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ABSTRAKT 

Bakalářská práce utváří přehled používané vysokovztlakové mechanizace na 

náběžných a odtokových hranách křídel dopravních letadel. Stručně vysvětluje jejich 

princip činnosti, popisuje výhody a nevýhody jednotlivých konceptů, uvádí jejich vliv na 

aerodynamické charakteristiky a sleduje trendy použití v současné letecké dopravě. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Vysokovztlaková mechanizace, klapka, slot, náběžná hrana, odtoková hrana, součinitel 

vztlaku, úhel náběhu, odpor, pádová rychlost, zakřivení profilu. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis brings a review of leading and trailing edge high-lift devices 

used on transport aircrafts. It briefly explains its function, calculates advantages and 

disadvantages of specific concepts, shows its influence on aerodynamic performance and 

observes current trends in air public transport.  

 

KEY WORDS: 

High-lift device, flap, slat, leading edge, trailing edge, lift coefficient, angle of attack, drag, 

stall speed, wing camber. 
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ÚVOD 

V počátcích dopravního letectví provozovatelé nevyžadovali vysokovztlakové 

systémy, protože plošné zatížení křídel tehdejších letounů bylo nízké a poměr mezi 

cestovní rychlostí a rychlostmi pro vzlet a pro přistání byl přibližně 2:1. V této době se 

jednoduché klapky na odtokových hranách používaly ani ne tak ke snížení přistávacích 

rychlostí, ale spíše pro zlepšení výhledu z kabiny za letu při nízkých rychlostech, protože 

umožňovaly menší úhel náběhu. 

 

S vývojem nových a výkonnějších pohonných jednotek se zvyšovaly nejen cestovní 

rychlosti, ale s nimi také plošná zatížení křídel a pro udržení vzletových a přistávacích 

rychlostí v rozumných hodnotách už byla vysokovztlaková mechanizace křídel nezbytná. 

V této éře dopravního letectví se stále užívaly pouze klapky na odtokových hranách. 

Vyvinutí proudového motoru a jeho zapojení do komerční sféry se nutně muselo projevit 

na konstrukčním řešení letadel, která nyní musela být schopna větších maximálních 

rychlostí. Konkrétně zavedením šípového křídla, čímž došlo k dalšímu zvýšením plošného 

zatížení. Šípové křídlo má horší vztlakové charakteristiky při nízkých rychlostech, což ve 

spojení s dalším nárůstem plošného zatížení křídel nutně vyžadovalo vyšší součinitele 

vztlaku CL. 

 

Kvůli větším vzletovým a přistávacím rychlostem raných proudových letounů se 

musely celosvětově prodloužit vzletové a přistávací dráhy (dále RWY). Existují však 

ekonomická omezení délky RWY, bezpečnostní omezení vzletových a přistávacích 

rychlostí a také rychlostní omezení pro pneumatiky. Proto bylo potřeba nových a 

výkonnějších vysokovztlakových systémů. Z jednoduchých klapek na odtokových hranách 

se vyvinuly štěrbinové, dvou-štěrbinové a troj-štěrbinové Fowlerovy klapky. Na 

náběžných hranách se objevily nejprve pevné sloty a jednoduché Krügerovy klapky, poté 

výsuvné, troj-poziční sloty a VC Krügerovy klapky.  

 

Složitost vysokovztlakových systémů pravděpodobně vyvrcholila u Boeingu 747. 

Od té doby je patrný trend spíše zjednodušovat koncepty kvůli nižší pořizovací cenně a 

také menším nákladům na údržbu, ovšem při zachování vysokých výkonů. 
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1. PROČ VYSOKOVZTLAKOVÉ SYSTÉMY 

Pro moderní dopravní letouny je efektivní vysokovztlakový systém jedním 

z hlavních kriterií při konstrukci křídla. Poměr mezi cestovními rychlostmi a rychlostmi 

pro přistání a pro vzlet je v dnešních dobách velmi vysoký. Profil křídla konstruovaného 

pro transsonické rychlosti nebude vykazovat vhodné aerodynamické charakteristiky při 

rychlostech nízkých, které jsou pro vzlet a pro přistání nutná. K eliminaci tohoto 

nedostatku je nutno sofistikovaného vysokovztlakového systému na náběžných a 

odtokových hranách křídla letounu. V dokumentu společnosti Boeing je zmíněno [1]: 

 

Zvýšení součinitele vztlaku CL o hodnotu 0,1 je dovoluje snížit úhel letounu při 

přiblížení o 1°, což dovoluje zkrácení podvozku a uvolnění místa pro náklad o hmotnosti 

635kg.  

Zvýšení CL o 1,5% je umožňuje nárůst užitečného zatížení přibližně o 2994kg při 

neměnné přibližovací rychlosti.  

 

Zvýšení poměru vztlaku ku odporu L/D o 1% je ekvivalentní prodloužení 

maximálního doletu přibližně o 278km což odpovídá nárůstu užitečného zatížení zhruba o 

1271kg. 

