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VŠEOBECNÉ	LETECTVÍ SKYLEADER 400

SKYLEADER 
400NOVÁ VLEČNÁ

„ČTYŘSTOVKA“ PATŘÍ MEZI NEJNOVĚJŠÍ PŘÍRŮSTKY VLEČNÝCH ULTRALEHKÝCH LETA-
DEL. JEDNÁ SE O PĚKNÉ ROBUSTNÍ CELOKOVOVÉ LETADLO ČESKÉ VÝROBY, NAVRŽENÉ PRO 
ZÁKLADNÍ I POKRAČOVACÍ PILOTNÍ VÝCVIK, REKREAČNÍ LÉTÁNÍ A VLEKÁNÍ VĚTROŇŮ.

kého odporu nutné celý proces provést 
buď s více otevřenou plynovou přípustí, 
nebo podstatně rychleji.

Ve  všech letových režimech i  kon-
figuracích se letadlo chová normálně 
– prostě tak, jak to pilot od  letadla oče-
kává. Mírné i ostré zatáčky jsou příjemně 
stabilní, v  klidném ovzduší letadlo ne-
vyžaduje téměř žádné zásahy do  řízení 
a krásně si vykružuje otočku za otočkou. 
Na minimální rychlosti křídlo mírně varu-
je a pád má běžný průběh se znatelným 
poklesem přídě pod horizont – 
prostě při přetažení letadlo pěkně 

zantně účinné. Jako drobný nedostatek 
bych viděl absenci třetí polohy elektric-
ky ovládaných klapek. Výrobce udává 
nastavení první polohy na  10° a  druhé 
polohy na  35°. Ovladač klapek je však 
řešen polohovými spínači, takže není 
možná plynulá regulace. Osobně jsem si 
plně vysunuté klapky vyzkoušel, ale vět-
šinu běžných přistání jsem pak prováděl 
na  klapky v  první poloze. Tato konfigu-
race umožní letadlu příjemné a  plynu-
lé vyrovnání, podrovnání a  dosednutí, 
na  rozdíl od  plně vysunutých klapek, 
kdy je z důvodu vysokého aerodynamic-

Každý, kdo trochu sleduje dění 
v  jihlavské továrně Jihlavan Air-
planes, tuší, že „čtyřstovka“ je 

následníkem oblíbené KP-2U Sovy, vy-
ráběné aktuálně v mírně modifikované 
verzi pod označením Skyleader 200. 
„Dvoustovku“ jsme vám na  stránkách 
Flying Revue představili již před osmi 
lety. Na novém typu však bylo provede-
no mnoho konstrukčních změn a  dalo 
by se nakonec říci, že nezůstal kámen 
na kameni. Křídlo sice vychází z původ-
ní konstrukce lichoběžníkového tvaru 
s pevným centroplánem, ale má mírně 
zmenšené rozpětí, kratší křidélko a no-
vou štěrbinovou klapku místo původní 
Fowlerovy. Trup je také přebudován, 
sedadla posádky jsou umístěna vedle 
sebe a jsou pohodlně široká. Ocasní 
plochy mají jinou geometrii a podvozek 
s řízeným příďovým kolem není zataho-
vací jako u 200, ale je pevný s kvalitním 
odpružením a  ukotvený v  pevné části 
centroplánu.

První dojmy z létání
Na  „čtyřstovku“ jsem se přeškolil 

na  letišti v  Rakovníku, kde ji mají v  ae-
roklubu pro vlekání, letecký výcvik 
a  rekreační létání. Vzhledem k  aktuál-
ní meteosituaci se létalo na  dráze 27. 
Byl jsem zvědavý, jak si letadlo poradí 
s dvěma vcelku urostlými piloty na palu-
bě na  dráze, která je výrazně do  kopce. 
Dobře si pamatuji své vzlety s  Cessnou 
152 ve dvojím obsazení z nedávné navi-
gační soutěže na  tomto letišti, kde jsme 
po dlouhém rozjezdu měli na konci drá-
hy jen pár metrů. „Čtyřstovka“ mě vel-
mi příjemně překvapila svým krátkým 
rozjezdem a  rychlým odpoutáním, po   
němž následovalo ustálené stoupání cca  
600–800 ft/min (tj. cca 3–4 m/s). V  sóle 
jsem po  vzletu stoupal na  plný plyn 
i 1000 ft/min (tj. přes 5 m/s). Tyto výkony 
jsou samozřejmě dané jednak stokoňo-
vou verzí motoru Rotax 912 a za letu sta-
vitelnou vrtulí, která dokáže silný výkon 
motoru přenést do vzduchu, ale zároveň 
také dobrou aerodynamikou celého leta-
dla a udržením nízké prázdné hmotnosti.

