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ABSTRAKT 

Pro řízení letounu je nezbytné mít k dispozici určité letové informace. Tyto informace jsou 

obvykle zobrazeny na letových přístrojích, které jsou umístěny na palubní desce letounu. 

V případě ztráty indikace nebo klamné indikace určitých přístrojů může být řízení letounu 

velice složité až nemožné. Dizertační práce se zabývá problematikou ztráty indikace informace 

od aerometrických přístrojů (především od rychloměru). 

Práce obsahuje výzkum průběhu degradace měření celkového tlaku pomocí Pitotovy 

trubice. Na základě tohoto výzkumu je možné navrhnout nový systém rozpoznání zablokování 

Pitotovy trubice, což zvýší bezpečnost letectví. Jev, který je popsán byl zkoumán 

v aerodynamickém tunelu i v reálných podmínkách. Dále jsou v práci definovány pokyny 

pro sestavení nouzového postupu, který by pilot mohl použít v případě nastání poruchového 

stavu s aerometrickými přístroji. Reálné možnosti využití byly demonstrovány na letounu 

Cessna 172SP během validačního experimentu. Validační experiment prokázal možnosti 

bezpečného použití nouzového postupu během letu. Závěrečná část práce je zaměřena 

na zhodnocení možných změn ve vytváření analýz spolehlivosti a bezpečnosti s ohledem 

na aplikování nových poznatků vycházejících z této práce. 

ABSTRACT 

It is necessary to have certain flight information available to control the airplane. This 

information is usually displayed on flight instruments, which are located on the dashboard of 

the aircraft. In case of loss of indication or misleading indication of certain devices, control of 

the aircraft can be very complicated or even impossible. The dissertation deals with the issue 

of loss of information indication from aerometric instruments (especially from the airspeed 

indicator). 

The work contains research on the course of degradation of total pressure measurements 

using a Pitot tube. Based on this research, it is possible to design a new system for detecting 

blockage of the Pitot tube, which will increase aviation safety. The phenomenon described was 

investigated in a wind tunnel and in real conditions. Furthermore, the work defines instructions 

for the compilation of an emergency procedure, which the pilot could use in the event of a fault 

condition with aerometric instruments. The real possibilities of use were demonstrated on 

a Cessna 172SP aircraft during the validation experiment. The validation experiment proved 

the possibilities of the safe usage of the emergency procedure during flight. The final part of 

the work is focused on the evaluation of possible changes in the creation of reliability and safety 

analyzes with regard to the application of new knowledge based on this work. 
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1 ÚVOD 

Letecký provoz můžeme chápat jako součinnost strojů a lidského činitele. Chyby 

zapříčiněné lidským činitelem se snažíme snížit pomocí propracovaného tréninku, v tomto 

případě leteckými výcviky pro získání patřičných kvalifikací. Stroj, v našem případě letoun, 

se snažíme navrhnout na vysoké úrovni spolehlivosti (s extrémně nízkou pravděpodobností 

katastrofické události) a uzpůsobit ho tak, aby se předvídatelné chyby lidského faktoru snížily 

na minimum. 

Pilot běžně řídí letoun podle informací z letových přístrojů, a v případě letů za viditelnosti 

i podle vlastních vjemů. Vlastní vjemy nemůže pilot použít při letu bez vidu z důvodů iluzí, 

které na něj působí. Při ztrátě některých letových informací se řízení letounu stává velmi 

obtížné a v extrémních podmínkách až nemožné. Jednou z důležitých informací je indikovaná 

(kalibrovaná) rychlost letounu. Při ztrátě této informace je pilot nucen řídit letoun dle svých 

běžných návyků jako je nastavení režimu práce motoru letounu, sledování přirozeného 

horizontu v případě letu za vidu nebo umělého horizontu v případě letu bez vidu a dále 

monitorování variometru, výškoměru a zatáčkoměru. Meteorologické podmínky, ve kterých 

se letoun právě nachází, však mohou zásadně negativně ovlivnit složitost řízení letounu. 

Z rozborů nehod letadel v důsledku technických selhání vyplývá, že jednou z často 

se opakujících příčin nehod je selhání pitot-statické soustavy a ukazatelů na ní napojených 

(popsáno v podkapitole 2.1). V minulosti se stalo několik leteckých nehod po ztrátě informací 

o celkovém nebo statickém tlaku (popř. obou). Téměř ve všech případech, kdy se stala 

katastrofická událost (spojená se ztrátou primárních letových informací), havaroval plně 

funkční letoun, kterému chyběla jediná informace o celkovém nebo statickém tlaku (popř. 

obou). Tímto problémem, kdy je možné, že havaruje funkční letoun z důvodu ztráty informace 

o okolních tlacích, je třeba se zabývat komplexně a do hloubky skrze všechna odvětví s tím 

souvisejícími. 

1.1 Zaměření dizertační práce 

Bezpečnost v letecké dopravě si můžeme představit jako dlouhý řetěz složený 

z jednotlivých článků. Celý řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Dizertační práce 

má za cíl zesílit některé články ve zmíněném virtuálním řetězu. Konkrétně se zaměřuje 

na problematiku, která v minulosti způsobila několik závažných leteckých nehod. Jedná se 

o možnosti bezpečného řízení letounu bez určitých letových informací pro letovou posádku. 

Konkrétně o ztrátu informací od aerometrických přístrojů. Zmíněný problém může nastat 

z různých příčin, jednou z nejčastějších je námraza. Pokud daný problém nastane, je riziko, 

že při nesprávných zásazích do řízení bude letoun uveden do pádu nebo vývrtky, což může 

skončit nehodou. Velmi důležité je nejen nalézt možnost, jak dále bezpečně pokračovat v letu, 

ale také provést výzkum možností, jak jednoznačně určit, že takový problém nastal. Dále 

je nutné vytvořit nový postup pro hodnocení analýz spolehlivosti týkající se daného problému. 

Pro naznačení možné metodiky řešení je vhodné uvést vývojový graf (Graf 1-1) a popsat 

jednotlivé kroky. 

• Problém – aerometrické přístroje na palubě letícího letounu začnou indikovat 

nesprávné informace letové posádce. Důvodem nastání takového poruchového stavu 

může být mnoho, nicméně velmi častou příčinou je zablokování přívodu celkového 

tlaku. Nastalý poruchový stav mnohdy znemožňuje řídit letoun podle standartních 

postupů. V případě klamné indikace rychloměru hrozí překročení maximální rychlosti 
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(nebezpečí strukturálního poškození) nebo let příliš malou rychlostí, což vede k pádu, 

popřípadě uvedení letounu do vývrtky. 

• Detekce problému – V závislosti na charakteru klamné informace (velikosti chyby) 

je více či méně náročné odhalit poruchový stav, který nastal. Často záleží 

na meteorologických podmínkách, výbavě letounu, kvalifikaci pilota atd. Včasné 

rozpoznání problému je zásadní pro další bezpečné pokračování letu. 

• Řešení – Po detekování problému je nezbytné adekvátně reagovat na nastalou situaci. 

Složitost řešení problému obecně závisí na meteorologických podmínkách a zda pilot 

má vizuální kontakt se zemí. Vizuální kontakt se zemí se dá dobře využít jako reference 

k porovnání polohy letounu. V případě, kdy je letoun v podmínkách IMC 

(zjednodušeně řečeno v mraku nebo mlze), je řízení extrémně složité. Pro řešení 

situace je vhodné využít nouzový postup (který je řešen v této práci). 

• Dopady – Možnosti detekce problému a následné aplikování nouzového postupu bude 

mít vliv na zvýšení bezpečnosti letectví, na hodnocení analýz spolehlivosti 

a bezpečnosti a dále může poskytnou vize pro změnu pilotních výcviků. 

 

Graf 1-1 Možnosti řešení řešení dané problematiky 
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2 PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU PROBLEMATIKY 

Tato kapitola shrnuje podstatné informace o současném stavu dané oblasti. 

2.1 Rozbor nehod a incidentů 

Jistým důkazem důležitosti této práce je přehled nehod a incidentů, které se v minulosti 

staly. V daném přehledu vystupuje více dopravních letounů z důvodů častějšího 

jednoznačného prokázání příčiny nehody. K jednoznačnému prokázání příčiny letecké nehody 

nebo incidentu u dopravních letounů téměř vždy napomáhá zapisovač letových údajů 

a záznamník hlasů z kabiny. Menší letouny obvykle nejsou vybaveny zmíněnými záznamníky, 

a proto je zjištění přesné příčiny mnohdy složité. U některých nehod nelze jednoznačně 

stanovit příčinu, ale z okolností ji lze odhadovat. První část kapitoly je věnována nehodám 

a incidentům, které se staly (nebo pravděpodobně staly) v důsledku klamné indikace rychlosti 

nebo výšky (popř. kombinace obojího).  Druhá část uvádí několik nehod důležitých 

pro objasnění potřeby analýz spolehlivosti. 

Nehody a incidenty související s klamnou indikací rychlosti  

Společnost:  Saratov Airlines 

Typ letadla:  Antonov AN-148-100 

Datum:  11. 2. 2018 

Let:  Moscow (Rusko) – Orsk (Rusko) 

Stručný popis nehody: Přibližně šest minut po startu, kdy letoun dosáhl výšky přibližně 6000 ft, 

řídící letového provozu ztratili kontakt s letounem. Letoun ztratil výšku a havaroval.  Všichni 

pasažéři (65) i členové posádky (6) zahynuli. Pravděpodobná příčina nehody je zamrznutí 

Pitotových trubic. To se stalo na základě opomenutí pilotů zapnout vyhřívání Pitotových trubic 

při letu v podmínkách tvoření námrazy. [1] 

Shrnutí pro tuto práci: Opomenutí důležitých úkonů vede ke katastrofické události. Pilot by 

měl být informován o nebezpečí tvoření námrazy. Již na zemi může být pilot upozorněn 

na nebezpečí tvorby námrazy z meteorologické zprávy METAR. Na situaci zamrznutí nebo 

ucpání přívodu celkového tlaku by měli být piloti důkladně školeni, jak danou situaci rozpoznat 

a jak na ni reagovat. 

Společnost: Ukraine International Airlines 

Typ letadla:  Boeing B-737-500 

Datum:  23.6.2012 

Let:  Kiev  (Ukrajina) – Moskva (Rusko) 

Stručný popis incidentu: Během vzletu (při akceleraci) nenarůstala rychlost dle rychloměru, 

automat tahu se odpojil a posádka provedla přerušení vzletu (před rychlostí V1). Vyšetřování 

ukázalo, že rychloměr ukazoval rychlost 45 kts a v průběhu akcelerace se jeho údaj dále 

neměnil. Příčinou bylo ucpání levé Pitotovi prubice pískem, prachem a žlutou látkou 

neznámého původu. Před incidentem stál letoun na letišti bez zakrytých sond celkového tlaku. 

[2] 

Shrnutí pro tuto práci: Posádka letounu provedla včas správné rozhodnutí, které vedlo 

k přerušení startu letounu, čímž pravděpodobně zabránila nehodě letounu. Z incidentu vyplývá 

důležitost zakrývání sond tlaků při stání letounu na letišti. 
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Společnost:  Soukromý provozovatel 

Typ letadla:  Socata TBM 700 

Datum:  20.12.2011 

Let:  Teterboro (USA)  – Atlanta (USA) 

Stručný popis nehody: Pilot podal letový plán pro let IFR na trasu zmíněnou výše. Letový plán 

byl schválen a pilot provedl odlet. Pilot stoupal do 14000 ft. Během stoupání byl informován 

řídícím o možné tvorbě mírné námrazy mezi 15000 – 17000 ft a slabé námrazy ve výšce 

14000 ft. Dále řídící požádal pilota, aby ho informoval o intenzitě námrazy. Poté pilot dostal 

povolení stoupat na 17000 ft. Protože pilot zaznamenal tvorbu námrazy požádal řídícího o další 

stoupání. Řídící vydal povolení pro stoupání do FL200 a pilot stoupání potvrdil. Ve výšce 

17800 ft letoun zatočil o sedmdesát stupňů doleva a začal klesat. O 69 sekund později byl 

zachycen radarem ve výšce 2000 ft. Letoun poté havaroval. Svědci události uvedli, že letadlo 

se ve vzduchu rozpadlo na několik kusů. Při vyšetřování byl nalezen panel ovládání 

odmrazování. Přepínač odmrazování draku letounu, vrtulí, systému varování před pádem 

a vytápění Pitotových trubic byl v poloze zapnuto. Přepínač odmrazování čelních štítků byl 

v poloze vypnuto. [3] 

Shrnutí pro tuto práci: Vzhledem k zatáčce, která odstartovala klesání letounu se dá 

předpokládat, že letoun přešel do spirály nebo vývrtky na základě malé rychlost. V jaký 

okamžik letu byl zapnut vypínač odmrazování se nedá s jistotou říci. Je pravděpodobné, 

že pilot neměl pravdivou informaci o rychlosti letounu, která mohla být znehodnocena 

zamrznutím snímačů tlaků. Dalším negativním aspektem namrzání na draku letounu 

je zvyšující se pádová rychlost a zvýšení odporu letounu. 

Společnost:  Air France 

Typ letadla:  Airbus A330-203 

Datum:  1. 6. 2009 

Let:  Rio de Janeiro (Brazílie) – Paris (Francie) 

Stručný popis nehody: Piloti nesprávně vyhodnotili informace z palubního meteorologického 

radaru v průběhu letu. Vlétli do oblasti bouřkové činnosti. Na čelních plochách letounu 

se tvořila námraza, která zablokovala Pitotovy trubice. Rychloměry udávaly klamné informace 

a z toho to důvodu se odpojil autopilot. Druhý pilot špatně vyhodnotil situaci a přivedl letoun 

do stoupání. Stoupání bylo příliš prudké a letoun přešel do pádu. Posádka nebyla schopna 

nastalou situaci napravit a letoun dopadl na hladinu oceánu. Všichni pasažéři (216) a členové 

posádky (12) zahynuli. [4] 

Shrnutí pro tuto práci: Moderní letouny jsou vybaveny pokročilými systémy pro detekci 

nebezpečných meteorologických jevů v okolí letounu. Zmíněné informace je nezbytné správně 

vyhodnotit a postupovat s ohledem na ně. Vlétnutí do oblasti s námrazovými podmínkami 

znamenalo ztrátu informace o vzdušné rychlosti. Řízení letounu v dané situaci (v bouřce, 

v noci a nad oceánem) je velmi obtížné, ale ne nemožné.  

Společnost:  Austral Lineas Aéreas 

Typ letadla:  McDonnell Douglas DC-9 

Datum:  10. 10. 1997 

Let:  Posadas (Argentina) – Buenos Aires (Argentina) 

Stručný popis nehody: V průběhu letu došlo k zamrznutí Pitotovi trubice, což způsobilo 

klamnou indikaci rychlosti na rychloměru druhého pilota. Rychloměr indikoval rychlost menší 

než skutečnou. Byl zvýšen výkon motoru, letoun byl uveden do klesání a druhý pilot vysunul 
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sloty, se záměrem snížit pádovou rychlost. Slot se na jedné polovině křídla ulomil, 

což způsobilo asymetrické rozložení aerodynamických sil na křídle a letoun se ve spirále zřítil. 

Všichni pasažéři (69) a členové posádky (5) zahynuli. [5] 

Shrnutí pro tuto práci: Let probíhal v nočních hodinách, což obvykle snižuje možnosti řídit 

letoun podle přirozeného horizontu. Pilot by měl být schopen ze zkušeností s daným letounem 

zhodnotit, zda režim (nastavení výkonu motorů a umělého horizontu) ve kterém se nachází je 

běžný a zda je možné, aby rychlost na rychloměru mohla začít postupně klesat. V případě 

nejistoty indikace rychlosti na rychloměru není vhodné vysouvat vztlakovou mechanizaci, 

která se může v případě překročení rychlostních limitů poškodit tak, jako tomu bylo v tomto 

případě. 

Společnost: Aeroperu 

Typ letadla:  Boeing B-757-200 

Datum:  2. 10. 1996 

Let:  Lima (Peru) – Santiago de Chile (Chile) 

Stručný popis nehody: Během údržby a čištění letounu byly zalepeny vstupy statického tlaku 

průhlednou páskou. Po ukončení údržby a čištění letounu nebyla páska sejmuta zaměstnanci 

údržby. Kapitán letounu, který prováděl prohlídku v nočních hodinách si průhledné pásky 

nevšiml. Krátce po startu posádka vyhlásila stav nouze z důvodů problému s aerometrickými 

přístroji. Po dvaceti osmi minutách letu letoun havaroval. Všichni pasažéři (61) a členové 

posádky (9) zahynuli. [6] 

Shrnutí pro tuto práci: Některé události se dají opravdu těžko předvídat. Při neprůchozích 

vstupech statického tlaku nefunguje správně žádný aerometrický přístroj. Ani pomoc ze země 

nemusí být v daném případě jednoduchá, protože řídící letového provozu sleduje výšku letu 

letounu udávanou odpovídačem sekundárního radaru. Odpovídač sekundárního radaru získává 

výšku z kódovacího zařízení, které je napojeno na vedení statického tlaku a tím pádem má 

chybné údaje i pozemní personál. 

Společnost: Birgenair 

Typ letadla:  Boeing B-757-225 

Datum:  6. 2. 1996 

Let:  Puerto Plata (Dominikánská republika) – Gander (Kanada) 

Stručný popis nehody: V průběhu vzletu (v noci) kapitán zpozoval chybu údaje svého 

rychloměru. Tuto skutečnost oznámil druhému pilotovi, jehož rychloměr fungoval správně. 

Kapitán dále pokračoval ve vzletu. Rychlosti V1 a VR hlásil druhý pilot (dle svého rychloměru). 

Po vzletu byl zapnut autopilot. V první fázi vzletu ukazoval kapitánův rychloměr menší 

hodnoty rychlosti než skutečné, posléze výšší hodnoty než skutečné. To vedlo k výstražnému 

hlášení příliš vysoká rychlost (overspeed) přibližně ve výšce 6800ft. Piloti s cílem snížit 

rychlost zvýšili příčný sknon letounu (dle umělého horizontu z 15° na 20°). To vyvolalo snížení 

rychlosti a roztřepal se sloupek řízení (stick shaker) což značí příliš nízkou rychlost. Tato 

informace byla správná, piloti neudělali vhodné zásahy do řízení, letoun přešel do pádu 

a později do vývrtky, kterou se pilotům neporařilo vybrat. Z vyšetřování nehody vyplynolo, 

že letoun před nehodou neletěl dvacet dnů. Dva dny před nehodou se prováděla motorová 

zkouška, před kterou byly sundány kryty Pitotových trubic. Pravděpodobná příčina nehody 

byla jedna zablokovaná Pitotova trubice hmyzem. Všichni pasažéři (176) a členové posádky 

(13) zahynuli. [7] 
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Shrnutí pro tuto práci: Kapitán měl po zpozorování problému s rychloměrem přerušit vzlet. 

V průběhu letu, kdy rychloměr dává rychle za sebou protichůdné informace o příliš vysoké 

rychlosti a nebezpečí pádu, musí být řízení letounu velmi stresující. Dalším negativním 

faktorem, který zvýšil pracovní zátěž posádky byla tma, která nedávala možnost vizuálních 

referencí. O to více se měli piloti soustředit na umělý horizont a nastavení výkonu motorů. 

Společnost:  Northwest Orient Airlines 

Typ letadla:  Boeing 727 

Datum:  1. 12. 1974  

Let:  New York (USA) – Buffalo (USA) 

Stručný popis nehody: V průběhu stoupání po vzletu se v kabině spustilo varování před 

překročením maximální rychlosti (overspeed warning horn). O deset sekund později se spustilo 

v kabině varování před pádem (vibrace sloupku řízení, stick shaker stall warning). Letoun poté 

začal klesat ve spirále. Vzhledem k silám působícím na drak letounu se v průběhu spirály 

odtrhla část horizontálního stabilizátoru, což prakticky znemožnilo pilotům opět dostat letoun 

pod kontrolu. Letoun dopadl na zem po dvanácti minutách letu. Piloti nezapnuli vyhřívání 

Pitotových trubic, což způsobilo jejich blokaci ledem a rychloměry poté indikovaly klamnou 

informaci. V letounu byli pouze členové posádky (3), kteří zahynuli. [8] 

Shrnutí pro tuto práci: Opomenutí důležitých úkonů vede ke katastrofické události. Pilot 

by měl být informován o nebezpečí tvoření námrazy. Již na zemi může být pilot upozorněn na 

nebezpečí tvorby námrazy z meteorologické zprávy METAR. Na situaci zamrznutí nebo 

ucpání přívodu celkového tlaku by měli být piloti důkladně školeni, jak danou situaci rozpoznat 

a jak na ni reagovat. 

Společnost:  Flying Academy s.r.o. 

Typ letadla:  2 x Cessna C-152 (OK-PES, OK-FAD) 

Datum:  11.6.2018 

Let:  Letecký výcvik letiště Brno Tuřany (Česká republika) 

Stručný popis incidentů: V obou případech došlo k přerušení startu z důvodů zpozorování 

nesprávné funkce rychloměrů. Příčinou bylo zanesení Pitotových trubic hmyzem a nečistotami. 

[9] 

Shrnutí pro tuto práci: Nefunkčnost aerometrických přístrojů může být způsobena více 

příčinami. Pokud k ucpání dojde na zemi včasná reakce a přerušení startu může zabránit 

nehodě, pokud je zbývající dráha před letounem dostatečně dlouhá k bezpečnému zastavení. 

Společnost:  Neuvedeno 

Typ letadla:  Cessna C-152 

Datum:  30.7.2020 

Let:  Letecký výcvik (Česká republika) 

Stručný popis incidentů: S letounem Cessna C-152 byl proveden brzký ranní navigační let 

v trvání přibližně čtyři hodiny. Po dokončení letu byl letoun odstaven na odbavovací plochu 

letiště bez krytu Pitotovy trubice. Po uplynutí přibližně osmi hodin letoun zahájil pojíždění na 

další let (žák + instruktor). Během rozjezdu neindikoval rychloměr žádnou změnu rychlosti, 

proto dal instruktor žákovi povel k přerušení vzletu. Žák přerušil vzlet a bezpečně dobrzdil 

na RWY. Po kontrole vedení celkového tlaku bylo zjištěno mechanikem ucpání Pitotovy 

trubice neznámou hmotou (žlutobílého odstínu). Hmota byla pravděpodobně produktem jistého 
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hmyzu, který si začal v trubici stavět hnízdo. [Svědectví autora, v době incidentu byl jako 

pozorovatel na zemi]  

Shrnutí pro tuto práci: K ucpání Pitotovy trubice může dojít za velmi krátký čas, proto je 

nutné nepodceňovat důležitost používání krytů Pitotových trubic. Během startu je podstatné si 

udržovat situační povědomí o tom, jakou přibližnou rychlostí se letoun pohybuje a jakou 

rychlost indikuje rychloměr. Hodně záleží na zkušenostech pilota. V tomto případě si žák 

neuvědomil, co se děje a nenarůstání rychlosti si vysvětloval (v prvním případě) vysokou 

teplotou vzduchu a tím ovlivnění výkonu motoru (pomalou akceleraci). Na obrázku níže 

(Obrázek 2-1) je zachycena zmíněná ucpaná trubice. Dle obrázku je patrné, že ani při důkladné 

předletové kontrole by pilot nedokázal odhalit ani předpokládat, že může být trubice 

zablokována (na vstupu do trubice ani na povrchu trubice nebyly viditelné žádné nečistoty). 

Dál z tohoto incidentu vyplývá důležitost využívání celé délky RWY pro start letounu. 

 

Obrázek 2-1 Pitotova trubice 
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Nehody a incidenty způsobené nevhodným konstrukčním návrhem a průkaznými 

analýzami 

 

Společnost:  Swissair 

Typ letadla:  MD – 11 

Datum:  22. 9. 1998 

Let:  New York (USA) – Ženeva (Švýcarsko) 

Stručný popis nehody: Přibližně 40 minut po startu, zpozorovali piloti zápach a kouř v kabině. 

Snažili se problém analyzovat, ale bezúspěšně. Po 27 minutách od zjištění kouře v kabině 

přestaly být funkční přístroje, stroj se pro piloty stal neovladatelným a havaroval do moře. 

Příčinou vzniku požáru byla špatná elektroinstalace pro napájení zábavní elektroniky 

pro cestující v první třídě. Šíření požáru podporovaly konstrukční materiály letadla, které byly 

vyrobeny z hořlavého materiálu. [převzato ze zdroje 10, kde bylo sepsáno dle zdroje 11] 

Shrnutí pro tuto práci: Systém, který by na první pohled neměl ovlivnit bezpečnost letu, může 

způsobit událost s katastrofickými důsledky. [převzato ze zdroje 10, kde bylo sepsáno dle zdroje 

11] 

Společnost: All Nippon Airways 

Typ letadla:  Boeing 787-800 

Datum:  16. 1. 2013 

Let:  Ube (Japonsko) – Tokyo (Japonsko) 

Stručný popis incidentu: Během letu piloti zaznamenali indikaci problémů s bateriemi 

a zároveň byl v kabině znatelný zápach. Piloti se rozhodli pro nouzové přistání. Po přistání 

byli pasažéři nouzově evakuováni z letadla. Během evakuace se jeden z pasažérů zranil těžce 

a jeden lehce. Zasahující záchranné jednotky nenalezly stopy po požáru v kabině, ale z venku 

byly viditelné známky kouře na trupu letounu vedoucí z prostoru, kde je umístěna elektronika. 

Vyšetřovatélé nalezli hlavní baterii typu Lion s promáčknutým vrchním krytem a vytékající 

kapalinou z baterie. Po vyndání hlavní baterie z letadla, byly zjištěny jasné stopy po požáru.  

Hlavní baterie se skládá z 8 článků. Požár vznikl na základě vyzkratování článku číslo 3. 

Obdobné problémy s tímto typem letounu mělo více společností. [převzato ze zdroje 10, 

kde bylo sepsáno dle zdroje 12] 

Shrnutí pro tuto práci: Ani splnění podmínek certifikace nezajistí 100 % bezpečnost v provozu. 

Zavádění nových komponentů do letadel, které dosud nebyly v letectví použity nebo déle 

odzkoušeny, může být rizikové. Proto je třeba podrobit takové komponenty podrobnějším 

zkouškám a nasimulovat reálné podmínky provozu. [převzato ze zdroje 10, kde bylo sepsáno 

dle zdroje 12] 

Společnost: Lion Air 

Typ letadla:  Boeing 737 MAX 8 

Datum:  29. 10. 2018 

Let:  Jakarta (Indonésie) – Pangkal (Indonésie) 

Stručný popis nehody: Během vzletu z Jakarty začaly snímače úhlu náběhu  (AoA) indikovat 

rozdílné hodnoty přibližně o 20°. To pokračovalo až do konce letu. V průběhu rotace (okamžik 

během vzletu, kdy letoun na základě změny vychýlení výškového kormidla zvýší úhel náběhu 

a zvedne příďový podvozek) se začal levý sloupek řízení třepat (stick shaker – varování, které 

má pilota upozornit před nebezpečím pádu). To pokračovalo po většinu letu. Po zasunutí klapek 

bylo automaticky nastaveno vyvážení letounu na těžký na přední část. Piloti nedokázali situaci 
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zvládnout a havarovali do Jávského moře. Z vyšetřování vyplynolo několik faktorů, které byly 

spolupříčinou události s katastrofickými důsledky. Během návrhu a certifikace letounu Boeing 

737-8 (MAX) byly brány v úvahu reakce posádky (dle aktuálních doporučení), které se ukázaly 

jako nevhodné. Na základě špatných úvah o reakci posádky bylo spoléháno na systém MCAS, 

který bral informace z jednoho senzoru. To v daném případě splňovalo veškeré certifikační 

požadavky. Systém MCAS byl napojený pouze na jeden senzor (úhlu náběhu), což dělalo 

systém náchylný k poruše v případě nesprávné indikace senzoru. Chybějící manuály o systému 

MCAS nebo detailnější popis použití vyvážení v letové příručce nebo během výcviku, 

znesnadňovaly pilotům řízení v případě nevhodných zásahů systému MCAS. Další faktory jsou 

podrobně popsány v rozsáhlé závěrečné zprávě. [13] 

Shrnutí pro tuto práci: V případě návrhu nového systému je nutné myslet na redundanci 

systému a jeho vstupních informací. Problém s použitím systému by v daném případě měla 

odhalit analýza FHA. V pokročilejší fázi návrhu by rizikovost systému měla odhalit analýza 

FMEA. V neposlední řadě je třeba dávat důraz na adekvátní rozsah a obsah letových příruček 

a pilotních výcviků (přeškolení na nový typ). 

2.2 Pilotní hledisko na danou problematiku 

Z pilotního hlediska je vhodné rozebrat možnosti rozpoznání nastání poruchového stavu, 

kdy aerometrické přístroje indikují klamné informace. Pro objasnění je důležité uvést základní 

pojmy, které jsou podstatné pro civilní letectví. 

Následující pojmy a vysvětlení jsou převzaty z předpisu L2. [14] 

Let IFR (IFR flight) - Let prováděný v souladu s pravidly pro let podle přístrojů.  

Let VFR (VFR flight) - Let prováděný v souladu s pravidly pro let za viditelnosti. 

IMC (Instrument Meteorological Condition) - Symbol používaný k označení meteorologických 

podmínek pro let podle přístrojů. 

VMC (Visual Meteorological Conditions) - Symbol používaný k označení meteorologických 

podmínek pro let za viditelnosti. 

Tabulka níže (Tabulka 2-1) shrnuje aspekty ovlivňující možnosti rozpoznání klamné 

indikace aerometrických přístrojů. Zohledněna jsou pravidla letu, podmínky letu 

(meteorologické podmínky), denní doba a kvalifikace pilota. Tabulka je složena na základě 

rozboru nehod v této práci a zkušeností autora. 

Pravidla 

letu 

Podmínky 

letu 

Denní 

doba Kvalifikace pilota Možnosti rozpoznání klamných indikací 

 

IFR IMC  Den /Noc Pro lety podle 

přístrojů 

V daných podmínkách je rozpoznání 

klamných indikací velmi složité až 

nemožné. 

