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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá shromážděním informací o pohonných jednotkách pro 

ultralehké letouny. Pojednává o jejich konstrukčních řešeních, technických parametrech a 

využitelnosti. V další části najdeme porovnání těchto jednotek podle charakteristických 

parametrů. Součástí práce je také stručně popsána historie, legislativa a problematika 

ultralehkých letounů a jejich pohonných jednotek. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

letecký motor, pístový motor, přehled motorů, ultralehký letoun, ULL, VLA 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the collection of information about the power units for 

ultralight aircrafts. It deals with their design solutions, technical parameters and usability. In 

the next part we will find a comparison of these units according to the characteristic 

parameters. The work also briefly describes the history, legislation and issues of ultralight 

aircrafts and their propulsion units. 

KEYWORDS 

aircraft engine, piston engine, overview of engines, ultralight aircraft, ULL, VLA 
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ÚVOD 
Od prvního letu letounu s pístovým motorem uplynulo již více jak sto let. Bylo to 17. prosince 

roku 1903, kdy se vznesl do vzduchu letoun bratří Wrightů. Tento dnes již legendární letoun 

byl poháněn motorem vlastní konstrukce. Motor měl výkon pouhých 9 kW a vážil skoro 80 

kilogramů.  Důvodem stavby vlastního motoru byl fakt, že žádný výrobce v té době nevyráběl 

žádný motor s takovým poměrem výkonu ku hmotnosti, aby bylo možné letoun tímto motorem 

pohánět. Je úžasné, že i dnes jsou motory pro ultralehká a lehká letadla poháněná motory 

s hliníkovými klikovými skříněmi, palivovým systémem na bázi gravitace, řadovým 

uspořádáním motoru, zapalováním pomocí magnet a chlazení vodou jako původní motor pro 

letoun bratří Wrightů.  

Při pohledu na současný letecký pístový motor osazený karburátorem se může zdát, že oproti 

automobilovým pístovým motorům jsou letecké motory zaostalé. Faktem ovšem je, že letecké 

motory za posledních 30 let prošly obrovským vývojem. Přední výrobci leteckých pístových 

motorů jako Lycoming, Continental a Rotax již řadu let osazují motory vstřikováním paliva 

common-rail, lepším než někteří výrobci automobilních motorů. Významný vývoj také přišel 

v oblasti elektronického řízení spolu s přeplňováním převážně pomocí turbodmychadel. 

V poslední řadě také vzrostla kvalita výroby motorů. I když nejsou letecké motory tak masově 

vyráběny jako motory automobilové, výrobci leteckých motorů investovali mnoho prostředků 

do automatizace a přesnosti výroby, čímž se zvýšila životnost výrobků. [1] 

Dalším pokrokem v technologii leteckých pístových motorů je zaměření se na alternativní 

paliva. Většina motorů je konstruována na automobilový nebo letecký benzín. Výrobci vyvíjejí 

řadu motorů, které mohou spalovat letecký petrolej nebo naftu. Výhodou leteckého petroleje 

označovaného Jet A, který se používá hlavně v reakčních motorech, je jeho cena, která je 

podstatně nižší než cena benzínu. [2] V současné době je tak relativní technické zaostávání 

leteckých motorů způsobeno spíše byrokracií, kdy certifikace a schválení leteckých motorů do 

provozu na evropském nebo celosvětovém trhu trvá několik let.
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 ULTRALEHKÉ LETADLO 

1.1 HISTORIE A LEGISLATIVA 

UL letouny jsou lehká létající zařízení poháněná motorem určená pro rekreační létání. Jedná se 

o jedno z nejlevnějších forem létání. Jejich začátky tedy můžeme připisovat k počátkům létání 

na přelomu 19. stolení. Vlivem světových válek však došlo k výraznému útlumu civilního létání 

na těchto malých strojích. Po válce se k nim lidé opět začali vracet. V tehdejším 

Československu a zbytku tehdejšího sovětského svazu však vláda nebyla tomuto směru 

nakloněna. Vývoj a konstrukce UL letadel, ač amatérská či profesionální se tedy u nás rozjela 

až po sametové revoluci. Přestože se dá UL letoun postavit i v ¨garáži na koleně¨ musí splňovat 

určité specifikace a musí být schválen k provozu, případně certifikován. [3]V České republice dohlíží 

na provoz a certifikaci Ultralehkých letadel Letecká amatérská asociace (LAA ČR) která 

k tomu je pověřena Ministerstvem dopravy a spojů České republiky. V evropské unii je to 

EASA a v USA je to FAA. 

1.2 SPORTOVNÍ LÉTAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ  

Podle platné legislativy Zákon o civilním letectví § 81 Zákona č.49/1997 Sb. Se ultralehké 

letouny řadí do skupiny sportovních létajících zařízení.  

 (1) Sportovním létajícím zařízením je maximálně dvoumístné letadlo nebo sportovní padák, 

určené k létání pro vlastní potřebu nebo potřebu jiných osob za účelem rekreace, individuální 

osobní dopravy, sportu nebo výcviku pilotů, které není uskutečňováno za účelem dosažení 

zisku, s výjimkou výcviku pilotů, letů závěsných a padákových kluzáků s pasažérem a seskoků 

sportovních padáků s pasažérem. 

(2) Druhy sportovních létajících zařízení jsou zejména 

a) ultralehký kluzák, 

b) ultralehký letoun, 

c) motorový závěsný kluzák, 

d) ultralehký vrtulník, 

e) ultralehký motorový vírník, 

f) motorový padákový kluzák, 

g) závěsný kluzák, 

h) padákový kluzák, 

i) sportovní padák. [4] 

1.3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE ULTRALEHKÉHO LETOUNU V ČR 

V české republice specifikuje kategorii ultralehkých letounů Vyhláška ministerstva dopravy a 

spojů č. 108/1997 Sb. § 24  

(3) Ultralehký letoun je maximálně dvoumístné motorové letadlo řízené aerodynamickými 

prostředky, jehož pádová rychlost nepřevyšuje 83 km/h a maximální vzletová hmotnost 

nepřevyšuje 600 kg nebo 650 kg v případě ultralehkých letounů, které jsou určeny k použití na 

vodě. [5]  
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1.4 TECHNICKÉ SPECIFIKACE ULTRALEHKÉHO LETOUNU V USA 

V USA zodpovídá za civilní letectví Federální letecký úřad (FAA-Federal Aviation 

Administration). ULL spadají v USA do kategorie LSA (Light sport aircraft). Jedná se o český 

ekvivalent Sportovních létajících zařízení. V základních bodech je uvedena takto. [6] 

a) Maximální vzletová hmotnost 1320 lbs (600 kg) nebo 1430 lbs (650 kg) pro letoun který je 

určen pro přistání na vodě 

b) Maximální pádová rychlost 45 knots CAS (83 km/h) 

c) Maximální letová rychlost 120 knots CAS (220 km/h) 

d) Maximální počet sedadel 2 

e) Jeden motor 

f) Nepřetlaková kabina 

g) Pevný podvozek [7] 

1.5 TECHNICKÉ SPECIFIKACE ULTRALEHKÉHO LETOUNU V EVROPĚ 

V Evropské unii zodpovídá za bezpečnost civilního letectví Agentura pro bezpečnost letectví 

Evropské unie (EASA- European Aviation Safety Agency). Ta specifikuje podobnou kategorii 

VLA (Very Light Airplanes). Tato specifikace je v některých případech konkrétnější a přísnější 

než česká legislativa. V základu je uvedena takto.  

a) Jednomotorový letoun (zážehový nebo spalovací motor) 

b) Jednomístný nebo dvoumístný 

c) Maximální vzletová hmotnost 750 kg. 

d) Nejvyšší pádová rychlost v přistávací konfiguraci 83 km/h (45 uzlů) 

e) Létání pouze podle pravidel VFR (za viditelnosti země) [8] 

Kategorie VLA spravuje v České republice Úřad pro civilní letectví.  
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 POHONNÉ JEDNOTKY 

2.1 TYPY MOTORŮ 

Letecké motory jsou druhem tepelných strojů. Základní rozdělení leteckých motorů je na 

motory pístové a reakční. Reakčními motory se zabývat nebudeme, protože pro ULL je jejich 

použití prakticky nulové. Zaměříme se tedy především na pístové motory. 

Základní rozdělení pístových motorů je na motory dvoudobé a čtyřdobé nebo rozdělení na 

motory zážehové a motory vznětové. Zážehové spalovací motory pracují teoreticky podle 

Ottova cyklu a vznětové podle Dieselova cyklu. Skutečné diagramy obou cyklů jsou ale ve 

skutečnosti odlišné. Skutečná práce je menší než teoretická, a to proto, že komprese a expanze 

není ve skutečnosti adiabatický děj. [9] 

Dalším způsob rozdělení pístových motorů je způsob uspořádání válců. Nejvíce se pro motory 

pro ULL používá uspořádání tzv. boxer, což je dvouřadový motor s protilehlými válci. 

 

Obrázek 1: Rozdělení motorů podle typu uspořádání válců [2] 

2.2 HISTORICKÝ VÝVOJ V ČR 

První UL letouny byly jednomístné malé a se slabými motory. Postupem času se změnou 

legislativy se mohlo přistoupit ke větším, pohodlnějším a výkonnějším strojům. Do roku 1996 

byl v ČR platný předpis, který vymezoval Ultralehké letouny tak, že ve své podstatě nebylo 

možné pro jejich pohon použít čtyřdobé motory. V úvahu připadaly pouze motory dvoudobé. 

