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1. Úvod 
 

Můj projekt se zabývá historií stíhacích letounů, jejich vývojem a popisem některých            
z nich. Cílem projektu pro mě bylo dozvědět se sama něco víc o stíhačkách, jak se tyto                 
letouny lidově nazývají. Dále informovat čtenáře, které toto téma také zajímá  
a poskytnout jim bližší informace o tomto typu letounů. 

Stíhací letouny jsou vojenská letadla, která slouží především k ničení nepřátelských           
letadel. Je to stroj, který změnil průběh všech válek. Začal se vyrábět na základě nárůstu               
používání letadel, vzducholodí a balónů pro průzkum, pozorování a útoky na pozemní cíle             
během první světové války. Stíhačky bývají menší, rychlejší a obratnější na rozdíl od             
ostatních vojenských letadel. Mimo to musejí nést dostatečně účinnou výzbroj. 

Vzhledem k tomu, že stíhací letouny vždy patřily k jedné z nejdůležitějších kategorií             
vojenské techniky, mluví se o nich často také jako o symbolu moci a prestiže. Čím vyspělejší                
a výkonnější stroje, tím lépe. Soupeření o ,,vzdušnou nadvládu” nad světem tak pokračuje             
dodnes. Je to odvěký a náramně drahý boj a trvá od samého počátku, kdy si armády všimly                 
létajících strojů. Být rychlejší, doletět dál, mít lepší výzbroj,.. jednoduše být silnější. 

Dříve v tomto závodu soupeřily desítky zemí a výrobců, dnes je tomu jinak. Snahy o               
vzdušnou vojenskou nadvládu si totiž může dovolit jen hrstka velmocí. Jde o odvěké rivaly -               
USA, Rusko a Čínu. Tyto státy se snaží stále zdokonalovat moderní stíhače  
a letouny tzv. 5. generace, které by měly předčit všechny ostatní. 
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2. Vývoj stíhacích letounů 

2.1. Období první světové války 

 
Jak jsem již zmínila v úvodu, první stíhací letouny vznikly už během první světové              

války. Doslova v prvních dnech války letouny obou válčících stran plnily běžnou rutinu -              
fotografický průzkum či navádění dělostřelectva. Jejich počet narůstal a stávalo se, že se ve              
vzduchu nepřátelské stroje s obdobným určením setkaly. Piloti se začali navzájem           
sestřelovat a používali k tomu, co se dalo. Pušky, brokovnice, pistole. Dostalo se i na               
experimenty se zavěšováním bomb na podvozek letadla, či namontování kulometu (první           
pokus již v roce 1912). Jenže kvůli velké hmotnosti tyto obranné a zároveň nepřítele ničící               
prostředky neuspěly.  

Roku 1915 bylo několik letounů přizpůsobeno k sestřelování nepřátelských strojů.          
Některé byly poháněny tlačnou vrtulí, tj. vrtule, která při běžném smyslu otáčení motoru             
(doleva) vyvozuje tah opačně než běžné vrtule, umístěná na konci trupu či odtokové hraně              
křídla. Takže kulomet v přídi měl dispozici pálit, ale tyto stroje byly pomalé a brzy se staly                 
poměrně neobratné. Přelomem se stal mechanismus, který umožňoval umístění kulometu          
pálícího vpřed na přídi letounu a který časoval jednotlivé výstřely tak, že bezpečně minuly              
listy vrtule, aniž by je zasáhly, tzv. sychronizátor střelby. První použitelnou verzi            
synchronizátoru sestrojil v Německu nizozemský letecký konstruktér Anthony Fokker. 

Za první světové války se také stíhačky začaly organizovat do sekcí/párů, později do             
větších uskupení a nakonec až do letek a squadron.  
 

