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1.  Úvod 
 

Lidé byli od pradávna  fascinování pohybem ptáků po obloze. Od doby prvního  letu bratrů 

Wrightových  se  strojem  s  vlastním pohonem  (17. prosince 1903), patří  letectví  k jednomu 

z nejrychleji se rozvíjejících odvětví lidské činnosti.  

 

Ve své práci se pokusím zmapovat zatím poměrné krátkou, ale myslím si, že důležitou etapu 

využití nadzvukových letounů letecké osobní dopravě. 
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2.  Nadzvuková letadla 
Pojmem  nadzvukový  (supersonický)  se  označuje  takový  letoun,  jehož maximální  rychlost 

překračuje rychlost zvuku ve vzduchu. Tato rychlost se mění s výškou – například u země činí 

1226,5 km/h a naopak v 11 000 m a výše je to 1061,3 km/h. Poměr mezi rychlostmi pohybu 

letadla a šíření zvuku vyjadřuje tzv. Machovo číslo M.  

 

V  souvislosti  s  létáním  rychlostmi  překonávajícími  rychlost  zvuku  a  létáním  ve  vysokých 

výškách  se  čelí  řadě  problémů.  Při  vysokých  rychlostech  nastávají  problémy  s 

aerodynamickým  ohřevem,  který  zapříčiňuje  složité  konstrukční  požadavky,  problémy  s 

konstrukcí a  funkcí motorů a problémy spojené s akustikou. Ve vysokých hladinách se  řeší 

problémy s přetlakováním letounu, se silným UV zářením a kosmickým zářením. Při provozu 

nadzvukových  dopravních  letounů  se musí  dbát  i  na  životní  prostředí. Hlavními  problémy 

jsou hluk a aerodynamický třesk, znečištění emisemi z motorů. 
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3.  Historie nadzvukové letecké dopravy   
Padesátá a šedesátá léta minulého století znamenala obrovský rozmach letectví. Velkou roli 

zde sehrálo zdokonalování proudových motorů, které umožnily stavět stále větší, výkonnější 

a  rychlejší  stroje. Nejnovější  technologie  se  nejdříve  uplatňovaly  ve  vojenském  letectví  a 

teprve poté nacházely využití  také v civilní  letecké dopravě. Letadla poháněná pístovými a 

turbovrtulovými  motory,  jejichž  rychlost  činila  300,  resp.  550  km/h,  nemohla  v  daném 

ohledu konkurovat proudovým letadlům s rychlostí až 850 km/h.  

 

Přes tyto úspěchy, výzkumné a konstrukční týmy leteckých specialistů pokračovaly ve vývoji 

letadel schopných dosahovat nadzvukové rychlosti, tedy  létat rychleji, než  je rychlost šíření 

zvuku. Prvním  letadlem, které překročilo  rychlost  zvuku, byl Bell X‐1. Stalo  se  tak 14.  října 

1947. Patrně první  zemí, která  se  začala  zabývat myšlenkou využití nadzvukového  letounu 

v civilní  letecké dopravě, byla Velká Británie.  Již v  roce 1956 vytvořila zvláštní vládní výbor 

STAC  (Supersonic  Transport  Advisory  Committee),  jehož  hlavním  úkolem  bylo  vyhodnotit 

podmínky a možnosti, za nichž by bylo možné nový  letoun sestrojit. Postupem  času začaly 

pracovat  na  vývoji  nadzvukového  dopravního  letounu  i  další  země  –  Francie,  SSSR  i USA. 

Výsledkem tohoto snažení byly nadzvukové letouny Concorde a Tupolev 144. 
 