Druhým překvapením při letech 
na okruhu byla účinnost velkých (přistá-
vacích) klapek. S těmito plně vysunutými 
klapkami se musíte trefit na každé letiš-
tě, i  když si necháte třeba omylem více 
výšky na  finále, nemluvě o  pohodlné 
opravě delšího rozpočtu při nouzácích. 
Prostě plně vysunuté klapky jsou ra-

 Text: Patrik Sainer  ●  Foto:  M. Chovan a P. Sainer
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i  „dvoustovky“. Na  důvod změny jsem 
se zeptal přímo ředitele továrny Radka 
Filipa při naší diskuzi po  odlétání testu. 
Kromě zjednodušení výroby byl hlavním 
důvodem silný klopivý moment Fowlero-
vy klapky. A  musím uznat, že „čtyřstov-
ka“ téměř nevyžaduje práci s vyvážením. 
Osobně jsem vyvážení nastavoval pouze 
při testování zvýšené cestovní rychlosti, 

Křídlo, trup a podvozek
Jak jsem již naznačil v  úvodu, byla 

u  původního lichoběžníkového křídla 
vyměněna vztlaková klapka z Fowlerovy 
na  štěrbinovou. Tato změna mě vcelku 
překvapila, protože právě krásně mecha-
nicky provedená Fowlerova klapka je jed-
nou z předností původní Sovy a následně 

a nezáludně upadne, jak se sluší a patří. 
Lety se zcela vypnutým motorem jsou 
také nezáludné, letadlo je dobře řiditelné 
a přistání je hladké. Musíte si dát pozor 
jen na  již zmíněnou razantní účinnost 
plně vysunutých klapek a vysouvat je, až 
když na ně skutečně přijde čas. Přistání 
se staženým motorem mi přišlo skoro 
strmější než s  motorem vypnutým, což 
přisuzuji veliké ploše stavitelné vrtule 
o vysokém průměru, která na volnoběh 
letadlo účinně brzdí.

Delší letecký výlet
Již po  prvních pár okruzích jsem si 

uvědomil, že kabina a sedačky jsou vcel-
ku pohodlné, a byl jsem zvědavý, jak se 
v nich budu cítit po „odsezených“ dvou až 
třech hodinách v kuse. Musím uznat, že 
ergonomie sedačky i  její provedení jsou 
dobré a ani delší let nebyl utrpením. Při 
delším výletu jsem otestoval cestovní re-
žimy letadla (dále uváděné hodnoty platí 
pro obsazení v  sóle, ale s  téměř plnými 
osmdesátilitrovými nádržemi a  docela 
těžkou cestovní taškou na sedadle kopi-
lota). Příjemná reálná cestovní rychlost 
je cca 160 km/h, dosáhl jsem jí na 4600 
otáček a plnicí tlak 23 in Hg. Když jsem při 
jiném přeletu zkusil trochu více spěchat, 
nastavil jsem otáčky na 5100 a plnicí tlak 
na  25 in Hg a  cca po  30 minutách jsem 
ulétl vzdálenost 90 km, což mi za aktuál-
ního večerního termického klidu a  bez-
větří dalo pěknou průměrnou rychlost 
cca 180 km/h. Spotřeba paliva se během 
testu pohybovala okolo 16 l/h při běžném 
provozu – pár okruhů, nějaké kratší lety 
do prostoru (většinou ve dvojím obsaze-
ní) a delší let ekonomickou cestovní rych-
lostí cca 160 km/h (v sólo obsazení). Sa-
mozřejmě při „rychlém“ cestovním letu 
bude spotřeba o něco vyšší.