 

IFR VMC Noc Pro lety podle 

přístrojů 

V daných podmínkách záleží, zda jsou 

viditelné referenční body na zemi a zda je 

noc jasná. 

 

IFR VMC Den Pro lety podle 

přístrojů 

V daných podmínkách by měl být pilot 

schopen nastalou situaci rozpoznat. 

 

VFR IMC  Den / Noc Pilot s kvalifikací pro 

lety za viditelnosti 

V daných podmínkách je pro pilota 

extrémně složité řídit letoun, natož 

rozpoznat klamnou indikaci přístrojů. 
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VFR VMC Noc Pilot s kvalifikací pro 

lety za viditelnosti 

V daných podmínkách záleží, zda jsou 

viditelné referenční body na zemi a zda je 

noc jasná. 

 

VFR VMC Den Pilot s kvalifikací pro 

lety za viditelnosti 

V daných podmínkách by měl být pilot 

schopen nastalou situaci rozpoznat. 

 

Legenda k tabulce 

 Zvládnutelná situace 

 Situace zvládnutelná s obtížemi 

 Situace zvládnutelná s velkými obtížemi až nezvládnutelná 

Tabulka 2-1 Hodnocení rizikovosti nefunkčnosti aerometrických přístrojů 

Shrnutí pro tuto práci: Nejhorší možná kombinace pro možné rozpoznání klamné indikace 

nastane při špatných meteorologických podmínkách v noci s pilotem, který nemá kvalifikaci 

pro lety podle přístrojů. Přesněji řečeno s pilotem, který není vycvičen na let podle přístrojů 

nebo nemá praktické zkušenosti s letem podle přístrojů. Podstatné je se věnovat nejenom 

zvládnutí situace, kdy informace od přístrojů o výšce a rychlosti jsou klamné, ale také principu 

rozpoznání nastoupení dané situace. 

Vzhledem k rozsahu této práce a jejímu zaměření, které se věnuje převážně zvládnutí 

nouzové situace za letu, je vhodné rozebrat alespoň osnovu základního výcviku pro získání 

kvalifikace soukromého pilota letounů PPL(A).  

Pro získání kvalifikace PPL(A) je nezbytné splnit několik požadavků. Převzato z programu 

výcviku DTO. [15] 

Žadatel o PPL(A) musí splňovat následující požadavky: 

• dosáhnout alespoň 17 let věku 

• být držitelem platného osvědčení zdravotní způsobilosti alespoň 2. třídy 

• absolvovat výcvikový kurz PPL(A) dle FCL.210, který zahrnuje výuku teoretických znalostí a letový výcvik 

v rozsahu alespoň: 

45 hodin v letounech nebo TMG, z nichž 5 hodin může být vykonáno na FSTD, zahrnující alespoň: 

(i) 25 hodin letového výcviku ve dvojím řízení a 

(ii) 10 hodin doby samostatného letu pod dozorem, která zahrnuje 5 hodin samostatného navigačního letu, 

přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v délce alespoň 270 km (150 NM) a je během něj 

provedeno přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu. 

V Příloze A této práce je uvedena osnova výcviku PPL(A). Úloha 12/13E je věnována 

nácviku nouzových postupů v různých situacích. Jedna ze situací je i porucha snímačů 

celkového a statického tlaku (úloha číslo 9 v seznamu níže). Pro nácvik nouzových postupů je 

dle osnovy vyhrazeno minimálně 25 minut letové doby a pět letů. Pokud se vezme v úvahu, 

že by se tento čas měl rozprostřít rovnoměrně do všech letových úloh (za letové úlohy se dají 

považovat body 2 až 13), tak by na nácvik poruchy snímačů tlaků vycházel pouze čas přibližně 

dvě minuty letu. Převzato z programu výcviku DTO. [15] 

12/13E Nácvik nouzových postupů 

1) předletová příprava kabiny, spouštění motoru, pojíždění a motorová zkouška  

2) vzlet, let po okruhu, přiblížení a přistání 

3) vysazení motoru při rozjezdu 

4) vysazení motoru krátce po vzletu 

5) vysazení motoru při letu po okruhu 

6) vysazení motoru při přiblížení a přistání 

7) požár motoru ve vzduchu a na zemi, evakuace letounu / TMG 

8) nouzové přistání z polohy nad letištěm z výšky 1000ft AAL 

9) porucha snímačů celkového a statického tlaku (rychloměr, výškoměr) 
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10) nezdařené přiblížení, opakování okruhu (na finále a z bodu vyrovnání) 

11) přiblížení a přistání bez klapek 

12) porucha řízení 

13) provádění důležitých úkonů, komunikace ATC a letecké umění 

Shrnutí pro tuto práci: Nácvik nouzové situace pro případ ztráty snímačů celkového 

a statického tlaku je zahrnut v osnově leteckého výcviku PPL(A). V případě odlétání pouze 

minimální letové doby pro nácvik nouzových postupů a rovnoměrného rozložení času 

pro nácvik jednotlivých bodů, vychází čas pro nácvik poruchy snímačů celkového tlaku pouze 

dvě minuty. Tento čas se dá považovat za nedostatečný, nicméně je důležité zdůraznit, že se 

jedná o minimální čas a rozsah výcviku záleží na instruktorovi, který může rozhodnout 

o prodloužení letové doby. 

2.3 Aerometrické přístroje a konstrukční řešení pitot-statického systému 

Aerometrické přístroje 

Základní přístroje, podle kterých je pilot schopen řídit letoun, jsou aerometrické přístroje. 

Mezi ně patří rychloměr, výškoměr a variometr. Do těchto přístrojů se přivádí statický anebo 

celkový tlak, to zajišťuje pitot-statická soustava letounu. 

Rychloměr 

Pro bezpečný let letounu je nutné, aby pilot udržoval rychlost letu v určitých mezích. 

Během letu v okolí letounu můžeme hovořit celkem o třech druzích tlaků. Jsou to tlak statický, 

tlak dynamický a tlak celkový. Jejich vzájemný vztah se dá vyjádřit rovnicí 2.1. 

𝑃𝐶 = 𝑃𝑆 +  𝑃𝐷   2.1 [16] 

Pokud letoun nehybně stojí na zemi, tak se tlak celkový rovná tlaku statickému. Rychloměr 

je jediný aerometrický přístroj, který pro svou správnou funkci potřebuje přívod statického 

i celkového tlaku. Princip měření rychlosti je založen na odečtení tlaku statického od tlaku 

celkového, tím získáme tlak dynamický, který nám udává rychlost. [16] 

Výškoměr 

Pro bezpečný let nad terénem je nutné mít informace z výškoměru. Princip činnosti 

výškoměru vychází z měření statického tlaku vzduchu. To znamená, že pro svou funkci 

využívá pouze snímače statického tlaku. Výškoměr obvykle má dvě stupnice. Jedna ukazuje 

výšku ve stopách nebo metrech a druhá ukazuje na jaký referenční tlak je výškoměr nastaven. 

V praxi se v zásadě používají tři způsoby nastavení výškoměru. První je nastavení výškoměru 

na letové hladiny. Je to nastavení, kdy je na tlakové stupnici nastaven tlak 1013 hPa. 

Tato hodnota se označuje jako standardní tlak. V daném případě ukazuje výškoměr letové 

hladiny, ovšem pouze výškoměr, který je cejchovaný na stopy. Pokud výškoměr zobrazuje 

výšku 10 000 ft, jedná se o letovou hladinu FL 100 (Flight Level). Toto nastavení výškoměru 

je požadováno od určité převodní výšky. Nad převodní výškou je situovaná převodní hladina, 

pokud letoun proklesá převodní hladinu, je třeba nastavit výškoměr na QNH. Pilot při průletu 

převodní hladinou obdrží od řízení letového provozu hodnotu tlaku QNH a po jeho nastavení 

indikuje výškoměr výšku přepočtenou na střední hladinu moře. Třetí v praxi používané 

nastavení výškoměru je QFE. Toto nastavení využívají piloti při akrobatických letech. 

Je to nastavení výškoměru, při kterém výškoměr indikuje nulovou výšku, pokud letoun stojí 

na zemi (na daném letišti odkud byl proveden vzlet). [16] 
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Variometr 

Pro informaci na palubě, zda letoun klesá, stoupá nebo letí v horizontu je využíván přístroj 

zvaný variometr. Pro svou funkci využívá pouze statický tlak. Stupnice jsou cejchovány buď 

v metrech za sekundu nebo ve stopách za minutu. [16] 

 Pitot-statická soustava 

Pro představení možných uspořádání pitot-statických soustav je vhodné vybrat dvě 

konstrukční řešení. Jeden letoun z kategorie s přetlakovou kabinou a jeden letoun bez 

přetlakové kabiny. Z kategorie letounů s nepřetlakovou kabinou byl vybrán letoun Cessna 

172S Skyhawk SP (dále v této práci bude uveden název zkráceně jako Cessna 172SP), který 

patří mezi nejrozšířenější letouny v oblasti všeobecného letectví. Nicméně konstrukční 

uspořádání pitot-statické soustavy je obdobné jako u jiných letounů ve stejné kategorii. Schéma 

soustavy je patrné na obrázku níže (Obrázek 2-2), je uvažován letoun s bez aerometrické 

centrály. Zdroj celkového tlaku zajišťuje vyhřívaná Pitotova trubice umístěná na levém křídle. 

Přepínač s označením PITOT HEAT je umístěn v levé spodní části palubní desky. Po zapnutí 

přepínače je Pitotova trubice elektricky vyhřívaná kvůli zabránění možné tvorby námrazy. 

Statický tlak je snímán otvory po bocích trupu letoun. V případě ucpání zdrojů statického tlaku 

má pilot možnost využít přepínače alternativního zdroje statického tlaku a tím zajistit 

pokračující funkčnost aerometrických přístrojů. Přepínač alternativního zdroje statického tlaku 

je umístěn pod plynovou pákou (střední část palubní desky). Celkový tlak je přiváděn 

do rychloměru. Statický tlak je přiváděn do rychloměru, výškoměru, variometru a kódovače 

výšky. Kódovač výšky měří statický tlak a převádí tyto hodnoty na elektrické signály, které 

dodává do odpovídače sekundárního radaru. [17] 

 

Obrázek 2-2 Schema pitot-statické soustavy letounu s nepřetlakovou kabinou. Vytvořil 

autor s přihlédnutím ke zdrojům [17] [18] 

Pro kategorie s přetlakovou kabinou byl vybrán letoun Piaggio Avanti II. 

Popis systému: Letoun je vybaven dvěma vyhřívanými Pitotovými trubicemi umístěnými 

po bocích v přední části trupu letounu. Levá trubice dodává celkový tlak pro aerometrickou 

centrálu 1, pravá trubice pro aerometrickou centrálu 2 a pro záložní přístroje. Dva zdroje 

statického tlaku jsou umístěny po obou stranách trupu. Každý z nich má dva vstupy, které jsou 

propojeny se vstupy z protější strany trupu. První sada vstupu dodává statický tlak 

do aerometrické centrály 1. Druhá sada vstupů dodává tlak do aerometrické centrály 2 

a do záložních přístrojů. V případě problémů se snímáním statického tlaku ze standartních 

zdrojů, mají piloti možnost využít snímání tlaku z alternativního zdroje umístěného na pravé 

straně trupu. [19] 
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Obrázek 2-3 Pitot-statický systém - Piaggio Avanti II [19] 

Příčiny znemožnění využití aerometrických přístrojů 

Aerometrické přístroje využívají statický tlak nebo kombinaci tlaku statického a celkového. 

Statický tlak se na letounech snímá zpravidla po bocích trupu nebo po obvodu pitot-statické 

trubice. Celkový tlak se snímá v místě, kde se nachází proudění nerozrušené od draku letounu. 

Celkový tlak se snímá Pitotovou trubicí. Rozvod tlaku je realizován pomocí trubiček nebo 

hadiček. Tlaky jsou přiváděny přímo do přístrojů na palubní desce nebo do aerometrické 

centrály. Aerometrické centrály využívají letouny, které jsou vybaveny displeji pro zobrazení 

letových údajů. Aerometrická centrála převádí informace o tlacích do elektrických signálů, 

které jsou posílány do elektronických displejů nebo do přístrojů se servomotorky. Příčin 

znemožnění využití aerometrických přístrojů může být několik. [16] Příčiny můžeme rozdělit 

na čtyři základní skupiny a to jsou: 

a) Porucha přívodu tlaků do přístrojů 

b) Mechanické/Hardwarové selhání aerometrického přístroje 

c) Softwarová chyba 

d) Výpadek dodávky elektrické energie (včetně zkratu) 

a) První příčina může být způsobena mechanickým skřípnutím trubky (hadice), ucpáním 

vstupu tlaku nebo netěsností vedení tlaku. Problémy způsobí nejenom celkové ucpání, 

ale i částečné. Častým problémem z výše uvedených je částečné nebo celkové ucpání vstupů 



FSI VUT v Brně  Letecký ústav 

Strana 22 (celkem 116) 

tlaků námrazou v době, kdy letoun vlétne do oblasti s tvorbou námrazy. Dále obdobné riziko 

hrozí při delším parkování letounu na letišti bez zakrytých snímačů tlaku. Statický tlak se snímá 

více otvory, jejichž osa je umístěna (přibližně) kolmo na podélnou osu letounu. Proto 

zablokování vstupů statického tlaku není tak časté jako zablokování vstupu celkového tlaku 

(během letu). Navíc jsou některé letouny vybaveny alternativním snímáním statického tlaku 

z kabiny letounu (pouze letouny s nepřetlakovou kabinou). Jedná se o přepínač v kabině, který 

pilot přepne v případě, že rozpoznal problém se statickým tlakem. Dále v případě nouze, kdy 

letoun není vybaven alternativním zdrojem statického tlaku v kabině, může pilot rozbít sklíčko 

od variometru a tím se dostane statický tlak do celého vedení (statického tlaku). V tomto 

případě ztratí pilot informace z variometru, ale zajistí funkci výškoměru a rychloměru (pokud 

je přívod celkového tlaku funkční). V době snímání statického tlaku z kabiny nepřetlakového 

letounu jsou informace z aerometrických přístrojů zkresleny, protože statický tlak z kabiny 

neodpovídá zcela statickému tlaku v okolí letounu, nicméně by informace měly být dostatečně 

přesné pro bezpečné dokončení letu, ale pilot by měl s touto skutečností počítat. Zablokování 

vstupu statického tlaku ovlivní všechny aerometrické přístroje. Zablokování vstupu celkového 

tlaku ovlivní rychloměr. Obvykle je na menších letounech (letouny v kategorii všeobecného 

letectví) umístěna jedna Pitotova trubice, která je vybavena topnou spirálou pro případ vlétnutí 

letounu do podmínek s tvorbou námrazy. Nicméně vytápění Pitotovy trubice není automatické, 

to znamená, že pilot si musí uvědomit nebezpečí tvorby námrazy a přepínačem v kabině 

zapnout vyhřívání. [16] [20] 

b) Druhou příčinou může být mechanické/hardwarové selhání aerometrického přístroje. 

Aerometrické přístroje se skládají z těla přístroje, tlakoměrných krabic, mechanických 

převodů, ručiček a stupnic. Jsou citlivé na otřesy a rázy. Z toho důvodu mají některé letouny 

odpruženou část palubní desky. V takovém přístroji může dojít k poruše, která znemožní jeho 

použití. U moderních elektronických přístrojů může dojít k selhání snímačů tlaku, hardwaru 

převodníků zpracovávajících digitální informaci nebo samostatné zobrazovací jednotky. [16] 

[20] 

c) Třetí příčinou může být softwarová chyba. Daný problém se týká letounů s elektronickým 

systémem zobrazení přístrojů (EFIS), kde jsou pro zobrazení letových informací využity 

primární letové displeje (PFD Primary Flight Display). Primární letový display poskytuje 

pilotovi minimálně informace o umělém horizontu, rychlosti a výšce. Primární letový displej 

zobrazuje pilotovi letové informace na základě informací z počítače, který data zpracovává. 

V počítači může nastat softwarová chyba, která by znemožnila užití primárního letového 

displeje. [16] [20] 

d) Čtvrtá příčina připadá v úvahu u moderních letounů, které jsou vybaveny pouze 

elektronickým systémem zobrazení přístrojů (EFIS) pro zobrazení letových informací 

(primárním i záložním). V takovém případě konstrukční uspořádání musí zajistit zálohování 

kritických funkcí tak, aby po selhání jednoho prvku nedošlo k úplnému výpadku zobrazované 

informace (pokud je podstatná a její ztráta by mohla způsobit katastrofickou událost). [16] [20] 

2.4 Spolehlivost a bezpečnost 

Tato kapitola prezentuje základní pojmy, postupy zavádění letounů do provozu s čímž jsou 

úzce spojeny analýzy spolehlivosti a bezpečnosti a stručně charakterizuje analýzy, které 

mohou být v budoucnosti jinak hodnoceny na základě výsledků vycházejících z této práce. 

Historicky první systematické zkoumání spolehlivosti se přičítá období druhé světové války, 

kdy němečtí konstruktéři potřebovali pomocí raketových systémů přesně trefovat cíle 

s vysokou pravděpodobností. [21] Pojem spolehlivost měl historicky několik významů, proto 

je vhodné uvést aktuální definici pojmu spolehlivost a další pojmy, které s ním souvisí. 
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Následující pojmy jsou převzaty z Mezinárodního elektronického slovníku část 192. [21] 

Spolehlivost 

Schopnost fungovat tak, jak je požadováno, a tehdy, když je to požadováno. 

Poznámka 1: Do spolehlivosti se zahrnuje pohotovost, bezporuchovost, zotavitelnost, 

udržovatelnost a zajištěnost údržby. 

Poznámka 2: Spolehlivost se používá jako souhrnný termín pro charakteristiky kvality objektu, 

které se vztahují k času. 

Pohotovost 

Schopnost objektu být ve stavu, kdy funguje tak, jak je požadováno 

Poznámka 1: Pohotovost závisí na kombinovaných charakteristikách bezporuchovosti, 

zotavitelnosti a udržovatelnosti objektu a na zajištěnosti údržby. 

Bezporuchovost 

Schopnost objektu fungovat v daných podmínkách během daného časového intervalu 

bez poruchy tak, jak je požadováno. 

Zotavitelnost 

Schopnost objektu zotavit se z poruchy bez údržby po poruše 

Udržovatelnost 

Schopnost objektu v daných podmínkách používání a údržby být udržen ve stavu nebo navrácen 

do stavu, kdy funguje tak, jak je požadováno.  

Poznámka 1: Dané podmínky zahrnují hlediska, která ovlivňují udržovatelnost, jako jsou místo 

údržby, přístupnost, údržbářské postupy a zdroje údržby. 

Zajištěnost údržby 

Efektivnost organizace s ohledem na podporu údržby. 

Zavádění letounů do provozu 

Ověření spolehlivosti a bezpečnosti letounu je nedílnou součástí certifikace, která 

umožňuje výrobcům letounů zavést nové typy do provozu. Z těchto důvodů je vhodné nejdříve 

rozebrat postup výrobce letounu a vymezit kroky, které se týkají ověřování spolehlivosti 

a bezpečnosti letounu. Postup, který se obvykle aplikuje je naznačen na Obrázek 2-4 a popsán 

dále. [10] 
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Obrázek 2-4 Vývoj nového letounu [10] 

Letecké firmy, které se zabývají výrobou letounů, se téměř vždy věnují zlepšením svých 

dosavadních produktů nebo vývoji nového produktu (letounu). Na začátku vývoje nového 

letounu existuje jistá vize nového letounu. Tuto vizi je nutné porovnat s dosavadní nabídkou 

na trhu a vyhodnotit, zda daná vize má šanci na úspěch s ohledem na směr trhu a nabídku 

dostupnou u konkurenčních výrobců letounů. Pokud ano, následuje návrh letounu, který 

vychází z počáteční vize. Po návrhu letounu se výrobce zabývá konstrukcí letounu, ze které 

poté vychází prototyp a následuje certifikace. Po úspěšné certifikaci následuje zavedení sériové 

výroby. V opačném případě, kdy letoun neprošel certifikací, je nezbytné upravit konstrukci 

letounu (a také upravit či vyrobit nový prototyp) a opět provést certifikaci. Po úspěšném 

zavedení sériové výroby následuje distribuce. Z pohledu ověřování bezpečnosti a spolehlivosti 

jsou zásadními kroky toho postupu části NÁVRH a CERTIFIKACE. Vzhledem k zaměření 

této práce je zmínit analýzy, do kterých nejvíce mohou zasáhnout výsledky této práce. [10] 

• Analýza FHA – hodnotí kritičnost funkcí [23] (této analýze je věnována kapitola 7) 

• Analýza FMEA – hodnotí způsoby a důsledky poruch [23], do výsledků této 

analýza se mohou závěry této práce promítnout např. nižším hodnocením kritičnosti 

při selhání vyhřívání Pitotovy trubice, porucha vedení tlaků k aerometrickým 

přístrojům, porucha komponentů uvnitř aerometrických přístrojů a další selhání 

prvků. 

2.5 Články a práce související s problematikou 

Letouny jsou vyráběny a vyvíjeny podle stavebních předpisů, které poměrně detailně berou 

v úvahu možnou instalaci nejrůznějších letových systémů a konstrukci letounů jako celku. [24] 

[25] Dané předpisy se časem modifikují s ohledem na modernizaci letových systémů, a hlavně 

s ohledem na bezpečnost. Ani při dodržení všech stavebních předpisů se obvykle vyráběná 

série letounů nevyhne nějaké modifikaci, která vychází ze zkušeností z provozu, 

či v extrémním případě ze závěrů vyšetřování letecké nehody letounu vyrobeného v dané sérii. 

Pokud se nehody se stejnou příčinou opakují u různých typů letounů (např. od různých 
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výrobců), dochází obvykle k modifikaci stavebního předpisu. Takové modifikace jsou obvykle 

podepřeny výzkumnou činností v dané oblasti. 

Odborné články, publikace a patenty níže se věnují problematice řízení letounu 

bez aerometrických přístrojů, ale jsou zaměřeny na velká dopravní letadla, která jsou vybavena 

více zařízeními a přístroji oproti malým letounům. Velké dopravní letouny například disponují 

inerciálním navigačním systémem, radiovýškoměrem a mnoha dalšími. Dále v nich nejsou 

rozebrány postupy pro vytváření analýz spolehlivosti a možnosti nových postupů pilotního 

výcviku. 

Možnostmi, jak řídit letoun bez informací z pitot-statické soustavy se zabývala firma 

Honeywell International Inc. Tato firma vydala patent, který se zabývá systémem a metodou 

vypočítání Machova čísla a pravé vzdušné rychlosti na základě informací z GPS, inerciálního 

navigačního systému, radiovýškoměru a dalších senzorů na palubě bez využití aerometrické 

centrály (bez využití informací o celkovém a statickém tlaku). Tento systém je využitelný pro 

vetší dopravní letouny, které disponují větším množstvím senzorů oproti menším letounům 

ve všeobecném letectví. [26] 

Autoři Mike Bromfield a Brian Dillman sepsali článek o dopadu užívání ukazatele úhlu 

náběhu na výkon a pracovní zatížení pilota během vybraných fází letu. Článek se zaměřuje 

na nebezpečí pádu a vývrtek s ohledem na kritický úhel náběhu, který může nastat v širokém 

rozmezí rychlostí. Z toho důvodu autoři uvádí, že rychlost je nespolehlivá pro určení nebezpečí 

pádu nebo vývrtky. [27] Obdobný názor na problematiku má Doc. Ing. Radomír Orlita, který 

na své přednášce uvádí, že se v budoucnu prakticky na všech letounech bude měřit úhel náběhu 

a pro piloty to bude důležitější informace než rychlost letu. [28] Pokud by to bylo uvedeno 

do praxe, tak by ztráta informace z rychloměru nebyla tak kritická jako nyní.  

Problematikou řízení letounu v případě klamné informace o rychlosti řeší článek, který 

sepsala autorka Joelle Barthe. Článek popisuje možnosti příčin klamných informaci a postupy 

řízení letounu pomocí podélného sklonu a nastavení výkonu motorů. [29]  Firma Boeing vydala 

patent zaměřený na řízení letounu v případě, kdy informace z aerometrických přístrojů jsou 

nespolehlivé. Konkrétně se jedná o systém zobrazení klopení a výkonu motoru na primárním 

letovém displeji. [30] Tyto přístupy a možnosti je vhodné implementovat i do letounů nižší 

kategorie, čemuž se věnuje kapitola 6. v této práci. 

Problematiku ucpání Pitotových trubic na zemi řeší několik článků. Proto je třeba zdůraznit 

důležitost zakrývání trubic během stání letounů na zemi. S tím bohužel také souvisí riziko 

opomenutí sejmutí krytů trubic před letem. Toto riziko mohou eliminovat dvě patentovaná 

řešení založena na podobných principech. Jedná se o speciální tvar krytu Pitotovy trubice, kdy 

při rozjezdu letounu po dráze během vzletu vzrůstá aerodynamický odpor a tím kryt upadne 

z trubice. [31] [32] Ve spojitosti s dlouhodobým pakováním letounů na zemi, které bylo 

zapříčiněno ve velké míře celosvětovou pandemií vydala EASA bezpečnostní informační 

bulletin, který zdůrazňuje kontrolu pitot-statického systému po delší odstávce v provozu. [33] 

V minulosti byla vyvinuta a patentována Pitot.statická trubice s integrovanými senzory. 

Díky senzorům integrovaným v trubici je možné určit, kdy a kde trubice namrzá na základě 

měření teploty, tepelné vodivosti a impedance. [34] Tento systém dokáže odhalit pouze 

námrazu a je založen na jiném fyzikálním principu než řešení zkoumané v této práci.  

Další možnost rozpoznání zablokované Pitotovy trubice pomocí akustické reflektometrie, 

popisuje konferenční příspěvek. Dva autoři zkoumali chování zvuku v různých Pitotových 
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trubicích s různými typy zablokování. Základní myšlenka jejich výzkumu je naznačená 

na obrázku níže (Obrázek 2-5). 

 

Obrázek 2-5 Zvukové vlny v Pitotových trubicích [35] 

Během výzkumu byly testovány Pitotovy trubice z letounů Boeing 737 a Boeing 747. 

Pro simulaci zablokování trubic bylo využito lepící pásky, pěny, mouchy zaseknuté v trubici 

zadní částí těla, mouchy zaseknuté do trubice přední částí těla a ocelového čtverce 

připevněného na hrotu trubice lepící páskou. Z výzkumů vychází, že reflektometrie funguje 

dobře v každém plynulém tlakovém potrubí s otevřeným koncem jako je Pitotova trubice nebo 

malý statický otvor. Síla signálu (nezablokovaný / zablokovaný) je menší v případě, kdy 

je tlakové potrubí nepravidelného tvaru. Autoři uvádí, že pro použití v reálném provozu 

by bylo zapotřebí další testování. Nyní by systém mohl sloužit pro odhalení zablokování 

Pitotovy trubice nebo statických portů na zemi před vzletem. Systém potřebuje ještě mnoho 

testů a shromažďování dat jako například výzkum hluku v přední části letounu (během letu), 

kde jsou umístěny trubice. [35] Systém využívá jiného fyzikálního principu, než je zkoumáno 

v této práci a nyní je jeho reálné využití velmi omezené. 

Zablokování sond snímání tlaků je problém také u UAV (bezpilotních prostředků). Tento 

problém popisuje článek, ve kterém jsou zkoumány dopady měření celkového tlaku při různých 

typech ucpání (hlavně námrazou). Dopady byly testovány v aerodynamickém tunelu, ve které 

bylo možné vyvolat námrazu. Jako návrh pro detekci námrazy je uvedena možnost umístění 

jedné Pitotovy trubice na náběžnou hranu křídla a další Pitotovu trubici na přední část UAV. 

Trubice umístěna na náběžné hraně křídla by měla sloužit pouze jako detektor námrazy. 

Detekce námrazy by probíhala za základě scénářů (naměřených v aerodynamickém tunelu) 

chování celkového tlaku při různých typech blokování. V tomto případě se dá očekávat, 

že zablokování (i postupné blokování) obou trubic zároveň a systém by musel být velice 

pohotový. [36] Využití tohoto principu bude pravděpodobně v budoucnu možné, nicméně 

princip je založen na jiném fyzikálním principu než je zkoumán v této práci. 

Další článek se zabývá možnostmi zpomalení ochlazování hrotu Pitotovy trubice v případě 

selhání topného tělesa. Princip je založen na využití materiálů s fázovou změnou. V článku 

je popsána prototypová Pitotova trubice, u které díky využití materiálů s fázovou změnou 

a konstrukcí s vnitřním žebrováním dochází ke zpomalení ochlazování hrotu trubice. Obrázek 

níže (Obrázek 2-6) vyjadřuje rychlost ochlazování v porovnání s běžně používanou Pitotovou 

trubicí (AN 5814) ve všeobecném letectví. 

Směr zvukových vln (směrem ven) Směr zvukových vln (směrem ven) 

Směr odražených zvukových vln 

Nezablokovaná P.t. Zablokovaná P.t. 
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Obrázek 2-6 Porovnání ochlazování experimentální a běžné Pitotovy trubice [37] 

Z obrázku je patrné, že prototyp Pitotovy trubice je vyhříván na vyšší teplotu oproti 

porovnávané trubici. Obrázek je výsledkem numerické simulace, ze které lze odečíst čas 

194 sekund. V případě, kdy je letoun vybaven indikací nesprávné funkce vyhřívání trubice, 

má pilot více času adekvátně reagovat na nastalou situaci. [37] Řešení je zajímavé a přínosné, 

nicméně neřeší odhalení zablokování. 
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3 CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem dizertační práce je zvýšení bezpečnosti civilního letectví prostřednictvím 

výzkumu možného postupu řízení letounů v nouzových situací bez informací z aerometrických 

přístrojů, výzkum možností odhalení vzniku daného stavu a posouzení dopadů na bezpečnost 

a spolehlivost letadlové techniky. 

Práce je zaměřená na menší letouny převážně na jednomotorové pístové z důvodů velkého 

počtu letounů v této kategorii, dostupnosti letounů pro testování a důležitosti získání poznatků 

pro danou oblast pro Letecký ústav k vytváření analýz spolehlivosti a bezpečnosti, které budou 

podloženy výsledky z této práce. Výstupy z práce budou aplikovatelné na širší škálu letounů. 