3.1.  Concorde 
Celým názvem Aérospatiale‐BAC Concorde 101/102 byl nadzvukový dopravní  letoun, který 

provozovaly  British  Airways  a Air  France.  Na  vývoji  letounu  se  podílela  Velká  Británie 

a Francie. Concorde byl po patnáctiletém vývoji zařazen do letové služby a byl považován za 

krále  vzduchu.  Konstrukce  byla  navržena  a postavená  firmou  Aérospatiale  (dnešní  EADS) 

a British  Aircraft  Corporation  (dnes  BAE  Systems),  pohonná  jednotka  Olympus  593  byla 

navržena  a  vyrobena  firmou  Rolls‐Royce  (Bristol‐Siddley)  a SNECMA.  Přelet  přes  Atlantik 

trval  přibližně  3  až  3,5 hodiny,  letová  výška  byla  15 km  po  startu  a postupně  stoupala  na 

18 km. 
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3.1.1.  Technické parametry 

 

 
 

 

3.1.2.  Vývoj letounu Concord 

V padesátých  letech  se projekty o nadzvukových dopravních  letadlech  začaly nezávisle na 

sobě  zabývat  dvě  společnosti:  British Aircraft Corporation  (BAC)  a  francouzská  firma  Sud‐

Aviation. 

V  roce  1956  vznikl  ve  Velké  Británii,  vládní  výbor  STAC  (Supersonic  Transport  Advisory 

Committtee).  Sdružoval  letecké  odborníky,  ekonomy,  a  dokonce  i  politiky.  Náplní  práce 

tohoto  výboru bylo  zjistit podmínky pro  vývoj,  výrobu  a provoz nadzvukových dopravních 

letadel. V roce 1960 připravil všechny potřebné studie, které se staly inspirací pro výrobce.  

Tématem  o  nadzvukovém  létání  se  začala  zabývat  i  francouzská  společnost  Sud‐Aviation. 

Přístup  Francouzů  se  však  od  britského  odlišoval.  Letadlo mělo  být  používáno  pro  krátké 

linky a stalo by se nadzvukovým nástupcem letounu Caravelle.  

 

Během  šedesátých  let  se  ukázalo,  že  realizace  projektu  nadzvukového  dopravního  letadla 

byla pro  jednoho výrobce příliš náročná z hlediska vývojových kapacit  i financování. Vedení 

korporace BAC si tuto skutečnost uvědomilo  jako první, a proto začalo vyhledávat domácí  i 

zahraniční  partnery.  Na  domácí  půdě  získalo  přízeň  výrobce  leteckých  motorů  Bristol 

Siddeley  (dnešní Rolls‐Royce). S postupem času se nabízeli další dva výrobci: Sud‐Aviation a 

podnik  SNECMA.  Po  mnoha  bouřlivých  jednáních,  byl  projekt  společného  dopravního 

supersoniku  podporován  také  britskou  a  francouzskou  vládou.  Stalo  se  tak  29.  listopadu 

1962.  
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Specialisté  korporace  BAC  převzali  zodpovědnost  za  konstrukci  trupu.  Firma  Sud‐Aviation 

měla  na  starost  křídla  a  palubní  soustavy.  Základem  pohonné  jednotky  se  stal  proudový 

motor  Bristol  Siddeley Olympus.  Jeho  výroba  byla  rozdělena mezi  britský  podnik  a  firmu 

SNECMA.  Kooperační  dohody  dále  stvrdily  orientaci  Britů  na  vývoj  transatlantického 

supersoniku.  Francouzi se měli zabývat verzí pro krátké linky. Vlády Velké Británie a Francie 

zajistily financování celého projektu s rozdělením investic půl na půl.  

Při  vývoji  společného  nadzvukového  dopravního  letounu  měly  společnosti  BAC  a  Sud‐

Aviation o čem diskutovat. Šlo hlavně o základní parametry a přepravní kapacitu. Po mnoha 

diskuzích  se  ve  stejném  roce  strany  dohodly  na  jménu  –  Concorde.  Odborníci  na 

aerodynamiku  a  konstruktéři  měli  při  návrhu  supersoniku  Concorde  na  výběr  z  řady 

koncepcí. Přednost dostala varianta se štíhlým a protáhlým trupem, křídlem ve tvaru delta a 

svislou  ocasní  plochou.  Pro  dosažení  vysoké  nadzvukové  rychlosti měly  poskytnout  čtyři 

proudové motory Olympus 593 s přídavným spalováním, umístěné pod křídly. Do kabiny se 

mělo vejít 100 sedadel. Mezi zvláštnosti návrhu supersoniku Concorde patřila dolů sklopná 

příď s kokpitem, jinak by posádka viděla při vzletu a přistání pouze oblohu. Na druhé straně 

byl  samozřejmostí  hydraulicky  zatahovací  podvozek,  dostatečně  přizpůsobený  tomu,  aby 

umožnil rozjezd a přistání těžkého letadla.  

