Raketa má na 

každém stupni jeden motor. Na prvním je motor NewtonThree s tahem zhruba 330 kN 

s maximální rychlostí 12 800 km/h a dobou zážehu 3 minuty. Druhý motor NewtonFour 

s tahem 22 kN o maximální rychlosti 28 000 km/h na druhém stupni provádí několik 

menších zážehů s celkovou dobou hoření 6 minut [13] [16]. 

Tab. 2.8 Technické specifikace LauncherOne  [13] [16] [18]. 

LauncherOne 
Délka: 21 m 
Nosnost: 300-500 kg 
Tah 1.stupně: 330 kN 
Maximální rychlost 1.stupně: 12800 km/h 
Průměr 1.stupně: 1.8 m 

Tah 2.stupně: 22 kN 
Maximální rychlost 2.stupně: 28000 km/h 

Průměr 2.stupně: 1.5 m 
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Obr. 2.10 Podvěs pro LauncherOne [23]. 
 

 

2.5. Stratolaunch 
Stratolaunch je největší letadlo na světě se svým obrovským rozpětí křídel 117 m (tab. 

2.9). Vyvinuto bylo společností Scaled Composites a vlastní je společnost Stratolaunch 

Systems. První úspěšný let se uskutečnil po osmiletém vývoji v dubnu 2019 [40] [42]. 

Jedná se o dvoutrupý letoun spojený vyztuženým středním křídlem, které zlepšuje 

stabilitu a poskytuje vztlak. Na něm je připevněn podvěs, ze kterého je vypouštěn 

náklad. Tento způsob vypouštění, ze středního křídla s podvěsem, je bezpečnější než 

vypouštění z trupu letadla jako např. u Cosmic Girl. Jako pohon má 6 velmi silných 

dvouproudových motorů s vysokým obtokovým poměrem, jako u dopravního letounu 

Boeing 747. Jedná se o motory Pratt and Whittney PW4056, z nichž každý má tah 252,3 

kN. Díky jim má letoun nosnost kolem 226,8 tun [40] [41]. 
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Tab. 2.9 Technické specifikace Stratolaunch [40] [41]. 

Stratolaunch 

Letová výška: 10-20 km 

Délka letounu: 73 m 

Výška: 17 m 

Rozpětí křídel: 117 m 

Prázdná hmotnost: 227 000 kg 

Nosnost:  240 000 kg 

Tah: 6x252.3 kN 

Dolet: 3700 km 

 

Díky svým obřím rozměrům se i k jeho hangáru váže jedna zajímavost (obr. 2.11). 

Hangár má největší garážové dveře na světě, pro jejich stavbu společnost potřebovala 

speciální povolení [40]. 

Bohužel jeho první let byl prozatím i posledním. Po smrti majitele Stratolaunch Systems 

se společnost dostala do problémů a byla nucena nabídnout Stratolaunch k prodeji za 

9,1 miliard korun. Cena kromě letadla zahrnuje i vybavení a duševní vlastnictví. V říjnu 

2019 letadlo i se společností bylo koupeno společností Cerberus Capital Management. 

S novým majitelem by se mělo letadlo podílet na testování hypersonického letounu [42] 

[43]. 

 

Obr. 2.11 Stratolaunch [41]. 
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2.6. Virtus 
V roce 1973 společnost Turbo-Three Corporation měla návrh pro NASA na letoun, 

jehož primárním účelem bylo vynášet raketoplán. Po jejich vzájemné diskuzi Turbo-

Three Corporation měla provést studii právě o tomto návrhu [44]. 

Základní požadavky pro letoun byly: bezpečné vypuštění raketoplánu ve výšce 10,5 km 

(obr. 2.13), přenášet raketoplán z místa na místo, být schopen startovat z normální 

přistávací dráhy. Mezi druhořadé ale stále důležité požadavky patří transport nádrže a 

dalších podpůrných externích součástí raketoplánu. Představa letounu byla taková: 

hornoplošník s dvěma trupy, 4 motory, s dvojitými ocasními plochami. Pro ušetření, 

zejména na drahých součástech jako je kokpit a podvozek, se hledal už existující letoun, 

ze kterého by nový letoun vycházel. Jako ideál byl shledán Boeing B-52, právě kvůli 

jeho podvozku, silným motorům a nákladovému prostoru [44]. 