2.2. Meziválečné období a druhá světová válka 
 

Od roku 1915 zhruba do poloviny třicátých let byly stíhací letouny obvykle            
dvouplošníky s maximální rychlostí kolem 270 km/h, vyzbrojené dvěma kulomety. Dalším           
postupem konstruktérů se staly jednoplošníky aerodynamických tvarů bez vzpěr, drátěných          
výztuh a s podvozkem zatažitelným do trupu nebo křídel. Také výkon motorů se zlepšoval,              
zdvojnásobil se z 500 na 1000 koňských sil a brzy se opětovně zdvojnásobil, tedy na 2000                
koňských sil. Rychlost pokořila hranici 500 km/h a namísto dvou malých kulometů jich měly              
některé letouny osm. Jiné dokonce nesly kanony o ráži 20 mm, jejichž střely dokázaly              
proniknout pancéřováním nepřátelského letadla se zničujícím účinkem.  

Ke konci druhé světové války, tedy kolem roku 1945 měly nejnovější stíhací letouny             
proudové motory a rychlost letu se navýšila na 1000 km/h. Jejich užitečný dostup, tedy              
výška, které dokázaly dosáhnout při plné ovladatelnosti, vzrostl z 10 000 m na více než 13                
500 m.  

Novým objevem v oblasti aerodynamiky byla šípovitá křídla, která umožnila další           
zvýšení rychlosti. Podstatné zvýšení tahu proudových motorů znamenalo zavedení         
přídavného spalování, tj. vstřikování paliva přímo do výtokové trysky za turbínou. Palivo je             
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zažehnuto horkými výtokovými plyny a tak zvyšuje okamžitě tah proudového motoru zhruba            
o jednu třetinu, což umožnilo stíhacím letounům překročit rychlost zvuku.  
 

2.3. Poválečné období a období studené války 

 
Kolem roku 1955 byly jak v USA, tak i v SSSR ve službě letouny, schopné překročit                

rychlost 1 Ma (=poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v              
témže prostředí) v ustáleném vodorovném letu. V roce 1960 už nebyly výjimkou ani stíhací              
letouny dosahující rychlosti 2 Ma.  

Takové supersonické letouny byly vybaveny vysoce výkonnými motory s tahem          
překračujícím 70 kN a křídla i ocasní plochy měly velmi tenký profil s téměř ostrými hranami.                
Taková tenká křídla musela mít pevnou stavbu, aby vydržela i přes obrovské síly působící              
při vzdušném manévrovém boji ve vysokých rychlostech.  

Před šedesáti lety bylo rozšířené mínění, že manévrový boj je kvůli velké rychlosti             
stíhaček nemožný, jelikož při nadzvukové rychlosti je poloměr zatáčky několik kilometrů           
dlouhý. Z toho důvodu byl McDonell Douglas F-4 Phantom navržen bez hlavňové výzbroje,             
protože se nepředpokládalo, že by ji upotřebil.  

Byly vypracovány studie, které poukazovaly na to, že stíhací letoun vybavený           
výkonným radarem může zjistit a identifikovat nepřátelský letoun bez vizuálního kontaktu a            
sestřelit ho pomocí řízené střely velkého dosahu (až okolo 160 km). Po zkušenostech z              
války ve Vietnamu se však tyto představy ukázaly jako mylné. Jednak je velmi obtížné získat               
jistotu o identitě jiného letadla na tak velkou vzdálenost a navíc spolehlivost řízených střel              
byla často tak nepředvídatelná, že mohlo dojít k jejich navedení na nesprávné letadlo.  

Teoretici tak rychle obrátili a například Phantom byl narychlo vyráběn ve verzi F-4E s              
kanonem pod přídí a s účinnými sloty na náběžných hranách křídla pro zlepšení schopnosti              1

provádět obraty při manévrovém boji. Mikojanova projekční kancelář v Moskvě nezahálela a            
vytvořila nové verze typu MiG-21 s vestavěným kanonem i s řízenými střelami.  