Pod pojmem malý letoun si v této práci můžeme představit typy běžně používané 

ve všeobecném letectví (například Cessna 172SP).  

Cíle práce:  

• Výzkum veličin (jiných než běžně používaných pro primární letové přístroje) 

podle kterých je možné dál bezpečně řídit letoun v případě výpadku primárních 

letových přístrojů 

• Určení nezbytné (minimální) přesnosti veličin potřebných pro bezpečné 

pokračování v letu (veličin jiných než běžně používaných pro primární letové 

přístroje) 

• Výzkum průběhu degradace informace od primárních letových přístrojů a určení 

meze nefunkčnosti aerometrických přístrojů 

• Vývoj postupu řízení letounu bez informací z primárních letových přístrojů 

a rozbor jeho hranic použití (z hlediska meteorologických podmínek, lidské 

výkonnosti, letových charakteristik letounu atd.) 

• Určení vlivu postupu / systému na bezpečnost a spolehlivost letadlové techniky 

• Ověření závěrů výzkumu validačním experimentem 
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4 VÝZKUM PRŮBĚHU DEGRADACE INFORMACE OD 

PRIMÁRNÍCH LETOVÝCH PŘÍSTROJŮ 

Tato kapitola prezentuje výzkum nových možností rozpoznání degradace informace 

od primárních letových přístrojů.  

4.1 Stanovení experimentů 

Na letounech v průběhu letu měříme několik veličin, které jsou důležité pro řízení letounu. 

Počet měřených veličin často záleží na velikosti letounu a jeho vybavení. Obecně na malém 

letounu (letoun v kategorii všeobecného letectví) měříme (určujeme) následující parametry 

uvedené níže. [16]   

1) Celkový tlak – měříme pomocí Pitotovy trubice 

2) Statický tlak – měříme pomocí vstupů statického tlaku nejčastěji umístěného 

po bocích trupu nebo po obvodu Prantlovy trubice 

3) Magnetický kurz – měříme magnetickým kompasem 

4) Úhlovou rychlost zatáčení – měříme zatáčkoměrem 

5) Směr výslednice hmotových sil – měříme příčným sklonoměrem 

6) Letovou polohu letounu – měříme umělým horizontem 

7) Informace o pohonné jednotce – měříme otáčky motoru, teplotu oleje, tlak oleje, tlak 

paliva, plnící tlak, nastavení úhlu vrtule atd. 

Dopravní letoun je ve srovnání s malým letounem vybaven dalšími zdroji informací jako 

jsou: informace o povětrnostní situaci, nezávislým a závislým určováním polohy letounu, 

radionavigačním zařízením, snímačem úhlu náběhu a dalšími systémy. Teoreticky o to 

jednodušší může být rozpoznání nefunkčnosti u dopravního letounu (k tomu mohou nejvíce 

přispět závislé zařízení pro určování polohy a snímač měření úhlu náběhu). Pro získání 

primárních letových informací je zásadní celkový a statický tlak. [16, 20] 

 

Obrázek 4-1 Průběh tlaku celkového a statického během letu [38, 39] 

Obrázek výše (Obrázek 4-1) demonstruje adekvátní průběh tlaků při letu letounu (např. let 

po okruhu) do výšky 300 m, kdy jsou podmínky dle MSA [38] a letiště vzletu leží v nadmořské 

výšce 0 metrů. Pokud se letoun nepohybuje, je celkový tlak roven tlaku statickému (pokud není 
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brán v úvahu vliv větru, který může velikost celkového tlaku oproti statickému měnit). Jakmile 

se letoun začne pohybovat, celkový tlak je vyšší než statický, protože se k němu přičte tlak 

dynamický. Případy, které mohou nastat při měření celkového tlaku, jsou rozebrány a graficky 

znázorněny pro stoupavý a klesavý let při konstantní rychlosti v tabulce níže (Tabulka 4-1). 

První případ naznačuje správné fungování pitot-statického systému. Druhý případ naznačuje 

poruchový stav, kdy je v průběhu horizontálního letu, ve vedení celkového tlaku pouze tlak 

statický. Pokud takový případ nastane skokově (za velmi krátký časový okamžik), tak se dá 

velice snadno rozpoznat, protože rychloměr bude indikovat nulovou rychlost. Třetí případ 

naznačuje poruchový stav, kdy je v průběhu letu konstantní tlak ve vedení celkového tlaku 

(ačkoliv by se při správném fungování měl měnit stejně jako v prvním případě). [16, 20, 39] 

Číslo Průběh tlaků Hodnocení funkce 

1 

 

Správná funkce pitot-statické 

soustavy. Jedná se o let letounu 

s konstantní indikovanou rychlostí. 

2 

 

Nesprávná fukce soustavy způsobená 

netěsností vedení celkového tlaku 

nebo ucpáním Pitotovy trubice 

s volnou průchodností drenážního 

otvoru. Ve vedení celkového tlaku je 

pouze tlak statický. 

3 

 

Nesprávná funkce soustavy 

způsobená celkovým ucpáním 

Pitotovy trubice i jejího drenážního 

otvoru. 

Tabulka 4-1 Možné poruchové stavy pitot-statické soustavy [38, 39] 

Všechny možné případy (kdy skokově nastane poruchový stav) při měření tlaku celkového 

nebo statického (popř. kombinace obou poruchových stavů) jsou rozebrány v tabulce níže 

(Tabulka 4-2). Ve sloupci snímání tlaků je uvedeno Ano – v případě, kdy vedení tlaku i k němu 

připojený/é snímač/e fungují zcela správně a ve vedení je adekvátní tlak k dané výšce 

a rychlosti, Ne – v případě, kdy ve vedení tlaku není adekvátní tlak pro danou výšku. 

Ve sloupci dopady na indikovanou rychlost jsou popsány dopady pro případ kompletní blokace 

vedení tlaků nebo jejich snímačů.  
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F
áz

e 

le
tu

 
Č

ís
lo

 Snímání tlaků Dopady na indikaci přístrojů 

Celkový Statický Indikace 

rychloměru 

Indikace 

výškoměru 

Indikace 

variometru 
S

to
u

p
án

í 

1 Ano Ano Správná Správná Správná 

2 Ne Ano Nesprávná 

Narůstající rychlost 
Správná Správná 

3 Ano Ne 
Nesprávná 

Klesající rychlost 

Nesprávná 

Stejná výška 

Nesprávná 

Nulová vertikální 

rychlost 

4 Ne Ne Nesprávná 

Nulovou rychlost (nebo rychlost, 

při které došlo u ucpání) 

Nesprávná 

Stejnou výšku 

Nesprávná 

Nulovou vertikální 

rychlost 

H
o

ri
zo

n
tá

ln
í 

le
t 

5 Ano Ano Správná Správná Správná 

6 Ne Ano Nesprávná Správná Správná 

7 Ano Ne Nesprávná 

Správná (dokud nedojde ke změně 

výšky) 

Nesprávná 

Stejná výška 

Nesprávná 

Nulová vertikální 

rychlost 

8 Ne Ne Nesprávná 

Při změně rychlosti nebo výšky 
Nesprávná 

Stejnou výšku 

Nesprávná 

Nulovou vertikální 

rychlost 

K
le

sá
n

í 

9 Ano Ano Správná Správná Správná 

10 Ne Ano Nesprávná 

Klesající rychlosti 
Správná Správná 

11 Ano Ne Nesprávná 

Narůstající rychlosti 
Nesprávná 

Stejná výška 

Nesprávná 

Nulová vertikální 

rychlost 

12 Ne Ne Nesprávná 

Nulovou rychlost (nebo rychlost, 

při které došlo u ucpání) 

Nesprávná 

Stejnou výšku 

Nesprávná 

Nulovou vertikální 

rychlost 

Tabulka 4-2 Indikace aerometrických přístrojů [16, 20] 

Z tabulky vyplývá, že není problém určit, jaká bude indikace přístrojů v případě výpadku 

vstupních informací. Hlavní problém je danou situaci rozpoznat v pilotní kabině v průběhu letu 

a určit postup, jaký může pilot aplikovat v případě nastání daného poruchového stavu. 

Z rozboru nehod vyplývá (podkapitola 2.1), že častějším rizikem je pro letoun ztráta informace 

o celkovém tlaku (ztráta informace o rychlosti nebo klamná informace). Z tohoto důvodu 

je vhodné zaměřit výzkum na možnosti odhalení celkové blokace a postupné blokace Pitotovy 

trubice. Téměř každá Pitotova trubice má drenážní otvor pro odvod vlhkosti. [16, 20] 

Při měření celkového tlaku mohou existovat jisté závislosti mezi poměrem vstupního 

a drenážního otvoru Pitotovy trubice. 

Hypotézy, které se ověří pomocí experimentu v aerodynamickém tunelu: 

• Zda existuje rozdíl v měření vzdušné rychlosti při postupném blokování vstupních 

otvorů Pitotových trubic s drenážním otvorem a bez drenážního otvoru 

• Zda existuje závislost indikované vzdušné rychlosti na poměru mezi vstupním 

otvorem a drenážním otvorem Pitotovy trubice 

• Pokud existují jisté závislosti poměrů otvorů Pitotovy trubice na indikované 

vzdušné rychlosti, tak určit, jak se mění chyba indikace při různých rychlostech 
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V případě prokázání zmíněných hypotéz, je vhodné provést další experimenty 

s mechanickou blokací a také s reálnou námrazou. 

4.2 Experimenty v aerodynamickém tunelu 

Celá tato podkapitola vychází z článku, kde autor práce je hlavním autorem. [40] 

Hlavní myšlenkou měření bylo provést výzkum ovlivnění měření rychlosti Pitotovou 

trubicí v závislosti na vstupním otvoru a drenážním otvoru. Pro experiment bylo vyrobeno 

deset Pitotových trubic s různými průměry vstupních otvorů dle tabulky níže (Tabulka 4-3). 

Na obrázku níže (Obrázek 4-3)  je výkres jedné z vyrobených Pitotových trubic. Každá 

Pitotova trubice měla po svých bocích vyvrtány čtyři drenážní otvory. Dva o průměru 1 mm 

a dva o průměru 0,5 mm. Drenážní otvory byly vyvrtány 35 mm za vstupním otvorem. 

Čtyři drenážní otvory byly zvoleny z důvodů možnosti změny celkové plochy drenážního 

otvoru. Měření probíhalo v nízkorychlostním aerodynamickém tunelu s uzavřeným okruhem. 

Rozměry měřící části byly 500 x 700 x 2000 mm. Intenzita turbulence nerozrušeného proudu 

byla menší než 0,3%. 

Číslo Pitotovy 

trubice 

Vstupní otvor Pitotovy trubice 

(mm) 

Číslo Pitotovy 

trubice 

Vstupní otvor Pitotovy trubice 

(mm) 

1 0.2 6 1.2 

2 0.3 7 1.6 

3 0.5 8 2.0 

4 0.8 9 2.5 

5 1.0 10 3.0 

Tabulka 4-3 Parametry testovacích Pitotových trubic [40] 

 

Obrázek 4-2 Pitotova trubice naistalovaná v tunelu (vlevo) , deset Pitotových trubic 

(vpravo). [40] 

Skutečná rychlost TAS byla nastavena na vstupu měřící sekce aerodynamického tunelu. 

TAS byla vypočítávána pomocí dat z diferenčního tlakového senzoru (Δ𝑝𝑆𝑇𝐴𝑆
), teplotního 

senzoru a senzoru tlaku umístěného v difusoru. Dynamický tlak 𝑝𝐷,𝐶𝐴𝑆 byl měřen referenční 

Pitotovou trubicí umístěnou v tunelu. Dynamický tlak 𝑝𝐷𝐼𝐴𝑆
 byl měřený testovací Pitotovou 

trubicí (jednou z deseti). Statický tlak byl snímán pomocí Pitotovy trubice, která měřila 
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dynamický tlak 𝑝𝐷,𝐶𝐴𝑆 a byl společný i pro měření rychlosti IAS. Rychlost byla vypočítávána 

pomocí rovnic na obrázku níže (Obrázek 4-4). TAS byla nastavena na ovládacím panelu 

aerodynamického tunelu. CAS byla rychlost měřená pomocí referenční Pitotovy trubice, IAS 

byla měřená pomocí testovací Pitotovy trubice (různé plochy vstupního otvoru a drenážního 

otvoru). [40] 

 
 

Obrázek 4-3 Rozměry testovací Pitotovy trubice (vstupní otvor 1 mm, Pitotova trubice 

číslo 5) [40] 

 

Obrázek 4-4 Schéma měřící sekce aerodynamického tunelu [40] 

Pro měření byly zvoleny čtyři rychlosti s ohledem na reálné využití letouny ve všeobecném 

letectví a na technické možnosti aerodynamického tunelu. Rychlosti jsou následující: 
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• 25 𝐦 ⋅ 𝐬−𝟏 = 90 𝐤𝐦 ⋅ 𝐡−𝟏 – rychlost přibližně odpovídající rychlosti odpoutání letounu 

během vzletu 

• 35 𝐦 ⋅ 𝐬−𝟏 = 126 𝐤𝐦 ⋅ 𝐡−𝟏 – rychlost přibližně odpovídající počátečnímu stoupání 

letounu po vzletu 

• 50 𝐦 ⋅ 𝐬−𝟏 = 180 𝐤𝐦 ⋅ 𝐡−𝟏 – rychlost přibližně odpovídající ekonomickému 

cestovnímu režimu letu 

• 60 𝐦 ⋅ 𝐬−𝟏 = 216 𝐤𝐦 ⋅ 𝐡−𝟏 – rychlost přibližně odpovídající běžnému cestovnímu 

režimu letu 

Výsledky experimentu 

Celkem bylo provedeno 168 experimentů. Experimenty 1, 2, 41 a 42 byly provedeny s plně 

uzavřenými drenážními otvory a s čelními vstupními otvory 0,2 a 3 𝑚𝑚. Rozdíl mezi 

indikovanou a kalibrovanou rychlostí byl v rozmezí ±0.3 𝑚 ⋅ 𝑠−1 pro všechny testované 

rychlosti, to je patrné z grafu níže (Graf 4-1). Toto měření potvrdilo nezávislost měření vzdušné 

rychlosti na vstupním otvoru Pitotovy trubice bez drenážních otvorů. Během experimentů byl 

atmosferický tlak 98330 𝑃𝑎 a teplota 23 °𝐶. Podmínky se během experimentů pouze nepatrně 

měnily. 

 

Graf 4-1 Měření rychlosti s Pitotovými trubicemi bez drenážních otvorů [40] 

Závislost měření rychlosti IAS na vstupním otvoru Pitotovy trubice s drenážním otvorem 

Další část měření byla nastavena na zkoumání změny rychlosti IAS v závislosti na změnách 

plochy čelního otvoru trubice 𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 𝑎 neměnné plochy drenážního otvoru 𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛. 

Tato závislost je vyjádřená blokační křivkou, která naznačuje závislost 𝐼𝐴𝑆/𝐶𝐴𝑆 na poměru 

𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡/𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛. Nastavení jednotlivých experimentů je definováno v tabulce níže (Tabulka 4-4). 

Parametr 𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛 reprezentuje součet ploch všech čtyř drenážních otvorů (pokud jsou otevřeny). 
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Experimenty 3 až 12 byly prováděny pouze s jedním drenážním otvorem o průměru 1 mm 

(označen číslem 3). [40] 

Číslo 

exp. 
Číslo 

P.t. 
𝐷𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 

[𝑚𝑚] 

𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡

𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛

 
𝑚𝑎𝑥(𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 , 𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛)

𝑚𝑖𝑛(𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 , 𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛)
 

𝐷𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛,3 

[mm] 

3 10 3 9.00 9.00 x větší vstupní plocha než drenážní 1 

4 9 2.5 6,25 6,25 x větší vstupní plocha než drenážní 1 

5 8 2 4,00 4,00 x větší vstupní plocha než drenážní 1 

6 7 1.6 2,56 2,56 x větší vstupní plocha než drenážní 1 

7 6 1.2 1,44 1,44 x větší vstupní plocha než drenážní 1 

8 5 1 1,00 1,00 – stejné poměry ploch 1 

9 4 0.8 0,64 1,56 x menší vstupní plocha než drenážní 1 

10 3 0.5 0,25 4,00 x menší vstupní plocha než drenážní 1 

11 2 0.3 0,09 11,11 x menší vstupní plocha než drenážní 1 

12 1 0.2 0.04 25.00 x menší vstupní plocha než drenážní 1 

Tabulka 4-4 Experimenty s Pitotovými trubicemi s drenážním otvorem 1mm a při 

testovacích rychlostech 25, 35, 50 a 60 m/s TAS. [40] 

Graf níže (Graf 4-2) ukazuje závislost indikované rychlosti (IAS) v závislosti na ploše 

vstupního otvoru Pitotovy trubice s drenážním otvorem o průměru 1 𝑚𝑚 (𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛 = 0.8 𝑚𝑚2). 

Čáry se stejnou barvou jsou měřeny při konstantní rychlosti CAS. Rychlost CAS je značená 

křížky, rychlost IAS je zaznamenaná kroužky. Při konstantní rychlosti CAS bylo změřeno 

postupné snižování rychlosti IAS při snižování plochy vstupního otvoru Pitotovy trubice. 

Rychlost IAS klesala pomalu pokud byl poměr 𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 > 2𝐴𝑑𝑟𝑒𝑖𝑛. Rapidní pokles rychlosti IAS 

při konstantní CAS byl zaznamenán, pokud byla plocha vstupního otvoru menší než plocha 

drenážního otvoru (𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 < 𝐴𝑑𝑟𝑒𝑖𝑛). [40] 
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Graf 4-2 Závislost měření rychlosti IAS na vstupním otvoru Pitotovy trubice s drenážním 

otvorem o průměru 1mm a testovacích rychlostech 25, 35, 50 a 60 m/s TAS. [40] 

Graf níže (Graf 4-3) ukazuje závislost poměru 𝐼𝐴𝑆/𝐶𝐴𝑆 na 𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡/𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛 s Pitotovými 

trubicemi o ploše drenážního otvoru 𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛 = 0.79 𝑚𝑚2. Tato závislost je nazvána blokační 

křivka v této práci. Tato blokační křivka představuje stejný poměr IAS/CAS pro různé rychlosti 

CAS (pro rychlosti testované). To znamená, že snižování rychlosti IAS přepočteno na procenta 

rychlosti CAS, v závislosti na míře blokace je nezávislé na velikosti rychlosti. [40] 

 

Graf 4-3 Blokační křivka poměr 𝐼𝐴𝑆/𝐶𝐴𝑆   v závislosti na 𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡/𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛 pro trubice 

s drenážním otvorem 1 mm [40] 
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Závislost měření rychlosti IAS na ploše vstupního a drenážního otvoru 

V této části jsou obsaženy blokační křivky pro různé poměry plochy vstupního 

a drenážního otvoru. Tyto křivky obsahují i vyšší rozsah poměru 𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡/𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛. Kompletní 

nastavení jednotlivých experimentů je uvedeno v tabulkách níže (Tabulka 4-5, Tabulka 4-6 

a Tabulka 4-7). Experimenty 13 až 22 probíhaly pouze s jedním otevřeným drenážním 

otvorem. [40] 

Číslo 

exp. 
Číslo 

P.t. 
𝐷𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡  

[𝑚𝑚] 

𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡

𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛

 
𝑚𝑎𝑥(𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 , 𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛)

𝑚𝑖𝑛(𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 , 𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛)
 

𝐷𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛,1 

[mm] 

13 10 3 36.00 36.0 x větší vstupní plocha než drenážní 0.5 

14 9 2.5 25,00 25,00 x větší vstupní plocha než drenážní 0.5 

15 8 2 16,00 16,00 x větší vstupní plocha než drenážní 0.5 

16 7 1.6 10,24 10,24 x větší vstupní plocha než drenážní 0.5 

17 6 1.2 5,76 5,76 x větší vstupní plocha než drenážní 0.5 

18 5 1 4,00 4,00 x větší vstupní plocha než drenážní 0.5 

19 4 0.8 2,56 2,56 x větší vstupní plocha než drenážní 0.5 

20 3 0.5 1,00 1,00 – stejné poměry ploch 0.5 

21 2 0.3 0,36 2,78 x menší vstupní plocha než drenážní 0.5 

22 1 0.2 0.16 6.3 x menší vstupní plocha než drenážní 0.5 

Tabulka 4-5 Experimenty s Pitotovými trubicemi s drenážním otvorem 0.5mm 

a testovacích rychlostech 25, 35, 50 a 60 m/s TAS. [40] 
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Číslo 

exp. 
Číslo 

P.t. 
𝐷𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡  

[𝑚𝑚] 

𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡

𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛

 
𝑚𝑎𝑥(𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 , 𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛)

𝑚𝑖𝑛(𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 , 𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛)
 

𝐷𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛,1 

[mm] 

𝐷𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛,2 

[mm] 

𝐷𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛,3 

[mm] 

𝐷𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛,4 

[mm] 

23 10 3 4.0 
4.0 x větší vstupní plocha než 

drenážní 
0.5 uzavřen 1 1 

24 9 2.5 2,78 
2,78 x větší vstupní plocha než 

drenážní 
0.5 uzavřen 1 1 

25 8 2 1,78 
1,78 x větší vstupní plocha než 

drenážní 
0.5 uzavřen 1 1 

26 7 1.6 1,14 
1,14 x větší vstupní plocha než 

drenážní 
0.5 uzavřen 1 1 

27 6 1.2 0,64 
1,56 x menší vstupní plocha než 

drenážní 
0.5 uzavřen 1 1 

28 5 1 0,44 
2,25 x menší vstupní plocha než 

drenážní 
0.5 uzavřen 1 1 

29 4 0.8 0,28 
3,52 x menší vstupní plocha než 

drenážní 
0.5 uzavřen 1 1 

30 3 0.5 0,11 
9,00 x menší vstupní plocha než 

drenážní 
0.5 uzavřen 1 1 

31 2 0.3 0,04 
25,00 x menší vstupní plocha než 

drenážní 
0.5 uzavřen 1 1 

32 1 0.2 0.02 
56.3 x menší vstupní plocha než 

drenážní 
0.5 uzavřen 1 1 

Tabulka 4-6 Experimenty s Pitotovými trubicemi s otevřenými drenážními otvory 1mm, 

1mm a 0.5mm a testovacích rychlostech 25, 35, 50 a 60 m/s TAS. [40] 

Číslo 

exp. 
Číslo 

P.t. 
𝐷𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡  

[𝑚𝑚] 

𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡

𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛

 
𝑚𝑎𝑥(𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 , 𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛)

𝑚𝑖𝑛(𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 , 𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛)
 

𝐷𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛,1 

[mm] 

𝐷𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛,2 

[mm] 

𝐷𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛,3 

[mm] 

𝐷𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛,4 

[mm] 

33 9 2.5 25.0 25.0 x větší vstupní plocha než drenážní 0.5 uzavřen uzavřen uzavřen 

34 8 2 4.5 8.0 x větší vstupní plocha než drenážní 0.5 0.5 uzavřen uzavřen 

35 7 1.6 2.6 2.6 x větší vstupní plocha než drenážní uzavřen uzavřen 1 uzavřen 

36 6 1.2 0.88 1.2 x menší vstupní plocha než drenážní 0.5 uzavřen 1 uzavřen 

37 5 1 0.44 1.5 x menší vstupní plocha než drenážní 0.5 0.5 1 uzavřen 

38 4 0.8 0.28 3.1 x menší vstupní plocha než drenážní uzavřen uzavřen 1 1 

39 3 0.5 0.09 9.0 x menší vstupní plocha než drenážní 0.5 uzavřen 1 1 

40 2 0.3 0.03 
27.8 x menší vstupní plocha než 

drenážní 
0.5 0.5 1 1 

Tabulka 4-7 Experimenty s různými poměry 𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡/𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛 a testovacích rychlostech 25, 

35, 50 a 60 m/s TAS. [40] 

Z grafu níže plyne stejný trend snižování indikované rychlosti při blokaci otvoru vstupu 

celkového tlaku. Křivky se rozchází v případě modré čáry do 10% bezrozměrné rychlosti. 

Pravděpodobné příčiny, související s tvarem a počtem drenážních otvorů, jsou popsány 

v závěru této kapitoly. [40] 
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Graf 4-4 Blokační křivka, poměr IAS/CAS a 𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡/𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛 pro rychlost 60 𝑚 ⋅ 𝑠−1 

pro různé plochy drenážního otvoru [40] 

 

Graf 4-5 Blokační křivka, , poměr 𝑝𝐷𝐼𝐴𝑆
/𝑝𝐷𝐶𝐴𝑆

  a 𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡/𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛 pro rychlost 60 𝑚 ⋅ 𝑠−1 

pro různé plochy drenážního otvoru [40] 

Nebezpečí postupné blokace Pitotovy trubice 

Tato část představuje indikaci rychloměru při postupné blokaci Pitotovy trubice (Graf 4-6). 

Pokud je blokační poměr 𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡/𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛 = 9, IAS je 99% rychlosti CAS. To znamená, že chyba 

v měřené rychlosti je zanedbatelná. Při blokačním poměru 𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡/𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛 = 1.6 je IAS 90% 

rychlosti CAS, což už musí být zohledněno. Při blokačním poměru 𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡/𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛 = 0.66 

je IAS 58% rychlosti CAS. Dva možné způsoby blokace a indikace rychloměru jsou popsány 

v tabulce níže (Tabulka 4-8). První případ popisuje situaci, kdy se zablokuje drenážní otvor 

čímž indikace rychlosti zůstává pravdivá (dokud nedojde k celkové blokaci vstupního otvoru, 
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poté rychloměr indikuje rychlost v okamžiku ucpání). Druhý případ demonstruje situaci, kdy 

začne zamrzat čelní otvor trubice (v praxi to je velmi časté, protože se v průběhu letu 

v námrazových podmínkách tvoři námraza na čelních plochách letounu) a tím indikace 

na rychloměru klesá (rychloměr indikuje klamně nižší rychlost, než jakou by indikovat měl). 

To může logicky pilota vést k zvyšování rychlosti a hrozí překročení maximální rychlosti. [40] 

Popis 

Úroveň 

zamrznutí 

Bez 

zamrznutí 

 

Nízká 

úroveň 

zamrznutí 

 

Vysoká 

úroveň 

zamrznutí 

 

Celková 

blokace 

 

Celková 

blokace 

(změna 

rychlosti) 

Poznámky 
CAS 

 (𝑚 ⋅ 𝑠−1) 
60 60 60 60 80 

CAS (𝑘𝑚 ⋅
ℎ−1) 

216 216 216 216 288 

1) Drenážní 

otvor se 

zablokuje 

dříve než 

vstupní otvor 

IAS (𝑘𝑚 ⋅
ℎ−1) 

216 216 216 216 216 

Po změně 

rychlosti 

rychloměr 

indikuje 

hodnotu 

před blokací 

2) Drenážní 

otvor se 

nezablokuje, 

vstupní otvor 

se postupně 

blokuje 

IAS (𝑘𝑚 ⋅
ℎ−1) 

216 1) 210 2) 150 3) 0 0 

Rychloměr 

indikuje 

postupně 

nižší 

rychlost. 

1)  𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡/𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛 > 10          2)  𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡/𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛 = 3.6          3)  𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡/𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛 = 0.8 

Tabulka 4-8 Možný vývoj blokace Pitotovy trubice [40] 

Vliv počtu drenážních otvorů na testovacích Pitotových trubicích 

Pro rozdílné průměry a počty drenážních otvorů byla zjištěna drobná odchylka při měření 

blokační křivky. Pravděpodobným důvodem je rozdílné škrcení při různém počtu a průměru 

drenážních otvorů (dva o průměru 0,5 mm a dva o průměru 1 mm). Škrcení je při větším počtu 

otvorů větší (proud vzduchu neprochází větším počtem otvorů, které jsou o stejné ploše jako 

jeden otvor tak snadno). Přesto je naměřená odchylka přijatelná. Pro přesné výsledky 

je doporučeno provádět zvlášť měření pro každou konkrétní Pitotovu trubici. [40] 

Možnosti rozpoznání blokace Pitotovy trubice s ohledem na využití blokační křivky 

Měření potvrdilo nezávislost blokační křivky (𝐼𝐴𝑆/𝐶𝐴𝑆 na 𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡/𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛) na velikosti 

rychlosti. Obecně se dá konstatovat, že rozpoznání postupné blokace Pitotových trubic může 

být velice složité, pokud všechny instalované trubice mají stejné parametry. Chyba indikace 

rychloměrů narůstá společně se zvyšující se postupnou blokací trubic. Proto může být výhodné 

snímat celkový tlak z trubic s rozdílným poměrem 𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡/𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛. Jako příklad je vhodné uvést 

situaci s využitím dvou trubic o různých parametrech. První Pitotova trubice s poměrem 

𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡/𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛 = 9, druhá trubice 𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡/𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛 = 2 . Pokud se vstupní plocha první trubice 

sníží třikrát, tak IAS se sníží na 97 % z CAS to je patrné z grafu níže (Graf 4-6). Pokud se 

vstupní plocha u druhé trubice sníží třikrát, tak IAS se sníží na 58% z CAS, tyto hodnoty 

vychází grafu výše (Graf 4-3). Rozpoznání postupné blokace bude pro pilota jednoznačné na 

základě rozdílu měření celkového tlaku. Pokud bude druhá Pitotova trubice mít menší plochu 
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vstupního otvoru (než první trubice), tak se dá očekávat její rychlejší postupná blokace. 

Informace vyplývající z grafu níže (Graf 4-6), mohou být použity pro odhalení postupné 

blokace Pitotových trubic. [40] 

 

Graf 4-6 Blokační křivka 𝐼𝐴𝑆/𝐶𝐴𝑆  a 𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡/𝐴𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛 pro Pitotovu trubice s drenážním 

otvorem 1 mm. [40] 

S využitím principu naznačeného v grafu výše (Graf 4-6), bude možné detekovat postupnou 

blokaci vstupního otvoru v jakémkoliv letovém režimu, včetně horizontálního letu ustálenou 

rychlostí. Pro aplikaci principu bude potřebné použití dvou Pitotových trubic. Menší letouny 

ve všeobecném letectví obvykle využívají pouze jedné Pitotovy trubice k určení vzdušné 

rychlosti. Velké dopravní letouny využívají dvě až tři trubice. To znamená, že aplikování 

tohoto principu u dopravních letounů by mohlo proběhnout bez složitých konstrukčních úprav, 

u menších letounů bude nutné navrhnout využívání dvou Pitotových trubic. Tento výzkum 

popsal princip možného odhalení postupné blokace Pitotových trubic, což dává možnost 

navrhnout systém pro odhalení (to už není obsahem této práce). Z pohledu bezpečnosti 

leteckého provozu se jedná o významné zjištění, protože bude možné varovat pilota o postupné 

blokaci v době, kdy ještě jeden rychloměr indikuje informace o rychlosti dostatečně přesně 

pro bezpečné řízení letounu. Dále pilot získá čas, aby se připravil na použití nouzového 

postupu. 