 

V  březnu  1969  proběhly  dva  zkušební  lety  na  letounech  Concorde  001  a  Concorde  002. 

Hodnocení  letů  bylo  velmi  příznivé,  na  palubě  nebyly  nezaznamenány  žádné  větší 

nedostatky. Zakrátko prototypy Concorde překonaly hranici dvojnásobné  rychlosti  zvuku a 

absolvovaly svůj první transatlantický  let. V roce 1971 se pak jeden z těchto strojů vydal na 

velkoryse koncipované předváděcí turné do Jižní Ameriky.  

Současně s tím probíhala  intenzivní  jednání, kdo si nadzvukový  letoun pořídí. Jako první se 

koncem  července  1972  rozhodla  letecká  společnost  British  Airways,  která  u  firmy  BAC 

objednala pět kusů. Zakrátko došla objednávka také od Air France na čtyři letadla Concorde. 

Celkem se vyrobilo dvacet concordů: kromě  již zmíněných dvou prototypů to byly další dvě 

ověřovací letadla a šestnáct sériových strojů. Stalo se tak na základě dohody mezi britským a 

francouzským ministrem dopravy uzavřené v září 1979.  

O Concorde projevilo vážný  zájem na konci  šedesátých  let dalších patnáct dopravců. Mezi 

nimi  nechyběly  ani  Pan  Am,  TWA,  Lufthansa  či  Air  Canada,  zakázka  přišla  také  z  Číny. 

Rozhodně nešlo o zanedbatelné kontrakty, celkový počet objednaných strojů blížil osmdesáti 

kusům.  Do  slibně  vyhlížející  budoucnosti  Concordu  negativně  zasáhla  ropná  krize  během 

sedmdesátých let. Problém byl hlavně v drastickém nárůstu cen paliva. 
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V roce  1979  havaroval  letoun  Concorde  ve  Washingtonu.  Při  startu  praskly  pneumatiky 

podvozku a jejich zbytky prorazily křídla. To způsobilo únik paliva a vyvolalo požár. Stroj však 

dokázal včas nouzově přistát. 

K nejvážnější havárii došlo 25. července 2000 v Paříži. Concordu společnosti Air France se při 

startu na  letišti Charlese de Gaulla  roztrhla pneumatika. Protrhl  ji kovový díl, který odpadl 

z letounu,  startujícího  před  Concordem.  Vymrštěné  gumové  části  pneumatiky  prorazily 

elektrický  kabel  levého  podvozku  a levou  spodní  část  křídla,  které  tím  bylo  zčásti  také 

poškozeno. Kvůli nárazu vznikly v nádržích díry. Vytékající palivo se zapálilo o elektrický kabel 

v blízkosti pohonné jednotky a postupně se vzňalo v celém levém křídle. Start se už v tomto 

okamžiku nedal zastavit,  letoun byl pro nouzové brzdění příliš  rychlý. Asi  jednu minutu po 

startu se stroj zřítil na hotel v městečku Gonesse u Paříže. Zahynulo 109 osob na palubě a 4 

osoby v hotelu. 

Letecká společnost Air France proto zastavila provoz všech Concordů a britský  letecký úřad 

stáhl  povolení  na  lety,  které  byly  opět  obnoveny  až  po  četných  konstrukčních  změnách. 

Britové  vyvinuli  zesílení  nádrží  pomocí  vložené  tkaniny  z kevlarových  vláken  a francouzský 

výrobce  pneumatik Michelin  vyvinul  stabilnější  pneumatiky,  odolné  vůči  prasknutí.  Kvůli 

změnám, které stály okolo 100 milionů euro, se stal Concorde těžší, což zmenšilo jeho šanci 

na hospodárné využití. 