V roce 1997 však byl předpis upraven, a to konkrétně zvýšením maximální vzletové hmotnosti 

na 450 kg a pádové rychlosti na 63 km/h, což vytvořilo možnost přejít od lehkých konstrukcí 

dvoudobých motorů (Trabant) na výkonnější čtyřdobé motory např. Rotax 912. [10] V roce 

2019 došlo k další výrazné změně maximální vzletové hmotnosti na 600 kg. To otevírá opět 

další možnosti osadit ULL výkonnějšími motory, řídící elektronikou, a přispívá tak k vyššímu 

komfortu létání s těmito stroji. 
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2.3  LETECKÉ MOTORY PRO ULL 

Konstrukce motorů je vždy balancování mezi výkonem, životností, hmotností a spotřebou 

paliva. Výkonný lehký motor bude trpět krátkou životností a velkou spotřebou paliva. Velmi 

důležitým parametrem je také hodnota a průběh kroutícího momentu v závislosti na otáčkách. 

V případě, že se rozhodnete postavit si vlastní ULL a vybíráte si pro něj motor dle vlastních 

preferencí, máte v podstatě 3 možnosti. Postavit vlastní motor, což je velmi nákladné a 

zdlouhavé. Vybrat již existující motor konstruovaný například původně pro automobil a vyrobit 

pouze konverzi pro zástavbu do ULL. Nejednoduší možnost je vybrat si jeden z mnoha motorů 

vyráběných specializovanými firmami přímo pro ULL. 

2.3.1 VÝKON 

Letecké motory na rozdíl od motorů automobilových pracují v daleko menším rozsahu otáček, 

aby bylo možně výkon efektivně přenést na vrtuli letounu. Ideální otáčky výstupní hřídele se 

pro ULL pohybují okolo 2700 min-1. Pokud mají motory provozní otáčky vyšší, např. motory 

značky Rotax, musí být vybaveny reduktorem, což má negativní vliv hlavně na hmotnost 

motoru. [11] U leteckých motorů je také nutné počítat s tím, že motory budou pracovat 

za různých atmosférických podmínek. Největší význam hraje atmosférický tlak, kdy 

s klesajícím tlakem klesá výkon atmosférických motorů. Většina výrobců udává výkon svých 

motorů za podmínek mezinárodní standartní atmosféry, tedy tlaku 1013,25 hPa. To znamená, 

že výkon deklarovaný výrobcem motory ve vzduchu nikdy nemají. [12] Tento problém je 

kompenzován tím, že motor je osazen turbodmychadlem nebo kompresorem pro zvýšení 

plnícího tlaku. 

2.3.2 SPOLEHLIVOST 

Spolehlivost motorů je jedním z hlavních bezpečnostních rizik létání s ULL. Některé motory 

jsou proto osazeny dvojitým systémem zapalování pomocí magnet namísto cívek. Většina 

motorů má také minimum řídící elektroniky a ovládací prvky jsou řešeny mechanicky. Všechny 

motory musí úspěšně absolvovat testy a certifikace podle legislativy jednotlivých států. [11] 

2.3.3 SPOTŘEBA  

Spotřeba paliva se u leteckých motorů nepočítá na kilometry. Tento údaj pro letadla postrádá 

smysl. Spotřeba je uváděna v litrech za hodinu provozu motoru. Motory s karburací jsou sice 

konstrukčně velmi jednoduché, což přispívá ke spolehlivosti, ale spotřeba těchto motorů je 

poměrně vysoká. Použitím vstřikování v poslední době došlo k značnému snížení spotřeby 

paliva 

2.3.4 HMOTNOST 

Hmotnost je u leteckého motoru daleko podstatnější charakteristická vlastnost než například u 

motorů pro automobily. Motory jsou proto vyráběny co možná nejjednodušeji. Většina motorů 

je například chlazena vzduchem. Tím je ušetřena podstatná hmotnost spojená s chladícím 

okruhem, jeho kapalinou, a pohonem oběhu této kapaliny. [11]  
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2.4 CERTIFIKACE MOTORŮ 

Vzhledem k zařazení ULL do kategorie SLZ pod správu LAA se motory pro ULL řídí 

požadavkem letové způsobilosti pro ULL řízené aerodynamicky UL 2 – Část I. Hlava E. Motory 

tedy nemusí podléhat žádné mezinárodní certifikaci. Výrobci ve většině případů vyrábí 

certifikovanou a necertifikovanou verzi motoru, přičemž necertifikovaná verze je vždy výrazně 

levnější. Aby LAA schválila provoz motoru, musí motor projít typovou zkouškou. Zkouška se 

skládá ze dvou částí.  

1. Zkouška spolehlivosti motoru. 

Žadatel musí prokázat, že motor je schopen pracovat při předepsaném pracovním cyklu 

25 hodin bez podstatných závad. Pracovní cykly následují periodicky za sebou. Výrobce 

předem specifikuje úkony údržby na motoru, které bude v průběhu zkoušky provádět.  

 

Jeden cyklus dlouhodobé zkoušky spolehlivosti je prováděn následovně: 

Tabulka 1: Popis jednoho cyklu zkoušky spolehlivosti motoru [13] 

 

 

 

 

 

 

Zkouška spolehlivosti se provádí na zemi. Brzdění motoru se provádí pomocí testovací 

vrtule. 

2. Zkušební provoz v ultralehkém letadle.  

Žadatel musí prokázat, že motor v navržené pohonné soustavě na letadle, pro které je 

certifikovaný motor určen, je v souladu s funkcí letounu a prokáže spolehlivost při 

50hodinové zkoušce podle odstavce 3. bodu UL 2 § 903. [13] 

Pokud má motor certifikaci JAR 22 hlava H nebo FAR Part 33 tuto zkoušku provádět nemusí. 

JAR 22 je evropská certifikace EASA pro kategorii VLA. Tato norma je v některých ohledech 

přísnější a detailnější než požadavky stanovené předpisem LAA. V české republice uděluje tuto 

certifikaci Úřad pro civilní letectví. Certifikace FAR Part 33 – Airworthiness Standarts: Aircraft 

Engines, je vyhláška FAA platná pro všechny typy leteckých motorů. 

 

 

 

  

Spuštění na volnoběh 5 min. 2x 

opakovat Max. výkon 5 min. 

Ochlazení a zastavení 5 min. 

Spuštění a volnoběh 

 

5 min. 

Max. výkon 5 min. 

Max. trvalý výkon 60 min. 

Ochlazení a zastavení 5 min. 

Celková doba jednoho cyklu 1 hod. 45 min. 
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2.5 VRTULE 

Vrtule přenáší energii motoru, který jí otáčí a ta pak koná práci při dopředném pohybu letounu. 

Jelikož vrtule je jediným prostředkem umožňujícím pohyb ULL, jsou její vývoj a vylepšení 

přímo spojeny s výkonem a ostatními parametry motorů, i samotných ULL. 

Vrtule funguje stejně jako křídlo. Profil vrtule je obtékán vzduchem a rozdíl tlaků na vrchní a 

spodní straně vytváří vztlak-tah. Vrtule však oproti křídlu koná kromě posuvného pohybu i 

pohyb rotační. Výsledná rychlost proudícího vzduchu je vektorový součet těchto dvou 

rychlostí. Výslednou sílu lze rozložit na dvě složky. Tahovou sílu, která působí ve směru letu a 

osovou sílu, která vytváří krouticí moment, působící proti směru krouticího momentu motoru. 

Vrtule lze rozlišit podle mnoha aspektů, v souvislosti s motorem nás nejvíce zajímá rozdělení 

podle konstrukce nastavení listů motorů. Rozdělujeme vrtule pevné a vrtule stavitelné. 

Stavitelné vrtule dále rozdělujeme na: mechanicky stavitelné, hydraulicky stavitelné a 

elektronicky stavitelné vrtule. 

Protože se vrtule otáčí kolem osy náboje, vzniká na každém poloměru jiná obvodová rychlost. 

Tím v každém řezu vzniká jiný rychlostní úhel φ. Aby se zabránilo tomuto jevu, je vrtule po 

celé délce zkroucena, ke koncům listů se úhel nastavení β zmenšuje. Pak je náběžný úhel profilu 

α totožný na celé vrtuli. Tím je zajištěno stálé rozložení vztlaku. Pro zkroucení platí vztah:  

 

𝛽 = 𝜑 + 𝛼                                                                         (1) 

 

U pevných vrtulí nelze měnit úhel nastavení 𝛽. Během letu se tedy musí měnit otáčky 

vrtule v závislosti na rychlosti letu. Pokud chceme docílit konstantních otáček vrtule, je 

nezbytné úhel nastavení 𝛽 v průběhu letu měnit. Toho lze učinit stavitelnou vrtulí. Pomocí 

mechanismu je u stavitelné vrtule možné synchronizovaně natáčet všechny listy kolem jejich 

os. [14] 

 

2.5.1 GEOMETRIE VRTULÍ 

Geometrie vrtulí je definována několika hlavními rozměry, které jsou nezbytné pro její 

sestrojení a určují její tvar a účinnost. Jsou to tyto rozměry: 

o Průměr vrtule D 

o Hloubka listu c 

o Tloušťka listu t 

o Zkroucení listu β 

 

Nejdůležitějším rozměrem je průměr vrtule. Průměr je volen podle aerodynamických 

požadavků a dovolených rozměrů. Je také důležitým rozměrem pro konstrukci letadla. [14] 
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2.5.2 ÚČINNOST VRTULÍ 

Pokud je vrtule navržena špatně, nedokáže přenést výkon motoru na dopředný tah a výkon 

motoru bude ztracen do prázdna a letadlo nebude schopno letu. I dobře navržená vrtule je však 

efektivní pouze v určitém rozsahu. Pro zachování parametrů vrtule je důležité Machovo číslo. 