Shrnutí pro tuto práci: Tato podkapitola obsahuje výzkum postupné blokace Pitotovy trubice 

s drenážním otvorem. Tlakový únik přes drenážní otvor způsoboval postupné snižování měřené 

rychlosti (IAS) při postupném zmenšování čelního otvoru trubice. Tento efekt je nejlépe patrný 

z blokační křivky, která byla sestavena z experimentálně naměřených dat. Tato křivka je 

nezávislá na rychlosti (na rychlostech, které byly testovány od 25 do 60 𝑚 ⋅ 𝑠−1). Křivka 

se nepatrně mění s počtem drenážních otvorů. To je pravděpodobně způsobeno rozdílným 

škrcením a Reynoldsovým číslem v drenážních otvorech. Byly definovány nové možnosti 

v odhalení postupné blokace Pitotových trubic. S využití dvou trubic s rozdílným poměrem 

vstupních a drenážních otvorů je možné odhalit postupnou blokaci na základě rozdílné 

indikované rychlosti (ještě předtím, než dojde k celkové blokaci).  
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4.3 Experimenty s mechanickou blokací 

Měření rychlosti v aerodynamickém tunelu prokázalo jisté závislosti na poměrech ploch 

vstupního otvoru a drenážního otvoru Pitotovy trubice. Další experiment, který navazoval 

na výsledky z předchozích experimentů v tunelu, bylo měření rychlosti pomocí Pitotových 

trubic, ve kterých byla umístěna mechanická blokace. Ta snižovala plochu čelního vstupu 

do trubice. Pro přiblížení se reálným podmínkám probíhaly testy s využitím automobilu. 

Na příčnících (které byly připevněny na hagusech automobilu) byly připevněny dvě trubky. 

Jedna trubka (na levé straně) sloužila k držení referenční Pitotovy trubice. Druhá trubka 

k držení dvou měřících Pitotových trubic. Dvě měřící trubice měly rozdílné poměry ploch 

vstupního a drenážního otvoru, uvedeno v tabulce níže (Tabulka 4-9). Jako blokátory byly 

použity kancelářské špendlíky, které měly průměr 0,65 mm (všechny špendlíky použité 

pro experiment byly změřeny a byl proveden aritmetický průměr ze všech naměřených hodnot, 

odchylky byly v rozmezí ± 0,01). Informace o poměrech ploch při různé úrovni blokace jsou 

uvedeny v tabulce (Tabulka 4-10). 

Pitotovy trubice 

použité pro 

experiment 

Průměr 

vstupního 

otvoru (mm) 

Průměr 

drenážního 

otvoru (mm) 

Plocha 

vstupního 

otvoru (mm2) 

Plocha 

drenážního 

otvoru (mm2) 

Poměr ploch 

(vstup/drenáž) 

P2 2 1 3,14 0,79 4,0 

P3 3 0,8 7,07 0,50 14,1 

Tabulka 4-9 Parametry Pitotových trubic 

 

Obrázek 4-5 Umístění Pitotových trubic na automobilu 

Pitotovy trubice použité pro 

experiment a úroveň blokace 

Plocha vstupního 

otvoru (mm2) 

Plocha drenážního 

otvoru (mm2) 

Poměr ploch 

(vstup/drenáž) 

P2 - 0 blokátorů 3,14 0,79 4,0 

P3 - 0 blokátorů 7,07 0,50 14,1 
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P2 - 2 blokátory 2,48 0,79 3,2 

P3 - 2 blokátory 6,40 0,50 12,7 

P2 - 4 blokátory 1,81 0,79 2,3 

P3 - 4 blokátory 5,74 0,50 11,4 

P2 - 6 blokátorů 1,15 0,79 1,5 

P3 - 6 blokátorů 5,08 0,50 10,1 

P2 - 7 blokátorů 0,82 0,79 1,0 

P3 - 7 blokátorů 4,75 0,50 9,4 

Tabulka 4-10 Parametry Pitotových trubic dle úrovně blokace 

 

Graf 4-7 Procentuální rozdíl rychlosti na měřících trubicích od CAS 

V této podkapitole je rychlost CAS brána z referenční Pitotovy trubice (umístěné na levé 

straně automobilu), rychlosti P3 IAS a P2 IAS jsou měřeny na měřících Pitotových trubicích 

(umístěných na pravé straně). Při každé rychlosti CAS byly udělány tři měření. Z těchto měření 

byl udělán aritmetický průměr a hodnoty jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 4-11) 

pod označením P3 IAS a P2 IAS. V grafu (Graf 4-7) jsou vyneseny procentuální rozdíly 

v měření rychlosti měřícími Pitotovými trubicemi od referenční trubice, v grafu nejsou 

zaneseny hodnoty při rychlosti 80, 90 a 100 km/h při vložených sedmi blokátorech, protože 

rychlost indikovaná rychloměrem připojeným na trubici P2 byla nulová.  
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CAS 

(km/h) 

Počet 

blokátorů 

P3 IAS 

(Km/h) 

P2 IAS 

(Km/h) 

P3 

IAS/CAS 

P2 

IAS/CAS 

(P3 IAS-CAS) 

/ CAS * 100 

(%) 

(P2 IAS-CAS) / 

CAS * 100 (%) 

80 

0 80,3 79,3 1,00 0,99 0,4 -0,8 

2 80,0 74,7 1,00 0,93 0,0 -6,7 

4 80,0 66,3 1,00 0,83 0,0 -17,1 

6 80,0 44,3 1,00 0,55 0,0 -44,6 

7 79,3 0,0 0,99 0,00 -0,8 -100 

90 

0 90,3 89,7 1,00 1,00 0,4 -0,4 

2 90,7 83,3 1,01 0,93 0,7 -7,4 

4 90,7 76,0 1,01 0,84 0,7 -15,6 

6 90,0 52,7 1,00 0,59 0,0 -41,5 

7 89,3 0,0 0,99 0,00 -0,7 -100 

100 

0 100,3 99,7 1,00 1,00 0,3 -0,3 

2 100,0 96,0 1,00 0,96 0,0 -4,0 

4 100,0 82,7 1,00 0,83 0,0 -17,3 

6 100,0 60,0 1,00 0,60 0,0 -40,0 

7 99,7 0,0 1,00 0,00 -0,3 -100 

110 

0 110,3 109,7 1,00 1,00 0,3 -0,3 

2 109,7 102,3 1,00 0,93 -0,3 -7,0 

4 109,3 95,3 0,99 0,87 -0,6 -13,3 

6 109,3 66,7 0,99 0,61 -0,6 -39,4 

7 109,3 42,7 0,99 0,39 -0,6 -61,2 

120 

0 120,0 120,0 1,00 1,00 0,0 0,0 

2 119,7 116,0 1,00 0,97 -0,3 -3,3 

4 119,0 104,0 0,99 0,87 -0,8 -13,3 

6 119,3 70,3 0,99 0,59 -0,6 -41,4 

7 119,3 48,0 0,99 0,40 -0,6 -60,0 

Tabulka 4-11 Data z měření s mechanickou blokací 

Shrnutí pro tuto práci: Výsledky experimentu potvrzují závislost měření rychlosti na poměru 

ploch vstupního a drenážního otvoru Pitotovy trubice (Tabulka 4-11). Dále experiment 

potvrdil, že procentuální rozdíl se téměř nemění s rychlostí (největší rozdíl v měření rychlosti 

byl při aplikování sedmi blokátorů (-60% a – 100%), to je způsobeno tím, že při rychlostech 

80, 90 a 100 km/h indikoval rychloměr připojený na trubici P2 nulovou rychlost. Skutečnost, 

že rychloměr při nižší rychlosti může indikovat nulovou rychlost a při vyšší rychlosti (v tomto 

případě například rozdíl v indikaci P2 IAS při CAS 100 a 110 km/h při vložených sedmi 

blokátorech) poskytovat klamnou indikaci je zapotřebí brát v úvahu při určování meze 

nefunkčnosti (nepoužitelnosti informace k bezpečnému pokračování v řízení letounu). 

Rozdíl při stejném poměru ploch při měření v aerodynamickém tunelu a s mechanickou 

blokací je pravděpodobně způsoben tím, že blokátory zabraly větší vstupní plochu (než pouze 
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svůj vlastní průřez, protože byly ohnuty přibližně v polovině a vkládány do vstupních otvorů 

Pitotových trubic). 

4.4 Experimenty s námrazou 

Experimenty s přirozenou námrazou 

Nad rámec zadání této práce byly provedeny pokusy s námrazou.  První experiment 

s námrazou trubic byl uskutečněn 28.-29.1.2021. Tento den byl zvolen kvůli příhodným 

meteorologickým podmínkám, kdy existovala možnost tvoření přirozené námrazy v blízkosti 

země, což poskytovalo předpoklady pro měření s využitím automobilu. Na příčnících 

automobilu byla připevněna trubka, na které byly připevněny tři Pitotovy trubice, dvě měřící 

a jedna referenční. Informace o předpovědi teploty byly brány z numerického modelu Aladin, 

který je vydáván Českým hydrometeorologickým ústavem. [41] Další informace 

o meteorologické situaci byly brány z aplikace Aisview, kde jsou publikovány zprávy 

METAR. [42] Tyto zprávy vydávají meteorologické stanice na řízených letištích v ČR. 

Vzhledem k trase jízdy byly brány v úvahu zprávy METAR z letišť Brno (LKTB), Náměšť 

(LKNA) a Pardubice (LKPD). Začátek měření 22:21 UTC, konec měření 1:52 UTC. 

Pitotovy 

trubice použité 

pro experiment 

Průměr 

vstupního 

otvoru (mm) 

Průměr 

drenážního 

otvoru (mm) 

Plocha 

vstupního 

otvoru (mm2) 

Plocha 

drenážního 

otvoru (mm2) 

Poměr ploch 

(vstup/drenáž) 

P2 2 1 3,14 0,79 4,0 

P3 3 0,8 7,07 0,50 14,1 

Tabulka 4-12 Pitotovy trubice použité při měření vlivu námrazy 

Zprávy METAR LKTB 

METAR LKTB 282200Z 06002KT 7000 OVC004 00/M00 Q1000 R27/69//95 NOSIG RMK 

REG QNH 0997= 

METAR LKTB 282300Z 00000KT 4300 BR OVC004 00/00 Q1001 R27/69//95 NOSIG RMK 

REG QNH 0997= 

METAR LKTB 290000Z 26001KT 1500 -SN OVC002 00/M00 Q1001 R27/69//95 NOSIG 

RMK REG QNH 0997= 

METAR LKTB 290100Z 22002KT 0900 R27/1100N FG OVC001 00/M00 Q1002 R27/69//95 

NOSIG RMK REG QNH 0997= 

METAR LKTB 290200Z 24001KT 0700 R27/1300D FG FEW001 OVC021 00/M00 Q1002 

R27/69//95 NOSIG RMK REG QNH 0997= 

Zprávy METAR LKNA 

METAR LKNA 282200Z 00000KT 0100 R30/0400N -SN FZFG VV001 M00/M01 Q0999 RMK 

RED= 

METAR LKNA 282300Z 26002KT 0200 R30/0700N -SN FZFG VV002 M00/M01 Q1000 RMK 

RED= 

METAR LKNA 290000Z 29006KT 0900 R30/2000U -SN FZFG FEW001 OVC008 00/M01 

Q1000 RMK AMB= 

METAR LKNA 290100Z 29008KT 5000 BR OVC008 00/M01 Q1001 RMK GRN= 

METAR LKNA 290200Z 28010KT 8000 OVC007 00/M00 Q1001 RMK GRN= 

Zprávy METAR LKPD 

METAR LKPD 282200Z 34003KT 310V020 9999 BKN006 OVC013 01/01 Q1001 RMK 

BLACK= 
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METAR LKPD 282300Z 30003KT 9999 -RA BKN007 OVC015 01/01 Q1001 RMK BLACK= 

METAR LKPD 290000Z 27005KT 6000 OVC006 01/01 Q1002 RMK BLACK= 

METAR LKPD 290100Z 27007KT 8000 -RA OVC006 01/00 Q1002 RMK BLACK= 

METAR LKPD 290200Z 28006KT 8000 -RA OVC006 01/01 Q1002 RMK BLACK= 

Tabulka 4-13 Zprávy METAR [42] 

Z informací vyplývajících ze zpráv METAR (Tabulka 4-13) by bylo vhodné zvolit trasu 

z Brna směrem na Náměšť, nicméně je důležité brát v úvahu, že v době rozhodnutí o trase byly 

k dispozici zprávy METAR z 22:00 UTC a numerický model Aladin. Dle předpovědi Aladin 

(Obrázek 4-6), bylo logičtější naplánovat trasu na sever od Brna kvůli přicházejícímu 

teplejšímu vzduchu od jihozápadu. 

 

Obrázek 4-6 Numerický model Aladin 
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Obrázek 4-7 Pitotovy trubice připevněné k automobilu 

 

Obrázek 4-8 Trasa jízdy [43] 

V průběhu jízdy byla zaznamenána zrnitá námraza na všech Pitotových trubicích. Námraza 

byla zaznamenána v bodě číslo 3 vyznačeného na mapě (Obrázek 4-8). Mohutnost námrazy 

nebyla dostatečné intenzivní, aby ovlivnila měření rychlosti. Z tohoto důvodu není potřebné 

Bod 3 z mapy 
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ani uvádět hodnoty naměřených dat, protože by z nich nebylo možné vyvodit závěry ohledně 

ovlivnění měření námrazou. 

Shrnutí pro tuto práci: Vystihnout správný den a čas pro tvorbu přirozené námrazy je složité 

a v některých letech i zimním období prakticky nemožné. Dle zpráv METAR je patrné, že je 

zapotřebí, aby panovaly podmínky mrznoucí mlhy (nebo mrznoucího deště). Dále se dá 

konstatovat, že lehká zrnitá námraza nemusí ovlivnit měření rychlosti pomocí Pitotovy trubice. 

Pro testy ovlivnění měření rychlosti námrazou je proto vhodné se pokusit vyvolat námrazu 

uměle. 

Experimenty s námrazou zkušebním standu 

Meteorologické podmínky pro vytváření přirozené námrazy v blízkosti země (jako tomu 

bylo v experimentu popsaném výše) nejsou příliš časté. Z toho to důvodu bylo potřebné 

provést výzkum možností vytvoření podmínek pro tvoření námrazy.  Pro výzkum byl vyroben 

zkušební stand (Obrázek 4-9). Jedná se o základnu (OSB deska), na které jsou na jedné straně 

připevněny Pitotovy trubice na držáku a druhé straně je elektromotor s vrtulí. Výstupy z trubic 

nebyly nikam připojeny, protože se jednalo o výzkum možností přípravy podmínek tvoření 

námrazy, k čemuž není potřebné instalovat měřící tlakové zařízení. Experiment probíhal 

v areálu FSI VUT v Brně, kdy teplota v době měření byla -2°C a nevyskytovaly se žádné 

srážky což i potvrzují oficiální meteorologické zprávy z letiště v Brně (Tabulka 4-14). 

Zprávy METAR LKTB (1.2.2021) 

METAR LKTB 012200Z 06003KT CAVOK M01/M07 Q1004 NOSIG RMK REG QNH 0997= 

METAR LKTB 012230Z 08005KT CAVOK M02/M07 Q1004 NOSIG RMK REG QNH 0997= 

Tabulka 4-14 Zprávy METAR 1.2.2021 [42] 

 

Obrázek 4-9 Experimentální stand 
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Voda o teplotě 2°C byla rozprašována ve vzdálenosti 75 cm od prostřední Pitotovy trubice. 

Na všech trubicích byl zaznamenána námraza. 

Shrnutí pro tuto práci: Experimentálně bylo ověřeno, že je možné úspěšně vyvolat námrazu 

na Pitotových trubicích, která má potenciál ovlivnit měření rychlosti. 

Experimenty s uměle vytvořenou námrazou 

Po úspěšném experimentu s uměle vyvolanou námrazou na zkušebním standu byl 

zrealizován další experiment s využitím automobilu. Opět byly na příčnících automobilu 

připevněny dvě trubky. Na trubce na pravé straně byly připevněny dvě měřící Pitotovy trubice 

a další trubice, kterou procházela hadice zakončená tryskou. Trubka na levé straně nesla 

referenční Pitotovu trubici. Celkový pohled na instalaci je patrný z obrázku (Obrázek 4-10). 

Informace o použitých Pitotových trubicích jsou uvedeny v tabulce níže (Tabulka 4-15). 

Měření 

číslo 

Pitotovy 

trubice 

použité pro 

experiment 

Průměr 

vstupního 

otvoru 

(mm) 

Průměr 

drenážního 

otvoru (mm) 

Plocha 

vstupního 

otvoru 

(mm2) 

Plocha 

drenážního 

otvoru 

(mm2) 

Poměr ploch 

(vstup/drenáž) 

Umístění 

(strana) 

1. 
P2,5 -1,6 2,5 1,6 4,91 2,01 2,4 pravá 

P3 3 0,8 7,07 0,50 14,1 levá 

2. 
P2,5 – 1,2 2,5 1,2 4,91 1,13 4,3 levá 

P3 3 0,8 7,07 0,50 14,1 pravá 

Tabulka 4-15 Pitotovy trubice pro experimenty s uměle vyvolanou námrazou 

 

Obrázek 4-10 Umístení Pitotových trubic pro experiment s uměle vyvolanou námrazou 

Experimenty probíhaly dne 17.2.2021 v ranních hodinách mezi Brnem (Královo Pole) 

a obcí Lipůvka (na sever od Brna). Během jízdy byla vytvářena mlhovina, která vycházela 

z trysky umístěné přibližně 75 cm od měřících trubic. Během prvního měření byla kompletně 
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zablokována Pitotova trubice na pravé straně, což se dalo očekávat, protože měla horší 

parametry (poměr plochy vstupního a drenážního otvoru), to je viditelné na obrázku níže 

(Obrázek 4-11). Pro ověření měření byly trubice přehozeny (u trubice se vstupním otvorem 

2,5 mm byl snížen průměr drenážního otvoru, pro zlepšení parametrů a tím i možnosti 

při postupující námraze déle měřit rychlost) a následoval obdobný experiment. Při tomto 

druhém měření opět zamrzla Pitotova trubice umístěná na pravé straně. Z toho důvodů nemá 

význam zde uvádět více informací o měření. Pravděpodobnými důvody, proč zamrzla při obou 

pokusech trubice umístěná na pravé straně, jsou nesymetrie proudnic vzduchu mezi tryskou 

a měřícími trubicemi, což může být způsobeno ovlivněním od přední části automobilu nebo 

nevhodně umístěnou trubkou nesoucí měřící trubice (teoreticky i směrem větru během 

experimentu). Po tomto měření autor kontaktoval VZLU a AV ČR s dotazem na možnosti 

simulace námrazy v jejich aerodynamických tunelech. V tunelech, které má k dispozici VZLU 

není možnost simulovat námrazu (dle komunikace s VZLU) a v aerodynamickém tunelu 

AV ČR (aerodynamický tunel v Telči) je možnost maximální rychlosti 18 m/s a v podmínkách 

při tvoření námrazy mají otestovanou rychlost pouze 3 – 8 m/s, což není dostatečné 

pro přiblížení se reálným podmínkám pro oblast všeobecného letectví. [Elektronická 

komunikace autora se zmíněnými institucemi] 

 

Obrázek 4-11 Pitotova trubice P2,5 -1,6 kompletně zablokovaná 

Shrnutí pro tuto práci: Vzhledem k rizikům, které vyplývají z letu v podmínkách tvoření 

námrazy je bezpečnější se snažit přivodit podobné podmínky v blízkosti země nebo 

i aerodynamickém tunelu. Během experimentu nebyly obě měřící Pitotovy trubice ve stejných 

podmínkách, proto v obou případech zamrzla trubice umístěná na pravé straně (bráno od trubky 

umístěné na pravé straně automobilu). Řešením by bylo umístit měřící trubice blíže k sobě 

nebo začít měnit úhel mezi osou automobilu a osou pravé trubky umístěné na příčnících 

automobilu (popřípadě přesunut trubku nesoucí měřící trubice do středu automobilu, kde by se 

dalo očekávat souběžné obtékání vzduchu s osou automobilu (osou trubky)).  Výzkum námrazy 

byl prováděn nad rámec této práce, proto v něm nebylo dále hlouběji pokračováno. Nicméně 

autor oslovil dvě instituce disponující aerodynamickými tunely v ČR, ale ukázalo se, že jejich 

tunely jsou nepoužitelné pro tento výzkum (popsáno v této kapitole). 
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4.5 Meze nefunkčnosti aerometrických přístrojů 

Určení meze nefunkčnosti aerometrických přístrojů je třeba vztahovat k odchylce, která 

by v určitých případech ovlivnila bezpečnost letu. Je nezbytné posuzovat každý přístroj 

jednotlivě. 

Rychloměr  

Pro stanovování meze nefunkčnosti rychloměru je důležité rozebrat scénáře, které mohou 

nastat v případě klamné informace a tím negativně ovlivnit bezpečnost letu. Pokud rychloměr 

indikuje vyšší rychlost, než jakou by měl indikovat, hrozí riziko přivedení letounu na pádovou 

rychlost, čímž může vzniknout pád, popř. vývrtka. V opačném případě, kdy rychloměr indikuje 

nižší rychlost (letoun letí vyšší rychlostí, než se pilot domnívá), existuje riziko překročení 

rychlosti (např. VNE) a tím může být narušena konstrukce letounu. [18] Pro rozebrání 

problematiky je vhodné zvolit jeden letoun, který dobře reprezentuje letouny kategorie 

ve všeobecném letectví, a přihlížet k informacím uvedeným v jeho letové příručce. Za vhodný 

letoun v tomto případě se dá zvolit Cessna 172SP. [17] 

Rychlosti letu [17] 

• Stoupavý let – (rychlost byla zvolena pro stoupání po vzletu (jedná se o kritickou část 

letu)) 70 – 80 kts IAS 

• Horizontální let – (rychlost byla zvolena při maximální hmotnosti, výšce 4000 ft, 

podmínkách MSA a otáčkách 2200 - 2500 ot/min) 90 - 108 kts IAS 

• Klesavý let – (rychlost byla zvolena pro normální přistání v úseku, kdy nejsou 

vysunuty klapky) 65 – 75 kts 

• Pádová rychlost bez klapek v přímém letu max. hmotnost 48 kts IAS 

• Maximální nepřekročitelná rychlost - Vne 163 kts IAS  

 

 Stoupavý let 

70 -80 kts 

    

48 kts                                            Rozmezí bezpečných rychlostí                                        163 kts 

 Klesavý let 

65 – 75 kts 

 Horizontální let  

90 – 108 kts 

  

Obrázek 4-12 Rozmezí rychlostí [17] 

Obrázek 4-12 graficky zobrazuje rychlosti definované letovou příručkou letounu. Nejvíce 

kritické fáze na klamnou informaci od rychloměru jsou stoupání (po vzletu) a klesání (před 

přistáním). Ve zmíněných fázích je také další rizikem výška letu, která negativně ovlivňuje čas 

na možná nápravná opatření, které by pilot mohl provést. Horizontální let je samozřejmě také 

kritický, ale je možné v něm dále pokračovat s větší odchylkou rychlosti (pokud se to vztahuje 

k pádové rychlosti).  

Procentuální rozdíly 

V letectví se některé rychlosti stanovují jako procentuální podíl z jiné definované rychlosti 

pro konkrétní letoun. Jako příklad je vhodné uvést definici rychlosti Vat, definice z předpisu 
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L 8168/I: Vat - rychlost nad prahem dráhy založená na 1,3 násobku pádové rychlosti Vso nebo 

1,23násobku pádové rychlosti Vs1g v přistávací konfiguraci při maximální certifikované 

přistávací hmotnosti. (Neplatí pro vrtulníky.). [44] Dále i v této práci počítáme procentuální 

rozdíly rychlosti viz. podkapitoly 4.2 a 4.3, proto v této kapitole se meze nefunkčnosti 

rychloměru vztahují k procentuálnímu rozdílů (rozdíl mezi tím co rychloměr indikuje 

k hodnotě jako by indikovat měl při správné funkci). 

Stoupavý let [17] 

• Spodní limit 31,4 % (70 - 48 = 22 kts, což je rozdíl mezi minimální rychlostí 

doporučenou pro stoupání po vzletu a pádovou rychlostí. Základ pro výpočet je rychlost 

70 kts.) 

• Horní limit 103,75 % (163 - 80 = 83 kts, což je rozdíl mezi maximální nepřekročitelnou 

rychlostí a maximální doporučenou rychlostí pro stoupání po vzletu. Základ 

pro výpočet je rychlost 80 kts.) 

Horizontální let [17] 

• Spodní limit 46,7 % (90 - 48 = 42 kts, což je rozdíl mezi rychlostí horizontálního letu 

ve výšce 4000 ft při otáčkách 2200 ot/min a pádovou rychlostí. Základ pro výpočet 

je rychlost 90 kts.) 

• Horní limit 50,9 % (163 - 108 = 55 kts, což je rozdíl mezi maximální nepřekročitelnou 

rychlostí a rychlostí ve výšce 4000 ft při otáčkách 2500 ot/min. Základ pro výpočet 

je rychlost 108 kts.) 

Klesavý let [17] 

• Spodní limit 26,2 % (65 - 48 = 17 kts, což je rozdíl mezi minimální doporučenou 

rychlostí pro klesání před přistáním bez vysunutých vztlakových klapek a pádovou 

rychlostí. Základ pro výpočet je rychlost 65 kts.) 

• Horní limit 117,3 % (163 - 75 = 88 kts, což je rozdíl mezi maximální nepřekročitelnou 

rychlostí a maximální doporučenou rychlostí pro klesání před přistáním bez vysunutých 

vztlakových klapek. Základ pro výpočet je rychlost 75 kts.) 

Shrnutí pro tuto práci: Z procentuálních výsledků se dají stanovit meze, ve který by odchylka 

v rychlosti neměla ve velké míře ovlivnit bezpečnost letu. Je důležité zdůraznit, že pádová 

rychlost byla brána pro přímočarý let (48 kts IAS), například v zatáčce s náklonem 30° vzroste 

pádová rychlost na 52 kts IAS a v zatáčce o náklonu 60° vzroste na 68 kts IAS, což je více než 

spodní hranice rychlosti pro klesání před přistáním. V případě přímočarého letu se za hranici, 

která ohrožuje ve velké míře bezpečnost letu, dá považovat rozdíl ± 25% odchylky indikace 

rychloměru (oproti hodnotě, kterou by správně ukazovat měl). Tyto informace jsou podstatné 

pro návrh systému automatického odhalení částečné blokace Pitotovy trubice během letu 

(při využití alespoň dvou Pitotových trubic). Pro každý konkrétní letoun je nutné provést 

obdobnou analýzu jaká je provedena v této kapitole. [17] 

Výškoměr 

Pro posuzování meze nefunkčnosti výškoměru, respektive meze, která by ohrozila 

bezpečnost letu je třeba hodnotit s ohledem podmínky letu. Při letech VFR (i VFR noc) by měl 

mít pilot stálý výhled na zemský povrch (L2 předpis), z toho vyplývá, že by měl být i schopný 

alespoň orientačně odhadnout svou výšku nad trénem. V případě létání dle pravidel IFR je 

vertikální rozestup letových hladin 1000 ft. Nicméně mezi tyto letové hladiny jsou zařazeny 

hladiny určené pro lety VFR a mají vertikální rozestup od IFR hladin 500 ft. Pokud v letectví 

(např. v analýzách FMEA, FHA atd.) hodnotíme bezpečnost, tak jí vztahujeme k selhání 
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jednoho prvku nebo funkce, proto i zde je vhodné uvést příklad bez vícečetného selhání. 

Příklad, pokud letadla mají přidělené letové hladiny s vertikálním rozestupem 500 ft a jednomu 

z letounů indikuje výškoměr nesprávnou informaci, tak hrozí riziko střetu. Pokud bude 

uvažováno, že jeden letoun drží přesně svou hladinu, tak druhý letoun by mohl mít odchylku 

± 250 ft, aby se letouny bezpečně vyhnuly (dále také záleží na velikosti letounů z důvodů rizika 

úplavu atd.). [14] [23] 

Variometr 

Tento přístroj by ve větší míře neměl ovlivnit bezpečnost letu (pokud nebudeme hodnotit 

vícečetné selhání, kdy by například nebylo možné využít informace z výškoměru nebo by 

výškoměr indikoval klamné informace), proto nemá význam v této práci posuzovat mez jeho 

nefunkčnosti. [62] 

Shrnutí pro tuto práci: Za mez nefunkčnosti výškoměru se dá považovat okamžik, 

kdy výškoměr indikuje informaci o výšce s chybou ± 250 ft. Funkce variometru není pro let 

významně kritická tuto skutečnost dokládá i analýza FHA v této práci (Tabulka 7-2), proto mez 

nefunkčnosti nebude více hodnocena v této podkapitole.  
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5 VÝZKUM VELIČIN NEZBYTNÝCH PRO BEZPEČNÉ 

POKRAČOVÁNÍ LETU 

Mechanika letu 

Práce se soustředí na letouny. K tomu je vhodné rozebrat mechaniku letu letounů. 