7. listopadu 2001 byla obnovena letecká linka mezi Paříží resp. Londýnem a New Yorkem. Ale 

kvůli  malému  zájmu  ze  strany  cestujících,  ovlivněného  i leteckou  krizí  v souvislosti 

s událostmi  11. září  2001,  zánikem  WTC,  kam  mnozí  cestující  dříve  směřovali  a novým 

bezpečnostním  nedostatkům,  vyhlásily  společnosti  Air  France  a British  Airways  dne 

10. dubna 2003, že v průběhu roku 2003 budou letecké linky Concordu zrušeny. Poslední let 

Concordu společnosti Air‐France se uskutečnil 24. června 2003, British Airways ukončil  lety 

Concordu  24. října  2003.  Úplně  poslední  let  Concordu  s označením  G‐BOAF  se  uskutečnil 

26. listopadu 2003 z londýnského Heathrow do Filtonu v Anglii. 
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3.2.  Tupolev 
Tupolev  nebo také Tu‐144 byl první dopravní proudový nadzvukový letoun, který se vyráběl 

v 70. letech 20. století v SSSR. V kódovém označení NATO se nazývá „Charger“, na Západě se 

pro  něj  ujala  poněkud  zavádějící  přezdívka  „Konkordski“  nebo  „Concordski“  (narážející  na 

podobný letoun Concorde). Byl nejrychlejším dopravním letadlem na světě, jako první civilní 

letoun překonal  rychlost  zvuku  a později  i Mach  2. Náklady na  jeho provoz byly nicméně 

vysoké a nakonec bylo tohoto typu vyrobeno jen 16 kusů. 

 

 
 

 

3.2.1.  Technické parametry 
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3.2.2. Vývoj letounu Tu‐144 

Počátek  Tu‐144  Konstrukční  práce  na  tomto  letounu  začaly  v  počátku  60.  let.  Základní 

specifikací  nového  letounu  měla  být  rychlejší  doprava  mezi  vzdálenými  letišti  v  SSSR  a 

následně  i  po  celém  světě.  Letoun  měl  přepravovat  větší  rychlostí  než  jeho  konkurent 

Concorde. V průběhu tří let experimentů dospěl konstrukční tým k obdobnému modelu jako 

jeho  západní  konkurenti. Navržený  letoun měl  štíhlý  vřetenový  trup  se  sklopnou přídí pro 

lepší výhled z kabiny při přistání a široké delta křídlo. Při konstrukci si konstruktéři dokonce 

„vypůjčili“  brzdový  a  podvozkový  systém  z  konstrukce  Concordu.  Nakonec  byla  zahájena 

stavba  dvojice  prototypů,  jež měly mít možnost  nést  120  pasažérů  a  létat  rychlostí  2200 

km/h.  

 

První  testovací  vzlet  se  uskutečnil  31.  12.  1968,  tedy  prakticky  o  dva měsíce  dříve  než 

Concorde.  V  následné  sérii  zkoušek  byly  testovány  vlastnosti  letounu  v  podzvukové  části 

rychlostního  spektra. Dne  27.  5.  1969 byly  zahájeny pokusy o překonání  zvukové bariéry. 

K tomu došlo 5. 6. 1969. Rychlost  letů byla nadále zvyšována a 15. 7. 1969 druhý prototyp 

překročil rychlostní hranici M = 2. Sériová výroba letounu začala pod označením Tupolev Tu‐

144S v roce 1972. První sériový letoun byl po zalétání předveden na několika aerosalonech. 

Od  roku  1975  byla  také  zahájena  výroba  šesti  kusů  letounů  Tupolev  Tu‐144D,  které  byly 

určeny  pro  civilní  dopravu  a  tři  také  jako  létající  výzkumné  laboratoře.  

