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PŘEDSTAVENÍ LETADEL 
 
Staré přísloví „Používej při práci vhodný nástroj“ platí jak v tesařství, tak ve vzdušném boji. Úkoly 
bojového letectva, jako vybojování vzdušné nadvlády, zajištění blízké podpory pozemních vojsk, údery 
hluboko na území nepřítele, atd. mají protichůdné požadavky. Silné pancéřování letounu, které chrání 
pilota při útoku na postavení protiletadlového dělostřelectva je velkou nevýhodou v manévrovém 
vzdušném boji. Úspěch ve vzduchu vyžaduje důkladné znalosti všech silných a slabých stránek letadla. 
Následující kapitola v charakterizuje a shrnuje bojovou úlohu každého letadla, které můžete pilotovat. 
 
1.1 F-15C „Eagle“ 
F-15C Eagle je často označován jako nejlepší stíhací letoun na světě. Byl konstruovaný tak, aby 
v parametrech překonal svůj protějšek, sovětský Mig-25 „Foxbat“. Už  po tři dekády je páteřním letounem 
americké vzdušné obrany. F-15C je oproti základnímu modelu F-15A, vybaven modernější avionikou a 
zbraňovými systémy. Ve službě ozbrojených sil Izraele, Saudské Arábie a U.S.A. má na svém kontě přes 
100 vzdušných vítězství bez ztráty jediného letadla na vlastní straně.  
F-15C je vynikající v boji na vzdálenosti mimo vizuální dosah (BVR). Díky Dopplerovskému radiolokátoru 
firmy Raytheon AN/APG-63 při dalekém vzdušném boji exceluje  jak ve vyhledání cíle, tak v jeho 
spolehlivé identifikaci a ve schopnosti na něj udeřit střelami AIM-120 AMRAAM a AIM-7M ještě předtím, 
než nepřítel vůbec může odpovědět. Orel má určitá omezení v blízkém manévrovém vzdušném boji. 
Střela AIM-9 Sidewinder, která je ve výzbroji od roku 1960, nemá tak výborné parametry jako současné 
ruské tepelně naváděné střely.  Piloti Orla by měli obecně upřednostňovat „energetický boj“ na vyšších 
rychlostech před obraty na nižších rychlostech, zvláště proti hbitějším protivníkům.  
Integrovanou palubní výzbroj tvoří 20 mm rotační šestihlavňový kanon systému Gatling (pojmenován 
podle svého vynálezce Richarda J. Gatlinga) M61A1 Vulcan firmy General Electric, se zásobou 940 
nábojů (s kadencí 4000 nebo 6000 ran/min.). Používané střelivo: cvičné náboje M55A1 a M55A2 (Target 
Practice/TP), cvičné trasírující M220 (TP-Tracer), protipancéřové M53 (Armor-Piercing Incendiary/API), 
tříštivotrhavé zápalné M56 (High Explosive Incendiary/HEI), tříštivotrhavé zápalné trasírující XM242 (HEI-
Tracer) a modernější střelivo série PGU ráže 20 mm, které zahrnuje cvičné náboje PGU-27/B (TP), její 
trasírující verzi PGU-30/B (TP-T) a náboje s kombinovaným protipancéřovým  tříštivotrhavým zápalným 
účinkem PGU-28/B (SAPHEI). 
První verzí byla F-15A s její dvoumístnou variantou F-15B, dále následovaly F-15C a D. Poslední verzí 
používanou USAF je dvoumístná víceúčelová verze F-15E/F Strike Eagle. Tato verze je vybavena 
modernějším palubním radiolokátorem Hughes AN/APQ-70 (kromě plnohodnotného režimu pro vedení 
vzdušného boje je schopen vyhledávat i pozemní cíle), se systémem řízení zbraní AWG-27, dále 
palubním počítačem IBM Honeywell ASK-6, má upravenou avioniku a vybavení kabiny. Pro vedení 
operační činnosti v noci (stejně jako u A-10) se používá střeleckého a navigačního zařízení LANTIRN 
(Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night) v podvěsném kontejneru.  Pohonnou jednotku 
tvoří dvojice motorů Pratt & Whitney F100-PW-229 s max. tahem po 129 kN. Integrovaná výzbroj zůstala  
stejná jako u verze C (jeden kanon M61A1 Vulcan ráže 20 mm), ale se zásobou jen 510 nábojů. Pro 
vzdušný boj nese letoun prakticky stejnou výzbroj jako F-15C a pro ničení pozemních cílů může nést 
celou škálu řízené a neřízené protizemní munice.   
V současné době probíhají závěrečné operační zkoušky letounu nejnovější generace F/A-22 Raptor 
konsorcia Boeing - Lockheed Martin, který má v následujících letech nahradit letouny F-15 ve výzbroji 
USAF.  
 
F-15C 
Délka:    19,40 m (63’ 9”) 
Výška:    5,63 m (18’ 8”) 
Rozpětí:   13,05 m (42’ 10”) 
Rychlost:   2,5+ Machu ve výšce 0 m/hladina moře  (1875 mph) 
Dostup:   19812 m (65,000’) 
Max. vzlet. hmotnost:  30600 kg (68,000 lb) 
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1.2 A-10A „Thunderbolt II“ 
Málokdo nazývá toto letadlo jeho pravým jménem „Thunderbolt II“. Namísto toho spíše slýcháváme 
přezdívku „Warthog,” (Prase bradavičnaté) a mnohem častěji zkratku „Hog“ (Prase). 
Byl vyprojektován firmou Fairchild, jako letoun pro přímou podporu (CAS) k nasazení proti velkým 
uskupením sovětských tanků v období studené války.  Prase je silně pancéřován a nese na palubě 
impozantní náklad zbraní, včetně smrtícího sedmihlavňového rotačního protitankového kanónu General 
Electric GAU-8/A Avenger ráže 30 mm. Zbraň je v trupu umístěna excentricky (vlevo od osy), což 
kompenzuje moment sil vznikajících při otáčení svazku hlavní. Kanon je poháněn dvěma hydraulickými 
motory a může střílet dvojí rychlostí (2100 nebo 4200 ran/min.). Bezčlánkový zásobovací systém má 
kapacitu 1350 nábojů, ale obvykle obsahuje jen 1175 nábojů. Používájí se tři typy nábojů : tříštivotrhavé 
PGU-13/B (HEI), cvičné PGU-15/B (TP) a podkaliberní protipancéřové PGU-14/B (API), s jádrem 
o průměru 15mm vyrobeném z ochuzeného uranu, který je schopen na vzdálenost 1200 m probít pancíř o 
síle 50 mm. 
Šířilo se úsilí stáhnout A-10 z aktivní služby, ale tento záměr byl smeten se stolu po hvězdném výkonu 
během války v Perském zálivu v roce 1991 a při operaci Freedom v Iráku v roce 2003. 
A-10A létaly velmi nízko, využívaly terén, aby nebyly odhaleni nepřátelskými pozemními raketovými 
prostředky protivzdušné obrany (SAM). Avšak, v malé a přízemní výšce se dostávaly do palebné zóny 
protiletadlového dělostřelectva. Z tohoto důvodu je letadlo silně pancéřováno, včetně „titanové vany“ pro 
ochranu pilota.  Když bylo sníženo nebezpečí ohrožení SAM začaly A-10A při plnění úkolů létat ve 
středních výškách a tím se bezpečně dostaly z dosahu protiletadlových děl. Pro plnění úkolů v noci se 
používá podvěsného kontejneru se střeleckým a navigačním zařízením LANTIRN (stejně jako u F-15E).    
A-10 je podzvukový letoun, který může nést pro vlastní obranu střely AIM-9 Sidewinder, a není předurčen 
k blízkému manévrovému boji, proto by se mu měl vyhýbat. Unese ohromný náklad zbraní k ničení 
pozemních cílů, ale postrádá sílu konkurovat prostředkům specializovaným pro vzdušný boj. Při střetu 
s nepřátelským stíhačem by měl pilot využít vysoké zatáčivosti A-10 a natočit příď (se smrtícím 30 mm 
kanónem) na útočníka.  Když útočník proletí kolem, musí rychle vybrat letoun a přidáním tahu motoru 
provést mezní zatáčku a zamířit opět na protivníka. 
V současné době je ve vývoji letoun nové generace F-35 JSF (Joint Strike Fighter) firmy Lockheed Martin. 
Jsou vyvíjeny tři verze F-35 značené A, B, C. Verze A je letoun s klasickým startem a přistáním (CTOL), 
určený pro americké letectvo (USAF). F-35B je verze se zkráceným startem a přistáním (STOVL) a je 
určená jednotkám námořní pěchoty (USMC) a část také pro USAF, kde nahradí dosud neocenitelné A-10 
Thunderbolt II. F-35C má kolmý start i přistání a je určena pro námořní letectvo (US Navy). Je plánováno, 
že USMC, USAF a US NAVY dostanou nové F-35 nejdříve v roce 2010.  
 
A-10A 
Délka:    16,26 m (53’ 4”) 
Výška:    4,47 m (14’ 8”) 
Rozpětí:   17,53 m (57’ 6”) 
Rychlost:   0,56 Mach ve výšce 0 m/hladina moře  
Dostup:   13600 m (45,000’) 
Max. vzlet. hmostnost: 22680 kg (51,000 lbs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
1.3 Su-25 „Frogfoot“ 
Su-25 Frogfoot (u nás přezdívaný „Hrábě“) se vzhledově vůbec nepodobá americké A-10, ale přitom je 
konstruován ke stejnému účelu: jako bitevní letoun pro přímou podporu pozemních vojsk (Close Air 
Support/CAS) s úkolem ničení pozemních cílů. Su-25 je postaven tak, aby mohl operovat z neupravených 
a nezpevněných ploch v blízkosti bojiště, může nést kontejner s náhradními díly, s externím zdrojem,  
pumpu pro ruční tankování a dalším „samoobslužným“ vybavením. Dokáže využít širokou paletu 
podvěsné výzbroje pro plnění předurčených úkolů, od proti radarové výzbroje přes výzbroj na poškození 
vzletových a přistávacích ploch až po výzbroj na ničení tanků.  
Pilotní kabina je před palbou protiletadlového dělostřelectva a ze zbraní menších ráží za letu v přízemních 
a malých výškách chráněná pancířem z titanu a zpevněným krytem kabiny s neprůstřelným čelním štítem. 
Su-25 letí v malé výšce, po zachycení mobilního cíle se vynoří, odpálí zbraně a zmizí přechodem do 
přízemní výšky schován terénem. Su-25 je prokazatelně nejsilnějším bitevním letadlem v arsenálu 
Východu.  
Su-25 není určen pro blízký manévrový boj. Jeho hlavní a jednoduchou obranou před vzdušnými hlídkami 
je únik. Pokud je napaden, měl by pilot Su-25 operovat v extrémně malých výškách, tím bude bránit 
nepřátelským stíhačům, aby se v střemhlavém letu pustili za ním. S využitím terénu, se musí snažit otočit 
přídí k hrozícímu nebezpečí. 
Varianty Su-25 jsou následující Su-25K je základní verze pro export (tyto stroje byly i ve výzbroji naší 
armády), dále Su-25UB je dvojmístná bojově-výcviková verze a její exportní varianta je značena UBK 
(jeden stroj byl také ve výzbroji naší armády), Su-25BM je vlekač cílů, Su-25UTG je dvojmístná verze pro 
výcvik přistání na letadlových lodích, Su-25T/TM je modernizovanou variantou s přepracovanou 
konstrukcí, výkonějšími motory, s novým radioelektronickým vybavením a výzbrojí, její exportní verze je 
značená TK, Su-25UT je vlastně výcviková verze varianty T. Su-25SM je označení pro poslední 
modernizovanou verzi, která zahrnuje instalaci nového palubního radioelektronického vybavení, nové 
uspořádání kabiny vybavené multifiünkčními displeji a použití nových zbraňových systémů. Cílem je zvýšit 
efektivitu při působení proti pozemnám cílům hlavně za zhoršených povětrnostních podmínek, zvýšit 
nosnost letounu, rozšířit schopnosti působení proti vzdušným cílům (lze použít PLŘS krátkého a středního 
dosahu R-60, R-27R(E), R-77 (RVV-AE) a R-73, a snížit pracovní zátěž pilota zjednodušením obsluhy.  
 
Su-25 
Délka:    15,53 m (50’ 11”) 
Výška:    4,80 m (15’ 9”) 
Rozpětí:   14,36 m (47’ 11”) 
Rychlost:   0,8 Machu (925 km/h) ve výšce 0 m/hladina moře 
Dostup:   7000 m (22,965’) 
Max. vzlet. hmotnost:  17600 kg (38,800 lbs) 
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1.4 Su-27 „Flanker B“ 
Su-27 Flanker a jeho následovníci jsou jedny z nejúchvatnějších a nejvýkonnějších letadel na světě, 
navržené aby porazily chvástavou F-15. Flanker se narodil v době slábnoucí studené války a neměl lehké 
začátky. Počáteční konstrukce se potýkala s vážnými problémy.  Pozdější rozpad Sovětského svazu 
překazil jeho širší zavedení do výzbroje a nedal mu možnost, aby se předvedl jako nejlepší letadlo světa. 
Su-27 je „ušitý“ pro vzdušný boj, ne pro útoky na pozemní cíle. Flanker vyzbrojený střelami R-27 (AA-10) 
Alamo má úžasné schopnosti v boji mimo vizuální dosah. Zatímco s použitím přilbového zaměřovače a 
vynikající rakety R-73 (AA-11) Archer s excelentní manévrovací schopností, vysoce citlivou IR hlavicí a 
možností odpálení z libovolného úhlu,  spolu s přebytkem tahu a vysokou obratností samotné Su-27 je 
v boji tvrdým protivníkem. Manévry na vysokých úhlech náběhu pomáhají pilotovi udržet protivníka 
v zaměření palubních zbraní. A také jeho velká zásoba paliva mu umožňuje stále bojovat, zatímco většina 
západních letadel již „letí na vzduch“ (má posledních pár kapek paliva). Může nést až deset 
protiletadlových řízených střel, což je značný arzenál.  
Skeptici kritizují avioniku a uspořádání kabiny Su-27, jmenovitě omezené možnosti sledování/napadení 
několika cílů současně,  závislost na pozemním řídícím a kontrolním stanovišti a vysoké pracovní zatížení 
pilota, ale naproti tomu jsou jeho pasivní optoelektronické systémy (EOS) schopny vyhledat a napadat cíle 
bez radarového signálu (který by varoval protivníka). Jsou vedeny diskuze o tom, zda jsou manévry na 
vysokých úhlech náběhu (jako klouzání po ocase a famózní „Kobra“) použitelnou bojovou taktikou nebo 
jen podívanou na leteckých přehlídkách.  
Stroje Su-27 prošly od doby svého vzniku řadou modernizačních úprav, které se projevily nejen použítí 
modernějšího radioelektronického vybavení, avioniky, zbraňových systémů, uspořádání kabiny  ale i 
dotkly se i systému řízení letounu a konstrukce draku. Kromě verze Su-27A/B existuje dále dvojmístná 
cvičně-bojová verze Su-27UB, dvojmístný víceúčelový stíhač dalekého dosahu Su-30 (původně Su-
27PU/UBT), specifická dvojmístná (pilot + operátor) bitevní stíhací-bombardovací verze Su-34 (původní 
označení Su-27IB), která má nahradit zastarávající Su-24(M) a exportní víceúčelová stíhací verze Su-
27SK. Postupnými úpravami draku letadla, které vedly ke zlepšení aerodynamických a letových vlastností, 
modernizací radioelektronického a přístrojového vybavení, zbraňových systémů a použitím modernějších 
a lepších motorů vznikl během let moderní víceúčelový stíhací  letoun, který v mnohém překonává 
původní Su-27. Díky velkému počtu podstatných změn dostal nové typové označení Su-35 (více informací 
je uvedeno v kapitole o Su-33) a supermoderní varianta Su-37 (poprvé představen v r.1996)  
Základní stíhací verze Su-27 je páteřním stíhacím letounem ve výzbroji vojenských vzdušných sil Ruské 
federace (VVS RF) a v současné době probíhá jejich postupná modernizace na víceúčelovou variantu Su-
27SM (vycházející z exportní varianty SK). Ze všech čtyř set letadel Su-27 zařazených v ruském letectvu 
se modernizace dotkne pouze letadel vyrobených nejvýše před čtrnácti lety. U této modernizované verze 
lze používat nové PLŘS R-77M (RVV-AE) a celou škálu protizemní výzbroje, zejména protizemní řízené 
střely a pumy.  Je vybavena novým radiolokátorem s dokonalejší ochranou proti rušení, novým 
optolektronickým systémem (OEPS-27) s laserovým dálkoměrem,  novým navigačním systémem (A737), 
a v kabině jsou instalovány dva nové multifunkční displeje (MFI-9). Zvýšila se vzletová hmotnost (na 
33000 kg), ale i bojová nosnost letounu (na 8000 kg).  Letoun je vybaven zařízením pro tankování paliva 
za letu. Pohonnou jednotku tvoří motory Ljulka AL-31F s měnitelným vektorem tahu a v budoucnu mají být 
nahrazeny výkonnějším motorem AL-31M2.   
 
Su-27 
Délka:    21,94 m (71’ 11”) 
Výška:    5,93 m (19’ 5”) 
Rozpětí:   14,7 m (48’ 2”) 
Rychlost:   2,35 Machu ve výšce 0 m/hladina moře (2500 km/h) 
Dostup:   18000 m (59,055’) 
Max. vzlet. hmostnost: 33000 kg (72,750 lbs) 
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1.5 Su-33 „Flanker D“ 
Původně nazvaný Su-27K (K-Korabelnyj), je vlastně Su-27 upravený pro operační činnost ze sovětských 
super letadlových lodí třídy Kyjev a Moskva. Byly doplněny kachní plochy v přední části trupu na úrovni 
kabiny pro zlepšení přistávacích a vzletových vlastností. Su-27K vzlétl poprvé v roce 1985. Aby bylo 
redukováno riziko havárie při přistání na letadlové lodi, které se provádí s většími úhly náběhu, byl 
zkrácen ocasní kužel, ale tím se snížil prostor a kapacita zásobníku obranných (infračervených i 
radarových) klamných cílů. Zatímco původní Su-27 byl letadlem pro stíhací boj, je Su-33 víceúčelovým 
letounem (nutná podmínka pro letectvo operující z letadlových lodí daleko od základny). Su-33 si ve větší 
míře ponechal avioniku a vybavení kabiny základní verze Su-27. K výcviku se používá dvojmístná cvičně-
bojová verze Su-27KU, která vychází z verze K. 
Stejně jako letoun Su-27, tak i jeho námořní verze Su-33 prodělala vývoj směrem k modernímu 
víceúčelovému stroji. Výsledkem tohoto vývoje je letoun Su-35 (původně označený Su-27M, ale díky 
velkému počtu podstatných změn byl přejmenován). Su-35 existuje jak v pozemní tak v palubní verzi. Má 
modernější radioelektronické vybavení, nové přístrojové vybavení a uspořádání kabiny, moderní zbraňové 
systémy, jiný systém řízení letounu („fly-by-wire“) a přepracovanou konstrukcí draku s použitím moderních 
materiálů.  Letoun pohání dva proudové motory TRDDF AL-31FM s max. tahem 125,5 kN. Nese palubní 
kanon GŠ-301 ráže 30 mm. Letoun je například schopen letět v přízemní výšce a automaticky se vyhýbat 
terénním překážkám. Podobně jako Su-27SM může při plnění úkolů proti vzdušným cílům využívat 
nejnovější PLŘS a proti pozemním/hladinovým cílům celou škálu moderní řízené i neřízené munice. Z této 
verze se vyvinul Su-37 Super Flanker, který se od Su-35 hlavně liší použitými motory AL-31FU, které mají 
měnitelný vektor tahu.    
 
Su-33 
Délka:    21,18 m (69’ 6”) 
Výška:    5,9 m (19’ 4”) 
Rozpětí:   14,7 m (48’ 2”) 
Rychlost:   1,14+ Machu ve výšce 0 m/hladina moře (1300 km/h) 
Dostup:   18000 m (55,250’) 
Max. vzlet. hmostnost: 30000 kg (66,000 lbs) 
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1.6 MiG-29A „Fulcrum A“ a MiG-29S „Fulcrum C“ 
Západní pozorovatelé často mylně usuzují, že Su-27 a MiG-29 jsou výsledkem jednotné konstrukce, která 
kopíruje F/A-18 amerického námořnictva. Su-27 a MiG-29 jsou si skutečně podobné a někteří 
pozorovatelé je nedokáží hned od sebe rozeznat, navzdory tomu, že MiG-29 je podstatně kratší a menší 
než Su-27. Oba projekční týmy Su-27 a MiG-29, jak hlásí zpravodajové, používaly stejné laboratorní 
údaje a výsledkem byl podobný konstrukční návrh. MiG-29 byl více exportován než Su-27, sloužil ve 
vzdušných silách mnoha zemí Varšavské smlouvy, několik z nich později vstoupilo do NATO (a přineslo si 
sebou MiG-29 sovětské výroby). 
MiG-29 je lehký, jednomístný, dvoumotorový, nadzvukový stíhací letoun. Drak má integrální 
dolnoplošníkovou konstrukci, kdy trup plynule přechází do lichoběžníkového křídla s šípovitostí náběžné 
hrany 73,5°. Dvojité lehce divergující svislé ocasní plohy a motorové gondoly jsou posazeny daleko od 
sebe. Vstupní otvory přívodu vzduchu jsou umístěny na spodní části trupu. Pro zamezení možnosti nasátí 
cizího předmětu při startu a přistání se vstupní otvory v této fází zavírají. Vzduch je pak nasáván 
štěrbinami na horní ploše prodloužené přechodové náběžné hrany křídla. Letoun je vybaven katapultářní 
sedačkou KM-36D (stejně jako Su-27) s parametry nula/nula (pilot se může katapultovat v nulové výšce 
při nulové rychlosti). Pohonnou jednotku tvoří dvojice motorů TRDDF (TurboReaktivnyj Dvuchkonturnyj 
Dvigatěl s Forsažnoj kameroj) RD-33 s celkovým výkonem 49,4 kN/s forsáží 81,4 kN.  
MiG-29 má větší část avionického vybavení společnou s Su-27 (radar, optoelektronický systém a přilbový 
zaměřovač), ale je projektován jako stíhací letoun krátkého dosahu, ne jako přepadový stíhač s velkým 
doletem. Pasivní optoelektronický systém mu umožňuje vyhledávat, sledovat a napadat cíle bez 
vyzařování prozrazujících radarových signálů. Protože je menší nemůže nést takový náklad PLŘS jako 
Su-27 (má 6 podvěsů oproti 10ti podvěsům na Su-27) , ale jeho obratnost na vysokých úhlech náběhu, 
spolu s raketami R-73 (AA-11) Archer a přilbovým zaměřovačem z něj dělá smrtícího protivníka v blízkém 
manévrovém boji. Upřednostňovanou oblastí MiG-29 jsou obraty na malých rychlostech, kde může 
uplatnit svoji manévrovací schopnost s vysokými úhly náběhu a držet kroutící se cíl v zaměřovači. Novější 
verze MiG-29S používá PLŘS středního dosahu R-77 (AA-12) Adder a je vybavená aktivním systémem 
pro rušení radarů. Stejně jako u Su-27, je u MiG-29 kritizována slabá avionika a uspořádání kabiny. Ale u 
pozdější modernizované verze MiG-29S (Fulcrum C) byly tyto slabiny odstraněny a navíc letoun disponuje 
lepším obranným vybavením a větší zásobou paliva.  
Je vhodné nyní popsat jak se liší verze A od verze S.  
MiG 29A (izdělije 9.12) je základní verzí jejíž sériová výroba byla zahájena v roce 1982.v MMZ „Znamja 
truda“ v Moskvě. Koncem roku 1983 začali být zařazovány do výzbroje VVS. V polovině 80ých let byla pro 
potřeby exportu verze 9.12 přepracována a vznikly tak dvě varianty 9.12A pro státy Varšavské smlouvy a 
ochuzená verze 9.12B určená pro ostatní země. Československo mělo ve výzbroji 18 MiGů-29A (9.12A) a 
2 MiGy-29UB (dvojmístná cvičná verze), po rozdělení federace dostalo 9 letadel MiG-29A a 1 MiG-29UB 
Slovensko a později zbývajících 10 bylo dodáno Polsku). Na letounu je 6 závěsníků a pevnou palubní 
výzbroj tvoří jednohlavňový kanon GŠ-301 ráže 30 mm se zásobou 180 nábojů.  Systém ovládání 
výzbroje SUV-29 tvoří: radiolokační systém RLPK-29 skládající se z impulzního Dopplerovského 
radiolokátoru s vnitřní koherencí s kvazi-nepřetržitým vyzařováním N-019 Topaz a počítače BCVM N-019; 
optoelektronický zaměřovací-navigační soustava OEPrNK-29, která se skládá ze zaměřovacího systému 
OEPS-23 zahrnující infračervený senzor a laserový dálkoměr (KOLS), systému řízení zbraní SUO-29, 
navigačního systému SN-29, digitálního počítače řady C-100 (C101), přilbového zaměřovače Ščel-3UM, 
zobrazovacího systému SYel-31E2 s čelním displejem ILS-31 a fotografického záznamového přístroje 
FKP-EU. Dále rádiové zařízení (KRU) E-502-20/40 pro kódované datové předávání povelů z pozemního 
nebo vzdušného střediska řízení a uvědomování (AWACS), pracující v automatickém nebo 
polautomatickém režimu. Pro vlastní ochranu má výstražný detektor radaru SPO-15LM Berjoza.    
MiG-29S (izdělije 9.13, 9.13S) 9.13 poprvé vzlétl v roce 1984 a do sériové výroby se dostal v roce 1986. 
Odlišnosti od 9.12 jsou: v prostoru za kabinou byla umístěna zvětšená palivová nádrž pro zvýšení 
kapacity paliva a tím zvětšení doletu, letoun tím dostal charakteristický hrb, dále byl instalován systém 
radioelektronického rušení Gardenija-1, antény jsou v koncových obloucích křídel. Letouny 9.12 a 9.13 se 
vyráběly současně! Po incidentu, kdy došlo k vyzrazení informací o radarových systémech letounů MiG-
29, MiG-31 a A-50 byla provedena další modernizace. Prototyp verze 9.13S poprvé vzlétl na začátku roku 
1989. Byl použit nový radiolokátor N-019M Topaz schopný sledovat najednou dva cíle a bylo umožněno 
používat „energetické“ verze PLŘS R-27 ER/ET a také R-77. Max. vzletová hmotnost byla zvýšena na  
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19700 kg a nosnost podvěšené výzbroje z 3000 na 4000 kg. Obě zmiňované verze mohou nést 
podkřídlové nádrže. Výsledkem modernizace bylo také zvýšení životnosti draku a motorů.  
Podle zpráv MiG-29 vyžaduje náročnou údržbu, hlavně motory. Německé MiG-29A (zděděné po NDR) 
měly u motorů snížený výkon za účelem prodloužení životnosti. Získávání náhradních dílů je pro bývalé 
členy Varšavské smlouvy velkou starostí. Ruské síly používají v LOMACu MiG-29A a MiG-29S, zatímco 
německé síly, které jsou sdružené v NATO mají pouze MiG-29A. V současné době Němci „prodali“ 
všechny své MiG-29 do Polska a do výzbroje zařazují nové letouny Eurofighter. 
Letouny MiG-29 již prošly několika menšími či většími úpravami a modernizacemi (MiG-29M, K, S, SE, 
SD, SM).  
V této době jsou MiG-29 používané ve výzbroji VVS RF modernizovány na verzi MiG-29SMT a 
dvojmístné stroje MiG-29UB na verzi MiG-29UBT. Verze SMT je vybavená modernějším palubním 
radiolokátorem Fazotron ŽUK-ME, který je srovnatelný s americkým palubním radarem AN/APG-77 
(instalovaným do F/A-22 Raptor). Dále novým palubním počítačem MVK-SUV, novým unikátním 
družicovým radionavigačním systémem SRNK-21DV (schopným například navést letadlo při tankování za 
letu s odchylkou +10cm), v kabině jsou nové multifunkční displeje a je použito ovládání HOTAS (řízení 
„fly-by-wire“), také je vybaven nástavcem pro doplňování paliva za letu. Je poháněn dvěma motory RD-33 
s novým systémem diagnostiky a má zvětšenou kapacitu paliva, čímž byl zvýšen operační dolet. Stejně 
jako v případě verze Su-27SM, je cílem modernizace vytvoření víceúčelového letounu, který by vynikal ve 
vybojování vzdušné převahy jak v blízkém tak v dalekém vzdušném boji a navíc je také schopen účinně 
působit proti pozemním cílům s využitím moderní řízené munice.    
 
MiG-29A 
Délka:    17,32 m (56’ 10”) 
Výška:    4,73 m (15’ 6”) 
Rozpětí:   11,36 m (37’ 3”) 
Rychlost:   2,3 Machu ve výšce 0 m/hladina moře (2445 km/h) (1520 mph) 
Dostup:   17000 m (55775’) 
Max. vzlet. hmostnost: 18500 kg (40785 lbs) 
 
MiG-29S 
Délka:    17,32 m (56’ 10”) 
Výška:    4,73 m (15’ 6”) 
Rozpětí:   11,36 m (37’ 3”) 
Rychlost:   2,3 Machu ve výšce 0 m/hladina moře (2445 km/h) (1520 mph) 
Dostup:   18000 m (59060’) 
Max. vzlet. hmostnost: 19700 kg (43430 lbs) 
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KABINY LETADEL 
Vybavení a uspořádání kabiny každého letadla je uzpůsobeno roli, ke které je letadlo předurčeno. 
Přestože mají všechny kabiny některé přístroje společné (například rychloměr, umělý horizont, motorové 
přístroje atd.), tak se  filosofie uspořádání kabiny během let dramaticky změnila. Kromě toho, projektanti 
z východu a západu přistupovaly k řešení stejných problémů rozdílnými způsoby. Výsledkem jsou tudíž 
velké rozdíly v uspořádání kabiny u jednotlivých typů letadel.  
V této kapitole vás seznámíme s kabinou a přístrojovým vybavením jednotlivých letadel. Je důležité, a 
nebudeme přehánět, když zdůrazníme životně důležité, velmi dobře znát kabinu letadla, se kterým chcete 
létat. 
 
2.1 Kabina F-15C 
Ačkoli má F-15C Eagle nominální schopnosti působení proti pozemním cílům, striktně je používán jako 
taktický stíhací letoun pro vybojování vzdušné nadvlády. Z toho důvodu je kabina uspořádána kolem 
nejdůležitějších přístrojů: obrazovky radaru a obrazovky výstražného systému, které jsou umístěny pod 
čelním průhledovým displejem neboli HUD (Heads Up Display). Spodní část přístrojového panelu 
soustřeďuje ukazatele polohy letadla, motorové přístroje a ovládání palubní a podvěšené výzbroje.  
 

 
2.1.1 Obrazovka radaru - VSD (Vertical Situation Display)  
 
 

VSD zabírá větší část levé horní strany čelního panelu. VSD představuje shora 
dolů vzdušný prostor před letadlem. Podle zvoleného dosahu vyhledávání  se 
na něm zobrazují vzdušné cíle detekované palubním radarem. Úplný popis 
činnosti radaru a používaných symbolů VSD najdete v kapitole „Senzory“.



 10

 
2.1.2 Taktický systém elektronického bojiště - TEWS (Tactical Electronic Warfare System) 
 
TEWS je umístěný v pravém horním rohu čelního  přístrojového panelu. 
Zobrazují se na něm informace výstražného detektoru radaru (RWR). Pokud je 
váš letoun ozařován z dalších letadel, z pozemních protiletadlových raketových 
systémů atd.), jsou přijaté  radarové signály zpravovány a na jejich základě lze 
určit  směr a typ radaru/vysílače. Tyto informace jsou pak zobrazovány na 
TEWS. Používání a popis symbolů najdete v kapitole „Výstražné detektory 
radaru“. 
 
2.1.3 Programovatelný systém ovládání výzbroje – PACS (Programmable Armament 
Control System)  
 
PACS je situovaný v levé dolní části panelu, je to víceúčelový displej, který slouží k ovládání podvěšené a 
palubní výzbroje (palivových nádrží, zbraní, infračervených a radarových klamných cílů). 
Na horním okraji jsou ukázány vnější palivové nádrže. Písmena L (levá), C (střední) a R (pravá) označují 
pozice (L-levá, C-střední a R-pravá) a indikují, zda je na daném závěsníku (pylonu) skutečně podvěšena 
palivová nádrž. Pokud je na pylonu podvěšena palivová nádrž objeví se na odpovídající pozici nápis 
„FUEL”. Pokud není podvěšena je zobrazen nápis „PYLON”. 

 
Na levé straně displeje PACS jsou dva ukazatele. Horní tlačítko zobrazuje aktuální režim střelby 20 mm 
kanónu.  HIGH znamená  6000 ran za minutu; LOW znamená 4000 ran za minutu. Číslo přímo pod ukazatelem 
kadence udává počet zbývajících nábojů pro 20 mm kanon. Při střelbě probíhá odpočítávání nábojů po 10. 
Nápis SCAN v levém dolním rohu je zvýrazněn rámečkem pouze pokud je vybrána PLŘS AIM-9 a je aktivní režim 
SCAN. Podrobnější informace o režimu SCAN najdete v kapitole „Použití zbraňových systémů“. 
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V rohu vpravo nahoře je zobrazen počet nábojů obranných klamných cílů v zásobnících/výmetnicích 
(FLR-infračervených/tepelných a CHF-radarových/dipólových). F-15C má až 120 dipólových nábojů 
(chaff) a až 60 tepelných nábojů - světlic (flares). 
Údaj COOL na pravém okraji uprostřed indikuje aktuální stav zbraně. Pokud je spínač Master Arm (Hlavní 
spínač odjištění/zajištění zbraní) v poloze ARM – „odjištěno“, je nápis „COOL“ zvýrazněn rámečkem a 
indikuje připravenost zbraně k použití.  Rámeček se nezobrazí pokud je spínač Master Arm v poloze 
SAFE – „zajištěno“. 
Ve středu displeje PACS je zobrazen soupis podvěšené výzbroje s údaji o jejich stavu. F-15C má osm 
závěsníků, čtyři na trupu a dva na každém křídle.   
PLŘS jsou zobrazovány ve dvou kategoriích: varianty AIM-9 jsou klasifikovány jako střely krátkého 
dosahu – SRM (Short-Range Missiles), zatímco varianty AIM-7 a AIM-120 jsou klasifikovány jako střely 
středního dosahu - MRM (Medium-Range Missiles). Stav pro každý závěsník je zobrazen ve dvou řádcích 
podle typu vybrané zbraně (PLŘS): 
• Pokud je vybrána MRM: objeví se nad vybranou raketou nápis RDY (ready - připraven). Nad ostatními 
raketami středního dosahu se zobrazí STBY. Nad ostatními raketami krátkého dosahu se objeví SRM. 
• Pokud je vybrána SRM: objeví se nad vybranou raketou nápis RDY. Nad ostatními raketami středního 
dosahu se zobrazí STBY. Nad ostatními raketami krátkého dosahu se objeví SRM. 
 
V následující tabulce jsou vypsány používané zkratky podle typu PLŘS: 
 

Označení PLŘS Dosah 
7M  AIM-7M  MRM 
120C  AIM-120  MRM 
9M  AIM-9M  SRM 

 
 

2.1.4 Rychloměr/Machmetr (Airspeed/Mach Indicator) 
 
Ukazatel rychlosti/Machu je umístěný vedle PACS a udává opravenou rychlost 
letu (CAS) a Machovo číslo. Machovo číslo se mění s teplotou a nadmořskou 
výškou. Dílky na ukazateli odpovídají hodnotám od 50 až po 1000 uzlů a 
Machovo číslo se zobrazuje v okénku na otáčivé stupnici. Přístroj umožňuje 
jediným pohledem odečíst obě hodnoty (ty jsou synchronizovány a ukazují 
hodnoty ve správném poměru ve všech výškách). Machovo číslo začíná přístroj 
ukazovat od rychlosti 200 uzlů. 
 

 
2.1.5 Ukazatel úhlu náběhu (AOA Indicator) 
 
Nachází se přímo pod rychloměrem. Jak vyplývá z jeho názvu, ukazuje úhel 
náběhu v rozsahu od 0° do 45°. Přístroj je kalibrován podle normální letové obálky 
F-15C – jeden stupeň neodpovídá skutečnému úhlovému stupni. Na stupnici je 
značka odpovídající hodnotě 20-22°, což je optimální hodnota úhlu náběhu při 
přistání.  
 

2.1.6 Ukazatel přetížení (Accelerometer) 
 
Ukazatel přetížení (nebo také G-metr) v každém okamžiku reaguje na 
pozitivní či negativní přetížení a ručička na stupnici ukazuje jeho 
aktuální hodnotu . Trojúhelníkové značky na stupnici ukazují maximální 
hodnoty dosaženého (pozitivního i negativního) přetížení během letu. 
Přístroj pracuje nezávisle na ukazateli přetížení na průhledovém displeji 
(HUD) a není tak přesný.  
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2.1.7 Umělý horizont - ADI (Attitude Director Indicator)  
 
Umělý horizont vévodí středu přístrojového panelu. Je to 
gyroskopický přístroj, který poskytuje pilotu informace o 
prostorové poloze letounu. Otáčející se koule ukazuje úhel 
náklonu a sklonu. Stupnice náklonu je dělena po 10 stupních 
a stupnice sklonu po 5 stupních. V režimu přistání podle 
přístrojů pomocí rádiové navigace (ILS) se objeví na přístroji 
dva přímkové indikátory, horizontální (pro rovinu sestupu – 
„glideslope“) a vertikální (pro směr osy dráhy – „localizer“). Při 
přistání ILS musíte letět podle těchto ukazatelů. To znamená 
snažit se dostat průsečík obou ukazatelů do středu, tím 
zajistíte, že budete klesat po správné rovině sestupu přímo 
v ose dráhy. Ve spodní části přístroje se nachází ukazatel 
skluzu. Pokud není ve střední poloze vychylte kormidlo tak, 
abyste dostali ukazatel do středu. 
 
2.1.8 Ukazatel horizontální situace - HSI (Horizontal Situation Indicator)  

 
Ukazatel horizontální situace neboli HSI (obdobným 
přístrojem u ruských strojů je automatický 
radiokompas neboli ARK) je radionavigační přístroj, 
který poskytuje informace o horizontální (navigační) 
poloze letounu. Přístroj schématicky znázorňuje 
pohled na letadlo shora promítnutý do kompasové 
růžice sdružený spolu s dalšími radionavigačními 
ukazateli.   
Ve středu přístroje je umístěný nepohyblivý symbol 
letadla a kolem něho pohyblivá stupnice kompasu. 
Stupnice kompasu se otáčí a kurz letadla se odečítá 
na vrcholu stupnice. Na vnějším okraji kružnice 
kompasu je indikátor ve tvaru malé šipky, ukazující 
kurz k vybranému otočnému bodu. 
Ukazatel odchylky od plánovaného kurzu ve tvaru 
přímky uprostřed přístroje, nám svou polohou 
indikuje nakolik se liší plánovaný kurz vůči relativní 

poloze letadla. Velikost odchylky se odečítá na stupnici.  Během přistání v režimu ILS tento přímkový 
ukazatel znázorňuje odchylku od přistávacího kurzu/paprsku v ose přistavácí dráhy (doplňuje tak 
informaci, kterou ukazuje „localizer“ na umělém horizontu). Je nutné si uvědomit, že indikátor odchylky se 
pohybuje do opačného směru oproti ukazateli na umělém, horizontu. Požadovaný kurs je také číselně 
vyjádřen v okénku v pravém horním rohu přístroje. Vzdálenost od otočného (traťového) bodu je zobrazena 
v okénku v levém horním rohu přístroje (v námořních mílích). 
 
2.1.9 Výškoměr (Altimeter) 
 
Výškoměr ukazuje výšku letu nad hladinou moře (MSL) ve stopách. Přístroj má 
má kruhový tvar se stupnicí na vnějším okraji, s dílky po 20 stopách (čísla 
označují stovky stop) a okénkem s číselným ukazatelem. S každým přetočením 
ručičky dokola přibude tisíc stop v hodnotě v okénku. Na obrázku je je příklad, kdy 
hodnota v okénku odpovídá výšce 10800 stop. Ručička ukazuje hodnotu 800. 
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2.1.10 Variometr - VVI (Vertical Velocity Indicator) 
 
Variometr nebo také ukazatel vertikální rychlosti zobrazuje rychlost stoupání nebo 
klesání letadla, v tisícovkách stop za minutu. Ručička se pohybuje od nuly ve směru 
hodinových ručiček při stoupání, nebo v protisměru hodinových ručiček při klesání. 
 

 
2.1.11 Ukazatel otáček motoru (Engine Tachometer) 
 
Tyto dva přístroje zobrazují otáčky levého a pravého motoru, v procentech. Červená 
oblast označuje forsáž. 
 
 
 
2.1.12 Ukazatel teploty 1.stupně turbíny - FTIT (Fan Turbine Inlet Temperature Indicators)  

 
Je umístěn pod otáčkoměrem. Tento pár přístrojů kombinuje analogový a digitální způsob 
odečítání hodnoty. Dílky na stupnici odpovídají 10° Celsia. Červená oblast vymezuje 
nepřiměřenou teplotu znamenající požár. 
 

 
2.1.13 Spotřeboměr paliva (Fuel Flow Indicators) 
 
Tyto dva přístroje (pro každý motor zvláště) pracují na bázi průtokoměru a ukazují 
okamžitou spotřebu paliva. Spotřebu měří i v režimu přídavného spalování (forsáže). 
Hodnota je měřena v librách za hodinu. 
 
 

2.1.14 Ukazatelé polohy výstupních trysek (Exhaust Nozzle Position Indicators)  
 
Dva přístroje (pro každý motor jeden) jsou umístěny v pravém dolním rohu panelu. 
Ukazují polohu výstupních trysek motorů. Ručička ukazuje otevření trysky v procentech 
(0% - zavřená tryska). 
 
 
 

2.1.15 Palivoměr (Fuel Quantity Indicator)  
 
Palivoměr zobrazuje množství paliva zbývajícího v integrovaných a 
vnějších nádržích. Ručička ukazuje množství paliva ve vnitřních 
nádržích, dílky odpovídají tisícovkám liber. Tři číselné ukazatele ve 
spodní části zobrazují zbývající množství paliva, (zleva) v levé vnější 
nádrži (podvěšené pod levým křídlem), celkové (v interních i 
vnějších dohromady) a v pravé vnější nádrži (podvěšené pod 
pravým křídlem), v librách. 
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2.1.16 Ukazatel tlaku v kabině (Cabin Pressure Indicator)  
 
Tento přístroj ukazuje aktuální „výšku“ uvnitř kabiny podle tlaku vzduchu v kabině. 
Pokud dojde k poškození draku letadla může začít následkem netěsnosti tlak 
v kabině klesat (stoupá výška v kabině). Pokud bude na ukazateli výška přes 10000 
stop začněte okamžitě klesat! 
 
 

 
2.2 Kabina A-10A 
A-10A je projektovaný pro provádění pozemních útoků při zajišťování přímé podpory pozemních vojsk 
(CAS), není tedy vybaven radarem a některými elektronickými systémy, které mají stíhací letadla. Jeho 
kabina má jednoduché uspořádání, které vévodí navigační a motorové přístroje. Jediná obrazovka, kterou 
v kabině najdete, slouží k přenášení obrazu z naváděcí hlavice protizemní řízené střely AGM-65 
Maverick. 
 

 
 
 
2.2.1 TV obrazovka (TV Monitor)  
 
TV obrazovka (TVM) slouží k promítání obrazu z naváděcí hlavice protizemní 
řízené střely AGM-65 Maverick. Popis zaměřování AGM-65 a vysvětlení symbolů 
na obrazovce najdete v kapitole „Senzory". 
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2.2.2 Výstražný detektor radaru - RWR 

 
Výstražný systém, který varuje pilota A-10A na ozařování radarem tvoří v kabině 
dva přístroje: displej RWR a řídící panel RWR. Když RWR odhalí ozařování 
radarovými paprsky (vysílané z ostatních letadel, protiletadlových raketových 
systémů, pozemních stanovišť či prostředků atd.) zpracuje informace, které „vyčte“ 
z radarových paprsků a zobrazí je na displeji RWR, který je umístěn mírně vlevo 
v střední horní části přístrojové desky, zobrazí směr odkud záření přichází a typ 
zdroje. Řídící panel RWR je umístěn přímo pod HUD, hned vedle kruhového 
displeje RWR, a poskytuje dodatečné informace o zdroji radarového záření. 

Podrobnosti o symbolech a použití naleznete v samostatné kapitole „Výstražné detektory radaru“. 
 
