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Zpráva o letovém testu 
 

Aerotechnik 
L13SE Vivat 

 
Tento motorový kluzák otáčí hlavy svým štíhlým vzhledem and jednoduchým designem  

 

 



 

Pokaždé, když se sejde pár 
sportovních motorových pilotů, tak 
můžete vyslechnout řadu osobních 
názorů na chování letadel v 
klouzavém bezmotorovém letu. 

Některé typy letadel jasně vítězí v 
soutěži o popularitu pro své 
vlastnosti v klouzavém letu: "Jó, 
když motor náhle ztichne, tak si 
přejte, abyste byli zrovna v Piper 
Comanche, protože toho v letu jen 
tak nic nezastaví," poznamenal 
zkušeny klubový pilot. Bohužel je 
vysoce nepravděpodobné, že 
některé jiné typy vejdou do historie 
pro své výkony v bezmotorovém letu: 
"Když máte klacek v Piper Cherokee 
Six, tak nejlíp aby všichni na palubě 
začali současně mávat pažemi, 
protože ten už prostě jinam neletí, 
než svisle dolů," mumlal ošlehaný 
pilot z buše. 
 
Bylo to zvláštní, že jsem si později 
vzpoměla na tyto postřehy v 
okamžiku, kdy se přede mnou náhle 

 
 
zastavila vrtule v Aerotechniku 
L-13SE Vivat ve 4,000 stopách 
(1,330 metrech) nad nepříliš 
pohostinným terénem v blízkosti 
přehrady Warragamba, západně od 
Sydney. Mé oči začaly instinktivně 
prohledávat okolí, abych našla 
vhodné místo k nouzovému přistání 
a musela jsem si sama přikázat, 
abych se uvolnila a hodila obavy za 
hlavu. 
 
Pod námi se rozkládal hrozivý 
koberec gumovníků, které se k nám 
vzpínaly jako fakírovo lože z 
hřebíků. V dálce husté trsy tmavé 
zeleně postupně řídly směrem k 
níže položenému letišti v Camden. 
 
Netrvalo mi však dlouho, abych si 
zvykla na pocit bezmotorového letu, 
když mi Ing.Janda,  australský zá- 
stupce Aerotechniku, začal předvá- 
dět unikátní vlastnosti svého 
motorového kluzáku. 
 
Přestože je tento typ novinkou na  
 

 
 
australské obloze, Vivat létá v 
Evropě od doby vzletu prvního 
prototypu v Uherském Hradišti v 
Československu v květnu 1978. 
Výroba začala o pět let později a 
dnes už létá přes 200 kusů tohoto 
typu v plachtařských klubech v 
několika evropských zemích. 
 
Letecký inženýr Janda je 
australským občanem od r.1982. 
Když před dvěmi lety navštívil rodné 
Československo aby vyzkoušel Viva- 
ta, tak ho okamžitě zaujaly jeho 
výborné letové vlastnosti a nízké 
provozní náklady. Přitahovalo to 
také, že Vivat představoval výborný 
kompromis mezi motorovým letad- 
lem a větroněm a byl vhodným typem 
pro australské podmínky. Výsledkem 
byla objednávka "australské verze", 
která se lišila zástavbou přístrojů v 
zámořských jednotkách jako rychlost 
v uzlech, výška ve stopách a 
stoupání ve stopách za minutu 
místo obvyklých kilometrů za 
hodinu, metrů a metrů za sekundu. 



 

 
 
 
Australská imatrikulace prvního 
Vivata proběhla hladce za pomoci 
Australské plachtařské federace 
zastupující Australský úřad civilního 
letectví, řekl Ing.Janda, a první 
Vivat s imatrikulací VH-XQL létá v 
Austrálii od srpna 1992 v kategorii 
motorových kluzáků. I když Ing. 
Janda očekává hlavní zájem od 
uživatelů v plachtařských klubech, o 
Vivata projevují zájem i soukromí 
podnikatelé, kteří o něm uvažují 
jako o poměrně levném, 
jednoduchém a spolehlivém 
dopravním prostředku, zvláště při 
provozu ze soukromých letišť. 
 
