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1. Zlín Z-24 Krajánek – restaurátorský záměr

Na základě zkušeností ze stavby historického kluzáku SG-38 Schulgleiter, tehdy nejstarší 
úspěšně létající konstrukce kluzáku na našem území, jsme došli k rozhodnutí renovovat do 
letu schopného stavu historický kluzák české výroby. V roce 1999 jsme zahájili jednávání 
s Národním technickým muzeem v Praze,  zda  by  nezapůjčilo  větroň  Krajánek  ze  svého 
depozitáře k provedení opravy a znovuuvedení do provozu. Po jejich souhlasu následovalo 
jednávání  s  Úřadem pro  civilní  letectví,  který  po  připomínkovém  řízení  projekt  znovu 
zprovoznění Krajánka odsouhlasil. Následně jsme přivezli z depozitáře NTM na letiště Raná 
u Loun sbírkový předmět č. 35016 - odložený kluzák Zlín-24 Krajánek, OK-8560. 

Důkladná prohlídka ukázala, že vlivem špatného uskladnění je kluzáku ve velmi špatném 
stavu. Všechny dřevěné části konstrukce a potahu byly zčeřelé. Klihové lepené spoje ztratily 
své pojivé vlastnosti a na mnoha místech byl kluzák poškozený a nekompletní. Po pevnostní 
stránce  nedosahoval  původní  kluzák  úrovně,  která  by  umožňovala  provést  opravu  do 
letového stavu ani do výstavní podoby.

Po konzultacích s odborníky na výrobu dřevěných částí letadel a opakovaných analýzách 
zčeřelých dřevěných částí a lepených spojů, jsme zareagovali návrhem řešení, které ve svém 
důsledku  vedlo  nejen  k  znovu  zprovoznění,  ale  i  k  záchraně  sbírkového  předmětu 
samotného.

Bylo rozhodnuto postavit, podle původní firemní dokumentace (nyní Moravan – Aeroplanes 
a.s.  Otrokovice),  kluzák  nový.  Z  důrazem na  znovu použití  co  možná největšího  počtu 
původních dílů.

  

1.1 Popis provedených prací

Po  vyřízení  potřebných  formalit  s ÚCL,  uzavření  smluv  s MTM  Praha  a  Moravan  – 
Aeroplanes a získání odborníka na historické kluzáky ing. Jiřího Karase k výkonu funkce 
technického dozoru začala práce na rekonstrukci Krajánka. 

Z původního kusu byly vymontovány všechna kování a systémy řízení. Ty se po očistění a 
příslušných kontrolách staly spolu s původním výrobním štítkem historickým základem pro 
rekonstruovaný, nový kluzák OK-8560. Z původních originálních částí dřevěné konstrukce 
je v kluzáku použita přistávací lyže (dar od Jana Sýkory sen.), klín ostruhy, pedály nožního 
řízení, část sedačky pilota a dále kuličky na řídící páce, ovladači brzd a vyvážení. Podstatná 
část  konstrukce  kluzáku  je  vyrobena  současně  odpovídajícími  výrobními  postupy 
z nejlepších  materiálů  současnosti.  Technický  stav  rekonstruovaného  kluzáku  Z-24 
Krajánek,    OK-8560,  při  realizovaném  rozsahu  rekonstrukce,  použitých  materiálech, 
pečlivé technologii výroby za použití odpovídajících kontrolních mechanismů bez problému 
zaručuje dosažení přinejmenším stejných provozních parametrů, jako měly nové kluzáky 
z původní výroby. Vzhledem k dominantnímu rozsahu nově provedené stavby kluzáku při 
rekonstrukci  a  nedochovaným  provozním záznamům  k zabudovaným dílcům,  využitých 
z původního v.č. 255/1948, je nálet rekonstruovaného kluzáku   OK-8560, v.č. L-01/2006 
počítán od nuly.