    

Vysokovztlakové systémy zvyšují schopnost profilu vyvozovat vztlak. To 

umožňuje větší hodnoty maximální vzletové hmotnosti (MTOW), což se příznivě projeví 

na celkovém doletu a ceně letu. Nižší vzletové a přistávací rychlosti snižují nároky na 

délku RWY a také šetří pneumatiky. Bez vysoko-vztlakové mechanizace by moderní 

dopravní letoun nesplňoval nároky na letové výkony a na bezpečnost.  
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2. ZÁKLADNÍ PRINCIP ČINNOSTI 

Nejnižší rychlost nutná k udržení letounu ve vzduchu je pádová rychlost (Vs). Při 

vzletu a při přistání se letadla pohybují rychlostí 1,3 násobku Vs. Z hlediska bezpečnosti se 

jedná o nejkritičtější fáze letu. S Vs je úzce spojen pojem součinitel vztlaku CL a jeho 

maximální hodnota CLmax. Během zpomalování letu CL (popisuje schopnost křídla vyvolat 

vztlak) roste se snižujícím se dynamickým tlakem. Tento nárůst je vybuzen navyšováním 

úhlu náběhu α. Během zpomalování v bodě zvaném kritický úhel náběhu αcrit dojde 

k odtržení proudu od křídla, kdy hodnota vztlaku poklesne. V tomto bodě je hodnota CL 

největší => CLmax. Aktuální rychlost za těchto podmínek odpovídá Vs. Je klíčové pádové 

rychlosti konkrétních letounů analyzovat a co nejvíce snížit vhodnými aerodynamickými 

metodami. Vztah pro rychlost letu se získá vyjádřením z rovnice pro vztlak:  

 
Při ustáleném letu se vztlak L rovná tíze letadla G: 

 
Z této rovnice lze vyčíst, že snížení rychlosti lze dosáhnout menší hmotností 

letadla, nebo zvětšením hodnot veličin ve jmenovateli: 

 

 Hustoty ρ, ta je ovšem dána výškou letu a ovlivnit nelze, 

 Nosné plochy křídla S, což v důsledku zvýší aerodynamický odpor se všemi jeho 

negativními důsledky[3], 

 CL. 

 

Jediným vhodným řešením jak snížit pádovou rychlost letu je tedy nárůst 

součinitele vztlaku CL. Což zajišťuje vysoko-vztlaková mechanizace třemi různými 

způsoby: 

 

 Zvětšením zakřivení profilu, 

 Ovlivněním mezní vrstvy, 

 Efektivním zvětšením plochy křídla. 

 

Na křídlech můžeme pozorovat různé kombinace těchto technik pro dosažení hodnot 

CL vhodných pro vzletovou a přistávací část letu. Mezi možné systémy patří vztlakové 

klapky na náběžných i odtokových hranách a různá zařízení ovlivňující mezní vrstvu. 

Zařízení ovlivňující mezní vrstvu se dají rozdělit na dvě kategorie: 

 

 Aktivní – Aktivně ovlivňují mezní vrstvu ve smyslu jejího částečného/úplného 

odsávání nebo naopak dodáním energie vyfukováním přídavného proudu vzduchu z křídla 

na klapku nebo rovnou z klapky. Touto metodou lze docílit velmi vysokého nárůstu CL, 

ovšem objevují se také různé komplikace. Obecně lze říci, že tyto zařízení je těžké 

uspořádat na křídle, jsou náročná na konstrukci, drahá na výrobu a jsou vyšší hmotnosti. 

Způsobují též vysoké klopivé momenty ve smyslu na hlavu. Kvůli těmto nedostatkům není 

jejich použití na dopravních letadlech vhodné a probíhá spíše v experimentální rovině. 

 

 Pasivní – Mezní vrstva je ovlivňována díky aerodynamickým vlastnostem těchto 

systémů. Řadíme mezi ně sloty, štěrbinové klapky a vířiče. 
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Obr. 2-1: Některé typy vysoko-vztlakové mechanizace a jejich vliv na nárůst CLmax[2]. 

 

Všechny vysoko-vztlakové systémy mají své výhody a nevýhody, jejich principy 

činnosti se liší a jsou také různě efektivní, co se týče nárůstu CLmax (Obr. 2-1). Použitím jen 

jednoho typu zařízení nelze dosáhnout optimálních výkonů, proto dochází ke kombinacím 

jednotlivých konceptů, z nichž některé jsou výhodnější než druhé (Obr. 2-1). Stejně tak je 

důležité uspořádání na křídle. Celkové účinky vysokovztlakové mechanizace na letounu 

závisí na vhodné kombinaci, konstrukci, použití a umístění na křídle, proto dochází k velmi 

odlišným hodnotám celkových CLmax u konkrétních letounů (Obr. 2-2).  