Z pohledu typu letů se jedná o atmosférické lety, které mohou být prováděny díky určité 

hustotě prostředí. Atmosférický let je možné provést na základě vyvození síly, která je větší 

(nebo stejná) než tíhová síla (Země) a nesmíme opomenout sílu pro překonání odporu 

prostředí. To vše platí, pokud se jedná o letadla těžší vzduchu, která mohou letět při určité 

dopředné rychlosti vůči prostředí. Při daném jevu hovoříme o využití aerodynamického 

vztlaku. Mechaniku atmosférického letu rozdělujeme na odvětví kinematiky letu a dynamiky 

letu. Kinematika letu se věnuje pohybu letounu v prostoru a čase, kde se neberou v úvahu síly 

a momenty působící na letoun. Díky kinematice letu je možné popisovat let kinematickými 

veličinami a rozebírat jejich vzájemné vztahy. Dynamika letu je odvětví zabývající se úplným 

pohybem letounu a činiteli, které daný pohyb způsobují. Dynamika v porovnání s kinematikou 

letu má mnohem širší pole působnosti. V této kapitole je třeba věnovat pozornost letovým 

výkonům a letovým vlastnostem, které jsou velmi úzce spjaty s touto prací a spadají 

do dynamiky letu. Letové výkony popisují pohyb hmotného bodu v daném případě těžiště 

letícího letounu. Letové výkony popisujeme pro ustálený a neustálený let. Vyjadřují se pomocí 

letových veličin jako jsou rychlost letu, úhlová rychlost letu, časovým úsekem nutným 

pro provedení určitého letového prvku atd. Letové vlastnosti rozdělujeme na stabilitu 

a řiditelnost. Letové vlastnosti letounu v zásadní míře ovlivňují bezpečnost letu a v neposlední 

řadě pracovní zatížení pilota. Pro bližší rozebrání byl vybrán horizontální let z důvodu 

proporcionálně nejdelší doby setrvání v tomto režimu při běžném letu. [45] 

Pod pojmem horizontální let si můžeme představit let letounu v přímém směru v konstantní 

výšce nad zemí. Pro popsání horizontálního letu v této práci je vhodné vycházet z předpokladu, 

že letoun letí přímočaře, symetricky, konstantním kurzem a udržuje stále stejnou výšku nad 

zemí (pro zjednodušení definice výšky si můžeme představit let letounu nad klidnou hladinou 

moře). Pohybové rovnice pro neustálený horizontální let mají následující podobu 5.1 a 5.2. 

V horizontálním letu obvykle letoun letí na poměrně malém úhlu náběhu a úhel nastavení tahu 

bývá též velmi malý. Z uvedených důvodů můžeme rovnice zjednodušit na tvar 5.3 a 5.4. Další 

zjednodušení rovnic je možné provést pro ustálený horizontální let, který je nejběžnější. 

Rovnice s označení 5.5 a 5.6. [45] 

𝑚�̇� =  −𝐷 + 𝐹𝑐𝑜𝑠(𝛼 + 𝜑𝐹) 5.1 [45] 𝑚𝑔 = 𝐿 5.4 [45] 

0 =  −𝐿 − 𝐹𝑠𝑖𝑛(𝛼 + 𝜑𝐹) + 𝑚𝑔 5.2 [45] 𝐹 − 𝐷 = 0 5.5 [45] 

𝑚�̇� = 𝐹 − 𝐷 5.3 [45] 𝐺 − 𝐿 = 0 5.6 [45] 
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Možnosti řízení letounu bez aerometrických přístrojů 

Řízení letounu v ustáleném horizontálním letu je možné při dodržení rovnováhy sil 

působících na letoun (rovnice výše 5.5 a 5.6). Rovnováha bude záležet (při konstantní 

hmotnosti, nulovém úhlu klouzání a nulovém úhlu vybočení) na rychlosti letounu, hustotě 

prostředí (výšce letu), úhlu náběhu a přípusti motoru. Dále můžeme rovnice rozepsat do tvaru 

5.7 a 5.8. Pro udržení zmíněné rovnováhy je nezbytné mít dostatečný výkon motoru pro udržení 

rychlosti letounu. S tím velmi úzce souvisí pojmy potřebný tah a potřebný výkon. Potřebný tah 

se dá vyjádřit rovnicí 5.9. První člen rovnice vyjadřuje škodlivý odpor, ten roste s rostoucí 

rychlostí. Druhý člen rovnice vyjadřuje indukovaný odpor, který roste s klesající rychlostí. 

Ze vzorce poté vychází graf závislosti potřebného tahu na rychlosti letu. Potřebný výkon 

získáme vynásobením potřebného tahu rychlostí letu. Rovnice má tvar 5.10. Z rovnice 

pro potřebný výkon se dá vytvořit graf závislosti potřebného výkonu na rychlosti (Graf 5-1). 

Z výše popsaných souvislostí vyplývá, že jsme schopni ke konkrétní rychlosti určit jaký tah 

(výkon) je nutný pro udržení dané rychlosti. Potřebný tah i potřebný výkon se mění v závislosti 

na výšce letu, teplotě vzduchu, hmotnosti a konfiguraci letounu. Po zvládnutí určení 

potřebného tahu (výkonu) pro udržení určité rychlosti je zapotřebí rozebrat rozmezí rychlostí 

bezpečných pro let. Obecně se dá říci, že je zapotřebí udržovat rychlost mezi maximální 

a minimální rychlostí letounu. Maximální rychlost letounu pro horizontální let je rychlost 

v dané výšce s výkonem motoru nastaveným na maximální trvalý režim. Pro pístový motor 

přibližně platí vzorec 5.11. Minimální rychlost letu je nejnižší možná rychlost, při níž se letoun 

udrží v přímočarém horizontálním letu, úhel náběhu je maximální a tím pádem je také 

maximální součinitel vztlaku letounu. To znamená, že to může být rychlost pádová nebo 

rychlost omezená maximálním výkonem (tahem). U menších letounů bývá v menších výškách 

pádová rychlost totožná s rychlostí minimální.  Pádovou rychlost letu můžeme vyjádřit 

vzorcem 5.12. Pro určení vhodné bezpečné rychlosti letu je důležité zmínit se o rizikovém 

druhém režimu letu. Pro objasnění je uveden graf níže (Graf 5-2). Oblast grafu I. je rychlost 

letounu, při které je letoun stabilní podle rychlosti. To znamená, že pokud se rychlost letounu 

zvýší, vznikne záporný přebytek tahu (zvýší se odpor) a letoun bude zpomalovat zpět 

do rovnovážného režimu. V oblasti II. se jedná o druhý režim letu. Ačkoliv se jedná 

o rovnovážný režim horizontálního letu, je daný režim nestabilní. V případě snížení rychlosti 

od VII vznikne záporný přebytek tahu, který způsobuje další snižování rychlosti až k pádové, 

pokud pilot včas neudělá nápravná opatření. Z toho plyne, že vhodná rychlost pro horizontální 

let by měla být VI. [45] 
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Graf 5-1 Potřebný výkon [45] 

 

Graf 5-2 Stabilita I. A nestabilita II. režimu 

[45] 

Z výše uvedených vztahů vyplývá, že pro jeden konkrétní letoun jsme schopni stanovit 

maximální a minimální rychlost. Dále určit rychlost stabilního rovnovážného letu. K tomu určit 

potřebný tah (výkon). To vede k možnostem řídit letoun pomocí nastavení tahu motoru a úhlu 

letounu podle umělého horizontu (popřípadě s využitím ukazatele úhlu náběhu). Výkon motoru 

běžně nastavujeme v letounu pomocí otáček, umělý horizont obvykle máme k dispozici 

ve většině letounů a měřením úhlu náběhu jsou obvykle vybaveny větší letouny. Pokud by bylo 

zapotřebí využití informace o úhlu náběhu, tak by bylo podstatné vhodně vybrat umístění 

na letounu. Velké letouny mají běžně umístěný senzor úhlu náběhu v přední části trupu. 

To u menších jednomotorových letounů není možné z důvodů ovlivnění vrtulovým proudem. 

Proto byla vyvinuta Pitotova trubice s možností měření úhlu náběhu. [46] Tento princip 

bohužel není možno využít v daném případě, pokud se zabýváme rizikem námrazy za letu. 

Přesnosti veličin potřebných pro bezpečné pokračování v letu jsou rozebrány v kapitole 6.9. 
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6 VÝVOJ POSTUPU ŘÍZENÍ LETOUNU BEZ INFORMACÍ 

Z PRIMÁRNÍCH LETOVÝCH PŘÍSTROJŮ 

V případě výpadku primárních letových informací je podstatné dál bezpečně řídit letoun 

pomocí přístrojů, které nejsou závislé na statickém a celkovém tlaku. Letouny certifikovány 

dle stavebního předpisu CS-23 [24] jsou obvykle vybaveny umělým horizontem a vždy 

vybaveny indikátorem otáček motoru (popřípadě vrtule, v této práci je uvažováno využití 

letounu s pevnou vrtulí, protože toto řešení je hojně využito u letounů v kategorii, na kterou je 

zaměřena tato práce). Proto je vhodné postup pro nouzové řízení letounu sestavit s ohledem 

na tyto dva indikátory. Pro sestavování postupu by mohl být vybrán prakticky jakýkoliv letoun. 

Vzhledem k možnostem, jaké jsou na Leteckém ústavu, byl vybrán letoun Cessna 172SP. 

Zmíněný letoun je v majetku VUT a je vybaven moderní avionikou Garmin G 1000. 

Pro sestavení postupu byly vybrány podmínky dle MSA. [38] (V podkapitole 6.6 je stanoven 

nouzový postup i pro podmínky MSA – 20°C a MSA + 20°C) 

6.1 Hmotnostní rozbor 

Pro vývoj postupu byly vybrány tři hmotnostní konfigurace letounu. Hmotnost pilota 

a cestujících byla zvolena 84 kg s přihlédnutím k předpisu AMC1 CAT.POL.MAB.100(e). 

[47] Tato hmotnost je samozřejmě předpoklad, pro stanovení jistých třech konfigurací, které 

se běžně vyskytují během letu s daným letounem. Ze zkušeností s provozem letounu se dá 

předpokládat, že téměř vždy je něco v nákladovém prostotu A (např. dokumenty od letounu 

a lahev s olejem do motoru). Proto pro každou ze tří variant byla zvolena hmotnost 5 kg 

v nákladovém prostoru A. [17] 

Tři hmotnostní varianty jsou následující. [17] 

1. Maximální vzletová hmotnost – čtyři osoby (4 x 84 kg), náklad v zavazadlovém 

prostoru A (5 kg) a využitelné palivo 99,9 litrů AV GAS 

2. Střední hmotnost – dvě osoby (2 x 84 kg), náklad v zavazadlovém prostoru A (5 kg) 

a využitelné palivo 100,6 litrů AV GAS (to odpovídá polovině možného množství 

využitelného paliva) 

3. Nízká hmotnost – jedna osoba na palubě (pilot 1 x 84 kg), náklad v zavazadlovém 

prostoru A (5 kg) a využitelné palivo 50,3 litrů AV GAS (to odpovídá čtvrtině možného 

množství využitelného paliva) 

Maximální vzletová hmotnost je definována letovou příručkou pro každý letoun. Označení 

střední a nízká hmotnost zavedl autor práce pro snadnější orientaci v této kapitole. Hmotnost 

a její rozložení je zvoleno s ohledem na běžné používání ve všeobecném letectví (tato 

skutečnost vychází z leteckých zkušeností autora). Pro ověřování a stanovování postupů 

pro bezpečné řízení letounu by nebyl problém zvolit jakékoliv jiné hmotnosti a jejich rozložení, 

za předpokladu, že by hmotnost nepřesahovala povolený limit a těžiště by bylo 

v povoleném rozsahu (centráži). Tyto limity určuje výrobce letounu s jistou rezervou a jsou 

definovány v letové příručce, která je pro pilota (velitele letounu) závazná. Porušení daných 

limitů může negativně ovlivnit vlastnosti a výkony letounu. [48]  
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1. Hmotnost 

Položka Rameno (ins) Hmotnost (lbs) Moment (lbs-ins/1000) 

Prázdná hmotnost letounu 38,12 1642 62,6 

Využitelné palivo 48 157,8 7,6 

Pilot a pasažér (přední sedadlo) 37 369,6 13,7 

Pasažéři (zadní sedadlo) 73 369,6 27,0 

Nákladový prostor A 95 11 1,0 

Nákladový prostor B 123 0 0,0 

Vzletová hmotnost 43,9 2550 111,9 

Tabulka 6-1 Rozložení hmotnosti 1 [17] 

2. Hmotnost 

Položka Rameno (ins) Hmotnost (lbs) Moment (lbs-ins/1000) 

Prázdná hmotnost letounu 38,12 1642 62,6 

Využitelné palivo 48 159 7,6 

Pilot a pasažér (přední sedadlo) 37 369,6 13,7 

Pasažéři (zadní sedadlo) 73 0 0,0 

Nákladový prostor A 95 11 1,0 

Nákladový prostor B 123 0 0,0 

Vzletová hmotnost 38,9 2181,6 84,9 

Tabulka 6-2 Rozložení hmotnosti 2 [17] 

3. Hmotnost 

Položka Rameno (ins) Hmotnost (lbs) Moment (lbs-ins/1000) 

Prázdná hmotnost letounu 38,12 1642 62,6 

Využitelné palivo 48 79,5 3,8 

Pilot a pasažér (přední sedadlo) 37 184,8 6,8 

Pasažéři (zadní sedadlo) 73 0 0,0 

Nákladový prostor A 95 11 1,0 

Nákladový prostor B 123 0 0,0 

Vzletová hmotnost 38,7 1917,3 74,3 

Tabulka 6-3 Rozložení hmotnosti 3 [17] 

Po stanovení hmotností bylo nezbytné naplánovat letová měření. Vzhledem k finanční 

náročnosti bylo vhodné nejdříve provést měření na leteckém simulátoru. Z důvodů dostupnosti 

byl zvolen simulátor X-plane, který simuluje letoun Cessna 172SP s vybavením Garmin 1000. 

(simulátor X-Plane, od společnosti Laminar Research, verze 11.0.41.0, model 

Cessna_172SP_G1000, od společnosti Laminar Research) V minulosti byl tento simulátor, 

díky možnostem práce s letovými modely, použit v řadě výzkumných prací, např. [66, 67, 68]. 
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6.2 Stoupání  

Jako první se testovaly režimy stoupání.  Testy byly nastaveny následujícím způsobem: 

• S využitím autopilota bylo provedeno celkem sedm letů s různým nastavením 

vertikální rychlosti, od 100 do 700 ft/min. V daných výškách se zaznamenávaly 

hodnoty podélného sklonu letounu (dle umělého horizontu) a rychlosti. V prvopočátku 

bylo uvažováno, že toto měření bude základem pro sestavování nouzového postupu pro 

stoupání. Nicméně měření se ukázalo jako velmi časově náročné a jeho výsledky 

nedemonstrovaly hranice použití budoucího postupu. Jinak řečeno výsledky (rozsah 

podélného sklonu při nastavení plného výkonu motoru v daných výškách) sice ležely 

v povolených mezích (jak se později ukázalo), ale nejednalo se o krajní meze. 

Respektive se z tohoto měření dala použít jedna krajní mez (nejnižší použitelný podélný 

sklon, který vychází z měření při nastavení stoupání 100 ft/min). Tuto skutečnost dobře 

dokazuje porovnání grafů. Z Graf 6-1 je možné odečíst možné rozmezí podélného 

sklonu 1,6° až 3,3° (pro hmotnost 1.). Z Graf 6-2 pro hmotnost 1. je možné odečíst 

rozsah 1,6° až 5,9°. Takové zvýšení podélného sklonu je způsobeno měřením 

při rychlosti VY, což je popsáno níže. 

• S využitím manuálního řízení byl proveden let na rychlosti pro maximálním vertikální 

rychlost stoupání (tato rychlost je definována letovou příručkou letounu, je označena 

jako VY, s výškou se lehce mění, pro účely toto měření byl z rychlostí definovaných 

příručkou udělán aritmetický průměr a po zaokrouhlení byla stanovena rychlost 

VY 73 kts). Z prvního měření byly použity hodnoty pro stoupavý let podle autopilota 

s nastavením vertikální rychlosti na hodnotu 100 ft/min. Toto stoupání bylo zvoleno 

jako nejnižší hodnota stoupání pro určování mezí tohoto nouzového postupu. 

Z naměřených hodnot je patrné, že při nastavení vertikální rychlosti 100 ft/min není 

překročena VNO ani se rychlost neblíží k VS. [17] 

Alt (ft) 1000 2000 4000 6000 8000 9000 10000 

VS 

(ft/min) 

P.S. 

(°) 

TAS 

(kts) 

P.S. 

(°) 

TAS 

(kts) 

P.S. 

(°) 

TAS 

(kts) 

P.S. 

(°) 

TAS 

(kts) 

P.S. 

(°) 

TAS 

(kts) 

P.S. 

(°) 

TAS 

(kts) 

P.S. 

(°) 

TAS 

(kts) 

100 -0,5 129 -0,4 127 0,0 125 0,4 121 0,8 118 1,3 114 1,6 111 

200 0,2 125 0,4 123 0,8 120 1,3 116 2,0 110 2,6 107 3,3 102 

300 1,0 120 1,2 118 1,8 114 2,6 108 4,0 99 6,7 84   

400 1,9 114 2,1 114 2,8 108 4,1 99       

500 3,1 107 3,0 108 4,4 99 9,4 74       

600 5,5 93 5,0 94 8,8 78         

700 9,8 74             

Tabulka 6-4 Rozsah podélných sklonů a rychlostí při daných VS a daných výškach při 

hmotnosti 1.  

Červeně označená část tabulek (Tabulka 6-4 a Tabulka 6-5) značí oblast, kterou nebylo 

možné naměřit, protože letoun před dosažením daných výšek přešel do pádu (respektive se 

přiblížil rychlosti Vs a autopilot se automaticky odpojil). 
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Alt (ft) 1000 2000 4000 6000 8000 9000 10000 

VS 

(ft/min) 

P.S. 

(°) 

TAS 

(kts) 

P.S. 

(°) 

TAS 

(kts) 

P.S. 

(°) 

TAS 

(kts) 

P.S. 

(°) 

TAS 

(kts) 

P.S. 

(°) 

TAS 

(kts) 

P.S. 

(°) 

TAS 

(kts) 

P.S. 

(°) 

TAS 

(kts) 

100 -1,3 133 -1,2 132 -1,0 130 -0,7 128 -0,5 125 -0,3 123 -0,1 122 

200 -0,1 127 0,0 126 0,3 123 0,7 120 1,2 116 1,5 113 1,9 111 

300 0,5 124 0,7 122 1,1 119 1,6 115 2,3 109 2,8 106 3,5 101 

400 1,4 118 1,4 118 2,0 114 2,7 108 3,8 100 4,9 94 8,9 73 

500 2,2 113 2,3 113 3,0 108 4,1 100 7,6 81     

600 3,3 107 3,4 107 4,5 100 7,6 83       

700 4,7 99 4,8 99 7,0 87         

Tabulka 6-5 Rozsah podélných sklonů a rychlostí při daných VS a daných výškach při 

hmotnosti 3. 

První záměr byl využívat při sestavování postupu pro stoupání pouze autopilota (jak již 

bylo zmíněno). Na grafu níže (Tabulka 6-1Graf 6-1), který je sestaven pouze z měření 

autopilotem, se dá odečíst možné využití podélného sklonu 1,6° až 3,3°. Podélný sklon 3,3° 

byl naměřen ve výšce 10000 ft, při nastavení autopilota na stoupání 200 ft/min, letoun měl 

rychlost 102 kts TAS (88 kts CAS). Tato rychlost vykazuje dostatečnou rezervu od Vs, z čehož 

vyplývalo, že je třeba zvolit jiný přístup pro stanovování maximálního možného podélného 

sklonu pro nouzový postup. Ve výšce 10000 ft jsou v grafu vyneseny pouze dvě hodnoty 

vertikální (100 ft/min a 200 ft/min), protože při nastavení větší vertikální rychlosti (300 ft/min) 

přešel letoun do pádu (respektive se odpojil autopilot) ještě před dosažením výšky 10000 ft. 

Z toho vyplývá, že měření s využitím autopilota je možné, ale toto měření neposkytne plný 

rozsah použitelných podélných sklonů. V případě že by letoun byl vybaven autopilotem, který 

by měl možnost nastavit jemnější rozsah stoupání (ne pouze po stovkách stop), pak by byla 

možnost dosáhnout lepších výsledků. Dále pokud by byl letoun vybaven automatem tahu 

s možností nastavení rychlosti (CAS), pak by bylo možné provést celé měření s využitím 

autopilota. [17] 
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Graf 6-1 Stoupání s využitím autopilota 

Z grafu níže (Graf 6-2) je patrné, že čím nižší výšku má letoun, tím má možnost využití 

většího rozsahu podélných sklonů a obdobně tomu je při nižší hmotnosti letounu. Je žádoucí, 

aby nouzový postup byl co nejstručnější, proto je vhodné stanovit jednu hodnotu (v některých 

případech dvě) podélného sklonu pro případ stoupání v dané hmotnostní konfiguraci. Proto by 

se z grafu dalo usoudit, že by stačilo provádět měření pouze na maximální hmotnosti 

a v nejvyšší použitelné výšce. 

 

Graf 6-2 Stoupání s využítím autopilota a manuální na rychlosti Vy 
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6.3 Klesání 

Stanovení optimálního režimu klesání je o něco složitější oproti režimu stoupání. V případě 

režimu stoupání bylo stanoveno nastavení maximálního výkonu, což povoluje příručka 

zkoumaného letounu. Letová příručka nestanovuje nastavení plynu pro klesání (u zkoumaného 

letounu, u jiných typů to může být stanoveno), proto je vhodné mít praktické letové zkušenosti 

s daným typem a na jejich základě stanovit rozsah otáček (s ohledem na riziko podchlazení 

motoru). Pro stanovení vhodných mezí rychlosti je vhodné přihlédnout jak k letové příručce, 

tak i k předpisu L8168/I [44] a příletovým přibližovacím mapám řízených letišť. [49] Tabulka 

6-6 obsahuje rychlosti pro výpočty postupů, které pilot při daných fázích letu (pro danou 

kategorii) dodržuje a řídící letového provozu i s ohledem na tyto rychlosti řídí letový provoz. 

Tabulka 6-7 obsahuje rychlosti vůči zemi a k tomu odpovídající vertikální rychlost vztažená 

k sestupu pod úhlem 3°. Tato tabulka je velice užitečná při usazování letounu ve fázi přiblížení. 

Obvykle je součástí přibližovacích map řízených letišť pro všechny typy sestupů. 

 

Tabulka 6-6 Rychlosti pro výpočty postupů (z předpisu L8168/I) [44] 

* - maximální rychlost pro postupy „Reversal“ a „Racetrack“. [44] 

 

Tabulka 6-7 Závislost rychlosti vůči zemi a vertikální rychlosti při sestupu 3°[49] 

Je nezbytné vzít v úvahu, že sestup pod úhlem 3° je poměrně plochý. Z toho důvodu je 

vhodné k Tabulka 6-7 přihlédnout při stanovování minimální vertikální rychlosti. 

Při stanovování meze maximální vertikální rychlosti je nutné brát v úvahu, že se jedná o limity 

nouzového postupu, kdy pilot v jistých situacích potřebuje rychle změnit letovou výšku 

(hladinu). Dále čím větší rozsah vertikálních rychlosti je zvolen pro sestavování nouzového 

postupu o to větší rozsah možného nastavení podélného sklonu se dá očekávat. 

Stanovené meze pro klesání a postup měření byl následující: 

• 75 kts (CAS) – spodní limit rychlosti, tato rychlost je stanovena s přihlédnutím 

k předpisu (L-8168/I) a zároveň poskytuje dostatečnou rezervu s ohledem na Vs [17] 

[44] 

• 110 kts (CAS) – je vrchní limit rychlosti, tato rychlost je stanovena s přihlédnutím 

k předpisu (L-8168/I) a zároveň poskytuje dostatečnou rezervu s ohledem na VNO 

a VNE [17] [44] 

• 400 ft/min – 800 ft/min (VS) – rozmezí vertikální rychlosti běžně používané pro 

sestup letounů této kategorie (limit 400 ft/min byl stanoven s přihlédnutím k Tabulka 

6-7, limit 800 ft/min byl stanoven na základě leteckých zkušeností autora) [49] 

• Otáčky motoru pro klesání nejsou pevně stanoveny letovou příručkou (daného typu), 

z tohoto důvodu byly zvoleny otáčky, které jsou běžně používané (zkušenosti autora) 

Úhel klesání 

Rychlost vůči zemi (kts) 
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a riziko podchlazení motoru je minimální. Pro testování bylo zvoleno nastavení 

otáček: 1600, 1700, 1800 a 1900 (ot/min). [17] 

• Průběh testování – pomocí autopilota byl udržován přímý kurz letu a bylo nastaveno 

klesání (vertikální rychlost 400 ft/min a 800ft/min). Manuálně byly udržovány otáčky 

motoru na hodnotách 1600, 1700, 1800 a 1900 ot/min. 

Číslo Hmotnost VS (ft/min) Výška (ft) CAS (kt) TAS (kt) Pod. sklon (°) Otáčky 

1. H1 400 10040 56 65 5,4 1600 

 Poznámka: Letoun klesal z 11 000 ft v 10040 ft nastal pád, režim není vhodný. 

2. H1 400 10000 65 76 3,5 1700 

 

… … 9000 - 2000 … … … … 

H1 400 1000 83 84 0,2 1700 

Poznámka: Rychlosti nesplňují stanovené limity, režim není vhodný. 

3. H1 400 10000 70 82 2,7 1800 

 

… .. 9000 - 2000 … … … … 

H1 400 1000 90 91 -0,5 1800 

Poznámka: Rychlosti nesplňují stanovené limity, režim není vhodný. 

4. H1 400 10000 77 90 1,4 1900 

 

… … 9000 - 2000 … … … … 

 400 1000 95 97 -1,0 1900 

Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

5. H1 800 10000 95 111 -2,8 1900 

 

… … 9000 - 2000 … … … … 

H1 800 1000 108 109 -3,9 1900 

Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

6. H3 400 10000 83 97 -0,9 1900 

 

… … 9000 - 2000 … … … … 

H3 400 1000 96 98 -2,2 1900 

Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

7. H3 800 10000 93 109 -3,9 1900 

 

… … 9000 - 2000 … … … … 

H3 800 1000 105 107 -4,8 1900 

Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

Tabulka 6-8 Klesání 

Tabulka 6-8 obsahuje výsledky měření pro režim klesání. Pět měření bylo realizováno 

při hmotnosti 1. a dvě měření při hmotnosti 3.(měření při hmotnosti 2. bylo vynecháno, protože 

byly zkoumány mezní hodnoty). Z prvního měření vyplývá, že nastavení otáček 1600 (ot/min) 

je nevyhovující, protože během měření nastal pád. Druhé a třetí měření ukázalo nevhodnost 

použití otáček 1700 a 1800 (ot/min) z důvodů nesplnění stanovené minimální rychlosti 75 kts. 

Čtvrté a páté měření probíhalo při otáčkách 1900 (ot/min), při zvolených vertikálních 

rychlostech (400 a 800 ft/min) a splnilo zvolené rychlostní limity. Vzhledem ke snaze 
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co možná nejjednoduššího nouzového postupu (v tomto případě myšleno možnost využití 

jednoho nastavení otáček motoru pro všechny uvažované hmotnosti) bylo měření šesté a sedmé 

(při těchto měřeních byla hmotnost letounu 3.) prováděno s nastavením otáček 1900 (ot/min). 

Nastavení otáček motoru na 1900 (ot/min) bylo podle měření shledáno za vhodné pro celé 

rozmezí hmotností (Od hmotnosti 1. až po hmotnost 3.) 

 

Graf 6-3 Klesání s využitím autopilota 

Graf 6-3 obsahuje ohraničenou oblast (vrchní a spodní část je ohraničena červenými 

čarami, levá světle modrá strana představuje klesavý let daného letounu při hmotnosti 1., 

vertikální rychlosti klesání 800 ft/min a nastavení otáček motoru 1900 (ot/min), pravá tmavě 

modrá část představuje klesavý let daného letounu při hmotnosti 3., vertikální rychlosti klesání 

400 ft/min a nastavení otáček motoru 1900 (ot/min)), která představuje rozsah možného 

nastavení podélné sklonu během klesání (při nastavení otáček 1900 (ot/min)) pro celý rozsah 

zvolených hmotností. Na primárním letovém displeji v systému Garmin G1000 je přímo 

zobrazena čárka značící -2,5° podélného sklonu na umělém horizontu. Z tohoto důvodu 

je vhodné, aby pilot při sestupu (podle nouzového postupu) udržoval podélný sklon -2,5° 

a otáčky motoru 1900 (ot/min). Udržováním těchto dvou parametrů by měl probíhat let 

v rozmezí stanovených limitů při všech zvolených hmotnostech (rychlost 75 – 110 kts CAS 

a vertikální rychlost klesání 400 – 800 ft/min). [50] 

6.4 Horizontální let 

Určení režimu horizontálního letu je v porovnání se stoupavým a klesavým letem 

nejsložitější. Při režimu stoupání a klesání je možné určit jisté rozmezí podélného sklonu 

letounu (a nastavení výkonu motoru) pro udržení zvoleného režimu letu. Při horizontálním letu 

se předpokládá nulová vertikální rychlost letounu. Z toho důvodu je nezbytné určit přesně 

danou hodnotu podélného sklonu a nastavení otáček motoru. Z praktického důvodu je žádoucí, 
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aby byly zvoleny hodnoty (stanovené v nouzovém postupu), které jsou přímo zobrazené 

na umělém horizontu konkrétního letounu, pro který je nouzový postup sestaven. V tomto 

případě (využití avioniky Garmin G1000 v letounu Cessna 172SP) se dá uvažovat o hodnotách 

0° a 2,5° pro horizontální let. [50] 

Stanovené meze pro horizontální let a postup měření byl následující: 

• Spodní limit rychlosti - 75 kts (CAS), tato rychlost poskytuje dostatečnou rezervu 

s ohledem na Vs (přibližně 1,4 x Vs). [17] 

• Horní limit rychlosti - 120 kts (CAS), tato rychlost poskytuje rezervu s ohledem na 

VNO ( 126 kts CAS). [17] 

• Vertikální rychlost – při režimu horizontálního letu by měla být vertikální rychlost 

nulová.  