Machovo číslo udává poměr obvodové rychlosti na konci listu vrtule a rychlosti zvuku. 

Machovo číslo by nemělo překročit hodnotu (Ma = 0,8) Při překročení této hodnoty prudce 

stoupá hlučnost vrtule a klesá její účinnost. [15] 

 

𝑀𝑎 =  
𝑊

𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑧𝑣𝑢𝑘𝑢
                                                     (2) 

 

Kde W je rychlost na špičce listu vrtule a spočítáme ji takto: 

 

𝑊 = 2𝜋𝑛
𝐷

2
                                                                (3) 

 

Z rovnice je patrné, že rychlost W je funkcí výstupních otáček motoru a průměru vrtule. V praxi 

tak musíme brát tuto skutečnost v potaz a na základě výstupních otáček motoru zvolit 

odpovídající průměr vrtule nebo naopak.  

 

2.5.3 VRTULE PRO ULL V PRAXI  

V praxi se pro ULL nejvíce požívají pevné i stavitelné dvoulisté a trojlisté vrtule. Obvyklý 

průměr běžně dostupných vrtulí se pohybuje od 1500 do 1800 mm. Výrobci také většinou uvádí 

přímo typy motorů, pro které jsou vrtule navrženy. V případě, že tomu tak není, výrobce uvádí 

maximální otáčky vrtule. Běžný rozsah otáček se pohybuje od 2600 do 2900 min-1. [12] 

Pevné dvoulisté vrtule vyrobené ze dřeva se používají především pro repliky historických 

letounů řadících se do kategorie ULL. Tyto vrtule vyrábí česká firma Historic Propellers Václav 

Stržínek. Stavitelné vrtule se dělí na stavitelné na zemi a na stavitelné za letu. Vrtule stavitelná 

na zemi znamená, že úhel nastavení 𝛽 je nastaven mechanicky před letem, například pro 
letecký výcvik, lepší stoupavost letounu nebo nejvyšší cestovní rychlost a po dobu letu se 
nemění. Vrtule stavitelná za letu je pomocí hydraulického nebo elektromechanického 
systému nastavována v průběhu letu. Proto, aby bylo možné umístit mechanizmus do 
náboje vrtule, musí mít uchycovací prvek náboje dutou osu. Současně vyráběné stavitelné 
vrtule mají listy tvořeny v kořenové části ocelí a samotný list je vytvořen z kompozitních 
materiálů. Náboj je vyroben z oceli. [16] V české republice tyto vrtule vyrábí například 
firmy: TL-Ultalight a Fiti design s.r.
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 POHONNÉ JEDNOTKY DOMÁCÍCH VÝROBCŮ 
Tato kapitola shromažďuje informace o českých výrobcích motorů pro ultralehké letouny. 

Informace byli čerpány z internetových stránek, katalogů výrobců a emailové komunikace 

s výrobci. U každého motoru je stručně popsána konstrukce, technická data jsou pro 

přehlednost umístěna do tabulky. 

3.1 VERNER MOTOR 

Společnost Verner motor je v dnešní době jedním z nejlepších výrobců hvězdicových motorů 

pro historické repliky, ultralehká a lehká sportovní letadla ale například i pro motorem 

poháněné padáky. Prvním motorem společnosti byl dvouválec boxer SVS 1400, který se 

vyráběl v letech 1997 až 2000. Posledním motorem typu boxer, který společnost Verner Motor 

vyrobila, je JCV 360. Motor se začal vyrábět v roce 2010. Dnes se firma zabývá pouze výrobou 

hvězdicových motorů Scarlett 3VW, 5SI, 7Si,7Hi a 9S. [17] 

3.1.1 SCARLETT 3VW 

Scarlett 3VW je tříválcový hvězdicový motor.  Jedná druhou generací motoru 3V z roku 2012 

Jeho výroba započala v roce 2016. Je osazen karburátorem Walbro WB-37. Nedisponuje 

reduktorem. Lze přikoupit dvojité zapalování, karburátor Marvel a externí chladič oleje. TBO 

motoru je 600 hodin [18] 

Tabulka 2: Technické parametry motoru Scarlett 3VW [18] 

 

 

 

 

 

výrobce Verner Motor 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 3 válec  

chlazení vzduchem 

přívod paliva karburátor 

zapalování cívkové 

startování elektrický startér 800 W 

hmotnost suchá 37 kg 

zdvihový objem 1582 cm3 

max. výkon 31 kW při 2500 min-1 

kroutící moment 123 Nm při 2100 min-1 

palivo benzín RON 95 

odhad. cena 170 000 Kč bez DPH 

Obrázek 1:  Scarlett 3VW [61] 
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3.1.2 SCARLETT  5SI 

Scarlett 5Si je pětiválcový hvězdicový motor.  Jedná druhou generací motoru 5V z roku 2012. 

Jeho výroba započala v roce 2015. Je postaven na stejné koncepci jako motory 7U a 9S. 

Nedisponuje reduktorem. Standartně je motor vybaven cívkovým zapalováním a karburátorem 

S&S. Lze dokoupit dvojité zapalování, vícebodové vstřikování paliva, externí chladič oleje a 

hliníkovou nádrž na olej. TBO motoru je 1000 hodin [19] 

Tabulka 3: Technické parametry motoru Scarlett 5Si [19] 

 

3.1.3 SCARLETT 7SI 

Scarlet 7Si je sedmiválcový rotační motor vyrobený společností Verner Motor. Motor se vyrábí 

také ve verzi 7Hi která má obsah 4386 cm3. Konstrukčně jsou však motory naprosto stejné. 

Výroba motoru začala v roce 2015. Motor není vybaven reduktorem. Standartně je motor 

vybaven cívkovým zapalováním a karburátorem S&S. Lze dokoupit dvojité zapalování, 

vícebodové vstřikování paliva, externí chladič oleje, hliníkovou nádrž na olej a výfukové svody 

TBO motoru je 1000 hodin. [20] 

Tabulka 4: Technické parametry motoru Scarlett 7Si [20] 

 

výrobce Verner Motor 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 5 válec  

chlazení vzduchem 

přívod paliva karburátor 

zapalování cívkové  

startování elektrický startér 1000 W 

hmotnost suchá 69 kg 

zdvihový objem 3390 cm3 

max. výkon 61 kW při 2300 min-1 

kroutící moment 297 Nm při 1700 min-1 

palivo benzín RON 95 

odhad. cena 340 000 Kč bez DPH 

výrobce Verner Motor 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 7 válec  

chlazení vzduchem 

přívod paliva karburátor 

zapalování cívkové 

startování elektrický startér 1000 W 

hmotnost suchá 83 kg  

zdvihový objem 5086 cm3 

max. výkon 101 kW při 2200 min-1 

kroutící moment 445 Nm při 2200 min-1 

palivo benzín RON 95 

odhad. cena 440 000 Kč bez DPH 

Obrázek 2:  Scarlett 5Si [62] 

Obrázek 3:  Scarlett 7Si [63] 



BRNO 2020 

 

 

21 
 

POHONNÉ JEDNOTKY DOMÁCÍCH VÝROBCŮ 

 
3.1.4 SCARLETT 9S 

Scarlett 9S je největším a nejsilnějším typem motoru který firma Verner motor vyrábí stejně 

jako 7Hi je tento motor vybaven vstřikováním paliva pomocí tří trysek a nedisponuje 

reduktorem. Lze dokoupit externí chladič oleje, hliníkovou nádrž na olej a výfukovými svody. 

TBO motoru je 1000 hodin. [21] 

Tabulka 5: Technické parametry motoru Scarlett 9S [21] 

 

3.2 PARMA – TECHNIK S.R.O. 

Společnost Parma-technik z Luhačovic vznikla v roce 1999. Dnes se zabývá údržbou a 

licencovanou výrobou motorů Walter Mikron III různých variant (A, A UL, B, B UL, C UL) 

pro UL letadla a repliky historických letadel [22] 

3.2.1 MIKRON III C UL 

Stavba nových motorů Mikron III C UL navazuje na léty ověřenou konstrukci Walter Mikron 

III. Velkou výhodou těchto motorů je jejich mala čelní silueta, která umožnuje tvarování krytů 

k minimalizaci čelního odporu letounu. TBO motoru je 1200 hodin [23] 

Tabulka 6: Technické parametry motoru Mikron III C UL [23] 

výrobce Verner Motor 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 9 válec  

chlazení vzduchem 

přívod paliva vstřikování  

zapalování dvojité cívkové 

startování elektrický startér 1000 W 

hmotnost suchá 108 kg 

zdvihový objem 6094 cm3 

max. výkon 116 kW při 240 min-1 

kroutící moment 485 Nm při 2000 min-1 

palivo benzín RON 95 

odhad. cena 590 000 Kč bez DPH 

výrobce Parma-technik s.r.o. 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 řadový 4 válec  

chlazení vzduchem 

přívod paliva karburátor  

zapalování dvojité magneto elektrické 

startování elektrický startér 1000 W 

hmotnost 70 kg 

zdvihový objem 2720 cm3 

max. výkon 60 kW při 2800 min-1 

kroutící moment - 

palivo benzín RON 95 

odhad. cena - 

Obrázek 4: Scarlett 9S [64] 

Obrázek 5: Mikron III C UL [23] 
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  POHONNÉ JEDNOTKY ZAHRANIČNÍCH VÝROBCŮ  
Tato kapitola shromažďuje informace o zahraničních výrobcích motorů pro ultralehké letouny. 

Informace byli čerpány z internetových stránek, katalogů výrobců a emailové komunikace 

s výrobci. U každého motoru je stručně popsána konstrukce, technická data jsou pro 

přehlednost umístěna do tabulky. 