 
                Obr. 2-2: Efekt vysokovztlakové mechanizace na celkový CLmax [12]. 
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3. ZAŘÍZENÍ NA NÁBĚŽNÝCH HRANÁCH 

Zařízení na náběžných hranách dovolují pilotovi ovlivňovat tvar a geometrii 

náběžné hrany křídla, které potom vykazuje jiné aerodynamické charakteristiky. Obecně 

jsou tyto systémy konstruovány tak, aby zpozdily odtržení proudu vzduchu a tím umožnily 

dosahovat vyšších hodnot α. Nárůst CLmax je způsoben právě možností letu za větších úhlů 

náběhu (Obr. 3-1). Díky tomu jsou tyto systémy obecně vhodné v přistávací konfiguraci a 

méně výhodné při vzletu, protože ke vztlaku přispívají až při vyšších hodnotách α. Každý 

koncept má jisté výhody a nevýhody a každý koncept bude rozebrán v následujících 

odstavcích. 

 

     
  

      Obr. 3-1: Vliv zařízení na náběžných hranách na vztlakovou charakteristiku. 
 

3.1 Pevný slot 

Pevný slot je ve své ryzí podobě tvořen pouze fixní úzkou štěrbinou mezi 

přetlakovou a sací oblastí na profilu blízko za náběžnou hranou (Obr. 3-2). Štěrbinou 

dochází k profukování proudu mezi těmito oblastmi a tím dochází k oddalování bodu 

odtržení mezní vrstvy [3]. Tato konstrukce tedy umožňuje let za nižších rychlostí 

zvyšováním hodnoty kritického úhlu náběhu αcrit ve srovnání s běžným profilem bez 

pevného slotu. Při použití pevného slotu lze dosáhnout nárůstu CLmax o hodnotu 0,2-0,3. 

 

Historicky je pevný slot prvním zařízením na náběžné hraně konstruovaným pro 

zlepšení aerodynamických výkonů profilu. V roce 1919 tento koncept poprvé realizoval 

Handley Page. Od té doby byl pevný slot úspěšně a pravidelně používán na letounech 

s nízkými cestovními rychlostmi.  
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             Obr. 3-2: Pevný slot [4] 

  

 

 Výhodou pevného slotu je jednoduchost konstrukce a tím i nízká pořizovací cena. 

Hlavní nevýhoda spočívá ve velkém odporu, který slot generuje při cestovních rychlostech. 

Tím, že je slot stále ve vysunuté pozici, je proud vzduchu rozrušen a vyvozený odpor 

nevyhovuje požadavkům na letové výkony u subsonických letounů. 

3.2 Výsuvný slot 

Výsuvné sloty jsou dvojího druhu: 

 

 Řízené: Vysouvají se a zasouvaní pomocí kontrolního mechanismu. 

 Automatické: Vysouvají se a zasouvají automaticky na základě působícího tlaku 

vzduchu. 

Jedná se o malé profily s vysokým zakřivením umístěné na náběžné hraně křídla, které 

vyvozují vysoké sací síly na jednotku plochy (Obr. 3-3) [4]. Této vlastnosti se využívá u 

automatických slotů k jejich vysunutí pomocí sacích sil působících na slot při velkých 

úhlech náběhu. Udržení v dané pozici potom zajišťuje vzduch proudící vytvořenou 

štěrbinou. 

 

U řízených slotů zajišťuje vysouvání mechanismus zvaný “slat-track“ (Obr. 3-4). 

Princip tohoto systému je velmi jednoduchý. Slot se ze své výchozí pozice posouvá po 

pevných kolejničkách až do úplného vysunutí. Mezi nevýhody tohoto systému patří 

množství válců nezbytných pro zajištění přesné a pevné pozice slotu během vysouvání a 

také nároky na prostor, který nemůže být využit pro umístění palivových nádrží uvnitř 

křídla. Tento koncept také obsahuje několik dílů, včetně ložisek, které podléhají pravidelné 

výměně a tím snižují celkovou spolehlivost systému.  
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  Obr. 3-3: Sloty a klapky na letounu A300 

 

Profily vybavené sloty na náběžných hranách mají vyšší hodnoty maximálního 

součinitele vztlaku CLmax, ale také vyvozují nežádoucí odpor. Proto jsou sloty během 

cestovních rychlostí zasunuté a používají se až ve fázi přistání. Není vhodné používat 

pouze sloty, protože vyžadují velký úhel náběhu, což není vhodné během vzletu. Nabízí se 

však možnost kombinovat sloty s klapkami na odtokové hraně. Dobře lze sloty využít na 

koncích křídel, na profilu před křidélky, aby se obtékající proud vzduchu neodtrhával při 

větších úhlech náběhu a byla zachována dobrá řiditelnost a stranová stabilita letadla [3]. 

Vysouvání slotů může být urychleno nebo zpomaleno ventily na odtokové nebo náběžné 

hraně slotu, kde se také může nacházet pružina nebo druh napínacího zařízení zabraňující 

otřesům, které se jinak mohou vyskytovat. 

 

 
 

     Obr. 3-4: Systém vysouvání výsuvného slotu “slat-track.“[4] 
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Vzhledem k vysokému aerodynamickému zatížení působícímu na slot je nutné použít 

materiál, který odolá různým letovým podmínkám. Proto povrch slotů tvoří alespoň 1,6mm 

tlustá vrstva slitiny hliníku, což zajistí ochranu před korozí, kroupami a také před srážkami 

s ptáky. Vysouvací systém je standardně z titanu nebo vysoce pevné oceli. Tyto materiály 

odolávají velkému zatížení v ohybu, jenž na konstrukci působí ve vysunuté poloze.  