Za druhé světové války vedl vývoj letadlového radaru ke vzniku velkých           
dvoumístným stíhacích letounů, které byly schopné sestřelit nepřátelský letoun i v noci nebo             
za špatného počasí. Dnes mají tyto schopnosti prakticky všechny, ale před šedesáti lety si              
mnoho lidí myslelo, že stíhačka má být tak malá a obratná, jak jen to bude možné. Toho                 
mínění bylo částečně způsobeno korejskou válkou (1950-53). Američané tam zjistili, že           
jednoduchý sovětský MiG-15 létá stejně rychle jako oni, stoupá rychleji a strměji do velkých              
výšek a nakonec je může ve vysoké hladině přetočit. Proto piloti začali požadovat stíhačky s               
polovinou těžkého vybavení, třeba i bez vystřelovací sedačky či komplikovaného          
zaměřovače.  

Na základě těchto kritérií vznikly stroje jako byl MiG-21, Lockheed F-104, britský            
Lighting a francouzská Mirage. Všechny patřily do dvoumachové třídy, měly malý dolet a             
extrémně slabou výzbroj. Byly opakem velkých záchytných stíhačů s výkonnými radary a            
řízenými střelami velkého dosahu. Ačkoli s nimi bylo snadné létat, postupně se zjistilo, že              
nebyly příliš účinné.  

1část vztlakové mechanizace křídla na náběžné hraně, která brání odtržení proudnic, zlepšuje            
ovladatelnost a zkracuje potřebnou délku startovací a přistávací dráhy 
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V období studené války musel Sovětský svaz konstruovat nová letadla, aby           
odpovídal na výzvy Američanů a naopak. V roce 1967 proběhla Pentagonem vlna obav             
způsobená vysoce nadzvukovým letounem. MiG-25 se zdál být nástupcem MiG-15 v tom, že             
mohl létat rychleji a výš než jakýkoliv letoun na Západě. Ve skutečnosti byl MiG-25 určen pro                
průzkumnou roli a jako záchytný stíhač se musel omezit pouze na utkání z odstupu. Jakmile               
dosáhl maximální rychlosti, mohl se pohybovat prakticky jen po přímce bez možnosti            
manévrovat.  

Na tuto výzvu se rozhodlo americké letectvo USAF reagovat novým stíhačem.           
Pokoušelo se zkonstruovat letoun, který by plnil stíhací i bitevní úkoly. Z typu F-111 se               
vyvinul dokonalý letoun k útoku na pozemní cíle, ale nepoužitelný jako stíhač. USAF se tedy               
rozhodlo pro stíhací letoun určený pouze pro vzdušný boj. Soutěž na letoun FX vyhrála              
společnost McDonell Douglas s typem F-15, který poprvé vzlétl v červenci 1972. Aby sloužil              
co nejlépe pro vzdušný boj, měl rozměrné křídlo (o ploše 56,5 m²) s ostrou náběžnou hranou                
a s malými a jednoduchými klapkami na odtokové hraně. Ocasní plochy byly vytvořeny             
dvojitou svislou plochou a velkými šípovitými plovoucími vodorovnými plochami.  

O několik let později získal koncern General Dynamics kontrakt na LWF (Lightweight            
Fighter = lehký stíhač). Stal se jím typ F-16, později nazvaný Fighting Falcon. Byl              
konstruován na míru k motoru, jehož dva kusy poháněly letoun F-15. Mnohými v USAF byl               
tím pádem opovrhován, ale postupně byl přijat s tím, že jde o v mnoha směrech o vynikající                 
letadlo. Navíc vývoj speciální dvoumístné verze F-15, označené F-15E, byl překonstruován           
pro útoky na pozemní cíle, což zcela zvrátilo dříve prosazovanou politiku. 

Sovětský svaz samozřejmě neotálel a na americký F-15 reagoval vývojem letounů           
MiG-29 a SU-27. Ty byly tak dobré, že USAF muselo spustit vývoj kompletně nového              
stíhače. Vítězem se tentokrát stal Lockheed s typem F-22A, kterému v této práci věnuji              
samostatnou kapitolu. 