Počáteční dojem při prohlídce  Vi- 
vata je jeho podobnost s oblíbe- 
ným bezmotorovým letounem L-13 
Blaník, který je velmi rozšířen v 
australských plachtařských klubech. 
Není to pouhá náhoda, protože 
výrobci Blaníku a Vivata se nacháze-  

 
 
 
 
 
zejí na stejném letišti v Kunovicích. 
Konstrukce Vivata používá křídla z 
Blaníka a zadní část jeho trupu s 
ocasními plochami, které jsou 
spojeny s přední části trupu a 
motorem, které vyrábí Aerotechnik. 

Před prvním předváděcím letem mě 
Ing.Janda seznamuje s konstrukční- 
mi prvky Vivata, začínaje dvoulistou 
kompozitovou stavitelnou vrtulí 
Hoffmann, která má polohy pro 
vzlet, cestovní režim a prapo- 
rování.  

“Nádhera systému ovládání sta- 
vitelné vrtule je v tom, že je zcela 
mechanický, čímž téměř odpadá 
možnost jeho poruchy," vysvětlil mi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing.Janda. "Ovládání elektrického 
startéru je též mechanic- ké; ovladač 
v kabině vede k lanku, jímž se 
zasouvá pastorek startéru do 
setrvačníku motoru. Když je 
pastorek v záběru tak se sepne 
elektrický kontakt, který uzavře 
obvod startéru." 

Pohonnou jednotkou, kterou též 
vyrábí Aerotechnik, je vzduchem 
chlazený čtyřdobý invertní čtyřválec 
vybavený dvojím zapalováním, 
spádovým karburátorem, tlumičem 
výfuku a pomocným elektrickým pa- 
livovým čerpadlem. Motor Walter 
Mikron s nízkým kompresním 
poměrem je jedním ze silných článků 
konstrukce Vivata, protože se v 
evropském provozu osvědčil jako 
zvláště spolehlivá letecká pohonná 
jednotka. Byl vyráběn po válce až 
do šedesátých let a počátkem 
osumdesátých let Aerotechnik 
obnovil výrobu jeho modernizované 
verze, vybavené elektrickým 
startérem, alternátorem a jiným 
karburátorem. 

“Tento motor sice není 
nejmodernější, ale je jednoduchý a 
spolehlivý a má 1,200 hodin do 
generální opravy," dodal Ing.Janda. 
"Netrpí rychlým opotřebením, které 
ovlivňuje spolehlivost vysoko- 
kompresních motorů, jak ukazují 
zkušenosti s motory Rotax."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapotáž motoru je vybavena 
přivíracími klapkami chladícího 
vzduchu za vrtulí a pod motorem, 
které se ovládají společným táhlem 
z pilotního prostoru. 

Podvozek Vivata je neobvyklý tím, 
že je zatahovací, nebo alespoň 
částečně zatahovací. Hlavní 
podvozek má jedno kolo s nízko- 
tlakou pneumatikou, uložené pod 
trupem ve vidlici s tele skopickými 
tlumiči. Jeho zatažení se provádí 
pákou tak, že téměř splývá  s obry- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sem trupu, čímž se snižuje odpor 
vzduchu. I v tomto případě dali 
konstruktéři přednost mechanické- 
mu ovládání před hydraulickým, 
které by vyžadovalo pravidelnou 
kontrolu tlakového systému. Mecha- 
nický systém nemá omezenou 
životnost a vyžaduje pouze pravi- 
delnou údržbu a prohlídky. Kon- 
strukce hlavního podvozku dokonce 
umožňuje i přistání na zatažené 
kolo, což je doporučeno pro vynu- 
cené přistání do nerovného terénu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Motorové kluzáky jako Vivat získávají na oblíbenosti díky snadnému

použití a nízkým provozním nákladm.