 

 Sloty se standardně můžou nacházet ve dvou různých pozicích, tedy vysunuté a 

zasunuté. Nicméně u některých moderních letadel existuje ještě třetí pozice, kdy je slot 

vysunut jen částečně a nevyvozuje tudíž takový odpor. To umožňuje používání slotů i 

během vzletové fáze.   

3.3 Troj-poziční výsuvný slot 

Troj-poziční výsuvný slot je spolu s Krügerovou klapkou nejpoužívanějším 

vysoko-vztlakovým zařízením na náběžné hraně v současné letecké dopravě. Funguje na 

stejném principu jako obyčejný výsuvný (dvoj-poziční) slot, navíc se však dá nastavit do 

třetí pozice, vhodné pro vzletovou fázi (Obr. 3-5). Obvykle je na každém křídle letounu 

umístěno 3-6 panelů slotů, které ovlivňují tvar náběžné hrany křídla během letu. Během 

letu za nízkých rychlostí se každý slot vysouvá po dvou a více kolejničkách ve směru 

dopředu a dolů. Ve druhé (střední) pozici, je slot vysunut jen částečně a sice tak, aby jeho 

odtoková hrana těsnila s vrchní stranou křídla. Utěsnění je zajištěno pomocnými spoji, 

které se při vysouvání slotu pohybují po drahách ve tvaru písmene S a otáčejí slotem ve 

smyslu proti rotaci probíhající na již zmíněných kolejničkách. Tím nedochází k vytvoření 

štěrbiny mezi slotem a náběžnou hranou křídla a systém tak dosahuje lepších L/D 

charakteristik. Na současných dopravních letounech dochází k eliminaci pomocných spojů 

a sloty jsou pevně uchyceny pouze k hlavním kolejničkám pro zjednodušení konstrukce. 

Například u Boeingu 777 je utěsnění vyřešeno tvarem pevné náběžné hrany křídla, který 

přesně zapadá do odtokové hrany slotu při vzletové pozici. Oproti tomu u letounu A320 ve 

vzletové konfiguraci je slot pouze vysunut pod menším úhlem než při konečné pozici a 

utěsnění je nahrazeno malým rozměrem vytvořené štěrbiny. 

 

    
 

Obr. 3-5: Pozice slotu při různých fázích letu. 
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V přistávací konfiguraci je slot plně vysunut pod úhlem 20°-38° a vytváří štěrbinu 

mezi pevnou náběžnou hranou, stejně jako již zmíněný výsuvný nebo pevný slot[5]. 

 

3.4 Sklopná náběžná hrana 

Sklopná náběžná hrana má menší účinnost než slot. Jak název napovídá, v principu 

se jedná o sklopení přední části profilu tak, aby bylo dosaženo většího zakřivení [3]. 

Sklopení je zajištěno jednoduchým mechanismem (Obr. 3-6). Náběžná hrana rotuje kolem 

čepů a tím se sklápí dolů při zachování hladkého povrchu profilu. Tento koncept je vhodný 

k použití u tenkých profilů, tudíž pro stíhací letouny, pro které byl i navržen. Hlavní 

nevýhodou je malý poloměr zakřivení vrchní strany křídla, což způsobuje odtržení proudu 

vzduchu a tím pádem horší vztlakové charakteristiky a větší odpor. Z tohoto důvodu se u 

dopravních letounů tento konstrukčně jednoduchý typ vztlakové klapky, až na výjimky, 

nepoužívá. Při nadzvukových rychlostech, kde se kvůli větším úhlům šípu křídla vytváří 

stabilní vír generující vztlak, tento problém nenastává [5].    

 

 

   Obr. 3-6: Sklopná náběžná hrana[5]. 

 Přesto tento typ vztlakové mechanizace našel uplatnění v letecké dopravě. V roce 

2004, společnost Airbus vyvinula zcela nový koncept sklápěcího mechanismu (Obr. 3-7) 

pro letouny A350 a A380 [6]. Během vysouvání sklopná náběžná hrana zcela těsní s horním 

povrchem křídla. Díky tomu proud vzduchu není připojen k vnitřní straně křídla příliš dlouho. 