Celkový tah pro vzlet ze všech dvouproudových motorů Pratt and Whitney JT9D by byl 

711,7 kN (tab. 2.10). S takovým vztlakem by bylo letadlo schopné dosáhnout 12 km a 

výš, jediné omezení by bylo rychlostní a to záleží na profilu křídla. Pro snadnější a 

rychlejší údržbu motoru by byly zabudovány do křídel vysouvací kompaktní stupínky. 

Prostřední křídlo by mělo být průchodné a dalo se přecházet z jednoho trupu do druhého 

i během letu v kyslíkové masce [44]. 

Tab. 2.10 Technické specifikace Virtus [44]. 

Virtus 

Letová výška: 10-12 km 

Rozpětí: 137 m 

Délka letounu: 83.8 m 

Výška: 30.5 m 

Tah: 711.7 kN 

Maximální rychlost: 483.3 km/h 

Nosnost: 170 000 kg 

Maximální vzletová hmotnost: 385 500 kg 
 

Po návrhu byly provedené veškeré výpočty a byl sestaven model, který byl následně 

zkoušen v aerodynamickém tunelu na možné interference mezi Virtus a neseným 

raketoplánem. Kromě raketoplánu by mohl nést i pomocný stupeň na tuhé pohonné 
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látky a externí palivové nádrže. Možnosti připevnění a vypuštění raketoplánu byly 

různé, např. hydraulicky, explozí a další. Nakonec zvolili ukotvení, které by se dělo 

pomocí rámů a čtyř, k tomu upravených, míst na trupu raketoplánu (obr. 2.12). Při 

vypouštění by došlo k uvolnění těchto „kotev“ a raketoplán by chvíli padal volným 

pádem, než by došlo k zažehnutí vlastních motorů [44].

 

Obr. 2.12 Řešení přenosu a vypouštění raketoplánu [44]. 

Předpokládaná doba od začátku schválení projektu až do prvního letu prvního letounu 

byla dle NASA 27 měsíců. Cena za let vycházela v přepočtu na 23 237 Kč za hodinu 

bez ceny za palivo. Po zjištění veškerých nákladů cena za dva letouny byla stanovena 

v přepočtu na 813 295 000 Kč. Nakonec právě kvůli ceně a vysokým technickým 

nárokům byl projekt zrušen [44].
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Obr. 2.13 Představa letounu Virtus s raketoplánem [44]. 

2.7. Lynx 
Lynx je jednostupňový raketový letoun společnosti XCOR určený pro výzkum vysoko 

v atmosféře a dál a pro vesmírný turismus (obr. 2.14). Vize pro letoun byla taková, že 

by se suborbitální lety velmi přiblížily komerčním letům letadly. Letoun by byl schopen 

vzlétat z klasické přistávací dráhy na letišti a byl by schopen uskutečnit několik letů 

denně. Nápad vznikl v roce 1999 a vývoj pokračoval přibližně ve stejné době jako 

SpaceShipOne a SpaceShipTwo od společnosti Virgin Galactic. Na rozdíl od nich ale 

společnost XCOR měla mnohem menší rozpočet [55] [56]. 