Ze sériové výroby vyšlo 10 kusů Tu‐144S. Zbylých devět bylo zařazeno do služeb Aeroflotu. 
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3.2.3.  Provoz letounu Tu‐144 

První komerční let se uskutečnil 26. 12. 1975 na trase Moskva – Alma‐Ata, přepravoval však 

pouze  pozorovatele  a  poštu.  Byl  to  krok,  který měl  ověřit  provozní  let  před  nasazením  k 

dopravě lidí. Pravidelný provoz do Alma‐Aty byl zahájen 1. listopadu 1977. Tato linka SU499 

existovala  do  1.  července  1978,  kdy  se  Aeroflot  rozhodl  ekonomicky  nevýhodný  provoz 

zastavit.  Ostatní  sériově  vyrobené  letouny  byly  určeny  pouze  k rychlé  přepravě  pošty  a 

nákladu, přičemž z oblohy zmizely pravděpodobně během osmdesátých let. 

 
Poslední tři  letouny byly používány  jako  létající  laboratoře. V roce 1995 byl  letoun Tupolev 

Tu‐144 číslo 77114 prodán americké NASA. Pod označením Tu‐144LL se mu přezdívalo létající 

laboratoř.  Sloužil  jako pokusný  letoun  pro vývoj  nového  amerického  nadzvukového 

dopravního  letadla. Stroj podstoupil mnoho změn cca za 350 milionů dolarů. V letech 1996 

až 1997 provedl celkem 27 zkušebních letů. V roce 1999 byl projekt zrušen.  

 

 
 

3.2.4.  Havárie Tu‐144 

3. června 1973 při druhém předváděcím letu na 30. pařížském mezinárodním aerosalónu na 

letišti  v  Le Bourget.  Letoun Tu‐144 provedl  ke  konci  letové ukázky několik neplánovaných 

manévrů.  Stroj  začal  strmě  klesat.  Ve  výšce  kolem  500  m  získal  pilot  znovu  vládu  nad 

letadlem a pokusil se jej vyrovnat. Přibližně 250 m nad zemí došlo vlivem velkého přetížení k 

destrukci a vznícením paliva. Zahynula celá šestičlenná posádka a dále 8  lidí na zemi. Bylo 

poškozeno 20 domů v místě dopadu a 5 prakticky zničeno. 

 

První letoun nové verze Tu‐144D byl po předání z výrobního závodu dokončován a zalétáván. 

23. května 1978 se uskutečnil kontrolní let, jehož hlavním úkolem bylo dosažení rychlosti M 

= 2. Během  letu však  začaly potíže. V letadla  začala  světelná a  zvuková  signalizace požáru. 

Palubní inženýr okamžitě vypnul motor č. 3 a spustil jeho hašení. Po chvíli vypadl motor č. 4. 

Velitel  informoval  letiště  o  situaci  a  požádal  o  aktivaci  požárních  jednotek.  Situace  se 

zdramatizovala, když vypadl i motor č. 1. Do kokpitu začal stále více pronikat černý kouř. Za 
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této  situace  rozhodl  velitel okamžitě nouzově přistát.  Letoun dopadl na pole nedaleko od 

obce  Iljinskij Pogost. Ztratil všechny motory a brzdy. Po  zastavení  se požár  rozšířil na  celý 

letoun. Z osmičlenné posádky zahynuli dva inženýři, druhý pilot se zranil a ostatní vyvázli bez 

zranění. 

 

3.3.  Další projekty 
Do  vyrobení  nadzvukového  dopravního  letounu  se  zapojila  i  americká  společnost  Boeing. 

Tento projekt byl  však méně populární, protože byl  zastaven  ještě dříve než mohl  letoun 

vzlétnout. Myšlenka  o  zavedení  nadzvukové  komerční  letecké  dopravy  se  objevila  v  roce 

1958. Během následujících  let bylo v americké společnosti Boeing navrženo několik modelů 

nadzvukových  letounů. Za vítězný návrh byl v  roce 1967 označen  letoun 2707‐100. Design 

tohoto letounu byl nápadně podobný bombardéru B‐1 Lancer. Stejně jako Tu‐144 i Concorde 

měl sklopnou příď. Model byl určen pro 300 cestujících (2 × více než Concorde), rychlost M= 