Výsledkem je zvýšený vztlak za nízkého odporu a zároveň zajišťuje odtržení proudu vzduchu 

na vnitřní straně křídla dříve než na vnější, což je žádoucí jev [7]. Bohužel ve srovnání 

s běžnou sklopnou náběžnou hranou je tento mechanismus mnohem složitější. Je za potřebí 

čtyř závěsných ramen pro každý panel používající rotační vysouvací systémy. U A380 je tento 

typ klapky výhodný kvůli velké hloubce křídla (až 3m), kde by použití slotů mělo za následek 

příliš velkou hmotnost křídla. 
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                        Obr. 3-7: Sklopná náběžná hrana u letounu A380 [7] 

3.5 Jednoduchá Krügerova klapka 

Jednoduchá Krügerova klapka se skládá z panelu na spodní straně náběžné hrany 

křídla (Obr. 3-8). Zavěšení na předním konci panelu umožňuje její rotační pohyb směrem 

dolů a dopředu do pozice, ve které původně přední hrana plochy klapky utěsní mezeru 

mezi pevnou náběžnou hranou křídla a nyní zadní hranou vlastní plochy Krügerovy 

klapky. Panel svírá s horizontální rovinou křídla úhel od 60° do 80°. Tento typ klapky je 

vysunut pouze během přistávací fáze, kdy generuje vyšší vztlak a snižuje pádovou rychlost 

letounu, tím, že prodlužuje tětivu a zvětšuje zakřivení profilu. Krügerova klapka je 

nejjednodušším zařízením na náběžné hraně používaném u současných dopravních 

letounů. Její základní nevýhodou je neefektivnost při nižších úhlech náběhu. 

Existují různé způsoby umístění Krügerovy klapky, ale všechny mají stejný efekt 

na aerodynamiku. Obvykle jsou umístěny na vnitřní straně křídla v kombinaci se sloty na 

vnější straně křídla k zajištění podélné stability letounu. Například u Boeingu 707-320 jsou 

použity tři Krügerovy klapky na vnitřní straně křídla a 5 slotů na straně vnější. 
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               Obr. 3-8: Jednoduchá Krügerova klapka [4] 

 

3.6 Krügerova klapka se zaoblenou hranou 

Jak už bylo zmíněno, jednoduchá Krügerova klapka není efektivní při nižších 

hodnotách α. Tento nedostatek lze částečně vylepšit použitím zaoblené hrany na náběžné 

hraně klapky. Tento typ je použit například u Boeingu 727, kde se vyskytuje v jediném 

exempláři na vnitřní straně křídla v kombinaci se čtyřmi sloty na straně vnější. Zaoblená 

hrana není nic jiného než panel uchycený na konci Krügerovy klapky ve sklopené poloze. 

(Obr. 3-9). K uchycení slouží pomocné spoje rotující zároveň s vysouváním celé klapky 

[5]. Kvůli zaoblenému konci klapky nedochází k odtržení proudu na širším spektru hodnot 

úhlu náběhu. Tento typ Krügerovy klapky je tedy méně náchylný na změny úhlu náběhu.   

 

 

            
    

                              Obr. 3-9: Krügerova klapka se zaoblenou hranou 
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Jednoduchá i Krügerova klapka se zaoblenou hranou jsou obvykle používány jako 

dvou-poziční systémy, jejichž vysunutá pozice zajišťuje součinitel vztlaku vhodný pro 

přistání.  Je možná i třetí pozice optimální pro vzlet, ta však vyžaduje složitější a 

nákladnější systém vysouvání a proto se nepoužívá na současných dopravních letounech. 
 

 Pevné Krügerovy klapky jsou oproti slotům lehčí a jednodušší z konstrukčního 

hlediska. Jejich výrobní proces je jednodušší a také výsuvný systém méně komplikovaný. 

Jejich hlavní nevýhoda spočívá v možnosti využití jen pro přistání. Při vzletu nebo 

cestovních rychlostech nejsou výhodné, protože nevytváří štěrbinu mezi klapkou a 

náběžnou hranou křídla a produkují tak nežádoucí odpor (Obr. 3-10).  

 

  
   

          Obr. 3-10: Krügerova klapka se zaoblenou hranou [4] 

3.7 VC Krügerova klapka 

Nebo též Krügerova klapka s proměnlivým zakřivením je dalším vylepšením již 

zmíněných klapek. Tento systém byl vyvinut společností Boeing v roce 1958 (Obr. 3-11), 

jedná se o aplikování technologie adaptivního křídla na Krügerovu klapku. Smysl 

adaptivního křídla používaného na některých bojových letounech spočívá ve schopnosti 

profilu reagovat změnou zakřivení na různé letové podmínky. Kromě aktivních zařízení 

ovlivňujících mezní vrstvu je tato technologie dalším směrem ve vývoji vysokovztlakové 

mechanizace. Tvar jednoduché a Krügerovy klapky se zaoblenou hranou je limitován 

aerodynamickým tvarem spodní strany profilu křídla. Panel tvořící VC Krügerovu klapku 

je však z pružného materiálu (obvykle ze skelných v láken), což umožňuje dosáhnout 

lepšího tvaru a také aerodynamických vlastností.  
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Obr. 3-11: VC Krügerova klapka použitá u Boeingu 747[5] 

 

Toto vylepšení ovšem přináší i komplikace. Ukotvení na křídle je složité (Obr. 3-

12). Panel tvořící klapku musí být také pružný ve směru kolmém na náběžnou hranu křídla. 

To je zatištěno panely ze skelných vláken, které jsou uchyceny pouze pomocí dvou kotev. 