 

4.1 ROTAX BRP 

Firma Rotax z Rakouského Gunkirhenu je výrobcem mnoha druhů motorů od motorů pro 

motocykly, sněžné skútry, vodní skútry až po letecké motory. Výrobě letecký motorů pro ULL 

se věnuje přes 40 let. První dvoudobé motory, které firma dodávala, byly motory vyvinuté 

původně pro sněžné skútry. Na přelomu 90 let začala vyvíjet certifikovaný čtyřdobý motor 

Rotax 912. Různé typy motoru Rotax 912 jsou velmi úspěšné a firma s nimi dominuje na trhu. 

V dnešní době dodá motory pro víc než 220 výrobců letadel po celém světě. V současné době 

je největším výrobcem malých benzínových motorů. [24] V České republice je oficiálním 

dealerem motorů firma Teveso s.r.o.  

 

4.1.1 ROTAX 582 UL 

Dvoudobý motor postavený v roce 1978. Jeho jednoduchá a spolehlivá robustní konstrukce si 

našla své příznivce. Motor je v základní konfiguraci vybaven dvěma karburátory BING, 

vodním a palivovým čerpadlem, AC alternátorem (12 V) a dvojitým zapalováním. Není však 

vybaven reduktorem. Lze dokoupit 2 typy reduktorů typ B s i = 2,58 a typ E s vestavěným el. 

startérem s i = 2,62/3,00/3,47/4,00. TBO motoru je 300 hodin [25] 

Tabulka 7: Technické parametry motoru Rorax 582 UL [25] 

 

 

výrobce Rotax BRP 

typ motoru 2 dobý zážehový 

 2 válec  

chlazení chlazení kapalinou 

přívod paliva dva karburátory 

zapalování dvojité C.D.I. 

startování ruční startér 

hmotnost 29,1 kg 

zdvihový objem 580 cm3 

výkon 48 kW při 6500 min-1 

kroutící moment 75 Nm při 6000 min-1 

palivo benzín min RON 91+ olej 

odhad. cena 115 000 Kč bez DPH 
Obrázek 6: Rotax 582 UL [65] 
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4.1.2 ROTAX 912 UL / A / F 

Tato řada motorů je první ze série úspěšných motorů rakouské společnosti Rotax BRP. Řada 

motorů 912 si získala svou přízeň díky své spolehlivosti a účinnosti pro aplikaci v ultralehkých 

letounech. Jde o vysokootáčkový motor vybavený reduktorem s i = 2,27 bez prokluzové spojky, 

AC generátorem (12 V 20 A) a mechanickým palivovým čerpadlem. Motor je dodáván ve třech 

verzích. Necertifikované verzi UL, certifikované verzi F podle normy FAR 33 a certifikované 

verzi A podle normy JAR 22. TBO motoru je 2000 hodin. [26] 

Tabulka 8: Technické parametry motoru Rotax 912 UL [26] 

   

4.1.3 ROTAX 912 ULS / S 

Jedná se o vylepšený motor na základu Rotax 912 UL. Díky úpravám se podařilo navýšit výkon 

při zachování původní hmotnosti. Motor je vybaven integrovaným reduktorem i = 2,27 nebo 

2,43 s prokluznou spojkou, AC generátorem (12 V 20 A) a mechanickým palivovým 

čerpadlem. Motor je dodáván ve dvou verzích. Necertifikované verzi ULS a certifikované verzi 

S podle FAR 33. TBO motoru je 2000 hodin. [27] 
Tabulka 9: Technické parametry motoru Rotax 912 ULS [27] 

výrobce Rotax BRP 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 4 válec - boxer 

chlazení kapalinou hlavy válců  /     

válce vzduchem 

přívod paliva dva karburátory 

zapalování dvojité elektronické  

startování elektrický startér 

hmotnost 55.4 kg 

zdvihový objem 1211.2 cm3 

výkon 59.6 kW při 5800 min-1 

kroutící moment 103 Nm při 4800 min-1 

palivo benzín min RON 91 

odhad. cena UL - 330 000 Kč bez DPH 

výrobce Rotax BRP 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 4 válec - boxer 

chlazení kapalinou hlavy válců  /     

válce vzduchem 

přívod paliva elektronické vstřikování 

zapalování dvojité elektronické  

startování elektrický startér 

hmotnost 56.4 kg 

zdvihový objem 1352 cm3 

výkon 73.5 kW při 5800 min-1 

kroutící moment 128 Nm při 5100 min-1 

palivo benzín min RON 91 

odhad. cena ULS – 400 000 Kč bez DPH 

Obrázek 7: Rotax 912 UL/A/F [26] 

Obrázek 8: Rotax 912 ULS/S [27] 
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4.1.4 ROTAX 912 IS / ISC SPORT 

Na osvědčené koncepci motoru Rotax 912 ULS/S vznikl nový motor se vstřikováním paliva a 

systémem řízení motoru, které činí z tohoto motoru nevýkonnější typ řady 912 při zachování 

jeho vynikajících vlastností. Motor je vybaven reduktorem i = 2,43 s prokluznou spojkou, 

dvěma generátory (14 V 16 A DC + 14 V 30 A DC) a řídící jednotkou s funkcí automatického 

vymezení ventilové vůle. Motor je dodáván ve dvou verzích. Necertifikované verzi iS a 

certifikované verzi iSc podle EASA SC-E. TBO motoru je 2000 hodin. [28] 

 Tabulka 10: Technické parametry motoru Rotax 912 ISc [28] 

 

4.1.5 ROTAX 914 UL / F 

Motor Rotax 914 UL/F využívá základní koncepce 912 UL/A/F. Přidáním turbodmychadla 

bylo docíleno vyššího výkonu ve vyšších nadmořských výškách. Motor je vybaven reduktorem 

i = 2,43 s prokluznou spojkou, mechanickým palivovým čerpadlem a AC generátorem (12 V 

20 A). Motor je dodáván ve dvou verzích. Necertifikované verzi UL a certifikované verzi 

F podle FAR-33 a JAR-E. TBO motoru je 2000 hodin. [29] 

Tabulka 11: Technické parametry motoru Rotax 914 UL [29] 

výrobce Rotax BRP 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 4 válec - boxer 

chlazení kapalinou hlavy válců  /     

válce vzduchem 

přívod paliva elektronické vstřikování 

zapalování dvojité elektronické  

startování elektrický startér 

hmotnost 63.6 kg 

zdvihový objem 1352 cm3 

výkon 73.5 kW při 5800 min-1 

kroutící moment 132 Nm při 5100 min-1 

palivo benzín min RON 95 

odhad. cena iSc - 590 000 Kč bez DPH 

výrobce Rotax BRP 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 4 válec - boxer 

chlazení kapalinou hlavy válců  /     

válce vzduchem 

přívod paliva dva karburátory 

zapalování dvojité elektronické 

startování elektrický startér 

hmotnost 64 kg 

zdvihový objem 1211.2 cm3 

výkon 84,5 kW při 5800 min-1 

kroutící moment 144 Nm při 4900 min-1 

palivo benzín min RON 95 

 
odhad. cena UL - 680 000 Kč bez DPH 

Obrázek 9: Rotax 912 iS/iSc Sport [28] 

Obrázek 10: Rotax 914 UL/F [29] 
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4.1.6 ROTAX 915 IS / ISC 

Tento motor je nejnovějším produktem společnosti Rotax BRP. Inspirován motory 912/914 je 

konstruován tak, že dokáže pracovat s plným výkonem až do výšky 4 500 m. Motor je vybaven 

reduktorem i = 2,54 s prokluzovou spojkou, turbodmychadlem s elektronicky řízeným 

obtokovým ventilem, mezichladičem vzduchu, dvěma integrovanými generátory (14 V 16 A 

DC + 14 V 30 A DC) a CANaerospace řídící jednotkou. Motor je dodáván ve dvou verzích. 

Necertifikované verzi iS a certifikované verzi iSC podle EASA CS-E. TBO motoru je 1200 

hodin. [30] 

Tabulka 12: Technické parametry motoru Rorax 915 ISc [30] 

 

 

 

4.2 LIMBACH FLUGMOTOREN GMBH 

Německá firma Limbach sídlící v Königswinteru vyrábí dvoutaktní a čtyřtaktní letecké motory 

od roku 1970. Dnes je firma zaměřena na elektronicky řízené čtyřtaktní motory. Její motory 

jsou dodávány do řady sportovních, experimentálních, bezpilotních a UL letadel. Díky 

certifikaci JAR 22 H jsou tyto motory dodávány po kategorii VLA po celém světě. [31] Firma 

nemá oficiálního dealera v České republice. 

 

 

 

výrobce Rotax BRP 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 4 válec - boxer 

chlazení kapalinou hlavy válců  /     

válce vzduchem 

přívod paliva elektronické vstřikování 

zapalování dvojité elektronické  

startování elektrický startér 

hmotnost 84.6 kg 

zdvihový objem 1352 cm3 

výkon 104 kW při 5800 min-1 

kroutící moment - 

palivo Benzín min RON 91 

odhad. cena ISc - 980 000 Kč bez DPH 

Obrázek 11: Rotax 915 iS [30] 
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4.2.1 L2000 E0/EC 

Motor německé společnosti Limbach Flugmotoren. Motor má kompresní poměr 8,6:1 je osazen 

karburátorem Zenith 150 CD-3, magnetem Slick 4330 a generátorem (14 V 28 A). Není 

vybaven reduktorem ani dvouokruhovým zapalováním. Motor je certifikován podle JAR 22-H. 