Odpružené ocasní kolečko je 
řiditelné a umožňuje, že s Vivatem 
může na zemi manipulovat pouze 
jedna osoba. Neobvyklá zatahovací 
kolečka na koncích křídel dovolují 
provoz letounu jak ze zpevněných  
tak i z travnatých ploch. Upevnění 
křídel k trupu je u Vivata stejné jako 
u Blaníka a ocasní řídící plochy, 
velké Fowlerovy vztlakové klapky a 
křidélka jsou potaženy plátnem. 
Brzdící klapky se vysouvají 
mechanicky na horní i spodní straně 
křídel ke zvýšení odporu a snižují 
klouzavý poměr Vivata z působivých 
1:24 na pouhých 1:7. 

Konstrukce Vivata se skládá z 
kovového draku, křídel a pevných 
ocasních ploch, zatímco přední část 
trupu je opatřena laminátovými kryty, 
které se dají snadno sejmout pro 
lepší přístup při údržbě. Široká 
střední část trupu je neobvyklým 
řešením pro kluzák a tvoří ji příhra- 
dová konstrukce svařená z trubek z 
legované oceli, pokrytá laminátovými 
kryty. Kabina pro posádku je 
opatřena překrytem z plexiskla, který 
se odsouvá nahoru a dozadu, čímž 
umožňuje snadný přístup do kabiny. 
Ocas letounu je typický Blaník se 
svými plátnem potaženými řídícími 
plochami a sklápěcím stabilizátorem 
s výškovkou pro zjednodušení 
přepravy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palivová nádrž se nachází za pilotním 
prostorem a pojme 50 litrů benzínu. 
Motor Mikron má velkou výhodu v 
tom, že je schopen provozu jak na 
letecký, tak i na levnější auto- 
mobilový benzín. Nádrž je umístěna 
přímo v těžišti letounu, takže úbytek 
paliva za letu nemá žádný vliv na 
vyvážení a stabilitu. Spotřeba paliva 
při cestovní rychlosti 72 uzlů (133 
km/h) činí 11.5 litrů za hodinu při 2,000 
otáčkách za minutu nebo 15 litrů za 
hodinu při rychlosti 83 uzlů (154 
km/h). Vivat má další velkou výhodu 
v tom, že o jeho údržbu nemusí 
pečovat kvalifikovaný letecký 
mechanik, ale může ji provádět i 
osoba zacvičená a oprávněná 
Australskou plachtařskou federací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prostoru za piloty je přihrádka na 
uložení 20 kg zavazadel. "Vivat je 
opravdu výborný letoun na cestování, 
protože může vyrazit se dvěma piloty, 
plnou nádrží a 20 kilogramy zava- 
zadel," pochvaloval si Ing.Janda. 

Po vstupu do kabiny okamžitě upoutá 
pozornost čalounění z kvalitního 
materiálu a pro kluzák tradiční 
dozadu skloněná opěradla seda- 
ček, které jsou zvláště pohodlné. 
Umístění sedaček vedle sebe, spíše 
než za sebou, je pro kluzák 
neobvyklé, ale patřičně tvarované  
aerodynamické kryty přední části 
trupu a motoru snižují čelní odpor na 
minimum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uspořádání přístrojové desky je 
logické a ergonomické a zahrnuje 
běžné plachtařské přístroje jako 
rychloměr, výškoměr, zatáčkoměr s 
příčným sklonoměrem, dva vario- 
metry s různými rozsahy a navíc 
otáčkoměr. Další motorové přístroje 
zahrnují teploměr a tlakoměr oleje, 
voltmetr a ampérmetr, teploměr hlav 
válců a palivoměr. Neobvyklé 
vybavení pro kluzák je drahé VHF 
rádio Becker AR3201 se 760 kanály, 
které se dodává na přání, a vynikající 
satelitní navigační zařízení GPS 
Garmin 55AVD, které je uchyceno v 
držáku uprostřed přístrojové desky a 
zapojeno do palubní elektrické sítě. 