1.1 Fotografie původního kluzáku  OK – 8560, v.č. 255, r.v. 1948

            

            



1.2 Fotografie rekonstruovaného kluzáku  OK – 8560



2 Technický popis

Kluzák  Z-24  Krajánek  je  školní  jednomístný  vyztužený  hornoplošník  celodřevěné 
konstrukce s polootevřeným pilotním prostorem. Na základní konstrukci kluzáku je použito 
kvalitní smrkové řezivo, překližka 1. jakosti je česká buková a finská březová.

2.1 Trup

Je šestihranného průřezu s příhradovou konstrukcí a tuhým potahem z překližky tl. 1,2 a 1,5 
mm. Pilotní prostor je opatřen shora snímatelným překližkovým krytem s větrným štítkem 
z polykarbonátu. Za hlavou pilota v prostoru mezi přepážkami 4 a 5 se nachází uzaviratelný 
zavazadlový prostor. Na horní části silové přepážky č.5 je nanýtováno hlavní kování pro 
připojení křídla, dole je nanýtováno kování pro připojení vzpěr. Na horní části přepážky č.6 
je nanýtováno hlavní kování pro připojení diagonálního nosníku křídla. Na přepážkách č.13 
a 14 je nanýtováno kování pro připojení stabilizátoru. Na konci spodního podélníku trupu je 
přilepen klín a přišroubována gumou odpružená ostruha s úchytem pro starty gumou. Na 
předním konci spodního podélníku trupu je přišroubován startovací hák s úchytem přistávací 
lyže. Ta je dále uchycena kováním s gumovými bloky na přepážkách č.3 a 5. V přídi trupu 
se nachází vypinač pro starty aerovlekem. Pro starty navijákem nebo autovlekem slouží buď 
spodní vypinač, umístěný na levé spodní části trupu před přepážkou č.4, nebo dva boční 
vypínače, umístěné za přepážkou č.3. Torzní trubka ručního řízení křidélek a výškovky je 
uložena  v kluzných  pouzdrech,  uchycených  na  přepážkách  č.3  a  5.  Pohyb  směrovky  je 
ovládán pedály s horním zavěšením na přepážce č.1. Přenáčení pohybu v trupu na výškovku 
a směrovku je lankové, křidélka a brzdy mají náhon táhly. Na všech koncích lanek jsou 

klasicky řemeslně provedeny záplety do srdíček.  

„Pumpičkový“ vyvažovací systém se nachází dole před řídící pákou. Mezi přepážkami č.3 a 
4  ve  uložena  vyjímatelná  sedačka  pilota  s vyjímatelnou  zádovou  opěrkou,  tvarově 
uzpůsobenou pro vložení padáku. Do přepážek č.4 a 5 jsou uchyceny čtyřbodové upínací 
pásy. Na pružně uložené duralové přístrojové desce se nacházejí základní letové přístroje 
výškoměr,  rychloměr,  variometr,  kompas  a  příčný  sklonoměr.  Prochází  zde  též  ovladač 
vypinačů vlečného lana.  Na levém boku pilotního prostoru je umístěn ovladač brzdících 
klapek s bajonetovým zámkem.

2.2 Křídlo

Má hornoplošné vzpěrové uspořádání s jedním hlavním nosníkem průřezu C. Obdélníková 
část půdorysu křídla má profil Sikorsky GSM, který od žeber č.15 ve vnějších  eliptických 
koncích plynule přechází do autostabilního profilu NACA M5. Přední část křídla s žebry a 
položebry je potažena diagonálně kladenou překližkou tl. 1,2 a 1,5 mm a tvoří torzní skříň. 
Před hlavním nosníkem je mezi žebry č.1 a 2 vložen krátký pomocný nosník. Za hlavním 
nosníkem mezi žebry č.1 ÷ 5 je vložen diagonální nosník, tvořící s potahem překližky tl. 1.5 
mm diagonální skříň.  Na pomocném nosníku křidélek, šikmo vsazeném od žeber č.9 ke 
koncům,  jsou  zavěšena  křidélka.  Jejich  konstrukce  vychází  z torzně  tuhého  skříňového 
nosníku.  Za  hlavním  nosníkem  mezi  žebry  č.6  ÷  9  se  nacházejí  vany  s odklopnými 
dřevěnými brzdami Prostor  okolo brzd je  potažen překližkou, stejně tak jako prostor za 
hlavním nosníkem mezi žebry č.15 a 16. Na hlavním nosníku je nanýtováno kování pro 
připojení vzpěry, převáděcích kladek a  pák ovládání křidélek. V kořenové části hlavního a 
diagonálního nosníku je nanýtováno kování pro vzájemné připojení polovin křídla na kování 