Pohání jej 4 motory, které budou pracovat zhruba po dobu 4 minut, než se dostane do 

vesmíru. Společnost vyvinula vlastní motor s unikátním plnění paliva (kerosin a tekutý 

kyslík) pomocí pístu, protože nemohli použít motory, kde plnění zajišťovala 

turbočerpadla. Existovalo velké riziko poškození vysokým vnitřním tlakem a teplem, 

které se při plnění vytvářelo. V roce 2013 byl úspěšně otestován. Pro palivové nádrže 

vyvinula XCOR nový kompozitní materiál „Nonburnite“, který je nehořlavý a na rozdíl 

od epoxidových nebo grafitových kompozitů je nereaktivní s kyslíkem. Aerodynamické 

požadavky také nebyly malé. Lynx by měl zvládnout subsonický vzlet a i nadzvukový 

let rychlostí 3 M v maximální výšce 103 km. Křídla jsou vyrobena z uhlíkových vláken 

a jejich konce jsou zahnuty směrem vzhůru, podobně jako winglety u komerčních 

letadel. To zvyšuje stabilitu při návratu do atmosféry [55] [56]. 
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Kapacita oproti SpaceShipTwo (6 cestujících) měla být menší, pouze jeden pilot a jeden 

turista. Posádka bude vystavena maximálnímu přetížení 4G po dobu zhruba 30 vteřin. 

Poté se bude chovat Lynx jako kluzák. Celkový čas letu by měl být zhruba hodinu, 

z toho 4-5 minut ve stavu bez tíže. Hlavní rozdíl mezi Lynx a SpaceShipTwo je, že 

Lynx by měl tuhle celou cestu provést sám, SpaceShipTwo je vypuštěn z letounu [56]. 

Mezi hlavními vědeckými misemi mělo být zkoumání účinků mikrogravitace v krátkém 

časovém úseku a zvýšené radiace na biologické části a další. Jedna z vizí pro další 

použití bylo také vynášení malých satelitů na orbit [56]. 

Společnost se od začátku neustále potýkala s finančními problémy. Začaly se prodávat 

lístky na turistický let do vesmíru, aby společnost získala finance potřebné na 

pokračování vývoje letounu. Celkem se prodalo více než 300 lístku, každý v rozmezí za 

2,2-3,5 milionů korun. První start měl proběhnout 2011, ale nakonec byl posunut na rok 

2017. Finanční situace se stále zhoršovala a nakonec XCOR koncem roku 2017 

zkrachovala. Nezisková organizace „Build A Plane“ v aukci odkoupila celý majetek 

pouze za 25,5 milionů korun. Dle posledních známých informací by měl by být Lynx 

využit při výuce studentů v připravované škole v Lancasteru v Kalifornii [55] [56] [57]. 

 

Obr. 2.14 Vizualizace letu Lynx [58]. 
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2.8. Towed Glider Air-Launch System (TGALS) 
Jedná se o prototyp dvoutrupého taženého kluzáku, který by mohl pomoci ve 

vypouštění raket z bezpilotních letounů. První zmenšený prototyp (obr. 2.15) provedl 

zkušební let v roce 2014, po 2 letech od schválení projektu. Cílem programu je zjistit a 

ověřit výhody startu z dálkově ovládaného kluzáku a jeho letové výkony. Potenciálních 

výhod je hned několik: kluzák unese až dvakrát více než konvenční letoun stejné 

velikosti, náklady na výrobu a údržbu jsou nižší, eliminuje se chyba lidského faktoru, 

flexibilita startu, velké možnosti tažného letounu [59] [61]. 

V dalším kroku NASA plánuje přidat na kluzák malý raketový motor, který by pomohl 

korigovat dráhu pro požadované podmínky pro vypuštění rakety. Letadlo vytáhne 

kluzák s raketou do výšky přibližně 12 km s rychlostí 0,8 M. Poté se odpojí od kluzáku 

a ten pokračuje v letu. Dojde k zažehnutí pomocného motoru a kluzák provede manévr, 

během něhož přejde do stoupavého letu. Při dosažení úhlu stoupání zhruba 70° dojde 

k uvolnění rakety, ta chvíli padá volným pádem a poté zažehne svůj motor. Pomocný 

motor na kluzáku je vypnut a kluzák přejde do normálního klouzavého letu. Projekt 

TGALS je stále ve vývoji [59] [60]. 