TBO motoru je 1000 hodin. [32] 

Tabulka 13: Technické parametry motoru L 2000 EC [32] 

 

4.2.2 L2400 EB 

Motor německé společnosti Limbach Flugmotoren. Jedná se v podstatě o motor L2000 EB 

s větším vrtáním válců díky čemuž dosahuje motor vyššího výkonu. Motor má kompresní 

poměr 8,5:1 je osazen dvěma karburátory Zenith 150 CD-3, magnetem Slick 4330 a 

generátorem (14 V 33 A nebo 14 V 55 A). Není vybaven reduktorem. Motor je certifikován 

podle JAR 22-H. TBO motoru je 1400 hodin. [33] 

Tabulka 14: Technické parametry motoru L 2400 EB [33] 

 

 

 

výrobce Limbach Flugmotoren 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 4 válec - boxer 

chlazení vzduchem 

přívod paliva karburátor 

zapalování magnetické  

startování elektrický startér 1100 W 

hmotnost 74 kg 

zdvihový objem 1994 cm3 

max.výkon 59 kW při 3400 min-1 

kroutící moment - 

palivo benzín min RON 98 

odhad. cena 460 000 Kč 

výrobce Limbach Flugmotoren 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 4 válec - boxer 

chlazení vzduchem 

přívod paliva dva karburátory 

zapalování magnetické 

startování elektrický startér 

hmotnost 82 kg 

zdvihový objem 2424 cm3 

výkon 64 kW při 3200 min-1 

kroutící moment - 

palivo benzín min RON 98 

odhad. cena 520 000 Kč 

Obrázek 12: L2000 E0 [66] 

Obrázek 13: L24000 EB [66] 
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4.2.3  L2400 DF 

Jedná se o vylepšení motoru L2400 EB. Kompresní poměr byl zvýšen na 9,5:1, změněn přívod 

paliva z karburátorů na vstřikování. Dále byla přidána dvě elektrická benzínová čerpadla, vodní 

chlazení hlav válců v důsledku zvýšení výkonu a řídící jednotka. Není vybaven reduktorem. 

Motor je certifikován podle EASA CS 22-H. TBO motoru je 1600 hodin.  [34] 

Tabulka 15: Technické parametry motoru L 2400 DF [34] 

 

 

 

4.2.4 L 2400 DX  

Tento model je vrcholovou řadou Motorů společnosti Limbach Flugmotoren. Jde o vylepšení 

osvědčeného motoru L2400 EB. Motor je osazen turbodmychadlem pro udržení výkonu ve 

vyšších výškách. Dále generátorem (14 V 55 A), dvěma elektronickými čerpadly paliva a řídící 

jednotkou. Motor je certifikován podle EASA CS 22-H. TBO motoru je 1000 hodin.  [35] 

Tabulka 16: Technické parametry motoru L 2400 DX [35] 

 

výrobce Limbach Flugmotoren 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 4 válec - boxer 

chlazení kapalinou hlavy válců  /     

válce vzduchem 

přívod paliva vstřikování 

zapalování dvojité elektronické 

startování elektrický startér 1000 W 

hmotnost 82 kg 

zdvihový objem 2424 cm3 

výkon 74 kW při 3000 min-1 

kroutící moment - 

palivo benzín min RON 98 

odhad. cena 640 000 Kč 

výrobce Limbach Flugmotoren 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 4 válec - boxer 

chlazení kapalinou hlavy válců  /     

válce vzduchem 

přívod paliva vstřikování 

zapalování dvojité elektronické  

startování elektrický startér 1000 W 

hmotnost 86 kg 

zdvihový objem 2424 cm3 

výkon 118 kW při 3000 min-1 

kroutící moment - 

palivo benzín min RON 98 

odhad. cena 950 000 Kč 

Obrázek 14: L2400 DF [66] 

Obrázek 15: L2400 DX [67] 
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4.3 SAUER-FLUGMOTORENBAU 

Německá firma Sauer Flugmotorenbau nacházející se v Ober-Olm se zabývá výrobou 

certifikovaných leteckých motorů od osmdesátých let dvacátého století. Firma vyrábí 

dvoutaktní i čtyřtaktní motory pro motorové kluzáky, ULL, VLA a bezpilotní letouny.   Některé 

motory jsou certifikovány podle CS-22. [36] 

4.3.1 S 1800-1-RS1 

Motor vzniknul na základě motoru Wolkswagen. Kompresní poměr motoru je 8,5:1. Je vybaven 

generátorem (14 V 200 W) a mechanickým palivovým čerpadlem. Je možné osazení dvojitým 

elektronickým zapalováním. Motor není vybaven reduktorem. Jedná se o nejslabší 

certifikovaný model. TBO motoru je 1600 hodin.  [37] 

Tabulka 17: Technické parametry motoru S 1800 [37] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výrobce Sauer Flugmotorenbau 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 4 válec - boxer 

chlazení vzduchem 

přívod paliva karburátor 

zapalování  magnetoelektrické 

startování elektrický startér 

hmotnost 64 kg 

zdvihový objem 1750 cm3 

výkon 44 kW při 3000 min-1 

kroutící moment - 

palivo benzín min RON 95 

odhad. cena 240 000 Kč 

Obrázek 16: S 1800 [37]  
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4.3.2  S 2100-1-AS1 

Motor vznikl na základě modelu S1800. Kompresní poměr motoru je 8,8:1. Je vybaven 

generátorem (14 V  250 W) a mechanickým palivovým čerpadlem. Je možné osazení dvojitým 

elektronickým zapalováním. Motor není vybaven reduktorem. Jedná se o certifikovaný model 

podle CS-22. TBO motoru je 1600 hodin.  [38] 

Tabulka 18: Technické parametry motoru S 2100 [38] 

 

 

4.3.3  S 2100 ULT - TURBOCHARGED 

Jedná se o necertifikovaný model motoru S2100. Přidáním turbokompresoru došlo ke 

značnému zvýšení výkonu.  Motor má kompresní poměr 6,5:1 a je vybaven mechanickým 

palivovým čerpadlem a generátorem (14 V 25 W). TBO motoru je 1200 hodin.  [39] 

Tabulka 19: Technické parametry motoru S 2100  [39] 

 

 

výrobce Sauer Flugmotorenbau 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 4 válec - boxer 

chlazení vzduchem 

přívod paliva karburátor 

zapalování magnetoelektrické  

startování elektrický startér 

hmotnost 64 kg 

zdvihový objem 2136 cm3 

výkon 58 kW při 3000 min-1 

kroutící moment - 

palivo benzín min RON 98 

odhad. cena 290 000 Kč 

výrobce Sauer Flugmotorenbau 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 4 válec - boxer 

chlazení vzduchem 

přívod paliva karburátor 

zapalování dvojité magnetoelektrické 

startování elektrický startér 

hmotnost 76 kg 

zdvihový objem 2161 cm3 

výkon 81 kW při 3000 min-1 

kroutící moment - 

palivo benzín min RON 98 

odhad. cena 230 000 Kč 

Obrázek 17: S2100-1-AS1 [38] 

Obrázek 18: S 2100 ULT [39] 
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4.4 HIRTH ENGINES 

Společnost Hirth engines nebo také Golber-Hirtmotoren je německá firma sídlící v Benningen 

am Neckam. Založena byla již v roce 1927 a již od svého založení se věnuje výrobě leteckých 

motorů. Od roku 2000 se firma specializuje pouze na dvoutaktní motory. V roce 2015 zahájila 

vývoj nového typu motoru, který by měl přesahovat výkon 140 hp. [40] 

4.4.1  HIRTH TYPE 3503 

Typ 3503 je ideální pro použití pro UL letadla. Motor má velmi zajímavý poměr váha/výkon. 

Motor je vybaven reduktorem s možností výběru poměrů i = 2,16/2,29/2,59/3,16/3,65 dále je 

možné objednat vícebodové vstřikování. TBO motoru je 1000 hodin. [41]  

Tabulka 20: Technické parametry motoru Hirt 3503 [41] 

4.4.2 HIRTH TYPE 3203 

Motor je předchůdcem série 35. Motor je možné osadit reduktorem s možností výběru poměrů 

i = 2,16/2,29/2,59/3,16/3,65 nebo pásovým převodem s poměry i = 1,8/2,0, dále je možné 

objednat vícebodové vstřikování. Motor nemá přimíchávání oleje do paliva, olej se musí míchat 

manuálně do benzínu. TBO motoru je 1000 hodin. [42] 

Tabulka 21: Technické parametry motoru Hirt 3203  [42] 

výrobce Hirth engines 

typ motoru 2 dobý zážehový 

 2 válec-řadový 

chlazení kapalinou 

přívod paliva dva karburátory 

zapalování duální zapalování CDI 

startování navijákový startér 

hmotnost 36 kg 

zdvihový objem 625 cm3 

výkon 52 kW při 6500 min-1 

kroutící moment 77,3 Nm při 6000 min-1 

palivo benzín min RON 98 

odhad. cena 250 000 Kč 

výrobce Hirth engines 

typ motoru 2 dobý zážehový 

 2 válec-řadový 

chlazení vzduchem s ventilátorem 

přívod paliva Dva karburátory 

zapalování Duální CDI 

startování - 

hmotnost 31 kg 

zdvihový objem 625 cm3 

výkon 40 kW při 5500 min-1 

kroutící moment 72 Nm při 5000 min-1 

palivo benzín min RON 95 

odhad. cena 230 000 Kč 

Obrázek 19: Type 3503 [41] 

Obrázek 20: Hirth type 3203 [42] 
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4.5 ULPOWER AERO ENGINES 

Tato belgická společnost zahájila výrobu leteckých motorů v roce 2001. Původně se firma 

věnovala výrobě motorů pro rally. Proto je u motorů ULPower kladen důraz na jednoduchost, 

robustnost, snadnou údržbu, relativně nízký počet dílů a vynikající poměr výkonu a hmotnosti. 