2.2.3 Rychloměr 
 
Rychloměr, který se nachází přímo pod kruhovým displejem RWR, 
ukazuje opravenou rychlost letu (CAS), rozsah stupnice je od 50 do 500 
uzlů, odečtená hodnota se může od hodnoty rychlosti na čelním 
průhledovém displeji (HUD) lišit asi o 4 uzly. Pruhovaná ručička vymezuje 
maximální povolenou rychlost danou pevností konstrukce letadla. 
 

2.2.4 Ukazatel úhlu náběhu (AOA Indicator) 
 
Přístroj ukazuje aktuální úhel náběhu v rozsahu od 0 do 30 jednotek a je 
umístěný nalevo vedle rychloměru. Stupnice je kalibrována podle normální letové 
obálky A-10 – jednotky na stupnici přístroje neodpovídají běžným úhlovým 
stupňům. Značka na stupnici odpovídá optimálnímu úhlu náběhu při přistání (20 
jednotek). 
 
 

2.2.5 Světelný ukazatel úhlu náběhu (AOA Indexer) 
 
Světelný ukazatel je umístěný vlevo na rámu kabiny vedle čelního 
průhledového displeje. Na ukazateli jsou nad sebou tři světelné symbolické 
značky, které v režimu přiblížení na přistání (ILS) informují pilota, zda je 
dodržen správný úhel náběhu pro přistání. Pokud svítí spodní značka tak 
máte příliš malý úhel náběhu nebo příliš velkou rychlost. Pokud svítí horní 
značka, tak máte příliš velký úhel náběhu nebo příliš malou rychlost. Pokud 
svítí střední značka tak máte správný úhel náběhu a správnou rychlost pro přistání. Pokud svítí středová 
značka spolu s jednou další značkou znamená to mírnou odchylku od optimálních hodnot. 

 
2.2.6 Umělý horizont - ADI 
 
Umělý horizont vévodí středu přístrojového panelu. Je to 
gyroskopický přístroj, který poskytuje pilotu informace o prostorové 
poloze letounu. Otáčející se koule ukazuje úhel náklonu a sklonu. 
Stupnice náklonu je dělena po 10 stupních a stupnice sklonu po 5 
stupních. V režimu přistání podle přístrojů pomocí rádiové 
navigace (ILS) se objeví na přístroji dva přímkové indikátory, 
horizontální (pro rovinu sestupu – „glideslope“) a vertikální (pro 
směr osy dráhy – „localizer“). Při přistání ILS musíte letět podle 

těchto ukazatelů. To znamená snažit se dostat průsečík obou ukazatelů do středu, tím zajistíte, že budete 
klesat po správné rovině sestupu přímo v ose dráhy. Ve spodní části přístroje se nachází ukazatel skluzu. 
Pokud není ve střední poloze vychylte kormidlo tak, abyste dostali ukazatel do středu. 
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2.2.7 Ukazatel horizontální situace - HSI 
 
Ukazatel horizontální situace neboli HSI (obdobným 
přístrojem u ruských strojů je automatický radiokompas 
neboli ARK) je radionavigační přístroj, který poskytuje 
informace o horizontální (navigační) poloze letounu. Přístroj 
schématicky znázorňuje pohled na letadlo shora promítnutý 
do kompasové růžice sdružený spolu s dalšími 
radionavigačními ukazateli.   
Ve středu přístroje je umístěný nepohyblivý symbol letadla a 
kolem něho pohyblivá stupnice kompasu. Stupnice kompasu 
se otáčí a kurz letadla se odečítá na vrcholu stupnice. Na 
vnějším okraji kružnice kompasu je indikátor ve tvaru malé 
šipky, ukazující kurz k vybranému otočnému bodu. 
Ukazatel odchylky od plánovaného kurzu ve tvaru přímky 
uprostřed přístroje, nám svou polohou indikuje nakolik se liší 
plánovaný kurz vůči relativní poloze letadla. Velikost odchylky se odečítá na stupnici.  Během přistání 
v režimu ILS tento přímkový ukazatel znázorňuje odchylku od přistávacího kurzu/paprsku v ose přistavácí 
dráhy (doplňuje tak informaci, kterou ukazuje „localizer“ na umělém horizontu). Je nutné si uvědomit, že 
indikátor odchylky se pohybuje do opačného směru oproti ukazateli na umělém, horizontu. Požadovaný 
kurs je také číselně vyjádřen v okénku v pravém horním rohu přístroje. Vzdálenost od otočného 
(traťového) bodu je zobrazena v okénku v levém horním rohu přístroje (v námořních mílích). 

 
2.2.8 Výškoměr  
 
Výškoměr ukazuje výšku letu nad hladinou moře (MSL). Má kruhový tvar s číselnou 
stupnicí na vnějším okraji, jednotlivé dílky představují 20 stop a čísla stovky stop, a dále 
číselným ukazatelem v okénku uprostřed přístroje, který ukazuje stovky a tisíce stop.  
 

 
2.2.9 Variometr - VVI 
 
Variometr nebo také ukazatel vertikální rychlosti zobrazuje rychlost stoupání nebo 
klesání letadla v tisícovkách stop za minutu. 
 

 
2.2.10 Ukazatel přetížení  
 
Ukazatel přetížení (nebo také G-metr) v každém okamžiku reaguje na pozitivní či 
negativní přetížení jehož hodnotu ukazuje ručička na přístroji. Značky na stupnici ukazují 
maximální hodnoty dosaženého pozitivního i negativního přetížení během letu.  
 

 
2.2.11 Ukazatel teploty přechodového stupně turbíny - ITT (Interstage Turbine 
Temperature Indicators) 
 
Tato dvojice přístrojů (pro každý motor zvláště) ukazuje teplotu mezi vysokotlakou a 
nízkotlakou částí turbíny ve stovkách stupňů Celsia.  
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2.2.12 Ukazatel otáček kompresoru (Engine Core Speed Indicator)  
 
Tato dvojice přístrojů zobrazuje rychlost otáčení kompresoru proudového motoru 
v procentech, pro levý a pravý motor.  
 

 
2.2.13 Ukazatel tlaku oleje (Engine Oil Pressure Indicator) 
 
Tato dvojice přístrojů ukazuje tlak oleje v librách na čtvereční palec (psi – pounds per 
square inch), pro každý motor zvláště,. Pokud tlak klesne pod hodnotu 27.5 psi, tak se 
rozsvítí výstražná signalizace nízkého tlaku oleje.  
 

2.2.14 Ukazatel otáček turbíny (Fan Speed Indicator) 
 
Tato dvojice přístrojů ukazuje v procentech rychlost otáčení turbíny (RPM), jeden pro 
pro levý a druhý pro pravý motor.Tento přístroj v podstatě udává v procentech okamžitý 
užitečný výkon motoru jako procento maximálnho pohotového výkonu.  Ukazatel 
otáček turbíny motoru je proto hlavním ukazatelem tahu/výkonu vytvářeného motory 
TF-34 u A-10A.  

 
Ukazatelé otáček turbíny motorů poskytují nejpřesnější informace o okamžitém výkonu motorů u 
A-10A. 
 
2.2.15 Spotřeboměr paliva 
 
Tyto dva přístroje ukazují okamžitou spotřebu paliva. Hodnota je měřena v librách za 
hodinu. 

 
2.2.16 Ukazatel polohy klapek (Flaps Indicator) 
 
Tento přístroj ukazuje polohu klapek.  
 
 
2.2.17 Ukazatel polohy vzdušných brzd (Brake Indicator) 
 
Tento přístroj ukazuje polohu vzdušných brzd.  
 
 

 
2.2.18 Palivoměr 
 
Ukazatel množství paliva (palivoměr) zobrazuje v librách množství zbývajícího 
paliva v interních a vnějších nádržích. Číselný ukazatel v okénku uprostřed 
zobrazuje zbývající množství paliva ve vnitřních nádržích. Levá ručička ukazuje 
zbývající množství paliva ve vnější nádrži podvěšené pod levým křídlem, a pravá 
ve vnější nádrži podvěšené pod pravým křídlem. 
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2.2.19 Ovládací panel výzbroje – ACP (Armament Control Panel) 
 
Ovládací panel výzbroje nebo také zbrojní panel, se nachází v levé dolní části čelního přístrojového 
panelu. Ukazuje množství a stav výzbroje na každém z jedenácti závěsníků A-10A. Jednotlivý závěsník je 
symbolizován čtvercem složeným ze čtyř světelných kontrolek. Dvě horní kontrolky signalizují množství 
podvěšené výzbroje (včetně kontejnerů REB) na daném závěsníku. Pokud svítí obě dvě horní zelené 
kontrolky znamená to, že na tomto závěsníku jsou podvěšeny dva či více než dva kusy podvěsné 
výzbroje. Pokud svítí pouze jedna horní zelená kontrolka, tak je podvěšen pouze jeden kus podvěsné 
výzbroje. Pokud je výzbroj na daném závěsníku vyčerpána, tak horní zelené kontrolky zhasnou a rozsvítí 
se červená kontrolka v dolní řadě. Rozsvícená zelená kontrolka v dolní řadě signalizuje zvolený neboli 
„aktivní“ závěsník.  

 
2.2.20 Ukazatel množství bomb v jednom shozu (Ripple Quantity Indicator) 
 
V okénku je zobrazen počet bomb, které se uvolní v jednom shozu. 
 
2.2.21 Interval uvolnění bomb při shozu (Ripple Interval) 
 
Okénko zobrazuje nastavený časový interval uvolnění mezi jednotlivými bombami při shozu. Číslo 
ukazuje hodnotu v desetinásobcích milisekund. Například hodnota „50“ znamená 500 milisekund, nebo 
0,5 sekundy.  
 
2.2.22 Volič kadence střelby kanonu (Cannon Rate Switch) 
 
Přepinačem si volíte mezi dvěma hodnotami kadence střelby palubního kanonu – HIGH (60 ran/sek) a 
LOW (30 ran/sek). 
 
2.2.23 Hlavní spínač odjištění/zajištění zbraní (Master Arm Switch) 
 
Hlavní spínač odjištění/zajištění zbraní má dvě polohy, v poloze ARM jsou zbraně odjištěny, v poloze 
SAFE jsou zajištěny. V poloze SAFE musí být spínač nastaven při vzletu, přistání a letu nad přátelským 
územím. Do polohy ARM se zbraně odjišťují při vstupu do nepřátelského prostoru.  
 



 19

 
 
2.3 Kabina Su-25 
Kabina Su-25 má relativně jednoduché a přehledné uspořádání s převahou analogových přístrojů. Většina 
přístrojů je stejná nebo téměř shodná s přístroji, které jsou použity v kabinách Su-27 a MiG-29. Pro 
všechny ruské stroje, s výjimkou Němci používané MiG-29, jsou popisky v kabině v azbuce a přístroje 
používají metrickou soustavu. 
 

 
 
2.3.1 Rychloměr 
 
Rychloměr ukazuje indikovanou rychlost letu (IAS). Stupnice na přístroji má rozsah 
od 100 do 1100 km/h.   
 
 

 
2.3.2 Sdružený ukazatel podvozku, klapek, slotů a vzdušných brzd  
 
Tento ukazatel informuje o poloze podvozku, klapek, slotů na náběžných 
hranách křídel a vzdušných brzd. Výstražná červená kontrolka uprostřed 
signalizuje závadu, když kterákoli z noh podvozku není v poloze 
odpovídající poloze páky ovládání podvozku (nahoře nebo dole).  Tato 
kontrolka bliká při závadě, pokud jedna či více podvozkových noh je 
uzamčena v horní poloze (zasunutá) a páka ovládání podvozku je 
v dolní poloze (na „vysunuto“), nebo automatické sloty jsou vysunuty a 
páka ovládání podvozku je přitom v horní poloze (na „zasunuto“). 
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2.3.3 Kombinovaný ukazatel úhlu náběhu a přetížení 
 
Tento přístroj kombinuje dva ukazatele: na levá straně je ukazatel úhlu 
náběhu letadla, jehož ručička ukazuje aktuální úhel náběhu ve stupních, a 
na pravé straně je ukazatel přetížení také nazývaný G-metr,  jehož ručička 
ukazuje momentální přetížení.  
 
 

2.3.4 Umělý horizont (ADI) 
 
Umělý horizont (ADI) je gyroskopický přístroj, který 
poskytuje pilotu informace o prostorové poloze 
letounu Pracuje stejně jako obdobné přístroje u 
amerických strojů.  Jediným rozdílem je mírně 
odlišný vzhled. Při stoupání či klesání se pohybuje 
pás s horizontální stupnicí, na které se odečítá úhel 
klopení (pokud stoupáme, má podklad stupnice 
bílou barvu a pokud klesáme, černou) Horizontální 
stupnice je v jakékoli poloze letadla vždy 
rovnoběžná se skutečným horizontem. Ve středu 
přístroje je ukazatel polohy, který symbolicky 
znázorňuje letadlo při pohledu zezadu. Kopíruje 
náklon letounu, jehož úhel se odečítá na vnější 
stupnici. Ve spodní části přístroje je ukazatel skluzu. 
Pokud není kulička ve střední poloze vychylte 
směrové kormidlo tak, abyste ji dostali do středu (v hantýrce řečeno „kam kulička tam nožička“). 
 
„Kam kulička tam nožička”, na ukazateli skluzu vychylte směrové kormidlo proti směru vychýlení 
kuličky a dostaňte kuličku do středu, eliminujete tím stranové vybočení. 
 
Horizontální přímkový indikátor ukazuje pilotu pod jakým úhlem je nutno stoupat či klesat, aby byla 
dosažena určená letová hladina k dalšímu otočnému bodu. Malý přímkový ukazatel na levém okraji 
přístroje, zobrazuje odchylku od určené hladiny/výšky. Vertikální přímkový indikátor se naklání doleva 
nebo doprava a navádí pilota kam má otočit letoun, aby letěl správným směrem/kursem k dalšímu 
otočnému bodu. Malý přímkový ukazatel u horního okraje přístroje, zobrazuje odchylku od určeného 
směru/kurzu. Pokud jsou oba malé přímkové ukazatele v kroužku a velké přímkové indikátory přesně ve 
středu přístroje, tak letíte určeným kurzem ve správné výšce. Během přistání v režimu ILS indikátory 
ukazují rovinu sestupu a směr/osu dráhy. Vysazení jednoho z rádiových kanálů systému ILS signalizuje 
na přístroji příslušná světelná kontrolka.  

 
2.3.5 Radionavigační přístroj ARK/RSBN 
 
Automatický radiokompas (ARK) a informační ukazatele 
radiotechnického systému blízké navigace (RSBN) jsou 
sdruženy do jednoho navigačního přístroje, který plní stejnou 
funkci, jako ukazatel horizontální situace (HSI) u západních 
letadel. Kruhová stupnice kompasu se otáčí a aktuální kurz letu 
ukazuje bílý trojúhelník na vrcholu vnější pevné stupnice 
přístroje. Široká ručička ukazuje plánovaný traťový kurz a tenká 
ručička (její konec s kroužkem) ukazuje kurz/směr 
k následujícímu otočnému bodu. Na přístrojovém panelu vlevo 
se nachází samostatný přístroj - nav. dálkoměr (DME), který  
udává vzdálenost od otočného bodu v kilometrech. Ve středu 
přístroje jsou přímkové ukazatelé roviny a kursu systému ILS. 
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2.3.6 Variometr 
 
Ručička na variometru ukazuje okamžitou rychlost stoupání nebo 
klesání. Na přístroji je také ukazatel skluzu, který je stejný jako na 
umělém horizontu a slouží jako záložní přístroj. Ručička ukazatele 
náklonu se vychyluje na stranu náklonu letadla. Ručičkový ukazatel 
náklonu není tak přesný jako umělý horizont, ale slouží jako záloha 
v případě jeho vysazení.  
 

 
2.3.7 Radiový výškoměr 
 
Radiovýškoměr ukazuje výšku nad terénem v rozsahu od 0 do 1000 metrů. Přístroj 
již neměří výšku nad hranicí 1000 metrů. 
 
 
 
2.3.8 Ukazatel otáček motorů 
 
Ručičky na tomto přístroji ukazují otáčky motorů, každá pro jeden motor (RPM) 
v procentech.  
 
 
 

2.3.9 Ukazatel množství paliva 
 
Palivoměr informuje o množství paliva (v tunách) . Levá stupnice ukazuje množství 
v rozsahu od 1500 do 5000 kg, pravá stupnice ukazuje množství v rozsahu od 0 do 
1200 kg. Zbývající množství indikuje bílý sloupec. Vlevo jsou v řadě nad sebou čtyři 
světelné kontrolky, které rozsvícením signalizují vyprázdnění jednotlivých nádrží, 
spodní kontrolka OCT rozsvícením signalizuje dosažení nouzového zbytku paliva 
(kolem 600 kg a méně).  
 

 
2.3.10 Ukazatelé teploty výstupních plynů 
 
Tyto dva přístroje ukazují teplotu výstupních plynů v rozmezí od 200° do 1000° C, pro 
každý motor zvláště.  
 

 
 
2.3.11 Indikační panel výstražného systému SPO-15  
 
Panel výstražného systému detektoru radaru SPO-15 poskytuje 
informace o směru vysílání a typu radaru, který ozařuje váš letoun. Ve 
středu panelu je symbolický nákres letadla představující vaši polohu, 
okolo něho jsou rozmístěny kontrolky, které udávají směr odkud jste 
ozařováni. Spodní řada světelných kontrolek indikuje typ radaru. Bližší 
popis najdete v kapitole „Výstražné detektory radaru“.  



 
2.3.12 Zbrojní panel  
 
Na panelu výzbroje (viz kapitola 2.3.15) jsou zcela vpravo dvě okénka, které informují o tom, jaký typ 
zbraně je momentálně zvolen. Pokud přepínáte mezi jednotlivými závěsníky objevují se v okéncích 
zkratky (v azbuce) podle toho, jaký typ výzbroje je na daném závěsníku podvěšen: 
 
Б - Bomby 
УР – Řízené rakety (protiletadlové nebo protizemní) 
НРС – Neřízené rakety 
ВПУ – Kanon 
ČERNOBÍLÉ PROUŽKY – Střelivo do kanonu je spotřebováno 

 

 

 

 

Vybrány távěsníky 4. a 7. Pod- 
věšená zbrań je řízená střela 
(УР). Všimněte si, že přepínáním 
mezi závěsníky se pohybujeme 
od závěsníků na koncích křídel 
směrem k trupu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závěsníky 2. a 9. jsou vybrány a 
připraveny (svítí zelené kontrolky 
u jejich pozice). Zvolená zbraň – 
rakety (НРС). Ve druhém okénku 
je ВПУ, což znamená, že kanon 
je připraven a může být použit 
jako druhá zbraň. 
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 Vybrány závěsníky 3. a 8. Kon- 
trolka u závěsníku 3. nesvítí, 
protože je podvěšen kontejner 
pro REB (radio-elektronický 
boj). Na závěsníku 8. je pod- 
věšena řízená střela (УР).  
 

 Při střelbě se střelivo spotře- 
bovává a zásoba může klesnout 
pod poloviční množství. Ve spo- 
dním okénku se pak objeví znak 
1/2. Snížení zásoby střeliva na 
méně než čtvrtinu množství je 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jsou vybrány závěsníky 5. a 6. 
Kontrolka u závěsníku 6. 
nesvítí, protože je podvěšena 
přídavná nádrž paliva. Na 
závěsníku 5. je podvěšena 
bomba (Б).  
indikováno znakem 1/4. Pokud je 
 Když vyberete jako hlavní zbraň 
kanon, objevi se v horním 
okénku ВПУ. V okénku zcela 
dole (pod čarou) je К, to 
znamená, že je zásoba střeliva 
v kanonu v rozmezí od plné 
zásoby po poloviční zásobu. 
 

střelivo vyčerpáno, objeví se 
v okéncích černobílé proužky.  
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2.3.13 Světelná kontrolka zapnutí ECM 
 
Tato světelná kontrolka signalizuje rozsvícením aktivaci vysílače 
radioelektronického rušení. 
 
 
 
 

 
 
 
2.3.14 Signalizace u čelního průhledového 
displeje 
 
U základny displeje se nachází barevné kontrolky 
signalizující stav a činnost laserového zaměřovače pro 
použití výzbroje.  
 
 
 
 
 
 
2.3.15 Zbrojní panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panel výzbroje poskytuje informace o stavu a typu vybrané zbraně. 
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2.3.16 Výstražný panel 

Řada barevných světelných tabel vás informuje o stavu a závadách důležitých palubních systémů. 
 
2.4. Kabina Su-27 a Su-33 
Kabiny Su-27 a Su-33 jsou takřka totožné. Liší se pouze některé ovládací panely ale uspořádání kabiny je 
stejné. Navíc je celá řada přístrojů společná s přístroji v MiG-29 a Su-25.  
 



 25

 
 
2.4.1 Rychloměr 
 
Rychloměr ukazuje indikovanou rychlost letu (IAS). Stupnice na přístroji má rozsah 
od 100 do 1600 km/h. Po dosažení určité rychlosti se objeví uvnitř přístroje stupnice 
ukazující Machovo číslo.  
 

 
2.4.2 Výškoměr 
 
Výškoměr ukazuje barometrickou výšku letu nad hladinou moře (MSL), 
od 0 do 25000 metrů. Vnitřní kružnice a kratší ručička ukazují výšku 
v tisících metrech. Vnější kružnice a delší ručička ukazují výšku ve 
stovkách metrů. Na obrázku je příklad kdy rychloměr ukazuje výšku 
3250 metrů.  
 
 
2.4.3 Sdružený ukazatel podvozku, klapek, slotů a vzdušných brzd 

 
Tento ukazatel informuje o poloze podvozku, klapek, slotů na náběžné 
hraně křídla a vzdušných brzd. Červená kontrolka uprostřed signalizuje 
závadu, když kterákoli z noh podvozku není v poloze odpovídající 
poloze páky ovládání podvozku (nahoře nebo dole).  Tato kontrolka 
bliká při závadě pokud jedna či více podvozkových noh je uzamčena 
v horní poloze (zasunutá) a páka ovládání podvozku je v dolní poloze 
(na vysunuto), nebo automatické sloty jsou vysunuty a páka ovládání 
podvozku je přitom v horní poloze (na zasunuto). 
 
 

 
2.4.4 Kombinovaný ukazatel úhlu náběhu a přetížení 
 
Na tomto kombinovaném přístroji ukazuje levá ručička úhel náběhu 
letadla ve stupních a pravá delší ručička momentální přetížení. Menší 
ručička napravo, ukazuje maximální hodnotu přetížení dosaženou 
během letu. 
 
2.4.5 Umělý horizont (ADI) 
 
Umělý horizont (ADI) je gyroskopický přístroj, který 
poskytuje pilotu informace o prostorové poloze letounu 
Při stoupání či klesání se pohybuje pás s horizontální 
stupnicí, na které se odečítá úhel klopení (pokud 
stoupáme, má podklad stupnice bílou barvu a pokud 
klesáme, černou) Horizontální stupnice je v jakékoli 
poloze letadla vždy rovnoběžná se skutečným 
horizontem. Ve středu přístroje je ukazatel polohy, který 
symbolicky znázorňuje letadlo při pohledu zezadu 
(připomíná „W“). Kopíruje náklon letounu, jehož úhel se 
odečítá na vnější stupnici. Ve spodní části přístroje je 
ukazatel skluzu. Pokud není kulička ve střední poloze 
vychylte směrové kormidlo tak, abyste ji dostali do středu. 
 
„Kam kulička tam nožička”, na ukazateli skluzu vychylte směrové kormidlo proti směru vychýlení 
kuličky a dostaňte kuličku do středu, eliminujete tím stranové vybočení. 
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Horizontální přímkový indikátor ukazuje pilotu pod jakým úhlem je nutno stoupat či klesat, aby byla 
dosažena určená letová hladina k dalšímu otočnému bodu. Malý přímkový ukazatel na levém okraji 
přístroje, zobrazuje odchylku od určené hladiny/výšky. Vertikální přímkový indikátor se naklání doleva 
nebo doprava a navádí pilota kam má otočit letoun, aby letěl správným směrem/kursem k dalšímu 
otočnému bodu. Malý přímkový ukazatel u horního okraje přístroje, zobrazuje odchylku od určeného 
směru/kurzu. Pokud jsou oba malé přímkové ukazatele v kroužku a velké přímkové indikátory přesně ve 
středu přístroje, tak letíte určeným kurzem ve správné výšce. Během přistání v režimu ILS indikátory 
ukazují rovinu sestupu a směr/osu dráhy. Vysazení jednoho z rádiových kanálů systému ILS signalizuje 
na přístroji příslušná světelná kontrolka.   
 
 
2.4.6 Radionavigační přístroj ARK/RSBN 
 
Obdobný přístroj jako u Su-25. Funguje stejně: stupnice 
kompasu se otáčí a kurz letu ukazuje bílý trojúhelník na 
vrcholu vnější pevné stupnice přístroje. Jedna ručička 
ukazuje požadovaný kurz a další ručička ukazuje směr 
k následujícímu otočnému bodu. V okénku v levém horním 
rohu přístroje je údaj vzdálenosti  k vybranému otočnému 
bodu v kilometrech. V okénku v pravém horním rohu 
přístroje je zobrazen požadovaný nebo plánovaný kurz ve 
stupních. Ve střední části přístroje jsou přímkové ukazatele 
ILS, které mají stejnou funkci jako u ADI. 

 
2.4.7 Variometr 
 
Ručička na variometru ukazuje okamžitou rychlost stoupání nebo klesání. 
Na přístroji je také ukazatel skluzu, který je stejný jako na umělém horizontu 
a slouží jako záložní přístroj. Ručička ukazatele náklonu se vychyluje na 
stranu náklonu letadla. Ručičkový ukazatel náklonu není tak přesný jako 
umělý horizont, ale slouží jako záloha v případě jeho vysazení.  

 
 
2.4.8 Hodiny 
 
Hodiny ukazují čas, mají také funkci stopek.  
 
 
 
2.4.9 Ukazatel otáček motorů 
 
Tento přístroj ukazuje otáčky obou motorů v procentech. 
Ručičky jsou označeny Л – pro levý a П – pro pravý motor. 
Světelná tabla nad tímto přístrojem signalizují zapnutí 
forsáže pro jednotlivé motory.   
 

2.4.10 Ukazatel množství paliva 
 
Palivoměr informuje o množství paliva (v tunách) . Levá bílá stupnice ukazuje 
množství v rozsahu od 3000 do 9000 kg, pravá stupnice ukazuje množství 
v rozsahu od 0 do 5000 kg. Čtyři světelné kontrolky vlevo signalizují prázdné vnější 
nádrže, spodní kontrolka OCT rozsvícením signalizuje dosažení minimálního 
množství paliva.  
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2.4.11 Ukazatel teploty výstupních plynů 
 
Tyto dva jednotlivé přístroje ukazují teplotu výstupních plynů v rozmezí od 200 do 
1000°C pro každý motor zvláště.  
 

 
2.4.12 Dolní displej  
 
Dolní displej zabírá pravý horní část čelního přístrojového panelu. Na 
displeji se zobrazuje naprogramovaná trasa letu s otočnými body, poloha 
vzletových a přistávacích drah (VPD) a cíle odhalené radarem. Podrobnější 
popis najdete v sekci „Senzory“.  

 
 
 
2.4.13 Indikační panel výstražného systému SPO-15 
 
Panel výstražného detektoru radaru podává informace o směru a typu 
detekovaného radaru. Ve středu panelu je symbolický nákres letadla 
představující vaši polohu, okolo něho jsou rozmístěny kontrolky, které 
udávají směr odkud jste ozařováni. Spodní řada světelných kontrolek, 
označená čísly, indikuje typ radaru. Bližší popis najdete v kapitole 
„Výstražné detektory radaru“. 
 

2.4.14 Výstražná tabla 

 
Barevná světelná tabla vás informují o stavu a závadách důležitých palubních systémů. 
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2.5. Kabina MiG-29 
Kabina MiG-29 je přehledně uspořádaná a převažují v ní analogové přístroje. Letouny MiG-29A Fulcrum 
(používané NATO) a MiG-29S Fulcrum C mají stejné kabiny. Jak již bylo napsáno v předchozích 
kapitolách použité přístroje jsou stejné u více typů letadel a většinu jich najdete v kabinách letadel Su-27 a 
Su-25. 
 

 
 

2.5.1 Rychloměr 
 
Rychloměr ukazuje indikovanou rychlost letu (IAS). Stupnice na přístroji má 
rozsah od 0 do 1000 km/h.  
 
 

 
2.5.2 Výškoměr 
 
Výškoměr ukazuje barometrickou výšku letu nad hladinou moře (MSL), 
v rozsahu od 0 do 30000 metrů. Vnitřní kružnice a kratší ručička ukazují 
výšku v tisících metrech. Vnější kružnice a delší ručička ukazují výšku ve 
stovkách metrů.   
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2.5.3 Sdružený ukazatel podvozku, klapek, slotů a vzdušných brzd 
 
Tento ukazatel informuje o poloze podvozku, klapek, slotů na 
náběžné hraně křídla a vzdušných brzd. Červená kontrolka 
uprostřed signalizuje závadu, když kterákoli z noh podvozku není 
v poloze odpovídající poloze páky ovládání podvozku (nahoře 
nebo dole).  Tato kontrolka bliká při závadě, pokud je jedna či více 
podvozkových noh uzamčena v horní poloze (zasunutá) a páka 
ovládání podvozku je v dolní poloze (na vysunuto), nebo 
automatické sloty jsou vysunuty a páka ovládání podvozku je 
přitom v horní poloze (na zasunuto). 
 
 

2.5.4 Kombinovaný ukazatel úhlu náběhu a přetížení 
 
Na tomto kombinovaném přístroji ukazuje levá ručička úhel náběhu letadla 
ve stupních a pravá delší ručička aktuální přetížení. Menší ručička napravo, 
ukazuje maximální hodnotu přetížení dosaženou během letu. 
 
 

 
2.5.5 Umělý horizont (ADI) 
 
Umělý horizont (ADI) je gyroskopický přístroj, který 
poskytuje pilotu informace o prostorové poloze 
letounu Při stoupání či klesání se pohybuje pás 
s horizontální stupnicí, na které se odečítá úhel 
klopení (pokud stoupáme, má podklad stupnice 
bílou barvu a pokud klesáme, černou) Horizontální 
stupnice je v jakékoli poloze letadla vždy 
rovnoběžná se skutečným horizontem. Ve středu 
přístroje je ukazatel polohy, který symbolicky 
znázorňuje letadlo při pohledu zezadu (připomíná 
„W“). Kopíruje náklon letounu, jehož úhel se odečítá 
na vnější stupnici. Ve spodní části přístroje je 
ukazatel skluzu. Pokud není kulička ve střední 
poloze vychylte směrové kormidlo tak, abyste ji 
dostali do středu. 
 
„Kam kulička tam nožička”, na ukazateli skluzu vychylte směrové kormidlo proti směru vychýlení 
kuličky a dostaňte kuličku do středu, eliminujete tím stranové vybočení. 
 
Horizontální přímkový indikátor ukazuje pilotu pod jakým úhlem je nutno stoupat či klesat, aby byla 
dosažena určená letová hladina k dalšímu otočnému bodu. Malý přímkový ukazatel na levém okraji 
přístroje, zobrazuje odchylku od určené hladiny/výšky. Vertikální přímkový indikátor se naklání doleva 
nebo doprava a navádí pilota kam má otočit letoun, aby letěl správným směrem/kursem k dalšímu 
otočnému bodu. Malý přímkový ukazatel u horního okraje přístroje, zobrazuje odchylku od určeného 
směru/kurzu. Pokud jsou oba malé přímkové ukazatele v kroužku a velké přímkové indikátory přesně ve 
středu přístroje, tak letíte určeným kurzem ve správné výšce. Během přistání v režimu ILS indikátory 
ukazují rovinu sestupu a směr/osu dráhy. Vysazení jednoho z rádiových kanálů systému ILS signalizuje 
na přístroji příslušná světelná kontrolka.   
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2.5.6 Radionavigační přístroj ARK/RSBN 
 
Stejný radionavigační přístroj jako u Su-27/33. Kompasová 
stupnice se otáčí a kurz letu ukazuje bílý trojúhelník na 
vrcholu vnější pevné stupnice přístroje. Jedna ručička 
ukazuje požadovaný kurz a další ručička ukazuje směr 
k následujícímu otočnému bodu. V okénku v levém horním 
rohu přístroje je údaj vzdálenosti k vybranému otočnému 
bodu v kilometrech. V okénku v pravém horním rohu přístroje 
je zobrazen požadovaný nebo plánovaný kurz ve stupních. 
Ve střední části přístroje jsou přímkové ukazatele ILS. 

 
2.5.7 Variometr 
 
Ručička na variometru ukazuje okamžitou rychlost stoupání nebo klesání. 
Ukazatel skluzu uprostřed je stejný jako u na umělém horizontu a slouží jako 
záložní přístroj. Ručička ukazatele náklonu se vychyluje na stranu náklonu 
letadla. Ručičkový ukazatel náklonu není tak přesný jako umělý horizont, ale 
slouží jako záloha v případě jeho vysazení. 
 

 
 
2.5.8 Machmetr 
 
Tento přístroj udává aktuální rychlost letu v Machově čísle. 
 
 
 
 

2.5.9 Hodiny 
 
Hodiny ukazují čas, mají také funkci stopek. 
 
 
2.5.10 Radiový výškoměr 
 
Radiovýškoměr ukazuje výšku na zemským povrchem v rozsahu od 0 do 1000 metrů. 
Přístroj neměří výšku nad hranicí 1000 metrů. 

 
2.5.11 Ukazatel otáček motorů 
 
Tento přístroj ukazuje otáčky obou motorů v procentech. Zelená světelná tabla na 
panelu vpravo signalizují zapnutí forsáže.   
 
 

2.5.12 Ukazatel množství paliva 
 
Palivoměr informuje o množství paliva (stupnice je v tunách). Střední bílá stupnice 
ukazuje množství v rozsahu od 0 do 4000 kg, pravá stupnice ukazuje množství 
v rozsahu od 4000 do 5500 kg. Čtyři světelné kontrolky vlevo jsou shora dolů označeny: 
П – středová, КЛ – křídlové, 3 – nádrž č.3, 1 – nádrž č.1 a rozsvícením signalizují 
vyčerpání paliva v dané nádrži. Trojúhelníky mezi svislou řadou kontrolek a střední 
stupnicí ukazují, kolik množství paliva odpovídá dané nádrži. Jak ubývá palivo, bílý  
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proužek na střední stupnici klesá a podle toho by se měly postupně rozsvěcet kontrolky vyprázdnění 
nádrží v levém sloupci   
 
2.5.13 Ukazatelé teploty výstupních plynů 
 
Tyto dva přístroje ukazují teplotu výstupních plynů v rozmezí od 200 do 1000° C 
pro každý motor. 

 
2.5.14 Dolní displej 
 
Dolní displej zabírá pravý horní část čelního přístrojového panelu. Na displeji se 
zobrazuje naprogramovaná trasa letu s otočnými body, poloha vzletových a 
přistávacích drah (VPD) a cíle odhalené radarem. Podrobnější popis najdete 
v sekci „Senzory“.  
 
 
 

2.5.15 Indikační panel výstražného systému SPO-15 
 
Panel výstražného detektoru radaru podává informace o směru a typu 
detekovaného radaru. Ve středu panelu je symbolický nákres letadla 
představující vaši polohu, okolo něho jsou rozmístěny kontrolky, které 
udávají směr odkud jste ozařováni. Spodní řada světelných kontrolek, 
označená čísly, indikuje typ radaru. Bližší popis najdete v kapitole 
„Výstražné detektory radaru“. 
 
2.5.16 Výstražná tabla 
 
Řada barevných světelných tabel vás informuje o závadách na letadle a o stavu palubních systémů. 
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REŽIMY ČELNÍHO PRŮHLEDOVÉHO DISPLEJE 
 
3.1. Režimy HUD F-15C Eagle 
 
3.1.1 Základní symboly používané na displeji 
Některé symbolické značky a ukazatele jsou společné pro všechny režimy a jsou vždy na displeji 
zobrazeny.  
 

 
 
 

• symbol v podobě „W”, ve středu displeje představuje letadlo při pohledu zezadu a ukazuje kam přesně 
míří příď letadla. 

 

• v horní části rovnoběžně s horním okrajem je stupnice kompasu, ze která ukazuje kurz v desítkách 
stupňů (příklad: 27 znamená 270°). Aktuální kurz se odečítá proti symbolu ve tvaru obráceného V 
uprostřed. 

 

• podél levého okraje je stupnice rychlosti, která ukazuje indikovanou rychlost letu (IAS) v uzlech. 
Stupnice ukazuje rychlost od 150 uzlů. 

 

• podél pravého okraje je stupnice výšky, která ukazuje výšku letu na hladinou moře (MSL) ve stopách. 
 

• vektor rychlosti přibližně uprostřed displeje, pohybem ukazuje aktuální směr pohybu letadla. Výsledný 
směr pohybu je závislý na mnoha faktorech (setrvačnosti, stranovém vybočení, úhlu náběhu atd.). 

 

• stupnice sklonu ukazuje úhel stoupání či klesání v dílcích po pěti stupních. V jejím středu se nachází 
vektor rychlosti a celá stupnice se pohybuje spolu s ním. Stupnice také ukazuje stranové vybočení tím, že 
se vychyluje na jednu či druhou stranu (podobně jako kulička na umělém horizontu). Pro odstranění 
stranového skluzu vychylte směrové kormidlo proti směru vychýlení stupnice.  

 
3.1.2 Navigační režim  
Jak vyplývá z názvu, v tomto režimu displej zobrazuje navigační informace. Jsou dva navigační režimy.  
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Základní navigační režim pomáhá pilotovi držet se plánované trasy lety a ukazuje směr k následujícímu 
nebo zvolenému bodu trasy. V režimu ILS jsou zobrazovány informace pro přístrojové přiblížení a přistání.  

 
 
Základní režim 
 
Základní režim pomáhá pilotu při letu po plánované trati a ukazuje směr k dalšímu otočnému bodu. Kromě 
základních ukazatelů, které jsou vždy zobrazeny, jsou na displeji navíc tyto značky: 
 

• v pravém dolním rohu je zobrazeno pořadí vybraného navigačního nebo také traťového bodu a vedle 
něj označení režimu „NAV”. 

 

• přímo pod označením režimu je zobrazena vzdálenost k vybranému traťovému bodu (v námořních 
mílích). 

 

• zbývající čas letu k vybranému traťovému bodu je zobrazen hned pod vzdáleností. 
 

• v levém dolním rohu je zobrazeno aktuální přetížení. 
 

• uprostřed displeje je zobrazen integrovaný naváděcí ukazatel ve tvaru kříže. Tento ukazatel míří 
k vybranému traťovému bodu. Abyste letěli přímo k tomuto bodu musíte provést zatáčku směrem na kříž, 
až bude kříž uprostřed displeje a symbol letadla („W“) bude mířit přímo na něj.   

     
Režim ILS 
 
V režimu ILS (přiblížení na přistání podle přístrojů s pomocí rádiové navigace) jsou kromě základních 
ukazatelů na displeji tyto značky: 
 

• v pravém dolním rohu je zobrazeno označení vybraného traťového bodu a vedle něj označení režimu 
„ILSN”. 
 

• v pravém dolním rohu, ve spodním řádku pod vzdálenosti je ukazatel polohy podvozku. Pokud je 
zobrazen nápis GSUP je podvozek zasunut, nápis GDWN znamená, že podvozek je vysunut. 

 

• na levé straně, těsně vedle stupnice rychlosti, se objeví stupnice úhlu náběhu. Značka ve tvaru šipky, 
na pravé straně, ukazuje aktuální úhel náběhu. Měřítko na stupnici je v jednotkách v rozsahu 0 - 45 , ne 
v úhlových stupních. Správný úhel na přistání je okolo 22 jednotek. 

 

• blízko středu displeje nad symbolickou značkou letadla („W“), se objeví dva přímkové ukazatele ILS. 
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Horizontální přímka indikuje požadovanou výšku, a vertikální přímka požadovaný směr. Tyto přímkové 
ukazatele jsou stejné jako na umělém horizontu (ADI). Musíte se snažit dostat oba ukazatele do středu, 
pak máte zajištěno, že klesáte v ose a pod správným úhlem.  

 
Pomocí klávesy 1 se přepínáte mezi základním navigačním režimem a režimem ILS. 
 
3.1.3 Režim kanon 
Tento režim je určen pro střelbu z kanonu. Do tohoto režimu se přepnete po zvolení palubního kanonu. 
Na displeji se zobrazí odlišné ukazatele podle toho, zda je cíl zachycen radarem či nikoli. Jako podmínka 
pro přepnutí do tohoto režimu je, že musíte mít zapnuty zbraně v režimu vzduch-vzduch a pak zvolený 
kanon. 
 
Radar v režimu vyhledávání 
 

Tomuto režimu se také říká přehledový režim, také se označuje jako tzv. mód s automatickým 
zachycením cíle. Kromě základních značek jsou na displeji zobrazeny tyto další informace:  

 
 
• pod stupnicí kurzu se objeví pevný záměrný kříž pro střelbu z kanonu. Kříž je obrazec skládající se ze 
dvou soustředných kružnic, větší má poloměr 50 mm, menší dělená kružnice má poloměr 25 mm 
s tečkou ve středu o velikosti 2 mm. Jak bylo uvedeno, obrazec se nepohybuje a poskytuje jedinou 
informaci, že je kanon připraven ke střelbě. 
 

• v levém dolním rohu se objeví údaje o kanonu. Nápis „GUN“ znamená, že je kanon vybrán jako aktivní 
zbraň a vedle něj je zobrazen typ a množství střeliva. Nápis „GUN 940 P” znamená, že zbývá 940 nábojů 
střeliva PGU-38 ráže 20 mm. 

 

• pod informacemi o kanonu je Machovo číslo. 
 

• v pravém dolním rohu je zobrazena informace o vzdálenosti k dalšímu traťovému bodu: písmeno „N“ a 
vedle něj je uvedena vzdálenost v námořních mílích. 

 
Pokud není aktivován radar a nebo není zachycený cíl, pak je po zvolení kanonu zapnutý tento režim.  
 
Radar v režimu sledování (LCOS) 
 

Když radar zachytí cíl a sleduje ho, tak pevný záměrný obrazec na displeji je nahrazen za vypočítávaný 
záměrný obrazec tzv. LCOS (Lead Computing Optical Sight) a navíc jsou zobrazovány radarem získané 
informace o cíli. 
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Pro aktivaci režimu LCOS musíte zapnout radar a pak zachytit cíl. Zachytit cíl lze dvěma způsoby, buď 
ručním zachycením s pomocí příslušné klávesy (Tab) a nebo automaticky, když záměrným kruhem na 
displeji manévrováním letadla „přejedete“ přes cíl a pokud je cíl v dosahu 10 mil, tak se automaticky 
zapne režim LCOS. 
 

 
 
• na displeji se pod stupnicí kurzu objeví záměrný kříž, který ukazuje dráhu střel, pokud letadlo nebude 
manévrovat. 
 

• okolo zachyceného cíle se zobrazí značka zachycení, tzv. „krabička“ (Target Designator/TD). 
 

• nalevo od stupnice výšky se objevila stupnice dálky cíle s rozsahem 0 – 10 námořních mil. Pohybující 
se značka (má tvar horizontální čárky) ukazuje na stupnici vzdálenost k zachycenému cíli. Čárky na 
vnějším okraji kruhu označují minimální a maximální vzdálenosti pro odpálení střely AIM-9 (proti 
nemanévrujícím cílům). 

 

• záměrný kruh LCOS  ukazuje místo, kde se ocitne střela z kanonu poté, co překoná vzdálenost k cíli 
(počítá s vlivem rychlosti, zemské přitažlivosti, atd.). Snažte se manévrem letadla dostat tečku ve středu 
záměrného obrazce tak, aby překryla zachycený cíl před vámi.  

 
Navíc, tlustá linka na obvodu kruhu graficky znázorňuje vzdálenost od zachyceného cíle. Každá čárka na 
obvodu kruhu představuje 1000 stop dálky. Vně obvodu kruhu, na „třech hodinách“, je umístěna značka 
(má tvar tečky), označující maximální dálku účinné střelby z kanonu. Pokud tlustá linka vzdálenosti cíle 
pohybující se proti směru hodinových ručiček na obvodu kruhu projde kolem této značky, znamená to, že 
cíl je v dosahu kanonu.  
 
A na závěr, z tečky ve středu záměrného obrazce vybíhá tenká linka zakončená křížkem, která zná-
zorňuje odchylku při zamíření. Čím je tato linka delší, tím bude větší i pravděpodobnost minutí cíle. 
 

• v pravém dolním rohu HUD je za písmenem „R“ (range – vzdálenost) zobrazeno číslo udávající 
vzdálenosti od zachyceného cíle (R 0.7 = dálka 0,7 námořní míle). Jak bylo uvedeno výše, tento údaj se 
dá také odečíst z krátké vertikální stupnice v pravé polovině displeje. 
 