2,7  a  dolet  4  000  námořních mil.  Bohužel  ani  tento  projekt  neměl  dlouhé  trvání. Dopad 

provozu  na  životní  prostředí,  politické  i  ekonomické  problémy  spojené  s  vysokými 

investičními náklady vedly v roce 1971 ke zrušení celého projektu. V  té době zde bylo 122 

nevyplněných objednávek od 26  leteckých společností. Objednávek na standardní dopravní 

letouny však přibývalo. Prioritu před rychlostí a pohodlností sehrála podstatně větší kapacita 

a menší provozní náklady.  

 

 
 



14 
 

V  druhé  polovině  osmdesátých  let  se  daly  opět  věci  do  pohybu.  Po  celém  světě  vzniklo 

několik výzkumných programů, během kterých vznikla řada cenných studií. Mezi nejznámější 

programy  patřily  např.:  HSCT  (High  Speed  Civil  Transport),  AST  (Advanced  Supersonic 

Transport) a SCT (Supersonic Commercial Transport). 

 

4.  Současné projekty nadzvukového létaní 
V dnešní  době  je  stále  větší  zájem  o  cestování  vzduchem.  Největší  roli  v tom  tedy  hraje 

rychlost.  Geografické  vzdálenosti  se  nemění.  Ani  pozemní  doprava  se  nijak  převratně  za 

poslední  roky  nezrychlila.  Dokud  někdo  nevynalezne  teleport,  je  jediným  řešením  znovu 

obnovení  vysokorychlostní  letecké  dopravy  a  cestovní  supersonickými  i  hypersonickými 

rychlostmi. V dějinách pár pokusů proběhlo, ale neměly dlouhé trvání. Z předchozích chyb se 

teď můžeme poučit a také jim předejít. V současné době vzniká řada projektů, které se právě 

na to zaměřují. Především na odstranění problémů vzniklých v minulosti. Snaží se přinést co 

nejefektivnější řešení, které dbá na důležitost ceny času. 

 

4.1. X‐54 
Jedním  z nejslavnějších projektů  je nadzvukový Business  Jet X‐54. Na  jeho  vývoji  se podílí 

společnosti Gulfstream, Boeing a Lockheed‐Martin s pomocí NASA. Tento letoun by měl být 

dokonce 2×  rychlejší než Concorde. Měl by dosahovat  rychlosti až 2500 mph. Také by měl 

redukovat sonický třesk. X‐54 je velmi  luxusní Business Jet určení pro VIP klienty, kteří tráví 

cestováním  po  světě  hodně  času.  Vysoké  rychlosti  letoun  dosahuje  hlavně  díky  lehkým 

materiálům, vysoce výkonným motorům a poměrně malému trupu. Letadlo je určeno pro 12 

cestujících. Cena by se měla pohybovat kolem 80 milionů dolarů. Pokud vývoj půjde úspěšně 

dál, mohl by se tento letoun objevit provozu nejdříve v roce 2030. 
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4.2.  SonicStar 
Britská  společnost  HyperMach  nedávno  představila  svůj  projekt.  Dostal  název  SonicStar. 

Opět se jedná o Business Jet, který dosahuje rychlosti až M = 3,6. Letoun je tedy opět určený 

pro uživatele s nadstandardními požadavky. Kapacita  letounu  je až 20 pasažérů. Letoun má 

dva  motory  SonicBlue  S‐MAGJET  Hybrid  Supersonic  4000‐X.  Komfort  v  kabině  zlepšují 

elektromagnetické toky kolem trupu  letadla.  I tento projekt se zaměřuje na omezení hluku 

vznikajícího aerodynamickým třeskem. Maximální letová výška je 19 km (FL 600)  

 

 
 

 

4.3. X‐51 Waverider 
Americká společnost Boeing už řadu let vyvíjí hypersonický letoun X‐51 Waverider. Letoun je 

vybaven  Scramjetovým  motorem.  V současné  době  zaznamenává  velký  úspěch.  První 

testovací  let byl úspěšně proveden v květnu 2013. Tento typ  letadla  je primárně určen pro 

vojenské  účely.  Létání  hypersonickou  rychlostí  je  však  palivově  efektivní.  Během  několika 

desetiletí by mohl způsobit revoluci v osobní letecké dopravě. 