Aby nedocházelo k deformaci panelu během letu následkem tlaku vyvozovaného 

nabíhajícím proudem vzduchu, musí být panely menších podélných rozměrů. Je tedy 

potřeba více segmentů než při použití pevných Krügerových klapek, zhruba dvakrát tak 

velké množství. To pochopitelně zvýší pořizovací cenu.  

 

   
 

    Obr. 3-12: VC Krügerova klapka [4]. 

 

Tento systém nedokáže měnit zakřivení profilu během cestovních rychlostí, je to 

vysoko-vztlakové dvou-poziční zařízení vhodné ve vysunuté poloze pouze pro přistání. 

Experimenty s přidáním třetí pozice vhodné pro vzlet nebyly úspěšné [5]. 
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4. ZAŘÍZENÍ NA ODTOKOVÝCH HRANÁCH 

Obecně tyto zařízení při vysunutí zvyšují efektivní zakřivení profilu. Jejich hloubka 

obvykle dosahuje 15%-20% tětivy. Všechny typy výrazně navyšují hodnotu CLmax bez 

změny sklonu křivky vztlakové charakteristiky (Obr. 4-1). Další pozitivní efekt je snížení α 

při CLmax, což zlepšuje geometrická omezení během vzletové a přistávací fáze, které 

doprovází krajní hodnoty α. Vychylování klapek ovšem také zvyšuje klopivé momenty ve 

smyslu na hlavu, které je nutné kompenzovat účinkem vodorovných ocasních ploch, 

konkrétně jejich větším zatížením. Toto zatížení se stává silovým přídavkem k tíze letadla, 

kterou musí nosné plochy udržet ve vzduchu. Pak konečný účinný přírůstek CLmax nebude 

tak vysoký, jak ho způsobuje samotná klapka, ale bude redukován tímto přídavným 

zatížením od VOP zhruba o hodnotu 0,1-0,3 [3]. 

 

         Obr. 4-1: Vliv vztlakových klapek na vztlakovou charakteristiku. 

 

4.1 Jednoduchá klapka 

Je nejjednodušším typem klapky na odtokové hraně (Obr. 4-2). V podstatě je to část 

odtokové hrany křídla zavěšená na čepech umístěných na úrovni tětivy profilu. To 

umožňuje sklopení odtokové hrany směrem dolů, čímž se zvýší zakřivení profilu a tím 

dojde k odpovídajícímu nárůstu CLmax. Hloubka klapky dosahuje v průměru 20-30% tětivy 

a maximální hodnotu CLmax lze zvýšit přibližně o 0,9 [3]. Úhel při sklopení je limitován 

hodnotou zhruba 20°. Při vyšších úhlech totiž dochází k odtrhávání proudu vzduchu na 
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horní straně profilu. Tato klapka je z konstrukčního hlediska velmi jednoduchá, ovšem 

kvůli omezení úhlu sklápění se u moderních dopravců nepoužívá [5].  

 

4.2 Odklápěcí klapka 

Odklápěcí klapka Obr. 4-3 se skládá z panelu jednoduše připevněnému ke spodní 

straně křídla, který se odklápí směrem dolů a efektivně tak mění místní zakřivení profilu. 

Pevná část křídla nad klapkou brání předčasnému odtrhávání proudu při vychýlení klapky, 

v prostoru mezi klapkou a pevnou zadní částí křídla vzniká oblast nižšího tlaku, do které je 

nasáván proud z horního povrchu křídla [3]. Hloubka klapky dosahuje 25-30% délky 

tětivy. Tento typ klapky vyvozuje nepatrně větší vztlak než jednoduchá klapka, zároveň ale 

generuje větší odpor. Dříve byla tato klapka běžná u vojenských letadel, kvůli nedostatku 

efektivity a velkému produkovanému odporu je však dnes její použití vzácné a u 

moderních dopravců se nevyskytuje [9]. Je nicméně možné ji použít jako aerodynamickou 

brzdu, na rozdíl od spoileru totiž vyvozuje odpor beze ztráty vztlaku. 

 

     
      Obr. 4-3: Odklápěcí klapka [4] 
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4.3 Štěrbinová klapka 

Štěrbinová klapka (Obr. 4-4) je podobná klapce jednoduché. Hlavním rozdílem je 

štěrbina vznikající mezi pevnou konstrukcí křídla a náběžnou hranou klapky při vysunutí. 

Ta umožňuje profukování proudu vzduchu ze spodní na vrchní stranu křídla, což 

stabilizuje mezní vrstvu. To umožňuje vysunutí klapky pod úhlem až 30°-35°. Štěrbinová 

klapka tedy využívá všech tří způsobů zvyšování vztlaku. Zvyšuje zakřivení profilu, 

užitečnou plochu křídla a oproti předchozím klapkám i ovlivňuje mezní vrstvu.  