• pod údajem vzdálenosti od cíle je zobrazen úhel polohy cíle, což je úhel, který svírá prodloužená 
podélná osa letadla-cíle a zorný paprsek směrem k cíli. Písmena, která jsou uvedena za údajem úhlu 
vlastně znamenají, kterou stranou je nepřátelské letadlo natočeno směrem k vám („R“ – zprava, „L“ - 
zleva, „T“ – zezadu).  
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Pokud vidíme cíl přímo zezadu, je to nejmenší úhel polohy cíle a přímo zepředu, největší úhel polohy cíle.  
 
Pamatujte: Čím je úhel polohy cíle menší, tím je vyšší efektivita zbraní! 
 
 
3.1.4 AIM-9 
V tomto režimu symboly na displeji poskytují informace o stavu PLŘS a o směru k pronásledování cíle. 
AIM-9 Sidewinder je PLŘS krátkého dosahu, má hlavici s čidlem citlivým na teplo a její činnost není 
závislá na radaru. Hlavice dokáže zachytit cíl, aniž by musel být aktivován radar. Po odpálení je střela 
soběstačná a sama se navádí na cíl. 
 
Vyhledávací režim radaru (hlavice ŘS aretována v ose: Boresight) 
 

Pokud je radar ve vyhledávacím režimu a zvolíte 
si PLŘS krátkého dosahu (AIM-9,) pak se na 
displeji blízko symbolu letadla („W“) objeví dvě 
souosé nepohyblivé kružnice. Kružnice mají 
téměř stejnou velikost. Vnější kružnice vymezuje 
oblast „kam vidí“ hlavice střely. Pokud jste ve 
vizuálním kontaktu s cílem, není potřeba 
zachycovat cíl radarem, manévrujte s letadlem 
tak, abyste dostali cíl do vnitřní oblasti 
záměrného kruhu.  
 
Když hlavice zachytí cíl, tak se zvýší tón ve 
sluchátcích. Po dobu, kdy je cíl v záměrném 
kruhu, je úspěšně zachycen hlavicí a PLŘS 
může být odpálena. Pokud se cíl dostane mimo 
oblast kruhu, tak hlavice ztratí kontakt s cílem a 
přestane jej sledovat.   
   
 

 
 
 
Vyhledávací režim radaru (hlavice ŘS odaretována: Uncaged) 

 
Odaretováním hlavice se změní symboly na HUD. 
Okolo symbolu letadla se objeví dvě kružnice, 
jedna velká s menší kružnicí uvnitř. Velká kružnice 
vymezuje oblast, kam se může pohybovat hlavice 
střely nebo jinak řečeno, oblast střela „vidí“. Menší 
kružnice ukazuje aktuální polohu hlavice neboli, 
kam se hlavice momentálně „dívá“.  
 
Vnější velká kružnice je pevná (nehýbe se) a 
pokud střela zachytí cíl, tak se ztratí. Menší 
kružnice zůstává stále ve středu, blízko symbolu 
letadla („W“). V okamžiku, kdy je zachycen cíl, se 
okamžitě posune na cíl (zachytí ho) a sleduje jej. 
Zároveň je ve sluchátcích slyšet vysoký tón 
oznamující, že hlavice zachytila cíl. 
 
 



 37

 
 
Sledovací režim radaru (Track) 
 

Pokud má radar zachycený cíl, pak jsou na HUD zobrazovány další informace o zachyceném cíli. Když je 
vzdálenost k cíli větší jak 12000 stop (asi 3500 m), to jest mimo dosah AIM-9, displej poskytuje údaje 
k navedení do střelecké pozice: 

 
 

• naváděcí značka (tlustá tečka) ukazuje pilotovi směr kam má vést letadlo pro dosažení střelecké 
pozice. 
 

• kružnice povolené odchylky navedení - ASE (Allowable Steering Error) ohraničuje oblast pro odpálení 
PLŘS a představuje oblast kam střela „vidí“. Kružnice se dvojnásobně zvětší, když hlavice střely zachytí 
cíl. Manévrujte s letadlem tak, abyste dostali naváděcí tečku do středu kruhu ASE. 

 

• na obvodu ASE se zobrazí linka, která graficky znázorňuje úhel přiblížení. Pokud je linka na vrcholu 
kruhu znamená to, že cíl míří přídí pryč od našeho letadla. Pokud je linka ve spodní části kruhu znamená 
to, že cíl míří přídí přímo na nás. 

 
I když AIM-9 Sidewinder je tepelně naváděná PLŘS, která se dá odpálit z jakéhokoli úhlu, její 
účinnost se rapidně zvyšuje pokud je odpálena ze zadní polosféry cíle (co nejvíce zezadu). 
 
• značka zachyceného cíle (Target Designator/TD) ukazuje polohu cíle sledovaného radarem. 
Manévrujte tak, aby značka cíle se dostala do kruhu ASE. 
 

• na pravé straně displeje, vlevo od stupnice výšky, se objeví stupnice dálky s rozsahem 0 až 10 
námořních mil. Pohyblivá značka (vodorovná čárka) na stupnici ukazuje vzdálenost k zachycenému cíli. 
Číslo vlevo vedle značky ukazuje rychlost sbližování. Tmavé značky (čárky) blízko spodního okraje 
indikují maximální a minimální dálku odpalu střely (proti nemanévrujícím cílům). Pokud se pohyblivá 
značka objeví mezi těmito značkami pak se cíl nachází v rozsahu povolených vzdáleností pro odpal 
střely. 

 

• v pravém dolním rohu se objeví doplňkové informace o cíli. Na řádku začínající písmenem „R“ 
(znamená režim sledování radarem) je za písmenem číslo udávající vzdálenost od cíle (v námořních 
mílích). Na řádku pod ním je úhel polohy cíle. Poslední řádek ukazuje časový údaj, který udává dobu letu 
další ŘS k cíli. Pokud se na začátku řádku objeví „U“ znamená to, že hlavice střely je odaretována (tzn. 
v režimu Uncaged – SCAN).  
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Když je cíl ve vzdálenosti menší než 12000 stop, objeví se na displeji další informace: 
 

• uvnitř kruhu ASE se objeví kruhový ukazatel vzdálenosti k cíli, který pohybem v protisměru hodinových 
ručiček ubývá a tím graficky znázorňuje zkracující se vzdálenost. Ukazatel má na obvodu značky 
vymezující maximální a minimální dálku odpalu AIM-9. Pokud je cíl blíže než je minimální dálka odpalu, 
tak se na displeji objeví velké „X“, tzn. že je odpal zakázán . 
 

• pokud jsou splněny podmínky pro odpal střely, objeví se těsně pod značkou zachyceného cíle – 
„krabičkou“ (TD) trojúhelníček, znamenající pokyn k odpálení střely. Hlavní spínač odjištění/zajištění 
zbraní (Master Arm) musí být v poloze „odjištěno“, cíl musí být ve vzdálenosti, která je vymezena 
minimální a maximální dálkou odpalu PLŘS a naváděcí značka musí být uvnitř kruhu ASE.  

 
 
3.1.5 AIM-7 
AIM-7 Sparrow je jednou ze dvou typů PLŘS  středního dosahu, kterou F-15 bývá standardně vyzbrojen. 
Má poloaktivní radarové  navádění, kdy po odpálení z letadla musí palubní radar útočícího letadla stále 
sledovat zachycený cíl a střela se po celou dobu svého letu navádí podle radarových paprsků odražených 
od cíle. Při použití PLŘS AIM-7 může mít HUD čtyři odlišné pracovní režimy. 
 

 
Klidový režim 
 

 
Displej bude v klidovém režimu, pokud zvolíme PLŘS AIM-7 a 
radarem není zachycený žádný cíl. Mimo základních navigačních 
údajů je na HUD zobrazena pevná referenční kružnice, která 
reprezentuje zorné pole hlavice střely. Typ zvolené PLŘS a její 
počet je ukázán v levém dolním rohu čelního displeje, hned nad 
Machovým číslem.  
 
 
 
 

Režim „zahlcení“ (FLOOD) 
 

V režimu FLOOD radar začne intenzívně vyzařovat radarové vlny a doslova jimi zahltí ozařovaný prostor. 
Radarem v tomto režimu nelze provést zachycení libovolného detekovaného cíle. Přesto se PLŘS AIM-7 
dokáže navést na cíl podle odraženého záření od cíle(ů), které se v ozařovaném prostoru nacházejí. 
Režim je indikován nápisem „FLOOD“ v pravém dolním rohu displeje. 
 

Referenční kružnice se zvětší, aby ilustrovala ozařovaný prostor. Střela sleduje cíl dokud je cíl uvnitř 
referenční kružnice, tzn. dokud je ozařován. Pokud se cíl dostane mimo kružnici, tak zmizí odražený 
signál, střela se nemá podle čeho navádět, a po určité době neřízeného letu dojde k její samodestrukci. 
Proto je nutné po celou dobu letu střely manévrováním letadla držet cíl uvnitř kruhu. Pokud se nachází 
v ozařovaném prostoru více cílů, pak střela sleduje cíl s největší radiolokační odraznou plochou (tzv. 
RCS).    
 
Sledovací režim 
 

Sledovací režim se objeví v okamžiku, kdy radar zachytí cíl. HUD poskytuje informace o sledovaném cíli: 
 

• kolem sledovaného cíle se objeví značka zachycení (TD) tzv. „krabička“. 
 

• naváděcí tečka ukazuje pilotovi směr k dosažení střelecké pozice. 
 

• referenční kružnici nahradí kružnice povolené odchylky navedení (ASE). Manévrujte s letadlem tak, 
abyste dostali naváděcí tečku do středu kruhu ASE. V režimu pro PLŘS středního dosahu (MRM) mění 
kruh ASE svoji velikost. Pokud se kruh zmenšuje znamená to že se zvětšuje vzdálenost od cíle. Pokud 
se radarová anténa z důvodu konstrukčního omezení závěsu dostane do krajní polohy a nemůže se dále 
pohybovat, začne kruh ASE blikat. 
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• na obvodu ASE se zobrazí linka, která graficky znázorňuje úhel přiblížení. Pokud je linka na vrcholu 
kruhu znamená to, že cíl míří přídí pryč od našeho letadla, letí od nás. Pokud je linka ve spodní části 
kruhu znamená to, že cíl letí přímo k nám. 

 

• na pravé straně displeje, vlevo od stupnice výšky, se objeví stupnice dálky. Rozsah odpovídá 
aktuálnímu dosahu radaru (10, 20, 40, 80 nebo 160 námořních mil). Pohyblivá značka (vodorovná čárka) 
na stupnici ukazuje vzdálenost k zachycenému cíli. Číslo vedle značky vlevo ukazuje rychlost sbližování. 
Tři značky (čárky) na stupnici označují minimální dálku odpalu (RMIN) pro AIM-7, maximální dálku odpalu 
proti manévrujícím cílům (RTR) a maximální dálku odpalu proti nemanévrujícím cílům (RPI). 

 

• blok číselných údajů v pravém dolním rohu displeje poskytuje další informace o cíli. Na řádku začínající 
písmenem „R“ (znamená režim sledování radarem) je za písmenem číslo udávající vzdálenost od cíle (v 
námořních mílích). Na řádku pod ním je úhel polohy cíle. Poslední řádek ukazuje dobu letu příští střely 
než dostihne cíl. 

 

• v levém dolním, hned pod stupnicí rychlosti, je zobrazena informace o typu a počtu zvolené výzbroje 
(7M 2 = 2 střely AIM-7). 

 
 

 
 
Pod údajem o vybrané výzbroji je řádek udávají Machovo číslo a na dalším řádku údaj o přetížení. Po 
odpálení AIM-7 se na posledním řádku zobrazí čas zbývající odpálené ŘS do zásahu cíle (Time To 
Intercept/TTI). Pokud je odpáleno několik střel, tak se časový údaj týká poslední odpálené střely. 
 

• trojúhelníček pod „krabičkou“ kolem zachyceného cíle signalizuje, že jsou splněny podmínky střelby a 
ŘS může být odpálena. Hlavní spínač odjištění/zajištění zbraní (Master Arm) je v poloze „odjištěno“,  cíl 
je ve vzdálenosti, která je vymezena minimální a maximální dálkou odpalu PLŘS a naváděcí značka 
musí být uvnitř kruhu ASE. 
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3.1.6 AIM-120 
 

AIM-120 je hlavní PLŘS středního dosahu používanou na F-15, která v mnoha vlastnostech překonává 
AIM-7. AIM-120 má vlastní palubní radar. V počáteční fázi používá k navádění signály z externího zdroje 
radarového záření a v poslední fázi letu, v určité vzdálenosti od cíle, využívá k navádění vlastní radar. 
 
Vizuální režim 
 

Pokud zvolíme AIM-120 aniž by byl radarem zachycen cíl, tak se čelní průhledový displej přepne do 
vizuálního režimu. Základní navigační údaje jsou doplněny o velkou referenční čárkovanou kružnici. 
V pravém dolním rohu displeje, na posledním řádku, se objeví nápis „VISUAL“. Typ a počet PLŘS je 
zobrazen v levém dolním rohu nad řádkem udávající Machovo číslo.  

  
Manévrujte tak, abyste cíl udrželi uvnitř čárkované kružnice. Střela žádným způsobem nesignalizuje, že 
zachytila cíl.  Dvě sekundy po odpalu se aktivuje palubní radar střely a střela začne sledovat cíl. Palubní 
radar AIM-120 dokáže detekovat cíle do vzdálenosti 15 námořních mil. Pokud po zapnutí radaru střela 
nezachytí cíl, tak začne provádět kolem původní trajektorie letu sérii manévrů do tvaru písmene „S“ do 
doby, než zachytí cíl (obvykle to bývá cíl s největší radiolokační odraznou plochou). 
 
 
Sledovací režim 
 

Pokud je radarem zachycen cíl pak displej začne poskytovat informace o sledovaném cíli: 
 

• kolem sledovaného cíle se objeví značka zachycení (TD) - „krabička“. 
 

• naváděcí tečka ukazuje pilotovi směr k dosažení střelecké pozice. 
 

• referenční kružnici nahradí kružnice povolené odchylky navedení (ASE). Manévrujte s letadlem tak, 
abyste dostali naváděcí tečku do středu kruhu ASE. V režimu pro PLŘS středního dosahu (MRM) mění 
kruh ASE svoji velikost. Pokud se kruh zmenšuje znamená to že se zvětšuje vzdálenost od cíle. Pokud 
se radarová anténa z důvodu konstrukčního omezení závěsu dostane do krajní polohy a nemůže se dále 
pohybovat, začne kružnice ASE blikat. 
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• na obvodu ASE se zobrazí linka, která graficky znázorňuje úhel přiblížení. Pokud je linka na vrcholu 
kruhu znamená to, že cíl míří přídí pryč od našeho letadla, letí od nás. Pokud je linka ve spodní části 
kruhu znamená to, že cíl letí přímo k nám. 

 
PLŘS mají nejvyšší účinnost pokud se přibližujeme k cíli co nejvíce zezadu. 
 

 

• na pravé straně displeje, vlevo od stupnice výšky, se objeví stupnice dálky. Rozsah odpovídá aktuálně 
zvolenému dosahu radaru (10, 20, 40, 80 nebo 160 námořních mil). Pohyblivá značka (vodorovná čárka) 
na stupnici ukazuje vzdálenost k zachycenému cíli. Číslo vlevo vedle značky ukazuje rychlost sbližování. 
Tři značky (čárky) na stupnici označují minimální dálku odpalu (RMIN) pro AIM-7, maximální dálku odpalu 
proti manévrujícím cílům (RTR) a maximální dálku odpalu proti nemanévrujícím cílům (RPI). 

 

• v pravém dolním rohu displeje je blok číselných údajů poskytující další informace o cíli. Na řádku 
začínající písmenem „R“ (znamená režim sledování radarem) je za písmenem číslo udávající vzdálenost 
od cíle (v námořních mílích). Na řádku pod ním je úhel polohy cíle. Poslední řádek ukazuje dobu letu 
příští střely než dostihne cíl.  

 

 
• blok číselných údajů v levém dolním rohu displeje poskytuje údaje o typu a počtu zvolené výzbroje 
(120C 2 = 2 střely AIM-120). Pod údajem o vybrané výzbroji je řádek udávají Machovo číslo a na dalším 
řádku údaj o přetížení. Po odpálení AIM-120 se na posledním řádku zobrazí zbývající čas do aktivace 
radaru PLŘS (Time To Activate/TTA), a čas zbývající střele do zásahu cíle (Time To Intercept/TTI). 
Pokud je vypáleno několik střel, tak se časový údaj týká poslední odpálené střely. 
 

• hvězdička pod „krabičkou“ okolo zachyceného cíle signalizuje, že jsou splněny podmínky střelby a ŘS 
může být odpálena. Hlavní spínač odjištění/zajištění zbraní (Master Arm) je v poloze „odjištěno“,  cíl je ve 
vzdálenosti, která je vymezena minimální a maximální dálkou odpalu PLŘS a naváděcí značka musí být 
uvnitř kruhu ASE. 
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3.1.7 Režimy s automatickým zachycením 
 

Radar F-15 disponuje třemi režimy pro automatické zjištění a zachycení cíle (tzv. auto-acquisition modes). 
Tyto režimy jsou předdefinovány a jsou určeny k vyhledání a zachycení cílů na krátké vzdálenosti - do 10 
námořních mil. Instrukce k používání režimů automatického zjištění naleznete v kapitole Senzory.  
 
Pokud zvolíte některý z režimů automatického zachycení i když již máte zachycený cíl, pak radar 
zruší kontakt s původně zachyceným cílem a zahájí nové vyhledávání.  
 
 
Boresight (BORE) 
 

V režimu Boresight (BORE) je anténa radaru fixována v ose a je prohledáván úzký prostor přímo před 
letounem (v prodloužené podélné ose) do vzdálenosti 10 námořních mil. Uprostřed displeje se objeví 
referenční kružnice. Ta ilustruje úzký prostor prohledávaný radarem v režimu BORE. Radar zachytí první 
cíl, který odhalí v tomto prostoru.  
 

 
 
 
 
Vertikální vyhledávání (Vertical Scan) 
 

Tento režim je předurčený pro blízký manévrový boj, přepnutím na vertikální vyhledávání se anténa 
radaru nastaví tak, aby prohledávala úzký pruh prostoru ve svislém směru, 7,5° široký a 50° vysoký.  Na 
displeji se zobrazí referenční vertikální přímka, která přibližně ukazuje prohledávanou zónu. Bude 
zachycen první odhalený cíl v tomto prostoru.   
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Režim kanon 
 

V režimu kanon radiolokátor snímá zónu ±30° do šířky a ±10° do výšky. Radar automaticky zachytí první 
cíl, který odhalí do max. vzdálenosti 10 námořních mil.  
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3.2. Režimy HUD A-10A 
 
3.2.1 Základní symboly používané na displeji 
 

Všechny režimy mají společné tyto ukazatele: 
 

 
 
• v dolní části displeje, rovnoběžně se spodním okrajem, je stupnice kurzu, čísla na stupnici ukazují 
desítky stupňů (příklad 05 = 050º). 
 

• číslo u levého okraje displeje uprostřed udává indikovanou rychlost letu (IAS) v uzlech. 
 

• číslo u pravého okraje displeje udává barometrickou nadmořskou výšku (MSL) ve stopách. 
 

• úhel sklonu ve stupních je zobrazen hned pod údajem nadmořské výšky. 
 

• vektor rychlosti, přibližně uprostřed displeje, ukazuje aktuální směr pohybu letadla. Výsledný směr 
pohybu je závislý na mnoha faktorech: setrvačnosti, stranovém vybočení, úhlu náběhu atd. 

 

• stupnice sklonu je zobrazena uprostřed displeje a je vycentrována na vektor rychlosti. Ukazuje úhel 
stoupání či klesání v dílcích po pěti stupních. Stupnice také ukazuje stranové vybočení tím, že se 
vychyluje na jednu či druhou stranu (podobně jako kulička na umělém horizontu). Pro odstranění 
stranového skluzu vychylte směrové kormidlo proti směru vychýlení stupnice. 

 
 
3.2.2 Navigační režim 
 

Jak vyplývá z názvu, v tomto režimu displej zobrazuje navigační informace. Jsou dva navigační režimy. 
Základní navigační režim pomáhá pilotovi letět po plánované trase a ukazuje směr k následujícímu nebo 
zvolenému traťovému bodu. V režimu ILS jsou zobrazovány informace pro přiblížení a přistání.  
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Základní režim 
 

Základní režim pomáhá při letu po plánované trati a ukazuje směr k dalšímu otočnému bodu. Kromě 
základních ukazatelů, které jsou vždy zobrazeny, jsou na displeji navíc tyto značky: 
 

• v pravém dolní displeje je blok číselných údajů na jehož prvním je zobrazena přesná výška nad 
terénem (AGL) zjištěná radarovým výškoměrem, číslo končí písmenem „R“ (označující radarovou výšku) 
a udává výšku ve stopách. Do určité výšky se navíc podél pravého okraje zobrazí stupnice výšky, 
pohybující se značka na stupnici (v podobě malého čtverečku) ukazuje aktuální hodnotu výšky nad 
terénem změřenou radarovým výškoměrem. 
 

• hned pod údajem výšky, na druhém řádku je číslo udávající pořadové číslo vybraného traťového bodu 
a za lomítkem vzdálenost k tomuto traťovému bodu v námořních mílích (2/5.7 = bod č.2 vzdálený 5,7 
nm). 

 

• na třetím řádku je zobrazen zbývající čas k vybranému traťovému bodu a za lomítkem čas, který 
ukazuje zda jsme v předstihu či zpožděni vůči plánovanému času příletu na vybraný otočný bod 
(1:19/+0:13 = doba letu k nav. bodu je 1 minuta 19 sekund (jsme v předstihu 13 sekund). 

 

• na posledním řádku je zobrazen aktuální čas (hod:min:sek). 
 

• u spodního okraje displeje je značka ve tvaru dvou rovnoběžných čárek, která ukazuje směr/kurz 
k vybranému navigačnímu bodu. 

 

• naváděcí značka (ve tvaru kroužku s čárkou) ukazuje, kde se nachází vybraný navigační bod, pohybem 
po displeji zobrazuje, jak se mění relativní poloha bodu vůči letadlu, čárka na značce ukazuje směr 
k tomuto bodu . 

 

• nápis na levé straně displeje indikuje aktuální režim autopilota (AP). 
 

Označení Režim AP 
PATH HLD Autopilot drží kurz 
ALT HLD Autopilot drží výšku 
BARO Autopilot vypnut 
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Režim ILS 
 

Pokud je zapnutý režim ILS jsou kromě základních ukazatelů navíc tyto značky: 
 

• na displeji se objeví dva přímkové ukazatele ILS. Horizontální přímka indikuje požadovanou výšku, a 
vertikální přímka požadovaný směr. Tyto přímkové ukazatele jsou stejné jako na umělém horizontu. 
Musíte se snažit dostat oba ukazatele do středu, pak máte zajištěno, že klesáte v ose a pod správným 
úhlem. 
 

 
3.2.3 Režimy kanon, NR a ŘS 
 

HUD v režimech kanon, neřízené rakety a řízená střela AGM-65 vypadá téměř stejně. Aby údaje na 
displeji byly čitelné a přehledné, zmizí stupnice radarové výšky a navíc se zobrazí tyto informace: 
 
 

• po zvolení střely AGM-65 se na 
HUD objeví kruhový symbol 
reprezentující hlavici Mavericku, 
ukazující, kam se dívá hlavice 
střely. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• po zvolení kanonu se objeví zá-
měrný obrazec CCIP (Continuously 
Computed Impact Point – auto- 
maticky vypočítávaný bod dopadu), 
jehož střed nepřetržitě ukazuje 
místo dopadu projektilů kanonu po 
stisknutí spouště. Vzdálenost re-
prezentuje číslo pod kružnicí a také 
ji ukazuje silná čára na obvodu 
kruhu, která se pohybuje proti 
směru hodinových ručiček. Značka 
na kruhu  představuje také 
maximální (efektivní) dálku střelby 
30mm kanonu. 

 

• po vybrání neřízených raket se na 
displeji zobrazí záměrný obrazec, 
který ukazuje aktuální místo dopadu 
raket po jejich odpalu. NR jsou velmi 
nepřesné a obrazec ukazuje oblast 
přibližného dopadu raket. 
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• v levém dolním rohu displeje, na prvním řádku, je indikována zvolená výzbroj. 
 

• v levém dolním rohu jsou zobrazeny další střelecké informace. Na řádku hned pod zvolenou výzbrojí je 
údaj o nadmořské výšce místa bodu dopadu (středu záměrného obrazce NR, kanonu nebo Mavericku). 
Číslo na dalším řádku udává šikmou (přímou) vzdálenost od letadla k tomuto bodu. 

 
 
3.2.4 Režim bombardování 
 

Bombardovací režim je téměř totožný s režimy kanon/NR/Maverick až na odlišnost, kdy záměrný obrazec 
pro střelbu je nahrazen záměrným kruhem CCIP pro bombardování. 
 

 
• střed bombardovacího kruhu nepřetržitě ukazuje místo dopadu bomb, pokud byste právě v tomto 
okamžiku stiskli spoušť. 

 

• vzdálenost reprezentuje číslo pod kružnicí a také ji graficky znázorňuje silná čára na obvodu kruhu, 
která se pohybuje proti směru hodinových ručiček. Maximální dálka pro volně padající bomby je závislá na 
rychlosti a výšce letu. 
 

• vertikální přímka na displeji ukazuje trajektorii letu bomby. 
 
 
3.2.5 Režim vzduch-vzduch 
 

V tomto režimu HUD poskytuje informace pro PLŘS AIM-9. Pokud je zvolen kanon, pak se na displeji 
objeví tzv. tunel, záměrný obrazec pro vzdušnou střelbu z kanonu. Kromě informací, které jsou identické 
pro ostatní režimy, je navíc zobrazeno:   

• po zvolení AIM-9 je ve středu displeje kruh, představující zorné pole hlavice střely. Abyste zachytili cíl, 
musíte manévrováním dostat cíl dovnitř kruhu. Po zachycení cíle ho musíte neustále držet v kruhu, jinak 
bud kontakt ztracen. Odaretováním hlavice střely umožníte její volný pohyb a hlavice nyní může sledovat 
zachycený cíl 
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• zvolením kanonu se na HUD objeví „tunel“ pro zamíření kanonu. Tunel slouží k odhadu vzdálenosti 
podle velikosti cíle a je kalibrován podle rozpětí typického stíhacího letounu. Manévrujte tak, abyste 
dostali letoun-cíl do tunelu. Předsaďte tak, aby se cíl svými křídly dotýkal obou okrajů tunelu. Pokud je 
cílem stíhací letoun, je to ideální zamíření pro zásah střelami kanonu.  Pokud se jedná o cíl, který je větší 
nebo menší než stíhač, musíte provést vlastní odhad předsazení podle rozměrů cíle. 

 
 
 
3.3. Režimy HUD Su-27 a MiG-29 
 
Úvod k avionice a zbraňovým systémům 
 

LOMAC nabízí komplexní a autentické ztvárnění avionického vybavení Su-27 a Su-33. Podle západních 
standardů jsou tyto systémy obecně považovány za náročné na obsluhu a představují pro pilota větší 
pracovní zátěž. Pro dokonalé zvládnutí „Súčka“ se musíte naučit jak tyto systémy ovládat a jak se 
vypořádat s jejich technickými omezeními.  
 

Režimy čelního průhledového displeje se dělí do tří základních kategorií: navigace, vzdušný boj a poze-
mní útok. Ty se pak dělí na podřazené režimy (dále podrežimy). Obecně není nutné používat každý 
podrežim, je ale lepší v konkrétní situaci nebo pro konkrétní úkol zvolit podrežim, pro který byl vytvořen.  
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Displej v ruštině nebo v angličtině 
 

Pro vytvoření věrné simulace jsou u ruských letadel popisy a označení všech přístrojů, obrazovek a 
displejů zachovány v azbuce. Pokud budete chtít můžete si v sekci nastavení (Options - Miscellaneous) 
přepnout na popis v angličtině. Poznámka: Bez ohledu na to jaký jazyk je použit, měřící přístroje stále 
používají metrickou soustavu. 
 
 
Navigace 
 

Navigační režim slouží pro snadné zjištění zeměpisné polohy a orientace v prostoru bojiště. K dispozici 
jsou čtyři navigační režimy: 
 
Označení v 
ruštině 

Význam Označení v 
angličtině 

Činnost Použití 

НАВ “NAVigacija” NAV Pilotáž Vizuální navigace s pomocí kompasu a 
stopek 

МАРШ “MARŠ” ENR Let po trati Navigování po plánované trati 

ВОЗВ “VOZVrat” RTN Návrat Návrat do bodu pro zahájení přiblížení na 
přistání (IAF) na vlastní letiště 

ПОС “POSadka” LNDG Přistání Aktivuje ILS (a autopilota) 

 
Stisknutím klávesy „1“ vybereme výchozí navigační režim - NAV. Opakovaným stiskem klávesy „1“ se 
přepínáme mezi dalšími navigačními režimy 
 
Režim НАВ (NAV) – běžná pilotáž 
 

Tento režim je výchozím režime a slouží k vizuální navigaci během běžné pilotáže, aktivuje se po prvním 
stisknutí klávesy „1“. Poskytuje jen nejnutnější informace k základní navigaci. Na čelním displeji jsou 
zobrazeny údaje o rychlosti (přístrojové), výšce (nadmořské), poloze letounu (symbol znázorňující letadlo 
stejně jako u ADI) se stupnicí náklonu a na dolním displeji (MFD) se zobrazují letiště (a letadlová loď 
Admirál Kuzněcov). Tento režim je vhodný pro volný let, když nemusíte letět přesně podle stanoveného 
plánu. 
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Režim МАРШ (ENR) – let po trati 
 

Tento režim pomáhá pilotovi držet se plánované trasy letu. Pokud máte aktivován výchozí navigační režim 
stiskněte klávesu „1“ a jako potvrzení se v pravém dolním rohu displeje objeví nápis „МАРШ“. Každý bod 
tratě je definován geografickou polohou a má stanovenou výšku a rychlost přeletu.  Hodnoty rychlosti a 
výšky, které se vážou k danému traťovému, bodu jsou zobrazeny malými číslicemi v levém a pravém 
horním rohu displeje. Naváděcí značka v podobě malého kruhu nás navádí k vybranému traťovému bodu. 
Stačí udržet kroužek ve středu displeje a poletíte přímo k určenému bodu.  
 

 
 
Záložní přístroje 
Na přístrojovém panelu jsou přístroje, které také poskytují navigační informace. Na dolním displeji (MFD) 
je symbolicky znázorněna vaše poloha, body trasy letu a požadovaný směr k vybranému bodu.  Přímkové 
ukazatele na umělém horizontu (ADI) ukazují požadovaný směr a zda máme stoupat či klesat a 
ARK/RSBN (HSI) ukazuje požadovaný kurz a vzdálenost od vybraného bodu. Pokud dojde k závadě a 
HUD nebude poskytovat správné informace, můžete se spolehlivě navigovat podle těchto přístrojů.  
 
V režimu МАРШ nejsou poskytovány informace pro vedení boje. Obecný postup je, že se v tomto režimu 
zorientujete, nastavíte správný kurz a přepnete se do požadovaného bojového režimu. Podle potřeby se 
občas vraťte do tohoto režimu, abyste zkontrolovali polohu a zorientovali se. Stisknutím klávesy „;“(„~“) se 
přepínáte mezi jednotlivými body trasy.  
 
Na schématickém obrázku je ukázán příklad, kdy letoun letí 35° od kurzu k otočnému bodu č. 2. To je 
vidět na přístroji HSI: aktuální kurz je 020°, ručička ADF (ARK) ukazuje 55°. Vzdálenost od bodu č. 2 je 30 
km (okénko v levém horním rohu HSI). Požadovaný traťový kurz (radiál) z bodu č. 1 do bodu č. 2 ukazuje 
široká ručička na HSI. Neboli, ručička ADF ukazuje kurz přímo k bodu č. 2 zatímco široká ručička (tzv. 
kolejnička) ukazuje plánovaný traťový kurz. Na ADI jsou značky ukazující požadovaný směr a výšku 
(k bodu č. 2), dále horizontální přímkový ukazatel nám říká, že máme stoupat, abychom se dostali na 
stanovenou výšku a svislý ukazatel, že máme točit doprava, abychom se dostali na kurz letu směrem 
k bodu.        
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Na stejném obrázku je také vidět, co ukazují přístroje v situaci, kdy letadlo letí přesně po plánované trati 
z bodu č. 2 do bodu č. 3 (ve stanovené výšce a kurzu).  
 
Režim ВОЗВ (RTN) – návrat 
 

V návratovém režimu jste naváděni do počátečního bodu zahájení přiblížení na přistání (IAF - Initial 
Approach Fix) na zvoleném letišti. IAF je nejvzdálenějším bodem přiblížení na letiště, kde je možno 
přijímat signály ILS daného letiště. Zobrazované informace jsou stejné jako v režimu МАРШ s jediným 
rozdílem, že jsme naváděni k jednomu bodu – IAF. V pravém dolním rohu je tento režim indikován 
nápisem „ВОЗВ“.  Režim aktivujete trojím stisknutím klávesy „1“. Pomocí klávesy „;“ („~“) si můžete 
přepínat mezi dostupnými VPD a jejich IAF. 
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Pokud letíme přímo k IAF, tak kolejnička na HSI ukazuje kurz od radiomajáku k letišti – což je vlastně 
přistávací kurz na VPD.  Na obrázku dole jsou příklady, co ukazuje HSI a MFD na letadlech, které letí ve 
třech rozdílných směrech vůči IAF. Letadlo č. 1 je ve vzdálenosti 10 km od IAF a letí přímo k IAF kurzem 
135°.  Letadlo č. 2 je vzdálené 10 km od IAF a letí kurzem 270°. Ručička ADF (ARK) ukazuje kurs 235° a 
aby pilot letěl k IAF, musí otočit doleva do kurzu, který ukazuje ručička ADF. Letadlo č. 3 se nachází mezi 
VPD a IAF v ose dráhy na přistávacím kurzu.  
 

 
Pokud letadlo přeletí IAF, automaticky se aktivuje režim ПОС (ENR). 
 
Režim ПОС (LNDG) – přistání 
 

Tento režim lze zapnout ručně 
opakovaným stiskem klávesy „1“, 
dokud se v pravém dolním rohu 
displeje neobjeví nápis „ПОС“. 
Pokud je letiště vybaveno 
systémem ILS, pak se na displeji 
objeví dva přímkové indikátory, 
svislý ukazuje správný přistávací 
kurz a horizontální ukazuje 
správnou sestupovou rovinu. Na 
pravé straně displeje se zobrazí 
svislá stupnice vertikální rychlosti. 
Ideální rychlost klesání pro 
dosednutí na dráhu je 1 – 1,5 m/s. 
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Radar a optoelektronický systém 
 

Systém ovládání zbraní - SUV (Sistěma upravlenija vooruženijem) je jedním z několika systémů 
propojených do integrálního systému palubního radioelektronického vybavení - BREO (Bortovoje 
Radioelektronnoje Oborudovanije) letounů Su-27 a Su-33. Systém SUV mimo jiné zahrnuje tyto části: 
 
• palubní radiolokátor Žuk-27 nebo Mječ-33 
 

• optoelektronický systém 36-Š 
 

• programové vybavení pro ovládání výzbroje 
 

• elektronické vybavení pro zpracování informací a zaměřování zbraní 
 

• zařízení pro zobrazování informací (MFD a HUD) 
 

• palubní identifikační zařízení vlastní-cizí Parol-2D 
 

• přilbový zaměřovač NSC (Našlemnaja Sistěma Celeukazanija) Ščel-3UM 
 

• datový kanál pro získávání údajů o cílech z pozemního nebo vzdušného střediska řízení a 
uvědomování (AWACS)  

 
 
Palubní radiolokátor Žuk-27 (Su-27a Su-33) 
Pulzní dopplerovský koherentní radiolokátor Žuk-27 firmy Fazotron je odolný proti rušení a zabezpečuje: 
 

• detekování, identifikací a sledování cílů ve vzdušném prostoru i na pozadí země, v přední a zadní 
polosféře 
 

• detekování až 24 cílů v přehledovém režimu 
 

• současné sledování až 8 cílů ve sledovacím režimu  
 
Efektivní radiolokační odrazná plocha cíle silně ovlivňuje detekční vzdálenost radaru. Větší cíle snadněji 
odráží radarovou energii a proto  např. B-52 radar odhalí ve větší vzdálenosti než F-16. Žuk-27 má pro 
cíle s efektivní odrazovou plochou 3 m² (stíhací letoun) při útoku z přední polosféry cíle detekční dosah 
150 km (93 mil) a ze zadní polosféry cíle 55 km (34 mil). 
 
Radar vysílá impulzy s identickou frekvencí a určitou fází. Z doby čekání, až anténa zachytí vyslaný 
/odražený impulz je vypočtena vzdálenost cíle. Čím je vzdálenost větší, tím delší dobu trvá signálu než se 
vrátí zpět. Signál odražený od pohybujícího se cíle nepatrně změní svoji frekvenci (tzv. Dopplerův posun) 
a tato hodnota se dá měřit. Pokud se posun zvyšuje, tak se cíl vzdaluje a pokud se posun snižuje, tak se 
přibližuje. . Pokud nasměrujeme anténu směrem k zemi pak  vyslané impulzy se odrazí od země a 
způsobí tzv. šum. Většina moderních radarových systémů dokáže s využitím Dopplerova efektu úspěšně 
filtrovat tyto statické odrazy (tzv. look-down). Na druhé straně je vzdušný cíl, který se jeví radaru jako 
statický odfiltrován. Tento jev obvykle nastává, když letící cíl se pohybuje kolmo vůči radaru. Tento efekt 
se nazývá „beaming“ a je účinnou obrannou proti dopplerovským radarům.    
 
Stiskem klávesy „I“ aktivujte radar V levém dolním rohu čelního průhledového displeje se objeví písmeno 
„И“ (Iluminacija - vyzařování), to znamená, že je radar zapnut. Pokud se na displeji nic neobjeví, pak má 
radar závadu. 
 
 
Optoelektronický systém 36-Š 
Kromě radaru je letoun vybaven optoeletronickým systémem 36-Š od NPO Geofyzika. Tento pasivní 
systém se skládá  z infračerveného detektoru k vyhledávání a zaměřování cílů ve dne i v noci, který má 
maximální detekční dosah 50 km/31 mil, a z laserového dálkoměru s dosahem 8 km/5 mil. Oba využívají 
stejné optické zařízení, které tvoří soustava periskopických zrcadel a skleněný senzor kulovitého tvaru 
umístěný v ose letounu na trupu před kabinou. Kulovitý senzor má volnost pohybu vertikálně -15°/+60° a  
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horizontálně ±60°. Frekvence obnovování záleží na velikosti sledovacího okna a pohybuje se v rozmezí 
0,05 – 2 sekundy. Nejkratší obnovovací čas je v režimu automatického sledování a nejdelší, pokud má 
sledovací okno největší rozměr.  
 
Jedná se o pasivní systém využívající tepelného záření cíle, určený pro skryté napadení cíle. Detekční 
dosah závisí  na poloze cíle, při útoku z přední polosféry cíle je dosah 15 km a ze zadní polosféry 50 km. 
Laserový dálkoměr dokáže přesně měřit vzdálenost v rozmezí 200 - 3000 m. Pro změření vzdálenosti za 
hranicí detekčního dosahu laseru vyšle radar k zachycenému cíli tři krátké pulzy. Tyto pulzy jsou natolik 
krátké, že se dá velmi těžce odhalit jejich původ. Pokud se cíl dostane na vzdálenost 9 km radar přeruší 
vysílání pulzů a měření dálky převezme laserový dálkoměr. optoelektronický systém (dále EOS) předává 
informace protiletadlovým řízeným střelám s infračervenou hlavicí a také poskytuje údaje pro vypočet 
zamíření kanonu.   
 
Stiskem klávesy „O“ zapnete EOS. U levého okraje displeje se objeví označení „Т“ (Těrmal - tepelný) a to 
signalizuje, že je EOS aktivován. Pokud se „T“ na displeji neobjeví, znamená to, že EOS nebyl správně 
vybrán nebo má závadu. 
 
Anténa radaru nebo hlavice PLŘS může být natáčena pohybem hlavy s pomocí přilbového zaměřovače 
spolupracujícího s EOS. Je to velmi jednoduchý a rychlý způsob, jak zachytit unikající cíl v blízkém 
manévrovém boji. 
 
Jelikož jsou principy používání radaru a EOS prakticky stejné, vysvětlíme si je tedy v následující kapitole 
společně. 
 
 
Princip vyhledávacího kužele radaru 
Pro snadné pochopení principu prohledávacího kužele si představte že jste v bezměsíční noci v tmavém 
lese a máte rozsvícenou kapesní svítilnu. Vidíte pouze předměty, které se nachází v světelném kuželu a 
pouze do určité vzdálenosti, protože světelný paprsek s vzdáleností slábne. Na podobném principu 
pracuje radar, pátrající po cílech. Anténa radaru vyzařuje elektromagnetické záření přibližně ve tvaru 
kužele obdobně, jako vyzařuje světelné záření reflektor svítilny. Objekty mimo kužel zůstávají skryté. Je 
nezbytné občas manévrem letounu nebo natočením antény pomocí příkazových kláves nasměrovat 
prohledávací kužel do neprozkoumaného prostoru. 
 
Objekty, které se ocitnou v kuželu odrazí radarové paprsky a ty se vrátí zpět. Ale ze vzrůstající 
vzdáleností klesá i energie paprsků, a pokud jsou příliš daleko ztratí energii natolik, že již nedoletí zpět. 
Eventuálně příliš daleký cíl nedokáže odrazit dostatečné množství energie, která by se dokázala vrátit 
zpět k vysílači. Pokud radarové paprsky dokáží urazit vzdálenost 150 km a ještě zpět je zřejmé, že dokáží 
doletět do vzdálenosti 300 km v přímém směru. To znamená, že nepřítel může odhalit vaše vysílání na 
vzdálenost, která je obvykle takřka dvojnásobná proti efektivnímu dosahu radaru! 
 
Optoelektronický systém pracuje na podobném principu, ale s tím rozdílem, že nevysílá, ale pouze přijímá 
záření. Vyhledává tepelné záření emitované cílem, kdy opět platí pravidlo, že tepelně kontrastnější cíl 
(např. stíhací letoun se zapnutou forsáží) bude zachycen z mnohem větší vzdálenosti. Také záleží na tom 
jak je cíl natočen směrem k nám. Pokud letí od nás a je natočen zdrojem tepla (výstupními tryskami 
motorů) směrem k nám (útok ze zadní polosféry), pak je detekován na větší vzdálenost a pokud k nám letí 
přídí (útok z přední polosféry), tak je detekční vzdálenost menší. 
 
 
Režim vzduch - vzduch 
 

Při útoku na vzdušný cíl pilot musí vykonat tyto na sebe navzájem navazující činnosti: vyhledávání, 
zjištění, identifikaci, sledování a útok. Tyto úkony může pilot provádět jak bez, tak s pomocí radaru a/nebo 
optoelektronického systému. Typ zbraně se vybírá podle vzdálenosti od cíle a podle možnosti sledovat 
tento cíl s pomocí radaru nebo EOS.  
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Následující tabulka uvádí klávesy, které budete nejčastěji používat během vzdušného boje:  
 

Klávesa  Akce  
I  Aktivace/Deaktivace radaru  
O  Aktivace/Deaktivace EOS  
Tab  Zařadit vybraný kontakt z přehledového režimu do režimu sledování (TWS)  
Ctrl-Tab  Vyjmut vybraný kontakt z režimu sledování (TWS)  
Tab  Zachytit sledovaný cíl do režimu Útok   
Tab  Zachytit/Zrušit zachycení cíle (v podrežimu BVB/CAC)  
; (středník)  Posunutí značkovače cíle na čelním displeji NAHORU 
, (čárka)  Posunutí značkovače cíle na čelním displeji DOLEVA  
. (tečka)  Posunutí značkovače cíle na čelním displeji DOLŮ  
/ (lomítko)  Posunutí značkovače cíle na čelním displeji DOPRAVA  
Shift + ; (středník)  Posunutí snímací zóny radaru/EOS NAHORU (pouze v DVB/BVR) 
Shift +, (čárka)  Posunutí snímací zóny radaru/EOS DOLEVA (pouze v DVB/BVR) 
Shift +. (tečka)  Posunutí snímací zóny radaru/EOS DOLŮ (pouze v DVB/BVR) 
Shift + / (lomítko)  Posunutí snímací zóny radaru/EOS DOPRAVA (pouze v DVB/BVR) 
Ctrl+I  Vystředit anténu radaru/senzor EOS 
-(mínus)  Zvětšit MFD/HUD  
+(plus)  Zmenšit MFD/HUD  
D  Cyklický výběr zbraní   
C  Aktivace/Deaktivace kanonu  
Ctrl+V  Zapnutí/Vypnutí režimu salva 

Ctrl+W  Nouzové odhození podvěšené výzbroje (v páru a za letu) nebo doplnění munice (na 
zemi)  

 
Shrnutí režimu vzduch - vzduch 
Následující tabulka uvádí všechny odlišné režimy, které jsou pro vedení vzdušného boje k dispozici. 
Všimněte si, že se dělí do tří kategorií: vzdušný boj za hranicí vizuálního dosahu nebo také daleký 
vzdušný boj (anglicky BVR/česky DVB), boj ve vizuálním dosahu nebo také blízký vzdušný boj (anglicky 
CAC / česky BVB) a podélné zaměřování střel.  