 

 

Obr. 2.15 Model dvoutrupého kluzáku [61]. 
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3. Přehled atmosférických nosičů - SSSR 
V dnešním Rusku se moc nepoužívají lehké rakety a také atmosférické nosiče nejsou 

tak populární jako v USA. Přesto bylo uskutečněných několik málo vzdušných startů 

nebo alespoň pokusů o tento způsob vypouštění kosmických raket. 

Společnost Makejev Design Bureau navrhla vývoj vzdušných startů založený na 

vypouštění raket jako jsou Rif-MA a Shtil-3A. Jejich nosiči by byly letouny An-124, 

An-225 nebo Iljušin Il-76 MD. Rakety by byly nesené uvnitř letounu, poté vypuštěné a 

zpomalené padáky a nakonec by provedly zážeh a dopravily náklad [48] [49] [50]. 

 

3.1. Antonov An-225 Mrija a An-325 
Antonov An-225 Mrija je obrovský nákladní letoun navržený v 80. letech tehdy v SSSR 

(dnes Ukrajina) (tab. 3.1). Existuje jen jediný kus, druhý kus byl z nedostatku financí 

zastaven v průběhu výroby [45] [46]. 

Původním úkolem bylo přepravovat sovětský raketoplán Buran (obr. 3.1) a nosnou 

raketu Eněrgija, proto bylo letadlo navrženo tak velké. Vynesení raketoplánu Buran 

měla zajišťovat raketa Eněrgija, samotný raketoplán neměl integrální motory jako mají 

americké raketoplány. Buran byl nesen na dvou pylonech na hřbetu, kvůli tomu byl také 

prodloužen trup letounu a taktéž křídla oproti předchozímu typu An-124. Na svou 

velikost má velmi dobrou ovladatelnost [45] [46] [51]. 

Dalším významným projektem měl být MAKS ORBITER – 22 tunový raketoplán. 

Raketoplán měla Mrija vynášet na svém hřbetu společně s jeho vnější palivovou nádrží. 

Ta by byla umístěna na společných lyžinách před raketoplánem. Původně měl být 

raketoplán pro 2 osoby a náklad 8,3 tun, ale byla zvažována i varianta určená pro 

turismus (pro další 4 osoby). Předpokládaná cena za let měla být v rozmezí cca 10 500 - 

11 600 Kč/kg na LEO. K zrealizování projektu nikdy nedošlo a raketoplán MAKS 

zůstal jen v podobě makety [53] [54]. 

I když byla Mrija primárně určena pro umístění zatížení na hřbetě, má i vnitřní 

nákladový prostor, který je určen pro menší a lehčí náklad. Nemá zadní nákladní dveře, 
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náklad se dá naložit pouze přídí, která se odklopí. Dnes se využívá jen tenhle způsob 

přepravy [51]. 

Po rozpadu sovětského svazu a ukončení programu Buran-Eněrgija potenciál letounu 

upadl v zapomnění. V roce 2011 se společnost Antonov dohodla s čínskou společností o 

možnosti studování a následné koupi druhého nevyrobeného kusu letounu za účelem 

postavení vlastního takového letounu. Chtěli by využít velký potenciál nákladního 

letounu pro vlastní vzdušný start raket s družicemi. Současný ředitel společnosti 

Antonov, dle rozhovorů, stále věří v šanci využití i toho jediného kusu An-225 jako 

základny pro vypouštění raket [45] [46]. 

Tab. 3.1 Technické parametry An-225 Mrija [51]. 

Antonov An-225 Mrija 

Délka: 84 m 

Výška: 18.1 m 

Rozpětí: 88.4 m 

Nosnost: 250 000 kg 

Maximální rychlost: 850 km/h 

Tah: 6x229.5 kN 

Dolet s maximálním zatížením: 4500 km 

 

 
Obr. 3.1 Mrija a raketoplán Buran [52]. 
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An-325 měl být velký dvoutrupý letoun, upravená verze An-225, s 8 dvouproudovými 

motory s 6 motorovými gondolami, který by sloužil jako základna pro vypouštění 

ruských i zahraničních kosmických lodí. Letoun nikdy nebyl postaven, zůstal jen 

v podobě návrhu [47]. 