trupu.  Kování  na  pomocných  nosnících  pouze  vzájemně  spojuje  obě  poloviny  křídla. 
Křidélka jsou ovládána skrz křídlo protaženými  lanky s  klasicky řemeslně  provedenými 
záplety do srdíček.a brzdící  klapky zase duralovou torzní tyčí a pákami.  V polích mimo 
překližku  je  křídlo  s křidélky  potaženo  syntetickou  tkaninou  Ceconite  102  Superflite. 
Spojení polovin křídla je překryto pásem z duralového plechu. 

2.3 Ocasní plochy

Vodorovné ocasní plochy eliptického tvaru mají stabilizátor se dvěma nosníky s  přední částí 
potaženou překližkou, zadní část stabilizátoru mezi žebry je potažena syntetickou tkaninou. 
Samonosný  stabilizátor  se  ve  třech  bodech  připojuje  k trupu.  Na  stabilizátor  navazuje 
syntetickou tkaninou potažené  výškové kormidlo s jedním skříňovým nosníkem a  žebry. 
S trupem pevně spojená kýlová plocha je potažená překližkou, stejně tak jako spodní část 
směrového kormidla  a  skříňový,  torzně  tuhý  nosník.  Větší  část  je  potažená  syntetickou 
tkaninou.

2.4 Soustavy řízení

Jsou zevrubně popsány v předchozích popisech základních stavebních částí kluzáku – čl. 2.1 
a  2.2

2.5 Přistávací zařízení

Je zevrubně popsáno v popisu trupu – čl. 2.1

 
2.6 Potah

Pro potažení kluzáku je použita syntetická tkanina Ceconite 102 Superflite se zaručenou 
kvalitou  pro  použití  na  kluzáky.  Použitím  tohoto  materiálu  s odpovídající  technologií 
zpracování prokazatelně došlo k úspoře hmotnosti oproti původnímu provedení.  

2.7 Povrchová ochrana, zbarvení, nápisy 

Kovové části kluzáku jsou chráněny protikorozním pokovením a nátěrem. Veškeré vnitřní 
povrchy dřevěné konstrukce jsou chráněny dvojitým nátěrem jednosložkovým epoxydovým 
lakem.  Povrch  kluzáku  Zlín  Z-24  Krajánek,  OK-8560  je  barevně  sladěn  do  kombinace 
namořeného  dřeva,  s kontrastem  bílých  ploch  plátna  a  tmavě  hnědých  doplňků.  Vnější 
dřevěný povrch je  namořen Woodstain silnovrstvým lazurovacím lakem s UV filtrem na 
odstín Antique Pine, plátěné potahy jsou ponechány v původní bílé barvě. Na celý vnější 
povrch je poté aplikován vícevrstvý nástřik transparentním dvousložkovým polyuretanovým 
lakem s UV ochranou. Použitím této technologie, která je podmíněná dobrým řemeslným 
zpracováním,  je  umožněn efektní  pohled  na  klasickou  technologii  zpracování  dřevěné 
konstrukce kluzáku, kde nic není skryto pod vrstvou tmelu a barvy. Současně je dosaženo i 
úspory  hmotnosti  konstrukce.  V hnědé  barvě  jsou  provedeny  vzpěry  křídel,  sedačka  se 
zádovou  opěrkou  a  kryt  pod  stabilizátorem.  Hnědé  je  rovněž  historicky  tvarově  věrné 
provedení poznávacích značek OK-8560. Na kýlové ploše se nachází označení původního 
výrobního čísla a čísla provedení rekonstrukce. Na směrovém kormidle je umístěna česká 