Režim letu/boje  Rusky  Anglicky  Klávesa Činnost  

DVB/Vyhledávání  ДВБ-ОБЗ BVR-SCAN 2 Detekování až 24 cílů ve vzdálenosti 25 až 150 
km. 

DVB/Sledování s vyhle-
dáváním  ДВБ-СНП BVR-TWS  2 Sledování až 8 cílů při současné detekci až 16 cílů.

DVB/AWACS ДВБ-ДРЛО AWACS  2 Útok s pomocí informací přijímaných z AWACSu, 
radar a EOS jsou vypnuty.  

BVB/Vertikální snímání  БВБ-ВС CAC-VS  3 Blízký vzdušný boj, od 0 do 25 km.  

BVB/Osové snímání  БВБ-СТР CAC-BORE 4 Zaměřování přísně směrovým svazkem 
vyzařovaným v ose aretované antény radaru 

BVB/Přilbový zaměřovač  БВБ-ШЛЕМ CAC-HMTD 5 Zaměřování přilbovým zaměřovačem  

Podélné zaměřování  ФИО LNGT  6 Zaměřování hlavicí PLŘS, záleží na dosahu střely.  

Útok  
ДВБ-АТК 
БВБ-АТК 
ФИО-АТК 

BVR-ATK  
CAC-ATK  
LNGT-ATK  

Tab Automatické sledování cíle (cíl je zachycen).  
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Režim ДВБ (BVR) – daleký vzdušný boj 
 

V režimu ДВБ radar a EOS prohledávají jen určitou vymezenou oblast, která má úhlové rozměry 10° ve 
vertikální rovině (elevace) a 60° v horizontální rovině (azimut). Anténou vyzařovaný paprsek je vysoký 
2,5° a musí tedy provést čtyři průchody/snímky, aby prohledal vymezenou oblast. Anténa přitom provádí 
vodorovný pohyb a snímkuje oblast po jednotlivých, nad sebou umístěných, pruzích. Každý snímek trvá 
0,5 sekundy a doba, za kterou anténa prohledá celou snímanou oblast (tzv. obnovovací frekvence nebo 
rychlost aktualizace informace o kontaktu) je 2 sekundy. 
 
 
Prohledávanou oblast si můžete posunout 
(natočením antény) v rozmezí krajních 
poloh, danými mechanickým omezením 
závěsu antény radaru/senzoru EOS. Úplné 
zorné pole radaru má rozměry 120° x 120°, 
rozměry tohoto pole pro EOS jsou 120° 
v horizontální rovině a +60° až -15° ve 
vertikální rovině. 
 
 
V režimu DVB je anténa radaru stabilizována 
v podélné ose letounu. To znamená, že 
provádění manévrů s letadlem v jakémkoli směru nemá za následek vychýlení antény ze své osy.a 
nehrozí, že by se tím vychýlila do krajních poloh.  Narozdíl od radiolokátorů většiny západních letadel se 
rozměry vyhledávacího svazku radaru Su-27 nedají měnit (lze jej pouze natáčet).  Detekční vzdálenost 
ovlivňují charakteristiky cíle (tvar, konstrukce, schopnost odrážet/pohlcovat radarové záření, úhel 
přiblížení atd.). Normálně je radar schopen   detekovat středně velký cíl, jako je například MiG-29, ve 
vzdálenosti 100 až 120 km. Velké cíle, jako jsou strategické bombardéry, mohou být detekovány na dálku 
150 km. 
 

Cíl  Maximální detekční vzdálenost v podrežimu Obzor v Km  
B-52  150 
F-111  80 
F-16  50 
F-117  @10 

 
Stejně jako anténa radaru je stabilizován i senzor optoelektronického systém. EOS je schopen detekovat 
cíl na vzdálenost 50 km, ale jak jsme již uvedli dříve, nad  5 km nedokáže přesně měřit vzdálenost cíle. 
Informace jsou zobrazovány na HUD i na MFD podle toho, jaký režim nebo podrežim je aktivován. MFD 
ukazuje vertikální situaci. Vaši pozici představuje malý trojúhelník uprostřed , číslo v pravém dolním rohu 
znamená vzdálenost v km prohledávaného prostoru, který sahá od spodního okraje k hornímu okraji 
dolního multifunkčního displeje. Symboly, které jsou zobrazeny v jednotlivých režimech a jejich 
podrežimech, jsou popsány v dalších kapitolách.  
 
Režim ДВБ (BVR) má dva pracovní podrežimy, které jsou popsány níže. 
 
ДВБ – ОБЗ (BVR-SCAN) - podrežim pro vyhledávání 
 

Stisknutím klávesy „2“ aktivujete režim ДВБ (BVR) a zapnutím radaru nebo EOS se přepnete do vyhle-
dávacího/přehledového podrežimu ОБЗ - OBZOR (SCAN). Je to základní režim pro daleký vzdušný boj, 
s detekcí až 24 cílů (kontakty se zobrazují na HUD i MFD), ve vzdálenostech  25 až 150 km. V tomto 
režimu nejsou získávány podrobnější informace o kontaktu. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, radar 
prohledává danou oblast tak, že je rozdělena do čtyř nad sebou umístěných obdélníkových oblasti, které 
na čelním průhledovém displeji (HUD) symbolicky reprezentují obdélníky umístěné podél pravého okraje 
svisle na sebou.  
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Anténa radaru postupně tyto zóny prohledává a její aktuální polohu symbolizuje rozsvícený obdélník. 
Zjištěné kontakty se na HUD zobrazují jako čárky, tvořené třemi čtverečky (jedna čárka znamení cizí a 
dvě vodorovně nad sebou umístěné čárky, 
vlastní kontakt). Vzdálenost kontaktu se odečítá 
na stupnici na levé straně HUD. Podle pozici 
antény (rozsvícený obdélník) v době objevení se 
kontaktu na čelním displeji se dá odhadnout 
jeho výška vůči vašemu letadlu. Kontakty jsou 
zobrazovány i na dolním displeji (MFD) na pravé 
straně předního přístrojového panelu, 
trojúhelníčky ukazují cizí, kolečka vlastní 
kontakty; úsečka ukazuje směr pohybu. Na MFD 
je také znázorněn vyhledávací kužel a 
poloha/natočení antény radaru. Anténu můžete 
natáčet (ve čtverci 120º x 120º) a tím směrujete 
vyhledávací kužel do požadovaného prostoru.  
 
Po aktivaci režimu se na HUD také objeví 
značkovač cíle (obdélníček uprostřed), který 
slouží k ručnímu označení vámi vybraného 
kontaktu pro zachycení.  
 
Pokud chcete znát podrobnější informace o cíli, musíte jej zachytit. Pomocí kláves (anglická klávesnice: 
„;“ „.“ „,“ „/“; česká klávesnice: „ů“ „.“ „,“ „-„) posunete značkovač na cíl a stisknutím klávesy „Tab“ jej 
zachytíte. Tím se čelní displej přepne do podrežimu útok (ATK). 
 
 
АТК (ATK) – podrežim pro útok 
 

Podrežim АТК - Útok (ATK) je stejný pro všechny režimy a aktivuje se vždy po zachycení kontaktu/cíle 
(nezáleží na způsobu zaměření/zachycení). Radar v tomto režimu koncentruje energii do úzkého paprsku 
soustředěného na vybraný cíl. V levém dolním rohu HUD je označení hlavního režimu, v jakém byl cíl 
zachycen (ДВБ, БВБ nebo ФИО)  a v pravém dolním rohu je označení podrežimu útok (АТК).   
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Radar/EOS nepřetržitě sledují vybraný cíl (jsou v režimu automatického sledování) , tento stav je nazýván 
termínem „zachycení nebo záchvat“. Radar/EOS přijímají informace ze systému ovládání zbraní a ty 
využívají k nasměrování antény/senzoru na vybraný cíl, podle jeho předpokládaného pohybu. Na čelním 
průhledovém displeji se zobrazují tyto parametry získané sledováním: 
 
• poloha cíle vůči našemu letadlu (úhel přiblížení) 

 

• azimut a elevaci vůči našemu letadlu 
 

• vzdálenost k cíli 
 

• rychlost cíle 
  
Oblast pro sledování jednoho cíle má rozměry 120° x 120° ve vzdálenosti od 55 km (ze zadní polosféry) 
do 100 km (z přední polosféry) pro cíl střední velikosti. V režimu útok radar určuje cíle PLŘS, ozařuje cíle 
pro PLŘS s poloaktivní radarovou hlavicí a předává počáteční naváděcí údaje PLŘS s aktivním 
naváděním. 
 
Při použití EOS je prohledávaná zóna 75° (-15° až +60°)  ve svislé rovině a 120° (±60°) ve vodorovné. 
Detekční vzdálenost je závislá na typu cíle, na tepelné stopě a úhlu přiblížení. Laserový dálkoměr měří 
dálku k cíli ve vzdálenostech 200 m až 3 km s přesností 10 m, ve 3 až 5 km s přesností 25 m. 
 
Po zachycení cíle radarem/EOS se na HUD zobrazují tyto informace: 
 

- „А“ označující režim automatické sledování (auto-track). 
 

- „И“ označující zapnutý radar a nebo „Т“ pro zapnutý EOS. 
 

- Stupnice vzdálenosti se značkami pro max. a min. dálku odpalu vybrané PLŘS se širokou šipkou uka-
zující vzdálenost k cíli. 

 

- v levém dolním rohu šipku zobrazující úhel přiblížení. 
 

- značka v podobě kroužku kolem zachyceného cíle, rychlost a výšku cíle. 
 

- rychlost (pravou vzdušnou) a výšku (barometrickou) vašeho letadla, označení režimu a podrežimu, 
zvolený typ PLŘS a její počet. 
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Zelené kontrolky na zbrojním panelu signalizují, že je 
PLŘS na daném závěsníku připravena k odpalu.  
 
Víceúčelový displeji (MFD) na pravé straně 
přístrojové desky zobrazuje polohu sledovaného cíle, 
podle jeho pozice na displeji a směru letu, lze také 
určit úhel přiblížení a vzdálenost. Pokud sledujete cíl 
radarem a ten provádí radioelektronické rušení 
(ECM) nebo vystřeluje klamné cíle, může cíl 
z displeje na určitou dobu zmizet (záleží na účinnosti 
jím prováděného protiopatření).  
 
 
Na HUD se také objeví nápis „ПР“ (Pusk Razrešen), 
který znamená „odpal povolen“, anglicky „LA“ (Launch Authorized). Pilot je tímto informován , že jsou 
splněny podmínky pro odpal, střela je připravena a cíl se nachází v rozsahu povolených parametrů. Pokud 
jste příliš blízko cíle zobrazí se nápis „ОТВ“ (otvratit), který znamená „otoč pryč“ neboli odpal je zakázán, 
anglicky „No LA“ (no launch authorized).  Pokud zachytíte letadlo, které patří vaší straně, objeví se na 
displeji nápis  „СВОЙ“ (vlastní).  
 
Pokud zachytíme cíl v podrežimu přilbový zaměřovač  БВБ-ШЛЕМ (viz obrázek níže) a radar nebo EOS 
aktivují automatické sledování, tak přilbový záměrný kruh a menší kroužek označující zachycený cíl 
budou neustále daný cíl sledovat. Pokud bude odpal povolen (ve středu HUD se objeví „ПР“), tak 
záměrný kruh začne blikat frekvencí 2 Hz. Pokud palubní počítač nemá údaj o vzdálenosti k cíli (stává se 
v případě, kdy je použit EOS a cíl je mimo dosah laserového dálkoměru), pak přilbový záměrný kruh bliká 
frekvencí 1 Hz. 

 
 
V podrežimu útok se snažte manévrováním letadla dostat zachycený cíl (v kroužku) co nejblíže středu 
HUD, tím máte i příliš vzdálený cíl, který dosud není vidět, stále pod kontrolou a také předejdete případné 
ztrátě záchvatu.  
 
Když používáte EOS pamatujte, že blikání nápisu „ПР“ s frekvencí 1 Hz vás varuje, že systém nemůže 
změřit dálku cíle.  
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Při použití PLŘS s poloaktivním radarovým naváděním musíte ozařovat cíl po celou dobu letu střely. Po 
odpálení je tento stav indikován blikajícím písmenem „А“ (auto-track) s frekvencí 1 Hz pod dobu letu 
střely.  
 
Pokud cíl vyletí ze sledovaného prostoru, nebo záchvat zrušíte klávesou „Tab“, a nebo je cíl zničen, pak 
se radar/EOS vrátí do původního pracovního režimu, ve kterém byl před zachycením cíle. Taktéž se 
přeruší zachycení, pokud je radar/EOS poškozen a nebo jsou vypnuty. 
 
 
ДВБ – ДРЛО (AWACS) - příjem dat z AWACSu 
 

Pokud v prostoru operuje spojenecké letadlo 
AWACS (A-50 nebo E-3) jsou získávány 
informace o vzdušné situaci pomocí datového 
kanálu. Pilot má možnost lokalizovat a sledovat 
cíle bez nutnosti aktivovat palubní senzory.  
Takto se může skrytě přiblížit k cíli, aniž by 
upozornil na svoji přítomnost. Informace o cílech 
se zobrazují na MFD ve všech režimech 
(bojových i navigačních). Pokud máte zapnutý 
režim ДВБ a v prostoru operuje vlastní letadlo 
AWACS, jsou informace předávány na palubu 
vašeho letadla přes datový kanál a detekované 
kontakty jsou zobrazovány na MFD standardními 
symboly (vlastní/cizí). Kontakty z AWACSu jsou, 
oproti kontaktům získaným vlastním radarem, 
světlejší. Aby se aktivoval datový kanál, stačí  jednou zapnout radar nebo EOS. Tento podrežim není na 
HUD indikován, pouze je v levém dolním rohu označen hlavní režim - ДВБ (BVR).  
 

Měřítko zobrazení HUD 
 
Je třeba si uvědomit, že snímaná oblast v různých 
podrežimech je mnohem větší, než oblast, kterou HUD 
pokrývá.  Proto jsou kontakty vůči své skutečné poloze 
poměrově posunuty, aby se vešly na čelní průhledový 
displej. Proto značka kontaktu na HUD ukazuje 
přibližnou polohu cíle, která neodpovídá přesné poloze 
cíle ve skutečnosti. Tu můžete určit z MFD podle pozice 
kontaktu vůči ose vyhledávacího kužele a pomocí 

ukazatelů polohy antény v horizontální a vertikální rovině. 
 
 
 
Zachycení cíle v režimu DVB (ДВБ/BVR) krok za krokem 
 
1. krok – Zapnutí režimu ДВБ 
 

Stiskněte klávesu „2“ a v levém dolním rohu HUD se objeví označení režimu ДВБ (BVR), zapnutím radaru 
nebo EOS se aktivuje vyhledávací podrežim, což indikuje nápis ОБЗ (SCAN) v pravém dolním rohu HUD. 
Pomocí kláves + a - si upravujete rozsah zobrazení MFD.a HUD.  Pokud je aktivní datové spojení 
s AWACSem, okamžitě se na MFD zobrazí všechny detekované kontakty (vlastní i cizí).  
 
2. krok – Zvolení senzoru 
 

Po aktivaci radaru/EOS se objeví u levého okraje HUD písmeno „И“ („I“) pokud je zapnutý radar, a nebo 
„Т“ („T“) pokud je zapnut EOS. Pokud nechcete na sebe upozornit, je vhodnější použít EOS. Počítejte ale 
s tím, že optoelektronický systém nedokáže změřit dálku cíle, vzdáleného více jak 5 km.  
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Radar upozorní na vaši přítomnost, ale na druhé straně můžete zaútočit na větší vzdálenost s použitím 
PLŘS  středního dosahu. Záleží také na tom, zda máte k dispozici informace z AWACSu.    
 
3. krok – Natočení vyhledávacího kužele 
 

Pomocí příkazových kláves můžete natočit vyhledávací kužel do prostoru, který chcete prohledat. 
Detekované kontakty se okamžitě objeví na HUD.  
 
4. krok – Zachycení cíle 
 

Použitím příkazových kláves posuňte značkovač cíle na vybraný kontakt a zmáčkněte klávesu „Tab“. 
Vybraný kontakt je zachycen a začne být sledován (radar/EOS přejde s přehledového do sledovacího 
režimu). Tato metoda výběru cíle se nazývá „manuální výběr“. 

 
5. krok – Výběr PLŘS a odpálení 
 

Klávesou „D“ si zvolte vhodný typ PLŘS. Při výběru vezměte v úvahu dálku, typ, velikost, manévrovací 
schopnosti a rychlost cíle. Pokud jsou splněny podmínky pro odpal střely a objeví se nápis „ПР“ (LA), 
můžete provést odpal.  
  
 
 
Režim БВБ (CAC) - blízký vzdušný boj 
 

Tento režim se používá, pokud cíl vidíme a nebo 
pokud se nachází ve vzdálenosti do 25 km. 
Radar/EOS zachycuje cíle v zóně ohraničené 
úhlovými rozměry čelního displeje, přesněji 20° x 
20° (±10° svisle i vodorovně). V podrežimu 
ШЛЕМ (HMTD) není pilot omezen pouze na tuto 
zónu, ale může zachytit cíl v mnohem větší 
oblasti .  
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БВБ – BC (CAC-VS) - podrežim vertikální snímání 
 

Prvním podrežimem režimu blízkého vzdušného boje, je vertikální snímání (BC) – anglicky Vertical Scan. 
Je určen pro zachycení cílů v blízkém manévrovém boji. Podrežim aktivujete stiskem klávesy „3“. Na HUD 
se zobrazí svislý pruh reprezentující prohledávanou zónu. Tento podrežim poskytuje určitý způsob 
utajení, protože radar i EOS jsou v pohotovostním stavu (nevysílají), připravené vyslat silný a krátký 
impulz, který prohledá zónu o rozměrech  60° x 25° (svisle x vodorovně). Písmena „P“ (pro radar) a „T“ 
(pro EOS) označují, že jsou tyto systémy aktivovány v po-hotovostním stavu. Jakýkoli letoun nacházející 
se v prohledávané zóně zachytíme pomocí klávesy „Tab“. Jakmile je zachycen cíl, vyhledávání se přeruší 
a aktivuje se automatické sledování cíle v podrežimu útok (АТК). Cíl v tomto podrežimu je nepřetržitě 
zaměřován a sledován úzkým svazkem/paprskem o průměru 2,5º.  
 

 
Před zachycením manévrujte s letadlem tak, abyste dostali cíl do pruhu promítaném na čelním displeji. 
Skutečná prohledávaná zóna přesahuje 20º přes spodní a horní okraj čelního displeje (viz. předchozí 
černobílý obrázek). Počítejte tedy s tím, že cíl bude zachycen i když nebude na HUD vidět, protože se 
ocitl v prohledávané zóně, kterou HUD nepokrývá. Snímanou zónu (pruh na displeji) můžete pomocí 
příkazových kláves natáčet o 10 º na obě strany (doleva i doprava).  
 
 
 
БВБ –  CТР (CAC-BORE) - podrežim osové snímání 
 

Druhým podrežimem je osové snímání (CТР) - anglicky Boresight. Snímá se prostor přímo před anténou 
pomocí úzkého svazku v její ose, který má průměr 2,5º. Svazek představuje záměrný kruh, který se po 
aktivaci tohoto podrežimu objeví ve středu HUD. Kruh můžeme pomocí příkazových kláves posouvat 
(natáčet anténu) nahoru, dolů, doleva a doprava, přičemž jsme limitováni rozměry HUD, tzn. oblastí 20º x 
20º.  Tento podrežim slouží k zaměřování konkrétního cíle, například, kdy je v okolí seskupeno více cílů 
pohromadě. Podrežim aktivujete stiskem klávesy „4“. Nasměrováním svazku přímo na konkrétní letoun a 
zmáčknutím klávesy „Tab“, zachytíte požadovaný cíl a vyhnete se tak situaci, kdy byste zachytili nechtěný 
cíl. Stejně jako v podrežimu VS, je radar v pohotovostním stavu, připravený na pokyn vyslat velmi krátký a 
silný impulz. Pokud radar zachytí odražený impulz, tak se automaticky přepne do podrežimu útok (АТК).  
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Zachycení cíle v režimu BVB (БВБ – BC/CТР)  
 
1. krok – Zapnutí režimu БВБ 
 

Zmáčknutím klávesy „3“ nebo „4“ aktivujete požadovaný podrežim pro blízký vzdušný boj. Zapnutí režimu 
si zkontrolujte na HUD, kde je v levém dolním rohu označení režimu БВБ (CAC) a v pravém podrežimu 
BC nebo CТР (VS nebo BORE). 
 
2. krok – Výběr cíle 
 

Vyhledejte a sledujte zvolený cíl, snažte se cíl umístit tak, abyste ho viděli přes HUD. Manévrováním 
letadla umístěte cíl do vyznačené zóny, to jest do vertikálního pruhu v podrežimu BC nebo do kruhu v 
podrežimu CТР.  

 
3. krok – Zachycení cíle 
 

Jakmile se bude cíl nacházet v zaměřovací zóně stiskněte „Tab“. Pokud se záchvat napoprvé nepodaří, 
opakujte stisknutí klávesy Tab dokud se cíl nezachytí. Pokud se nachází v prostoru několik cílů pohro-
madě, pak je zachycen cíl, který byl zjištěn jako první. Po zachycení se aktivuje podrežim útok (АТК) a 
radar/EOS začnou automaticky sledovat zachycený cíl.  
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БВБ – ШЛЕМ (CAC-HMTD) - podrežim přilbový zaměřovač 
 

Tento podrežim je podobný předchozímu podrežimu (CТР) a je určen pro blízký manévrový boj. Aktivuje 
se klávesou 5. V pravém dolním rohu HUD se objeví označení podrežimu ШЛЕМ (HMTD) a uprostřed 
obrazovky se objeví přilbový záměrný kruh. Přilbový zaměřovací systém dává pilotu mnohem větší volnost 
při zaměřování vzdušných cílů, neboť je spřažený s radarem/EOS a umožňuje zaměřovat cíle v širším 
zorném poli.  V hledí přilby je promítán záměrný kruh a pohybem hlavy vlastně zaměřujeme vybraný cíl. 
Stačí neustále vizuálně sledovat pohybující se cíl a pak jej zachytit klávesou „Tab“. Pohyb hlavy je snímán 
pomocí dvou od sebe vzdálených čidel, umístěných na přístrojovém panelu po stranách čelního 
průhledového displeje, které snímají polohu tří diod umístěných na přilbě.   
 

 
Anténa radaru/kulový senzor EOS se natáčejí za cílem podle pohybu hlavy pilota. Cíl lze zachytit 
v prostoru limitovaném rozsahem pohybu antény radaru/senzoru EOS, omezeného konstrukcí jejich 
závěsu. V případě překročení této hranice se přes záměrný kruh v hledí přilby objeví „X“ jako upozornění, 
že nelze cíl zachytit. Radar/EOS zaměřuje cíl úzkým svazkem o průměru 2,5º. 
 
 
Zachycení cíle v režimu БВБ - ШЛЕМ 
 
1. krok – Zapnutí režimu přilbového zaměřovače 
 

Stiskněte klávesu 5. V pravém dolním rohu HUD se objeví označení podrežimu ШЛЕМ (HMTD). 
Uprostřed obrazovky se objeví záměrný kruh, který se bude pohybovat společně s pohybem hlavy.  
 
2. krok – Výběr cíle 
 

Jakmile máte vizuální kontakt s nepřátelským letadlem kombinací manévru letadlem a po-hybem hlavy 
umístěte cíl do záměrného kruhu. Manévrujte tak aby cíl mohl být zaměřen radarem/EOS tzn. aby se ocitl 
v jejich celkové detekční zóně. Obrázek na další straně ilustruje způsob zaměření cíle s opto-
elektronickým systémem podřízeným přilbovému zaměřovači. Podle potřeby můžete fixovat pohled na cíl 
pomocí klávesy „Del“ na numerické klávesnici.  
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3. krok – Zachycení cíle 
 

Jakmile je cíl v záměrném kruhu, můžete jej stisknutím klávesy „Tab“ zachytit. Záměrný kruh se začne 
„držet“ zachyceného cíle a neustále se s ním bude pohybovat. Zapne se podrežim útok (АТК) a systém 
ovládání zbraní aktivuje automatického sledování cíle.  
 
 
Režim ФИО (LNGT) - podélné zaměřování PLŘS 
 

Pokud dojde k poškození radaru/EOS nebo z jakéhokoli jiného důvodu k jejich vyřazení z činnosti, pak 
stále máte šanci zaměřovat PLŘS s infračervenou nebo aktivní radarovou hlavicí. Je nutné umístit cíl do 
detekční zóny hlavice a s pomocí klávesy „Tab“ jej zachytit. Hlavice je schopna sledovat zachycený cíl 
v rozsahu daném volností pohybu omezeného jejím závěsným mechanismem a jejím detekčním 
dosahem. Dosah záleží na použitém typu PLŘS, druhu cíle a způsobu/geometrii útoku. Režim ФИО 
(LNGT) slouží k zaměřování cílů v blízkém manévrovém boji. Zapíná se stiskem klávesy „6“. Cíl se musí 
nacházet v detekční zóně hlavice střely, která je rovnoběžná s podélnou osou letadla a má tvar kužele  o 
průměru 3º. Zachycení cíle trvá 2 - 3 sekundy.  
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Zachycení cíle v režimu ФИО  
 
1. krok - Zapnutí režimu podélné zaměřování 
 

Režim zapnete stiskem klávesy „6“. Pokud má střela odpovídající hlavici, objeví se na čelním displeji 
pevný záměrný kruh a hlavice se sesouhlasí s podélnou osou letadla. Svítící kontrolka na zbrojním panelu 
ukazuje pozici vybrané PLŘS.  
 
2. krok – Výběr cíle. 
 

Vizuálně vyhledejte cíl a snažte se ho manévrováním letadla dostat do záměrného kruhu (3º).  
 
3. krok – Zachycení cíle. 
 

Stiskem klávesy „Tab“ předáte údaje o cíli hlavici střely. Pokud jsou splněny podmínky pro záchvat, tak 
hlavice zachytí cíl a začne jej sledovat. Jakým způsobem hlavice sleduje cíl je popsáno v následující 
samostatné kapitole. 
 
Sledovací režim hlavice střely 
Po zachycení cíle se aktivuje podrežim útok (АТК) a hlavice začne nepřetržitě sledovat cíl. Velikost 
oblasti, kterou je hlavice schopna sledovat, se liší podle typu PLŘS a také záleží na mechanickém 
omezení závěsu hlavice a citlivosti senzoru. Limitovaná oblast může mít úhlové rozměry od 20° (u R-60 
„Aphid“) až po 80° (u R-77 „Adder“). Sledovací dosah vychází z charakteristiky hlavice a typu cíle, a může 
se pohybovat od 5 km až po 30 km. 

 
Když hlavice sleduje cíl, tak HUD zobrazuje následující informace (viz. obrázek). Barometrickou výšku a 
pravou vzdušnou rychlost vašeho letadla, ukazatel polohy se stupnicí náklonu a sklonu, označení režimu 
a podrežimu (ФИО-АТК / LNGT-ATK), typ zvolené PLŘS a její počet. Zachycený cíl je označený malým 
kruhem, který se pohybuje společně s ním. Kroužek také ukazuje, kam se dívá hlavice střely. Je vhodné 
manévrovat tak, aby cíl v kroužku byl co nejblíže středu HUD. Tím předejdete případnému vylétnutí cíle 
ze sledovací oblasti hlavice a navíc zajistíte střele výhodnější podmínky pro stíhání cíle při odpalu. 
Povolení k odpalu střely je signalizováno nápisem „ПР“ (LA). 
 
Pokud cíl vylétne z oblasti, kterou je schopna hlavice sledovat, nebo přerušíte záchvat klávesou Tab a 
nebo dojde ke zničení cíle, tak se aktivuje původní režim ФИО (LNGT).  
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3.4. Režimy HUD Su-25 
 
Režim vzduch – země 
 

Tento režim je u tohoto letounu používán nejčastěji. Aktivujete ho stiskem klávesy „7“. Na HUD se zobrazí 
záměrný kříž s tečkou ve středu a se stupnicí ve tvaru kruhové výseče. Pro zaměřování se používá 
laserový zaměřovač/dálkoměr, který se zapíná klávesou „O“. Výzbroj si volíte pomocí klávesy „D“. Na 
čelním displeji se neukazuje typ zvolené výzbroje, pouze na zbrojním panelu se rozsvítí kontrolka u 
závěsníku, kde je zvolená výzbroj podvěšena, a v okénku je zobrazen typ zbraně (nahlédněte do kapitoly 
„Kabina Su-25“). Proto je dobré si pamatovat, jaká výzbroj je na jednotlivých závěsnících podvěšena.  
 
Světelné kontrolky po stranách dolního okraje HUD signalizují: zapnutí laserového zaměřovače/dá-
lkoměru (zelená vlevo), dosažení správné vzdálenosti od cíle pro použití zbraně (oranžová vpravo) a příliš 
malou vzdálenosti od cíle (červená vlevo). Při bombardování a střelbě neřízenými raketami (NR) ukazuje 
tečka ve středu záměrného kříže místo dopadu. Bombardování se provádí v rozsahu doporučených výšek 
a při doporučené rychlosti pro daný typ pumy. Úhel klesání při bombardování může být od 10º do 60º, 
záleží na výšce letu před vstupem do klesání (z malých výšek (do max. 500 m) je vhodnější použít menší 
úhly klesání (10º – 30º))  Před shozem a také odpalem NR nezapomeňte, že letoun musí být bez náklonu 
a bez skluzu, a také pečlivě dodržujte stejný úhel klesání, jinak minete cíl. Sledujte také radiovýškoměr, ať 
nepřekročíte minimální výšku shozu pro danou pumu.  
 
Protiradiolokační nebo protiradioelektronické řízené střely Ch-25MP (originální ruské označení Х-25МП / 
anglicky Kh-25MP) a Ch-58 (Х-58/Kh-58) se snadno zaměřují. Po aktivaci režimu vzduch-země není 
potřeba zapínat laserový zaměřovač, neboť cíl bude zachycen hlavicí střely.  Namiřte letoun do směru, 
kde se nachází - odkud je signalizován (na SPO-15), zdroj elektromagnetického záření. Stiskem klávesy 
„Tab“ zdroj/cíl zachytíte.  Záměrný kříž se přemístí na zachycený cíl, kruhová výseč ukazuje dálku od cíle 
a minimální dálku odpalu střely. Až se přiblížíte na dálku, která odpovídá dosahu střely (rozsvítí se 
oranžová kontrolka), můžete provést odpal.  Po odpalu se střela samostatně navádí na cíl a vy můžete 
ihned provést únikový manévr. 
 
Zaměřování laserem naváděných protizemních střel Ch-29L (originální ruské označení Х-29Л/anglicky 
Kh-29L) a Ch-25ML (Х-25МЛ/Kh-25ML) je trochu složitější neboť vyžadují, aby cíl byl ozařován laserem. 
Nejdříve pilot musí vizuálně lokalizovat cíl, manévrováním otočit letoun směrem k cíli a podle potřeby 
zahájit klesání. Aktivujte režim vzduch-země klávesou „7“. Zapněte laserový zaměřovač/dálkoměr 
klávesou „O“. Na čelním displeji se zobrazí záměrný kříž. Manévrováním letadla zaměřte střed kříže na 
cíl, kříž můžete také na displeji posouvat pomocí kláves (anglická klávesnice: „;“ „.“ „,“ „/“ česká 
klávesnice: „ů“ „.“ „,“ „-„). Jakmile stisknete klávesu „Tab“, tak záměrný kříž bude fixován na zachycené 
místo a na čelním displeji se objeví informace o přímé vzdálenosti k tomuto bodu a minimální vzdálenosti 
pro odpal střely. Značky záměrného kříže na HUD poskytují následující informace: 
 
Dynamické značky: 
 

na kruhovém výseči jsou dva pruhy:  
• užší pruh ukazuje přímou vzdálenost k zachycenému cíli. 
• širší pruh vyznačuje dálku dosahu střely a jeho okraj, který je blíže vrcholu vlastně ukazuje minimální 
dálku pro odpal střely. Pruh ubývá v protisměru hodinových ručiček a znázorňuje tak snižující se vzdá-
lenost. 
• malý trojúhelníček ukazuje náklon letounu. 

 
Statické značky (na stupnici výseče): 
 

• každá kratší čárka (dílek) představuje 250 m. 
• každá delší čárka (dílek) představuje 1000 m. 
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I když je kříž fixován na jedno místo, můžete ho pomocí příkazových kláves mírně posouvat a tím upřesnit 
zamíření. Stejně tak můžeme provést opravu i po odpalu střely, ještě než ŘS stačí zasáhnout cíl. Je nutné 
si dávat pozor a odpálit střelu ještě před dosažením minimální dálky odpalu. 
 
Následující dva obrázky ukazují okamžik před odpalem střely (levý), a po odpalu střely (pravý). Na levém 
obrázku je vidět, že míříme na místo vpravo od cesty, a na pravém obrázku je vidět ,že jsme posunuli 
záměrný kříž doleva na cestu a odpálená střela letí přímo do tohoto místa. Někdy je nezbytné provést 
opravu zamíření, třeba když míříme na pohyblivý cíl, jako právě v tomto případě.  
 

 
 
Útok na pozemní cíle s kanonem a NR je téměř stejný. Jedinou malou odlišností je, že záměrný kříž má 
na čelním průhledovém displeji jinou pozici: u kanonu je více nahoře, u NR je více dole. Postup zůstal 
stejný, klávesou „7“ aktivujete režim vzduch - země. Přepněte si zbraň na kanon nebo NR – v okénku na 
zbrojním panelu bude nápis ВПУ, nebo НРС (viz. kapitola „Kabina Su-25“). Klávesou „O“ zapnete 
laserový zaměřovač. Záměrný kříž se nedá posouvat a zamíření musíte provést manévrováním letadla. 
Jakmile je cíl v dosahu zbraně, rozsvítí se oranžová kontrolka. Střelbu provádějte, když nemáte náklon ani 
skluz. 
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Režim vzduch – vzduch 
 

Režim vzduch - vzduch aktivujete klávesou „2“. Po zapnutí režimu se ve středu HUD objeví záměrný kříž 
a automaticky se zvolí závěsníky s podvěšenými PLŘS krátkého dosahu (R-60). To si můžete 
zkontrolovat na zbrojním panelu, kde svítí zelené kontrolky u krajních závěsníků (na jiné závěsníky se 
PLŘS u Su-25 nezavěšují), a v okénku je označení УР (viz dolní obrázek a také kapitola „Kabina Su-25“). 
Pokud nemáte podvěšené žádné PLŘS, můžete na vzdušné cíle útočit jen s pomocí kanonu.  
 

 
Postup při útoku na vzdušný cíl s PLŘS je následující. Lokalizujte cíl, zamiřte na něj kříž a stiskem 
klávesy „Tab“ jej musíte zachytit. Ihned jak jej zachytíte, tak se rozsvítí oranžová kontrolka neboť cíl už je 
v dosahu střely. V určování vzdálenosti vám pomůže ukazatel vzdálenosti a také dílky na stupnici (kratší – 
250 m, delší - 1000 m ).  Protože se jedná o střelu s infračerveným naváděním, je vhodnější manévrovat 
tak, abychom provedli odpal ze zadní polosféry cíle, a zajistili si tak jistější zásah. 
 

 
 
Útok na vzdušný cíl s pomocí kanonu je náročnější. Musíte neustále manévrovat, abyste získali palebnou 
pozici a udrželi cíl v záměrném kříži.  
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SENZORY 
 

Z provedené rozsáhlé studie vzdušných bojů všech válek vyplynul jeden důležitý závěr: „Drtivá většina 
sestřelených pilotů nikdy nezaznamenala, kdo je sestřelil!“ Technologický pokrok nyní pilotu umožňuje 
„vidět“ cíle na vzdálenosti přes sto mil. Radarové, laserové a infračervené senzory pomáhají pilotovi vidět 
mnohem lépe, než pouze jeho přirozenými smysly a dávají mu možnost uplatnit pravidlo „kdo první vidí, 
první střílí“. 
 
 
4.0.1 Radar 
 

Radar patří mezi aktivní senzory, tzn. že během své činnosti vyzařuje energii. Vyzářená energie se volně 
šíří prostorem, pokud narazí na cíl, je odražena zpět do vysílače. Radar změří časový rozdíl mezi 
vysláním impulzu a jeho návratem, zaznamená úhel natočení antény a frekvenční posuv odraženého 
impulzu. Porovnáním více odražených impulzů během určité doby radar spočítá vzdálenost, rychlost, 
výšku, směr, polohu a rychlost sblížení cíle.  
 
Radar není dokonalý, impulzy během své cesty postupně ztrácí energii a při odražení od cíle ztratí ještě 
více energie. Při svém návratu opět ztratí část své energie. Odražené impulzy musí mít dostatečnou 
zbytkovou energii na to, aby je radarový systém mohl zachytit. Množství energie, kterou je letoun - cíl 
schopen odrazit je definováno jako efektivní radiolokační odrazná plocha – RCS (Radar Cross-Section). 
Čím je RCS cíle větší, tím je také větší vzdálenost na kterou můžeme cíl odhalit.  
 
Čím má objekt větší radiolokační odraznou plochu, tím je vzdálenost, na kterou může být 
detekován, větší. 
 
Moderní radarové systémy využívají Dopplerův efekt, výsledný frekvenční posuv odraženého impulzu, ke 
sběru informací o cíli. Pro minimalizaci nežádoucích rušivých impulzů způsobených odrazy od země, 
filtrují radarové systémy nehybné cíle na základě měření Dopplerova posuvu v odražených impulzech. 
Bohužel jsou tímto stejným způsobem filtrovány i vzdušné cíle, které letí kolmo k vysílači radarových 
impulzů, neboť se jeví jako statické. Tento jev je znám jako „navíjení“ („beaming“) radaru.a je využíván 
jako účinná obrana před zachycením nepřátelským radarem.  
 
„Navíjení“, neboli let po kolmici k radarovému vysílači, je účinnou taktikou proti dopplerovým 
radarům. 
 
Radar nepokrývá všechen vzdušný prostor. Představte si, že máte ve tmě, v rozlehlé hale s rozestavěným 
nábytkem, s tužkovou kapesní svítilnou najít ozbrojeného protivníka. Paprsek svítilny pokrývá velmi malé 
procento prostoru uvnitř haly, proto musíte světelným paprskem neustále pátrat, abyste se vyhnuli 
překážkám a také abyste nedovolili útočníkovi, ať se k vám nepozorovaně připlíží. 
 
Rovněž tak i radar musí pohybovat paprskem při prohledávání vzdušného prostoru. Ale čím je snímací 
obrazec (nebo také dráha, po které se pohybuje anténa radaru při vysílání) větší, tím radar potřebuje více 
času k dokončení jednoho snímacího cyklu. Pokud je snímací obrazec příliš velký, mohou rychlé a svižné 
stíhací letouny nepozorovaně proniknout přes prohledávaný prostor.  
 
Na druhé straně, když svítíte tužkovou kapesní svítilnou v tmavé místnosti, brzy vás váš nepřítel odhalí. 
Stejně i radarové záření všechny v okolí upozorní na vaši přítomnost. Většina moderních výstražných 
detektorů radaru (RWR) dokážou podle charakteristik přijatých impulzů identifikovat radarový systém a 
podle toho umí dokáží přesně určit typ letadla.  
 
Radiolokátor je schopen pracovat v mnoha režimech, které se liší počtem vyslaných impulzů za sekundu 
a velikostí snímacího obrazce. Počet impulzů vyslaných za sekundu je označován jako „pulzní opakovací 
frekvence“ - PRF (Pulse Repetition Frequency).    
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Radary ve „vyhledávacích“ režimech prohledávají větší oblast a používají nižší PRF, která jim umožňuje 
detekovat velké množství kontaktů. Radary ve „sledovacích“ režimech prohledávají menší oblast a 
používají vyšší PRF.  V tomto režimu radar poskytuje podrobnější informace o jednotlivém cíli a neustále 
zaostřuje vyzařovaný svazek na cíl. Obecně se používá termín „zachycení“ nebo „záchvat“ („lock on“). 
 
Spousta moderních radarových systémů je schopna pracovat v režimu TWS (Track While Scan – 
sledování při současném vyhledávání), který spojuje oba předchozí vyjmenované pracovní režimy do 
jediného. V režimu TWS je sledováno několik cílů, o kterých jsou poskytovány podrobné informace, 
zatímco je prohledávána poměrně velká část vzdušného prostoru.  
 
Přínosem je, že je důkladně prohledána větší část vzdušného prostoru, ale na druhé straně musí radar na 
základě získaných informací provádět „odhad“ polohy sledovaných cílů, poněvadž se nemůže zaměřit 
jenom na libovolný jednotlivý cíl. Princip je následující: na základě informací získaných z odraženého 
impulzu od daného cíle radar vypočítá předpokládanou dráhu cíle do doby, než přijme následující 
odražený impulz. Zatímco paprsek je „zaměstnán“ snímáním dalších cílů, radar zobrazuje 
předpokládanou polohu prvního cíle. I v případě, kdy cíl provede nečekaný prudký manévr, bude radar 
stále ukazovat původně vypočítanou polohu do doby, než se paprsek opět nezaměří na tento cíl. 
 
Radar v režimu TWS poskytuje podrobnější informace o několika cílech současně, ale přitom 
pracuje s odhadem polohy cíle a proto může být „obelstěn“, pokud cíl provede nečekaný manévr. 
 
 

4.0.2 Infračervené senzory 
 

Všechny motory a zejména proudové, produkují velké množství tepla. Specialisté na vývoj zbraní si velmi 
rychle uvědomili, že toto teplo, nebo infračervenou energii (IR), mohou celkem snadno detekovat a 
lokalizovat. První IR systémy dokázali sledovat cíle pouze zezadu, jejich hlavice mířila přímo na proud 
horkých výstupních plynů z motoru(ů). Moderní střely s infračerveným navedením mají hlavice, které 
dokážou zachytit teplo emitované cílem z libovolného úhlu. Navíc, mnoho letadel nese na palubě systémy 
infračerveného vyhledávání a sledování - IRST (Infrared Search and Track), které jsou schopny detekovat 
cíle ve vzdálenosti několika mil. Systémy IRST jsou pasivní, což znamená, že nevyzařují žádnou energii.  
Oproti radaru, který na sebe upozorňuje vyzařováním energie, jsou IR systémy zcela „neviditelné“ a 
nedají se odhalit.  
 
Za nepříznivých povětrnostních podmínek, například v dešti a v mlze, se velmi výrazně snižuje 
účinnost a dosah IR systémů. 
 
 

4.0.3 Laser 
 

Třetím hlavním senzorem moderních bojových letadel jsou laserové systémy.  Laserový dálkoměr měří 
vzdálenost k cíli tak, že s velkou přesností měří dobu, která trvá odraženému laserovému paprsku, než se 
vrátí zpět. Systémy pro útok na pozemní cíle používají lasery pro bodové zaměření objektů (například 
jednotlivého tanku nebo okna budovy).a pro navádění protizemní munice.  
 
Laser, stejně jako radar, vysílá energii (i když v jiné formě) a proto také může být odhalen nepřítelem.  
 
Laser, spolu s IR systémy, má největší účinnost za jasného počasí. Zvětšená oblačnost, mlha a déšť 
rapidně snižují účinnost laserového systému. 
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4.1. Režimy radaru F-15C Eagle 
 
4.1.1 Vyhledávací a přehledový režim - RWS  
 

RWS (Range While Search) je primárním režimem pro vyhledávání na veliké vzdálenosti. Pilot si 
nastavuje maximální dosah pro vyhledávání (10, 20, 40, 80 nebo 160 námořních mil) a může si také volit 
výšku a šířku snímacího obrazce. Radiolokátor poskytuje přehled o všech detekovaných cílech, ty jsou 
zobrazovány na obrazovce radaru. V tomto režimu ale radar neposkytuje podrobnější informace o 
některém z těchto zjištěných cílů.    
 