 

3.2. Antonov An-124 Ruslan 
Jedná se o největší sériově vyráběný nákladní letoun na světě. První kus byl vyroben 

v 80. letech a sloužil jako strategický vojenský nákladní letoun. V budoucnu měly být 

vyčleněné 4 letouny a upraveny na An-124 Satellite Launcher, které by nesly pomocný 

raketový motor, který by dál dopravoval satelity na LEO (do 200 km) [71]. 

Podvozek je přizpůsobený tak, aby letoun mohl přistávat a vzlétat i na neupravených 

plochách. Ve své konstrukci využívá karbonové kompozity a kompozity ze skleněných 

vláken k redukci své hmotnosti. Nosnost letounu je kolem 150 000 kg (tab. 3.2). 

Nakládání probíhá stejně jako u An-225 přes příď nebo přes zadní nákladovou rampu. 

Také má možnost nesení nákladu na hřbetu. Narozdíl od An-225 je horní kabina 

přetlaková, takže umožňuje přepravu posádky [71]. 

Tab. 3.2 Technické specifikace An-124 [71]. 

Antonov An-124 Ruslan 

Délka: 69.1 m 

Výška: 20.8 m 

Rozpětí: 73.3 m 

Nosnost: 150 000 kg 

Maximální rychlost: 850 km/h 

Tah: 4x229.5 kN 

Dolet s maximálním zatížením: 4500 km 

Prázdná hmotnost: 175 000 kg 

 

Vynesl ruskou raketu Rif-MA, která vycházela z balistické střely odpalované z ponorky 

R-39. Její nosnost je 1500 kg na LEO [72]. 
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Mezi možné náklady letounu An-124 i An-225 patřila Shtil-3A. Raketa Shtil-3A 

navržená společností KB Mashinostroenije, upravená z balistické střely R-29 RM, patří 

do série malých nosných raket Shtil. Je jediná, která není upravená na start z ponorky, 

ale na vypuštění z letadla. Byla by schopná vynést až 600 kg na LEO. Bohužel ruské 

ministerstvo obrany nedovolilo použít střely R-29 jako kosmické rakety, takže v roce 

2010 byly zrušeny všechny možné budoucí mise pro rakety Shtil [48] [49] [50]. 

 

3.3. MiG-31 
V roce 1997 byl navržen MiG-31S, který měl vycházet z MiG-31D, pro vynášení raket 

na LEO. Měl vynášet balistickou raketu RN-S o rozmezí nosnosti 40-200 kg vyvinutou 

společností GMKB Vympel. Vypuštění mělo probíhat ve výšce 17 km s rychlostí 

letounu 3000 km/h. Letoun nebyl nikdy postaven [73]. 

V roce 2004 byl projekt znovu vzkříšen pod názvem Ishim co by suborbitální vzletový 

systém. Spolupracovali na něm společně ruská společnost RKS a kazachstánská 

Kazkosmos. MiG-31D byl opět shledán jako vhodným kandidátem pro umístění malých 

satelitů na různé orbity (do maximální výšky 600 km). Vynášená měla být třístupňová 

raketa na tuhé palivo. Plánované umístnění pod trupem letounu pomocí 

aerodynamických krytů vyžadovalo úpravu letounu, hlavně podvozku. Tato upravená 

verze letounu nesla označení MiG-31I (tab. 3.3) (obr. 3.2). Z ekonomických důvodů 

opět z programu sešlo v roce 2006 [73]. 

Existují zmínky o dalších možných využití letounu, ale bližší informace nejsou známy. 

Tab. 3.3 Technické specifikace MiG-31 [73] [75]. 