• Otáčky motoru jsou stanoveny letovou příručkou pro horizontální let v rozmezí 2100 

– 2700 (ot/min). Pro testování bylo zvoleno nastavení otáček: 2200, 2300, 2400 

a 2500 (ot/min). [17] 

• Průběh testování – pomocí autopilota byl udržován přímý kurz letu a bylo nastaveno 

udržování předvolené výšky (to je běžná funkce autopilota). Manuálně byly 

udržovány otáčky motoru.  

První série měření probíhala při hmotnosti 1. 

Číslo Hmotnost Výška (ft) CAS (kt) TAS (kt) Pod. sklon (°) Otáčky (ot/min) 

1. H1 10000 100 116 0,7068 2500 

 

H1 9000 - 2000 … … … 2500 

H1 1000 118 120 -0,4932 2500 

Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

2. H1 10000 94 109 1,2985 2400 

 

H1 9000 - 2000 … … … 2400 

H1 1000 111 113 -0,0926 2400 

Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

3. H1 10000 87 101 2,1441 2300 

 

H1 9000 - 2000 … … … 2300 

H1 1000 106 108 0,3184 2300 

Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

4. H1 10000 78 91 3,5013 2200 

 

H1 9000 - 2000 … … … 2200 

H1 1000 100 101 0,8467 2200 

Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

Tabulka 6-9 Horizontální let při hmotnosti 1 

Všechny zvolené režimy při hmotnosti 1. splňovaly předem stanovené limity (Tabulka 6-9). 

V grafu níže (Graf 6-4) jsou přehledně zobrazeny rozsahy využitelných podélných sklonů 

v různých výškách s letounem na hmotnosti 1. Z praktického hlediska je opět důležité vybírat 

podélné sklony 0° nebo 2,5° (při pohledu na graf je patrné, že například pro výšku 6000 ft je to 
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neproveditelné, pro je zde vhodné zvolit půlku mezi zobrazenými podélnými sklony na umělém 

horizontu, což je 1,25°). 

 

Graf 6-4 Horizontální let (Hmotnost 1) 

 

Graf 6-5 Horizontální let (závislost otáček motoru na podélném sklonu) 

Pro určení otáček motoru k adekvátnímu podélnému sklonu pro horizontální let byl 

vytvořen graf (Graf 6-5) závislosti otáček a podélného sklonu. Každý bod v grafu přestavuje 

závislost otáček motoru na podélném sklonu pro vybrané výšky. Těmito body jsou proloženy 

polynomy, díky kterým je možné dopočítat nastavení otáček motoru k vybraným podélným 

sklonům. 
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Tabulka 6-10 Vypočet otáček pro zvolené podélné sklony letounu (Hmotnost 1) 

Druhá a třetí série měření byla realizována při hmotnosti 2. a 3. Během těchto měření byly 

vždy splněny předem stanovené limity rychlosti, jak je patrné z tabulek (Tabulka 6-11 

a Tabulka 6-13). Z toho vyplývá možnost použití poměrně širokého rozsahu otáček motoru pro 

všechny tři zkoumané hmotnosti (kdy rozsah zkoumaných hmotností můžeme z praktického 

hlediska považovat téměř za maximální možný rozsah hmotností od nejnižší až po maximální 

vzletovou hmotnost). 

Tabulka 6-11 Horizontální let při hmotnosti 2 

Horizontální let, Hmotnost H2 

Č. Výška Polynom Zvolený podélný s. Vypočítané otáčky motoru 

1. 8000ft y = 37,1979x2 - 231,6685x + 2 450,1377 0° 2450,1 ot/min 

2. 4000ft y = 64,6333x2 - 234,2329x + 2 322,8763 0° 2322,9 ot/min 

3. 2000ft y = 45,08x2 - 234,88x + 2262,3 0° 2262,3 ot/min 

Tabulka 6-12 Vypočet otáček pro zvolené podélné sklony letounu (Hmotnost 2) 

Horizontální let, Hmotnost H1 

Č. Výška Polynom Zvolený podélný s. Vypočítané otáčky motoru 

1. 8000ft y = 27,6403x2 - 212,2011x + 2 571,2287 1° 2386,7 ot/min 

2. 4000ft y = 34,5466x2 - 228,9559x + 2 459,6681 0° 2459,7 ot/min 

3. 2000ft y = 30,153x2 - 230,6x + 2404,5 0° 2404,5 ot/min 

Číslo Hmotnost Výška (ft) CAS (kt) TAS (kt) Pod. sklon (°) Otáčky (ot/min) 

1. H2 10000 102 119 0,06 2500 

 

H2 9000 - 2000 … … … 2500 

H2 1000 119 121 -0,95 2500 

Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

2. H2 10000 96 112 0,56 2400 

 

H2 9000 - 2000 … … … 2400 

H2 1000 113 115 -0,63 2400 

Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

3. H2 10000 90 105 1,12 2300 

 

H2 9000 - 2000 … … … 2300 

H2 1000 107 109 -0,28 2300 

Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

4. H2 10000 84 98 1,89 2200 

 

H2 9000 - 2000 … … … 2200 

H2 1000 102 103 0,15 2200 

Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 
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Obdobně jako pro první sérii měření byl sestaven graf závislosti otáček na podélném sklonu 

a byl proložen polynomy, ze který byly vypočítány otáčky ke zvoleným podélným sklonům 

ve výškách 8000, 6000 a 2000 ft. Výsledky jsou uvedeny v Tabulka 6-12 pro hmotnost 2. 

a v Tabulka 6-14 pro hmotnost 3. 

Číslo Hmotnost Výška (ft) CAS (kt) TAS (kt) Pod. sklon (°) Otáčky (ot/min) 

1. H3 10000 104 121 -0,48 2500 

 

H3 9000 - 2000 … … … 2500 

H3 1000 120 122 -1,32 2500 

Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

2. H3 10000 98 114 -0,12 2400 

 

H3 9000 - 2000 … … … 2400 

H3 1000 114 116 -1,07 2400 

Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

3. H3 10000 93 108 0,36 2300 

 

H3 9000 - 2000 … … … 2300 

H3 1000 108 110 -0,75 2300 

Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

4. H3 10000 87 101 0,81 2200 

 

H3 9000 - 2000 … … … 2200 

H3 1000 102 104 -0,41 2200 

Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

 Tabulka 6-13 Horizontální let při hmotnosti 3 

Tabulka 6-14 Vypočet otáček pro zvolené podélné sklony letounu (Hmotnost 3) 

Stanovení optimálního podélného sklonu (který je přímo zobrazen na umělém horizontu) 

pro horizontální let při hmotnosti 3.  ve výšce 4000 a 2000ft nebylo možné, protože rozmezí 

naměřených podélných sklonů bylo mezi méně než 0° a více než -1,25° (kde by -1,25° 

odpovídalo polovině mezi zobrazovanými hodnotami). Proto bylo rozhodnuto využít hodnotu 

-0,5°, což z pilotní hlediska znamená držet podélný sklon letounu lehce pod nulou. 

Shrnutí pro tuto práci: Díky zkušenostem získaným během měření na simulátoru je možné 

vytvořit metodiku (soubor pokynů) pro sestavení nouzového postupu pro letouny 

ve všeobecném letectví pro všechny základní režimy letu (stoupavý let, klesavý let 

a horizontální let). 

Horizontální let, Hmotnost H3 

Č

. 
Výška Polynom Zvolený podélný s. Vypočítané otáčky motoru 

1. 8000ft y = 59,3050x2 - 235,5613x + 2 314,2001 0° 2314,2 ot/min 

2. 4000ft y = 26,7771x2 - 267,6703x + 2 174,2293 -0,5° 2314,8 ot/min 

3. 2000ft y = 59,809x2 - 229,74x + 2122,9 -0,5° 2252,7 ot/min 
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6.5 Pokyny pro sestavení nouzového postupu 

Před zahájením sestavování postupu je důležité mít nastudovanou letovou příručku, znát 

možnosti a funkce avioniky a nejlépe mít i praktické letové zkušenosti na konkrétním typu 

letounu. Následující popis jednotlivých kroků je podrobným popisem vývojového grafu (Graf 

6-6), který shrnuje postupné fáze vedoucí k sestavení nouzového potupu téměř pro jakýkoliv 

letoun. 

1. Stanovení rozmezí výšek pro použití letounu - vychází z letové příručky, kde 

je obvykle toto rozmezí uvedeno v kapitole Normální postupy, Provozní omezení nebo 

Letové výkony. Rozmezí výšek bude především ovlivňovat typ motoru a možnost 

přetlakování kabiny (popřípadě rozvod kyslíku po kabině). [17] [51] 

2. Stanovení hmotností a vyvážení – vychází z letové příručky, kde je  tomuto obvykle 

věnována celá kapitola (s názvem Hmotnost a vyvážení nebo Centráže). V návaznosti 

na zkušenosti a parametry letounu je nezbytné zvolit určitý počet hmotnostních 

konfigurací. Počet konfigurací je volen v závislosti na možném rozsahu povolených 

hmotností, obecně čím větší je rozsah povolených hmotností tím více je třeba zvolit 

konkrétních hmotností pro měření a následné sestavení nouzového postupu (při volení 

hmotností u zkoumaného letounu v této práci (Cessna 172SP) byly zvoleny tři 

hmotnosti viz. kapitola 6.1) [17, 51] 

3. Stanovení letových režimů – obvykle by měl nouzový postup obsahovat tři základní 

letové režimy (stoupavý let, horizontální let a klesavý let). 

4. Určení režimů motoru – obvykle vychází z letové příručky, ne vždy jsou přesně 

určeny. Z toho důvodu je vhodné při stanovování těchto režimů mít praktické letové 

zkušenosti s daným typem letounu. Při letovém režimu stoupání je třeba volit 

maximální výkon motoru nebo maximální trvalý výkon motoru (s ohledem na letovou 

příručku, některé letouny mohou mít povolený maximální výkon pouze na omezený 

čas např. pět minut, v takovém případě je vhodné volit maximální trvalý výkon, který 

nemá žádné časové omezení). Pro režim horizontálního letu je žádoucí volit rozmezí 

výkonu motoru (ne všechny letouny ve všeobecném letectví mají tuto možnost danou 

letovou příručkou, některé např. mají definovány pouze dvě nastavení výkonu motoru 

pro horizontální let jako jsou normální a ekonomický režim, v tomto případě je třeba 

vzít v úvahu, že se jedná o nouzový režim a zvážit možnou akceptovatelnou odchylku 

od letové příručky). Během letového režimu klesání je důležité udržovat výkon motoru 

s ohledem na riziko jeho podchlazení. Při určování tohoto parametru je potřebné 

přihlédnout k letové příručce (často to není konkrétně definováno) a opět mohou být 

praktické letové zkušenosti velice nápomocné. [17, 51] 

5. Určení rozmezí rychlostí – tento krok je podstatný a ve velké míře ovlivňuje 

bezpečnost letu. S přihlédnutím k letové příručce je nutné stanovit spodní a vrchní limit 

rychlosti, dále bude rozebráno konkrétně pro jednotlivé letové režimy. V režimu 

stoupání je vhodné vycházet pro spodní limit z rychlosti VY (popř. rychlosti VX). 

Pro stanovení vrchní meze je žádoucí přihlížet k rychlosti VNO (v krajním případě VNE 

pokud je to nezbytné). Dále je nutné zvolit minimální požadovanou vertikální rychlost 

(obecně čím nižní vertikální rychlost se zvolí, tím je větší rozsah využitelných 

podélných sklonů, také je ale nezbytné brát v úvahu riziko překročení povolených 

otáček motoru, které by mohlo nastat v případě zvolení příliš malé minimální vertikální 

rychlosti, což by bylo příčinou vysoké rychlosti, při které by nebyl motor adekvátně 

zatížen a hrozilo by jeho přetočení, toto riziko se týká hlavně letounů s pevnou vrtulí 

a manuálně stavitelnou vrtulí). Pro režim horizontálního letu je třeba volit rozmezí 

s ohledem na Vs a VNO (popř. VNE). V tomto případě je nutné se vyhnout druhému 
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režimu letu, který je nebezpečný, s tímto vědomím je třeba volit spodní hranici 

rychlosti. Pro režim klesání je třeba zvolit rychlost v rozmezí Vs a VNO a navíc brát 

v úvahu skutečnost, že čím vyšší je rychlost, tím je větší riziko podchlazení motoru. 

Dále je pro klesání zapotřebí zvolit rozsah vertikálních rychlostí (popsáno v kapitole 

6.3). [45] 

6. Provedení měřících letů – je třeba udělat sérii stoupavých, horizontálních a klesavých 

letů. Mít nainstalované záznamové zařízení, které zaznamenává alespoň průběh 

podélného sklonu, rychlosti a vertikální rychlosti v čase. Pokud je ve vybraném letoun 

nainstalován autopilot, který je schopný udržovat horizontální let a zadanou vertikální 

rychlost, tak je vhodné ho během měření využít. Měřící stoupavé lety provádět skrz 

výšky pro které je postup určený (je důležité, aby byl letoun v ustáleném stoupání, když 

prolétává danou měřenou výšku). Spodní rychlostní limit (běžně VY nebo VX) je často 

nutné odletět manuálně (protože většina letounů ve všeobecném letectví nemá automat 

tahu i když jsou vybaveny autopilotem, v takovém případě autopilot není schopen 

udržovat požadovanou rychlost). Tímto měřením naměříme nejvyšší vertikální rychlost 

letounu (také nejvyšší využitelný podélný sklon letounu). Další měření stoupavého letu 

je vhodné provést s využitím autopilota (pokud je v letounu nainstalovaný). Jedná se 

o měření s určenou minimální vertikální rychlostí. Tímto měřením naměříme nejnižší 

využitelný podélný sklon letounu. Pro měřící horizontální lety je také vhodné využít 

autopilota. Na autopilotovi nastavit udržování výšky a volit předem vybrané režimy 

motoru. Toto měření provádět v požadovaných výškách.  Klesavé měřící lety je nutné 

provádět skrz měřené výšky při nastavení předem určených vertikálních rychlostí 

v kombinaci s předem určenými režimy motoru. K udržování požadovaných 

vertikálních rychlostí je opět vhodné využívat autopilota. 

7. Vyhodnocení – nejdříve je nutná kontrola (u všech měření) nepřekročení stanovených 

limitů v tomto postupu (povolené meze motoru (nepřetočení, nepodchlazení), 

stanovené meze rychlostí a stanovené meze vertikálních rychlostí). V případě 

překročení stanovených limitů je třeba dané měření nezahrnovat do vyhodnocení. 

Dobře je tento postup patrný v podkapitole 6.3 (Tabulka 6-8). Z výsledků splňující 

kritéria daná tímto postupem se sestaví grafy závislostí výšek a podélných sklonů 

letounu. Z těchto grafů lze odečíst možný rozsah podélných sklonů pro jednotlivé 

letové režimy. Pro režim stoupání se prakticky jedná pouze o určení podélného sklonu 

(v případě, že máme pevně stanovený režim motoru a při měřících letech nebylo 

porušeno jeho omezení). Pro režim horizontálního letu je podstatné volit hodnoty 

podélného sklonu, které jsou přímo zobrazeny na umělém horizontu (nebo co nejblíže 

k nim, popř. mezi vyznačené hodnoty) a k tomu adekvátní nastavení výkon motoru.  

Obdobně se volí režimy pro klesavý let. 

8. Stanovení nouzového postupu – by mělo být vyhotoveno pro všechny tři letové 

režimy. Základem postupu jsou předepsané hodnoty podélného sklonu a hodnoty 

výkonů motoru pro zmíněné tři režimy. Dále je třeba zohlednit hmotnost letounu 

a teplotu. Pilot, v případě podezření na nesprávnou funkci aerometrických přístrojů 

(především rychloměru), využije pro řízení letounu tento nouzový postup. Nouzový 

postup by měl být uveden a přesně popsán v letové příručce letounu. Dále by mělo být 

vybráno vhodné místo na palubní desce (optimálně v zorném poli pilota, popř. 

i instruktora), kde by byl umístěn tento nouzový postup. 



FSI VUT v Brně  Letecký ústav 

Strana 75 (celkem 116) 

 

Graf 6-6 Grafické znázornění pokynů pro sestavení nouzového postupu 

6.6 Vizualizace nouzového postupu a implementace do letové příručky 

Základním informačním pramenem o letounu je pro pilota letová příručka. Ta je rozdělena 

do několika kapitol. Prakticky každá letová příručka letounu obsahuje kapitolu s názvem 

Nouzové postupy, kde jsou uvedeny úkony, které má pilot vykonat při určitých nestandartních 

situacích např. vysazení motoru. [17, 51] Do této kapitoly se nejvíce hodí implementovat 
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nouzový postup pro případ nesprávné funkce aerometrických přístrojů (především 

rychloměru). Velmi důležité je postup v příručce jednoznačně popsat a nejlépe shrnout 

do přehledné tabulky (Tabulka 6-15). Dále je vhodné sestavit tři menší tabulky pro základní tři 

letové režimy, které by mohly být umístěny na palubní desce (Tabulka 6-16, Tabulka 6-17 

a Tabulka 6-18). Umístění na palubní desce je velice výhodné v případě, kdy nastane nouzová 

situace (aerometrické přístroje nefungují správně) a pilot nemusí odvracet svou pozornost 

od řízení letounu listováním v letové příručce. V letové příručce je možné uvést více detailů 

k nouzovému postupu oproti zamýšleným tabulkám na palubní desku (např. definovat režimy 

pro konkrétní výšky a pro každý režim uvést odpovídající rychlost a vertikální rychlost). 

Hodnoty uvedené v tabulkách v této podkapitole (6.6) jsou výsledkem měření s letounem 

Cessna 172SP na simulátoru X-Plane. (simulátor X-Plane, od společnosti Laminar Research, 

verze 11.0.41.0, model Cessna_172SP_G1000, od společnosti Laminar Research) 

Vizualizace nouzového postupu do letové příručky 

 Podmínky MSA - 20 °C MSA MSA + 20 °C 

H
m

o
tn

o
st

 1
 

REŽIMY 
P.S. 

(°) 

Výkon 

(ot/min) 

CAS 

(kts) 

VS 

(ft/min) 

P.S. 

(°) 

Výkon 

(ot/min) 

CAS 

(kts) 

VS 

(ft/min) 

P.S. 

(°) 

Výkon 

(ot/min) 

CAS 

(kts) 

VS 

(ft/min) 

STOUPÁNÍ 

8000ft 
5 Plný 86 400 5 Plný 82 300 5 Plný 80 250 

STOUPÁNÍ 

4000ft 
5 Plný 94 600 5 Plný 90 500 5 Plný 86 450 

STOUPÁNÍ 

2000ft 
5 Plný 99 700 5 Plný 94 600 5 Plný 90 550 

HORIZONT 

8000ft 
1 2310 98 0 1 2390 110 0 1 2480 98 0 

HORIZONT 

4000ft 
1 2200 98 0 0 2460 110 0 1 2350 98 0 

HORIZONT 

2000ft 
0 2320 110 0 0 2405 110 0 0 2490 110 0 

KLESÁNÍ 

8000ft 
-2,5 1900 97 700 -2,5 1900 96 700 -2,5 1900 95 750 

KLESÁNÍ 

4000ft 
-2,5 1900 99 550 -2,5 1900 97 600 -2,5 1900 96 650 

KLESÁNÍ 

2000ft 
-2,5 1900 102 500 -2,5 1900 100 550 -2,5 1900 98 600 

H
m

o
tn

o
st

 2
 

STOUPÁNÍ 

8000ft 
5 Plný 88 600 5 Plný 85 500 5 Plný 80 450 

STOUPÁNÍ 

4000ft 
5 Plný 94 750 5 Plný 92 650 5 Plný 88 600 

STOUPÁNÍ 

2000ft 
5 Plný 100 800 5 Plný 96 750 5 Plný 93 700 

HORIZONT 

8000ft 
0 2360 104 0 0 2450 103 0 1 2340 92 0 

HORIZONT 

4000ft 
0 2240 104 0 0 2320 104 0 1 2210 92 0 

HORIZONT 

2000ft 
-0,5 2310 112 0 0 2260 103 0 0 2350 103 0 

KLESÁNÍ 

8000ft 
-2,5 1900 96 550 -2,5 1900 93 600 -2,5 1900 91 600 

KLESÁNÍ 

4000ft 
-2,5 1900 100 500 -2,5 1900 97 550 -2,5 1900 95 -550 
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KLESÁNÍ 

2000ft 
-2,5 1900 102 450 -2,5 1900 98 500 -2,5 1900 96 -550 

H
m

o
tn

o
st

 3
 

STOUPÁNÍ 

8000ft 
5 Plný 87 750 5 Plný 85 700 5 Plný 81 550 

STOUPÁNÍ 

4000ft 
5 Plný 98 850 5 Plný 94 800 5 Plný 90 700 

STOUPÁNÍ 

2000ft 
5 Plný 103 950 5 Plný 99 900 5 Plný 97 850 

HORIZONT 

8000ft 
0 2230 97 0 0 2310 97 0 0 2390 97 0 

HORIZONT 

4000ft 
-0,5 2250 105 0 -0,5 2310 105 0 -0,5 2400 105 0 

HORIZONT 

2000ft 
-1 2320 113 0 -0,5 2250 105 0 0 2200 97 0 

KLESÁNÍ 

8000ft 
-2,5 1900 93 -500 -2,5 1900 90 -550 -2,5 1900 89 -600 

KLESÁNÍ 

4000ft 
-2,5 1900 99 -400 -2,5 1900 95 -500 -2,5 1900 93 -500 

KLESÁNÍ 

2000ft 
-2,5 1900 101 -400 -2,5 1900 96 -400 -2,5 1900 94 -450 

Tabulka 6-15 Návrh formy zobrazení nouzového postupu v letové příručce 

Vizualizace nouzového postupu na palubní desku 

Squawk 7700  MSA - 20 °C MSA MSA + 20 °C 

Palivo Osoby REŽIMY P.S. (°) V.(o/m) P.S. (°) V.(o/m) P.S. V.(o/m) 

  
 

 

  

STOUPÁNÍ 5 Plný 5 Plný 5 Plný 

H. 8000 ft 1 2310 1 2390 1 2480 

½ - PŮL 

AVGAS 

H. 4000 ft 1 2200 0 2460 1 2350 

KLESÁNÍ -2,5 1900 -2,5 1900 -2,5 1900 

Tabulka 6-16 Nouzový postup na palubní desku (hmotnost 1) 

 

Squawk 7700  MSA - 20 °C MSA MSA + 20 °C 

Palivo Osoby REŽIMY P.S. (°) V.(o/m) P.S. (°) V.(o/m) P.S. V.(o/m) 

  

  

STOUPÁNÍ 5 Plný 5 Plný 5 Plný 

H. 8000 ft 0 2360 0 2450 1 2340 

½ - PŮL 

AVGAS 

H. 4000 ft 0 2240 0 2320 1 2210 

KLESÁNÍ -2,5 1900 -2,5 1900 -2,5 1900 

Tabulka 6-17 Nouzový postup na palubní desku (hmotnost 2) 
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Squawk 7700  MSA - 20°C MSA MSA + 20°C 

Palivo Osoby REŽIMY P.S. (°) V.(o/m) P.S. (°) V.(o/m) P.S. V.(o/m) 

  

  

STOUPÁNÍ 5 Plný 5 Plný 5 Plný 

H. 8000 ft 0 2230 0 2310 0 2390 

¼ - ČTVRT 

AVGAS 

H. 4000 ft -0,5 2250 -0,5 2310 -0,5 2400 

KLESÁNÍ -2,5 1900 -2,5 1900 -2,5 1900 

Tabulka 6-18 Nouzový postup na palubní desku (hmotnost 3) 

Shrnutí pro tuto práci: Letová příručka je pro pilota zásadní informační zdroj o letounu. 

Do této příručky je vhodné implementovat detailní nouzový postup. Pro rychlé použití 

nouzového postupu za letu je možné umístění menších tabulek na palubní desku letounu, 

nejlépe do zorného pole pilota. 

6.7 Nouzový postup pro letoun Cessna 172SP 

Pro ověření reálných možností sestavení a použití nouzového postupu bylo nutné provést 

validační experiment. Pro experiment byl vybrán letoun Cessna 172SP, jak bylo 

předpokládáno. Tento výběr ulehčí proces sestavování nouzového postupu, protože velká část 

kroků je již zhotovena v podkapitolách 6.1, 6.2, 6.3 a 6.4. Sestavování nouzového postupu 

je vázáno na kroky definované v podkapitole 6.5. 

Sestavení nouzového postupu 

Stanovení rozmezí výšek pro použití letounu – Daný letoun má v letové příručce v kapitole 

Výkony definované režimy pro horizontální let ve výškách 2000 – 12000 ft. Z praktického 

hlediska při sestavování tohoto postupu pro letoun, který létá převážně nad uzením 

České republiky, je vhodné ho z tohoto hlediska adekvátně přizpůsobit. [17] Obecně můžeme 

říci, že při udržování nadmořské výšky 4000 ft budeme nad většinou území ČR v bezpečné 

výšce nad překážkami. Nejvyšší pevný bod v ČR je vrchol věže na Pradědu v Jeseníkách, 

v nadmořské výšce 5386 ft. [52] Z tohoto důvodu je vhodné definovat nadmořskou výšku 

8000 ft jako bezpečnou z pohledu překážek na celém území ČR i bezpečnou z pohledu lidské 

výkonnosti (výška, kde by se člověk neměl dostat do hypoxie). [53] 

Stanovení hmotnosti a vyvážení – během měřících letů byl na palubě pilot a technik, 

na zadním sedadle byl batoh a v nákladovém prostoru byla dokumentace k letounu. Hmotnost 

a vyvážení je vypočítané dle letové příručky v tabulce níže (Tabulka 6-19). 
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Položka Rameno (ins) Hmotnost (lbs) Moment (lbs-ins/1000) 

Prázdná hmotnost letounu 38,12 1642 62,6 

Využitelné palivo (před měřením) 48 161,9 7,8 

Využitelné palivo (po měření) 48 90,8 4,4 

Pilot a pasažér (přední sedadlo) 37 301,4 11,2 

Pasažéři, zavazadla (zadní sedadlo) 73 6,6 0,5 

Nákladový prostor A 95 11 1,0 

Nákladový prostor B 123 0 0,0 

Hmotnost (před měřením) 39,1 2122,9 83,0 

Hmotnost (po měřením) 38,8 2051,8 79,6 

Tabulka 6-19 Hmotnostní rozbor před a po měření s letounem [17] 

Stanovení letových režimů 

• Stoupání 

• Horizont 

• Klesání 

Určení režimů motoru [17] 

• Stoupání – plný výkon (dle letové příručky) 

• Horizont – 2200, 2300, 2400 a 2500 ot/min (dle letové příručky) 

• Klesání – 1900 ot/min (není přesně stanoveno letovou příručkou, vychází 

z leteckých zkušeností autora s daným typem a s přihlédnutím k výsledkům 

ze simulátoru)  

Určení rozmezí rychlostí [17] 

• Stoupání – VY 73 kts CAS (průměr dle letové příručky) - 110 kts CAS 

a minimální stoupání 200 ft/min 

• Horizont - 75 kts – 120 kts CAS 

• Klesání - 75 kts – 110 kts CAS, vertikální rychlost 400 – 800 ft/min 

Provedení měřících letů – vybraný letoun je vybaven avionikou Garmin G1000, která slouží 

i jako zapisovač letových dat. Z toho důvodu nebylo nutné instalovat do letounu další 

záznamové zařízení. Dále je letoun vybaven autopilotem Bendix King KAP 140, který byl 

využit při měření a tím snížil pracovní zatížení pilota. [17] Vzhledem k časové a finanční 

náročnosti měření byla pro demonstraci možností sestavení a použití nouzového postupu 

vybrána výška 4000 ft. 
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Letové měření 

Typ letounu Cessna 172SP Letiště LKKA 

Imatrikulace OK-VUT ELEV letiště (ft) 1834 

Výrobní číslo 172S10207 Stav / Povrch RWY Suchá 

Datum 20.7.2021  

Zúčastněné osoby: Sklenář, Zikmund 

Použité měřící vybavení: Garmin G1000 

 

 
 Meteorologické podmínky Vzlet Přistání 

Let 

číslo 

Tep. 

T (°C) 

QNH 

(hPa) 

Oblačnost UTC RWY Vítr: 

°/𝑘𝑡𝑠 

UTC RWY Vítr: 

°/𝑘𝑡𝑠 

1 20 1020 6/8 6000 ft 10:55 31 350/9 12:21 31 350/9 

Tabulka 6-20 Informace o měření [42] [17] 

Měření stoupání a klesání probíhalo pilovým letem ve výškách mezi 3000 až 5000 ft. 

Celkem bylo měřeno šest stoupavých letů (na rychlosti VY a při vertikální rychlosti 400 ft/min, 

nejdříve testováno na 200 ft/min), šest klesavých letů (s vertikální rychlostí nastavenou 

na autopilotovi 400 a 800 ft/min) a horizontální let (šestkrát s každým nastavením otáček). 

Vyhodnocení – se provádí pro každý letový režim zvlášť.  

Stoupání 

Nejdříve bylo předpokládáno nastavení vertikální rychlosti na 200 ft/min (na autopilotovi). 

Nicméně po nastavení vertikální rychlosti 200 ft/min a plného výkonu bylo zřejmé, že bude 

hrozit přetočení motoru, proto byla vertikální rychlost změněna na 400 ft/min. To mohlo být 

zapříčiněno turbulentním prostředím, které bylo způsobeno termickou aktivitou.  

Číslo Sledovaná výška (ft), (přibližně) 
CAS (kt) 

(průměrná) 

Pod. sklon (°) 

(průměrný) 

Vertikální rychlost (ft/min) 

(průměrná) 

1. 

400 ft/min 
3900 - 4100 112,9 3,1 357,2 

2. 

400 ft/min 
3900 - 4100 112,0 3,0 349,2 

3. 

400 ft/min 
3900 - 4100 109,0 3,7 364,9 

 Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

1. 

VY 
3900 - 4100 74,2 11,8 595,5 

2. 

VY 
3900 - 4100 71,5 11,5 635,9 

3. 