né a nožní řízení je nastavitelné na kaž- 
dém pedálu zvlášť, ovladač stavění je 
však přímo na  pedálech, a  tak změna 
vyžaduje zanoření pod palubní desku. 
Na  kniplu je ovladač hydraulické brzdy 
– jednoduchá páka s  možností areta-
ce. Brzdy jsou ovládány společně pro 
pravé i  levé kolo bez diferencia-
ce brzdného účinku a  pro dané 

faltové dráze se však objevily mírné šimy 
příďového kola. Nutno však dodat, že 
test jsem prováděl v červenci v extrém-
ně vysokých teplotách, cca 37 °C ve stí-
nu, a nad rozpálenou černou asfaltovou 
dráhou byl vzduch tak řídký, že jsem mu-
sel přistávat na dost zvýšené rychlosti, 
obzvláště s  ohledem na  dvojí obsazení 
a dost plné palivové nádrže. Po odlehče-
ní příďového kola přitažením řízení šimy 
přestaly a  při pomalejší jízdě se již ne-
projevily. Výrobce nabízí též jako výbavu 
na přání montáž tlumiče kmitů.

Uspořádání kabiny 
a ovládací prvky

Pohodlné sedačky jsou uspořádány 
vedle sebe a mezi nimi je umístěn ovla-
dač palivových nádrží a trimu. V letadle 
jsou dvě čtyřicetilitrové palivové nádr-
že, tj. celková kapacita je 80 litrů pali-
va, a  jsou umístěny v  křídlech. Letadlo 
se řídí kniplem umístěným konvenčně 
mezi nohama pilota. Sedačky jsou pev-

kdy jsem si trošku převyvážil dopředu. 
Ale například při letech na okruhu na vy-
vážení vůbec nemusíte sáhnout. Celé kří-
dlo je složeno ze tří částí – obdélníkového 
centroplánu se zabudovaným pevným 
podvozkem a levého a pravého lichoběž-
níkového křídla ukončeného slušivým 
vřetenem se zabudovaným přistávacím 
reflektorem. Výhodou pevného cent-
roplánu s podvozkem je jednoduchá ma-
nipulace s letadlem na zemi po odpojení 
křídel a  snadný transport jak na vozíku, 
tak nouzově třeba i po vlastní ose na silni-
ci. Přitom zůstal zachován veliký rozchod 
i rozvor kol hlavního podvozku, a tudíž jak 
pojíždění, tak vzlety a přistání jsou velmi 
komfortní.

Podvozek letadla je proveden pre-
cizně a  na  českých, často dosti „hrbo-
latých“ letištích funguje dobře. Nohy 
hlavního podvozku jsou zabudovány 
do  centroplánu a  kola jsou vlečena 
s  odpružením gumovými bloky a  hyd-
raulickou brzdou. Příďové kolo je řiditel-
né a zároveň částečně vlečené s odpru-
žením pomocí šikmé pružné tyče. Řízení 
příďáku funguje dobře na  zpevněných 
i  nezpevněných plochách a  i  poloměr 
otáčení je vyhovující. Při přistání na as-

●   Netradiční provedení překrytu kabiny.

●  Noha hlavního podvozku s odpružením.

●  Vřeteno křídla se zabudovaným  
 přistávacím reflektorem.●  Štěrbinová vztlaková klapka.
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Parametry SKYLEADER 400
ROZMĚRY

Rozpětí 9,1 m

Délka 6,4 m

Výška 2,4 m

Šířka kabiny 1,1 m

Plocha křídla 11,27 m2

Efektivní štíhlost křídla 7,43

VÁHY A KAPACITA NÁDRŽÍ

Maximální vzletová hmotnost 472,5 kg

Prázdná hmotnost 295 –326 kg

Maximální objem nádrží 2x 40 l (60 kg)

POHONNÉ JEDNOTKY

Motor ROTAX 912 UL/ULS

Maximální výkon 80 –100 HP

Vrtule 2- nebo 3listá 
na zemi nebo ve vzduchu stavitelná

RYCHLOSTI (MTOW)