MiG-31I 

Délka: 22.7 m 

Rozpětí: 13.5 m 

Maximální vzletová hmotnost: 50 000 kg 

Letová výška: 15-18 km 

Nosnost rakety: 120-160 kg 

Tah (s přídavným spalováním): 2x152 kN 
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Obr. 3.2 MiG-31I představen na Asian Aerospace 2006 [74]. 
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4. Přehled atmosférických nosičů - Evropa 

4.1. IAR-111 Excelsior 
Je suborbitální nadzvukové letadlo vyvinuto rumunskou společností ARCA pro 

komerční suborbitální lety v letech 2010-2012. Celý byl postaven čistě z kompozitu 

[62]. 

Celkový let by měl vypadat tak, že letoun vzlétá s vysokým zrychlením, poté následuje 

horizontální zrychlení při letu v podzvukových rychlostech, následuje rychlý 

dvouminutový vzestup do výšky přibližně 14,6 km. V této výšce odhodí pomocnou 

palivovou nádrž a pokračuje do výšky přibližně 100 km (tab. 4.1). Následně se vrátí 

zpět do atmosféry a přistane jako kluzák. Letoun měl mít také měnitelnou geometrii 

křídel [62] [63]. 

Byl navržen, aby zvládnul letět rychlostí 1,5 M ve výšce zhruba 16 km. Ve výšce 30 km 

maximální rychlost je 2,6 M a v 48 km je to už 5,2 M [62]. 

Posádka by se měla skládat z pilota a dalšího pasažéra. ARCA do budoucnosti 

plánovala zvýšit tenhle počet na 5 členů posádky, aby se letoun dal použít pro vesmírný 

turismus. Veškerá posádka by byla umístněná v kapsli, která se dá v případě nouze celá 

oddělit od zbytku letounu, v případě že letoun cestuje rychlostí do 1,2 M, a pomocí 

raketou otevíraných padáků tak bezpečně přistát [62]. 

Tab. 4.1 Technické specifikace IAR-111 [62]. 

IAR-111 

Délka: 24 m 

Rozpětí: 12 m 

Prázdná hmotnost: 7 200 kg 

Maximální vzletová hmotnost: 19 000 kg 

Maximální letová výška: 100 km 

Tah: 196 kN 

 

Excelsior (obr. 4.1) měl vynášet rakety HAAS v podvěsu nacházejícím se pod trupem. 

HAAS je série jednoduchých jednostupňových raket, které jsou stavěné jak pro malé 

zatížení (40 kg) tak pro ty větší náklady (6 tun). Jsou opět celé z kompozitu. Základ 
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tvoři raketa HAAS 2CA, která má nosnost 100 kg na LEO. Díky své jednoduchosti by 

byla schopná startovat do 24 hodin od rozhodnutí o startu. To se hodí při nouzových 

situacích, kde by byla schopná dopravit na oběžnou dráhu potřebné věci. Kromě toho se 

budou všechny využívat na umístnění satelitů na LEO. Cena za start HAAS 2CA je 

okolo 32,5 milionů korun [63] [64] [65]. 

Jak raketa, tak letoun Excelsior využívají k pohonu motor Executor, což je lineární 

raketový motor. Výfuková tryska se zvětšuje s rostoucí výškou, tím se výrazně zvětšuje 

specifický impuls motoru i ve vysoké nadmořské výšce [65]. 

Bohužel celý program IAR-111 byl zastaven, ale sama společnost ARCA uvádí, že 

v budoucnu by mohl být obnoven. Rakety HAAS tak bude vynášet LAS (Launch Assist 

System), který používá peroxid vodíku jako okysličovadlo a petrolej jako palivo, což 

také dále snižuje náklady na let [62] [66]. 