vlajka, pod ní v černé barvě provedený historicky věrný nápis ZLÍN 24   KRAJÁNEK a pod 
ním  logo  NTM,  jakožto  majitele  kluzáku.  Na  obou  vzpěrách  dole  zhora  jsou  žlutě 
provedeny nápisy OK-8560. Krycí pás spojení polovin křídla, odklápěcí víčka montážních a 
kontrolních  otvorů  v křídle  a  trupu   a  nosná  trubka  na  zádi  trupu  jsou  ponechány 
v přírodním vzhledu leštěného duralu. 

2.8 Úpravy a vylepšení

Na kluzáku byly realizované drobnější úpravy, zaměřené na zvýšení tuhosti  draku. Je to 
například vložení diagonálních výztužných lišt bočních překližkových potahů trupu mezi 
žebra č.1 ÷ 12, nebo použití silnější překližky vnitřního vyložení pilotního prostoru mezi 
přepážkami č.2 ÷ 4 pro zvýšení pevnosti prostoru vsazení bočních vypínačů. 

3 Hlavní technická data

Rozměry:
Rozpětí 12,12 m
Délka 6,29 m
Výška 1,55 m
Plocha křídla 13,5 m2

Štíhlost 10,89 

Hmotnosti:
Hmotnost prázdného kluzáku 141 kg
Max. letová hmotnost 240 kg
Min. hmotnost pilota vč. padáku 69 kg
Max. hmotnost pilota vč. padáku 89 kg

Výkony:
Max. klouzavost 18
při rychlosti    55 km/h
Min. opadání 0,8 m/s
při rychlosti    52,4 km/h
Minimální rychlost  45,5 km/h
Max. rychlost na navijáku a autovleku 90 km/h
Max. rychlost v aerovleku 120 km/h
Max. rychlost v turbulenci 120 km/h
Max. přípustná rychlost v klidném ovzduší 180 km/h

Výchylky kormidel

Výškovka nahoru 21,5°  ± 1,0°
dolů 25,0°  ± 1,0°

Křidélka nahoru 21,0°  ± 1,0°
dolů 18,0°  ± 1,0°

Směrovka vpravo 24,0°  ± 1,0°
vlevo 24,0°  ± 1,0°



3.1 Přístrojové vybavení

Na přístrojové desce v pilotním prostoru jsou namontovány tyto přístroje:

Rychloměr typ RY 251,  rozsah 0 ÷ 250 km/h  (na Venturiho trubici)
Výškoměr typ LUN 1121.01,  rozsah 10 km
Variometr typ LUN 1141,  rozsah ± 5 m/s
Kompas typ LUN 1222.1
Příčný sklonoměr
Venturiho trubice je  umístěna  na  horním  dílu  přídě,  napájí  rychloměr,  výškoměr  a 

variometr

Schéma zapojení přístrojů

            

    venturiho trubice

S          D

    S  S        D     S

výškoměr rychloměr  variometr

3.2 Příslušenství, vybavení

- Čtyřbodové upínací pásy
- Ochranné povlaky na křídlo, trup a vodorovné ocasní plochy 
- Ochranný kryt Venturiho trubice
- Lékárnička
- Sada pomocného montážního nářadí
- Jednoduché lano pro vlek navijákem a autovlekem
- V - lano pro vlek navijákem a autovlekem
- Pomocný podvozek pro pohyb v hangáru
- Pomocný podvozek pro pohyb v terénu

Dále jako nadstandardní, nepovinná výbava
- Gumové pancéřované startovní lano
- Zachycovací nůžky pro start gumou
- Kotvící kolík nůžek pro start gumou
- Úchytové lano pro start gumou
- Zarážecí palice
- Přenosná, ruční radiostanice
- Ochranné brýle
- Letecká kukla
- Transportní vůz