VY 
3900 - 4100 73,1 11,3 706,7 

 Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

Tabulka 6-21 Stoupání při vertikální rychlosti 400 ft/min a rychlosti Vy 

Hodnocena byla letová data v rozmezí výšek přibližně 3900 až 4100 ft. Tento rozsah 

je přibližný, protože vzorkovací rychlost zapisovače letových údajů (Garmin G1000) je jedna 

vteřina.  Z těchto rozsahů hodnot byly vypočítány aritmetické průměry rychlosti, podélného 

sklonu a vertikální rychlosti. Pro měření při nastavené vertikální rychlosti 400 ft/min 
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se dá konstatovat, že rychlost byla v předem stanovených limitech, podélný sklon při třetím 

měření byl pravděpodobně ovlivněn turbulentním prostředím (proto v případě vyhodnocování, 

by se tato hodnota nemusela brát v úvahu, nicméně v tomto případě to není potřebné, protože 

se určuje pro nouzový postup konkrétní hodnota podélného sklonu, která musí být 

v požadovaném rozmezí) a vertikální rychlost je menší než hodnota nastavená na autopilotovi. 

Pro měření při manuálně udržované rychlosti VY se dá konstatovat, že manuální držení 

stanovené rychlosti pilotem je možné a že odchylka ve vertikální rychlosti během třetího 

měření v porovnání s dvěma předešlými je pravděpodobně způsobena termickou aktivitou 

v okamžiku měření. Vzhledem k možným rozsahům naměřených podélných sklonů 

se dá vyhodnotit pro stoupání letounu jako vhodný podélný sklon 5°, 7,5° a 10° při udržování 

plného výkonu motoru. Tyto hodnoty podélných sklonů jsou voleny s ohledem na zobrazení 

na umělém horizontu. Při udržování těchto podélných sklonů můžeme očekávat stoupání vyšší 

než 400 ft/min a nižší než 800 ft/min. [50] 

 

Graf 6-7 Stoupání při vertikální rychlosti 400 ft/min a rychlosti Vy 

Klesání 

Pro oba režimy klesání byl využit autopilot a pilot manuálně udržoval otáčky motoru 1900 

ot/min. Během klesání nebylo třeba měnit nastavení vertikální rychlosti (tak jako tomu bylo 

při stoupání), protože nehrozilo žádné překročení provozních parametrů letounu. 
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Číslo Sledovaná výška(ft), (přibližně) 
CAS (kt) 

(průměrná) 

Pod. sklon (°) 

(průměrný) 

Vertikální rychlost (ft/min) 

(průměrná) 

1. 

-400 ft/min 
3900 - 4100 90,8 0,64 -363,7 

2. 

-400 ft/min 
3900 - 4100 91,4 0,79 -349,5 

3. 

-400 ft/min 
3900 - 4100 92,0 0,50 -426,9 

 Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

1. 

-800 ft/min 
3900 - 4100 107,4 -3,01 -753,5 

2. 

-800 ft/min 
3900 - 4100 103,1 -2,33 -749,6 

3. 

-800 ft/min 
3900 - 4100 102,8 -2,41 -775,5 

 Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

Tabulka 6-22 Klesání při nastavené vertiální rychlosti klesání 400 a 800 ft/min  

Stejně jako při stoupání byla hodnocena letová data v rozmezí výšek přibližně 3900 

až 4100 ft pro vyhodnocení režimu pro výšku 4000 ft. Pro měření při nastaveném klesání 

400 ft/min se dá konstatovat, že rychlosti byly ve stanoveném limitu, průměry podélných 

sklonů při třech měření mají poměrně malou odchylku, rozptyl v průměrných vertikálních 

rychlostech je pravděpodobně způsoben termickou aktivitou v době měření. Pro měření 

při nastaveném klesání 800 ft/min se dá konstatovat, že rychlosti spadají do povolených limitů, 

průměrná hodnota podélného sklonu při prvním měření byla pravděpodobně způsobena 

termickou aktivitou (v případě potřeby jedné konkrétní hodnoty podélného sklonu by nebylo 

vhodné tuto hodnotu brát v úvahu, nicméně toto není případ tohoto vyhodnocení, zde se určuje 

povolený rozsah podélných sklonů a z toho rozsahu se vybírají hodnoty podélných sklonů 

přímo zobrazených na umělém  horizontu (pokud je to možné), proto průměrnou hodnotu 

podélného sklonu z prvního měření (-3,01°) není zapotřebí brát v úvahu nebo se s jejím 

výsledkem více zabývat) a rozdílné výsledky vertikální rychlosti jsou také pravděpodobně 

ovlivněny termickou aktivitou. Z výsledků měření se dá stanovit režim klesání pro nouzový 

postup s předepsaným podélný sklonem -1,25° a 0° při udržování otáček motoru 

na 1900 ot/min. 
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Graf 6-8 Klesání při nastavené vertiální rychlosti klesání 400 a 800 ft/min 

Horizont 

Měření režimu horizontálního letu bylo realizováno se zapnutým autopilotem, kde bylo 

nastaveno udržování výšky 4000 ft. V průběhu měření se manuálně nastavovaly otáčky motoru 

v na hodnoty 2200, 2300, 2400 a 2500 ot/min. Vzhledem k faktu, že tyto hodnoty nastavení 

motoru jsou uvedeny v letové příručce, se dalo předpokládat, že rychlosti letounu budou spadat 

do předem stanovených limitů. 

Číslo Sledovaná výška(ft) 
CAS (kt) 

(průměrná) 

Pod. sklon (°) 

(průměrný) 

1. 

2200 ot/min 
4000 95,6 2,61 

2. 

2200 ot/min 
4000 93,9 2,67 

3. 

2200 ot/min 
4000 95,9 2,29 

 Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

1. 

2300 ot/min 
4000 101,9 1,73 

2. 

2300 ot/min 
4000 98,8 2,21 

3. 

2300 ot/min 
4000 100,4 2,13 

 Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

1. 

2400 ot/min 
4000 105,4 1,77 

2. 

2400 ot/min 
4000 105,2 1,62 
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3. 

2400 ot/min 
4000 105,4 1,57 

 Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

1. 

2500 ot/min 
4000 109,8 1,46 

2. 

2500 ot/min 
4000 111,4 0,92 

3. 

2500 ot/min 
4000 112,2 0,81 

 Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

Tabulka 6-23 Horizontální let při nastavení otáček motoru 2200 – 2500 ot/min 

Z tabulky (Tabulka 6-23) je patrná vhodnost všech měřených režimů, protože rychlosti 

spadají do stanovených limitů, jak bylo předpokládáno. Odchylky v průměrných podélných 

sklonech pro jednotlivá měření jsou pravděpodobně způsobeny termickou aktivitou v době 

měření (výsledky průměrných podélných sklonů jsou brány v době, kdy byl letoun v ustáleném 

horizontálním letu, jeho rychlost se jevila ustálená a jsou brány z časových úseků trvajících 

přibližně 90 vteřin). Vzhledem k faktu, že k horizontálnímu letu je zapotřebí určit konkrétní 

hodnoty podélných sklonů vzhledem k nastavení otáček motoru, tak je vhodné pro každý režim 

vybrat dvě nejbližší hodnoty podélných sklonů a z nich udělat aritmetický průměr. 

 

Graf 6-9 Horizontální let při nastavení otáček motoru 2200 – 2500 ot/min 
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Graf 6-10 Horizontální let – závislost otáček motoru na podélném sklonu 

Z polynomu, který vychází z grafu (Graf 6-10), byly vypočítány adekvátní otáčky motoru 

pro nastavení podélného sklonu 1,25° a 2,5°. 

Shrnutí pro tuto práci: Z výsledků měření popsaného v této kapitole je možné určit hodnoty 

pro jednotlivé režimy letu (Tabulka 6-24). Dále je nutné prakticky ověřit možnosti použití 

nouzového postupu (podkapitola 6.8). Rozdíl v naměřených hodnotách na simulátoru 

s porovnání s reálným letounem je pravděpodobně způsoben rozdílným sklonem vztlakové 

čáry nastavené v simulátoru. 

6.8 Validační experiment 

Účelem validačního experimentu je praktické ověření možností využití nouzového postupu 

pro řízení letounu. Celý validační experiment probíhal bez použití autopilota a pilot letounu 

měl zakrytý rychloměr a výškoměr (Obrázek 6-1 a Obrázek 6-2). Dodržování bezpečných mezí 

rychlosti a výšky monitoroval technik sedící na pravém sedadle (na 2. PFD). V případě nouze 

byl pilot připraven získat informace o rychlosti a výšce ze záložních přístrojů, které jsou mimo 

zorné pole pilota, popřípadě odejmout pruhy papíru zakrývající indikaci rychlosti a výšky. 

Měření režimu stoupání a klesání probíhalo pilovými lety, technik hlásil pilotovi výšky 3000 ft 

před zahájením režimu stoupání a 5000 ft před zahájením režimu klesání. U režimu stoupání 

byly stanoveny hodnoty podélných sklonů (5° a 10°), které dle předchozího měření leží 

v použitelných mezích (dále by šlo také testovat 7,5° nicméně to není potřebné, pokud z měření 

při 5° a 10° vyjdou uspokojivé výsledky). U režimu klesání jsou stanoveny hodnoty podélných 

sklonů -1,25° a 0° s nastavením otáček motoru na 1900 ot/min. Hmotnost a vyvážení byla 

téměř totožná jako při sestavování nouzového postupu (Tabulka 6-19).  

Letový režim Sledovaná výška(ft) Výkon motoru Pod. sklon (°) Opakování 

1. Stoupání 4000 Plný výkon 5° 3x 

2. Stoupání 4000 Plný výkon 10° 3x 

y = -31,685x2 - 57,475x + 2573
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1. Klesání 4000 1900 ot/min -1,25° 3x 

2. Klesání 4000 1900 ot/min 0° 3x 

1. Horizont 4000 2450 ot/min 1,25° 3x 

2. Horizont 4000 2230 ot/min 2,5° 3x 

Tabulka 6-24 Nastavení parametrů pro validační experiment 

Letové měření 

Typ letounu Cessna 172SP Letiště LKTB - LKKA 

Imatrikulace OK-VUT ELEV letiště (ft) 778 - 1834 

Výrobní číslo 172S10207 Stav RWY Suchý - suchý 

Datum 19.8.2021  

Zúčastněné osoby: Sklenář, Zikmund 

Použité měřící vybavení: Garmin G1000 

 

 
 Meteorologické podmínky Vzlet Přistání 

Let 

číslo 

Tep. 

T (°C) 

QNH 

(hPa) 

Oblačnost UTC RWY Vítr: 

°/𝑘𝑡𝑠 

UTC RWY Vítr: 

°/𝑘𝑡𝑠 

1 22 1015 2/8 4300 ft 11:36 27 220/4 12:59 31 260/7 

Tabulka 6-25 Informace o validačním experimentu [42] [17] 

Stoupání 

Hlavní informace, které pilot používal pro řízení letounu byly předem stanovené hodnoty 

výkonu motoru a podélných sklonů. Vzhledem k zachování podobných meteorologických 

podmínek hlásil technik pilotovi výšky dle výškoměru nastaveného na QNH 2020 (ačkoliv 

v době měření bylo QNH 2015 [42]), aby měření probíhalo ve stejné tlakové výšce jako 

předchozí měření, při kterém byly stanoveny hodnoty pro nouzový režim. Pro vyhodnocení 

byly brány úseky přibližně 3900 až 4100 ft, protože se dá předpokládat, že v tomto rozmezí 

byl letoun v ustálených režimech a měření by nemělo být ovlivněno přechodovými fázemi 

mezi stoupáním a klesáním (v 3000 a 5000 ft). Z tabulky níže (Tabulka 6-26) vyplývá vhodnost 

obou stanovených režimů i možnost využití režimu v praxi, kdy pilot nemá informace 

o rychlosti. U měření při nastavení plného výkonu a podélného sklonu 5° se dá konstatovat, 

že rychlost byla ve stanovených mezích, podélný sklon se pilotovi daří držet dostatečně přesně 

a rozdíly ve vertikální rychlosti se dají vysvětlit turbulentním prostředím v době měření. 

U měření při nastavení plného výkonu a podélného sklonu 10° se dá konstatovat, že rychlost 

byla ve stanovených limitech (v případě použití nouzového postupu ve velmi silně 

turbulentním prostředí by bylo vhodné použít nižší podélný slon, aby byla vetší hranice 

(rozmezí rychlostí) od rychlosti pádové, nicméně pro použití v lehké turbulenci, která byla 

způsobena termickou aktivitou je režim vhodný. Dále by bylo jeho použití vhodné při letovém 

režimu, kdy by bylo nutné přestoupat překážku nebo rychle změnit výšku letu, např. vylétnout 

z podmínek IMC), podélný sklon pilot držel uspokojivě a rozdíly ve vertikální rychlosti byly 

pravděpodobně způsobeny termickou aktivitou v době měření. Vzhledem k tomu, že oba 

testované režimy se prokázaly jako vhodné, dá se předpokládat i vhodnost použití režimu 

s podélným sklonem 7,5°, který by měl vykazovat hodnoty rychlosti a vertikální rychlosti 

ležící mezi výsledky testovaných režimů. 
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Číslo 

Nastavení 

Sledovaná výška(ft), 

(přibližně) 

CAS (kt) 

(průměrná) 

Pod. sklon (°) 

(průměrný) 

Vertikální rychlost 

(ft/min)(prům.) 

1. 

Plný výkon / 5° 
3900 - 4100 101,9 4,94 437,1 

2. 

Plný výkon / 5° 
3900 - 4100 100,1 5,08 472,9 

3. 

Plný výkon / 5° 
3900 - 4100 101,5 5,04 525,1 

 Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

1. 

Plný výkon /10° 
3900 - 4100 76,4 9,94 643,6 

2. 

Plný výkon / 10° 
3900 - 4100 78,0 10,30 841,1 

3. 

Plný výkon / 10° 
3900 - 4100 76,1 10,1 403,0 

 Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

Tabulka 6-26 Stoupání při nastavení podélného sklonu 5° a 10° 

Klesání 

Obdobně jako režim stoupání se testoval režim klesání. Testy probíhaly sérií pilových letů 

od 3000 do 5000 ft. Pro vyhodnocení testování byly hodnoceny úseky přibližně od 4100 

do 3900 ft. U režimu s nastavením podélného sklonu -1,25° byla rychlost v předem 

stanovených limitech, pilotovi se podařilo poměrně uspokojivě udržovat podélný sklon 

a rozdíly v měření vertikální rychlosti byly způsobeny pravděpodobně termickou aktivitou. 

U režimu s předepsaným podélným sklonem 0° byla rychlost v předepsaných limitech, 

podélný sklon měl větší odchylku než v předešlých měřeních (hlavně během druhého měření 

tohoto režimu), rozdíly ve vertikální rychlosti byly pravděpodobně způsobeny termickou 

aktivitou. 

Číslo 

Nastavení 

Sledovaná 

výška(ft), 

(přibližně) 

CAS (kt) 

(průměrná) 

Pod. sklon (°) 

(průměrný) 

Vertikální 

rychlost (ft/min) 

(prům.) 

Průměrné 

otáčky (ot/min) 

1. 

1900 ot/min / -1,25° 
4100 - 3900 97,2 -1,04 -539,9 1884 

2. 

1900 ot/min / -1,25° 
4100 - 3900 97,4 -1,22 -355,6 1887 

3. 

1900 ot/min / -1,25° 
4100 - 3900 97,7 -1,10 -625,3 1889 

 Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

1. 

1900 ot/min / 0° 
4100 - 3900 95,2 -0,29 -394,9 1899 

2. 

1900 ot/min / 0° 
4100 - 3900 93,6 -0,64 -551,5 1903 

3. 

1900 ot/min / 0° 
4100 - 3900 93,6 -0,37 -620,7 1875 

 Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

Tabulka 6-27 Klesání při nastavení podélného sklonu 5° a 10° 
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Horizont 

Testování režimu horizontálního letu probíhalo manuálně bez využití autopilota stejně jako 

při testování ostatních režimů během validačního letu. Každý úsek testování trval přibližně dvě 

minuty (tento čas hlásil technik během letu pilotovi) po uplynutí zmíněného času pilot změnil 

nastavení otáček a snažil se udržovat příslušný podélný sklon. Ze středů těchto časových úseků 

byl pro vyhodnocení brán časový úsek o délce jedné minuty. Z tohoto jedno minutového úseku 

byly vypočítány aritmetické průměry sledovaných veličin.  U režimu s předepsaným podélným 

sklonem 1,25° (což není přímo zobrazeno na stupnici umělého horizontu u G1000 a pilot 

se snaží držet přibližně ve středu mezi 0° a 2,5°) byla rychlost v předepsaných limitech, pilot 

poměrně dobře udržoval podélný sklon a otáčky motoru. Při horizontálním letu by měla být 

vertikální rychlost nulová, nicméně v tomto případě je nezbytné brát v úvahu fakt, že se jedná 

o nouzový postup, při kterém se jisté odchylky dají tolerovat. Navíc je důležité zmínit, 

že validační experiment probíhal v době termicky aktivního počasí, aby bylo možné prokázat 

jeho použitelnost nejenom za klidného ovzduší. Kvůli zmíněným důvodům je třeba se zaměřit 

na nejvyšší průměrné hodnoty vertikálních rychlostí a stanovit, zda jsou pro nouzový režim 

horizontálního letu přijatelné. U režimu s podélným sklonem 1,25° byla průměrná nejvyšší 

vertikální rychlost během prvního úseku měření a činila -38,8 ft/min. Pokud tuto hodnotu 

vyjádříme přibližně v metrech za sekundu, je to hodnota 0,2, což z praktického leteckého 

hlediska můžeme považovat za uspokojivé. U režimu s podélným sklonem 2,5° byla nejvyšší 

průměrná hodnota vertikální rychlosti 73,9 ft/min (což je přibližně 0,38 m/s), i tuto hodnotu 

můžeme považovat za uspokojivou s ohledem na použití postupu.  

Číslo 

Nastavení 

Sledovaná 

výška(ft) 

CAS (kt) 

(průměrná) 

Pod. sklon (°) 

(průměrný) 

Vertikální 

rychlost (ft/min) 

(prům.) 

Průměrné 

otáčky 

(ot/min) 

1. 

2450 ot/min / 1,25° 
4000 107,8 1,54 -38,8 2437 

2. 

2450 ot/min / 1,25° 
4000 107,8 1,61 34,2 2451 

3. 

2450 ot/min / 1,25° 
4000 108,1 1,51 -22,1 2453 

Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

1. 

2230 ot/min / 2,5° 
4000 95,1 2,56 4,4 2228 

2. 

2230 ot/min / 2,5° 
4000 94,6 2,72 73,9 2224 

3. 

2230 ot/min / 2,5° 
4000 96,0 2,41 23,0 2221 

Poznámka: Rychlosti splňují stanovené limity, režim je vhodný. 

Tabulka 6-28 Horizontální let při nastavení podélného sklonu 1,25° a 2,5° 
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Obrázek 6-1 Palubní deska letonu Cessna 172SP během validačního experimentu [Ing. 

Pavel Zikmund Ph.D.] 

 

Obrázek 6-2 PFD (1.) velitele letonu během před zahájením validačního experimentu 

Shrnutí pro tuto práci: Validační experiment potvrdil možnost úspěšného využití nouzového 

postupu během letu. Tím se také potvrdila možnost aplikace kroků (Graf 6-6) vedoucím k jeho 

sestavení. 
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6.9 Rozbor hranic použití postupu 

Celý postup je navržen pro situace, kdy není možné použít aerometrické přístroje nebo 

existují pochybnosti o správnosti informací poskytovaných těmito přístroji (především 

rychloměru). Dále je potřebné rozebrat hranice použití tohoto postupu. Z pohledu 

meteorologických podmínek mohou negativně ovlivnit možnosti využití vertikální pohyby 

vzduchu v troposféře. Především termická aktivita při instabilním zvrstvení troposféry může 

ztěžovat pilotovi schopnost udržet předepsaný podélný sklon letounu. Nicméně mohutnost 

a síla stoupavých termických proudů, které jsou běžné v Evropě, by neměla znemožnit použití 

postupu, obzvláště režimu klesání a stoupání, kde je možné úspěšně využívat poměrně široký 

rozsah podélného sklonu letounu. V případě horizontálního letu (podle nouzového postupu) 

v termickém prostředí je třeba brát v úvahu možné krátkodobé stoupání a klesání. Dalším 

meteorologickým rizikem pro využití postupu může být námraza (ačkoliv letouny v kategorii 

všeobecného letectví mají obvykle zakázáno provádět let v podmínkách tvoření námrazy). 

Námraza (v závislosti na její mohutnosti) ovlivňuje letové vlastnosti i letové výkony 

(v některých případech i výkon motoru). Z pohledu využití postupu pro stoupání v případě 

námrazy by bylo doporučeno využít přibližně střed rozsahu možného využitelného podélného 

sklonu. Obdobně by to bylo doporučeno pro klesání. V případě horizontálního letu je složité 

posoudit v daný okamžik mohutnost námrazy za letu, proto pokud v podmínkách námrazy 

bude nastaven režim pro horizontální let, dá se předpokládat, že letoun bude klesat (v případě 

mohutnější námrazy se může využít režim stoupání s nižším úhlem podélného sklonu 

a předpokládat nižší stoupání, než je v postupu uvedeno, v extrémním případě se dá očekávat 

horizontální let až klesání v závislosti na mohutnosti námrazy). [18, 65] Využitelnost postupu 

v pohledu lidské výkonnosti ve velké míře záleží na tom, jak je pilot vycvičený a kolik má 

zkušeností. Pilot vycvičený pro lety v podmínkách IMC (výcvik pro létání dle pravidel IFR) 

by měl být schopen bez větších obtíží využít nouzový postup v podmínkách VMC i IMC 

(i v kombinaci s nočními podmínkami). Pilot bez výcviku pro lety v podmínkách IMC by měl 

být schopen aplikovat postup v podmínkách VMC (i v noci) a pro aplikaci v podmínkách IMC 

by bylo vhodné, aby odlétal část výcviku pro létání v podmínkách IMC (existují studie, které 

řeší problematiku vlétnutí pilotů, kteří nemají výcvik pro létání za podmínek IMC, 

do podmínek IMC, kdy zvládnutí pilotáže je pro pilota extrémně zatěžující a často 

až nemožné). [54, 55, 56] Letové charakteristiky letounu mohou ovlivnit možnosti sestavení 

a použití postupu v praxi. V této práci byl postup úspěšně sestaven a v praxi využit pro letoun 

Cessna 172SP, který se vyznačuje velkou stabilitou v porovnání s ostatními letouny v této 

kategorii. Nicméně se dá předpokládat možnost sestavení a využití postupu téměř u všech 

letounů v kategorii všeobecného letectví s výjimkou akrobatických speciálů, které se vyznačují 

vysokou úrovní řiditelnosti a nízkou úrovní stability. 

Přesnost veličin používaných při aplikaci nouzového postupu je dána technickými 

normami. Vzhledem k faktu, že měření i validační experiment probíhal s využitím avioniky 

Garmin G 1000 je vhodné rozebrat přesnost s jakou zobrazuje podélný sklon letounu a otáčky 

motoru. Pro určování podélného sklonu letounu využívá zmíněná avionika přídavné zařízení 

GRS 77 AHRS. [57] Toto zařízení dokáže určovat podélný sklon s přesností ±1.25°, 

což splňuje požadavky normy SAE AS 8001, podle které je certifikované. [59] Motorové 

senzory jsou připojeny na zařízení GEA 71 (včetně senzoru otáček). [58] Otáčkoměr splňuje 

požadavky normy SAE AS 404C, která uvádí přesnost ± 25 otáček za minutu (v rozsahu 

600 – 2800 otáček za minutu). [60] Vzhledem k vyhovujícím výsledkům validačního 

experimentu se dá tato přesnost považovat za dostatečnou pro řízení letounu podle nouzového 

postupu. 
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Shrnutí pro tuto práci: Z pohledu meteorologických rizik může nejvíce negativně ovlivnit 

možnosti použití postupu vertikální pohyb vzduchu v troposféře a let v podmínkách tvoření 

námrazy. Z pohledu lidské výkonnosti ve velké míře závisí možnost využití postupu 

na vycvičenosti pilota a jeho zkušenostech. Kladně ovlivní možnosti použití postupu, pokud 

má pilot kvalifikaci pro létání v podmínkách IMC. Z pohledu letových charakteristik letounu 

se dá předpokládat snazší sestavení a aplikování postupu v praxi u letounů s vyšší mírou 

stability. Přesnost zobrazených veličin, podle kterých se řídí letoun v případě aplikace 

nouzového postupu, byla v případě validačního experimentu shledána jako dostatečná 

pro bezpečné pokračování v letu.  
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7 ANALÝZY BEZPEČNOSTI A SPOLEHLIVOSTI 

Tato kapitola prezentuje možnosti využití výsledků výzkumu této práce v hodnocení analýz 

bezpečnosti a spolehlivosti letadlové techniky. Důraz je přitom kladen na zhodnocení 

kritičnosti ztráty informací od primárních letových přístrojů (v tomto případě myšleno 

přístroje, které pro svou správnou funkci potřebují přívod statického a celkového tlaku (popř. 

pouze statického) což jsou výškoměr, rychloměr a variometr). Analýzy by mohly být vztaženy 

prakticky k jakémukoliv letounu, pro který by byl sestaven a otestován (s uspokojivými 

výsledky) nouzový postup navržený v této práci. Aby rozsah analýzy pokrýval větší oblast je 

třeba zvolit letoun, který je certifikovaný pro použití dle pravidel VFR, VFR NOC a IFR. 

Což umožňuje použití letounu v podmínkách VMC a IMC.  Z těchto hledisek je vhodné zvolit 

letoun Cessna 172SP, který může létat za zmíněných pravidel a byl pro něj sestaven a testován 

nouzový postup. Hodnocení analýz bezpečnosti je složitá a velmi zodpovědná práce, která 

vyžaduje absolutní znalost systémů v letounu a jistou zkušenost. Pro tvůrce analýz je velmi 

výhodné, pokud má pilotní zkušenosti pro posouzení kritičnosti nastání určitého poruchového 

stavu nebo definování kritičnosti určité funkce. Výsledky výzkumu mohou ve větší míře 

ovlivnit hodnocení především analýz FHA a FMEA. V této práci byla vypracována analýza 

FHA, která hodnotí rizikovost funkcí, které poskytují primární letové přístroje. 

V analýzách je zapotřebí stanovit klasifikování závažnosti ztráty funkcí, popř. poruchových 

stavů. Standardně se využívá pěti stupňů od „bez vlivu na bezpečnost“ až po klasifikaci 

s „katastrofickými důsledky“. Dále je k jednotlivým klasifikacím slovně definováno, jaké 

důsledky má daný poruchový stav pro letadlo, cestující a letovou posádku. Vše je shrnuto 

v tabulce níže (Tabulka 7-1). 

Klasifikace 

poruchových 

stavů 

Bez vlivu na 

bezpečnost 

Nezávažné 

(Minor) 

Závažné 

(Major) 

Nebezpečné 

(Hazardous) 

Katastrofické 

(Catastrophic) 

Důsledek pro 

letadlo 

Žádný důsledek 

pro provozní 

schopnosti 

a bezpečnost 

Mírné snížení 

funkčních 

schopností 

nebo rezerv 

bezpečnosti 

Významné 

snížení funkčních 

schopností nebo 

rezerv 

bezpečnosti 

Velké snížení 

funkčních 

schopností nebo 

rezerv bezpečnosti 

Běžně zahrnuje 

zkázu trupu 

Důsledek pro 

cestující 

Nepohodlí pro 

cestující 

Fyzické potíže 

pro cestující 

Fyzické strádání 

cestujících 

včetně možných 

zranění 

Vážné nebo 

smrtelné zranění 

jednoho 

cestujícího 

Několikanásobné 

smrtelné zranění 

cestujících 

Důsledek pro 

letovou 

posádku 

Bez důsledku 

pro letovou 

posádku 

Mírný nárůst 

pracovního 

zatížení 

posádky nebo 

použití 

nouzových 

postupů 

Fyzické potíže 

nebo značný 

nárůst pracovní 

zátěže 

Fyzické strádání 

nebo nadměrné 

pracovní zatížení 

posádky narušuje 

schopnost plnit 

úkoly 

Smrtelná zranění 

nebo zbavení 

způsobilosti 

Tabulka 7-1 Klasifikace poruchových stavů a jejich důsledky, převzato z [61], kde bylo 

přeloženo z [62] 

Popis poruchových stavů 

Běžně při vytváření analýzy FHA je vytvářen i dokument ve kterém jsou popsány 

poruchové stavy, kde jsou uváděny informace doplňující samotnou analýzu FHA. Níže jsou 

popsány poruchové stavy, které jsou vázány ke ztrátě funkcí primárních letových přístrojů 
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(zobrazení výšky, rychlosti (vzdušné) a vertikální rychlosti). Základem pro označování funkcí 

je dokument GAMA 2, který rozděluje systémy a letadlové části do číslovaných kapitol 

a podsekcí. [63] 

F34-01 Zobrazení výšky 

Poruchový stav: Úplná ztráta funkce zobrazení výšky. 

Důsledek poruchového stavu: Pilot nemá informace o výšce (barometrické) letu. Není možné 

zjistit barometrickou výšku z PFD (ani v případě přepnutí tlačítka BACKUP, které změní MFD 

na PFD) ani ze záložního výškoměru. 

Hodnocení důsledků nastání poruchového stavu: HAZARDOUS (CATASTROPHIC) 

(pro podmínky IMC, IFR), MAJOR (pro podmínky VMC, VFR). 

Poruchový stav: Ztráta primárních prostředků k zajištění funkce zobrazení výšky. 

Důsledek poruchového stavu: Pilot nemá možnost získat informaci o výšce z PFD. 

Tuto informaci má možnost získat ze záložního výškoměru. 

Hodnocení důsledků nastání poruchového stavu: MAJOR (pro podmínky IMC, IFR), MINOR 

(pro podmínky VMC, VFR). 

Poruchový stav: Klamná a/nebo chybná funkce zobrazení výšky 

Důsledek poruchového stavu: Jeden z výškoměrů (PFD nebo záložní výškoměr), neindikuje 

správnou výšku, pilot musí vyhodnotit, který je správný a podle něho dál pokračovat v letu. 