 

2.4. Shrnutí  

 
Před druhou světovou válkou se prakticky každá země, která měla letectvo, snažila            

vyrábět jednoduchá letadla na úrovni dané doby. V padesátých letech se tento obraz změnil.              
Nové technologie proudového pohonu a nadzvukové aerodynamiky znamenaly, že všechna          
letectva nakupovala letadla z USA, Velké Británie nebo Sovětského svazu. Postupně začala            
konkurovat francouzská společnost Dassault, či Švédové, kteří si snažili zachovat          
nezávislost, ale to byly výjimky. Dnes se nové stíhací letouny vyvíjejí ve více než dvaceti               
zemích. Téměř ve všech případech jsou to poměrně malé letouny se vzletovou hmotností             
kolem 10 tun ve stíhací roli. 
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3. Vybrané modely 

3.1. První stíhací letouny 

3.1.1. Nieuport 11 

Technické údaje Nieuport 11 

Maximální rychlost 156 km/h 

Hmotnost (prázdný stroj) 344 kg 

Dolet 330 km 

Délka 5,8 m 

Rozpětí křídel 7,54 m 

Výrobce Nieuport 

Typ motoru rotační - Le Rhône 9C 

 
Nieuport 11 byl francouzský dvouplošník,     
známý jako “Bébé”. Šlo o rychlý a obratný        
letoun, původně určený pro závodění.     
Hlavním problémem v konstrukci byl fakt, že i        
přes zpevnění vzpěrami tvaru V, mělo spodní       
křídlo tendenci se kroutit a ohýbat, někdy s        
katastrofálními následky.  
V té době spojenci neměli technologii jako       
Fokkerové jednoplošníky, tedy   
synchronizovaný kulomet a tak byl na letoun       
montován kulomet Lewis či Hotchkiss nad      
horní křídlo, odkud mohl střílet mimo dosah 
vrtule. Nevýhodou takového řešení bylo 
 

 Zdroj: [1] 
 
komplikované dobíjení zbraně.  

Na západní frontu byl dodáván od ledna       
roku 1916 a ve službě se velmi rychle rozšířil.  

Jeho nástupce - Nieuport 17 dnes      
považujeme za jeden z typických letounů 1.       
světové války. Měl výkonnější motor, větší křídla       
a obecně propracovanější konstrukci.  

 
Zdroj: [2] 
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3.1.2 Fokker E.III 

Technické údaje Fokker E.III 

Maximální rychlost 150 km/h 

Hmotnost (prázdný stroj) 399 kg 

Dolet 359 km 

Délka 7,2 m 

Rozpětí křídel 9,52 m 

Výrobce Fokker 

Typ motoru Oberursel U.I 

 
Hlavní sériovou verzí německých    

jednomístných stíhacích letounů Fokker    
Eindecker byl model Fokker E.III. Byl to       
první typ letounu, který byl na frontu       
dodáván v dostatečném počtu, aby mohly      
být vytvořeny specializované stíhací    
jednotky. Celkem se vyrobilo 249 kusů a       
nasazen byl v letech 1915-1916.  
V této době pomohl Němcům masivně      
získat vzdušnou nadvládu a spojenecké     
letectvo tak dokázal po nějaký čas      
doslova vymést z oblohy.       Zdroj: [3] 

 
Úspěchu dosáhl E.III oproti své předchozí verzi (E.II) díky většímu křídlu a větší             

nádrži na 81 litrů paliva, což mu umožnilo zůstat ve vzduchu o hodinu déle (2,5 hod) než                 
E.II. Většina Fokkerů byla vyzbrojena jedním synchronizovaným kulometem Spandau IMG          
08 ráže 7,92 mm s 500 náboji v zásobníku. Později se vyskytlo také pár E.III vybavených                

dvěma kulomety.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: [4]  
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3.2. Úspěšné stíhací letouny 

3.2.1. Mikojan-Gurevič MiG-29 „Fulcrum” 

Technické údaje MiG-29 „Fulcrum-A” 

Maximální rychlost 2 443 km/h 

Hmotnost (prázdný stroj) 10 900 kg 

Dolet 1 500 km 

Délka 17,32 m (včetně sondy) 

Rozpětí křídel 11,36 m 

Výrobce Sjednocená letecká korporace, Mikojan-Gurevič 

Typ motoru 2× dvouproudový motor Sarkisov RD-33 

 
Když se na začátku objevil letoun      

Mikojan-Gurevič MiG-29  
(zpravodajské jméno v NATO    
„Fulcrum”), bylo to pro NATO     
nepříjemné překvapení. Měl schopnost    
provádět takové bojové manévry, jimž     
se na Západě žádné letadlo nemohlo      
rovnat. Byl vyvinut jako odpověď na      
McDonell Douglas F-15 Eagle.  