První motor UL 260i představila firma v roce 2006 a od té doby přichází s řadou dalších motorů. 

[43] V současné době motory nemají certifikaci EASA ani FAA. Českým dealer těchto motorů 

je firma VEHRA.CZ s.r.o. 

4.5.1  UL 260IS 

Jedná se o vylepšenou verzi motoru UL 260i. Došlo k navýšení výkonu o 20 hp. Nárůst výkonu 

byl docílen zvýšením kompresního poměru na i= 8,16:1. Motor byl uveden na trh v roce 2008. 

[43] Motor také existuje ve verzi 260iSA, jedná se o akrobatickou verzi, která má upravený 

systém cirkulace oleje, pro funkci motoru i při otočení motoru do polohy na zádech. Motor 

disponuje alternátorem (30 Amp) a vlastní řídící jednotkou ECU vlastní výroby. Motor 

nedisponuje reduktorem. TBO motoru je 1500 hodin [44] 

Tabulka 22: Technické parametry motoru UL 260 iS [44] 

 

 

 

 

 

 

 

 

výrobce ULPower Aero Engines 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 4 válec - boxer 

chlazení vzduchem 

přívod paliva vícebodové vstřikování 

zapalování elektronické  

startování elektrický  

hmotnost 72,3 kg 

zdvihový objem 2592 cm3 

výkon 74,7 kW při 3000 min-1  
kroutící moment 240 Nm při 2800 min-1 

palivo benzín min RON 95 

odhad. cena 500 000 Kč 

Obrázek 21: UL 260iS [44] 
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4.5.2  UL350IS 

Motor UL350 vznikl v roce 2009 v reakci na poptávku po vyšším výkonu. Motor používá 

stejnou klikovou skříň a jako UL260. Zvýšení objemu (z 2,6 na 3,5l) je docíleno změnou zdvihu 

válců. Díky tomuto řešení je mnoho dílů mezi UL260 a UL350 kompatibilní. [43]Motor je 

vybaven řídící jednotkou ECU vlastní výroby s elektronickým omezovačem otáček a 

elektronickým palivovým čerpadlem. TBO motoru je 1500 hodin [45] 

Tabulka 23: Technické parametry motoru UL 350 iS [45] 

 

 

4.5.3  UL390IS 

Motor UL390 začala společnost vyrábět v roce 2013. Při výrobě se bral důraz na použití co 

možná největšího počtu dílů z řady UL260. UL390 tak sdílí s UL 260 válce, hlavy válců a 

mnoho dalších dílů, čímž značně klesla výrobní cena motoru. UL 390 je vhodný jak pro dvou, 

tak i čtyřmístné letouny. Motor má také variantu A (akrobatickou). [43] Motor je vybaven stejně 

jako UL260 a UL390 řídící jednotkou ECU. TBO motoru je 1500 hodin [46] 

Tabulka 24: Technické parametry motoru UL 390 iS [46] 

 

 

výrobce ULPower Aero Engines 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 4 válec - boxer 

chlazení vzduchem 

přívod paliva vícebodové vstřikování 

zapalování dvojité elektronické 

zapalovnání startování Elektrický  

hmotnost 81 kg 

zdvihový objem 3503 cm3 

výkon 91,7 kW při 2800 min-1 

kroutící moment 320 Nm při 2400 min-1 

palivo benzín min RON 98 

odhad. cena 570 000 Kč 

výrobce ULPower Aero Engines 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 6 válec - boxer 

chlazení vzduchem 

přívod paliva vícebodové vstřikování 

zapalování dvojité elektronické 

zapalovnání startování elektrické  

hmotnost 100 kg 

zdvihový objem 3900 cm3 

výkon 108 kW při 2800 min-1 

kroutící moment 370 Nm při 2800 min-1 

palivo benzín min RON 98 

odhad. cena 720 000 Kč 

Obrázek 22: UL350iS [43] 

Obrázek 23: UL390iS [46] 
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4.6  CONTINENTAL AEROSPACE TECHNOGIES 

Americká firma Continental Aerospace Technogies se sídlem v Mobile v Alabamě. Firma byla 

založena v roce 1905 jako Continental Motors. První letecký motor typu “O“ zkonstruoval 

firma již v roce 1906. Dnes společnost vyrábí velkou škálu leteckých pístových motorů pro UL 

letadla, akrobatické speciály, malá letadla, a speciální aplikace. [47] V české republice není 

oficiální distributor těchto motorů. Nejbližším distributorem je německý firma Aviall Germany 

sídlící v Mnichově. 

4.6.1 O-200-D 

Motor O-200 je motor z původní řady O kterou firma vyrábí od roku 1906. Motor je velmi 

jednoduchý bez jakékoliv elektroniky. Motor byl v roce 2009 certifikován podle FAA. [47] Čas 

mezi TBO je 2000 hodin. [48] 

Tabulka 25: Technické parametry motoru O-200-D [48] 

 

 

 

 

 

 

 

 

výrobce Continental Aerospace 

Technogies 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 4 válec - boxer 

chlazení vzduchem 

přívod paliva karburátor 

zapalování magneto-elektrické 

startování - 

hmotnost suchá 89,3 kg 

zdvihový objem 3292 cm3 

výkon 75 kW při 2750 min-1 

kroutící moment - 

palivo benzín min RON 87 

odhad. cena - 

Obrázek 24: O-200 [48] 
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4.6.2  IO-360-AF 

Řada motorů IO 360 se začala vyrábět od roku 1962. Existuje mnoho typů pro různá použití. 

Typ AF (Alternative fuel) byl vyvinut speciálně pro využití nízkooktanového benzínu.  Použití 

tohoto motoru pro UL letadla není tak časté díky jeho poměrně velké hmotnosti. Čas mezi TBO 

je 2000 hodin. [49] 

Tabulka 26: Technické parametry motoru O-360-AF [49] 

 

 

4.6.2.1  IO-370-CL 

IO-370 je nový typ motorů který společnost Continental Aerospace Technogies představuje pod 

svojí novou značkou Continental PRIME. Motor byl certifikován v roce 2017 a v roce 2019 se 

rozjela jeho sériová výroba. TBO motoru je 2200 hodin [50] 

Tabulka 27: Technické parametry motoru O-370-CL [50] 

 

 

výrobce Continental Aerospace 

Technogies 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 6 válec - boxer 

chlazení vzduchem 

přívod paliva vstřikování 

zapalování dvojité 

startování elektrické 

hmotnost suchá 151,7 kg 

zdvihový objem 5892 cm3 

výkon 145 kW při 2800 min-1 

kroutící moment - 

palivo benzín min RON 91 

odhad. cena - 

výrobce Continental PRIME 

typ motoru 4 dobý zážehový 

 4 válec - boxer 

chlazení vzduchem 

přívod paliva vstřikování 

zapalování -  

startování - 

hmotnost suchá 133,8 kg 

zdvihový objem 6085 cm3 

výkon 145 kW při 2700 min-1 

kroutící moment - 

palivo benzín 100LL 

odhad. cena - 

Obrázek 25 IO-360 [49] 

Obrázek 26: IO-370 [50] 
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4.6.3 CD-155 JET A 

Motor je řadový čtyřválec přeplňovaný turbodmychadlem. Vyrábí se v třech verzích CD-

135/155/170.  Motor byl certifikován podle EASA v roce 2006. Velkou výhodou tohoto motoru 

je, že je certifikován pro spalování jak leteckého kerosinu, tak nafty. Díky přeplňování si motor 

udržuje plný výkon až do výšky 2400 metrů nad mořem. Motor má kompresní poměr 18:1 a je 

vybaven reduktorem s i = 1,69. TBO motoru je 2100 hodin. [51] 

Tabulka 28: Technické parametry motoru CD-155 [51] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výrobce Continental PRIME 

typ motoru 4 dobý vznětový 

 4 válec - řadový 

chlazení kapalinou 

přívod paliva vstřikování 

zapalování -  

startování - 

hmotnost suchá 134 kg 

zdvihový objem 1991cm3 

výkon 114 kW při 3900 min-1 

kroutící moment - 

palivo diesel a JET A1  

odhad. cena - 

Obrázek 27: CD-155 [51] 
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4.7 LYCOMING 

Americká firma Lycoming se sídlem ve Williamportu v Pensylvánii. Firma byla založena již 

v roce 1845. Výrobě leteckých motorů se věnuje firma od roku 1929. Z počátku se firma 

zaměřila na hvězdicové motory pro armádu. Lycoming vyráběla největší hvězdicový motor na 

světě. Šlo o Lycoming XR-7755 měl 36 válců a měl mít výkon 5000 koní. Tyto motory byly 

vyrobeny pro bombardér B-36. Od roku 1961 se firma zaměřila na převážně čtyřválcové (řady: 

235,320,360,390) a šestiválcové (řady: 540,580,720) motory v uspořádání boxer. [52] V české 

republice není oficiální distributor těchto motorů. 