Maximální přípustná rychlost (Vne) 260 km/h

Návrhová cestovní rychlost (Vc) 200 km/h

Návrhová rychlost obratů (Va) 146,5 km/h

Minimální rychlost s klapkami (VS0) 63 km/h

Minimální rychlost bez klapek (VS1) 73 km/h

VZLET A PŘISTÁNÍ

Délka vzletu 250 m

Délka přistání 220 m

letadlo jsou plně dostatečné. Zbytek 
ovládacích prvků je umístěn na palubní 
desce. Ve středové části se nachází ply-
nová přípusť a  sytič, nad ní je elektro-
nické nastavení otáček vrtule a ovladač 
klapek. Palubní deska skýtá dostatečný 
prostor pro umístění různých modifikací 
avioniky. Letadlo se dodává standardně 
s  „kulatými“ analogovými přístroji, což 
považuji za perfektní volbu. Plně digitál-
ní avionika od různých dodavatelů je sa-
mozřejmě nabízena dle přání zákazníka 
za příplatek.

Uspořádání palubní desky bych vy-
tkl dvě drobnosti. Tou první je umístění 
vypínače přídavného palivového čer-
padla hned vedle magnet motoru. Pří-
davná pumpa se zapíná vždy na každý 
vzlet a přistání a hned po vzletu se opět 
vypíná, což může při náročnější situaci 
vést k nechtěnému vypnutí jedné řady 
magnet. Tato drobnost je však velmi 
jednoduše individuálně řešitelná pře-
hozením úsekového vypínače do  jiné 
polohy. Druhou věcí je umístění ovlada-
če záchranného systému. Je zcela před-
pisově umístěn přímo před pilotem, 
ale v  horní části palubní desky, kde se 
každý „chytá čeho může“ při nastupo-
vání a vystupování z letadla, a tak hrozí 
nebezpečí nechtěného odpálení rakety 
na zemi při opomenutí jejího okamžité-
ho zajištění po  zastavení motoru. Na-
víc je ovladač hůře přístupný z  pozice 
kopilota, což není zrovna příjemné pro 
instruktora při výcviku. Umístění ovla-
dače tak, aby nebyl v kolizi s ostatními 
důležitými prvky, je však vždy velmi ná-

ročný oříšek a jelikož testované letadlo 
bylo prototyp, bude se volbě ideální po-
lohy výrobce ještě věnovat.

Motory a vrtule
Testované letadlo bylo osazeno mo-

torem Rotax 912 s maximálním vzletovým 
výkonem 100 ks a za letu stavitelnou vrtulí 
Woodcomp s ovladačem umožňujícím re-
žim konstantních otáček nebo ruční nasta-
vení. Výrobce umožňuje zástavbu i  jiných 
pohonných jednotek včetně aktuální no-

vinky turbodmychadlem přeplňovaného 
Rotaxu 915. Letadlo s 915 je již ve výrobě 
a  bude sloužit pro testování jak zástavby 
motoru, tak letových parametrů pro aero-

vleky těžkých moderních větroňů. V nabíd-
ce jsou také různé druhy vrtulí od pevných, 
na zemi stavitelných až po za letu stavitel-
né od různých výrobců. Osobně si myslím, 
že 912 o výkonu 100 ks je dobrou volbou 
pro aerovlekový provoz, pro čistě turistické 
létání by dle mého názoru plně postačova-
la verze o výkonu 80 ks. 

Shrnutí
Skyleader 400 je pohodlné letadlo 

s  nezáludnými letovými vlastnostmi. Je 
kvalitně dílensky zpracované, bezpečné 
a  nabízí širokou škálu využití jak v  roz-
manitém klubovém provozu, tak pro 
jednotlivce. Není to žádný extra rychlý 
cestovní stroj, ale zase nabízí jednodu-
chý vzlet i  přistání rovněž na  kratších 
a  méně kvalitních plochách a  zároveň 
pohodlí při delších leteckých výletech. 
Také má výborné vlastnosti při aero-
vlecích a  dokážu si jej představit jako 
pořádného dříče při leteckém výcviku. 
Za přívětivou cenu vám poskytne mno-
ho práce a potěšení!   