Další ovládací prvky zahrnují 
odpojovač, jež izoluje startér od 
baterie, hlavní vypínač palubní 
elektrické sítě a vypínač pozičních 
světel, která se používají v Evropě při 
letech v mracích a v noci (v Austrálii 
nejsou povoleny). Vivat má též 
vypínač elektrického palivového 
čerpadla a řadu dalších vypínačů pro 
baterii, generátor, přístroje, rádio a 
světla. 

Neobvyklým vybavením jsou dva 
vypínače magnet, které fungují 
"stiskem zapni" a zabírají méně místa 
než běžný velký rotační přepínač. 
Další mechanické ovladače tvoří páky 
spojené s táhly, kterými se vysouvá 
podvozek, vztlakové a brzdící klapky a 
bowdenový ovládač podélného vyvá- 
žení. 

Zajímavým konstrukčním prvkem 
Vivata, který je obvykle vyhrazen 
pouze pro akrobatická letadla, je 
tlakový ukazatel za hlavou pilota, jež 
ověřuje neporušenost příčného 
nosníku v trupu. Dva trubkové nosní- 
ky velkého průměru tvoří část 
příhradově konstrukce, která nese 
uchycení křídel za pilotnim prosto- 
rem. Spodní trubka je neprodyšně 
uzavřena a naplněna dusíkem pod 
tlakem 250 kPa. Změna indikace na 
tlakoměru by upozornila pilota během 
předletové prohlídky na možnou 
trhlinu v dutém nosníku, který by pak 
vyžadoval podrobnou prohlídku. 

Po usazení v kabině jsem si hned 
uvědomila, jak pohodlné a dobře 
čalouněné jsou sedačky pro osádku s 
dozadu skloněnými opěradly.  

 

 

 

Pedály nožního řízení jsou seřiditelné 
pro piloty všech postav a výhled z 
kabiny velkým plexisklovým překry- 
tem je vynikající. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po provedení důležitých úkonů po 
vstupu do kabiny Ing.Janda sáhnul na 
ovladač startéru motoru, který 
okamžitě naskočil. Pojíždění s 
Vivatem je zpočátku poněkud 
zvláštní, protože se letoun pohybuje v 
mírném náklonu jak vleče jeden 
křídlový podvozek po zemi. 

Před vzletem se vysounou vztlakové 
klapky asi do jedné třetiny. Poloviční 
klapky se obvykle používají při 
přistání a při plachtění lze podle 
podmínek vysunout klapky v plném 
rozsahu. Na samotném vzletu nebylo 
nic pozoruhodného když se Vivat 
hladce odpoutal z travnaté dráhy 28 
letiště Camden při rychlosti asi 34 
uzlů (63 km/h). Ing.Janda dává v 
Camdenu přednost vzletům z 
asfaltové dráhy 24, jejíž hladký povrch 
snižuje přenos nárazů a umožňuje 
zkrácení rozjezdu. Při přistání dává 
naopak přednost travnaté dráze před 
asfaltovou, protože její měkčí povrch 
snižuje zátěž draku při doteku a 
zkracuje výběh. 

Po vzletu snadno stoupáme rychlostí 
500 stop za minutu (přes 2.5 m/sec) 
do naší maximální povolené výšky 
4,000 stop (1,330 metrů). (Camden 
se nachází v blízkosti sydnejského 
mezinárodního letiště Mascot a má   

 

 

proto výškové omezení - poznámka. 
překl.). Snižujeme otáčky motoru na 
1,800 za minutu a rychlost letu na 50 
uzlů (93 km/h), při níž přestavujeme 
vrtuli Hoffmann do cestovního 
režimu. Po zvýšení otáček na 2,000 
se cestovní rychlost brzy ustálila na 
pohodlných 72 uzlech (133 km/h). 

V cestovním režimu máte ve Vivatu 
rozhodně pocit, že jste stále v 
mírném klesání než si zvyknete na 
výrazné sníženou polohu přední 
části trupu ve vodorovném letu. 
Tato poloha zlepšuje již tak výborný 
výhled dopředu, i když zpočátku 
vyžaduje trochu pozornosti při 
sledování vária aby nedošlo k 
nežádoucímu stoupání. Při motoro- 
vém letu jsou kormidla poměrně 
tuhá. Reakce křidélek, i když citli- 
vější než v bezmotorovém letu, 
zůstává poněkud pomalejší při srov- 
nání s citlivou výškovkou. 