 

 
 

 

4.4.  Aerion’s SBJ 
Letoun  jménem  Aerion  je  nadzvukový  business  jet.  Pojme  8  až  12  cestujících.  Jeho 

předpokládaná  cestovní  rychlost  je  1,5 M  a  je  vybaven  pohonnými  jednotkami  Pratt  and 

Whitney. Vývoj probíhá  ve  společnosti Aerion  již od  roku 2002. Vzhledem  k tomu,  že nad 

obydleným  územím  se  většinou  nesmí  překonávat  rychlost  zvuku,  umí  tento  letoun  letět 
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efektivní rychlostí 0,99 M. Speciální technologie křídel je zaměřena na využití nadzvukového 

laminárního proudění (NLF). 

 

 
 

 

4.5.  NinjaStar 
Na  Univerzitě  v Miami  vzniká  projekt  s názvem  NinjaStar,  který  byl  oceněn  grantem 

společnosti  NASA  v celkové  hodnotě  100 000  dolarů.  Tento  letoun  je  pro  dosažení 

maximálních výkonností v podzvukové  i nadzvukové oblasti speciálně navržen tak, že se při 

přechodu  do  vyšších  rychlostí  natočí  o  90°  a  v nadzvukové  oblasti  pokračuje  v této 

konfiguraci. Rychlost stroje by se měla dostat dokonce až na hranice M=5. Hlavní konstruktér 

věří, že bude stroj zaveden na trh během nadcházejících 20‐30 let. 
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5.  Závěr 
Konec  využívání  nadzvukových  letounů  v letecké  dopravě  ovlivnily  nejen  bezpečnostní  a  

technické  problémy,  ale  především  ekonomika  provozu.  V dnešní  době  se  naštěstí 

technologie neustále vylepšují a vzniká mnoho nadějných projektů. Proto je dost možné, že 

se opět dočkáme vysokorychlostní letecké dopravy. Prozatím se vývoj soustředí převážně na 

business jety, které budou určeny pro VIP klientelu. Dále se také zaměřují na vývoj strojů pro 

armádu. Je možné, že se tento typ dopravy uchytí a budeme opět moci létat s nadzvukovými 

dopravními  letouny.  Dnes  jsou  ještě  tyto  nadzvukové  letouny  spíše  jen  projekty  než 

skutečnými  letadly. Modelů a projektů  je ale  stále  víc a  víc. Bude  to  ještě  chvíli  trvat, ale 

věřím, že nadzvuková letecká doprava bude jednou plně využívána. 
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http://www.bbc.com/future/story/20141124‐what‐concorde‐was‐like‐to‐fly 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Concorde 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tupolev_Tu‐144 

http://www.czechairliners.net/index.php/encyklopedie‐letadel/221‐tupolev‐tu‐144.html 

http://forum.valka.cz/viewtopic.php/p/175296#175296 

http://concorde.wz.cz/index2.php?page=basic_facts 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gulfstream_X‐54 

http://www.dailymail.co.uk/travel/article‐2008760/SonicStar‐supersonic‐jet‐fly‐London‐

New‐York‐hours.html 

http://www.armadninoviny.cz/uspesny‐let‐hypersonickeho‐letounu‐x‐51a‐waverider.html 

http://www.businessinsider.com/the‐future‐of‐supersonic‐flight‐2012‐8?op=1 

http://www.skyfliers.com/conhist.php/ 

KINCOVÁ, D.: Vysokorychlostní letecká doprava – Bakalářská práce 

 

Dokumentární pořad: 

https://www.youtube.com/watch?v=b6OCuJZ9bX4 

 

 