 

 

 

Obr. 4.1 IAR-111 Excelsior [62]. 
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4.2. SOAR (Sub Orbital Aircraft Reusable) 
SOAR systém švýcarské společnosti Swiss Space Systems (S3) se skládá Airbus A300 

a suborbitálního letounu, které bude schopné umístit satelity do 250 kg na nízkou 

oběžnou dráhu (obr. 4.2). Mezi prvními vizemi v roce 2013 byl letoun pro vypouštění 

satelitů bezpilotní, nakonec se ale rozhodli pro pilotovaný letoun. Tenhle plán měl být 

splněn do konce roku 2018 a jeho náklady se odhadovaly na 6 miliard korun. Jako další 

krok si společnost naplánovala i možnost vesmírné turistiky do konce roku 2020 a to ve 

stejném letounu jako náklad [67] [68] [69]. 

Airbus A300 vynese suborbitální letoun na hřbetě svého trupu. Ve výšce 10 km z něj 

raketoplán vzlétne a vystoupá zhruba do výšky 80 km, kde vypustí třetí stupeň, který 

umístí satelity na orbit. Letoun se vrátí zpátky na přistávací dráhu. Pro plánovanou 

turistiku, aby nemuseli přidávat další stupeň, společně s další firmou vyvíjeli 

přetlakovaný modul, který se zabuduje do suborbitálního letounu. Cena za let pro turisty 

tak měla pokrývat pouze částky za potřebné modifikace a potřebná osvědčení. Cena za 

let pro vynesení satelitů by se měla pohybovat okolo 236 - 246 milionů korun [67] [68]. 

Od roku 2015 S3 chtěli nabízet parabolické lety s A300, které poskytnou cestujícím stav 

beztíže a zajistí příjem společnosti pro další vývoj. Kromě toho měly pomoct 

zaměstnancům při zjišťování chování trupu letadla [68]. 

Společnost se v roce 2016 dostala do finančních potíží a v roce 2017 zkrachovala [70]. 
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Obr. 4.2 Systém SOAR [68]. 

 

4.3. Dassault Rafale 
Za zmínku také stojí projekt MLA (Airborne Micro Launcher) francouzské společnosti 

Dassault Aviation. Ta se rozhodla studovat vynášení mikro nosičů (microlaunchers) 

pomocí bojového letounu. Pracuje se dvěma verzemi. V první je mikro nosič jako raketa 

se stupněm na tuhé palivo a se stupněm na kapalné palivo. Dokázala by vynést 75 kg na 

LEO. Druhá verze, která je na způsob trimaranu, má ve středu hlavní „tělo“ a z každé 

strany jeden stupeň na tuhé palivo. Ta by byla schopná doručit 150 kg do výšky 800 

km. Obě verze by měly jako nosič víceúčelový stíhací letoun té samé firmy Dassault 

Rafale (tab. 4.2) (obr. 4.3). Pohání je 2 dvouproudové motory s přídavným spalováním 

SNECMA M88-2 [76] [77]. 

Tab. 4.2 Technické specifikace Dassault Rafale [77]. 

Dassault Rafale 

Délka: 15.3 m 

Výška: 5.3 m 

Rozpětí: 10.8 m 

Nosnost: 9 500 kg 

Maximální rychlost: 1 913 km/h 

Tah: 2x72.9 kN 

Maximální vzletová hmotnost: 24 500 kg 
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Obr. 4.3 Dassault Rafale s mikro nosičem na TPH a KPH [76]. 

 

4.4. Falcon 2000S 
V roce 2018 německá společnost MT-Aerospace čtyři různé koncepty pro vypouštění 

mikro nosičů ESA. Jeden z nich nese označení Daneo, který spočívá ve startování 

rakety zpod křídla letounu ve výšce 15 km, podobně jako Pegasus. Předběžně pro tento 

úkol byl vybrán Falcon 2000S (tab. 4.3). Raketa s názvem Daneo je navržená 

třístupňová, první dva stupně jsou na TPH a třetí, který doručí náklad na požadovanou 

polohu, je na KPH [78]. 

Tab. 4.3 Technické specifikace Falcon 2000S [79]. 