Rozhodli jsme se rozpálit Vivata co to 
dá a zvýšili jsme otáčky motoru na 
2,450 za minutu. Dopředný sklon 
trupu ve vodorov- ném letu je ještě 
výraznější než dříve a kormidla 
znatelně ztuhla. Rychlost se ustálila 
zhruba na 90 uzlech (167 km/h), což 
je docela přijatelné pro navigační 
lety na delší vzdálenosti. 

Pak přišel čas na to, abych 
vyzkoušela jak se chová Vivat v 
bezmotorovém letu. Snížili jsme 
otáčky na 1,500 za minutu abychom 
ochladili hlavy válců pod 180 stupňů 
Celsia, vypnuli jsme magneta a 
přestavili vrtuli do praporu. Mým 
počátečním pocitem byla nervozita, 
když jsme vyvážili na 50 uzlů (93 
km/h) při minimálním opadání kolem 
210 stop za minutu (1.2 m/sec). 
Klapky chlazení jsme úplně zavřeli 
pro udržení teploty motoru a vypnuli 
jsme generátor. 

Ing.Janda řiká, že nemá moc 
příležitosti k bezmotorovým letům, 
protože svého Vivata používá 
hlavně k návštěvám perspektivních 
zákazníků a předváděcím letům. "I 
když jsem si rozhodné zvykl 
spoléhat na motor tak připouštím, že 
si rád příležitostně vyzkouším, jak 
dlouho se mi podaří zůstat ve 
vzduchu bez něho," řekl s 
úsměvem. 

 

 



V klouzavém letu se chová Vivat 
velmi podobně jako Blaník. Je však 
o něco těžší a to mu umožňuje 
klouzání na vyšší rychlosti pro 
zlepšení výkonů. Pro vyvážený let 
je důležité přesné používání 
směrového kormidla, zvláště v 
zatáčkách.  

Na pádech není podle očekávání 
nic pozoruhodného s výrazným 
varováním postupného odtrhávání 
proudnic a poklesem přední části 
trupu při rychlosti zhruba 32 uzlů 
(59 km/h). Pády v motorovém letu 
jsou velice podobné, s výjimkou 
občasného mírného poklesu křídla. 
Vivat je certifikován pro prosté 
akrobatické prvky jako je vývrtka, 
ostré zatáčky a osmičky a má 
násobky +5.3 g a -2.65 g. 

Ing.Janda mi předvedl chování 
Vivata ve vývrtce zvednutím nosu 
nad horizont a před dosažením 
pádové rychlosti kopnutím plné 
pravé nohy. Letoun se příkře 
převrátil vpravo a dolů a rychlost se 
ustálila na 38 uzlech (70 km/h). Po 
několika otáčkách vývrtky zastavila 
levá směrovka rotaci téměř 
okamžitě. 

Počasí nebylo bohužel příznivé k 
vyzkoušení vlastností Vivata při 
termálním letu. Podařilo se nám 
však krátkodobě využít určitého 
stoupání nad úpravnou odpadních 
vod. V těchto podmínkách se 
ukázala skutečná výhoda Vivata, 
kdy nastartování motoru dovolilo 
opětovné získání výšky k dalšímu 
pokusu o termální let. Tato 
schopnost může přinést úžasné 
úspory aeroklubům, které by jinak 
musely udělat několik aero- 
vlekových startů, aby dosáhly stejné 
délky výcvikového letu ve větroni 

A toto je přesně ta role, kterou měli 
na

-
mysli konstruktéři Vivata; 

umožnit létání nezávisle na vlečném 
letounu, dosažení maximální možné 
výcvikové délky letu a přistání bez 
motoru jako kluzák nebo opakování 
okruhu s motorem. Vivat též 
umožňuje umožňuje mnohem 
bezpečnější nácvik vynucených 
přistání do terénu. 