MiG-29 byl nejúspěšnějším a    
nejpůsobivějším dvoumotorovým  
stíhačem čtvrté generace 
 

 Zdroj: [5] 
 
v posledních letech. Původně byl určený pro       
vybojování vzdušné převahy, ale novější verze      
jsou uzpůsobeny i pro útoky na pozemní cíle a pro          
službu na letadlových lodích. Snadno se ovládal a        
měl velmi dobré manévrovací schopnosti. Dal se       
dokonce vědomě uvést do pádu a ten následně        
vybrat, což bylo pro většinu vojenských leteckých       
funkcionářů něco nepředstavitelného.  

  
Zdroj: [6] 
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Fulcrum byl ve velkých počtech exportován a zároveň tvořil páteř stíhacích sil            
Frontového letectva. Klíč k úspěchu MiG-29 pravděpodobně tkví v nezáludném ovládání,           
zvláště při nízkých rychlostech a velkých úhlech náběhu. 
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3.2.2. Eurofighter Typhoon EF-2000 

Technické údaje Eurofighter Typhoon 

Maximální rychlost 2 125 km/h 

Hmotnost (prázdný stroj) 11 150 kg 

Dolet 2 900 km 

Délka 14,50 m 

Rozpětí křídel 10,50 m 

Výrobce Eurofighter GmbH 

Typ motoru 2× dvouproudový Eurojet EJ200 

 
European Fighter  

Aircraft/Eurofighter EF-2000 Typhoon   
neboli evropský superstíhací letoun je     
příkladem pokročilých stíhačů kachní    
koncepce s delta křídlem podobně jako      
francouzský Rafale či švédský Gripen.  

Vývoj letadla začal v roce 1983,      
kdy Francie, Spojené království,    
Španělsko, Itálie a Německo spustily     
program FEFA (Future European Fighter     
Aircraft). Evropský stíhač měl splňovat      
především požadavek na schopnost vzletu                                                                 Zdroj: [7] 
a přistání na krátké dráze a dále schopnost vést boj mimo vizuální vzdálenost. První stroj               
programu EFA (European Fighter Aircraft) byl postaven roku 1989. Politické zmatky, jakož i             
zpoždění zaviněné problémy s vývojem a složitou řídící strukturou, přivedly téměř celý            
program Europeanfighteru ke konci a přispěly k tomu, že k opožděnému prvnímu vzletu             
došlo až 27.března 1994 v Bavorsku. 2. září 1998 dostalo letadlo během ceremoniálu ve              
Farnborough oficiálně své jméno Eurofighter Typhoon a první sériově vyráběný Eurofighter           

byl veřejnosti představen 13. června 2003 a 4.        
srpna téhož roku byl zařazen do výzbroje Luftwaffe. 
Letoun je optimalizován pro protivzdušnou obranu,      
ale má i významné schopnosti pro boj proti        
pozemním cílům za každého počasí a byl       
konstruován jako nesmírně obratný stíhač s      
krátkým startem a přistáním (STOL). 
 
 
 
 

Zdroj: [8] 
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3.2.3. Lockheed Martin/Boeing F-22 Raptor 

Technické údaje Lockheed Martin/Boeing F-22 Raptor 

Maximální rychlost 2 410 km/h 

Hmotnost (prázdný stroj) 19 700 kg 

Dolet 3 219 km 

Délka 18,92 m 

Rozpětí křídel 13,56 m 

Výrobce Lockheed Martin, Boeing 

Typ motoru 2× proudový motor Pratt & Whitney F119-PW-100 

 
Lockheed Martin  

F-22 je americký stíhací    
letoun 5. generace   
určený k vybojování a    
udržení nadvlády ve   
vzduchu a zároveň   
schopný provádět útoky   
na pozemní cíle. Na    
tento letoun byla   
důsledně aplikována  
technologie stealth a je    
navržen tak, aby byl co     
nejvíce neviditelný přes   
celé možné spektrum   
zjištění – jak radarem,    

Zdroj: [9]  
tak vizuálně, infračerveně, zvukově či rádiově.  