3.3 Popis pilotního prostoru a ovladačů

1. Přístrojová deska je upevněna ve čtyřech odpružených závěsech.
2. Ovladač vypínače vlečného lana T žluté barvy, přitažením v podélném směru dojde 

k uvolnění vlečného lana ve všech instalovaných vypínačích.
3. Pedály nožního řízení jsou otočně zavěšeny, tlačením pat na pedály se ovládá směrové 

kormidlo v souhlasném směru. Poloha pedálů není běžně přestavitelná. 
4. Řídící páka pohybem v příslušném směru ovládá křidélka a výškové kormidlo.
5. Podélné  vyvážení s pružinovým  „pumpičkovým“  mechanismem,  kdy  stlačením  a 

přesunutím zelené  ovládací  kuličky dopředu se  kluzák vyváží  na „těžký na  ocas“  = 
pomalý let a přesunutím zelené ovládací kuličky dozadu se kluzák vyváží na „těžký na 
předek“ = rychlý let.

6. Ovladač brzdících klapek s kuličkou modré barvy je umístěn na levém boku pilotního 
prostoru. Uvolněním ze zámku bajonetové kulisy a přitažením dozadu dojde k otevření 
brzdících klapek.

7. Kryt kabiny je shora odnímatelný, uchycená na dvou bodech vzadu a jednom místě 
vpředu. Odejmutí se uskuteční zatažením ovládacího kroužku červené barvy a vyklopení 
krytu nahoru a dozadu. Na krytu kabiny je větrný štítek.  Lety na kluzáku je možno 
provádět bez krytu, pouze s ochrannými brýlemi.

            



3.4 Vlečné závěsy

Startovací hák a zadní úchyt

Používají se pro starty kluzáku gumovým lanem.

                       

Přední závěs

Používá se pro vzlet aerovlekem.

Boční závěsy

Používají  se  pro  start  navijákem  nebo  autovlekem  v souladu  se  zásadami  popsanými 
v oddílu čl. 6.4 a 6.5. Pro připojení se používá „V“ nástavce vlečného lana s klíči běžně 
používaného typu.



Spodní závěs

Používá  se  pro  start  navijákem nebo  autovlekem.  Pro  připojení  se  používá  jednoduchý 
nástavec vlečného lana, zakončený standardními kroužky.

Pevnostní pojistky vlečného lana

Pro aerovleky, navijáky a autovleky se používají vlečná lana s vloženými trhacími pojiskami 
o maximální pevnosti 5000 N. Nejnižší pevnost pojistky nesmí být menší než 2500 N.

3.5 Štítky a označení

Identifikační  štítek (odolný  proti  ohni)  s poznávací  značkou  kluzáku  je  připevněn  na 
přepážku č.4

OK-8560

Výrobní štítek původní je připevněn na levý bok trupu za přepážkou č.4

  

Výrobní štítek rekonstrukce je připevněn na levý bok trupu za přepážkou č.4



Štítek poznávací značky je připevněn na přístrojové desce

OK-8560

Štítek letových režimů a nejvyšších rychlostí je připevněn na přístrojové desce

Start gumovým lanem povolen
Max. rychlost autovleku 90 km/h
Max. rychlost na navijáku 90 km/h
Max. rychlost v aerovleku 120 km/h
Max. rychlost v turbulenci 120 km/h
Max. rychlost v klidném ovzduší 180 km/h 
Kompenzační štítek kompasu je připevněn na přístrojové desce

Štítek hmotností je připevněn na pravém boku pilotního prostoru

Prázdná hmotnost kluzáku 141 kg
Min. hmotnost pilot + padák69 kg
Max. hmotnost pilot + padák 89 kg
Max. letová hmotnost 240 kg

Štítek zákazů a provozních omezení je připevněn na pravém boku pilotního prostoru

Zákaz jiných letů než VFR ve dne
Zákaz létání v mracích
Zákaz akrobacie
Zákaz úmyslného provádění vývrtek
Zákaz létání v dlouhé vlně