Obrazovka radaru (VSD)  shora dolů představuje prohledávaný prostor, její horní okraj vymezuje 
vzdálenost podle nastaveného maximálního dosahu vyhledávání (10, 20, 40, 80 nebo 160 námořních mil) 
a spodní okraj nulovou dálku. Detekované kontakty se zobrazují podle vzdálenosti od vašeho letadla, čím 
jsou blíže, tím jsou na obrazovce blíže spodnímu okraji. Rozsah dálky se automaticky přepne, pokud 
kontakty dosáhnou spodního nebo horního okraje obrazovky. Radar je schopen detekovat a na VSD 
zobrazovat v jednom okamžiku až 16 kontaktů.  Při zjištění nového kontaktu radar automaticky vyšle 
dotaz IFF (Identify Friend or Foe), zda se jedná o vlastní nebo nepřátelský letoun). Pokud je kontakt 
identifikován jako spřátelený letoun, zobrazí se na VSD jako kroužek. Nepřátelský nebo neznámý kontakt 
je zobrazen jako obdélníček. 
 
 Levý okraj VSD slouží k odečítání výšky snímacího obrazce nebo také elevaci (úhel nastavení antény ve 
vertikální rovině). Elevace má stupnici s dílky po 2,5°. Elevace se může nastavit na 1, 2, 4, 6 nebo 8 dílků. 
Dva kroužky na levém okraji VSD indikují nastavený rozsah elevace. Čísla u kroužků znamenají horní a 
dolní hranici výšky prohledávaného prostoru. Snímací obrazec může být navíc posunut 30° nahoru nebo 
dolů, vůči ose letounu. Značka „<“ pohybující se mezi těmito kroužky, ukazuje aktuální vertikální polohu 
antény radaru.        
 
U spodního okraje VSD jsou zobrazovány hodnoty relativní rychlosti letu - rychlost vůči zemi (G), a pravé 
vzdušné rychlosti (T). V levém dolním rohu VSD je kroužek a u něj číslo, udávající hodnotu snímaného 
elevačního pruhu. Radar během 
snímání automaticky přepíná 
mezi vysokou a střední pulzní 
opakovací frekvencí (PRF). 
Aktuální hodnota PRF je 
indikována nápisem hned za 
číslem (HI - vysoká, MED - 
střední, LOW - nízká). 
 
Na dolním okraji VSD je 
zobrazena stupnice s dílky pro 
odečítání šířky snímacího 
obrazce nebo také azimut (úhel 
nastavení antény v horizontální 
rovině). Azimut může mít 
nastaveny tyto hodnoty  ± 30° 
nebo ± 60°. Kroužky vymezují 
azimutální rozsah a značka „V“, 
pohybující se mezi těmito 
kroužky, ukazuje aktuální 
horizontální polohu antény 
radaru. 
 
 



 73

 
 
Pokud je snímané pole větší, pak anténa radaru musí vykonat delší dráhu a jeden snímací cyklus 
tedy trvá delší dobu. Rychle pohybující se cíle mohou prostorem nepozorovaně proletět ještě 
předtím, než danou část prostoru stihne radar prohledat. 
 
Na VSD jsou ještě dva ukazatele: horizontální přímka ve středu obrazovky ukazující polohu letadla (stejně 
jako na umělém horizontu) a značkovač cíle (TDC), který má tvar dvou rovnoběžných svislých čárek. 
Značkovač slouží k manuálnímu výběru a zachycení cíle. Pomocí příkazových kláves (anglická 
klávesnice: „;“ „.“ „,“ „/“; česká klávesnice: „ů“ „.“ „,“ „-„) posunete kurzor (TDC) na vybraný cíl a stiskem 
klávesy „Tab“ jej zachytíte. Radar se automaticky přepne do režimu STT (sledování jednoho cíle). 
 
 
4.1.2 Režim sledování jednoho cíle - STT  
 

Po zachycení konkrétního kontaktu/cíle se radar přepne do režimu STT (Single Target Track). V tomto 
režimu radar zaostří úzký svazek pouze na tento jediný kontakt a ostatní ignoruje. Radar v režimu STT 
získává o zachyceném cíli podrobné informace. VSD vypadá podobně jako v režimu RWS, ale jsou 
zobrazovány navíc další informace: v levém dolním rohu, namísto hodnoty PRF, se zobrazí označení 
aktuálního režimu (STT), symbol kontaktu se změní na symbol primárního cíle tzv. PDT (Primary 
Designated Target). 
 
Abyste mohli odpálit PLŘS AIM-7 musí radar pracovat buď v režimu STT (ten se automaticky 
aktivuje po zachycení cíle) a nebo v režimu FLOOD. 
 
Systém pro rozpoznávání nespolupracujících cílů se automaticky pokusí identifikovat zachycený cíl. 
Podmínkou je, že cíl musí být ve 
vzdálenosti do 25 mil a musí být 
natočen k vašemu letadlu v úhlu 135° 
až 225°. Na spodním řádku, hned vedle 
hodnoty relativní rychlosti, se zobrazí 
typ letadla/cíle a nebo pokud nelze 
zjistit typ cíle zkratka „UNK“ 
(„neznámý“). V levém horním rohu VSD 
se objeví rychlost letu cíle, úhel 
přiblížení a kurz letu cíle. Napravo, 
vedle ukazatele elevace „<“, se zobrazí 
hodnota nadmořské výšky cíle (MSL). 
Například: pokud vidíte hodnotu „6-5“ 
znamená to výšku 6500 stop. Číslo 
hned vedle značky ukazující dálku „>“, 
na pravé straně VSD, udává rychlost 
sblížení. Číselné údaje na spodním 
řádku VSD na pravé straně udávají: TTI 
(doba letu PLŘS do zásahu cíle), kurz 
k cíli a vzdálenost k cíli. 
 
 
 
 V režimu STT jsou na obrazovce radaru také symboly pro zaměření PLŘS. Ve středu VSD je zobrazen 
kruh ASE, jehož velikost záleží na: typu zvolené PLŘS, pozici cíle, rychlosti kurzu atd. K získání vhodné 
palebné pozice vám pomáhá naváděcí tečka. Manévrováním letadla se snažte dostat tečku do kruhu ASE 
a udržet ji co nejblíže středu obrazovky. Tím vytvoříte střele lepší podmínky pro stíhání cíle ještě před 
odpalem a zároveň zvýšíte pravděpodobnost jeho zásahu.   
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Podél pravého okraje VSD jsou značky RMIN (minimální dálka odpalu zvolené PLŘS), RTR (maximální 
dosah proti manévrujícímu cíli), RPI (maximální dosah proti nemanévrujícímu cíli) a ještě trojúhelníková 
značka RAERO (maximální aerodynamický dosah zvolené PLŘS). Pokud jsou splněny podmínky pro 
odpal PLŘS, objeví se na spodním okraji značka povolení odpalu střely. Doba letu střely než zasáhne cíl 
neboli TTI (Time-To-Intercept) je zobrazena na řádku u dolního okraje VSD. U horního okraje, vedle 
zvoleného dosahu vyhledávání, se po odpalu objeví nový časový údaj. Pokud jsme vystřelili AIM-7, tak se 
zobrazí údaj ve tvaru „Txx“ pro hodnotu TTI (kde „xx“ je zbývající čas v sekundách). Po odpalu AIM-120 je 
nejdříve zobrazen údaj ve tvaru „Txx“ pro hodnotu TTA (Time-To-Active), což je zbývající čas, než se 
aktivuje vlastní radar střely a střela se stane autonomní, a později  „Mxx“ zobrazující zbývající dobu letu 
střely do zásahu cíle.  
 
 
4.1.3 Režim sledování při současném vyhledávání - TWS  
 

TWS (Track While Scan) je 
vysoce účinný režim, který ale 
má svá úskalí. Jak napovídá 
název, kombinuje dva režimy 
práce radaru – RWS a STT.  
Tím, že ke sledování několika 
cílů používá neměnný svazek 
stejné velikosti, poskytuje režim 
TWS podrobné informace o 
několika cílech a zároveň 
nepřestává vyhledávat cíle 
v celém sledovaném prostoru. 
Obrazovka radaru v režimu TWS 
vypadá téměř stejně jako 
v režimu RWS, jedinými rozdíly 
jsou, že se namísto hodnoty PRF 
v levém dolním rohu objeví nápis 
„TWS“ označující aktuální režim, 
a u detekovaného kontaktu se 
zobrazuje číslo udávající jeho 
nadmořskou výšku (MSL) 
(příklad: 6=6000 stop). Velikost snímacího svazku se nedá měnit, ale kužel můžete natáčet.  
 
V režimu TWS může být odpáleno několik PLŘS AIM-120 a simultánně naváděno na několik cílů. 
 
Oproti režimu RWS se označením- zachycením cíle neaktivuje režim STT. V režimu TWS můžete označit 
až 8 různých kontaktů, které budou současně sledovány. Označení-zachycení cíle probíhá stejně jako 
v režimu RWS, značkovačem (TDC) si najedete na vybraný kontakt/cíl a stisknete klávesu „Tab“. 
„Primární cíl“ (PDT) je vlastně první označený cíl a na obrazovce má specifický symbol, který již známe 
z režimu STT. Dále můžeme postupně označit až 7 cílů, ty se nazývají „sekundární cíle“ neboli SDT 
(Secondary Designated Target). Tyto sekundární cíle mají na obrazovce symbol prázdného obdélníčku, 
vedle obdélníčku je číslo udávající pořadí, v jakém byly označeny až po zachycení primárního cíle (tedy 
platí: primární cíl nemá pořadové číslo, v pořadí druhý označený cíl má pořadové číslo 1, třetí 2, čtvrtý 3 
... atd.) a dále je nad obdélníčkem číslo, udávající nadmořskou výšku cíle. Pokud podruhé opakovaně 
označíme/zachytíme PDT nebo některý SDT, tak se radar automaticky přepne do režimu STT.  
 
Při odpalu několika PLŘS AIM-120 bude první vystřelená AIM-120 sledovat primární cíl (PDT) a další 
budou útočit na sekundární cíle podle jejich pořadí, tzn. druhá AIM-120 bude sledovat SDT číslo 1., třetí 
AIM-120 SDT číslo 2. atd. Obrazovka radaru (VSD) poskytuje informace včetně časového údaje letu střely 
týkající se pouze primárního cíle (PDT), stejně jako v režimu STT.  
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PLŘS AIM-7 nemůžete v režimu TWS použít. Musíte podruhé označit PDT, nebo některý SDT a tak 
aktivovat režim STT a nebo použít režim FLOOD. 
 
Režim TWS používejte 
s vědomím, že má svá 
specifika. Radar není schopen 
nepřetržitě sledovat cíle a 
zároveň prohledávat velký 
prostor, to znamená, že střídá 
jednotlivé pracovní režimy, 
chvíli prohledává velký prostor a 
chvíli se věnuje sledování cílů. 
Při sledování cílů využívá 
získané informace a vypočítává 
- odhaduje předpokládaný směr 
pohybu každého ze sledo-
vaných cílů. Pokud cíl nemění 
směr letu, všechno funguje 
normálně, ale pokud cíl 
nečekaně a agresivně změní 
směr letu, bude VSD stále 
ukazovat vypočítanou polohu, 
dokud radar nedokončí cyklus a 
nezaměří se opět na daný cíl a 
nezjistí, že se cíl nenachází na 
předpokládaném místě nebo že ztratil kontakt.  Zatímco obrazovka radaru ukazovala chybnou pozici, 
mohl už cíl nepozorovaně uletět značnou vzdálenost. 
   
TWS má velkou výhodu v tom, že se s jeho pomocí lze současně navádět několik PLŘS AIM-120 na 
několik různých cílů. Je nutné správně zvážit, kdy raději použít režim RWS a STT, namísto režimu TWS.  
 
 
4.1.4 Režim navedení na zdroj rušení – HOJ  
 

Pokud je signál radaru rušený, objeví 
se na VSD svislá řada prázdných 
obdélníčků. Pokud je signál 
nepřítelem rušen, nelze radarem 
zachytit žádný cíl. PLŘS AIM-7 nebo 
AIM-120 jsou schopny se sami 
navádět na zdroj rušení a jsou tedy 
jediné střely, které můžete v této 
situaci použít.  Pomocí značkovače 
(TDC) si vyberte jeden z obdélníčků 
AOJ (Angle Of Jam) a stiskněte 
klávesu „Tab“, aktivuje se režim HOJ 
(Home On Jam), což je indikováno 
nápisem „HOJ“ v levém dolním rohu 
a přes obdélníčky AOJ se zobrazí 
svislý pruh. V režimu HOJ se nedá 
zaměřit přesná poloha zdroje rušení, 
ale pouze směr odkud přichází. 
Tento údaj je předán zvolené střele AIM-7 nebo AIM-120, kterou můžete pomocí mezerníku odpálit. Po 
odpálení střela namíří do směru odkud přichází rušení a pokračuje v navádění na jeho zdroj podle 
intenzity rušícího signálu.  
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Značky AOJ indikují pouze směr, odkud rušení přichází, ale neukazují další parametry cíle 
(rychlost cíle, jeho výšku, kurz nebo vzdálenost). 
 
Podle toho, jak se přibližujete ke zdroji rušení se může stát, že radarem vysílané záření je natolik 
intenzivní, že jeho odražené impulzy dokáží přebít rušící signál. To svědčí o vysokém vyzařovacím 
výkonu vašeho radaru , který je schopen se přes rušení tzv. „prozářit“. Jakmile radar zachytí své odražené 
impulzy, objeví se na obrazovce, namísto obdélníčků AOJ, detekovaný kontakt.  
 
 
4.1.5 Režim vertikální snímání – VS   
 

Vertikální vyhledávání (Vertical Search) je jeden z režimů s automatickým 
zachycením cíle. Snímaná zóna má pevné rozměry: je 7,5º široká a od -5º 
do +55º (vůči příčné ose letounu) vysoká, s dosahem do 10 námořních mil. 
Jakmile je v prohledávané zóně detekován cíl, tak je automaticky zachycen 
a radar se přepne do režimu STT. Pokud je detekováno několik cílů 
současně, pak radar zachytí cíl s největší radiolokační odraznou plochou 
(RCS). 
 
Tento režim je použitelný v blízkém manévrovém vzdušném boji, například 
v okamžiku, kdy stíháte nepřítele a pronásledujete ho v točivém manévru a 
nemůžete se na něj dotáhnout a dostat ho do zaměřovače na HUD. 
Protože je snímaná zóna protažena ve svislé ose letounu (až o 55º) 

pomůžeme vám v této situaci snadno zaměřit nepřítele.  
 
Obrazovka radaru (VSD) neposkytuje v tomto režimu žádné důležité informace. Všechny podstatné 
informace jsou zobrazovány na HUD. Další podrobnosti najdete v kapitole „Režimy čelního průhledového 
displeje“.   
 
 
4.1.6 Režim osové vyhledávání - BORE  

 
 

BORE (Boresight) je další režim s automatickým zachycením cíle. Funguje 
podobně jako režim VS s jediným rozdílem, snímaná zóna se nachází 
přesně v prodloužené podélné ose letounu a má kruhový průměr o 
velikosti 2º. Detekční dosah je 10 námořních mil. Radar automaticky 
zachytí cíl s největší RCS, který v prohledávané zóně zjistí.  
 
Po zachycení cíle se radar přepne do režimu STT. Stejně jako v režimu VS 
jsou veškeré důležité informace zobrazovány na HUD.  
 
 

 
 
4.1.7 Režim kanon  
 
Režim kanon (Gun) je posledním ze tří režimů s automatickým zachycením 
cíle.  Používá se v blízkém manévrovém boji. Radar aktivuje tento režim 
pokud zvolíte kanon. Snímaná zóna je 60º široká a 20º vysoká, s detekční 
vzdáleností  10 námořních mil. Pro průběh zachycení cíle a zobrazování 
informací na VSD platí, co bylo již popsáno v režimech VS a BORE. 
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4.1.8 Režim zahlcení - FLOOD 
 

Tento režim je určen pro blízký manévrový boj za vizuálního kontaktu s cílem, s použitím PLŘS AIM-7. Po 
aktivaci režimu začne radar nepřetržitě vyzařovat intenzívní signál, kterým doslova „zahltí“ 16° široký a 
40° vysoký ozařovaný prostor, do vzdálenosti 10 námořních mil. Na VSD je režim indikován nápisem 
FLOOD, a dále jsou zobrazeny ukazatele elevace a azimutu, podobně jako v režimu RWS, ale s tím 
rozdílem, že anténa radaru se nepohybuje. 
 
V režimu FLOOD jsou veškeré důležité informace zobrazovány na HUD, ne na VSD. 
 
Tento režim není určen k vyhledávání nebo sledování cílů, ale slouží pouze k ozařování cílů pro navádění 
AIM-7. Na VSD nejsou tudíž zobrazovány žádné  kontakty. AIM-7 se navádí podle signálu odraženého od 
cíle. Cíl musíme před odpalem AIM-7 a během jejího letu manévrováním letadla držet v referenční 
kružnici zobrazené na HUD. Po odpalu se střela bude navádět na cíl, nacházející v ozařovaném prostoru, 
s největší radiolokační odraznou plochou (RCS). Pokud cíl vyletí, na dobu delší než 2 sekundy, 
z ozařovaného prostoru (z kruhu), pak střela ztratí odražený signál a stane se balistickou. 
 
 
4.2. Hlavice protizemní řízené střely Maverick používané A-10A 
 

A-10A nemá na palubě radar nebo jiný detekční systém. Jediným senzorem je hlavice protizemní řízené 
střely AGM-65 Maverick. A-10A může nést dva druhy těchto střel: AGM-65K s televizním (TV) naváděním 
a AGM-65D s termovizním (IIR) naváděním. Postup při jejich zaměření je stejný.  

 
Nejdříve zamíříme na místo na zemi v blízkosti cíle. Stisknutím 
klávesy „Tab“ stabilizujeme hlavici Mavericku, která nyní bude 
neustále mířit do tohoto místa. Na pravé straně přístrojového 
panelu je TV obrazovka, na které je promítán obraz z hlavice 
střely, a také na něm vidíte velký záměrný kříž a malý křížek. 
Kříž můžete posouvat pomocí příkazových kláves a podle 
potřeby jej posunout na požadovaný cíl. Jakmile je cíl v dosahu 
střely, tak hlavice si, díky své schopnosti rozlišit cíl od okolí, 
sama cíl zachytí. Cíl je nyní zachycen hlavicí, která jej sleduje a 
vy můžete provést odpal. Jedinou odlišností mezi oběma 
verzemi při zaměřování je, že na obrazovce kamery hlavice má 
TV verze (AGM-65K) pouze standardní zvětšení obrazu (3x), 
které se nedá měnit a IIR verze (AGM-65D) má kromě 
standardního zvětšení (3x) ještě jeden stupeň zvětšení obrazu 
(6x).       
 

Obraz z hlavice AGM-65K (TV navádění) 
 
 
Na TV obrazovce, kromě záměrného kříže a křížku, vidíte i 
čtvercový rámeček (platí pro verzi D). Ten je vidět pokud máte 
normální zvětšení (3x) a představuje výřez obrazu, který bude 
vidět při dalším zvětšení (6x). Ve zvětšeném obrazu již není 
čtvercový rámeček vidět. Malý křížek ukazuje, kam je hlavice 
střely natočena (kam se dívá) vůči podélné ose střely. Hlavice 
Mavericku je schopna zachytit cíl až do 60º od podélné osy, 
ovšem pro odpal je nutné dodržet max. odchylku ±30º od osy. 
 
 
 
 
 

Obraz z hlavice AGM-65D (IIR navádění)
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VÝSTRAŽNÉ DETEKTORY RADARU 
 
Radiolokátory na palubách letadel, lodí a nebo na zemi prohledávají prostor a pátrají po nepříteli. Moderní 
bojová letadla jsou vybavena detektory radarového signálu za účelem včasného varování pilota. Přestože 
konstruktéři detektorů na západě a východě zvolili trochu odlišný přístup, jsou základní funkční principy 
výstražných detektorů radaru - RWR (Radar Warning Receivers), v podstatě stejné.  
 
Tyto přístroje jsou pasivní, nevysílají žádné záření či signály, ale pouze přijímají signály vysílané 
radiolokátory. Signály zpracují a zobrazí směr, odkud signál přichází, typ vysílače a zda je signál zaměřen 
na váš letoun, ale nedokáží zjistit vzdálenost od vysílače.  
 
Výstražné detektory radaru indikují směr k vysílači, ale neukazují vzdálenost od vysílače.  
 
 
5.1. Americká letadla 
 

Výstražný detektor radaru na palubě A-10 (obrázek nalevo) vypadá odlišně od 
přístroje na palubě F-15 (obrázek napravo), ale oba fungují stejně. Obrazovka - 
kruhový ukazatel, reprezentuje 360º prostor kolem vašeho letounu. Váš letoun 
se nachází uprostřed, tzn. že vrchol kruhu - 0º představuje prostor přímo před 
vámi, dolní bod na základně kruhu - 180º zase prostor přímo za vámi. Značky 
detekovaných vysílačů ukazují jejich polohu vůči vašemu letounu.  
 
Prostor na ukazateli je podle stupně ohrožení rozdělen do dvou pásem (ne 
podle vzdálenosti!): vnější kružnice (malý stupeň ohrožení - detekovaný radar 

je ve vyhledávacím-přehledovém režimu) a vnitřní 
kružnice (velký stupeň ohrožení - detekovaný radar 
je zaměřen na váš letoun). Pokud radar zaměří či 
zachytí váš letoun, tak se navíc ozve ve sluchátcích výstražný tón. PLŘS 
s radarovým naváděním vypálená na váš letoun, je na ukazateli reprezentována 
blikající značkou. 
 
Pilot A-10 je na detekované vyhledávání a zachycení navíc upozorněn 
světelnými indikátory na řídícím panelu. 
  
 
 

Moderní válčiště je přeplněno radiolokátory různých typů. Situace na ukazateli RWR se tedy může rychle 
stát nepřehlednou a matoucí. Proto má pilot možnost filtrovat zobrazené kontakty na ukazateli RWR 
přepínáním režimu zobrazování v těchto třech stupních: 
 
• Show All: na ukazateli budou zobrazeny všechny detekované radary. 
 
• Show Only Lock: na ukazateli budou zobrazeny pouze radary zaměřené na váš letoun. 

 
• Show Only Launch: na ukazateli budou zobrazeny pouze vystřelené  PLŘS s aktivním radarovým 
naváděním, sledující váš letoun. 
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Každá značka na obrazovce RWR v sobě zahrnuje dvě informace: kategorii a typ radarového vysílače.  
 
Radary jsou děleny do pěti kategorií:  
 

• Radary včasné výstrahy (EWR): V rámci ochrany vzdušného prostoru většího území (státu) 
jsou používána pevná radarová stanoviště s dalekým dosahem, které slouží k včasné detekci 
vzdušného nepřítele/narušitele. Po zjištění o narušení vzdušného prostoru jsou dál alarmovány 
další složky PVO (hotovostní útvary stíhacího letectva, raketové nebo dělostřelecké jednotky 
protivzdušné obrany). Na obrazovce je takový radar označen pouze zkratkou EW bez 
zobrazení typu vysílače (ruská radarová stanoviště včasné výstrahy jsou  1L13 nebo 55G6). 

 
• Palubní radary letadel (Airborne Radars): Všechny letounové radary zahrnující AWACS a 
radary stíhacích letadel, jsou doplněny symbolem „^ „. 

 
• Pozemní radary (Ground-Based Radars): Všechny pozemní radary, kam patří radary 
prostředků PVO, včetně PVO pozemních vojsk (protiletadlové raketové systémy/PLRS a 
protiletadlové dělostřelectvo/PLD) jsou ve čtvercovém rámečku.  

  
• Palubní radary lodí (Ship-Based Radars): Lodní radary mají na spodní části symbolickou 
značku lodě. . 

 
• PLŘS s aktivním radarem (Active Missiles): PLŘS s aktivovaným vlastním radarem jsou 
orámovány kosočtvercem.  

. 
 
Podle typu radarového vysílače lze určit i typ prostředku, který vás ozařuje. Na obrazovce RWR se kromě 
symbolu kategorie radaru zobrazuje i kódovaná značka představující konkrétní prostředek, ze kterého jste 
ozařováni. V následujících tabulkách je uveden přehled všech prostředků a jejich kódové označení: 
 

Letounové radary 
Typ letadla  Značka RWR  
MiG-23ML 23  
MiG-29  29  
MiG-29K  29  
MiG-31  31  
Su-27  27  
Su-30  30  
Su-33  33  
F-4E  F4  
F-14A  14  
F-15C  15  
F-16C  16  
F/A-18C  18  
A-50  50  
E-2C  E2  
E-3A  E3  

 

PLŘS s aktivním radarem 
PLŘS Značka RWR  

R-33 (AA-9) 9  
R-77 (AA-12) 12  
AIM-54 54  
AIM-120 AM  
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Pozemní radary 

Radar  Kód NATO  Značka RWR  
S-300PS 40B6M tr  SA-10  10  
S-300PS 40B6MD sr SA-10 Clam Shell CS  
S-300PS 5H63C tr  SA-10  10  
S-300PS 64H6E sr  SA-10 Big Bird  BB  
S-300V 9532 tr  SA-12  12  
S-300V 9S15MT sr  SA-12 Bill Board  BD  
S-300V 9A82 in  SA-12  12  
S-300V 9A83 in  SA-12  12  
Buk 9S18M1 sr  SA-11 Snow Drift SD  
Buk 9A310M1 in  SA-11  11  
Kub 1S91  SA-6  6  
Osa 9A22  SA-8  8  
Strela-10 9A33  SA-13  13  
Dog Ear Radar  Dog Ear  DE  
Tor 9A331  SA-15  15  
Tunguska  2S6  S6  
Šilka ZSU-23-4  ZSU-34-4  23  
Roland ADS  Roland  RO  
Roland Radar  Giraffe  GR  
Patriot str  Patriot  P  
Gepard  Gepard  GP  
Hawk sr  I-HAWK PAR  HA  
Hawk tr  I-HAWK HPI  HA  
Vulcan  M-163  VU  
Zu-23  Zu-23  AA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lodní radary 
Třída lodě  Radarový systém Značka RWR  

Azov (Kara)  SA-6  6  
Albatros (Griša-5) SA-8  8  
Groznyj (Kynda)  SA-3  3  
Kuzněcov  SA-15  15  
Kuzněcov  2S6  S6  
Vinson  Sea Sparrow  SS  
Moskva (Slava)  SA-10  10  
Moskva (Slava)  SA-8  8  
Nanučka  SA-8  8  
Něustrašimyj  SA-15  15  
Něustrašimyj  2S6  S6  
Oliver H. Perry  Standard Missile  SM  
Orel (Krivak-3)  SA-8  8  
Rezkyj (Krivak-2) SA-8  8  
Skoryj (Kašin)  SA-3  3  
Spruance  Sea Sparrow  SS  
Ticonderoga  Standard Missile  SM  
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5.2. Ruská letadla 
 
Tyto dvě kapitoly souvisí jen okrajově s výstražným systémem ozáření radarem, ale je vhodné je zde 
uvést. Krátce v nich vysvětlíme, k čemu slouží centrální palubní  varovný systém. 
   
Procedury v případě nouze 
 

Palubní varovný systém upozorňuje na selhání či závady důležitých palubních systémů, na kritické letové 
režimy nebo na další nebezpečné situace.  Správná interpretace a včasná reakce na varovnou signalizaci 
může zachránit vaše letadlo nebo i váš život.  
 
Centrální varovný systém 
 

Centrální varovný systém má za úkol upozornit pilota na konkrétní závadu či selhání. Varuje vás 
zvukovým a světelným signálem. Blikající centrální kontrolka a varovný tón ve sluchátcích se snaží 
upoutat vaši pozornost na přístrojový panel.  
 
     Centrální světelná kontrolka 

          Varování na odpal PLŘS 
 
Centrální varovný systém upozorní na následující situace:     
 
• Nebezpečí srážky se zemí – Blikání centrální kontrolky frekvencí 1 Hz je doprovázené varovným 
zvukovým signálem.  Na čelním průhledovém displeji se objeví symbol „X“, který varuje, že současná 
dráha letu hrozí kolizí se zemí. Okamžitě přerušte klesání a vyveďte letoun s klesajícího letu do stoupání. 
V klasickém střemhlavém letu stačí ihned přitáhnout řídicí páku. 
 
• Nouzový zbytek paliva  – Centrální kontrolka bliká frekvencí 1 Hz a ozývá se zvukový signál 
přerušovaný po 10 sekundách. Zároveň svítí i červená kontrolka „ОСТАТОК“ na ukazateli paliva. Co 
nejdříve přistaňte. 

 
• Podvozek je i při velké rychlosti stále vysunut – Centrální kontrolka bliká frekvencí 1 Hz a ozývá se 
zvukový signál. Obojí signalizace přestane, když zasunete podvozek. 

 
• Vysazení nebo poškození (během boje) některého z palubních systémů – Podívejte se přístrojový 
panel a zjistěte která varovná světelná tabla svítí. Mohou to být například závady  motoru, hydrauliky, 
radaru atd. Více informací jak postupovat při řešení individuálních závad naleznete v pozdějších 
kapitolách. 

 
• Letoun je ozařován radarem nepřítele – Při zjištění ozařování bliká centrální kontrolka frekvencí 5 Hz 
a když je detekováno zachycení bliká frekvencí 1 Hz. Podívejte se na indikační panel výstražného 
systému SPO. Proveďte únikový manévr. 

 
• Výstražný systém SPP zjistil odpal a přibližující se PLŘS – Kromě rozsvícené centrální kontrolky 
svítí i signalizace varování na odpal PLŘS. Okamžitě proveďte únikový manévr. 

 
Zrušení aktuální signalizace centrálního varovného systému provedete stiskem kombinace kláves 
„Shift+M“. 
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Výstražný systém SPO 
 

SPO-15LM „Berjoza“ detekuje radarové ozáření a předává informace na indikační panel. Díky rozmístění 
a konstrukci přijímacích antén a způsobu zpracování signálu, je schopen nejen ukázat směr, odkud 
signály-záření přichází, ale také identifikovat jeho původce (typ RL). Je to zcela pasivní systém, který 
pouze přijímá radarové signály. Tento systém je používán na různých typech ruských bojových letadel a 
vrtulníků, i dřívější výroby jako např. MiG-21, MiG-25, MiG-31, vrtulníku Mi-24.      
 
Uprostřed indikačního panelu SPO-15 je schématicky nakreslen letoun MiG-21 a kolem něj jsou 
rozmístěny světelné kontrolky, které ukazují směr ke zdroji ozáření. Pokud kontrolka bliká, znamená to, že 
jste jen příležitostně ozářeni, ale pokud kontrolka trvale svítí, znamená to, že radar váš letoun sleduje. 
Kruhová kontrolka ve středu siluety letounu svítí, když je váš letoun zachycen. Šest kontrolek v dolní řadě 
indikuji kategorii detekovaného radaru. Zleva doprava to jsou: 
 
• Letounové radary 
• PLRS velkého dosahu  
• PLRS středního dosahu  
• PLRS malého dosahu 
• Radary včasné výstrahy 
• AWACS 

 
Všechna ruská letadla jsou vybavena zařízením pro identifikaci vlastní – cizí (SRO/Parol), který umožňuje 
rozeznat, zda se jedná o vlastní či nepřátelský radarový vysílač. Tento systém zároveň předává ostatním 
spřáteleným letounům vaší identifikaci.  
 
Výstražný systém SPP 
 

Systém varující na odpal PLŘS (SPP – Systěma Preduprežděnija ob Puske rakety) detekuje tepelné 
emise přibližujících se PLŘS. Je to zcela pasivní systém, který sleduje teplotní změny, které způsobují 
raketové motory. Jejich účinný dosah závisí na intenzitě tepelného záření, ale v průměru jsou schopny 
detekovat přibližující se PLŘS na vzdálenost 15 km. 
 
Když systém zjistí přibližující se střelu, rozsvítí se kontrolka „ПУСК“ („odpal“) a ve sluchátcích se ozve 
2Hz varovný tón, trvající 5 sekund. Zároveň se rozsvítí i kontrolka SPP („СПП“). Po 5 sekundách tón 
zmizí, ale kontrolky stále svítí, dokud systém neztratí se střelou kontakt.  
 
Pokud se rozsvítí kontrolka SPP, okamžitě proveďte únikový manévr! 
 
Hlasový varovný systém vás ve sluchátcích zároveň upozorňuje, odkud střela přilétá. Hlášení vypadá 
takto „Střela na ...“ a za ní následuje pozice „dvanácti výše“ nebo „šesti níže“ (rusky nebo anglicky, záleží 
na volbě v menu nastavení).  
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PROTILETADLOVÉ ŘÍZENÉ STŘELY 
 

Stejně jako letadla i protiletadlové řízené střely (PLŘS) se řídí fyzikálními zákony a mají velmi specifické 
letové obálky.  Pokud jsou odpáleny s ideálními doporučenými parametry, mají až smrtelně nebezpečnou 
výkonnostní převahu nad letadlem. Ovšem, pokud jsou odpáleny za krajních, stále ještě vyhovujících 
podmínek, rapidně klesají jejich šance na úspěch .  

 
Kinematický dosah proti nemanévrujícím cílům 
 

Podobně jako u letadel i u řízených střel tkví zásadní problém v pohonu. ŘS mají omezenou kapacitu 
prostoru pro palivo. Následkem toho pracuje motor ŘS po velmi krátkou dobu (v některých případech jen 
pár sekund) a velmi rychle akceleruje ŘS na maximální rychlost. Poté co motor přestane pracovat je ŘS 
zcela závislá na rychle ubývající získané kinetické energii pro dostižení cíle.  Jako u letadel, je otáčivost 
ŘS závislá na tom,  kolik násobků přetížení (g) je schopna vyvinout. Čím je pomalejší, tím méně g je 
schopna vyvinout. Maximální vzdálenost ve které je ŘS účinná proti nemanévrujícímu cíli je nazývána 
kinematickým dosahem. Jak zjistíme dále, je pojem „dosah“ velmi ošemetný.  
 
Úhel polohy cíle má velký vliv na účinný dosah ŘS. Jak je vidět na 
vedlejším obrázku cíl letící přímo proti střele uletí část vzdálenosti a 
ušetří tím střele kus dráhy letu a zvětší její dosah. Střelec může dříve 
odpálit střelu, protože cíl letící vstříc ŘS zkracuje potřebnou dobu 
jejího letu.  Naproti tomu pokud je střela odpálena ze zadní polosféry 
cíle, to jest kdy cíl letí od střely, významně se zkracuje její dosah. 
Předpokládejme, že střela je odpálena 10 km od cíle. Střele potrvá 
několik sekund než překoná tuto vzdálenost. Zatímco ŘS překonala 
vzdálenost 10 km, cíl mezitím uletěl další jeden či dva kilometry. ŘS 
jsou mnohem rychlejší než letadla, ale během letu velmi rychle 
spotřebují své palivo.  
 
Levý diagram na dalším obrázku níže, zobrazuje typickou letovou obálku PLŘS odpálené na 
nemanévrující cíl (v diagramu je uprostřed). Šedivá oblast ukazuje vzdálenosti, ze kterých může být střela 
odpálena v závislosti na úhlu polohy cíle v okamžiku odpalu. Všimněte si, že pokud je střela odpálena 
zepředu, je její dosah podstatně větší, než při odpalu zezadu. Bílá oblast okolo cíle znázorňuje minimální 
vzdálenost pro odpal ŘS. Jelikož je pravděpodobnost přímého zásahu cíle velice malá, má většina ŘS 
speciální bojovou nálož, která při explozi rozmetá do určité vzdálenosti velké množství úlomků za účelem 
zasažení letadla - cíle. Aby se zabránilo nechtěnému zasažení vlastního letadla úlomky po explozi bojové 
nálože, tak se zapalovač nálože střely odjistí až v bezpečné vzdálenosti. Navíc i čidlo nebo řídící systém 
střely potřebuje určitou dobu, než se aktivuje nebo zaměří na cíl. Minimální vzdálenost, kterou musí střela 
z těchto důvodů letět, je udávána jako minimální dálka odpalu. 
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Na předchozím obrázku si všimněte pravého diagramu. Zobrazuje jaký vliv má na dosah ŘS druhý 
důležitý faktor - výška. Můžeme říct, že kinematický dosah se dvojnásobí každých 6100 m výšky (20 000 
stop).Například uvažujme,  že kinematický dosah ŘS je 20 km ve výšce 0 m (hladina moře). Když bude 
odpálena na cíl (kdy cíl a letadlo střelce letí ve stejné výšce) o 6100 m výše, tak se dosah zdvojnásobí na 
40 km. Ve výšce 12200 m (okolo 40 000 stop) se dosah dále zvýší na 80 km. V případě, že cíl poletí v jiné 
výšce (výše nebo níže) je pro výpočet dosahu brána střední výška mezi letadlem střelce a cílem (za 
předpokladu, že ŘS při opdalu ve velkých výškách je schopna vystoupat do potřebné výšky). 
 
A konečně i rychlost letadla, ze kterého je ŘS odpálena má velký vliv na kinematický dosah.  Čím letí 
střelec pomaleji, tím střele déle trvá než dosáhne maximální rychlosti. Odpal při menších rychlostech má 
za následek, že raketový motor musí během své krátké doby činnosti použít značnou část svého tahu na 
to, aby urychlil ŘS na maximální rychlost. Pokud je střela odpálena při vyšší rychlosti dosáhne ŘS 
maximální rychlost a stanovenou výšku za daleko kratší dobu a ušetří také část tahu motoru, kterou 
využije pro „cestovní“ část letu. Taktéž i rychlost cíle ovlivňuje dosah ŘS. Čím cíl letí rychleji, tím větší 
vzdálenost uletí, tak ovlivní i dráhu, kterou musí střela uletět. V situaci, kdy střela byla odpálena zepředu a 
cíl letí proti ní, může se přiblížit pod minimální dálku odpalu ŘS! V případě, že střela byla odpálena 
zezadu a cíl letí od střely, může cíl uletět za hranici maximálního dosahu ŘS! 

 
Manévrující cíle a únik před střelou 
 

K vaší smůle nechce letadlo, které jste si vybrali za cíl, hrát předepsanou úlohu ve vašich plánech a bude 
se snažit vaší PLŘS uniknout. Dosud jsme si nepověděli jak manévrování cíle ovlivňuje výkonnost PLŘS. 
Pokud střelu odpálíme na manévrující cíl, tak jej pronásleduje po zakřivené dráze. To má za následek 
zvětšení odporu, úbytek rychlosti a snížení účinného dosahu ŘS.  
 
Cíl se může pokusit střele „uletět“, v tomto případě cíl provede mezní zatáčku (s vysokým přetížením) do 
směru od střely a pak se zvyšující se rychlostí se bude snažit ŘS uletět.  Cíl dostane střelu za sebe a tím 
ji sníží kinematický dosah, jak je vidět na diagramu letové obálky. Úspěch spočívá v tom, jak rychle se 
dokáže letadlo - cíl otočit (lehký stíhač dokáže provést zatáčku s 8 až 9 g; plně naložený letoun je omezen 
v zatáčce na 5 g až 6 g), a jak rychle dokáže akcelerovat po ztrátě rychlosti během provedení ostré 
zatáčky. Moderní PLŘS s vynikajícími parametry nemají zónu úniku, tzn. že v určitém dosahu (řekněme 
10 km) žádné letadlo na světě se nedokáže tak rychle otočit a tak rychle akcelerovat, aby této střele 
uniklo. Ale stejně tak tato střela nemusí dostihnout letadlo, které provede zatáčku v dálce 25 km 
s násobkem 6,5 g směrem od střely.     
 
Cíl se také může pokusit o taktický manévr  „navíjení“ střely. Natočí se tak, aby měl střelu na 3. nebo 9. 
hodině a poté bude udržovat tuto vzájemnou relativní polohu. Takto nutí střelu, aby neustále letěla po 
křivce, zbrzďovala se a ztrácela svou energii. Cíl se při tomto manévru může točit tak, aby se střele 
vzdaloval. V každém případě je snahou cíle, aby střela ztrácela co nejvíce energie a tím se zkracoval její 
dosah a také schopnost manévrovat.  

 
Shrnutí 
 

Z toho, co jsme si uvedli je zřejmé, že „dosah PLŘS“  je složité téma. Když je v takticko-technických 
údajích o PLŘS udáván dosah 30 km, tak nám tato hodnota vlastně mnoho neříká.... Musíme dále 
uvažovat: K jaké výšce odpalu se toto číslo vztahuje? V jaké výšce se nachází cíl? Jaký je úhel polohy 
cíle? Při jaké rychlosti? Obecně si můžeme si vyvodit tyto hlavní závěry: 
 

1. Čím jste během odpalu blíže svému cíli, tím má střela větší šance, že zasáhne svůj cíl. PLŘS 
odpálená ze vzdáleností blížící se nebo rovné maximální povolené dálce odpalu (za stanovených 
podmínek) s velkou pravděpodobností nezasáhne cíl. 

 
2. Odpálení střely při vyšších rychlostech a ve větších výškách výrazně zvyšuje účinný dosah 

PLŘS.  
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Navádění PLŘS 
 

Naváděcí systém střely předává informace řídícímu systému, který manévruje střelou, aby pronásledovala 
cíl.  Všechny moderní PLŘS jsou vybaveny samonaváděcím systémem. Samonaváděcí systémy se podle 
způsobu navedení rozlišují do tří skupin: pasivní, poloaktivní a aktivní.   
 
Nejjednodušší z nich je pasivní, který využívá záření emitované cílem (radiové, tepelné, světelné, 
zvukové). Při aktivním a poloaktivním způsobu je cíl ozařován (obvykle radarem nebo laserem) a 
naváděcí systém střely využívá odraženého záření od cíle. Aktivní způsob znamená, že střela sama 
ozařuje cíl. Poloaktivní způsob znamená, že cíl je ozařován externím zdrojem (například radarem 
z letadla).  
 
Některé ŘS (hlavně střely dlouhého dosahu) používají kombinovaný systém navedení: v prvotní fázi letu 
využívají inerciální navedení s radiokorekcí a v další fázi letu se střela navádí autonomně.   
 
Při inerciálním navádění palubní počítač letadla, ze kterého byla střela odpálena, předává řídícímu 
systému střely údaje o poloze (souřadnicích), trajektorii a relativní rychlosti cíle.  
Poté co je střela aktivována, její naváděcí systém využívá informace o relativní poloze střely a bodu střetu 
s cílem vypočítaného navigačním systém. Během letu ŘS se bod střetu dynamicky mění, z tohoto důvodu 
je střela v této fázi inerciálně řízena pomocí rádiové korekce.  Tím se zvýší přesnost jejího navedení do 
blízkosti cíle. Jak se střela přiblíží k cíli přepne se systém do režimu pasivního nebo aktivního 
samonavedení.  
 
Hlavice ŘS je velmi citlivé zařízení, které přijímá odražené záření a nepřetržitě sleduje cíl. Poloaktivní ŘS 
mohou mít v zadní části přijímač, který přijímá data od radaru, který ozařuje cíl. Aktivní ŘS mají vysílač a 
přijímač umístěn v přední části. Podle typu přijímaného záření je hlavice citlivá na radarové nebo 
infračervené záření. 

 
Pasivní navádění 
 

Většina hlavic s pasivním naváděním jsou infračervené (IR) reagující na objekty vyzařující teplo. Toto 
zařízení obsahuje materiál citlivý na teplo (IR vyzařování), které je vytvářeno především pohonnou 
jednotkou cíle. Čidlo je kryogenicky chlazené, aby se eliminovalo vlastní tepelné záření vyzařované 
v okolí čidla a zvýšila se tak jeho citlivost na sebemenší záření přicházející z externího zdroje.  
 
 
Pasivní hlavice mají podstatnou výhodu v maximálním dosahu, protože jejich přijatá energie je 
nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti cíle. Maximální dosah aktivních nebo poloaktivních 
systémů kolísá, a je nepřímo úměrný čtvrté mocnině výkonu (síle) vysílače.  
 
 
Vzdálenost, na kterou IR hlavice může vidět cíl, závisí na intenzitě infračerveného záření vyzařovaného 
cílem ve směru senzoru a na citlivosti hlavice. Z toho plyne, že detekční dosah IR hlavice je velmi 
ovlivněn pracovním režimem motoru sledovaného letadla a na jeho relativní poloze, přičemž nejvyšší 
hodnoty se dosahují při útoku ze zadní čtvrtiny. 
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Obrázek představuje schéma intenzity vyzařovaní infračerveného záření jednomotorového letadla 
v horizontální rovině. 

 
Po odpálení se pasivně naváděná ŘS stává zcela samostatnou. Takové PLŘS řadíme do kategorie „odpal 
a zapomeň“ („fire and forget“). Pokud je IR hlavice schopna sledovat cíl z libovolného úhlu, označujeme ji 
jako všesměrovou (all aspect); v opačném případě se jedná o hlavici se zaměřením na zadní polosféru 
(rear aspect). 
 
Jednou z hlavních nevýhod pasivního navádění je závislost na „spolupráci“ cíle, který musí stále 
vyzařovat energii potřebnou pro navádění. Navíc je infračervená energie pohlcována a rozptylována 
vodními parami, takže hlavice citlivé na teplo jsou téměř nepoužitelné v mracích nebo v dešti. IR hlavici 
také způsobuje problém okolní záření, to jest přirozené tepelné záření slunce nebo jeho odrazů od vodní 
hladiny, sněhu, oblaků, a stejně tak i záření horkého zemského povrchu například pouští, které výrazně 
snižuje rozdíly mezi teplem vyzařovaným cílem a okolím. 