F-22 se stal vítězem soutěže o Pokročilý taktický stíhací letoun (ATF - Advanced             
Tactical Fighter), který měl nahradit F-15 Eagle, který je znám jako pokročilý stíhací             
bombardér. K základním požadavkům, které předložilo americké letectvo, na budoucí          
stíhačku patřily: stealth (vlastnosti obtížné zjistitelnosti), supercruise (schopnost dosažení         
nadzvukové cestovní rychlosti bez použití přídavného spalování), vyšší obratnost než má           
F-15, bojový dolet mezi 1200 a 1500 km, schopnost vzlétnout na drahách dlouhých 600 m,               
jednodušší obsluha než na F-15. Letoun prošel velice zdlouhavým vývojem, během kterého            
se měnilo jeho označení. Byl to F-22, F/A-22, až byl nakonec přijat do služby jako F-22A. 

Lockheed Martin se svým hlavním partnerem firmou Boeing, zkonstruovaly F-22,          
nyní označovaný jako Raptor, aby vyhověl kritériím pro obtížně zjistitelný letoun (VLO - Very              
Low Observable). Jako takový má neobvyklou konfiguraci s lichoběžníkovými křídly, jejichž           
úhly se opakují na výškových kormidlech a dalších plochách, což má za účel snížit efektivní               
odrazovou radarovou plochu, skloněná směrová kormidla a zbraně ukryté v pumovnicích.           
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Letoun se vyznačuje vrcholně pokročilou avionikou, jejímž centrem je vícerežimový radar           
APG-77, schopný najít nepřátelské letouny na vzdálenosti větší než 193 km. Má průměr 1 m               
a skládá se ze soustavy 1956 přijímacích a vysílacích modulů, schopných okamžitě pokrýt             
120° horizontálně i vertikálně. Zároveň je schopen měnit frekvenci radarového paprsku více            
než 1000 krát za sekundu, takže dokáže získat cílová data a minimalizovat možnost, že              
bude radarový signál někým zachycen nebo sledovaný. O pohon se starají dva            
dvouproudové motory, každý o výkonu 156 kN a umožnují letounu tzv. „supercruise“ – let              
nadzvukovou rychlostí bez použítí přídavného spalování s plnou výzbrojí a při zachování            
maximální obratnosti. 

Poslední F-22  
sjel z montážní linky 13.     
prosince 2011,  
vyrobeno bylo 195   
kusů. Jedná o jednu z     
nejvyspělejších  
a nejmodernějších  
sériově vyráběných  
stíhaček na světě.  
 
 

 
Zdroj: [10] 
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3.3. Budoucnost stíhacího letectva 

3.3.1. Chengdu J-20 

Technické údaje Chengdu J-20 

Maximální rychlost 2 100 km/h 

Délka 20 m 

Rozpětí křídel 13 m 

Výrobce Chengdu Aircraft Industry Group 

 
Chengdu J-20 neboli „Mocný Drak” je prototyp dvoumotorového stíhacího letounu          

páté generace používajícího technologii stealth. Vývoj J-20 byl oficiálně zahájen v roce 2002             
a jeho první prototyp se dostal do vzduchu o devět let později - 11. ledna 2011 v Chengdu.                  
Výrobci však čelili nařčení, že nejde tolik o úspěch jeho vlastních inženýrů, ale spíš              
okopírování americké F-117 Nighthawk sestřelené v roce 1999 nad Srbskem. 