V důsledku dosahuje lepších vztlakových charakteristik. Dobré aerodynamické výkony 

štěrbinových klapek velmi závisí na tvaru štěrbiny, což vyžaduje vysoké nároky na design 

náběžné hrany klapky. K vytvoření štěrbiny je také nutný složitější vysouvací 

mechanismus. Štěrbinová klapka se přes všechny výhody u moderních dopravních letadel 

nepoužívá. Zvětšení užitečné plochy křídla je totiž příliš malé a následující systémy jsou 

proto výhodnější. 

      

4.4 Fowlerova klapka 

Fowlerova klapka (Obr. 4-5) se oproti klapce štěrbinové kromě sklopení ještě 

vysune. Tím zvýší zakřivení profilu a význačně zvětší užitečnou plochu křídla. Nárůst 

vztlaku vyvozeného na křídle je výrazný, CLmax se zvyšuje až o 100%. Podobně jako u 

štěrbinové klapky je zde důležitá konstrukce náběžné hrany klapky, jejíž tvar má velký vliv 

na výsledný aerodynamický výkon. 

 

Fowlerova klapka byla velmi rozšířeným zařízením na prvních typech proudových 

letadel. Po nějaké době byla nahrazena komplikovanějšími, sofistikovanějšími dvoj- a troj-

štěrbinovými klapkami. Dnešní trend je používat jednodušší systémy, proto je tento typ 

klapky mezi současnými dopravci velmi oblíben a můžeme jej pozorovat na téměř všech 

moderních dopravních letounech. Důvodem je vysoký nárůst vztlaku při téměř neměnném 

odporu. 
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      Obr. 4-5: Fowlerova klapka použitá na Boeingu 747SP[5]. 

 

Fowlerova klapka lze vysunout do úhlu přibližně 40°, resp. při vyšších úhlech 

ztrácí na efektivitě. Částečně vysunutá klapka se dobře chová při různých úhlech náběhu α, 

proto je vhodná i pro vzletovou fázi letu. Úplným vysunutím se pro změnu dosáhne 

optimálních vztlakových charakteristik pro přistání.      

4.5 Více-štěrbinové klapky 

I přes všechny zmíněné výhody Fowlerovy klapky někteří dopravci používají dvou- 

nebo dokonce tří-štěrbinové klapky. Další štěrbiny umožní ještě lepší profukování proudu 

vzduchu. Také lze dosáhnout větších úhlů při sklopení, které ještě zvýší zakřivení profilu a 

užitečnou plochu křídla. Přidáním dalších štěrbin nicméně vzrůstá technická náročnost 

konstrukce celého systému, hlavně výsuvného mechanismu. Existují tři hlavní koncepty 

dvou-štěrbinových klapek, které nejsou ničím jiným než různými přístupy vytvoření další 

štěrbiny na štěrbinové klapce. 

 

4.5.1 Dvou-štěrbinová klapka s pevnou lopatkou 

Dvou-štěrbinová klapka s pevnou lopatkou (Obr. 4-6) je rozdělena na dvě části a 

sice, na lopatku, což je vlastně klapka menších rozměrů, a vlastní konstrukci klapky. 

Aerodynamicky tvarovaná lopatka je pevně přichycena na konstrukci klapky tak, že 

vytváří další štěrbinu. Úhel vychýlení dosahuje až 55°. Pevné umístění může působit větší 

odpor během vzletové fáze, kdy není klapka vychýlena na maximální úhel. Tomuto 

problému lze předejít jednoduše tak, že při vzletu se klapka vysune pouze pod takovým 

úhlem, aby byla druhá štěrbina utěsněna. Tak je dosaženo lepšího poměru vztlaku ku 

odporu, ale úhel vychýlení není zcela optimální. Oproti obyčejné štěrbinové klapce 

dosahuje tento systém vyšších CLmax, na druhou stranu je také těžší a dražší [5].  
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Obr. 4-6: Dvou-štěrbinová klapka s pevnou lopatkou použitá u letounu DC-9/MD-80 [2]. 

4.5.2 Dvou-štěrbinová klapka s pohyblivou lopatkou 

Dvou-štěrbinová klapka s pohyblivou lopatkou (Obr. 4-7) se snaží vyřešit problém 

nežádoucího odporu pevně umístěné lopatky během vzletu. Zde lopatka při zasunuté pozici 

těsně přiléhá na náběžnou hranu klapky, čímž šetří prostor uvnitř křídla. V první fázi 

vysunutí (úhel vychýlení 5°-15°), používané ve vzletové konfiguraci, v této pozici vůči 

náběžné hraně setrvává a působí jako obyčejná štěrbinová klapka s dobrými poměry mezi 

vyvozovaným vztlakem a odporem. Při plném vychýlení se lopatka pomocí kruhových 

kolejniček od vlastní klapky oddělí a vytvoří druhou štěrbinu. Oproti obyčejné štěrbinové 

klapce zde vznikají větší nároky na design. Aby bylo dosaženo maximálního potenciálu, je 

potřeba sofistikovaného vysouvacího mechanismu, což se projeví na ceně zařízení. 