 
Poloaktivní a aktivní navádění 
 

Poloaktivně a aktivně naváděné ŘS mají radarovou hlavici. Radarem naváděné PLŘS jsou nejhojněji 
používané díky své schopnosti pracovat za všech povětrnostních podmínek. Schopnost sledování cíle u 
nich určuje síla cílem odraženého radiového záření a citlivost jejich přijímače. Protože v tomto případě je 
důležité odražené záření, jeho intenzita závisí na výkonu vysílače záření  a na schopnosti cíle odrážet 
radiové vlny, tzn. na jeho efektivní radiolokační odrazné ploše (RCS – Radar Cross Section). 
 
Tato schopnost do značné míry závisí na relativní poloze cíle. Navíc je RCS ovlivněna velikostí, tvarem a 
detaily provedení konstrukce letadla. Obrázek dole ukazuje typické schéma intenzity odraženého signálu: 
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I když poloaktivní navádění umožňuje zachycení nespolupracujícího cíle a je vhodné pro velké 
vzdálenosti, jedním z jeho hlavních problémů je příliš velká složitost, která má za následek snížení 
spolehlivosti. V podstatě tato technika vyžaduje spolehlivost dvou oddělených systémů sledování (jeden 
má střela a druhý naváděcí prostředek). Další vážnou nevýhodou je nutnost ozařování cíle naváděcím 
prostředkem po celou dobu letu střely. V této době je ale ozařovač zranitelný pasivně naváděnými 
zbraněmi a pokud se jedná o vzdušný prostředek tak nemá během ozařování možnost provádět obranné 
manévry. 
 
Ačkoliv aktivní navádění vyžaduje složitější, větší a mnohem nákladnější ŘS, nemá nedostatky 
poloaktivního systému a v některých směrech je mnohem jednodušší a spolehlivější. Dává odpalovací 
platformě možnost „odpálit a zapomenout“, stejně jako pasivní systémy. Ovšem nevýhodou je snížení 
dosahu detekce a sledování cíle. Pokud vycházíme z předpokladu, že dálka zjištění cíle je přímo úměrná 
ploše ozařovací antény, za stejných okolních podmínek, pak radar na palubě letadla dalece předčí radar 
ŘS. Proto na velké vzdálenosti je vhodnější použít poloaktivní způsob navádění než aktivní. Z tohoto 
důvodu se aktivní navádění často používá v kombinaci s inerciálním řízením nebo poloaktivním 
naváděním a někdy i naváděním pasivním. 

 
Sledování cíle 
 

V moderních PLŘS je uplatněna řada naváděcích zákonitostí. Většina střel, které používají proporční 
navigační techniky musí mít pohyblivou hlavici, aby mohla stále sledovat cíl. Hlavice je uchycena v 
mechanickém závěsu, který ale má konstrukční omezení a neumožňuje hlavici pohyb zcela do všech 
směrů. Toto „omezení závěsu“ limituje zorné pole hlavice a také i jak velký předstih může střela 
dosáhnout. Když hlavice narazí na omezení závěsem, ztratí střela většinou sledovací schopnost a stává 
se balistickou. K takové situaci dochází, když se záměrná (neboli přímka mezi hlavicí a sledovaným cílem) 
pohybuje až příliš rychle a střela nemá oproti cíli velký nadbytek rychlosti. 
 
S pomocí palubních systémů pilot vyhledá, identifikuje a zachytí cíl, a tato získaná data jsou pak předána 
vybrané zbrani. ŘS může být odpálena, pokud aktuální data o zachyceném cíli splňují parametry 
naváděcího systému zvoleného typu střely (například, cíl se nachází v zorném poli hlavice a intenzita 
odraženého záření je dostatečná, aby jej mohla hlavice zachytit). 
 
 
Pilot může provést odpal, pokud se nachází v zóně možného odpalu střely, kterou obvykle vypočítá 
palubní počítač. Počítač předává informace o maximální a minimální povolené dálce pro odpal na čelní 
průhledový displej a značkou povolení k odpalu (u ruských letadel zkratka „ПР“ a u amerických symbol 
hvězdičky) signalizuje připravenost střely.  

 
Zničení cíle 
 

PLŘS mají bojové nálože s tříštivými účinky, které vytvářejí prostor ničení z úlomků, zápalných/výbušných 
kuliček nebo rozpínajících se kovových tyčí. Tyto nálože způsobují poškození kombinovanými účinky 
šířící se tlakové vlny a vysokou rychlostí letících úlomků (obvykle kousků obalu nálože). Kuličková 
konstrukce je obdobná, ale po explozi jsou navíc do prostoru kromě úlomků rozptýleny i malé kuličky. Tyto 
kuličky jsou v podstatě malé bombičky, které při kontaktu nebo zásahu cíle vybuchují nebo se vznítí. 
Účinek samotné tlakové vlny na vzdušný cíl, jestliže jej střela přímo nezasáhne, není příliš velký. Po 
explozi bojové nálože mají úlomky snahu se šířit od centra exploze, přičemž se vzrůstající vzdáleností 
rychle ztrácejí ničivou sílu. Použitím kuliček se tento nedostatek částečně snižuje, protože jediný zásah 
způsobí cíli značné poškození. Bojové nálože z rozpínajících se tyčí obsahují výbušninu, v několika 
vrstvách hustě obalenou kovovými tyčemi. Dvojice těchto tyčí jsou na konci svařené. V okamžiku 
výbuchu, kdy jsou vymrštěny do prostoru, vytvoří hustý prstenec ve tvaru spirály.   
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Ničivý účinek bojových náloží závisí do značné míry na množství výbušniny a také na počtu a velikosti 
úlomků. Čím předpokládáme větší odchylku při zásahu (minutí cíle) a menší přesnost zapalovače, tím 
větší nálož musíme použít. Čím větší je bojová nálož, tím vyšší je účinnost ničení cíle. Ale čím větší je 
nálož, tím větší je celková hmotnost střely a tím se snižují její manévrovací schopnosti. 
 
Účelem roznětového systému střely je inicializovat explozi nálože v okamžiku, kdy způsobí cíli největší 
škody. Zapalovače lze rozdělit na kontaktní, se zpožděním, dálkově řízené a distanční. Kontaktní 
zapalovače jsou aktivovány po kontaktu s cílem. Tento typ zapalovačů se často používá v kombinaci s 
dalším typem. Zapalovače se zpožděním se nastaví před odpálením a tento čas je vypočítán tak, aby se 
aktivovaly v době, kdy bude střela nejblíže cíli. Dálkově řízené zapalovače jsou aktivovány radiovým 
signálem z naváděcího prostředku, když sledovací systém zjistí, že střela dosáhla bodu, který je nejblíže 
cíli.   
 
Moderní PLŘS používají většinou distanční zapalovače, které jsou pravděpodobně nejúčinnější proti 
manévrujícím cílům. Existují v mnoha konstrukčních variantách včetně aktivních, poloaktivních a 
pasivních. Aktivní zapalovač vysílá určitý druh signálů a aktivuje se, když zachytí jeho odraz od cíle. 
Poloaktivní zapalovače fungují ve spolupráci s naváděcím systémem a cílem. Pasivní zapalovače se 
aktivují podnětem, který cí1 vyšle, může to být hluk, teplo, radiové záření atd. 
 
Distanční zapalovače jsou šité na míru trajektorii navedení střely, nejpravděpodobnějšímu cíli a 
nejvhodnější geometrii stíhání cíle. Zjišťují si rychlost přiblížení, směr, vzdálenost k cíli a další parametry. 
Tím se zajistí vysoká účinnost bojové nálože, která se získá racionálním sladěním detonační oblasti 
zapalovače a oblasti rozptylu střepin, která vytvoří ve směru před detonačním bodem bojové nálože 
prostor ničivého účinku ve tvaru kužele. 

 
Moderní PLŘS mají samodestrukční mechanismus pro případ, že by střela ztratila zachycený cíl nebo se 
stala neřiditelnou. 
 
Pilot při volbě typu PLŘS musí zvážit vzdálenost k cíli a také jeho manévrovací schopnosti. Na základě 
těchto charakteristik můžeme PLŘS rozdělit na střely dlouhého dosahu, středního dosahu a pro blízký 
manévrový vzdušný boj střely krátkého dosahu. 
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6.1. PLŘS používané v NATO 
 
6.1.1 AIM-120 AMRAAM 
 

AIM-120 je vysoce efektivní univerzální PLŘS používanou ve výzbroji západních armád. Má nejvyšší 
dosah, širokou obálku letových výkonů a nejlepší radarový naváděcí systém oproti jiným ŘS západní 
provenience.  
 
Pilot F-15 před jejím odpalem musí mít cíl zachycen radarem buď v režimu STT nebo TWS. Palubní radar 
předá střele souřadnice cíle a ty jsou do odpalu i s dalšími parametry cíle neustále aktualizovány. Po 
odpalu je střela inerciálně naváděna na cíl (zadané souřadnice jsou porovnány s údaji palubního radaru 
letadla-nosiče a pokud cíl manévruje a souřadnice se změní, jsou nové souřadnice cíle předány 
naváděcímu systému střely) a v určité vzdálenosti střela aktivuje vlastní radar a přejde do režimu 
aktivního samonavedení (naváděcí systém střely vyhodnocuje údaje odraženého radarového signálu 
z vlastního radaru a podle toho provádí korekce dráhy letu). Pilot F-15 musí mít zachycený cíl do doby 
než střela přejde do režimu aktivního samonavedení. Palubní radar letadla předává střele informace po 
zabezpečeném (odolnému rušení) datovém kanále.  
 
Pokud radar ztratí zachycený cíl pak přestane posílat střele naváděcí informace. ŘS pokračuje v letu na 
základě posledních známých souřadnic cíle a aktivuje vlastní radar. Ten pak zachytí cíl s nejvyšší 
intenzitou odraženého signálu, který se nachází v jeho detekčním prostoru.  
 
O zaměřování a odpalování AIM-120 si můžete podrobněji přečíst v kapitole „Režimy čelního 
průhledového displeje“. 
 
AIM-120 
 

Typ: PLŘS středního dosahu s radarovým navedením 
 

Hmotnost (kg): 157 
 

Délka (m): 3,65 
 

Průměr těla (m): 0,178 
 

TNT ekvivalent (kg): 22 
 

Navedení: povelové, inerciální a aktivní radarové 
 

Max. přetížení (g): 22 
 

Max. rychlost (Mach): 3 
 

Dosah (km): 50 
 

Typ letadla: F-15C 
 

Režim zachycení:  
1. STT se zachyceným cílem 
2. TWS s jedním nebo více zachycenými cíli 
 
 
6.1.2 AIM-7 Sparrow 
 

AIM-7 Sparrow má poloaktivní radarové navádění a je v NATO primárně používána pro daleký vzdušný 
boj po více jak dvacet let. První střely tohoto typu měly spoustu nedostatků a v době vzdušné války nad 
Vietnamem měli slabé výsledky. Ale její vylepšené modernizované verze pomohly USA vybojovat 
vzdušnou nadvládu během války v Perském zálivu v roce 1991. Střely Sparrow používané v průběhu této 
války nebyly vybaveny vlastním radarem. Letadlo-nosič musel ozařovat cíl (mít ho zachycený), aby se 
střela mohla navádět podle odražených radarových vln. Pokud se ztratil radarový kontakt s cílem, střela 
nedokázala sledovat cíl a stala se balistickou.  
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Alternativně se ve vzdušném boji může u F-15 použít režim FLOOD. Ačkoli v tomto režimu není zachycen 
cíl, dokáže se AIM-7 navádět podle elektromagnetické energie odražené od cíle, nacházejícího se 
v ozářeném prostoru. V tomto režimu bude Sparrow sledovat cíl nejvíce odrážející radarové záření 
nacházející se do 10 námořních mil. 
 
O zaměřování a odpalování AIM-7 si můžete přečíst v kapitole „Režimy čelního průhledového displeje“. 
 
AIM-7 
 

Typ: PLŘS středního dosahu s radarovým navedením 
 

Hmotnost (kg): 230 
 

Délka (m): 3,66 
 

Průměr těla (m): 0,203 
 

TNT ekvivalent (kg): 39 
 

Navedení: poloaktivní radarové 
 

Max. přetížení (g): 20 
 

Max. rychlost (Mach): 3 
 

Dosah (km): 45 
 

Typ letadla: F-15C 
 

Režim zachycení: 
1. STT se zachyceným cílem 
2. FLOOD s cílem do 10 nm 
 
 
6.1.3 AIM-9 Sidewinder 
 

Tepelně naváděná PLŘS AIM-9 Sidewinder je „tažným koněm“ NATO po desítky let, která prošla již 
několika modifikacemi. Ačkoli se jedná o schopnou střelu, nedosahuje manévrovacích vlastností a 
zaměřovacích schopností ruské R-73 (v kódu NATO AA-11 Archer). 
AIM-9 se zaměřuje dvěma způsoby. U F-15C můžete odpálit Sidewinder na cíl zachycený v režimu STT. 
Druhou možností je zachytit cíl s použitím hlavice střely AIM-9 a poté ji odpálit (u F-15 a u A-10). V režimu  
V režimu „boresight“ sleduje hlavice úzký prostor v ose přímo před sebou. Po odaretování hlavice se bude 
moci pohybovat a zvětší se tak vyhledávací prostor. Pokud v jednom i druhém případě hlavice detekuje 
tepelný cíl zvýší se varovný tón ve sluchátcích.  
 
Tepelně naváděné střely nevysílají žádné signály a dají se proto velmi nesnadno odhalit. Oproti střelám s 
radarovým naváděním nemá nepřátelský letoun možnost být předem varován na blížící se střely 
s infračerveným naváděním. 
 
O zaměřování a odpalování AIM-7 si můžete přečíst v kapitole „Režimy čelního průhledového displeje“. 
 
AIM-9 
 

Typ: PLŘS krátkého dosahu s infračerveným navedením 
 

Hmotnost (kg): 85,5 
 

Délka (m): 2,87 
 

Průměr těla (m): 0,127 
 

TNT ekvivalent (kg): 10 
 

Navedení: infračervené 
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Max. přetížení (g): 22 
 

Max. rychlost (Mach): 2,5 
 

Dosah (km): 8 
 

Typ letadla: A-10A a F-15C 
 

Režim zachycení: 
1. F-15C - STT se zachyceným cílem 
2. F-15C/A-10A - BORE (bez radaru) 
3. F-15C/A-10A - režim hlavice odaretována (bez radaru) 
 
 
6.2. Ruské PLŘS a kanon  
 
Kanon GŠ-301 
Kanon byl dlouhé roky základní zbraní ve vzdušném boji. Ačkoli někteří považovali kanon za již zastaralou 
zbraň, kterou nahradily řízené střely, zkušenosti opakovaně prokázaly, že kanon má v palubní výzbroji 
své místo a proto zůstává i nadále součástí výzbroje.letadel.  
 
Jednohlavňový automatický kanon GŠ-301 je integrovanou palubní výzbrojí letadel MiG-29 a Su-27. Je 
prvním ruským sériově vyráběným leteckým kanonem chlazeným vodou. Nabíjení je pásové, 
dvoustranné. Do nábojových pásů se dávají dva typy nábojů ráže 30 mm: tříštivotrhavé zápalné 9-А-4002 
a protipancéřové trasírující náboje 9-А-4511, určené k ničení lehce pancéřovaných a nechráněných 
pozemních, hladinových a vzdušných cílů. Su-27 nese 150 kanonových nábojů. Aktivace režimu pro 
střelbu z kanonu se provádí pomocí klávesy C jak v režimu vzduch-vzduch, tak v režimu vzduch-země. 
 
Zaměřování pomocí radaru nebo optoelektronického systému 
Naštěstí radar a EOS tím, že přesně měří vzdálenost k cíli a poskytují užitečné informace na čelním 
průhledovém displeji, usnadňují zamíření. Zachycení cíle v blízkém manévrovém boji pomocí radaru, EOS 
nebo přilbového zaměřovače zvyšuje šance na jeho zasažení.  
 
Jakmile je cíl zachycen objeví se na čelním průhledovém displeji doplňkové ukazatele. Na levé straně je 
písmenem indikována aktivace radaru („P“) nebo EOS („T“) a režimu autosledování („A“). Podél levého 
okraje se zobrazí stupnice dálky, ze které můžeme vyčíst následující informace: 

1. Vzdálenost k cíli – vodorovná široká šipka na pravé straně stupnice ukazuje aktuální vzdálenost 
k cíli. 

2. Efektivní dálku střelby z kanonu – tlusté čárky na stupnici ukazují maximální a minimální dálku 
střelby z kanonu. 

3. Úhel polohy cíle – velká šipka vycházející z dolního konce stupnice ukazuje relativní polohu cíle 
vůči našemu letadlu. 

  
Nad hodnotami rychlosti a výšky vašeho letadla se v levém a pravém horním rohu displeje nacházejí 
hodnoty rychlosti a výšky zachyceného cíle.  
U dolního okraje displeje vedle označení zvolené zbraně, v našem případě kanonu (ПУШКА), je zobrazen 
počet zbývajících nábojů. Sledovaný cíl je po celou dobu zachycení označen kruhovou značkou, která ho 
neustále sleduje.  
 
Obecnou radou je, snažit se manévrováním letadla udržet zaměřovací obrazec blízko středu 
čelního průhledového displeje. Tak zabráníte cíli, aby nečekaným prudkým manévrem unikl 
senzoru a přerušil zachycení. 
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Jakmile se cíl nachází ve vzdálenosti pod 1400 metrů, značky na čelním průhledovém displeji se změní 
(dolní obrázek). Zmizí stupnice dálky a objeví se záměrný kříž s kruhem. Kruh na záměrném kříži indikuje 
vzdálenost k cíli. Se zmenšující se dálkou kruh ubývá v protisměru hodinových ručiček. Plný kruh 
znamená, že cíl je vzdálen 1400 metrů. Manévrováním letadla dostaňte cíl do záměrného kříže. Když 
počítač vyhodnotí, že je cíl na dostřel kanonu, objeví se uprostřed displeje značka povolení střelby „ПР“. 
Pokud je cíl příliš blízko, objeví se na displeji značka pro přerušení útoku „ОТВ“. 
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Pokud se přeruší záchvat cíle, přepne se čelní průhledový displej do standardního režimu pro zamíření 
kanonu a místo záměrného kříže s kruhem se zobrazí zaměřovací tunel. Pokud chcete obnovit zachycení 
cíle, zrušte výběr kanonu zmáčknutím klávesy „C“ a opakujte činnost pro zachycení cíle. 

 
Použití zaměřovacího tunelu kanonu 
V situaci, kdy nemůžete použít radar nebo EOS k zachycení cíle a nebo nelze cíl z jiných důvodů zachytit 
musíte zamířit kanon pomocí tzv. tunelu. Ten se na displeji objeví po vybrání kanonu stiskem klávesy „C“, 
když není zachycen žádný cíl. Pohyblivý tunel graficky ukazuje jaké předsazení pří zamíření musíte 
udělat, když chcete zasáhnout pohyblivý vzdušný cíl velikosti stíhače ve vzdálenosti 200 až 800 metrů.  
Tunel tvoří dvě sbíhající se křivky. Vzdálenost mezi nimi představuje 15 m (rozpětí křídel standardního 
stíhacího letounu). Nejširší konec (ústí tunelu) představuje dálku 200 metrů a nejzazší konec dálku 800 
metrů. Musíte se snažit „usadit“ cíl do tunelu tak, aby se konci křídel dotýkal obou čar. Snažte se 
kopírovat manévry pronásledovaného letadla a srovnat horizontální čáru která je uprostřed displeje 
rovnoběžně s jeho křídly. Přitažením řídicí páky mírně předsaďte až dostanete cíl do tunelu a jeho konce 
křídel se budou dotýkat postranních okrajů tunelu. Čím je cíl dále, tím se vám bude jeho rozpětí zdát 
vizuálně menší. Jakmile cíl „sedí“ v tunelu můžete stisknout spoušť. Projektily po výstřelu zasáhnou cíl.  
 
Co v případě, když cíl má větší nebo menší rozpětí než 15 m? Při zamíření a usazení cíle do tunelu 
musíte počítat s rozdílným rozpětím a podle rozdílu provést opravu. Například Tu-95 ,má rozpětí mírně 
přes 50 m a při správném zamíření by měly jeho křídla přesahovat přes okraje tunelu. Na schématu je 
vidět rozdíl při správném zamíření na letadlo Su-27 a na Tu-95 ze vzdálenosti 700 metrů.  
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Následující tabulka uvádí porovnání rozpětí křídel, které musíte při zamíření brát v úvahu. U letadel 
s proměnlivou geometrií jsou uvedeny dvě hodnoty pro minimální a maximální rozpětí. Pokud útočíte na 
cíl s menším rozpětím nezapomeňte upravit zamíření a správně usadit cíl v tunelu. Pokud míříte na menší 
cíl předsaďte méně. Pokud je cíl větší proveďte větší předsazení než ukazuje tunel.  
 

Letadlo  Rozpětí křídel, m  Letadlo Rozpětí křídel, m  
MiG-23 7,8/14 Tu-22 23,6 
MiG-27  7,8/14  Tu-95  50,05  

MiG-29  11,36  Tu-142  51,1  

MiG-31  13,46  Il-76  50,3  

Su-24  10,36/17,63  A-50  50,3  

Su-25  14,36  F-15  13,1  

Su-27  14,72  F-16  9,4  
 
 
6.2.1 R-33E / AA-9 Amos 
 

R-33E (AA-9 Amos) navržená OKB Vympel, je PLŘS dlouhého dosahu s operačním dosahem až 160 
kilometrů. Střela využívá inerciální řízení a poloaktivní radarové navádění v závěrečné fázi letu. R-33E se 
používá k útoku na letadla a střely s plochou dráhou letu, proto se tato střela používá jako hlavní výzbroj u 
MiG-31 Foxhound. Střela je schopna ničit cíle ve výškách od 25 m do 28 km letící rychlostí až 3,5 Machu. 
Relativní rozdíl výšky mezi střelou a cílem může být až 10 km. R-33E létá rychlostí 4,5 Machu. 
 
6.2.2 R-23 / AA-7 Apex 
 

PLŘS středního dosahu R-23 (AA-7 Apex) z OKB Vympel existuje ve dvou modifikacích s odlišným typem 
naváděcí hlavice. R-23R (AA-7A) má poloaktivní radarovou hlavici, zatímco R-23T (AA-7B) má IR hlavici. 
Obě střely mají maximální dosah okolo 25-35 km. Starší střela R-23 je často nahrazována výkonnější a 
inteligentnější R-27 (Alamo). 
 
6.2.3 R-27 / AA-10 Alamo 
 

R-27 (AA-10 Alamo) z OKB Vympel je základní PLŘS středního dosahu a je k dispozici v několika 
variantách. R-27 se začala vyrábět v roce 1982 a byla speciálně určena pro nová letadla MiG-29 a Su-27, 
jako náhrada za R-23 Apex používanou u MiG-23. R-27 je účinná proti letadlům s velkými manévrovacími 
schopnostmi, vrtulníkům a raketám s plochou dráhou letu. Může ničit cíle z libovolného úhlu, ve dne i v 
noci, za jakéhokoli počasí. Její naváděcí systém je odolný vůči přirozenému rušení a ECM, je schopen 
sledovat cíl i když je signál rušen odrazy od zemně a vodní hladiny. R-27 může napadat cíle letící ve 
výšce od 25 m do 20 km s převýšením až do 10 km. Cíle mohou letět rychlostí až 3500 km/h a vyvinout 
přetížení až 8 G. 
 
R-27 má hodně variant s různými typy hlavic. Základní verze R-27R (Alamo-A) má poloaktivní radarovou 
hlavici (anglická zkratka SARH/ruská ПАРГС) a je často nesena společně s R-27T (Alamo-B) s tepelnou 
hlavicí (IR/ТГС), takže dvojice kombinovaných střel - jedna s poloaktivní radarovou hlavicí a druhá 
s tepelnou hlavicí, mohou být „odpáleny v salvě“, aby se zvýšila pravděpodobnost zničení cíle. Jejich 
verze pro dlouhý dosah mají novou výkonnější pohonnou jednotku a dají se snadno rozpoznat podle 
prodloužené délky a silnější zadní části trupu. Mají označení R-27ER (Alamo-C) a R-27ET (Alamo-D) .  
 
Další dvě varianty jsou R-27EM s vylepšenou SARH hlavicí, která má lepší charakteristiky při sledování 
střel letících v malých a přízemních výškách a R-27AE s naváděním aktivním radarem. Běžný bojový 
náklad Su-27 tvoří šest PLŘS R-27. 
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Verze Rusky Navádění  
Max. dosah ve 
velkých/malých H, km  

R-27R  P-27Р Inerciální navedení s radiokorekcí a poloaktivní radarové 
navedení v závěrečné fázi  

80/10  

R-27T  P-27Т Pasivní infračervené navedení ze všech úhlů  72/10  

R-27ER  P-27ЭР Stejné jako u R-27R  170/30  

R-27ET  P-27ЭТ Stejné jako u R-27T  120/15  

R-27EM  Р-27ЭМ Inerciální navedení s radiokorekcí a poloaktivní radarové 
navedení v závěrečné fázi (schopná ničit střely s plochou dráhou 
letu letící ve výšce kolem 3 m nad mořskou hladinou)  

120/20  

R-27AE  P-27АЭ  Inerciální navedení s radiokorekcí a aktivní radarové navedení 
v závěrečné fázi 

120/20  

 
6.2.4 R-77 / AA-12 Adder 
 

R-77 (AA-12 Adder) je novou generací PLŘS středního dosahu vyvinutou v OKB Vympel. Tato střela je na 
západě neoficiálně přezdívána „AMRAMMski“. R-77 se dostala v omezeném množství do výroby již v roce 
1992 a je primárně určena pro novější verze Su-27 a MiG-29. Střela používá v počáteční fázi letu 
povelové navádění radiovým signálem a v blízkosti cíle (15 km a méně) přejde na aktivní radarové 
samonavádění.  
 
R-77 může být účinně použita proti vysoce manévrujícím letadlům, střelám s plochou dráhou letu, PLŘS 
odpáleným ze vzduchu či ze země, strategickým bombardérům, vrtulníkům (včetně vrtulníků ve visu). 
Může ničit cíle pohybující se jakýmkoliv směrem a v jakémkoli relativním úhlu, ve dne i v noci, za 
jakéhokoli počasí. Její naváděcí systém je odolný vůči elektronickému rušení (ECM) a je schopen 
sledovat cíl i při rušivých odrazech od země a vodní hladiny. Maximální operační dosah je 90 km. Střela 
může útočit na cíle s relativním úhlem až do 90°. R-77 může letět ve velkých výškách maximální rychlostí 
4,0 Machy. 
 
6.2.5 R-60 / AA-8 Aphid 
 

R-60 (AA-8 Aphid) z OKB Molnija je střelou krátkého dosahu s pasivním infračerveným všesměrovým 
naváděním. Maximální operační dosah je 10 kilometrů. Střela létá rychlostí 2 Machy. PLŘS R-60 může 
nést prakticky libovolné ruské  bojové letadlo a většina vrtulníků, v současnosti je zastaralá a bývá 
nahrazována dokonalejší R-73. 
 
6.2.6 R-73 / AA-11 Archer 
 

R-73 (AA-11 Archer) byla v OKB Vympel vyvinuta, aby nahradila zastaralou R-60. Je první PLŘS nové 
generace pro blízký vzdušný boj s vysokými manévrovacími schopnostmi. Střela používá pasivní 
navádění a bývá charakterizována jako „střela s desetiletým náskokem před současnou variantou 
Sidewindera“ nebo jako nejdůmyslnější PLŘS s IR navedením zavedená do výzbroje. R-73 je o třídu 
obratnější a lze ji odpálit z libovolného úhlu polohy cíle bez potřeby mít cíl přesně v ose letadla. Má 
širokoúhlý senzor, který může pilot ovládat pomocí přílbového zaměřovače a dokáže zachytit cíle 
odchýlené až 60° od podélné osy letadla. Lze ji odpálit při přetížení až 8,5 g. 
 
R-73 používá aerodynamické řídící prvky v kombinaci se změnou vektoru tahu. Vysoká manévrovost (s až 
12 g) je dosahována díky kombinaci předních kachních řídicích ploch, kormidel na pevných zadních 
stabilizátorech a vychylovacích lopatek v raketové trysce. 
 
Střela má bojovou nálož z rozpínajících se tyčí o hmotnosti 7,4 kg a dokáže ničit cíle letící ve výšce od 5 
metrů do vzdálenosti až 30 km. R-73 létá běžně rychlostí 2,5 Machu. 
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Tabulka uvádí srovnání charakteristik různých typů moderních ruských  PLŘS. Maximální počet střel 
určitého typu, které lze na letadle nést, je udán v závorce za označením typu letadla.  
 

Typ  Rusky  USA/NATO Nosič, # Hmotnost, kg  Hlavice  
Max. dosah, km  
(velká/malá H)  

R-23R  P-23P  AA-7A MiG-23 (2)  223  Poloaktivní radarová (SARH/ПАРГС)  35/25  

R-23T  Р-23Т  AA-7B  MiG-23 (2)  217  Tepelná (IR/ТГС)  35/25  

R-27R  Р-27Р  AA-10A  MiG-29 (4) 253  Poloaktivní radarová (SARH/ПАРГС) 80  

   Su-27   (6)    

   Su-33     

R-27T  Р-27Т  AA-10B  MiG-29 (4)  254  Tepelná (IR/ТГС) 72  

   Su-27   (6)     

   Su-33     

R-27ER  Р-27ЗР  AA-10C  MiG-29 (4)  350  Poloaktivní radarová (SARH/ПАРГС)  170  

   Su-27   (6)    

   Su-33     

R-27ET  P-27ЗТ  AA-10D  MiG-29 (4)  343  Tepelná (IR/ТГС) 120  

   Su-27   (6)    

   Su-33     

R-33A  Р-33А  AA-9 MiG-31 (6)  490  Poloaktivní radarová (SARH/ПАРГС)  160  

R-60  Р-60  AA-8  Su-24   (2) 45  Tepelná (IR/ТГС) 10  

   Su-25   (2)     

   MiG-23 (4)     

   MiG-27 (2)     

R-73  Р-73  AA-11  MiG-29 (6)  110  Tepelná (IR/ТГС) 30  

   MiG-31 (4)     

   Su-24   (2)    

   Su-25   (2)     

   Su-27  (10)     

   Su-33     

R-77  Р-77  AA-12  MiG-29 (6)  175  Povelové navedení pomocí 
radiového signálu + aktivní radarová

90  

   MiG-31 (4)     

   Su-25   (2)    

   Su-27  (10)     

   Su-33     
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PROTIZEMNÍ VÝZBROJ 
 

Protizemní výzbroj se dělí do dvou kategorií – řízená a neřízená.  Mezi řízenou patří protizemní řízené 
střely a laserem naváděné pumy. Mezi základní neřízenou výzbroj patří volně padající pumy a neřízené 
rakety (NR). Volně padající pumy (také nazývané železné pumy) jsou základní protizemní výzbrojí. Ačkoli 
jsou moderní naváděné neboli „chytré“ zbraně velice přesné, jsou také mnohem dražší. Proto jsou 
železné pumy nejrozšířenější leteckou protizemní výzbrojí všech armád na celém světě již 70 let. 
 
Železné bomby nejsou velmi přesné, padají na cíl volným pádem bez možnosti manévrování nebo řízení. 
Letadlo v okamžiku shozu pumy musí letět ve stabilním, přímočarém letu. Jakákoli odchylka - rychlostní, 
stranová či skluzová způsobí, že puma mine cíl. Samozřejmě i vítr má vliv na přesnost dopadu. Proto se 
volně padající pumy nedají použít v situacích, kdy je vyžadována vysoká přesnost  nebo minimalizace 
nepřímých škod či ztrát v důsledku minutí cíle. 
 
Jakákoli změna parametrů letu letadla včetně změny dráhy v okamžiku shozu pumy, má za 
následek nepřesnost dopadu pumy a tím minutí cíle.  
 
Efektivní dosah volně padající pumy záleží na dvou základních faktorech: rychlosti a výšce letu letadla, ze 
kterého je shozena. Při větší rychlosti a výšce dopadne puma dále. Následující tabulka ukazuje vliv 
rychlosti a výšky na efektivní dosah běžné pumy o hmotnosti 500 lb, odhozené v přímém horizontálním 
letu. 
 

Výška letu nad terénem (AGL) Rychlost letu (kts) Dosah pumy (ft) 
500 240 2100 
500 400 3600 

1000 240 3100 
1000 400 5100 
1500 240 3800 
1500 400 6300 
2000 240 4400 
2000 400 7200 
4000 240 6200 
4000 400 10200 

 
 
Volně padající pumy mají různé velikostí, tvary a hmotnosti od 500 liber až po 2000 liber. Většina běžných 
(tříštivých, trhavých apod.)  pum má jedinou nálož trhavin, zatímco kontejnerová puma (Cluster Bomb 
Units - CBU) obsahuje desítky kusů speciální neřízené submunice (pumiček), které jsou rozptylovány na 
velkou plochu. 
 
Dosah volně padající pumy vychází z rychlosti a výšky letu letadla, ze kterého je shozena.  
 
Neřízené rakety (NR) jsou používány na málo chráněné cíle jako jsou nákladní auta,  slabě obrněná 
vozidla a postavení pěchoty. ,  Střelba s NR je svým způsobem obtížná. Sebemenší změna letové dráhy 
letadla v okamžiku jejich odpalu má za následek velkou odchylku směru letu raket a minutí cíle.Rakety 
mají tendenci být snášeny vlivem větru. 
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Obecně platí, že pro umlčení cíle je nutné neřízené rakety vystřelit v salvě. 
 
Řízené střely a pumy mají největší účinnost, ale jsou také nejdražší. Laserem, infračerveně a televizí 
naváděné zbraně mají úžasnou přesnost a jsou schopné zničit bodový cíl, jako je například jednotlivý tank 
v koloně nebo specifická část budovy. Způsob obsluhy, použití a operační omezení se liší podle typu 
zbraně, ale obecně platí, že použití ve větších výškách a při větších rychlostech zvyšuje efektivní dosah. 
 
 
7.1. Protizemní výzbroj používaná NATO 
 
7.1.1 Neřízené rakety LAU-10 a LAU-61 
 

Neřízené rakety díky své nepřesnosti a relativně omezené palebné síle jsou u amerických vzdušných sil 
(USAF) používány v omezeném množství. NR nemají naváděcí mechanizmus a je nutné provést vizuální 
zamíření. Jsou známé svojí nepřesností, sebemenší změna dráhy letu letadla při střelbě těmito raketami 
má za následek značnou odchylku ve směru jejich letu a tím minutí cíle. Také vítr má nepříznivý vliv na 
NR. Mají tendenci být snášeny větrem a jeho nárazy vytlačují rakety ze svého směru.  
 
NR jsou efektivní pouze na nechráněné cíle, jako jsou nákladní auta, slabě obrněná vozidla a seskupení 
pěchoty. Obecným pravidlem je, že rakety se musí odpalovat v salvách, aby se zajistilo umlčení cíle. 
Raketnice LAU-10 nese čtyři neřízené rakety o průměru 5 palců. Raketnice LAU-61 nese 19 menších 
neřízených raket o průměru 2,75 palce. 
 
LAU-10 (Zuni) 
 

Typ: neřízená raketa ráže 127 mm 
 

Hmotnost (kg): 56,3 
 

Délka (m): 2,93 
 

Průměr těla (m): 0,127 
 

TNT ekvivalent (kg): 26 
 

Rychlost (km/h): 2520 
 

Dosah (km): 4 
 
 
LAU-61 (Hydra) 
 

Typ: neřízená raketa ráže 70 mm 
 

Hmotnost (kg): 6,2 
 

Délka (m): 1,06 
 

Průměr těla (m): 0,070 
 

TNT ekvivalent (kg): 2,4 
 

Rychlost (km/h): 4388 
 

Dosah (km): 8,8 
 

Typ letadla:.A-10A 
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7.1.2 Univerzální pumy Mk 82 a Mk 84 
 

Základní série univerzálních pum s malým odporem (Low-Drag General Purpose - LDGP) Mk 80 jsou již 
po několik desítek let základní leteckou pumovou výzbrojí USAF. Tyto pumy mají tříštivě-trhavou nálož a 
dají se účinně použít na širokou paletu cílů, například na nákladní auta, bunkry, postavení PVO, budovy, 
mosty atd. Mk 82 o hmotnosti 500 liber (226 kg) a Mk 84 o hmotnosti 2000 liber (907 kg) byly v průběhu 
desítek let intenzívně používány ve velkém měřítku. Během války v zálivu v roce 1991 bylo svrženo 12189 
pum Mk 84 a 77653 pum Mk 82.  
 
Protože pumy nejsou naváděné, musí pilot provést zamíření vizuálně. Zkušený a dobře vycvičený pilot 
dokáže odhodit pumu se střední kruhovou odchylkou (Circular Error Probability - CEP) 400 stop (121,9 
m), což znamená, že polovina svržených pum dopadne do kruhu o poloměru 400 stop v jehož středu je 
cíl. Řízené pumy jsou navzdory své přesnosti několikanásobně dražší a proto klasické neřízené pumy 
jako Mk 82 a Mk 84 zůstanou stále ve výzbroji i v následujících letech.   
 
Efektivní dosah klasických pum je závislý na rychlosti a výšce letu letadla, ze kterého jsou shozeny. Se 
zvyšující se rychlostí a stoupající výškou letu se zvyšuje i efektivní dosah pumy. 
 
Mk 82 
 

Typ: univerzální puma 
 

Hmotnost (kg): 226 
 

Délka (m): 2,21 
 

Průměr těla (m): 0,273 
 

TNT ekvivalent (kg): 89 
 
 
Mk 84 
 

Typ: univerzální puma 
 

Hmotnost (kg): 907 
 

Délka (m): 3,84 
 

Průměr těla (m:) 0,46 
 

TNT ekvivalent (kg): 428 
 

Typ letadla: A-10A 
 
 
7.1.3 Protizemní řízené střely AGM-65K a AGM-65D Maverick 
 

Řízené střely Maverick AGM-65K a AGM-65D jsou velmi přesné, velmi efektivní a řadíme je do kategorie 
„odpal a zapomeň“. Mavericky mají efektivní dosah okolo 10 námořních mil (dosah záleží na rychlosti a 
výšce letu letadla-nosiče) a nesou vysoce explozivní bojovou nálož o hmotnosti 80 liber, která je velmi 
účinná proti obrněným vozidlům.  Procedura zamíření je poměrně složitější a během boje, kdy je málo 
času, to může být pro pilota i značně problematické.  
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Mavericky jsou hlavní podvěsnou výzbrojí letounu A-10A. Během války v Perském zálivu v roce 1991 bylo 
vystřeleno 5255 Mavericků a z toho jich bylo přes 4000 vystřeleno z letadel A-10. AGM-65 je určena na 
ničení obrněných vozidel, bunkrů, lodí, radarových antén a malých zodolněných cílů. 
  
AGM-65B má televizní (TV) hlavici, která funguje správně pouze za denního světla a za dobré viditelnosti. 
AGM-65D má termovizní (Imaging Infra-Red - IIR) hlavici, která detekuje teplo vyzařované cílem. IIR 
hlavice nemají funkční omezení jako TV hlavice, a mohou být použity i v noci a za špatné viditelnosti. 
Žádná z nich nepotřebuje, aby byl cíl ozařován z letadla či jiného zdroje. Okamžitě po odpalu střely může 
pilot volně manévrovat a soustředit se na nový cíl.  
 
Popis zamíření AGM-65 naleznete v kapitole „Senzory“. 
 
Pro úplnost a přehlednost uvádíme v tabulce přehled všech verzí Mavericků. 
 

Označení Navádění Zařazení do výzbroje 
AGM-65A televizní (TV) 1972 

AGM-65B TV 1975 

AGM-65H/K TV s CCD snímačem 2001 

AGM-65J TV s CCD snímačem (pro US NAVY) 2001 

AGM-65D termovizní (IIR) 1983 

AGM-65G IIR 1989 

AGM-65F IIR (pro US NAVY)   

AGM-65E laserové (pro US NAVY) 1985 

Verze Boj. nálož / TNT ekvivalent (kg)  
A,B,D, H 57   

E,F,G,J,K 136  
         Údaje v tabulce převzaty od firmy Raytheon    

 
 
AGM-65K 
 

Typ: protizemní ŘS středního dosahu s TV naváděním 
 

Hmotnost (kg): 210 
 

Délka (m): 2,49 
 

Průměr těla (m): 0,305 
 

TNT ekvivalent (kg): 57 
 

Navádění: televizní (TV) 
 

Max. přetížení (g): 16 
 

Max. rychlost (Mach): 0,85 
 

Dosah (km): 27 (efektivní 5-7) 
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AGM-65D 
 

Typ: protizemní ŘS středního dosahu s IIR naváděním 
 

Hmotnost (kg): 220 
 

Délka (m): 2,49 
 

Průměr těla (m): 0,305 
 

TNT ekvivalent (kg): 57 
 

Navádění: termovizní (IIR) 
 

Max. přetížení (g): 16 
 

Max. rychlost (Mach): 0,85 
 

Dosah (km): 27 (efektivní 8-16) 
 

Typ letadla: A-10A 
 
 
7.1.4 Kontejnerová puma Mk 20 Rockeye 
 

Mk 20 Rockeye je neřízená volně padající kontejnerová puma (Cluster-Bomb Unit - CBU) obsahující 247 
kusů kumulativní protipancéřové  submunice. Submunice je rozptýlena po velké ploše obdélníkového 
tvaru a je vysoce účinná při ničení tanků, vozidel a seskupení pěchoty. Rockeye není určena na ničení 
zodolněných cílů, jako jsou bunkry a mosty. Během války v Perském zálivu bylo svrženo téměř 28000 
pum Rockeye. 
 
Protože Mk 20 není řízená má stejné vlastnosti jako klasická puma. Vyžaduje vizuální zamíření, které 
snižuje přesnost, a dosah je závislý na rychlosti a výšce letu letadla-nosiče.  
 
Jak provádět zamíření s klasickými pumami je popsáno v kapitole „Režimy čelního průhledového 
displeje“. 
 
Mk 20 Rockeye  
 

Typ: víceúčelová kontejnerová puma 
 

Hmotnost (kg): 222 
 

Délka (m): 2,34 
 

Průměr těla (m): 0,335 
 

TNT ekvivalent (kg): 50 
 

Typ letadla: A-10A 
 
 
7.1.5 Kontejner radioelektronického boje ALQ-131 
 

Kontejner pro radioelektronický boj (REB) firmy Westinghouse AN/ALQ-131, byl vyvinut na začátku roku 
1970. Slouží k rušení signálů nepřítele, je schopný pracovat v širokém pásmu frekvencí a díky modulu pro 
řízení výkonu je schopen měnit sílu rušícího signálu. Jelikož může být pomocí softwaru naprogramován je 
kontejner ALQ-131 efektivní zbraní i na soudobém elektronickém bojišti. Vzhledem ke stálému rychlému 
technologickému vývoji v této oblasti se pracuje na nové moderní verzi závěsného kontejneru 
s ultramoderním vybavením splňující nejvyšší bojové požadavky.    
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7.2. Ruská protizemní výzbroj 
 
Pumy 
Pumy jsou určeny k ničení velkých a opevněných cílů. Puma po svém vypuštění letí po balistické křivce 
(volně padající pumy), nebo se pohybuje po řízené dráze ovládána naváděcím systémem (řízené pumy). 
Typická puma má trup válcovitého tvaru se stabilizátory, nálož výbušiny a zapalovač. Nejběžnější pumy 
jsou trhavé (FAB/Fugasnaja Aviacionnaja Bomba), tříštivé (OAB/Oskoločnaja Aviacionnaja Bomba), 
protibetonové (BETAB/BETonobojnaja Aviacionnaja Bomba) a zápalné (ZAB/Zažigatělnaja Aviacionnaja 
Bomba) a dále jejich kombinace, například tříštivotrhavé (OFAB) apod. 
 
Všechny tyto typy pum mohou být v provedení jako samostatná puma (AB), v pumových svazcích (RBS) 
nebo v pumových kontejnerech (RBK). 
 
7.2.1 Volně padající pumy 
 

Volně padající pumy nejsou naváděny nebo řízeny a padají po relativně předvídatelné dráze v závislosti 
na profilu letu letadla v okamžiku jejich shozu.      
  
Univerzální pumy FAB-250, FAB-500, FAB-1500 
 

Univerzální pumy FAB-250, FAB-500 a FAB-1500 mají vysoce výbušnou nálož trhavin. FAB je ruská 
zkratka pro trhavou leteckou pumu (viz. předchozí odstavec) a číslo označuje její ráži v kilogramech: 250, 
500 a 1500 kg. Tyto pumy působí hlavně účinkem tlakové vlny a jsou efektivní proti obranným zařízením, 
průmyslovým stavbám, železničním uzlům, lodím a nechráněným cílům. 
 