Číňané přišli s chytrým řešením, jak vyřešit vyklápění raket z bočních zbraňových            
šachet. U bočních šachet odpal střely není tak snadný jako u spodní šachty, kde vypuštění               
rakety zajistí gravitace. Vyklopení a odpálení rakety se musí provést v co nejkratším čase. V               
opačném případě se snižují letové schopnosti stíhačky a degradují stealth vlastnosti stroje.            
Čínští konstruktéři si byli vědomi tohoto nedostatku u ostatních stíhaček a přišli s novým              
řešením. Vyřešili ho kloubovým mechanismem, díky kterému se dveře zbraňové šachty           
okamžitě po vyklopení uzavřou. 

J-20 byl prezentován   
na letecké výstavě Airshow    
China 2016 v městě Zhuhai     
a do řadové služby by měly      
čínské “neviditelné” letouny   
vstoupit již od tohoto roku.  

O tomto letounu   
zatím není dostatek   
informací, někteří experti   
tvrdí, že americkému   
Raptoru se J-20 stále    
nevyrovná, ale uvidíme, co    
budoucnost přinese. 

 
Zdroj: [11] 
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3.3.2. Suchoj T-50 

Technické údaje Suchoj T-50 

Maximální rychlost 2 440 km/h 

Délka 19,8 m 

Rozpětí křídel 14 m 

Výrobce Komsomolskoamurské letecké výrobní sdružení 
J. A. Gagarina, Suchoj 

 
Suchoj T-50 je dvoumotorový stíhací letoun 5. generace, vyvinutý konstrukční          

kanceláří Suchoj pro ruské letectvo. První let letadla s prototypovým označením T-50-1 se             
uskutečnil 29. ledna 2010 v Komsomolsku.  

Společnost Suchoj v sobotu 17. prosince 2016 uvolnila fotografie sedmého letového           
prototypu ruského letounu páté generace Suchoj T-50, vyvíjeného v rámci programu PAK            
FA. Vzlétl již měsíc předtím - 17. listopadu, záběry však byly zveřejněny až po důkladném               
vyhodnocení. Tento letoun má předpoklady stát se skutečným králem nebes až do příchodu             
strojů takzvané šesté generace. 

Podle velitele Vzdušných a kosmických sil (VKS) Ruské federace generálplukovníka          
Viktora Bondareva jde vývoj bojového letounu páté generace dobře, prokazuje vynikající           
technické ukazatele a letové vlastnosti. I přes ekonomické a další potíže se podle             
Bondareva daří všechny termíny dodržovat. 

Letoun má potenciál zopakovat obrovský úspěch typové řady založené legendárním          
Suchojem Su-27, který je ve službě už třicet let a mnoho roků ještě bude. Ale o tomto                 
letounu platí to samé jako     
o čínském Chengdu J-20,    
musíme čekat, čeho   
dosáhnou v budoucnosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zdroj: [12] 
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4. Závěr 
 

Jak jsem již několikrát v práci zmínila, stíhací letouny patří k nejdůležitějším            
kategoriím vojenské techniky. Bavíme se o stovkách typů stíhaček, které se všechny nedají             
popsat na pár stránkách. Uvedla jsem zde alespoň nějaké zástupce, které čtenáři téma a              
technologie přiblíží. Jsme v 21. století a vzduchu vládnou pokročilé bojové letouny čtvrté i              
páté „neviditelné” generace. Mohlo by se to zdát předčasné, ale už nyní je ve vývoji               
generace stíhaček následujících. Můžeme být zvědaví, co přinese. 

Díky této práci jsem se dozvěděla spoustu nových informací jak o stíhacích, tak i              
celkově vojenských letadlech. K tématu mě přivedl dokumentární seriál a napsání této práce             
mi pomohlo kompletně porozumět všem odborným termínům. Ostatní čtenáře seznamuje s           
historií a vývojem letounů od první světové války až k současnosti. Následně se můžou              
detailněji dočíst o prvních stíhacích letounech a úspěšných stíhačkách Ruska, USA a            
Evropy. Účelem práce bylo vše zpracovat tak, aby textu rozuměl nejenom člověk v oboru,              
ale také laik.  
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