4.7.1  O-235-L2A 

Řada O-235 je druhý z řady čtyřválcových motorů v uspořádání boxer. Vznikl na základě O-

233. Vyrábí se od roku 1941 až dodnes. TBO motoru je 2200 hodin.  [53] 

 Tabulka 29: Technické parametry motoru O-235 [53] 

 

4.7.2 IO-390-A3A6 

IO-390 je největší čtyřválcový motor společnosti Lycoming vyrábí se pouze ve variantě se 

vstřikováním paliva. Varianta O-390 nikdy nevznikla. Motor se začal vyrábět v roce 2009.  [54] 

Tabulka 30: Technické parametry motoru O-390 [54] 

 

výrobce Lycoming 

 
typ motoru 4 dobý zážehový 

 4 válec - boxer 

chlazení vzduchem 

přívod paliva karburátor 

zapalování -  

startování - 

hmotnost 115 kg 

zdvihový objem 6085 cm3 

výkon 88 kW při 2800 min-1 

kroutící moment - 

palivo benzín 100 LL 

odhad. cena - 

výrobce Lycoming 

 
typ motoru 4 dobý zážehový 

 4 válec - boxer 

chlazení vzduchem 

přívod paliva vstřikování 

zapalování -  

startování - 

hmotnost 140 kg 

zdvihový objem 6390 cm3 

výkon 160 kW při 2700 min-1 

kroutící moment - 

palivo benzín 100LL 

odhad. cena - 

Obrázek 28: O-235 [53] 

Obrázek 29: O-390 [54] 
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4.8 FLYECO 

Tato Německá firma sídlící v Leine se věnuje úpravě dieselových motorů značky mercedes pro 

použití v UL letadlech. [55] 

4.8.1 SMART CDI DIESEL ENGINE  

Jedná se o automobilový dieselový motor původně určený pro automobil Smart. Společnost 

FlyECo ho zastavuje do UL letadel. Motor je osazen reduktorem s i = 1,79 nebo 1,5 [56] 

Tabulka 31: Technické parametry motoru Smart CDI Diesel [56] 

 

4.9 JABIRU AICRAFT AND ENGINES 

Firma sídlící v Australském městě Kensington se věnuje výrobě letadel a leteckých motorů od 

roku 1988. Oficiálním dealerem těchto motorů pro českou republiku je společnos Aida d.o.o. 

sídlící na Slovinsku [57] 

4.9.1 JABIRU 2200 

Motor je vyráběn již od roku 1992 a v současné době je vyráběna jeho čtvrtá generace. Motorů 

bylo vyrobeno přes 6500 ks. TBO motoru je 2000 hodin. [58] 

 Tabulka 32: Technické parametry motoru Jabiru 2200 [58] 

 

výrobce FlyEco 

typ motoru 4 dobý vznětový 

 3 válec  

chlazení vzduchem 

přívod paliva vstřikování common rail 

zapalování -  

startování - 

hmotnost 89 kg 

zdvihový objem 799 cm3 

výkon 58,8 kW při 3800 min-1 

kroutící moment 130 Nm  

palivo diesel a JET-A1 

odhad. cena - 

výrobce Jabiru Aircraft and Engines 

typ motoru 4 dobý zážehový  

 4 válec - boxer 

chlazení vzduchem 

přívod paliva karburátor 

zapalování dvojité magneto 

startování el. startér 

hmotnost 62,3 kg 

zdvihový objem 2200 cm3 

výkon 60 kW při 3300 min-1 

kroutící moment -  

palivo benzín min RON 95 

odhad. cena 430 000 Kč 

Obrázek 31: Jabiru 2200 [68] 

Obrázek 30: Smart CDI Diesel [56] 
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 ZHODNOCENÍ MOTORŮ 

5.1 POMĚR VÝKONU KU HMOTNOSTI 

Poměr výkonu ku hmotnosti je standartní kritérium pro spalovací motory používané 

v automobilovém průmyslu. Pro kategorii ULL jak již bylo zmíněno, je hmotnost podstatným 

kritériem.  

 

Obrázek 32: Porovnání motorů podle poměru výkonu ku hmotnosti (zeleně dvoudobé zážehové 

motory, červeně přeplňované čtyřdobé zážehové motory, modře čtyřdobé zážehové motory, černě 

čtyřdobé vznětové motory) 

Jak se dalo očekávat nejlépe dopadly dvoudobé zážehové motory. Nejlepší parametry má motor 

Rotax 582 s poměrem 1,44 kW na kg. Tyto vlastnosti dvoutaktních motorů však přispívají ke 

kratším intervalům TBO a vzhledem k tomu, že všechny motory jsou navíc osazeny pouze 

karburátory, taky poměrně velké spotřebě paliva. O něco hůř jsou na tom motory čtyřdobé 

vybavené přeplňováním. Přeplňováním je docíleno vyšších výkonů při minimálním přírůstku 

hmotnosti. Přeplňované motory s elektronicky řízeným plnícím tlakem daleko méně trpí na 

ztráty výkonu motoru při poklesu atmosférického tlaku. Přeplňované motory si tak svůj poměr 

výkon ku hmotnosti udrží i ve skutečném provozu ve vzduchu. Atmosférické motory mají 

poměr ve skutečném provozu ve skutečnosti horší. Dieselové motory jsou na tom nejhůře, 

Smart CDI 0,66 kW na kg, ale poměr není tak špatný. Díky přeplňování těchto motorů si svoje 

vlastnosti udrží. V reálném provozu tak mohou být jejich parametry lepší než u některých 

zážehových motorů. Je třeba také brát v potaz, že některé motory nedisponující reduktorem 

mají maximální výkon při otáčkách nad 3000 min-1, např motor Jabiru 2200, což jsou otáčky 

velmi nevhodné pro běžně dodávané vrtule a výkon motoru tedy nelze využít.  
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5.2 ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA MOTORŮ 

Řídící elektronika u leteckých motorů je v podstatě totožná jako u motorů automobilových. 

Motory vybavené pouze karburátory řídící jednotky nemají. Plně mechanické motory mají jisté 

výhody z hlediska bezpečnosti. Optimalizace těchto mechanicky ovládaných motorů je však 

velmi těžká, a proto výrobci přecházejí na motory s řídící jednotkou, vstřikováním paliva a 

elektronicky řízeným přeplňováním. Firma ULPower vyrábí všechny svoje motory s vlastní 

řídící jednotkou ULPowers ECU. Jejich jednotka je testována podle RTCA/DO-160D 

(elektronická kompatibilita a vibrace) [59] Firmy Rotax a Lycoming osazují motory také 

řídícími jednotkami. Bohužel nebyly dohledány bližší informace o těchto řídících jednotkách. 

5.3 ŽIVOTNOST 

Každý motor má určitou životnost, u leteckých pístových motorů z důvodu bezpečnosti výrobce 

uvádí údaj TBO, čas do generální opravy motoru, který provádí specializovaný servis určený 

výrobcem motorů. Jde o podstatnou položku v ceně údržby motoru. Doba mezi TBO je uvedena 

buď v motohodinách motoru nebo době uplynulé době mezi TBO. Bohužel se nepodařilo 

dohledat tyto údaje o všech motorech, proto jsou uvedeny pouze některé. 

 

Obrázek 33: Porovnání motorů podle počtu motohodin mezi TBO (zeleně dvoudobé zážehové motory, 

červeně přeplňované čtyřdobé zážehové motory, modře čtyřdobé zážehové motory, černě čtyřdobé 

vznětové motory) 

Z grafu je vidět že dvoutaktní motory mají sice vynikající poměr výkonu ku hmotnosti, ale 

jejich životnost je podstatně menší než u ostatních typů motorů. Nejhůře podle tohoto kritéria 

vychází motor Rotax 582 s intervalem. 300 hodin mezi TBO. Přeplňované čtyřtaktní motory 

mají také kratší intervaly mezi TBO než atmosférické motory. Tento fakt je způsoben větším 

namáháním dílů motorů z důvodu přeplňování. Z grafu je také patrné, že motory větších 

výrobních společností jako Rotax, Lycoming a Continental mají interval delší než motory 

ostatních výrobců. Důvodem je, že tyto velké firmy vyrábí vetší počet motorů a dokázaly tak 

motory lépe optimalizovat pro jejich životnost. 

0

500

1000

1500

2000

2500

S
ca

rl
et

t 
3
V

W

S
ca

rl
et

t 
5
S

i

S
ca

rl
et

t 
7
S

i

S
ca

rl
et

t 
9
S

R
o

ta
x
 5

8
2

R
o

ta
x
 9

1
2
 U

L

R
o

ta
x
 9

1
2
 U

L
S

R
o

ta
x
 9

1
2
 i

S

R
o

ta
x
 9

1
4
 U

L

R
o

ta
x
 9

1
5
 I

S

L
2
0

0
0

 E
C

L
2
4

0
0

 E
B

L
2
4

0
0

 D
F

L
2
4

0
0

 D
X

S
 1

8
0

0

S
 2

1
0

0
 1

 A
S

1

S
 2

1
0

0
 U

L
T

H
ir

t 
3
5

0
3

H
ir

t 
3
2

0
3

U
L

 2
6

0
iS

U
L

 3
5

0
iS

U
L

 3
9

0
iS

Ja
b

ir
u
 2

2
0

0

O
-2

0
0

-D

IO
-3

6
0

-A
F

IO
-3

7
0

-C
L

C
D

-1
5
5

 J
et

 A

O
-2

3
5

-L
2

A

Ja
b

ir
u
 2

2
0

0

m
o

to
h
o

d
in

y

Počet motohodin do TBO



BRNO 2020 

 

 

40 
 

ZHODNOCENÍ MOTORŮ 

 
5.4 DOSTUPNOST NA ČESKÉM TRHU 

Důležitým faktorem pro výběr motoru je také jeho dostupnost a možnost servisu na domácí 

půdě. Jde o podstatný faktor, který nelze opomíjet. Při provádění servisu na motoru se do 

servisu odváží celý letoun a je nutné počítat s touto problematikou. Nejlépe jsou na tom 

samozřejmě domácí výrobci Verner motor se sídlem v Šumperku a Parma-technik s.r.o. se 

sídlem v Luhačovicích. Rakouskou společnost Rotax zastupuje v české republice společnost 

Teveso s.r.o. se sídlem v Hradci Králové a servisem motorů v Jaroměři. Další zahraniční 

firmou, která má svoje zastoupení v české republice je společnost ULPower. Zastupuje ji firma 

Vehra.CZ s.r.o. se sídlem v Olomouci. Ostatní výrobci bohužel zastoupení v ČR nemají a koupi 

a servis těchto motorů se musí řešit v zahraničí. Nejbližší dealer pro motory společnosti 

Continental je společnost Aviall Germany sídlící v Mnichově. Společnost Lycoming je na tom 

dosti podobně. Nejbližším dealerem je Společnost Global Aviation + Pier Parts GMBH 

z německého města Candel. Společnost Jabiru určila dealerem pro ČR Slovinskou společnost 

AIDA d.o.o. Pro firmy Sauer, Limbach a Hirth je nebližší dealer pro ČR přímo firma. Při 

provozu motorů, které nemají zastoupení v ČR, je potřeba počítat se zvýšenými náklady na 

údržbu těchto motorů. 