Na  první pohled upoutá na  ULL 
nezvyklé otevírání kabiny. Nastu-
pování je příjemné a  prostřední 

sloupek nijak ve výhledu nevadí na zemi 
ani ve  vzduchu. V  kokpitu je vše dobře 
a dosažitelně uspořádáno. Ani pro pilota, 
který nedrží hladovku, je v  kabině dost 
prostoru. Trochu obavy budí jednodu-
ché, ničím nejištěné vypínače magnet, 
které jsou umístěny těsně vedle přídav-
ného palivového čerpadla. Dovedu si 
představit situaci, kdy v turbulenci nebo 
při jiné nenadálé situaci pilot sáhne 
po paměti a vypne jednu řadu. Pojíždění 
je nezáludné, přední kolo je takové napůl 
vlečené, napůl řízené, ale funkční. Po hr-

bolatém letišti nejsou patrné žádné rázy. Brzda podvozku je na kniplu. Umožňuje 
aretaci, což se hodí při parkování nebo zahřívání motoru. Pro piloty z velkých le-
tadel je pro pojíždění potřeba trochu cviku. Start, vzlet i další let jsou absolutně 
nezáludné. I když stroj nepatří do kolektivu 200+, ničemu to nevadí. Na řízení letoun 
reaguje dobře ve všech režimech. Zajímavostí je pádová rychlost při volnoběhu bez 
klapek s vypasenou posádkou. Ta je znatelně vyšší, než by pilot očekával. Letoun 
má tendenci padat po křídle a před pádem ani příliš nevaruje. Je to trochu překva-
pení, protože na stoupací režim se dá na minimálce téměř „pověsit na vrtuli“. No 
co, trocha rychlosti navíc nikdy není na škodu. Přiblížení a přistání je také zcela bez 
problémů. Vzhledem ke kategorii by možná našla uplatnění nějaká mezipoloha kla-
pek mezi velkými a přistávacími. 

Martin Chovan

Možnost krátce vyzkoušet tento 
stroj jsem uvítal mimo jiné i proto, 
že pro létání s GA letadly a plach- 

tění jsem v ultralightu delší dobu neseděl 
a  už se mi po  lehkých a  hbitých strojích 
zastesklo.

Očekával jsem derivát známé „Sovy“, 
nicméně 400 je dle mého zcela jiný stroj. 
Plejáda výkonných dolnoplošných ultra-
lightů poslední doby je přeci jen trochu 
jednotvárná, ale „čtyřstovka“ mne zau-
jala na  první pohled. Elegantní vřetena 
na  koncích křídel, ne zcela běžné řešení 
zavírání kabiny i  poloha překrytu poně-
kud více vzadu než je běžné dělá ze Sky-
leaderu 400 zajímavé a  pěkné letadlo. 

Moc důvěryhodně na mě však nepůsobily filigránské bovdeny řízení vlečeného pří-
ďového podvozku, ale zkrátka letadlo se mi na první pohled líbilo. Se svými 195 cm 
jsem se do kabiny vešel pohodlně, jen stavění nožních pedálů je trochu komplikované 
a je nutné jej provést ještě před usazením se do kokpitu. Rozmístění ovládacích prvků 
je konvenční – nic jsem nehledal, a to je důležité. Mé obavy z bovdenů na vlečeném 
„příďáku“ se rozplynuly po prvních metrech pojíždění, podvozek je perfektní, řízení 
přesné a krásně „žehlí“ nerovnosti. Letové vlastnosti jsou jednoduše bezproblémové. 
Letadlo dělá vše jak má, příjemnost řízení a harmonizace výchylek a účinku kormidel 
je příkladná. Snad jen cestovní rychlost bych uvítal o trochu vyšší a myslím, že v tom-
to parametru bude čtyřstovka možná trochu pod průměrem svých konkurentů. Po-
někud mě překvapila účinnost vztlakových klapek v přistávací konfiguraci, zde bych 
možná uvítal tři polohy, protože může nastat situace, kdy malé budou málo a velké 
prostě moc. Skyleader byl vybaven vlečným zařízením a trochu jsem litoval, že nebyla 
možnost vyzkoušet aerovlek, ale dá se předpokládat, že to bude pro tento druh pro-
vozu dobrý stroj.

Filip Malina

●  Zástavba motoru Rotax 912 ULS.●  Prostor pro zavazadla za sedačkami.