Skutečnost, že Vivat je plně 
certifikován Australskou plachtař- 
skou federací s VH imatrikulací ho 
činí ideálním letounem jak pro  
plachtaře, tak pro motorové piloty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plachtaři mohou létat Vivata bez 
průkazu sportovního motorového 
pilota získáním obvyklé doložky pro 
motorové kluzáky. Tím se otvírá 
nový trh pro Vivat mezi plachtaři, 
kteří nemají zájem o získání 
motorového průkazu, ať už z 
finančních či zdravotních důvodů. 

Podobně, motoroví piloti mohou létat 
Vivata po přeškolení a získání stejné 
doložky pro motorové kluzáky, což 
může představovat podstatné levněj- 
ší formu sportovního motorové ho 
létání. 

Když jsme se přiblížili k letišti 
Camden jsem byla trochu překva- 
pena, když Ing.Janda nastartoval 
motor. Zjevně dává přednost přistání 
s motorem v chodu, i když pouze na 
volnoběh, aby měl v případě nutnosti 
možnost opakovat okruh. Toto platí 
zvláště při provozu na letišti s rušným 
smíšeným provozem jako je Camden. 
Nastartování motoru za letu je 
jednoduchá záležitost; odpraporovat 
vrtuli, zapnout magneta a zatáhnout 
za startér. Klapka chlazení se otvírá 
jakmile motor dosáhne provozní 
teploty. 

Profil sestupu na přistání je velmi 
podobný kluzáku, i když s běžícím 
motorem nehrozí nebezpečí být 
krátký na přistání. Pro motorové 
piloty, nezkušené na kluzácích je to 
velmi nepravděpodobná situace, 
protože zpočátku je velmi obtížné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyrovnat se s nezvykle příznivým 
klouzavým poměrem Vivata. Přistá- 
vali jsme s polovičními vztlakovými 
klapkami a když jsme byli příliš 
vysoko, tak vysunutí brzdících 
klapek změnilo tohoto klouzajícího 
orla v padající kuře během 
okamžiku.  

Vlastní přistání bylo jednoduché, i 
když pro mě bylo obtížné zvyknout 
si na nízkou výšku podrovnání v 
porovnání se sportovním motoro- 
vým letadlem; při dosednutí se mi 
zdálo, že táhnu své pozadí po zemi. 
Na travnaté dráze zpomalil Vivat s 
použitím brzdy na kolečku na pár 
metrech a jakmile se snížila 
dopředná rychlost, tak se jeden 
křídlový podvozek položil na trávu. 

Celkově byly letové výkony a 
vlastnosti Vivata velice působivé a 
značně přitažlivé i pro mě, přestože 
se hlavně zajímám o motorová 
letadla. Motorové kluzáky získávají 
na popularitě díky své schopnosti 
provozu bez závislosti na navijá- 
cích nebo vlečných letounech a 
malé armádě pomocníků, potřeb- 
ných ke vzletu větroně. I když Vivat 
asi nebude přitažlivý pro výkonné 
sportovce a plachtaře - závodníky, 
plachtařské hnutí zvláště v Evropě 
si začíná pomalu uvědomovat 
finanční úspory, které nabízejí mo- 
torové kluzáky. Kolem dvou třetin 
všech nových větroňů vyráběných v 
Evropě jsou teď už vybaveny 
nějakou formou pohonu. 

Kokpit je zjevn lépe vybavený než u prostého kluzáku a pesto je
uspoádán logicky a všechno je ve snadném dosahu.



 

Vivat je výhodná investice, protože 
za 75,000 dolarů za dobře vybavený 
motorový kluzák vlastně kupujete 
dvě letadla najednou. "Zapiš si mě 
do seznamu zájemců," volám na 

 

 

 

Ing.Jandu, když vystupujeme z Vi- 
vata po zkušebním letu. Po své 
příští velké výhře na dostizích se mu 
určité ozvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