5.5  CENA MOTORŮ 

Cena je nakonec vždy jeden z hlavních parametrů, podle kterého je vybírán jakýkoliv produkt. 

Tabulka zobrazuje přehled přibližných cen motorů pro český trh včetně DPH. Bohužel nebyly 

dohledány všechny ceny, proto nejsou některé motory uvedeny. 

Tabulka 33: Přehled přibližných cen motorů 

Výrobce Motor Cena [Kč] 

Verner Motor Scarlett 3VW 

 

Scarlett 5Si 

Scarlett 7Si 

Scarlett 9S 

Scarlett 7Si 

Scarlett 9S 

205 000 

Verner Motor Scarlett 5Si 

Scarlett 7Si 

 

410 000 

Verner Motor Scarlett 7Si 

Rotax 582 

 

530 000 

Verner Motor Scarlett 9S 

 

715 000 

Rotax BRP Rotax 582 

 

140 000 

Rotax BRP Rotax 912 UL 

 

400 000 

Rotax BRP Rotax 912 ULS 

 

485 000 

Rotax BRP Rotax 912 iS 

Rotax 912 UL 
 

715 000 

Rotax BRP Rotax 914 UL 

Rotax 912 UL 

 

825 000 

Rotax BRP Rotax 915 IS 

 

1 185 000 

Limbach Flugmotoren L2000 EC 

L2400 EB 

 

460 000 

Limbach Flugmotoren L2400 EB 

L2400 EB 

 

520 000 

Limbach Flugmotoren L2400 DF 

 

640 000 

Limbach Flugmotoren L2400 DX 

 

950 000 

Sauer Flugmotorenbau S 1800 240 000 

Sauer Flugmotorenbau S 2100 1 AS1 290 000 

Sauer Flugmotorenbau S 2100 ULT 230 000 

Hirth engines Hirth 3503 250 000 

Hirth engines Hirth 3203 230 000 

ULPower Aero Engines UL 260iS 605 000 

ULPower Aero Engines UL 350iS 690 000 

ULPower Aero Engines UL 390iS 870 000 

Jabiru Aircraft and Engines Jabiru 2200 430 000 

cxcxxcxccccccccccc 
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Výrobci udávají ceny pouze za motor, navíc je třeba dokoupit díly pro zástavbu motoru.  Cena 

na zástavbu motoru tak stojí navíc dalších zhruba 50 000 Kč.  Podle uvedených údajů je vidět, 

že nejdražší motory prodává společnost Rotax. Vzhledem k tomu, že jde o dominantní firmu na 

Evropském trhu, dá se tato skutečnost předpokládat.  

5.6 PROVOZNÍ NÁKLADY 

Do provozních nákladů se mimo servisní údržby, výměny náplní motoru počítá také množství 

a cena pohonných hmot. Zda motor pracuje s automobilovým benzínem RON 95 nebo leteckým 

AVGAS 100LL nebo leteckým petrolejem JET A či dieselovým palivem pro automobilové 

motory má na provozní náklady rozhodující vliv. 

Tabulka 34: Přehled cen na letišti Příbram [60] 

 

 

 

 Oba čeští výrobci konstruují motory na automobilový benzín. Společnost Rotax dokonce 

uvádí, že některé její motory mohou pracovat s benzínem s oktanovým číslem pouze 91. 

Zatímco motory Lycoming a některé motory Continental používají palivo 100LL. Nejlevnějším 

pohonným médiem je tak JET A1.  Bohužel těchto motorů zatím není na trhu mnoho, a proto 

se většina výrobců ULL osazuje svoje letouny motory na automobilový benzín.

Typ paliva Cena bez SPD a bez DPH 

JET A1 13,50 Kč 

AVALGAS 100LL 28,50 Kč 

BA 95 20,66 Kč 
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ZÁVĚR 
Tato bakalářská práce se zabývá soustředěním informací o současně vyráběných pístových 

spalovacích motorech pro ultralehká letadla a letadla podobných kategorií ve světě. První 

kapitola je zaměřena na legislativu v České republice ohledně ultralehkých letounů a podobným 

kategoriím podle evropské a americké legislativy. Druhá kapitola je věnována teorii o 

spalovacích pístových motorech. Obsahuje rozdělení pístových motorů, krátce historický vývoj 

motorů v České republice, problematiku zástavby a provozu motorů v ultralehkých letadlech a 

jejich certifikace. Také je v této kapitole rozebrána problematika vrtulí a z toho vyplývající 

požadavky na motory. 

Největší částí je vytvoření přehledu českých a zahraničních specializovaných výrobců motorů, 

nebo firem provádějící konverzi automobilových motorů pro použití v ultralehkých letadlech.  

Přehled je strukturalizován tak, že je rozdělen na české a zahraniční výrobce. Poté na jednotlivé 

výrobce a následně na jednotlivé motory. U každého motoru je tabulka s nejdůležitějšími 

technickými informacemi. Dalšími informacemi uvedenými u motorů jsou např. doplňkové 

díly. Bohužel se nepodařilo dohledat všechny údaje ke každému motoru.  

V poslední části se práce věnuje srovnání jednotlivých motorů podle jednotlivých kritérií. 

Nejčastějším typem motorů je atmosférický čtyřdobý zážehový motor s protilehlými válci, 

spalující automobilový benzín. I v těchto motorech je mnoho rozdílných parametrů v závislosti 

na výrobci. Pokud se zaměříme na poměr váhy ku výkonu, dominují v této kategorii dvoudobé 

motory. Problémem těchto motorů je však jejich životnost, která může být i pětkrát menší než 

u čtyřtaktních motorů. Z hlediska provozních nákladů vychází nejlépe motory vznětové, 

spalující letecký petrolej JET A1. Tyto motory však nemají takový výkon jako benzínové 

motory se stejnou hmotností. 

Jako nejlepší motory pro ultralehké letouny v české republice tedy vychází atmosférické nebo 

přeplňované čtyřdobé zážehové motory s protilehlými válci, spalující automobilový benzín 

společností Rotax a ULPower Aero Engines. Motory společnosti Werner Motor svým 

hvězdicovým uspořádáním jsou vhodné pro repliky historických letadel zařazené do kategorie 

ultralehkých letadel, nikoli však pro nová ultralehká letadla, kde by byla jejich zástavba velmi 

konstrukčně složitá. Motor výrobce Parma technik s.r.o. je pro zástavbu do moderních 

ultralehkých letadle vhodnější, nedisponuje však takovým výkonem jako motory firem Rotax 

a ULPower. Obě zmíněné společnosti mají své dealerské a servisní zastoupení v české 

republice. Tím se významně zvyšuje dostupnost a zájem o motory těchto zahraničních firem. 

Největším prodejcem motorů v České republice a celé Evropě je společnost Rotax. Díky své 

dlouholeté praxi a velikosti je schopna dodávat velké množství motorů s nadprůměrnými 

parametry. To se ale také projevuje na ceně těchto motorů. V blízké době se nepředpokládá že 

by nějaká z konkurenčních firem „předběhla“ společnost Rotax. 

 Vývoj nových motorů je v letectví velmi nákladný a zdlouhavý proces. Testování a certifikace 

nového motoru trvá několik let. Proto se výrobci snaží spíše optimalizovat například pomocí 

řídící elektroniky stávající typy motorů. Protože je létání s ultralehkými letouny určeno pro 

rekreační a ne pro komerční účely, je kladen důraz na co nejmenší finanční náročnost pořízení 

a provozu těchto letounů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
Zkratka:  Popis: 

AC   Střídavé napětí 

CAS   Calibrated airspped 

CDI   Capacitive Discharge Ignitor 

CS   Certification Specifications 

ČR   Česká republika 

DC   Stejnosměrné napětí 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

EASA   European Aviation Safety Agency 

ECU   Engine control unit 

FAA   Federal Aviation Administration 

FAR   Federal Aviation Regulations 

JAR   Joint Aviation Requirements 

LAA   Letecká Amatérská Asociace  

LAA ČR  Letecká Amatérská Asociace České republiky 

LSA   Light sport aircraft 

RON   Research Octane Number 

RTCA   Radio Technical Commission for Aeronautics 

SLZ   Sportovní létající zařízení 

SPD   Spotřebitelská daň 

TBO   Time between overhauls 

UL   Ultralehký 

ULL   Ultralehký letoun 

USA   Spojené státy americké 

VFR   Visual flight rules 

VLA   Very light airplanes 
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Symbol:  Jednotka:  Popis: 

𝛼   [°]   náběžný úhel  

𝛽    [°]   zkroucení listu  

𝜑   [°]   rychlostní úhel 

𝑀𝑎    [-]   Machovo číslo 

𝑊   [m/s]   obvodová rychlost 

𝐷   [m]   průměr vrtule 

𝑖   [-]   převodový poměr 