Falcon 2000S 

Délka: 20.2 m 

Rozpětí: 21.4 m 

Výška: 7 m 

Letová výška: 15 km 

Maximální vzletová hmotnost: 18 598 kg 

Prázdná hmotnost: 13 472 kg 

Tah: 2x31.14 kN 

 



50 
 

4.5. ALTAIR 
Je systém pro vypouštění malých satelitů, který se skládá ze znovupoužitelného 

bezpilotního letounu a dvoustupňové rakety (obr. 4.4). Raketa postavená z kompozitů 

bude poháněna hybridním pohonem a ponese náklad o hmotnosti 150 kg do výšky až 

400-1000 km. Raketa bude přichycena k letounu na dvou místech v částech vnitřní 

nádrže, aby se snížilo výsledné zatížení. Bude vypuštěna ve výšce nad 10 km letounem 

letící subsonickou rychlostí a bude dále pokračovat do vesmíru. Univerzální orbitální 

modul ALTAIR pak umístí satelity na požadované místa [80] [81]. 

V roce 2020 projekt dostal dotaci EU a je stále ve vývoji. Celkový rozpočet činní 

v přepočtu 103 milionů korun [80]. 

 

Obr. 4.4 ALTAIR [80]. 
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Závěr 
Účelem této bakalářské práce je poskytnout čtenáři přehled atmosférických nosičů pro 

vypouštění malých družic na oběžnou dráhu včetně turistických letů a krátce jej 

seznámit s principem reaktivního pohonu a jeho druhy, pro lepší pochopení nosných 

raket a letounů. 

Cesta do vesmíru je finančně náročná záležitost, proto ve snaze zlevnit náklady roste 

obliba malých nosičů a satelitů. Největší výhoda atmosférických nosičů je že, tím že 

letoun vynese raketu do určité výšky, raketa se vyhne hustým vrstvám atmosféry, kde je 

vystavena aerodynamickým silám, a kde rakety startující z pozemních kosmodromů 

spotřebují nejvíce paliva. 

V posledních letech vzrostl zájem o dopravování malých satelitů u komerčních 

společností. Jako výhodu soukromých společností vidím ve snaze co nejvíce 

zjednodušit zákazníkovi rezervaci a samotný let. Přímo na webových stránkách 

některých společností si lze vybrat volný termín letu, dále jestli se bude jednat o let 

sdílený s dalšími satelity, který je levnější, nebo samostatný. Díky sdíleným letům je 

tento způsob dopravy rychlejší, není zde dlouhá čekací doba ve srovnání se startem 

rakety z kosmodromu a i při sdíleném letu satelitů na vypuštění není mnoho. Při větším 

počtu satelitů ve sdíleném letu, jaké jsou u velkých raket startujících z kosmodromu, se 

totiž zvyšuje pravděpodobnost vypuštění satelitu na jiném vzdálenějším místě, než je 

jeho zamýšlené místo určení. Dále se vybírá, odkud bude letoun s nákladem startovat. 

To záleží na letounech, zda mohou vzlétnout ze standartních letišť, nebo potřebují 

upravené dráhy, a na požadovaném umístění satelitů. Letadla s nosiči mohou vzlétnout 

z jakékoliv zeměpisné šířky a dostat se na orbit i z míst, kde by to klasickým způsobem 

bylo velmi těžko dosažitelné. Tato mobilita a sdílené lety umožňují starty raket častěji. 

Atmosférické nosiče jsou mnohem více omezené dosavadními technickými možnostmi 

a mají nízkou nosnost. Náklad je dále limitován i rozměry letadla, navíc je potřeba 

zajistit, aby se při vypouštění z letadla nedostala raketa do úplavu. Ten největší problém 

atmosférických nosičů je dle mého názoru finanční náročnost na vývoj. 

Nejvíce se dařilo rozvoji tomuhle způsobu dopravy satelitů v USA, kde je také ze všech 

zemí v největší oblibě. Bývalé SSSR také mělo několik návrhů, ale žádný se neuchytil a 

Evropa se začala zajímat o atmosférické nosiče až relativně nedávno.  
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