Univerzální pumy jsou nejlevnější protizemní municí. Tyto pumy je doporučeno shazovat v rozsahu 
rychlostí 500 - 1000 km/h a z výšek 300 - 5000 m. 
 
Tříštivotrhavá puma OFAB-250 
 

OFAB-250 je 250kg tříštivotrhavá puma, která kombinuje účinek univerzálních a tříštivých pum. Kromě 
tlakové vlny je po výbuchu do okolí rozptýleno velké množství malých úlomků a střepin. Tato puma je 
efektivní proti živé síle a slabě obrněným vozidlům. Shazují se při rychlostech 500 - 1000 km/h z výšek 
500 - 5000 metrů libovolnou metodou. 
 
Brzděná puma PB-250 
 

PB-250 je tříštivotrhavá puma vybavená brzdícím padákem (PB/Parašjutirujuščaja Bomba), který se 
uvolní po jejím vypuštění. Padák zvyšuje odpor vzduchu a v důsledku toho značně snižuje rychlost pumy. 
To umožňuje pilotovi bombardovat z velmi malých výšek, jelikož letadlo má dost času uletět z dosahu 
oblasti výbuchu. 
 
Puma obsahuje trhavou nálož a tříštivý účinek je dosahován speciální konstrukcí obalu pumy. PB-250 je 
efektivní proti živé síle a slabě obrněným vozidlům, konvojům nákladních vozidel, letadlům na stojánkách 
atd. Doporučená výška shozu je 100 - 300 metrů při rychlosti 500 - 1000 km/h. 
 
Protibetonová puma BETAB-500ŠP (s reaktivní náloží) 
 

Protibetonová průrazná puma BETAB-500ŠP je speciální verzí protibetonové pumy (proto označení ŠP) 
s reaktivní náloží, která je efektivní proti betonovým bunkrům a VPD (vzletovým přistávacím dráhám). 
Pumy BETAB jsou, narozdíl od univerzálních pum, pevnější konstrukce a mají tvrdší čelní část. Pokud má 
dostatečnou kinetickou energii, pronikne betonem a nálož exploduje až ve vrstvě pod betonem. BETAB-
500ŠP je speciální verze s brzdícím padákem a reaktivní náloží s urychlovačem na tuhá paliva. Padák 
nejprve pumu zpomalí, aby mělo letadlo čas opustit zónu výbuchu. Současně s odhozením padáku se 
zažehne urychlovač, aby udělil náloži dostatečnou rychlost, potřebnou k proražení tvrdého betonu a po 
proražení pod betonem exploduje nálož. Puma je shazována z výšky 150 - 500 m při rychlosti 550 - 1100 
km/h. 
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Zápalná puma ZAB-500 
 

ZAB-500 je zápalná bomba s ráží 500 kg používaná proti živé síle nepřítele, průmyslovým stavbám, 
železničním uzlům atd. Obsahuje nádrž naplněnou hořlavou směsí z zahuštěných petrochemických látek. 
K rozmetu a zapálení lepkavé směsi se používají dvě patrony, výbušná (s trhavinou) a zápalná (s 
fosforem). V okamžiku dopadu pumy vybuchne patrona s trhavinou, účinkem toho se roztrhne obal pumy 
a hořlavá směs, která se za letu smísí s fosforem se rozstříkne do okolí. Fosfor se na vzduchu vznítí a tím 
dojde k zapálení směsi.    
 
Kontejnerová puma RBK-500 
 

Kontejner je vlastně tenkostěnná skříň obsahující malé tříštivé, protitankové, zápalné nebo protibetonové 
pumičky. Každá pumička může vážit až 25 kg. Po uvolnění pumy RBK-500 (Razovaja Bombovaja 
Kasseta - RBK) se odjistí distanční zapalovač, který se aktivuje v nastaveném čase a v předem stanovené 
výšce. Skříň se rozpadne na dvě poloviny a vymrští pumičky. Pumičky pokryjí plochu, jejíž velikost je 
dána výškou a rychlostí, při které dojde k otevření kontejneru. Na rozdíl od klasických pum, kontejnerová 
puma ničí cíle na rozlehlé ploše. Maximálního účinku se dosahuje shozem pumy z malé výšky. 
 
Kontejner KMGU 
 

Pumičky nebo jiná malokaliberní munice (miny), mohou být také shazovány z podvěsného 
neodhazovatelného kontejneru (Kontejner Malogabaritnych GrUzov - KMGU), která se do něho vkládá ve 
speciálních blocích BKF (Blok Kontěrnejnyj dlja Frontovoj aviaciji - BKF). Kontejner pojme až 8 bloků BKF, 
které se ukládají do čtyř komor. Pilot může submunici shazovat ze dvou nebo ze všech komor současně. 
Shoz submunice by měl být prováděn z výšky 30 - 150 m při rychlosti 500 - 900 km/h.  
 
 
7.2.2 Řízené pumy 
 

Řízené pumy patří do kategorie „chytré“ protizemní munice s vysokou účinností, která spojuje velkou 
efektivitu s relativně nízkou pořizovací cenou. Tento druh munice je účinný proti nepohyblivým pozemním 
cílům (železniční mosty, opevnění, spojovací zařízení, komunikační křižovatky apod.) a má trhavou nebo 
protipancéřovou nálož.  
Stejně jako protizemní ŘS používají i řízené pumy televizní (TV), termovizní (IIR) a laserovou naváděcí 
soustavu nebo také kombinací těchto technik. Podobně jako u ŘS je efektivita snižována špatným 
počasím a vlhkostí. 
 
Řízená puma KAB-500Kr (s TV navedením) 
 

Řízená puma KAB-500 (Korrektirujemaja Aviacionnaja Bomba - KAB) používá TV nebo IIR navádění. TV 
hlavicí vybavená KAB-500Kr se normálně používá ve dne za dobré dohlednosti. Díky své hlavici, která 
narozdíl od stejné munice západní provenience, pracuje odlišným způsobem s obrazovou informací, 
dokáže zachytit a sledovat i dobře maskovaný cíl. Nálož může být buď protipancéřová nebo trhavá. 
Televizní hlavice se skládá z TV kamery, mikroprocesoru a energetického zdroje. Hlavice má zorný úhel 2 
- 3°. Po zachycení cíle a odhozu se puma stává zcela samostatnou. Ke korekci dráhy používá řídicí 
plochy, čímž se dosahuje přesnosti okolo 3 - 4 metrů. 
  
KAB-500 může být shazována z horizontálního nebo střemhlavého letu z výšky 500 – 5000 m a při 
rychlosti 550 - 1100 km/h. 
 
Řízená puma KAB-1500L (s laserovým navedením) 
 

Řízená puma KAB-1500L ráže 1500 kg je určena k výzbroji frontových a dalekonosných letadel. Puma se 
používá k ničení vysoce odolných nadzemních a podzemních cílů, železobetonových bunkrů, skladům 
jaderné munice, středisek velení, vchodů do tunelů atd. KAB-1500 verze L má poloaktivní laserový 
naváděcí systém s přesností dopadu kolem 1 - 2 metrů.  
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Puma používá dva typy bojových náloží – průbojnou (označení L-Pr) která je schopna proniknout do 
hloubky 20 m a pak prorazit  až 2 m silnou vrstvu betonu, nebo trhavou (označení L-F), která po výbuchu 
vytvoří kráter o průměru 20 metrů. Puma je shazována z výšek 500 - 5000 m, při rychlostech 550 - 1100 
km/h. 
 
Tabulka níže obsahuje specifikace některých nejběžněji používaných leteckých pum: 
  
 

Označení  Nosič (#)  Hmotnost (kg)  Bojová nálož (kg)  Typ boj. nálože  

FAB-250 
OFAB-250 
PB-250  

Su-33   (12) 
Su-24   (18) 
Su-25   (10) 
MiG-27  (8) 
MiG-29  (8) 
Tu-95   (60)  

250  230  Trhavá 
Tříštivo-trhavá 
Tříštivo-trhavá 
 

FAB-500  Su-33    (6) 
Su-24    (8) 
Su-25    (8) 
MiG-27  (4) 
MiG-29  (4) 
Tu-95   (30)  

500  450  Trhavá  

FAB-1500  MiG-27  (2) 
Tu-95   (18) 

1400  1200  Trhavá 

BetAB-500ŠP  MiG-27  (2)  425  350  Protibetonová  

ZAB-500  Su-33    (6) 
Su-24    (7) 
Su-25    (8) 
MiG-27  (4) 
MiG-29  (4)  

500  480  Zápalná  

RBK-500  Su-33    (6) 
Su-24    (8) 
Su-25    (8) 
MiG-27  (4) 
MiG-29  (4)  

380  290  Kontejnerová/tříštivá  

KAB-500  Su-33    (6) 
Su-24    (4) 
Su-25    (8) 
MiG-27  (2)  

560  380  Trhavá nebo 
protipancéřová  

KAB-1500L  Su-24    (2) 
MiG-27  (1)  

1500  1100  Trhavá  

KAB-1500 KR  Su-33  
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7.2.3 Neřízené rakety 
 

Navzdory existenci velmi přesných protizemních zbraní zůstávají neřízené rakety stále velmi silnou a 
flexibilní leteckou protizemní výzbrojí. Profitují ze své nízké ceny, velké účinnosti a snadné použitelnosti. 
Neřízené rakety (NR) mají jednoduchou konstrukci. V přední části je umístěna bojová hlavice se 
zapalovačem, za ní je v úzkém ocelovém válcovitém těle umístěn motor s tuhou pohonnou látkou, na 
konci jsou výklopné stabilizátory a tělo je zakončeno výstupní tryskou. NR se umísťují do raketnic, které 
se zavěšují pod křídlo. V okamžiku odpalu se aktivuje raketový motor, který v závislosti na typu rakety 
pracuje přibližně 0,7 až 1,1 sekundy a přitom ji rychlost 2100 - 2800 km/h. Jakmile se vyhoří palivo a 
motor přestane pracovat, začne se raketa vlivem odporu vzduchu značně zpomalovat.  
 
Stejně jako projektily, letí i NR po balistické křivce. K udržení přímého směru letu slouží stabilizátory 
v zadní části. Pokud je NR zasunuta v raketnici, jsou sklopeny. Po opuštění raketnice při odpalu se 
rozevřou a zajistí v otevřené poloze.  
 
Některé typy NR se stabilizují autorotací kolem podélné osy. Za účelem uvedení do rotace jsou speciálně 
vytvarovány konce stabilizačních ploch (u malokaliberních NR) nebo je proveden spirálovitý vývrt 
v odpalovacích rourách raketnice. Úhlová rychlost otáčení se pohybuje v rozmezí od 450 ot/min do 1500 
ot/min, a dosáhne se jí ve velmi krátké době po odpalu. 
 
Podle typu bojového úkolu se mohou použít NR různé ráže (od 57 mm do 370 mm), s různými typy 
bojových hlavic v kombinaci s vhodným zapalovačem. Například protipancéřová hlavice má zapalovač 
aktivovaný nárazem, osvětlovací hlavice používá distanční zapalovač, který se aktivuje v určité 
vzdálenosti po odpalu.  
  
Přesnost neřízených raket je limitována efektivní vzdáleností, která se liší podle typu NR, a se zvětšující 
se vzdáleností od cíle klesá.  
 
Každá NR má zónu odpalu danou bezpečnou (minimální) dálkou a efektivní dálkou. Bezpečná dálka 
vychází z hmotnosti rakety a velikosti bojové hlavice, a musí být dostatečná, aby letadlu nehrozilo 
nebezpečí poškození po explozi bojové hlavice.  
 
Piloti odpalují NR v klesavém letu pod úhlem 10 - 30° při rychlosti 600 - 1000 km/h. Manévrováním zamíří 
letoun na cíl. Jakmile je záměrný kříž umístěn na cíl a vzdálenost odpovídá povolené dálce odpalu, může 
být stisknuta spoušť.  
 
Neřízená raketa S-8 
 

S-8 je raketou střední ráže s průměrem těla 80 mm. Umisťuje se do dvacetinásobné raketnice B-8 
zavěšené pod křídlo. Efektivní dálka pro odpal rakety je 2000 m. Rozptyl a pravděpodobná kruhová 
úchylka je 0.3% dostřelu. Rakety vystřelené ze vzdálenosti 2000 m zasáhnou kruhovou plochu 
s průměrem 6 m. Raketa se vyrábí s několika typy bojových hlavic. Proti  nechráněným a lehce 
pancéřovaným cílům jsou účinné rakety s tříštivou hlavicí. Proti odolnějším cílům se používají rakety 
s protipancéřovou hlavicí (schopné prorazit beton o síle 0,8 m). 
 
Neřízená raketa S-13 
 

S-13 s průměrem 132 mm, se umísťuje do závěsné pětinásobné raketnice B-13. Je účinná proti 
zodolněným cílům a opevněným postavením (bunkrům, betonovým krytům letadel a VPD). Tyto rakety 
mohou mít bojové hlavice různých typů. Například protibetonová dokáže prorazit 3m vrstvu půdy nebo 1m 
vrstvu betonu. S-13 má efektivní vzdálenost 3000 m. 
Varianta S-13T nese dvoustupňovou průbojnou hlavici. Ta nejdříve probije ochranný kryt (až 6m vrstvu 
půdy nebo 2m vrstvu betonu) a poté exploduje ve vnitřním prostoru. Po zásahu ranveje poškodí oblast o 
velikosti 20 m². Tříštivotrhavá hlavice varianty S-13OF po explozi vytvoří 450 částí, každá o váze přibližně 
25 - 35 gramů, které jsou účinné na ničení slabě pancéřovaných vozidel. 
 



 106

 
Neřízená raketa S-24 
 

Velkorážní S-24 s průměrem těla 240 mm má výkonný raketový motor na tuhá paliva. Během pracovní 
doby rovné 1,1 sekundy udělí raketě maximální rychlost a pro lepší stabilizaci ji roztočí kolem své osy. S-
24 může nést tříštivotrhavou bojovou hlavici s 23,5 kg výbušiny. Plášť hlavice je perforován a speciálně 
upraven, po explozi se rozpadne až na 4000 střepin z účinným rádiem ničení 300 - 400 m. 
 
Raketa mívá obvykle distanční zapalovač, který přivede bojovou hlavici k explozi asi ve výšce 30 m nad 
cílem. Varianta S-24 určená k ničení zodolněných cílů má zapalovač se zpožděnou aktivací v určité době 
po nárazu. Tento typ hlavice má silnostěnný odolný plášť tvarovaný tak, aby snadněji prorazil krycí vrstvu 
a detonoval uvnitř objektu. 
 
Neřízená raketa S-25 
 

S-25 je super těžká NR nesená uvnitř speciálního kontejneru. Konce stabilizačních ploch jsou uvnitř 
kontejneru složeny mezi čtyřmi zahnutými výstupními tryskami, které udělují raketě stabilizační rotaci. 
 
Opět existuje několik typů těchto raket s různými bojovými hlavicemi na ničený různých cílů. Varianta S-
25O s tříštivou hlavicí a rádiovým distančním zapalovačem je účinná proti živé síle, transportním 
vozidlům, parkujícím letadlům a dalším nechráněným cílům. S-25OF s tříštivotrhavou hlavicí, je určena 
k ničení slabě pancéřovaných vozidel, budov a živé síle protivníka. Modernizovaná varianta -25OFM má 
zesílenou průraznou bojovou hlavici vhodnou k ničení skladišť, krytů a dalších zodolněných cílů. S-25 má 
efektivní vzdálenost 2000 m a pravděpodobnou kruhovou úchylku 0,3% dostřelu.  
 
Následující tabulka obsahuje specifikace některých typů ruských NR: 
 
Typ  Nosič (#)  Dosah (km)  Hmotnost (kg)  Typ boj. hlavice  
S-8B  MiG-27  (80) 

MiG-29  (80) 
Su-24   (120) 
Su-25   (160) 
Su-33   (120)  

2,2  15,2  Protibetonová 
průrazná  

S-13OF 
S-13T  

MiG-27  (20) 
MiG-29  (20) 
Su-24    (30) 
Su-25    (40) 
Su-33    (30)  

2,5  68 
67  

Tříštivo-trhavá 
Průrazná  

S-24B  MiG-27   (4) 
MiG-29   (4) 
Su-24     (4) 
Su-25     (8)  

2  235  Tříštivo-trhavá 

S-25OF  Su-24     (6) 
Su-33     (6)  

3  380  Tříštivo-trhavá 

S-25OFM  Su-24     (6) 
Su-33     (6)  

3  480  Průrazná  

 
7.2.4 Kanon 
 

Při použití kanonu se obvykle využívá i laserový dálkoměr. Kanon GŠ-301 je extrémně přesnou zbraní 
s kadencí 1500 ran/min a se zásobou střeliva 150 nábojů.  Hlaveň kanonu GŠ-301 má životnost kolem 
2000 výstřelů, což při kadenci 1500 ran/min odpovídá délce střelby 80 sekund.   
Při pozemním útoku se kanon i neřízené rakety zaměřují stejným způsobem. Jediné rozdíly jsou v 
efektivní vzdálenosti a minimální (bezpečné) vzdálenosti, která je pro kanon GŠ-301 1800 a 700 metrů. 
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POZEMNÍ ŠKOLA 
 

Vzdušný boj není snadnou záležitostí, vojenští piloti musí projít několikaletým výcvikem a praxí, než 
získají osvědčení bojovat za svou vlast. Simulovaný vzdušný boj není až tak komplikovaný, ale pro 
dosažení vítězství rovněž vyžaduje pochopení a osvojení si základních letových a bojových znalostí.  
 
8.0.1 Indikovaná a pravá vzdušná rychlost 
 

Vzduch má v menších výškách větší hustotu a s přibývající výškou jeho hustota klesá. Při letu v malých 
výškách je vztlak vyvinutý křídly větší ale zároveň je i větší odpor vzduchu působící na pohybující se 
letoun. Řidší vzduch ve větších výškách redukuje vztlak, ale letadlo se zároveň pohybuje v okolním 
prostředí snadněji díky menšímu odporu vzduchu. To má za následek, že chování letounu letícího 
konstantní rychlostí vůči okolnímu prostředí, kupříkladu 350 km/h, bude ve výšce na úrovni hladiny moře 
(0 m) a ve výšce 12000 metrů rozdílné. V tomto případě hovoříme o pravé či skutečné vzdušné rychlosti 
(TAS), která udává skutečnou rychlost pohybu letadla vůči prostředí (okolnímu vzduchu).  
 
Indikovaná nebo také přístrojová rychlost letounu (IAS), je rychlost pohybu letounu opravená o 
barometrickou výšku, tj. přepočtená na hladinu moře. To znamená, že letoun letící přístrojovou rychlostí 
350 km/h ve výšce 0 metrů bude mít stejné letové chování, jako letoun letící přístrojovou rychlostí 350 
km/h ve výšce 12000 metrů. Tady je hlavně je nejdůležitější úhel náběhu, který bude při stejné přístrojové 
rychlosti vždy stejný. Proto je přístrojová rychlost důležitá pro vlastní pilotáž letadla a rychloměr 
poskytující informace  o přístrojové rychlosti snižuje pracovní zátěž pilota, neboť pilot nemusí provádět 
přepočet pravé vzdušné rychlosti na indikovanou podle aktuální letové výšky.  
 
Některé bojové letouny jsou vybaveny rychloměry, udávající pravou vzdušnou rychlost (TAS), 
některé přístrojovou vzdušnou rychlost (IAS) a některé mají rychloměry ukazující obě rychlosti – 
tenká ručička ukazuje pravou a tlustá ručička přístrojovou vzdušnou rychlost. Vždy si ověřte jaký 
druh rychlosti ukazuje rychloměr v letounu, do jakého jste usedli. 
 
8.0.2 Vektor rychlosti 
Vektor rychlosti je extrémně důležitý ukazatel zobrazovaný na HUD u většiny proudových bojových 
letadel. Ukazuje aktuální výslednici pohybu letounu. Letouny MiG-29 a Su-27 jsou letadla schopná letět 
při vysokých úhlech náběhu, kdy jejich příď míří vzhůru, ale nepohybují se tam kam míří příď, ale kam 
ukazuje vektor rychlosti.  
 
Vektor rychlosti je velmi užitečný při přistání, kdy víte kam se letoun přesně pohybuje a můžete 
včas zasáhnout, pokud vektor ukazuje před práh VPD a hrozí srážka se zemí! 
 
8.0.3 Úhel náběhu a vztlak 
 

Důležitým přístrojem pro pilotáž letounu je ukazatel úhlu náběhu. Kdykoli vektor rychlosti míří jinam než 
příď letounu, je vhodné obrátit pozornost také na ukazatel úhlu náběhu. Pokud se vztlak rovná tíhové síle, 
udržuje letadlo neměnnou výšku, pokud je větší, tak letadlo stoupá a naopak. Oproti ustálenému 
přímočarému letu je úhel náběhu vyšší například v zatáčce nebo ve stoupání. Pokud bychom 
v přímočarém letu ubrali tah, vedl by úbytek rychlosti k úbytku vztlaku. Pokud bychom nezvýšily úhel 
náběhu a držely příď pod stále stejným úhlem, tak by letoun začal klesat v důsledku poklesu vztlaku.   
 
Rychlost pohybu a úhel náběhu (AoA) mají velký dopad na vztlakovou sílu vytvářenou křídly. Obecně 
můžeme říci, že vztlak se zvětšováním úhlu náběhu zvyšuje. Také zvyšování rychlosti při konstantním 
úhlu náběhu zvýší vztlakovou sílu. Bohužel to vede i ke zvětšení odporu. Může nastat stav, kdy při velkém 
úhlu náběhu proud vzduchu obtékající křídlo již nedokáže souvisle kolem křídla proudit a na horní straně 
křídla se odtrhne. Vztlaková síla díky nespojitému a pouze částečnému proudění kolem křídla bude příliš 
slabá, že nedokáže udržet letoun ve vzduchu. Takový stav nazýváme pádem.  
 
Pád může nastat v různých výškách, při různých rychlostech a v různých letových polohách. 
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Úhel náběhu, při kterém dochází k odtržení proudnic a tím k zahájení pádu, se nazývá kritický úhel 
náběhu. Během manévrového vzdušného boje může mít pád katastrofální důsledky. Jak se vyhnout pádu 
je popsáno v další kapitole. Pokud je během pádu letadlo vybočeno, může vejít od vývrtky. Jak se letadlo 
chová a kdy může vejít do pádu či vývrtky, záleží na jeho aerodynamických vlastnostech. Během pádu či 
vývrtky pilot nemá kontrolu nad letadlem a proto je tento stav velmi nebezpečný. Pro každý typ letounu 
existuje individuální postup činnosti, kterou musí pilot vykonat, aby vyvedl letoun z tohoto 
nekontrolovatelného stavu.  
 
Obecným pravidlem vybrání vývrtky je ubrat tah motoru, dát řídicí páku do neutrálu a nohou vyšlápnout 
kormidlo do protisměru točení vývrtky. Také pomáhá potlačení řídicí páky dopředu. Jakmile se letoun 
srovná, tak jej vybíráme jako z normálního pádu – potlačíme řídicí páku a přidáváme tah motoru dokud se 
nezvýší rychlost nad minimální. Poté letoun vyvedeme ze střemhlavého letu do horizontu.  
 
Během pádu, ale hlavně během vývrtky může letoun ztratit mnoho desítek i stovek metrů výšky, než dojde 
k jejímu vybrání. Při vybírání pádu a vývrtky si proto kontrolujte výšku a včas se rozhodněte pro opuštění 
letounu! 
  
Obecné pravidlo vybrání vývrtky: ubrat tah motoru, dát směrové kormidlo a řídicí páku do 
neutrálu, pak nohou vyšlápnout kormidlo do protisměru točení vývrtky. Také může pomoci 
potlačení řídicí páky dopředu. Počkat až se letoun přestane otáčet, pak srovnat kormidla do 
neutrálu a s přidáním tahu vybíráme letoun jako z normálního střemhlavého letu  
 
8.0.4 Úhlová rychlost zatáčení a poloměr zatáčení  
 

Náklonem letadla při přechodu do zatáčky a v zatáčce snižujeme vztlakovou sílu. Úhlová rychlost 
zatáčení a poloměr zatáčení se také řadí mezi termíny vyjadřující letové výkony letounu. Oba dva jsou 
závislé na rychlosti, velikosti vztlakové síly nebo tíhové síly.  

 
Úhlová rychlost zatáčení vyjadřuje rychlost s jakou se pohybuje příď letounu po kruhové dráze a je 
vyjadřována v metrech za sekundu. Když hovoříme o velké rychlosti zatáčení máme na mysli, že letoun 
dokáže vykonat velmi rychle zatáčku o 360°. Poloměr zatáčení, jak vyplývá z názvu, vyjadřuje velikost 
poloměru kruhové dráhy zatáčky. Ideální stíhací letoun by měl umět vykonat zatáčku o co nejmenším 
poloměru za co nejkratší dobu. 
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8.0.5 Mezní rychlost 
 

Zvýšením násobku zatížení v zatáčce značně zmenšíme poloměr zatáčení a zvýšíme úhlovou rychlost 
zatáčení. Zvýšením rychlosti naopak zvýšíme poloměr zatáčení a snížíme úhlovou rychlost zatáčení. 
Pokud si připomeneme, co jsme si řekli o úhlu náběhu v předchozích kapitolách, a že zvýšením rychlosti 
se zvýší i násobek zatížení, vyvstane nám paradoxní situace. Správný postup v zatáčce je udržovat 
takovou rychlost letu, které poskytuje nejlepší letový výkon. V takovém případě hovoříme o zatáčce 
s mezní rychlostí. 
 
V zatáčce s mezní rychlostí dosahujeme nejlepší kombinace úhlové rychlosti zatáčení a 
nejmenšího poloměru. 
 
Mezní zatáčka nemusí poskytovat individuální hodnoty rychlosti zatáčení a poloměru zatáčení, ale 
poskytuje jejich ideální hodnoty ve vzájemném vztahu. Rychlost zatáčení záleží na typu letadla, výšce, 
odporu, který se zvyšuje s podvěšenými nákladem. 
 
Během blízkého manévrového vzdušného boje se snažte neustále udržovat mezní rychlost. 
Zatáčení s rychlostí větší či menší oproti mezní, degraduje letový výkon v zatáčce a poskytuje tím 
výhodu vašemu protivníku. 
 
8.0.6 Dlouhodobé vs. okamžité letové výkony v zatáčce 
 

Okamžité letové výkony v zatáčce vyjadřují absolutně nejlepší letové výkony, kterých je letoun, obecně při 
nižších rychlostech a maximálních násobcích zatížení, v zatáčce schopen dosáhnout. Trvají jen krátkou 
chvíli, protože vysoký násobek zatížení vytváří velký odpor, který následně zpomaluje letoun a zpomalení 
zpětně vede ke snížení násobku zatížení. 
 
Při velkém „utažení“ zatáčky se rapidně snižuje rychlost, a tím snižuje letový výkon. 
 
Dlouhodobé letové výkony vyjadřují trvalé výkony letounu, kdy tah vytvářený pohonnou jednotkou 
dosahuje rovnováhy s odporem. Dlouhodobé letové výkony v zatáčce jsou tabulkově nižší oproti 
okamžitým letovým výkonům, ale trvají podstatně delší dobu. Teoreticky můžeme říci, že letoun může 
s danou úhlovou rychlostí zatáčení a poloměrem zatáčení letět v zatáčce do doby, než mu dojde palivo. 
 
8.0.7 Zacházení s energií  
 

V blízkém manévrovém vzdušném boji je klíčové správné zacházení s energií. Energie má dvě formy: 
kinetická energie (rychlost) a potenciální energie (výška). Jak bylo popsáno výše, rychlost je potřebná 
k vyvinutí vztlaku a ten je potřebný k zatáčení (manévrování). Pohonná jednotka má navíc omezený 
výkon a zvyšující se odpor brzdí letadlo. Podstata správného zacházení s energií spočívá ve schopnosti 
provést zatáčku s mezní rychlostí kdykoliv během vzdušného boje. 
 
Provádění častých zatáček má za následek úbytek energie. 
 
Mějte na paměti, že letoun potřebuje a využívá energii k provádění manévrů. Proto s energií zacházejte 
šetrně. Opatrným zacházením si zaručíte, že budete mít dostatek energie k provedení manévru, kdy to 
budete nejvíce potřebovat. Neustálými zbytečnými zatáčkami ztratíte mnoho energie, která vám bude 
později chybět. 
 
Vzdušná rychlost nebo kinetická energie je trvale využívána k vytváření vztlaku a provádění manévrů. 
Výška nebo potenciální energie může být rychle přeměněna na energii - klesáním, kdy letoun rychle mění 
výšku na rychlost. 
 
Plýtváním energie velmi rychle ztratíte rychlost, výšku a šanci na vítězství. 
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Zacházení s energií vyžaduje velkou pozornost při provádění manévrů. Neprovádějte zbytečně zatáčky 
s příliš velkými násobky zatížení. Neplýtvejte výškou bezdůvodným klesáním. V manévrovém vzdušném 
boji se snažte stále udržovat mezní rychlost. Pokud rychlost příliš klesne, uvolněte přitažení řídicí páky, 
tím snížíte úhel náběhu a násobek zatížení. To má za následek snížení odporu, které usnadní pohonné 
jednotce udržet požadovanou rychlost. Snížením násobku zatížení pomůžete letadlu akcelerovat. 
 
Snížením násobku zatížení snížíte odpor a pomůžete letadlu akcelerovat. 
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ELEMENTÁRNÍ LETECKÁ ŠKOLA 
 

Vzdušný boj trvá jen krátkou chvíli celkového letového času. Vzlet, navigování k cíli, navigování zpět 
domů a přistání, zaměstnává pilota po většinu letu. 
 
Pokud nedokážete najít cestu k cíli a zpět domů, máte jako stíhací pilot předurčenu krátkou 
kariéru! 
 
9.0.1 Navigace pomocí navigačního přístroje 
 

Moderní bojová letadla poskytují na čelním průhledovém displeji výtečné informace a značky pro řízení a 
navigování. Ale co se stane, když bude HUD poškozen? Ukazatel horizontální situace (HSI/RSBN) 
poskytuje potřebné navigační údaje a můžeme jej použít jako záložní přístroj. I když se ruské a americké 
přístroje od sebe trochu liší, oba poskytují základní navigační informace: 
 

• Směr k dalšímu traťovému bodu. 
• Vzdálenost k dalšímu traťovému bodu. 
• Aktuální letový kurz. 
• Americký HSI má ručičku ukazující odchylku od požadovaného traťového kurzu. 
• Ruský RSBN má uprostřed ukazatel ILS. 
• Ruský RSBN má širokou ručičku ukazující požadovaný kurz letu. 

 

Ručička ukazující směr k dalšímu traťovému ukazuje přímý směr k traťovému bodu ze současné pozice 
letadla. Ale naprogramovaný kurz může být jiný, aby bylo zajištěno vyhnutí se například postavením 
nepřátelských PL raketových jednotek nebo PL dělostřelectvu. V takovém případě je lepší využít ukazatel 
odchylky od plánovaného traťového kurzu a s jeho pomocí se dostat na plánovaný kurz. Jak budete na 
plánovaném traťovém kurzu, můžete už letět podle ručičky ukazující přímý směr k traťovému bodu. 
 
9.0.2 Přistání 
 

Přistání je nejkritičtější fází letu a odlišuje dobré piloty od průměrných. 
 
Tajemstvím správného přistání je přiblížení.  
 
Při přistávání se letí konstantním úhlem náběhu až do podrovnání, těsně před dosednutím. Pokud je v e 
letadle signalizátor úhlu náběhu, který se obvykle nachází blízko HUD, pak pilot dostává pomocí světelné 
kontrolky údaj, zda má správný úhel náběhu při přistání nebo je od něj odchýlen. Pokud svítí horní 
kontrolka tak má letadlo malou rychlost nebo je úhel náběhu je příliš velký. Pokud svítí dolní kontrolka tak 
má letoun velkou rychlost nebo je úhel náběhu příliš malý. Prostřední kontrolka ukazuje správnou rychlost 
a správný úhel náběhu. 
 
Knyplem pohybujte nepatrně a jemně. 
 
Během přistání je správná metoda „obráceného“ ovládání. Páka ovládání tahu motoru, kterou normálně 
řídíme rychlost, při přistání používáme k ovládání výšky. Řídící páku (knypl), kterou normálně řídíme 
výšku, při přistání používáme k ovládání rychlosti. Při přiblížení nejdříve upravte správný úhel náběhu. 
Pokud je rychlost velká, tak přitáhněte knypl a zvyšte úhel náběhu. Tím se začne zbržďovat letoun a 
snižovat rychlost. Pokud se letadlo příliš zpomaluje, tak mírně spusťte příď a tím se rychlost trochu zvýší. 
Současně, když výška začne příliš klesat, tak přidejte tah motoru. Pokud výška stoupá, snižte tah motoru. 
 
Také se řada pilotů (ne-li většina) řídí obecným mottem: „Zamíření, rychlost“. Což znamená, že pomocí 
vektoru rychlosti, nebo přídí letounu tam, kde není vektor rychlosti k dispozici, se zamíří do bodu na práh 
dráhy (nebo před práh dráhy, záleží na profilu přistání daného typu letounu). Pak se upraví správná 
přistávací rychlost. Udržením těchto dvou parametrů je zajištěno správné přiblížení. [Je nutno ovšem 
dodat, že podmínkou je dodržet správnou výšku před vstupem do klesání na vytýčený bod (což je, v místě 
po dotočení 4. zatáčky na okruhu)]. 
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V konečné fázi přiblížení si dodržením správné rychlosti zajistíte správný úhel náběhu. Následující tabulka 
poskytuje přesný odhad rychlostí, které platí pro prázdný letoun: 
 

Letadlo (prázdné) Rychlost v konečné fázi přiblížení Rychlost dosednutí 

Su-25 280 km/h 210 km/h 

Su-27 300 km/h 250 km/h 

MiG-29A 280 km/h 235 km/h 

F-15 125 uzlů 115 uzlů 

A-10 120 uzlů 110 uzlů 
 
 
Pokud z nějakého důvodu nejdou použít klapky, tak zvyšte rychlost o 10 uzlů nebo 15 km/h.  
 
Pokud má letoun ještě hodně paliva nebo podvěšeného nákladu, zvyšte rychlost při přiblížení 
tak, aby byl dodržen správný úhel náběhu.  
 
Letoun řiďte tak, aby příďové kolo mířilo přímo na středovou čáru v ose dráhy. Jak se říká „Středová čára 
je pro piloty. Zbytek dráhy je pro pasažéry.“  
 
9.0.3 Přiblížení a přistání podle přístrojů (ILS) 
 

 
Americká i ruská letadla používají stejný systém ILS. ILS využívá dva přímkové ukazatele pro vedení 
letadla po správné trajektorii sestupu. Horizontální ukazatel ukazuje odchylku od požadované výšky. 
Svislý ukazatel ukazuje odchylku od požadovaného kurzu. Když oba ukazatele míří na střed, pak letadlo 
letí po správné sestupové trajektorii.  
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Pokud se letadlo začne odchylovat od správné sestupové trajektorie, tak přímkové ukazatele se začnou 
posouvat od středu pryč. Snažte se letět co nejpřesněji podle ukazatelů ILS. Když začne horizontální 
ukazatel klesat dolů, klesejte za ním. Pokud se svislý ukazatel odchyluje doprava, točte za ním doprava. 
Jednoduše se je snažte udržet stále ve středu. 
 
9.0.4 Přistání s bočním větrem 
 

Přistání s bočním větrem je těžší, neboť vítr snáší letadlo pryč z dráhy. Mírně nakloňte letoun směrem 
proti větru a držte výchylku křidélek. Posuňte bod, kam míří příď letounu (většinou je to práh dráhy) mírně 
na stranu, odkud fouká vítr. Těsně před dosednutím srovnejte příď i křidélka. Rovněž si můžete pomoci 
směrovým kormidlem a vyšlápnout jej proti větru. Takto vlastně provedete mírný skluz proti větru, který 
vyrovnáte opět těsně před dosednutím. Většina pilotů upřednostňuje skluz, ale při silném stranovém větru 
je skluz při přistání nebezpečný a proto je v takovém případě zakázán.  
 
Vyhněte se přistání s bočním větrem, pokud je rychlost větru větší než 30 uzlů (15 m/s). 
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ZÁKLADY VZDUŠNÉHO BOJE 
 
10.1 Obecná strategie a taktika 
 

Za necelé století moderní technologie zcela změnily bojiště. Zejména letadla se během několika dekád 
změnila z motorem poháněných papíráků na moderní bojové proudové letouny. Zástupci zbrojařských 
firem často citují silné stránky svých bojových prostředků, ale zřídka se veřejně zmiňují o jejich hlavních 
nedostatcích. V důsledku toho si spousta lidí vytvořila názor, že letadla (a další bojové platformy) jsou 
mnohem schopnější, než ve skutečnosti jsou. Hlavním příčinou sestřelení simulátorových pilotů tkví 
v jejich neadekvátním použití pilotovaného bojového prostředku. Mějte na paměti. že protivzdušná obrana 
a nepřátelská letadla prodělaly stejný technologický skok. Skutečně, současná letadla jsou mnohem 
výkonnější a odolnější než jejich protějšci z dob 2. světové války, ale současně i palebné prostředky 
nepřítele jsou mnohem silnější, přesnější a mají větší dostřel. Stručně řečeno, současné bojiště je 
mnohem nebezpečnějí, než bylo kdy předtím. 
 
10.2 Pochopení vzdušné obrany nepřítele 
 

Protivzdušná obrana (PVO) nepřítele, se svýmo protiletadlovými raketovými (PLR) prostředky a 
protiletadlovým dělostřelectvem (PLD), tvoří nedílnou součást soudobého bojiště. Navzájem propojené 
obranné sítě umožňují stanovištím obrany vzájemnou výměnu a sdílení informací. Pilot musí disponovat 
důkladnými znalostmi o těchto systémech a současně je patříčně respektovat, nebo se ocitne na padáku 
s voláním o pomoc na nouzové frekvenci. 
 
10.2.1 Protiletadlové dělostřelectvo 
 

Obecně je protiletadlové dělostřelectvo (PLD) efektivní proti nízko letícím cílům a je určeno zejména 
k obraně pozemních vojsk před nepřátelskými letadly. Mnoho armád disponuje vícehlavńovými PLD 
systémy, vybavenými vlastním radarem a systémeme řízení palby, který umožňuje operativní činnost za 
jakýchkoli meteorologických podmínek. V kontrastu s pozemními silami, má lodní dělostřelectvo obvykle 
víceúčelový charakter a obrana před vzdušnými cíly je jednou z jeho mnoha úloh. 
 
Protiletadlový projektil se skládá z bojové nálože, nárazového zapalovače, který se inicialzuje v okamžiku 
kontaktu s cílem, a „časovanou roznětkou“, která se aktivuje po určité době letu. Cíl bývá zničen 
střepinami po výbuchu bojové nálože.  
 
Pozemní systémy, jako ZSU-23-4 Šilka, disponuje vícehlavňovými kanony, vysokou mobilitou v terénu a 
velkou kadencí. PLD vybavené vlastním radarem, má běžně v záloze další systém zamíření, 
s infračervenou nebo optickou funkcí.  
 
Bojové lodě pro ničení nízkoletících vzdušných cílů disponují víceúčelovými kanony, které mohou být 
použity k ničení nepřátelských lodí a postavením pobřežní obrany. Většinou jsou lodní děla klasifikována: 
100 až 130mm kanony (těžký kalibru / velkorážní), 57 až 76mm kanony (střední kalibr) a 20 až 40mm 
kanony (malý kalibr). Vechny kanony makí vysoký stupeň automatizace míření, nabíjení a střelby. 
Automatické malokaliberní PL kanony (20-40mm) jsou především účinné proti nízkoletícím letadlům a 
střelám s plochou dráhou letu. Zatímco PLR prostředky mají normálně poměrně značnou minimální dálku 
(do které nejsou schopny zasáhnout cíl), je lodní PLD používáno jako obranná zbraň na krátkou 
vzdálenost. S kadencí 1000 ran za minutu na hlaveň vytvoří taková zbraň téměř neprostupný kovový mrak 
mezi cílem a lodí. 30mm kanon ma účinný dostřel 5 000 m; avšak dostřel je tady méně důležitý, než 
rychlost a hustota střelby.  
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10.2.2 Pozemní protiletadlové řízené střely  
 

Pozemní PLŘS (SAM) tvoří páteř sítě protivzdušné obrany, která integruje každý jednotlivý vyhledávací a 
sledovací senzor s každou jednotkou této sítě. Přenosné protiletadlové řízené střely krátkého dosahu 
(MANPADS - Man Portable Air Defense Systems), kterými jsou vybaveny pěší jednotky, vyplní případnou 
„díru“ v obraně.  
 
Hlavní prvky pozemních PLŘS (tělo, řídící systém, zapalovač, bojová nálož a raketový motor) mají stejný 
design a funkci jako u PLŘS odpalovaných z bojových letounů. Některé pozemní PLŘS navíc ke zvýšení 
manévrovatelnosti používají vychylovací klapky výstupních plynů. Letová trajektorie pozemní PLŘS, 
stejně jako složení a princip činnosti autopilota, vychází z používané metody navedení.  
Autopilot sám nebo s pomocí pozemního zařízení spojitě propočítává relativní polohu PLŘS a cíle, a 
posílá povely řídicím plochám. Navádění pozemních PLŘS rozlišujeme na: povelové, poloaktivní 
s naváděcím paprskem, samonavádění a kombinované navádění.  
 
Povelové navádění 
 

Povelové navádění můžeme přirovnat ke klasickému dálkovému ovládání. Během letu PLŘS je pozuce 
střely a cíle monitorována ze země nebo zařízením umístěným ve střele.  
 
Pokud je PLŘS řnaváděna pozemním zařízením (viz obrázek níže), pak takové zařízení zodpovídá / 
zajišťuje detekci cíle, měření souřadnic jeho polohy a také souřadnic polohy PLŘS. Po zpracování údajů 
vytvoří řídící stanoviště zakódované naváděcí informace a pošle je střele po rádiovém datovém kanále 
málo odolnému proti rušení. Naváděcí data jsou po dekódování palubním zařizením střely předána 
autopilotu. Tento způsob navádění je běžně používán u PL raketových systémů krátkého a středního 
dosahu (jako je např. SA-15 a SA-8), neboť přesnost navádění klesá se vzrůstající vzdáleností. 
 

 
 
 
 
Pokud je PLŘS schopna sama sledovat cíl, měří a zaznamenává parametry o pohybu cíle a posílá je po 
rádiovém datovém kanále řídícímu stanovišti. Údaje o poloze samotné PLŘS jsou měřeny pozemním 
sledovacím radarem.  
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Opět porovnáním údajů o poloze PLŘS a cíle řídící stanoviště zpracuje naváděcí povely a pošle je střele.  
PL raketové systémy dlouhého dosahu jako je S-300 (SA-10B „Grumble“) obvykle používají pro korekci 
letu střely tento způsob povelového navádění.  

 
 
Navádění podle paprsku 
 

Poloaktivní navádění podle paprsku je ve způsobu zaměření cíle sledovacím radarem podobný 
povelovému navedení, až na výjimku že střela je schopna sama sledovat zaměřovací paprsek a 
automaticky se navádět podle jeho osy, bez dalších korekčních povelů z odpalovací platformy. Paprsek je 
vysílán sledovacím radarem, který ozařuje cíl. Stejně jako systémy s povelovým naváděním, i tento 
systém není omezen pouze na činnost ve dne a za dobrého počasí.  
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Jeden z nedostatků systémů s navedením podle paprsku, stejně tak i u povelového navedení, je 
požadavek na vysokou manévrovost PLŘS, která musí dokázat stíhat unikající cíle. Jak se střela 
s navedením podle paprsku přibližuje k cíli, musí stále častěji provádět ostřejší zatáčky, aby se za 
unikajícím cílem udržela. Použitím dvou radarů, jeden pro sledování cíle a druhý pro sledování střely a 
navádění, může díky výhodnější trajektorii navedení střely tento problém částečně zredukovat. Navádění 
podle paprsku je obvykle přesnějším a pružnějším způsobem, než povelové navádění.  
 
Autonomní navádění 
 

Autonomní navedení neboli samonavedení je nejúčinnějším způsobem zejména na unikající cíle. Střela 
samostatně sleduje cíl, vyhodnocuje informace a automaticky provádí nezbytné korekce letu. Při aktivním 
samonavedení PLŘS ozařuje cíl a přijímá signály odražené od cíle. Při poloaktivním navedení je zdroj 
ozařování (sledovací radar) umístěn blízko řídícího stanoviště a střela přijímá signály odražené od cíle. 
Pasivní samonaváděcí systémy využívají světla nebo tepla vyzářené cílem k vyhodnocení jeho pohybu a 
polohy.  
 