Hodnocení důsledků nastání poruchového stavu: HAZARDOUS (pro podmínky IMC, IFR), 

MAJOR (v případě VMC, VFR). 

Důsledek poruchového stavu: Oba výškoměry (PFD i záložní výškoměr), neindikují správnou 

výšku. 

Hodnocení důsledků nastání poruchového stavu: HAZARDOUS (CATASTROPHIC) (pro 

podmínky IMC, IFR), MAJOR (v případě VMC, VFR). (Hodnocení je obdobné jako při úplné 

ztrátě funkce). 

F34 – 02 Zobrazení rychlosti (vzdušné) 

Poruchový stav: Úplná ztráta funkce zobrazení rychlosti (vzdušné). 

Důsledek poruchového stavu: Pilot nemá informace o (vzdušné) rychlosti letu. Není možné 

zjistit rychlost z PFD (ani v případě přepnutí tlačítka BACKUP, které změní MFD na PFD) ani 

ze záložního rychloměru. 

Hodnocení důsledků nastání poruchového stavu: HAZARDOUS (pro podmínky IMC, IFR), 

MAJOR (v případě VMC, VFR). 

Poruchový stav: Ztráta primárních prostředků k zajištění funkce zobrazení rychlosti 

Důsledek poruchového stavu: Pilot nemá informace o vzdušné rychlosti na PFD. Tuto 

informaci má možnost získat ze záložního rychloměru. 
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Hodnocení důsledků nastání poruchového stavu: MINOR (pro podmínky IMC, IFR), MINOR 

(v případě VMC, VFR). 

Poruchový stav: Klamná a/nebo chybná funkce zobrazení rychlosti 

Důsledek poruchového stavu: Jeden z rychloměrů (PFD nebo záložní výškoměr), neindikuje 

správnou rychlost, pilot musí vyhodnotit, který je správný a podle něj dál pokračovat v letu. 

Hodnocení důsledků nastání poruchového stavu: MAJOR (pro podmínky IMC, IFR), MAJOR 

(v případě VMC, VFR). 

Důsledek poruchového stavu: Oba rychloměry (PFD nebo záložní výškoměr), neindikují 

správnou rychlost. 

Hodnocení důsledků nastání poruchového stavu: HAZARDOUS (pro podmínky IMC, IFR), 

MAJOR (v případě VMC, VFR). (Hodnocení je obdobné jako při úplné ztrátě funkce). 

F34 – 04 Zobrazení vertikální rychlosti 

Poruchový stav: Ztráta funkce zobrazení vertikální rychlosti. 

Důsledek poruchového stavu: Pilot nemá informace o vertikální rychlosti letu z PFD (ani 

v případě přepnutí tlačítka BACKUP, které změní MFD na PFD) 

Hodnocení důsledků nastání poruchového stavu: MINOR (pro podmínky IMC, IFR), MINOR 

(v případě VMC, VFR). 

Poruchový stav: Klamná a/nebo chybná funkce zobrazení vertikální rychlosti 

Důsledek poruchového stavu: Variometr neindikuje správnou vertikální rychlost, pilot může 

vertikální rychlost odhadovat pozorováním výškoměru. 

Hodnocení důsledků nastání poruchového stavu: MINOR (MAJOR) (pro podmínky IMC, 

IFR), MINOR (v případě VMC, VFR).
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Funkce 

Klasifikace 

Fáze 

letu 

Podmínky 

letu 
Poznámky 

1 2 3 

Úplná ztráta 

funkce 

Ztráta 

primárních 

prostředků 

k zajištění 

funkce 

Zavádějící 

a chybné 

funkce bez 

varování 

F34-01 
Zobrazení 

výšky 

Major Minor Major 

 

ICL 

ENR 

MNV 

APR 

 

 

VMC 

(VFR 

VFR NOC) 

 

V podmínkách VMC je pilot schopen odhadnout svou výšku a řídit 

letoun s ohledem na okolní překážky. Obecné pravidlo pro VFR létání 

(podmínky VMC) je věnovat 80% pozornosti pohledu ven z kabiny 

a 20% pozornosti věnovat přístrojům na palubě. 

Hazardous 

(Catastrophic) 
Major 

Hazardous 

(Catastrophic) 

 

ICL 

ENR 

MNV 

APR 

IMC 

(IFR) 

V podmínkách IMC pilot nemá možnost odhadnout svoji výšku 

pohledem ven z kabiny letounu. Svou výšku může pouze odhadovat 

na základě poslední reálné hodnoty na výškoměru (pokud se tento 

okamžik dá při daném letu určit). V případě funkčního encodéru výšky 

pro odpovídač sekundárního radaru, by pilot mohl zjistit svou výšku 

(tlakovou) dotazem na řídícího letového provozu, nicméně v případě 

např. poruchy vedení statického tlaku by dostal také klamnou informaci. 

Poznámka: žluté řádky tabulky značí možnou změnu hodnocení kritičnosti dané funkce s využitím nouzového postupu navrženého v této práci (bílé 

řádky obsahují běžně používané hodnocení dané funkce). V případě hodnocení kritičnosti funkce zobrazení výšky může využití nouzového postupu 

změnit hodnocení kritičnosti pro fázi letu v cestovní hladině (ENR). 

Minor Minor Minor ENR 

VMC 

(VFR 

VFR NOC) 

 

V podmínkách VMC, kdy si pilot není jistý informacemi udávanými 

výškoměrem (výškoměry) může využít nouzový postup, kdy v případě 

nastavení výkonu motoru a příslušného podélného sklonu, se letoun 

ustálí přibližně ve zvolené výšce. Z toho je možné vycházet pro další 

pokračování v letu. Nicméně v podmínkách VMC by pilot měl být 

schopen odhadnout svoji výšku nad terénem. 
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Funkce 

Klasifikace 

Fáze 

letu 

Podmínky 

letu 
Poznámky 

1 2 3 

Úplná ztráta 

funkce 

Ztráta 

primárních 

prostředků 

k zajištění 

funkce 

Zavádějící 

a chybné 

funkce bez 

varování 

Major Minor Major ENR IMC 

(IFR) 

V podmínkách IMC, kdy si pilot není jistý informacemi udávanými 

výškoměrem (výškoměry) může využít nouzový postup, kdy v případě 

nastavení výkonu motoru a příslušného podélného sklonu, se letoun 

ustálí přibližně ve zvolené výšce. Z toho je možné vycházet pro další 

pokračování v letu. Nastalou situaci je vhodné konzultovat s řídícím 

letového provozu a žádat o vektorování mimo podmínky IMC.). 

V případě funkčního encodéru výšky pro odpovídač sekundárního 

radaru, by pilot mohl zjistit svou výšku (tlakovou) dotazem na řídícího 

letového provozu, nicméně v případě např. poruchy vedení statického 

tlaku by dostal také klamnou informaci. 

F34-02 

Zobrazení 

rychlosti 

(vzdušné) 

Major Minor Major 

TOF 

ICL 

ENR 

MNV 

APR 

LDG 

VMC 

(VFR 

VFR NOC) 

 

V podmínkách VMC, pilot podle svých zkušeností dál řídí letoun, 

především sledováním přirozeného horizontu. Klamná informace může 

být rizikem pro překročení provozních limitů, v extrémních případech 

může nastat pád (vývrtka) nebo překročení maximální rychlosti 

(strukturální poškození draku letounu). 

Hazardous Minor 
Hazardous 

(Major) 

 

TOF 

ICL 

ENR 

MNV 

APR 

LDG 

IMC 

(IFR) 

V podmínkách IMC, je řízení letounu o dost složitější oproti podmínkám 

VMC, pilot dál řídí letoun a soustředí se na umělý horizont, požádá 

řídícího letového provozu o vektorování mimo podmínky IMC. Pilotovi 

hrozí riziko podlehnutí iluzím v podmínkách IMC, proto obecné pravidlo 

pro létání v IMC zní, důvěřovat přístrojům, nicméně pokud neposkytují 

danou informaci nebo poskytují klamnou informaci může to mít fatální 

důsledky. 

Poznámka: žluté řádky tabulky značí možnou změnu hodnocení kritičnosti dané funkce s využitím nouzového postupu navrženého v této práci (bílé 

řádky obsahují běžně používané hodnocení dané funkce) 

Minor Minor Minor 

TOF 

ICL 

ENR 

MNV 

APR 

LDG 

VMC 

(VFR 

VFR NOC) 

 

V podmínkách VMC, kdy si pilot není jistý informacemi udávanými 

rychloměrem (rychloměry), může využít nouzový postup, kdy v případě 

nastavení výkonu motoru a příslušného podélného sklonu, letoun poletí 

rychlostí ve stanovených mezích. Z toho je možné vycházet pro další 

pokračování v letu a vyhodnocení, zda rychloměr (rychloměry) fungují 

správně. 
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Funkce 

Klasifikace 

Fáze 

letu 

Podmínky 

letu 
Poznámky 

1 2 3 

Úplná ztráta 

funkce 

Ztráta 

primárních 

prostředků 

k zajištění 

funkce 

Zavádějící 

a chybné 

funkce bez 

varování 

Major Minor Major 

TOF 

ICL 

ENR 

MNV 

APR 

LDG 

IMC 

(IFR) 

V podmínkách IMC, kdy si pilot není jistý informacemi udávanými 

rychloměrem (rychloměry), může využít nouzový postup, kdy v případě 

nastavení výkonu motoru a příslušného podélného sklonu, letoun poletí 

rychlostí ve stanovených mezích. Z toho je možné vycházet pro další 

pokračování v letu a vyhodnocení, zda rychloměr (rychloměry) fungují 

správně. 

F34-03 

Zobrazení 

vertikální 

rychlosti 

Minor R Minor 

TOF 

ICL 

ENR 

MNV 

APR 

LDG 

VMC 

(VFR 

VFR NOC) 

 

V podmínkách VMC, by ztráta funkce zobrazení vertikální rychlosti 

neměla ohrozit bezpečnost letu. 

 

Minor R 
Minor 

(Major) 

TOF 

ICL 

ENR 

MNV 

APR 

LDG 

IMC 

(IFR) 

V podmínkách IMC, by ztráta funkce zobrazení vertikální rychlosti 

neměla ohrozit bezpečnost letu, nicméně v některých případech létání 

podle pravidel IFR je nutné mít určitou výšku nad určitými body, 

v případě chybné funkce by pilot předpokládal svou výšku v daném bodě 

chybně. 

Poznámka: žluté řádky tabulky značí možnou změnu hodnocení kritičnosti dané funkce s využitím nouzového postupu navrženého v této práci (bílé 

řádky obsahují běžně používané hodnocení dané funkce) 

Minor R Minor 

 

ICL 

ENR 

MNV 

APR 

 

VMC 

(VFR 

VFR NOC) 

 

V podmínkách VMC, by ztráta funkce zobrazení vertikální rychlosti 

neměla ohrozit bezpečnost letu. S využitím nouzového postupu, má pilot 

možnost určit, zda jsou informace chybné při dané fázi letu. 
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1 2 3 

Úplná ztráta 

funkce 
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funkce 
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Minor R 
Minor 

(Major) 

ICL 

ENR 

MNV 

APR 

IMC 

(IFR) 

V podmínkách IMC, by ztráta funkce zobrazení vertikální rychlosti 

neměla ohrozit bezpečnost letu, nicméně v některých případech létání 

podle pravidel IFR je nutné mít určitou výšku nad určitými body, 

v případě chybné funkce by pilot předpokládal svou výšku v daném bodě 

chybně. S využitím nouzového postupu, má pilot možnost určit, zda jsou 

informace chybné při dané fázi letu. 

Tabulka 7-2 Analýza FHA 

Tabulka 7-2 byla sestavena autorem práce s přihlédnutím k několika dokumentům [17, 14, 23, 62, 63, 64] a s ohledem na vlastní zkušenosti, 

které získal při vytváření analýz spolehlivosti leteckým firmám, která spolupracují s Leteckým ústavem. 
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Shrnutí pro tuto práci: Vzhledem k výsledkům z validačního experimentu, které potvrdily 

použitelnost nouzového postupu v praxi, je možné změnit přístup v hodnocení kritičnosti 

funkcí, které poskytují aerometrické přístroje při vytváření analýzy FHA. Obdobné změny, 

které jsou demonstrovány v analýze FHA mohou být aplikovány při hodnocení poruchových 

stavů prvků (které se podílí na zajištění funkce zobrazení informace o výšce, rychlosti 

a vertikální rychlosti) v analýze FMEA.   
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8 VÝSLEDKY DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavní výsledky dizertační práce se dají rozdělit na tři základní pilíře. 

1. Experimenty v aerodynamickém tunelu zkoumaly závislosti měření vzdušné rychlosti 

na parametrech Pitotovy trubice. Hlavním zkoumaným parametrem byl poměr 

vstupního a drenážního otvoru trubice. Měření prokázalo závislost tohoto parametru při 

měření vzdušné rychlosti (podkapitola 4.2). Dále bylo realizováno měření v reálných 

podmínkách, kdy na střeše automobilu byly zafixovány dvě Pitotovy trubice (třetí 

trubice byla referenční) o různých poměrech (drenážního a vstupního otvoru) a byla 

vkládána mechanická blokace do vstupních otvorů těchto trubic (podkapitola 4.3). Toto 

měření také potvrdilo závislost měření vzdušné rychlosti pomocí Pitotovy trubice na 

poměru vstupního a drenážního otvoru. Výsledky výzkumu budou využity v praxi pro 

rozpoznání vzniku poruchového stavu, kdy dochází k postupnému nebo kompletnímu 

zablokování Pitotovy trubice. Tyto poruchové stavy jsou obvykle složitě rozpoznatelné 

a v minulosti vedly k několika katastrofickým událostem. 

2. Rozpoznání vzniku poruchového stavu, kdy přístroje indikují klamnou informaci 

je první předpoklad pro bezpečné pokračování v letu. Dále je třeba se zabývat 

možnostmi dalšího pokračování letu bez informací od aerometrických přístrojů. Na tuto 

oblast byl proveden výzkum možností řízení letounu, dle informací o podélném sklonu 

a výkonu motoru. První výzkum probíhal na simulátoru X-PLANE s letounem typu 

Cessna 172SP (uvedeno v podkapitolách 6.2, 6.3 a 6.4). Experimenty potvrdily tuto 

možnost a stanovily jisté rozsahy pro sledované parametry (podélný sklon letounu 

a výkon motoru). Na základě měření na simulátoru byly sestaveny pokyny pro 

sestavení nouzového postupu (podkapitola 6.5). Nouzový postup stanovuje, jaké 

hodnoty podélného sklonu a nastavení výkonu motoru má pilot udržovat v případě 

poruchy indikace aerometrických přístrojů. Podle pokynů definovaných v podkapitole 

6.5 se dá předpokládat možnost sestavení nouzového postupu pro téměř jakýkoliv 

letoun. Možnost využití těchto pokynů byla ověřena v praxi při sestavování nouzového 

postupu pro reálný letoun Cessna 172SP (podkapitola 6.7). Výsledky byly ověřeny 

validačním experimentem, který prokázal možnost využití nouzového postupu v praxi, 

kdy pilot řídil letoun pouze na základě informací od umělého horizontu a otáčkoměrů 

(podkapitola 6.8). Výsledky z těchto na sebe navazujících experimentů dávají nové 

možnosti řízení letounu, výrobcům dávají možnost definovat obdobný nouzový postup 

do letových příruček a letecké školy mohou využít tento konkrétní postup při nácviku 

nouzového postupu již v základním pilotním výcviku pro získání kvalifikace PPL(A). 

3. Stanovením nových možností rozpoznání poruchového stavu indikace rychlosti letounu 

a následným stanovením možností bezpečného pokračování letu prostřednictvím 

aplikace nouzového postupu se naskýtají možnosti zněny hodnocení kritičnosti 

při vytváření analýz spolehlivosti a bezpečnosti. Změny v hodnocení při vytváření 

analýzy FHA jsou demonstrovány v kapitole 7. 
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9 ZÁVĚR 

Dizertační práce se zabývá mechanismy, které svým charakterem mají potenciál snižovat 

riziko vzniku letecké nehody. Problematika řešená v této práci byla po nehodě letounu Airbus 

A330-203 [4] častým tématem v letecké komunitě. Tato nehoda poukázala na jisté nedostatky 

z hlediska konstrukčního i lidského činitele. Nedávná nehoda letounu Antonov  

AN-148-100 [1] do jisté míry dokazuje aktuálnost tématu této práce a potřebu zabývat se 

výzkumem v této oblasti. Je možná až překvapující, jak velké problémy může způsobit klamná 

indikace od některých přístrojů, ať už ve velkém dopravním nebo v malém sportovním letounu. 

Experimentálně byly vyzkoumány závislosti měření vzdušné rychlosti na parametrech 

Pitotovy trubice. Díky těmto novým poznatkům bude možné navrhnout systém včasného 

varování pilota před rizikem klamné indikace vzdušné rychlosti. S využitím leteckého 

simulátoru byly stanoveny nové pokyny, které přesně popisují jednotlivé kroky k sestavení 

nouzového postupu. Nouzový postup je navržen pro situace, kdy není možné použít 

aerometrické přístroje nebo existují pochybnosti o správnosti informací poskytovaných těmito 

přístroji (především rychloměru). Použitelnost nouzového postupu byla ověřena validačním 

experimentem. Výsledky validačního experimentu byly uspokojivé, je ale důležité zmínit, že 

během experimentu řídil letoun pilot s kvalifikací obchodního pilota a doložkou pro lety podle 

přístrojů. Proto je nezbytné provést ještě další experimenty s více piloty s různým stupněm 

vycvičení. V neposlední řadě jsou v práci navrženy změny pro hodnocení analýz bezpečnosti 

a spolehlivosti. Jedná se především o změny v kritičnosti při hodnocení funkcí, které jsou 

vázány na aerometrické přístroje. Výsledky této práce mohou vstoupit i do další analýzy, která 

hodnotí ztrátu jednotlivých prvků, které zajišťují zmíněné funkce. Aplikace těchto změn bude 

možná po širším ověření možností rozpoznání klamné indikace aerometrických přístrojů 

a řízení letounu pomocí nouzového postupu. 

Práce přináší nové možnosti řešení problémů, které i v současné době představují nemalá 

rizika pro letecký provoz. Některé výsledky práce budou snadno aplikovatelné v praxi, jiné 

výsledky je třeba podrobit dalšímu zkoumání a ověřování. Letectví je konzervativní obor 

a zavádění nových postupů a systémů je složitější oproti jiným oborům. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Zkratka 

Symbol Význam (anglicky)   Význam (česky) 

% Percent Procenta 

° Degrees Stupně 

°C Degrees Celsius Stupně Celsia 

A - Štíhlost křídel 

AAL Above aerodrome level Výška nad letištěm 

Adrain - Plocha drenážního otvoru [mm2] 

Ainlet - Plocha vstupního otvoru [mm2] 

Alt Altitude Výška nad mořem [ft] 

AMB Visibility 800 - 1599 m / lowest 

cloudbase 200 - 299 ft 

Dohlednost 800 - 1599 m / nejnižší 

základna oblačnosti 200 - 299 ft 

AoA Angle of Attack Úhel náběhu [°] 

ATC Air Traffic Control Řízení letového provozu 

AV GAS Aviation gasoline Letecký benzín 

BKN Broken Oblačno až skoro zataženo (5/8 až 7/8 

oblačnosti 

BLACK Airfield not useable for reasons other 

than ceiling or visibility 

Letiště nepoužitelné z jiného důvodu než 

základna význačné oblačnosti nebo 

dohlednosti 

BR Mist Kouřmo 

CAS Calibrated airspeed Kalibrovaná vzdušná rychlost 

CAVOK Visibility, cloud and present weather 

better than prescribed values or 

conditions 

Dohlednost, oblačnost a současné počasí 

lepší než předepsané hodnoty nebo 

podmínky 

CD - Součinitel odporu 

CDO - Součinitel odporu letadla při nulovém 

vztlaku 

CL - Součinitel vztlaku 

CLmax - Maximální součinitel vztlaku 

cm Centimeter Centimetr 

CS Certification Specification Certifikační specifikace 

č. Number Číslo 

ČR Czech republic Česká republika 

D RVR (Runway Visual Range) value 

to decreasing 

RVR (dráhová dohlednost) může být 

zhoršující se 

D Drag Odpor [N] 
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Ddrain - Průměr drenážního otvoru [mm] 

Dinlet - Průměr vstupního otvoru [mm] 

DTO Declared Training Organisations Ohlášené organizace pro výcvik 

e - Aerodynamická účinnost letadla 

EASA European Aviation Safety Agency Evropská agentura pro bezpečnost 

letectví 

EFIS Electronic Flight Information System Elektronický letový informační systém 

ELEV Elevation Nadmořská výška (letiště) 

F - Tah pohonné jednotky [N] 

FCL Flight Crew Licencing Licencování leteckého personálu 

FEW Few Skoro jasno (1/8 až 2/8 oblačnosti) 

FG Mlha Mlha 

FHA Functional Hazard Assessment Funkční analýza rizik 

FL Flight Level Letová hladina 

FMEA Failure Mode and Effect Analysis Analýza způsobů a důsledků 

poruchových stavů 

FP - Potřebný tah [N] 

FSTD Flight Simulation and Training 

Device 

Výcvikové zařízení pro simulaci letu 

ft Feet Stopy 

ft/min Feet per minute Stopy za minutu 

FV - Využitelný tah [N] 

FZFG Freezing fog Namrzající mlha 

G - Tíhová síla [N] 

g - Tíhové zrychlení [ms-2] 

GPS Global Positioning System Globální polohový systém 

GRN Visibility 3700 - 4999 m / lowest 

cloudbase 700 - 1499 ft 

Dohlednost 3700 - 4999 m / nejnižší 

základna oblačnosti 700 - 1499 ft 

hPa   

IAS Indicated Airspeed Indikovaná vzdušná rychlost 

IFR Instrument Flight Rules Pravidla pro let podle přístrojů 

IMC Instrument meteorological conditions Meteorologické podmínky pro let podle 

přístrojů 

ins Inches Palce 

kg Kilogram Kilogram 

Km - Kilometr 

km/h kilometers per hour Kilometry za hodinu 
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Kts (kt) Knots Úzly 

L Lift Vztlak [N] 

lbs Pounds Libry 

LKKA - Kódové označení letiště Křižanov 

LKNA - Kódové označení letiště Náměšť 

LKPD - Kódové označení letiště Pardubice 

LKTB - Kódové označení letiště Brno - Tuřany 

m - Metr 

M - Mínus 

m Mass Hmotnost [kg] 

m n. m. Meters above sea Metry nad mořem 

m/s Metre per second Metry za sekundu 

MCAS Maneuvering Characteristics 

Augmentation System 

Systém úpravy vlastností řízení (volný 

překlad) 

METAR Meteorological aerodrome report Letištní meteorologická zpráva 

MFD Multifunction display Multifunkční displej 

mm - Milimetry 

MSA International Standard Atmosphere Mezinárodní standardní atmosféra 

N RVR (Runway Visual Range) value 

to no change 

RVR (dráhová dohlednost) může být 

neměnící se 

např. - Například 

NM Nautical mile Námořní míle 

NOSIG No significant changes are forecast Nejsou předpovídány význačné změny 

ot. Revolutions Otáčky 

ot/min Revolutions per minute Otáčky za minutu 

OVC overcast Zataženo (8/8  oblačnosti) 

P.S. Pitch Podélný sklon letounu [°] 

Pa Pascal Pascal (jednotka tlaku) 

Pc Total pressure  Celkový tlak [Pa] 

PD Dynamic pressure  Dynamický tlak [Pa] 

PFD Primary Flight Display Primární letový displej 

PM Maximum Power / Maximum 

Continuous Power 

Maximální výkon / Maximální trvalý 

výkon [W] 

Pod. - Podélný 

PP - Potřebný výkon [W] 

PPL(A) Private Pilot License (Airplane) Průkaz soukromého pilota letounů 

Ps Static pressure Statický tlak [Pa] 
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Q Altimeter sub-scale setting to obtain 

elevation when on the ground (in 

METAR) 

Atmosférický tlak redukovaný na střední 

hladinu moře podle podmínek standardní 

atmosféry, používaný pro nastavení 

tlakové stupnice výškoměru k zobrazení 

nadmořské výšky (ve zprávě METAR) 

QFE Atmospheric pressure at aerodrome 

elevation (or at runway threshold) 

Atmosférický tlak vztažený k výšce 

letiště nad mořem (nebo prahu dráhy) 

QNH Altimeter sub-scale setting to obtain 

elevation when on the ground 

Atmosférický tlak redukovaný na střední 

hladinu moře podle podmínek standardní 

atmosféry, používaný pro nastavení 

tlakové stupnice výškoměru k zobrazení 

nadmořské výšky 

R Runway (in METAR) Vzletová a přistávací dráha (ve zprávě 

METAR) 

RA Rain Déšť 

RED Visibility < 800 m / lowest cloudbase 

< 200 ft   

Dohlednost < 800 m / nejnižší základna 

oblačnosti < 200 ft  

REG Regionální Regionální 

RMK Remark(s) Poznámka (y) 

RWY  Runway Vzletová a přistávací dráha 

s. Angle Sklon [°] 

S - Vztažná plocha křídel [m2] 

SN Snow Sníh 

STATIC Static pressure port marking Označení vstupu statického tlaku 

TAS True airspeed Pravá vzdušná rychlost 

Tep. Temperature Teplota 

TMG Touring motor glider Turistický motorový kluzák 

TOTAL Total pressure port marking Označení vstupu celkového tlaku 

U RVR (Runway Visual Range) value 

to increasing 

RVR (dráhová dohlednost) může být 

zlepšující se 

UAV Unmanned Aerial Vehicle Bezpilotní letadlo 

USA United States of America Spojené státy americké 

UTC Coordinated Universal Time Světový koordinovaný čas 

V Airspeed Rychlost letu [ms-1] 

V. Engine power Výkon motoru 

V1 Decision speed Rychlost rozhodnutí 

Vat Indicated airspeed at threshold Rychlost nad prahem dráhy 

VFR Visual flight rules Pravidla pro let za viditelnosti 

Vmax - Maximální rychlost letu [ms-1] 
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VMC Visual meteorological conditions Meteorologické podmínky pro let za 

viditelnosti 

VNE Never exceed speed Nepřekročitelná rychlost 

Vno Maximum speed for normal 

operations 

Maximální provozní rychlost, kterou lze 

překročit pouze v klidném vzduchu 

VR Rotation speed Rychlost rotace 

Vs Stall speed Pádová rychlost [ms-1] 

VS Vertical speed Vertikální rychlost 

Vs1g Stall speed at 1g load factor Pádová rychlost odpovídající přetížení 

rovnému 1G (1 g stall speed) 

Vso Stall speed in landing configuration Pádová rychlost v přistávací konfiguraci 

VV Vertical visibility Vertikální dohlednost 

Vx Best angle of climb speed Rychlost pro nejlepší úhel stoupání 

Vy Best rate of climb speed Rychlost pro nejlepší rychlost stoupání 

Z Coordinated Universal Time in 

METAR 

Světový koordinovaný čas ve zprávách 

METAR 

α - Úhel náběhu [°] 

Δ - Delta (rozdíl) 

η - Účinnost vrtule 

ρ - Hustota vzduchu [kgm-3] 

ρ0 Air pressure at sea level per ISA Hustota vzduchu u hladiny moře podle 

MSA [kgm-3] 

φF - Úhel nastavení vektoru tahu [°] 
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PPL(A) LETOVÝ VÝCVIK PPL(A) 25:00 75 10:00 35 

1a Seznámení s letounem / TMG -- -- -- -- 

1E Nouzové postupy -- -- -- -- 

2a Příprava letu, činnost po letu -- -- -- -- 

3 
Seznámení s pracovním prostorem letiště, 
seznamovací let 

0:15 1 -- -- 

4 
Účinky ovládacích prvků 

Cvičný let k seznámení s účinky ovládacích prvků 
0:30 1 -- -- 

5 Pojíždění a nouzové postupy při pojíždění -- -- -- -- 

6 
Přímý a vodorovný let, stoupání, klesání, zatáčení 

Nácvik přímého a vodorovného letu 
1:00 2 -- -- 

7 Nácvik stoupání 0:30 1 -- -- 

8 Nácvik klesání 0:30 1 -- -- 

9 Nácvik zatáček 1:00 2 -- -- 

10A Pomalé lety, pády, vývrtky, Nácvik pomalých letů 0:30 1 -- -- 

10B Nácvik rozpoznání přetažení letounu / TMG 1:00 2 -- -- 

11 Nácvik zabránění vývrtce 0:30 1 -- -- 

12/13 
Okruhy, nácvik vzletu, stoupání, letu po okruhu, 
přiblížení a přistání 

3:00 30 -- -- 

12/13E Nácvik nouzových postupů 0:25 5 -- -- 

14P Přezkoušení před prvním samostatným letem 0:20 3   

14K Kontrolní lety po okruhu 0:10 2 -- -- 

14-1 Samostatné lety po okruhu -- -- 1:30 15 

14-2 Samostatné lety k opuštění a zařazení do okruhu -- -- 0:50 5 

14-3 Samostatné lety do prostoru -- -- 1:30 3 

15-1 

Ostré zatáčky, vynucené přistíní, bezpečnostní 
přistání 

Let k nácviku ostrých zatáček 

0:30 1 -- -- 

15-2 Samostatné lety k nácviku ostrých zatáček -- -- 0:40 2 

16 Nácvik vynuceného přistání 0:30 1 -- -- 

17 Nácvik bezpečnostního přistání 0:30 1 -- -- 

18A-1 Navigační lety 7:00 11 -- -- 

18A-2 Přezkoušení před samostatnými navigačními lety 1:20 2 -- -- 

18A-3 Samostatné navigační lety -- -- 5:30 10 

18A-4 Lety na řízená letiště 2:00 4 -- -- 

18B 
Navigace v nižších hladinách a za snížené 
dohlednosti 

1:00 1 -- -- 

18C Radionavigace 2:00 2 -- -- 

19 Základy létání podle přístrojů 0:30 1 -- -- 

20 
Vypnutí a opětovné spuštění motoru (pouze v případě 
TMG) 

-- -- -- -- 

Tabulka 0-1 Letový výcvik PPL (A) [15] 