  

           Obr. 4-7 Dvou-štěrbinová klapka s pohyblivou lopatkou [2]. 
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4.5.3 Dvou-štěrbinová klapka s lopatkou na odtokové hraně 

Tento typ klapky (Obr. 4-8) je z konstrukčního hlediska ještě náročnější a složitější 

než typ předchozí. Liší se umístěním lopatky za odtokovou hranou vlastní klapky. Typické 

úhly vychýlení jsou 30°-35° pro vlastní klapku a dalších 28°-30° pro lopatku. Celkem tedy 

60°-65°[5]. V porovnání s předchozími dvou-štěrbinovými koncepty vyvozuje větší vztlak 

(při stejných rozměrech tětivy profilu v zasunuté pozici). 

 

Obr. 4-8: Dvou-štěrbinová klapka s lopatkou na odtokové hraně na letounu A300 [4]. 

4.5.4  Troj-štěrbinová klapka 

 Je vlastně syntézou dvou předchozích zařízení (Obr. 4-9). Na náběžné hraně hlavní 

klapky je umístěna pohyblivá lopatka, stejně tak na hraně odtokové. Protože všechny tři 

segmenty musí být navzájem propojeny a při vysunutí zaujímat předem dané polohy vůči 

sobě i vůči proudu vzduchu, je celý mechanismus velmi náročný na konstrukci. U tohoto 

typu klapky lze dosáhnout celkového úhlu vychýlení až 80°. Ze všech předchozích 

vztlakových systémů zde dochází k největšímu přírůstku CLmax. Troj-štěrbinová klapka se 

proto používá u letounů s velkým plošným zatížením na křídlech. Působí ovšem také 

vysoké klopivé momenty ve smyslu na hlavu, které je nutné kompenzovat účinkem 

vodorovných ocasních ploch, což je další komplikace. Celkově je systém složitý a velmi 

těžký. Bylo prokázáno, že celková omezení mechanismu, jeho váha a náklady na 

konstrukci jsou vyšší, než aerodynamické zisky [11]. Přesto jsou troj-štěrbinové klapky 

k vidění u některých moderních dopravních letounů, konkrétně například u Boeingů 727, 

737 a 747. 
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        Obr. 4-9: Troj-štěrbinová klapka použitá na Boeingu 737[5]. 
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5. ZÁVĚR 

Je patrné, že v dnešních dobách dopravní letoun bez efektivního 

vysokovztlakového systému nelze provozovat. Vztlaková mechanizace je nezbytná pro 

splnění bezpečnostních požadavků v přistávací a vzletové fázi letu. Snižuje pádovou 

rychlost, délku RWY potřebnou pro vzlet a pro přistání a zvyšuje maximální hodnotu 

užitečného zatížení. Všechny tyto změny se příznivě projeví na letových nákladech. Proto 

lze pozorovat snahu různých dopravců o zavedení co nejvýhodnějších a nejefektivnějších 

vysokovztlakových systémů.  

 

Základní rozdělení typů vysokovztlakové mechanizace závisí na umístění na 

náběžné nebo odtokové hraně. Obě umístění mají svá pro i proti a také způsob, kterým 

dochází k navýšení CLmax se u nich liší. Mezi nejúčinnější a nejpoužívanější patří 

Fowlerova klapka a štěrbinové klapky na odtokové hraně. Troj-poziční sloty a různé 

variace Krügerovy klapky potom na hraně náběžné. Jednotlivé systémy je vhodné 

navzájem kombinovat a také specifické rozmístění na křídle přináší lepší výsledky. 

Všechny možné variace se pro každý daný typ letounu testují a vybírají se přirozeně ty 

nejvhodnější.   

 

Ideálním zařízením při současném trendu je koncept jednoduché konstrukce co 

nejnižší hmotnosti zajišťující vysoký nárůst CLmax za minimálního zvýšení odporu během 

celého spektra hodnot α. O dosažení těchto kvalit se vývojové týmy pokouší různými 

způsoby. Nejintenzivněji se výzkum zabývá aplikováním technologie adaptivního křídla do 

komerční sféry. Další cestou je snaha o ekonomicky výhodnou konstrukci systému aktivně 

ovlivňujícího mezní vrstvu. Certifikace nové technologie ovšem může v letecké dopravě 

trvat i desítky let, proto se dopravci zaměřují spíše na drobná vylepšení již uvedených 

konceptů. Během posledních let v tomto směru udělala největší pokrok společnost Airbus, 

jejíž moderní letouny užívají velmi promyšlené, účinné, ale přitom jednoduché systémy. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

α 

αcrit 

ρ 

 …. Úhel náběhu. 

…. Kritický úhel náběhu. 

…. Hustota. 

CL  …. Součinitel vztlaku. 

CLmax 

D 

g 

G 

L 

m 

S 

Vs 

MTOW 

VOP 

RWY 

 

 …. Maximální součinitel vztlaku. 

…. Odpor. 

…. Tíhové zrychlení. 

…. Tíhová síla. 

…. Vztlak. 

…. Hmotnost. 

…. Nosná plocha křídla. 

…. Pádová rychlost. 

…. Maximální vzletová hmotnost. 

…. Vodorovné ocasní plochy. 

…. Vzletově přistávací dráha. 
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