Obecně samonaváděcí systémy fungují takto: zatímco PLŘS spočívá na odpalovacím zařízení, zaměří se 
její senzor na zvolený cíl, zachytí jej a vyhodnotí se parametry jeho pohybu. Po odpalu střela pokračuje ve 
sledování cíle, nepřetržitě vyhodnocuje parametry a provádí korekce letu bez závislosti na pozemním 
stanovišti. 
 
Kombinované navádění 
 

Jak už napovídá název při tomto navádění je kombinováno několik způsobů ve snaze zlepšit výkon 
systému. Příkladem takového systému je Kub (SA-6A „Gainful“). Ten v prvotní fázi letu navádí střelu 
pomocí rádiových povelů a v pozdější fázi, když je střela blízko cíle, se použije autonomní navedení. Tím 
se dosáhne i na velké vzdálenosti vysoké přesnosti.  
 
10.4.3 Střelecká obálka pozemní PLŘS 
 

Stejně jako PLŘS odpalované z letadel, mají i pozemní PLŘS specifickou oblast použití. Střelba na cíl za 
podmínek odpovídajícím středu obálky zvyšuje pravděpodobnost zásahu cíle. Střelecká obálka se mění 
v závislosti na vzdálenosti, rychlosti a na úhlu polohy cíle. Na schématu obálky vidíme oblasti označené 
čísly 1, 2, 3, 4 a 5, které reprezentují oblast účinnosti ŘS. Všimněte si, že oblast ohraničená body a, b, c, 
d, e je předsunutá, což platí pro případ, kdy cíl letí směrem k odpalovacímu zařízení. V tomto případě 
musí být střela odpálena ve větší vzdálenosti od cíle („v předstihu“), protože cíl, letící vstříc střele, mezitím 
stačí uletět určitou vzdálenost. Pokud by střela byla odpálena pozdě (tzn., kdy cíl už přeletí linii 
vymezenou body a, b, c), tak se mu podaří opustit šedou oblast obálky ještě předtím, než ho střela stačí 
dostihnout. 
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Horní a pravá hranice obálky vychází z energetických možností PLŘS a z kvalit jejího sledovacího 
systému. Tyto hranice určují výškou a vzdáleností ke koliznímu bodu účinnost střelby. Zatímco trajektorie 
pozemní PLŘS vychází z rychlosti, výšky a kurzu cíle, tak hranice obálky jsou vypočítány na určitou 
rychlost cíle.  
 
Maximální efektivní dosah sledovacího systému je přímo ovlivněn radiolokační odraznou plochou a 
výškou cíle, a kolísá s rozdílnou velikostí cíle. Pokud je určitý cíl možno detekovat na vzdálenost menší 
než je dolet pozemní PLŘS, pak se obálka patřičně zmenší. Pozemní PLŘS podle jejich dosahu dělíme: 
 

• Velkého dosahu (>100 km) 
 

• Středního dosahu (20 až 100 km) 
 

• Středního až krátkého dosahu (10 až 20 km) 
 

• Krátkého dosahu (<10 km) 
 

Spodní hranice obálky vychází ze schopností radaru detekovat a sledovat nízkoletící cíle, a ze schopnosti 
střely letět v malých výškách, aniž by se srazila se zemí. Nadto nesmí zapalovač chybně reagovat na 
blízkost země, místo aby se aktivoval v blízkosti cíle. Detekci nízkoletících cílů v negativním smyslu 
ovlivňuje řada faktorů, jako nerovnost či zakřivení zemského povrchu, schopnost radiových signálů se 
odrážet od překážek a přirozený radiový šum země. Zakřivení zemského povrchu omezuje přímou 
„dohlednost“, která ovlivňuje činnost protiletadlových raketových systémů středního a velkého dosahu. 
Pokud je anténa radaru na úrovní země, pak inklinace rádiového horizontu ve vzdálenosti 20 km je 20 m, 
a ve vzdálenosti 50 km je 150 m. inklinace rádiového horizontu se proporcionálně zvyšuje s druhou 
mocninou vzdálenosti. To znamená, že je téměř detekovat na vzdálenost 20 km cíl letící ve výšce menší 
jak 150 m. Snížení náměru radarového paprsku nepomůže, neboť se tím zvýší rušivé odrazy signálu od 
země a tím se sníží dosah. 
 
Navíc je v přízemních výškách pro radar velmi obtížné rozeznat co je odražený signál od cíle, a co je 
signál odražený od okolních objektů (výškové stavby, pohybující se velká nákladní vozidla, atp.). Signály 
odražené od okolních objektů se mohou různit svou intenzitou, která záleží na materiálu, tvaru, jemnosti 
povrchu a dalších vlastnostech daného objektu. Odrazy od objektů jsou taktéž ovlivněny provozními 
podmínkami radaru. Tyto odrazy mohou způsobit chyby měření úhlové polohy a vzdálenosti cíle, které 
mají velký vliv na kvalitu navedení a mohou zapříčinit přerušení kontaktu s cílem. 
 
K zamířené PLŘS do určitého bodu je většina odpalovacích zařízení vybavena mechanizmy pro 
nastavení náměru /vertikální uhel) a odměru (horizontální úhel). Taková odpalovací zařízení nazýváme 
otočná. To umožňuje odpálit ŘS v optimálním směru a minimalizovat chybu v navedení. Některé moderní 
PL raketové systémy také používají vertikální odpalovací zařízení, která umožňují odpal do libovolného 
směru. 
 
10.5 Síť PVO 
 

Moderní ozbrojené síly mají radiolokátory včasné výstrahy a sledovací radiolokátory propojeny do sítě. To 
umožňuje sdílet data získaná jedním vyhledávacím (nebo sledovacím) radarem s každým členem této 
sítě. V důsledku toho pozemní odpalovací zařízení ŘS nemusí aktivovat vlastní radar, protože využívá 
naváděcí data z jiného sledovacího zařízení umístěného kdekoli v síti. To znamená, že nepřátelské 
radiolokační stanoviště se mohou nacházet ještě několik kilometrů před vámi, ale vy už se přitom 
nacházíte nad odpalovacím zařízením!  
 
Když několik různých sledovacích radarů propojených do sítě zahájí sledování cíle a navádění odpálené 
střely, je to doprovázeno charakteristickým „blikáním“ kontrolek výstražného detektoru radaru. Žádný 
radar nezůstane v činnosti příliš dlouhou dobu, aby nemohl být napaden, a proto kontrolky ukazující směr 
ozáření na výstražném detektoru radaru budou střídavě blikat. Pokud jste chyceni do takové pasti PVO 
nepřítele, musíte vizuálně lokalizovat přilétající ŘS, provést vhodné únikové manévry (které jsou popsány 
v jedné z dalších kapitol) a dostat se co možná nejrychleji z pasti.  
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10.6 Překonávání PVO nepřítele  
 

Úspěšný průnik nepřátelskou PVO není jednoduchou záležitostí. Následující podněty vám napoví, jak 
proniknout skrz obranu, udeřit na cíl a vrátit se bezpečně zpět domů.  
 
Nesmí po vás vystřelit 
 

Možná se to zdá samozřejmé, ale nejlepší způsob, jak se vyhnout zásahu řízenou střelou, je nedovolit 
nepříteli vystřelit. Proudoví stíhači jsou často vyobrazováni jako moderní rytíři brázdící nebe a 
vyhledávající souboje, ale ve skutečnosti bychom je měli přirovnat ke kočkovitým šelmám. Jako zkušení 
lovci a přesní zabijáci, se snaží potichu a nenápadně proklouznout k nic netušící oběti.  Za každých 
okolností se snažte vyhnout koncentraci nepřátelské PVO. Pokud je to možné, měla by trať letu směřovat 
přes známá slabá místa obrany nepřítele nebo přes oblasti, které byly narušeny dříve provedenými útoky.  
 
Také se neodkloňujte od stanovené letové trasy úkolu, neboť ta je plánovaná s ohledem na operační 
součinnost dalších složek leteckých a pozemních sil. To znamená, že jiná letadla a pozemní jednotky se 
snaží pro vás vytvořit koridor. Minutí tohoto koridoru a vlétnutí do pasti nepřátelské PVO, má většinou 
katastrofální následky, a bývá to nejčastější problém simulátorových pilotů.  
 
Potlačení nepřátelské PVO 
 

Su-27 díky své velikosti, není zrovna neviditelný. Proto musí jeho pilot při maskování své přítomnosti před 
nepřítelem spoléhat hlavně na taktiku. Řekněme, že nejúčinnější taktikou, jak nedovolit nepříteli vystřelit, 
je vystřelit jako první. To ovšem obecně předpokládá: včasné odhalení nepřítele, následné nepozorované 
přiblížení, vystřelení (jako první) a rychlý únik pryč. Vystřelením protiradiolokační samonaváděcí ŘS (např. 
Ch-31) je napadené stanoviště protiletadlového raketového systému (PLRS) donuceno vypnout radar, aby 
mělo aspoň nějakou šanci na přežití. Při provádění leteckého útoku na pozemní cíle by tedy měla být 
úderná skupina doprovázena skupinou SEAD (suppression of enemy air defences), složenou ze dvou a 
více letadel, vybavených a vyzbrojených k úderu na radiolokátory a stanoviště PVO nepřítele. 
 
Přízemní let 

 
Takový způsob přiblížení a provedení úderu, jako je na obrázku výše, nelze provést vždy. Důvodem může 
být nedostatek letadel nebo nepřítel vyřadil z činnosti vaše naváděcí radiolokátory. V takovém případě je 
nutné co nejlépe využít profil terénu. Jak už napovídá název, pilot letí v extrémně malé výšce (podle 
situace i 30 metrů nad zemí) a využívá kopce, hory a další terénní nerovnosti k maskování a snížení 
pravděpodobnosti svého odhalení. Všechny taktické detekční systémy používají senzory, které musí 
„přímo vidět“ na cíl. Laser, radar, optické a infračervené detekční a sledovací systémy nedokáží pronikat 
skrz kopce a jiné překážky. Přízemní let je velmi efektivní, ale zároveň i velmi nebezpečný. V malé výšce 
a při veliké rychlosti může i malá chyba v pilotáži zapříčinit srážku se zemí. Důležité pozemní cíle mají na 
předpokládaných přístupových koridorech s malou výškou letu, rozmístěné prostředky protiletadlového 
dělostřelectva (PLD), což zvyšuje riziko letu v malé výšce.  
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Tento způsob taktického letu není účinný proti moderním létajícím systémům řízení a uvědomování  
(AWACS), ale ochrání vás před nebezpečím většiny PLD a PLRS. 
 
Následující schéma ukazuje radarové pokrytí, pokud cíl letí vysoko (vlevo) a degradace pokrytí, a tím 
snížení pravděpodobnosti odhalení, pokud letí nízko (vpravo).  

 
Působení proti PLD 
 

PLD systémy obecně nemohou napadat cíle nacházející se 1500 m nad nimi. To neznamená, že když 
letíte v nadmořské výšce 1501 m, tak jste vůči PLD v bezpečí. Nepřítel často rozmisťuje PLD na kopcích a 
hřbetech pohoří, a zvyšuje tak jejich účinný výškový dostřel. Obecně se nejlépe vyhnete PLD tak, že 
vystoupáte nad hranici účinného dostřelu. Avšak uvnitř jeho střelecké obálky je smrtelně nebezpečný. Co 
byste měli udělat, když se ocitnete v palbě PLD: 
 

1. Buďte nevypočitatelní. Spojitě provádějte nepředvídatelné manévry, abyste ztížily činnost 
počítačů řízení palby. 

 
2. Neplýtvejte energií. S každým přitažením řídicí páky k provedení manévru ztrácíte energii a 

rychlost. Manévrujte, ale neztrácejte rychlost.  
 

3. Nelétejte v kruzích. Manévrujte nevypočitatelně a nepředvídatelně. A´t uděláte cokoli, držte se 
letového kurzu, který vás vyvede pryč od PLD.  

 
Pokud se nacházíte blízko jejich výškového omezení, pak urychleně vystoupejte (i s pomocí forsáže) nad 
něj. Tím ale vyvstanou dva potenciální problémy. Za prvé, během stoupání se z vás stane snadný cíl. Za 
druhé, s nárůstem výšky zvýšíte pravděpodobnost svého odhalení dalšími prostředky PVO nebo letadly 
nepřítele. 
 
10.7 Únik před PLŘS 
 

Řízené střely jsou tvrdými protivníky. Jsou 2–3x rychlejší, dokáží vytvořit a snést 3–4x větší přetížení, mají 
mnohem menší velikost a dají se obtížně vizuálně sledovat. Úspěšný únik před PLŘS závisí na mnoha 
faktorech, například na tom, jak rychle dokážete střelu odhalit a také jak hluboko se nacházíte v obálce 
střely. Podle situace si můžete z několika únikových manévrů vybrat ten správný, vyberete-li si ovšem 
špatně, pak vás doslovně bude střela následovat až do konce vašeho života v simulátoru. 
 
Naštěstí (pro pronásledovaný letoun) platí i pro ŘS stejné fyzikální zákony. Navzdory mnohonásobně 
většímu výkonu oproti letadlům ztrácejí při manévrech rychlost. Jejich úhlová rychlost a poloměr zatáčení 
jsou ovlivněny jejich energetickým stavem. Trik spočívá v tom, že ji musíte donutit k manévrování, aby 
vyčerpala svou energii dříve, než vás dostihne.  
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Varování na odpal 
 

Varování může přijít z několika stran. Někdy může odpal střely uvidět pilot letící ve skupině a rádiem vás 
varovat na nebezpečí. Jindy vás může varovnou signalizací, že jste sledováni nepřátelským radarem, 
upozornit výstražný detektor radaru. Ovšem nejlepším varováním před střelou je vizuální pozorování. 
Když jste v nepřátelském vzdušném prostoru, neustále se rozhlížejte, zda neuvidíte obláček kouře 
/indikující odpal) nebo kouřovou stopu, které za sebou nechávají motory většiny PLŘS. Nezapomínejte 
pátrat jak po zemi, tak po obloze, neboť střely mohou být vypáleny jak ze země, tak ze vzduchu. Také si 
uvědomte, že jakmile přestane raketový motor střely pracovat, už nebude vytvářet dýmovou stopu, proto 
je včasná detekce kritická. PLŘS velkého dosahu stoupají do velké výšky a pak se shora spouští na cíl. 
Proto si obzvláště dávejte pozor na duhovitou dýmovou stopu mířící na vás!  
  
Ve vědění je síla 
 

Vaší hlavní zbraní jsou znalosti – znalosti o schopnostech a poloze nepřítele. Například, vezmeme 
v úvahu, že americká AMRAAM má nominální dosah 45 km v 5 000 metrech. Provedli jste důkladné 
radiolokační prohledání prostoru před vámi a jste si jisti, že jedinými cíli je dvojice stíhaček F-15 ve 
vzdálenosti okolo 40 km. Najednou uvidíte kouřové stopy přilétajících střel. Vy ale víte, že tyto střely byly 
odpáleny na hranici jejich maximálního dosahu a můžete jim s velkou pravděpodobností uletět. Provedete 
zatáčku s mezní rychlostí o 180° směrem pryč, pak snížíte násobek na 1 g a směrem od nich v klesání 
30–45° akcelerujete na plnou forsáž.  
 
Úspěch záleží na tom, jak rychle se dokáže letoun otočit (málo naložený stíhací letoun dokáže provést 
zatáčku s 9 g, těžce naložený letoun je omezen v zatáčce jen na 5 g), a také jak rychle dokáže po této 
zatáčce akcelerovat. Pokud zachytíte varování na odpal včas, máte dobrou šanci střele uniknout. Pokud 
zachytíte odpal pozdě nebo útočník počká s odpálením, až budete hlouběji v odpalovací zóně, pak tato se 
tato metoda pravděpodobně mine účinkem.  
 
Boj proti střelám s aspektem 
 

Většina řízených střel místo toho, aby cíl pronásledovala, mu nadbíhá. S každou změnou směru letu cíle, 
provádí korekci letu i střela. Střely s nadběhem se pokouší vůči cíli udržet konstantní úhel nadběhu, a na 
překrytu kabiny se jeví vůči horizontu stabilní.  Přímo pronásledující střely neustále míří na vás, a jejich 
pozice se na překrytu posouvá jakoby dozadu za letoun. Pokud střela na překrytu setrvává vůči vám 
v relativně neměnné pozici, a přitom se neustále zvětšuje, znamená to, že vás úspěšně sleduje. Pokud se 
střela rychle přesouvá z jedné strany překrytu na druhou, pak je velká pravděpodobnost, že vás 
mine.(nebo sleduje někoho jiného).  
 
Pokud střela setrvává na překrytu kabiny v neměnné pozici a přitom se neustále zvětšuje, 
pravděpodobně se stále drží pronásledujícího kurzu. Pokud rychle mění polohu na překrytu ze 
strany na stranu, pak vás pravděpodobně mine.  
 
Jelikož řízené střely, stejně jako letadla, potřebují k manévrování energii a během manévrů ztrácejí 
rychlost, musíte co možná nejvíce nutit střelu k manévrování. Čím více manévrujete, tím více se musí 
střela snažit aby se udržela za vámi, a tím více energie ztrácí. To nutí střelu letět po křivce a přitom ztrácí 
rychlost a energii. 
 
Začneme s „navíjením“ střely; to je, provedeme zatáčku s mezní rychlostí tak, aby cíl byl přesně 90° vlevo 
nebo vpravo (na třetí nebo na deváté hodině). Jakmile máte cíl na 3 nebo 9 hodině, začněte točit zatáčku 
tak, abyste ho tam stále udrželi. Střela má omezené zorné pole, podobné světelnému paprsku kapesní 
svítilny. Pokud budete spojitě točit zatáčku s 9 g uprostřed tohoto paprsku, pak „svítilna“ přiletí a udělá 
díru do vašeho letadla.  
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Namísto toho se musíte snažit letět ke krajům tohoto paprsku (s vědomím, že existuje omezení závěsu 
senzoru v hlavici střely), a co nejrychleji proletět skrz zorné pole střely. Tím přinutíte střelu provést co 
největší korekční manévr. V lepším případě se vám podaří dostat ze zorného pole střely, v horším 
přinutíte střelu, aby ztratila co nejvíce své energie. Když budete střelu udržovat na 3/9 hodině, budou 
horké výstupní plyny hůře zachytitelné IR hlavicí střely. Navíjení také způsobí problémy Dopplerovským 
radarovým systémům, ačkoli si pamatujte, že nenavíjíte odpalovací platformu, ale samotnou střelu. Jako 
už vzpomínaný světelný paprsek, i zorné pole se rozšiřuje do dálky. Ve větší vzdálenosti od střely vám 
stačit točit zatáčku s menším přetížením. Jak se střela přibližuje musíte točit stále ostřejší zatáčku, aby 
střela zůstávala kolmo od vás. Pokud to vypadá, že střela míří k vaší přídi, a vy točíte příliš ostrou 
zatáčku, dostáváte se tak vlastně do zorného pole střely. 
 
Pokud střela nezačne provádět korekci dráhy letu poté, co jste začali s navíjením, pak 
pravděpodobně sleduje někoho jiného.  
 
Během provádění zatáčky nezapomínejte vypouštět klamné cíle (tepelné i dipólové), zejména když se 
střela hodně přibližuje. Pokud s klamáním začnete příliš brzy, střela na klamné cíle nebude reagovat. 
S každým stisknutím klávesy Q vypustíte jeden dipólový klamný cíl (účinný proti radiolokačně naváděným 
střelám) a dvě světlice (účinné proti tepelně naváděným střelám). Jelikož pilot vzácně ví, jaký typ střely ho 
pronásleduje, tak systém pro jistotu vystřeluje oba typy klamných cílů. Klamné cíle se stávají pro střelu 
atraktivním cílem, když se nacházejí v ose zorného pole hlavice. Střela se po jejich zachycení vydá jejich 
směrem, a tím vám umožní dostat se z jejího zorného pole. Moderní střely jsou ovšem dost chytré, a 
dokáží rozeznat váš letoun od zpomalujícího se klamného cíle.  
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Snažit se letět neměnným kurzem a v poslední sekundě před zásahem střely prudce otočit, se tady mine 
účinkem. Když střela zjistí, že těsně mine cíl (přestřelí), automaticky vybuchne a těžce poškodí váš letoun 
(míra poškození záleží na jejím detonačním radiu).  Namísto toho po celou dobu střelu „zaměstnávejte“ a 
„krmte“ ji slušným množstvím klamných cílů, ať si má z čeho vybrat.  
 
Nelétejte do vlastních klamných cílů, ačkoli se trochu pohybují, v porovnání s rychlostí vašeho 
letounu téměř stojí. Pokud budete po vypuštění klamných cílů stále točit ostrou zatáčku, může se 
stát, že se otočíte dokola a přiletíte přímo k nim. Po vystřelení se snažte od klamných cílů dostat 
co nejdále. Rovněž po vystřelení světlic vypněte forsáž, pokud to jde. Tím zvýšíte šanci na jejich 
zachycení tepelně naváděnou střelou. 
 
Rušení 
 

Radioelektronické rušení (ECM) je konstruováno k matení přilétajících střel za použití klamných 
radarových informací. Při rušení se snaží vysílat signál na odpovídající vlnové frekvenci, a tím překonat a 
potlačit skutečný signál odražený cílem. Pokud se zdroj radarového záření přiblíží k cíli, může eventuálně 
dosáhnout hranice, kdy se mu podaří „přebít“ rušiví signál v tom smyslu, že odražená energie od cíle je 
silnější než falešný signál vysílaný rušícím zařízením.  
 
Rušící zařízení nezpůsobí, že střela se doslova pomate. Jen vysílá falešný signál, který střele říká, že je 
mnohem blíže k cíli, tzn., že střele jsou vnucovány nepravdivé údaje o dálce a rychlosti cíle. Tím způsobí, 
že střela detonuje ve větší dálce. Manipulací s frekvencí falešného signálu může ECM vytvořit falešný 
Dopplerovský posuv, který střelu ještě více klame.  
 
Z toho je zřejmé, že rušící zařízení musí být speciálně vyladěné na ohrožení v dosahu, aby ho dokázalo 
účinně rušit. Vysílání silného širokospektrého signálu je značně problematické, proto musí být rušící 
zařízení nastaveno na rušení frekvencí nejpravděpodobnějších typů ohrožení, které se mohou vyskytnout 
během plnění daného úkolu. Úspěšné rušení také následně závisí na zařízení sběru informací, aby bylo 
zajištěno, že rušička pracuje na správných frekvencích. Pokud se očekává široká řada ohrožení, mělo by 
se použít mnoho násobné radioelektronické rušení. Rušení má jednu nevýhodu, pokud je zapnuto, 
všechny upozorní na svou přítomnost. I když se mu podaří zabránit aktuální hrozbě, přitáhne zároveň na 
sebe pozornost.  
 
Všechna pilotovatelná letadla v LOMAC mají rušící zařízení (ECM), které ho chrání před pozemními a 
palubními letadlovými radiolokátory, a to buď standardně zabudováno (F-15, Su-27) nebo umístěno 
v kontejneru, který je možno podvěsit. Zařízení dokáže detekovat a rozlišovat zdroje ozáření a rušit jejich 
frekvence. Pokud je nepřátelský radar vypnut, tak rušící zařízení automaticky rušení deaktivuje.  
 
Shrnutí 
 

Obecně žádný ze způsobů (manévrování, klamné cíle a rušení) nedokáže střelu během celé doby letu na 
100% oklamat. Kombinací vhodných manévrů, se správně načasovaným vystřelováním klamných cílů a 
s aktivním radioelektronickým rušením můžete úspěšně čelit ŘS. Klíčem pro přežití je rovněž včasné 
odhalení nepřátelské PLŘS. Čím dříve ji odhalíte, tím více času máte na boj s ní.  
 
 
10.8 Taktika vzdušného boje 
 

Stíhací letadla (jako Su-27 a F-15) jsou postavena pro vybojování vzdušné nadvlády. Hlavním záměrem 
střetů ve vzduchu nespočívá v zavázání se blízkým manévrovým vzdušným bojem, ale naopak v úderu na 
nepřátelský letoun z velké vzdálenosti ještě předtím, než stačí vůbec odpovědět. Ideální situace nastává, 
když je nepřítel likvidován, ale zároveň plně postačí, když nepřítel upustí od plnění svého úkolu. Ve 
vojenské západní terminologii se to nazývá „mission kill“. 
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Vyhledání cílů 
 

Moderní stíhací letouny mají na palubě velmi výkonné radiolokátory, které mohou nejen současně 
sledovat několik cílů, ale dokonce také navádět zbraně na několik cílů najednou. Během úkolů s náplní 
napadání vzdušných cílů je ideální využít podporu AWACS. Informace o vzdušné situaci jsou získávány 
z AWACS po datovém kanále a zobrazují se pilotovi na víceúčelovém displeji (MFD). K vyhledání 
nepřítele pilot nemusí aktivovat vlastní radar, tím se může nepozorovaně přiblížit k nepříteli a nečekaně 
na něj udeřit.   
 
Pokud není AWACS k dispozici, musí pilot letounu zapojený do bojového úkolu, použít k vyhledání 
nepřátelských vzdušných cílů vlastní radar. S vědomím omezení, které má kužel vyhledávacího paprsku 
radaru, může vedoucí skupiny změnit formaci tak, aby bylo zajištěno efektivní prohledávání vzdušného 
prostoru. Dvě letadla letící v těsně sevřené formaci se zapnutými radiolokátory efektivně neprohledávají 
prostor. Pokud ovšem upraví horizontální rozestupy, tak mnohem účinněji prohledávají vzdušný prostor 
do šířky. Pokud upraví výškový rozestup, tak mnohem lépe prohledávají vzdušný prostor na výšku.  
 
Vertikální a horizontální rozestup zároveň komplikuje nepříteli vyhledání a sledování vlastních letadel. 
Vyhledávací kužel radiolokátorů na palubách nepřátelských stíhačů trpí stejným omezením, takže 
nedokáže rovněž pokrýt celý prohledávaný prostor. Proto velké rozestupy mohou některá letadla uchránit 
před odhalením. Navíc, když nepřítel zaměří pozornost na detekovaná letadla, mají nezjištěná letadla 
volné ruce k manévrování a mohou napadnout letouny nepřítele z boku nebo zezadu, zatímco zaměřená 
letadla lákají nepřítele do pasti.  
 
Pokud jste nuceni provést hloubkové prohledání vzdušného prostoru, mějte na paměti, že efektivní 
radiolokační odrazná plocha cíle (RCS) ovlivňuje jeho detekční vzdálenost. Velká letadla (bombardéry či 
transportní letouny) mohou být zjištěna na mnohem větší vzdálenosti než menší bojové letouny. Detekci 
také komplikují rušivé odrazy od země. Důsledkem toho jsou nízkoletící cíle zjistitelné z mnohem kratší 
vzdálenosti. 
 
Manévry 
 

I když je hlavním záměrem přepadového stíhače udeřit a zničit cíle s použitím PLŘS velkého dosahu, 
nakonec neodvratně dochází k blízkému manévrovému vzdušnému boji  
 
Vzdušný boj nejsou šachy. Pilot nepoužívá specifické manévry, aby odpověděl na konkrétní 
manévry protivníka. Vzdušný boj je tekoucí, dynamické, neustále se měnící prostředí. Namísto 
přemýšlení „provedl zvrat, tak já odpovím nadlétnutím s klesáním”, musí pilot usilovat o to, aby se 
dostal do palebné pozice a mohl sestřelit soka palubními zbraněmi. Podle toho musí také 
vhodným způsobem manévrovat. 
 
Prudká zatáčka 
 

Nejzákladnějším obranným manévrem je prudká zatáčka („brake turn“). Bránící se pilot provede ostrou 
zatáčku na útočníka. Snahou je setřást útočníka, znemožnit mu dostat se do palebné pozice a odpoutat 
se od něj. Z hlediska techniky pilotáže se vlastně jedná o zatáčku s maximálním násobkem přetížení.  
Aby se útočník udržel za protivníkem a nepředlétl ho, může se pokusit provést nadlétnutí.  
 
Nadlétnutí 
 

Nadlétnutí („high yo-yo“) slouží k získání výhodnější útočné pozice a k zabránění předlétnutí cíle. Jak 
vyplývá z názvu, útočník pronásledující protivníka v mírném stoupání nabere výšku (nadlétne), tím mírně 
ztratí na rychlosti a zároveň se tak sníží i rychlost přiblížení. Plynule přejde do mírného klesání, přitom 
nepřestává protivníka pronásledovat. Po provedení nadlétnutí má útočník výhodnější útočnou pozici, 
neboť zbrzděním snížil riziko předlétnutí cíle a zároveň zmenšil úhel a rychlost přiblížení. Provedení série 
malých nadlétnutí je pro útočníka mnohem výhodnější, než provedení jednoho velkého manévru.   
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Když naopak čelíte protivníkovi, který se drží za vámi a nadlétnutím manévruje do výhodnější palebné 
pozice, sledujte pozorně jeho příď. Váš pohyb od něj mu pomáhá, jak má upravit rychlost nebo úhel 
přiblížení. V okamžiku, kdy se jeho příď odchyluje pryč (zvedá se), zmírněte zatáčku a akcelerujte, abyste 
nabrali více energie. Jakmile se jeho příď začne vracet zpátky do palebné pozice (klesá), začněte točit 
ostřejší zatáčku a přitažením zvyšte násobek přetížení. Neboli šetřete – kumulujte energii, když míří jeho 
příď mimo, a vydávejte energii, když jeho příď začíná mířit na vás.      
 
Vzdušná střelba (z kanonu) 
 

Střílet kanonem z jedné pohybující se platformy a pokoušet se trefit jinou pohybující se platformu, navíc 
provádějící úhybné manévry, není vůbec jednoduchou záležitostí. Nejdříve je třeba si uvědomit, že 
projektilům trvá určitou dobu, než opustí hlaveň a překonají vzdálenost k cíli; čím je cíl dále, tím déle 
projektilu trvá, než dorazí k cíli. V tomto čase, ale cíl s velkou pravděpodobností provede úhybný manévr, 
a nebude už na původním místě v době, kdy tam projektil přiletí. Proto střelec musí při míření předsadit: 
odhadnout, kde se cíl bude nacházet v době, až tam projektily doletí, pak do toho místa vystřelit a doufat, 
že střely cíl trefí. Na projektily během letu působí zemská gravitace a přitahuje je k zemi. Čím letí projektil 
pomaleji nebo dále, tím více klesá k zemi. Střelec musí při výpočtu předsazení s tímto poklesem počítat.  
 
Zároveň se pohybuje i střelec, a jelikož pronásleduje cíl, tak letí s velkou pravděpodobností po zakřivené 
dráze. Důsledkem toho se kouřové stopy jeví jako zakřivené do oblouku, i když jednotlivé projektily letí 
rovně (přesněji, ne zcela rovně, ale po balistické křivce). Pokud vše probíhá jak má, tak střelec zamíří 
před cíl, vystřelí a sleduje, jak kouřové stopy střel po křivce míří vstříc cíli.  

 
 
Z výše uvedeného je nám zřejmé, že nejdůležitějším aspektem vzdušné střelby je vzdálenost od cíle. Čím 
je cíl dále, tím déle projektily letí. Zároveň musí střelec více předsadit a počítat s větším poklesem střel. 
Zkušenost většiny pilotů z 2. světové války (kteří nemohli využívat výhod protiletadlových řízených střel) 
nám říká: „nestřílej, dokud nepřátelský letoun nevyplní výhled“. Čím jste blíže, tím máte větší jistotu, že cíl 
zasáhnete. Oprava zamíření a umění správného předsazení na manévrující cíl, je se vzrůstající 
vzdáleností mnohem těžší.   
 
 
Vzdušnou střelbu můžeme shrnout do tří kroků: 
 

1. Srovnejte křídla s cílem 
 

2. Předsaďte 
 

3. Palte 
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Střelba s přípravou vs. Příležitostná střelba 
 

Střelba s přípravou zahrnuje poměrně pomalé, metodické přibližování k cíli k dosažení stabilní střelecké 
pozice a vlastní palbu na cíl. Příležitostná střelba naopak znamená využití krátkého okamžiku, kdy 
nepřátelský letoun nečekaně (a nepředpokládaně) přelétne před přídí vašeho letadla. Máte na to jen 
krátký okamžik, ale pravděpodobně zasáhnete, vystřelíte-li v pravý čas.    
 
Zatímco příležitostná střelba sází na reflexy, střelba s přípravou vyžaduje více umu. Konkrétněji, musíte 
se dostat do stejné dvojdimenzionální roviny pohybu, jako cíl. Ta je definována dvěma vektory: dopřednou 
rychlostí (neboli podélnou osou) a vektorem vztlaku (ten je vůči křídlům kolmý). Dobrý střelec, navíc 
vybavený moderním HUD se střeleckým značkami, schopný správně předsadit, mnohonásobně zvýší 
šance na zásah, pokud manévruje v rovině s cílem.    
 
Jak mám manévrovat, abych se dostal do stejné roviny s cílem? Srovnáním vašeho letounu s křídly cíle. 
Manévrujte tak, až se dostanete za cíl, sesouhlaste náklon letounu s cílem (podle jeho křídel) a podle 
vzdálenosti předsaďte. Tím docílíte vysoké pravděpodobnosti zásahu. Když to provedete správně, tak cíl 
vletí přímo do dávky vašich střel.  
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POUŽITÍ ZBRAŇOVÝCH SYSTÉMŮ 
 

Východní a západní konstruktéři zvolili rozdílnou filozofii designu použití výzbroje a proto se postupy 
obsluhy výzbroje u jednotlivých letadel podobného typu navzájem liší. V následujícím oddíle jsou popsány 
základní postupy pro zachycení cílů a střelbu s různými typy zbraní. Podrobnosti o činnosti radiolokátoru a 
možnostech výzbroje jsou uvedeny v kapitolách zabývající se senzory, režimy HUD a výzbrojí.  
 
Po zvolení požadované zbraně mají všechny postupy tři společné kroky:  
 

1. Detekce cíle. 
 

2. Zachycení cíle. 
 

3. Střelba/odpal/shoz (podle typu zbraně). 
 
11.1 F-15C 
 
11.1.1 Použití AIM-120 AMRAAM 
 

1. Cíle vyhledejte v radiolokačním režimu RWS nebo TWS. 
2. Pokud používáte režim RWS, označením/zachycením cíle se přepnete do režimu STT.  Když 

používáte režim TWS, můžete označit až osm cílů. Při střetnutí na krátkou vzdálenost zvolte 
režim FLOOD. 

3. Sledujte značky vzdálenosti na HUD a MFD (v režimu FLOOD nejsou značky na MFD k 
dispozici). Když je cíl v dosahu, palte. 

 
Před odpalem AIM-120, musí být cíl zachycen v režimu STT nebo TWS. 
 
11.1.2 Použití AIM-7 Sparrow 
 

1. Cíle vyhledejte v radiolokačním režimu RWS nebo TWS. 
2. Pokud používáte režim RWS, označením/zachycením cíle se přepnete do režimu STT.  Když 

používáte režim TWS, můžete označit až osm cílů. Při střetnutí na krátkou vzdálenost zvolte 
režim FLOOD. 

3. Sledujte značky vzdálenosti na HUD a na MFD (v režimu FLOOD nejsou značky k dispozici). 
Když je cíl v dosahu, palte. 

 
Před odpálením AIM-7 musí být cíl zachycen v režimu STT nebo v režimu FLOOD musí být před i 
po odpálení uvnitř zaměřovacího kruhu na HUD. 
 
11.1.3 Použití AIM-9 Sidewinder 
 

1. K vyhledání cíle použijte radiolokační režim RWS, TWS, vertikální snímání, boresight, nebo HOJ. 
2. Pokud používáte režim RWS, označením/zachycením cíle se přepnete do režimu STT.  Když 

používáte režim TWS, můžete označit až osm cílů. Při střetnutí na krátkou vzdálenost odaretujte 
hlavici střely a nechte ji vyhledat cíl.  

3. Když používáte radar, sledujte značky vzdálenosti na HUD a MFD. Pokud využíváte hlavici střely, 
počkejte na tón, signalizující zachycení. Když je cíl v dosahu, palte. 

 
Před odpálením AIM-9 musí být cíl zachycen v režimu STT nebo zachycen hlavicí střely.  
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11.1.4 Použití 20mm kanonu 
 

1. K vyhledání cíle použijte radiolokační režim RWS, TWS, vertikální snímání, boresight, HOJ nebo 
režim automatického zachycení. 

2. Pokud používáte režim RWS, označením/zachycením cíle se aktivuje režim STT.  Když používáte 
režim TWS, označením cíle dvakrát za sebou se přepnete do režimu STT. 

3. Miřte na cíl pomocí zaměřovače, když je v dosahu palte. 
 
Pokud máte vizuální kontakt s cílem, nepotřebujete vyhledat a zachytit cíl radarem.  
 
11.2 A-10A 
 

A-10A nemá palubní radiolokátor, a proto se vyhledání cíle musí provádět vizuálně, nebo za pomocí 
senzorů podvěšených zbraní.  
 
11.2.1 Použití AIM-9 Sidewinder 
 

1. Vizuálně vyhledejte cíl. 
2. Odaretujte hlavici AIM-9 a nechte ji vyhledat cíl. 
3. Počkejte na tón signalizující zachycení. Když je cíl v dosahu, palte. 

 
Před odpálením AIM-9 musí být cíl zachycen hlavicí střely.  
 
11.2.2 Použití pum (Mk 82, Mk 84, a Mk 20 Rockeye) 
 

1. Vizuálně vyhledejte cíl. 
2. Namiřte tečku v kruhu CCIP, aby směřovala na cíl. Srovnejte řízení, ať letadlo letí v přímém letu, 

bez vybočení, náklonu a s konstantní rychlostí. 
3. Jakmile se tečka ve středu kruhu CCIP ocitne nad cílem, stiskněte spoušť. 

 

Jakákoli odchylka letounu v okamžiku shozu pum způsobí, že minete cíl.  
 
11.2.3 Použití neřízených raket 
 

1. Vizuálně vyhledejte cíl. 
2. Umístěte tečku zaměřovače na cíl. Srovnejte letadlo, ať letí v přímočarém letu bez náklonu a 

vybočení. 
3. Když je cíl v dosahu, střílejte. 

 
Jakákoli odchylka letounu v okamžiku odpalu raket způsobí, že minete cíl.  
 
11.2.4 Použití protizemních řízených střel (AGM-65B, AGM-65D) 
 

1. Vizuálně vyhledejte cíl. 
2. Umístěte zaměřovací kříž hlavice AGM-65 na cíl a označte jej. 
3. Počkejte, až hlavice zachytí cíl. 
4. Odpalte střelu. 

 
Před odpálením Mavericku musí mít hlavice střely zachycený cíl.  
 
11.2.5 Použití 30mm kanonu (na pozemní cíl) 
 

1. Vizuálně vyhledejte cíl. 
2. Umístěte tečku zaměřovače na cíl. Srovnejte letadlo, ať letí v přímočarém letu bez náklonu a 

vybočení. 
3. Když je cíl v dosahu, střílejte. 

 
Jakákoli odchylka letounu v okamžiku střelby způsobí, že minete cíl.  
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11.3 MiG-29A, MiG-29S, Su-27 a Su-33 
 

Všechny výše jmenované letouny mají stejné postupy při použití PLŘS. 
 
11.3.1 Použití PLŘS 
 

1. Pro vyhledání cílů na velké vzdálenosti aktivujte radiolokátor nebo EOS a použijte režim DVB. 
V režimu DVB můžete rovněž využít informace z AWACS. Na krátké vzdálenosti můžete vyhledat 
cíle radarem nebo EOS v BVB režimech vertikální snímání nebo přilbový zaměřovač (ŠLEM).  

2. Zachycením cíle se aktivuje režim automatického sledování cíle útok (ATK). V blízkém 
manévrovém boji můžete rovněž k zachycení cíle využít přilbový zaměřovač. Pokud je 
radiolokátor a EOS nefunkční, lze použít režim podélné zaměřování, při kterém se využívá (IR 
nebo RL) senzoru hlavice PLŘS. 

3. Jestliže se objeví na displeji nápis PR („pusk razrešen“), můžete střílet. Nestřílejte, pokud je odpal 
zakázán, na displeji bliká nápis OTV („otvratit“).  

 
Před odpalem musí být cíl zachycen a na displeji musí svítit nápis povolující odpal. 
 
11.3.2 Použití pum (MiG-29A/S a Su-33) 
 

1. Cíle vyhledejte vizuálně nebo pomocí radaru v režimu vzduch-země. 
2. Pokud používáte radar, posuňte kurzor na cíl a proveďte zachycení. Manévrujte tak, abyste 

umístili tečku v zaměřovači na cíl (pokud je cíl zachycen, je označen kosočtvercem). 
3. Srovnejte letoun, ať letí v přímočarém letu bez náklonu a vybočení. Když se objeví značka 

povolení střelby, stiskněte spoušť. 
 
Počkejte, až se na HUD objeví značky povolení střelby. Jakákoli odchylka letounu v okamžiku 
shozu pum způsobí, že minete cíl. 
 
11.3.3 Použití protizemních a protilodních řízených střel (MiG-29A/S a Su-33) 
 

1. Cíle vyhledejte pomocí radaru v režimu vzduch-země. 
2. Natočte vyhledávací kužel na cíl a proveďte klávesou Tab zachycení. Umístěte zaměřovací kříž 

hlavice střely na cíl. Na MFD je promítán obraz z hlavice střely, podle něho proveďte doladění 
zaměření hlavice střely a klávesou Tab zachyťte cíl hlavicí.  

3. Když se objeví značka povolení ke střelbě, palte. Pokud na HUD bliká značka automatického 
sledování cíle („A“), pak střela potřebuje mít cíl ozařován palubním radarem. Nepřerušujte 
záchvat cíle radarem, jinak střela ztratí kontakt s cílem.  

 
Počkejte, až se na HUD objeví značky povolení střelby. Dokud bliká symbol automatického 
sledování cíle, nepřerušujte radiolokační zachycení pozemního cíle.  
 
11.3.4 Použití neřízených raket (MiG-29A/S a Su-33) 
 

1. Cíle vyhledejte vizuálně nebo pomocí radaru v režimu vzduch-země. 
2. Manévrujte tak, abyste umístili tečku v zaměřovači na cíl. Srovnejte letoun, ať letí v přímočarém 

letu bez náklonu a vybočení.  
3. Když se objeví značka povolení střelby, stiskněte spoušť. 

 
Počkejte, až se na HUD objeví značky povolení střelby. Jakákoli odchylka letounu v okamžiku 
odpalu raket způsobí, že minete cíl. 
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11.4 Su-25 
 
11.4.1 Použití PLŘS R-60 
 

1. Aktivujte režim vzduch-vzduch. 
2. Zapněte laserový dálkoměr. 
3. Umístěte zaměřovací kruh na cíl a stiskněte klávesu pro zachycení cíle. 
4. Pokud hlavice střely R-60 zachytila cíl, pak záměrný kruh neustále sleduje cíl. 
5. Odpalte střelu. 

 
11.4.2 Použití neřízených raket 
 

1. Aktivujte režim vzduch-země. 
2. Zvolte si neřízené rakety. 
3. Zapněte laserový dálkoměr. 
4. Nasměrujte letoun v přímočarém směru na cíl v mírném, klesání. 
5. Jakmile tečka míří na cíl a dálka je vhodná pro střelbu, palte. 

 
11.4.3 Použití pum 
 

1. Aktivujte režim vzduch-země. 
2. Zvolte si pumy. 
3. Zapněte laserový dálkoměr. 
4. Nasměrujte letoun v přímočarém letu na cíl v klesání 30 – 60°. 
5. Jakmile tečka míří na cíl a dálka je vhodná pro shoz, stiskněte spoušť. 

 
11.4.4 Použití protiradiolokačních řízených střel 
 

1. Aktivujte režim vzduch-země. 
2. Zvolte si protiradiolokační ŘS. 
3. Zapněte laserový dálkoměr. 
4. Nasměrujte letoun na radarový vysílač. 
5. Jakmile je cíl v dosahu střely, palte. 

 
11.4.5 Použití protizemních řízených střel 
 

1. Aktivujte režim vzduch-země. 
2. Zvolte si protizemní ŘS. 
3. Zapněte laserový dálkoměr. 
4. Nasměrujte letoun na cíl. 
5. Umístěte záměrný kříž na cíl a proveďte jeho zachycení. 
6. Před nebo po odpalu, pomocí kláves pro posun kříže, dolaďte zamíření. 
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Při překladu jsme se snažili, aby informace obsažené v této referenční příručce byly nejen prosty chyb a 
nepřesností, které se vyskytovaly v původní cizojazyčné verzi, ale aby piloti tohoto výtečného simulátoru 
měli k dispozici zároveň aktuální a přesné informace o moderních proudových bojových strojích, se 
kterými v tomto simulátoru mohou létat. Usilovali jsme o to, aby nadšenci do bojových leteckých 
simulátorů měli z LOCK ON co nejlepší zážitek. Přejeme všem úspěšné lety a hladká přistání.   
 

        Překlad, doplnění informací a úprava: Michal Štibinger 
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