Symboly ovladačů v kabině

Vypínač vlečného lana          

Brzdící klapky               



Vyvážení                         

Odhoz kabiny

Vnější značení

Poznávací (imatrikulační) značka je provedena v historicky věrné podobě

- Na obou stranách trupu  OK - 8560
- Shora na levém křídle  OK – a na pravém křídle  8560
- Zdola na pravém křídle  OK – a na levém křídle  8560
- Na obou vzpěrách  OK-8560 dole shora

Název kluzáku na obou stranách směrového kormidla je v historicky věrné podobě nápis 
ZLÍN 24  KRAJÁNEK

Česká vlajka na obou stranách směrového kormidla

Výrobní číslo původní  255 / 1948 na obou stranách kýlové plochy
Výrobní číslo rekonstrukce  L-01 / 2006 na obou stranách kýlové plochy

Označení kategorie  EXPERIMENTAL v rámci historicky věrné podoby  kluzáku, jakožto 
sbírkového předmětu Národního technického muzea není  provedeno. K umožnění tohoto 
řešení je využito ustanovení bodu č.4 Poradního oběžníku PO/TI – L8/A.5.2

4. Provozní omezení

4.1 Kategorie kluzáku, limity a omezení

EXPERIMENTÁLNÍ,  provoz pro vlastní vzdělání a rekreaci

Letový provoz kluzáku je limitován následujícími provozními omezeními:

-   Zákaz jiných letů než VFR ve dne
-   Zákaz létání v mracích
-   Zákaz akrobacie
-   Zákaz úmyslného provádění vývrtek
-   Zákaz létání v dlouhé vlně

-   Start gumovým lanem povolen



-   Max. rychlost autovleku VW =   90 km/h
-   Max. rychlost na navijáku VW =   90 km/h
-   Max. rychlost v aerovleku VT  =  120 km/h
-   Max. rychlost v turbulenci Vt   =  120 km/h
-   Max. rychlost v klidném ovzduší VNE = 180 km/h
Omezení hmotností:
-   Min. hmotnost pilot + padák     69 kg
-   Max. hmotnost pilot + padák    89 kg
-   Max. hmotnost v zavazadlovém prostoru    10 kg
-   Max. letová hmotnost    240 kg

4.2 Minimální vybavení

-   Palubní přístroje dle čl. 3.5
-   Čtyřbodové upínací pásy
-   Zádový padák (nad výšku letu 300 m)

4.3 Provozní letové pokyny - zdroje

-   Letová a technická příručka
-   Štítky a označení v pilotním prostoru

4.4 Barevné označení rychloměru

-   V  0 km/h (kontrolní označení proti pootočení skla) – bílé tečky
-   V  60 km/h (nejnižší doporučená rychlost přiblížení) – žlutý trojúhelník
-   VA 50 km/h – VS1 120 km/h (normální provozní rychlosti) – zelený oblouk
-   VNE 120 km/h – VA 180 km/h (horní rozsah zvýšené pozornosti) – žlutý oblouk
-   VNE 180 km/h (maximální nepřekročitelná rychlost) – radiální červenou čarou



4.5 Hmotnosti, poloha těžiště, ložný plán

4.5.1 Určení základních podmínek

Kluzák musí být před letovou zkouškou a vždy, kdy dojde k podstatné změně vybavení, po 
větších  opravách  draku,  nebo  větším  opravám  nátěru  zvážen,  aby  bylo  prokázáno 
nepřekročení  maximální  hmotnosti  prázdného  kluzáku  a  nepřekročení  rozsahu  polohy 
těžiště. 

Poloha těžiště se zjišťuje vážením kluzáku a měřením pásmem, s výstrojí, letovými přístroji, 
bez  padáku,  barografu  a  radiovybavení,  na  ověřených  vahách  a  následným  výpočtem. 
Kluzák je při tom ustaven s křídly v horizontu a trupem v základní rovině (horní boční hrana 
je vodorovná). 
Výsledky vážení se zaznamenají do Protokolu o vážení kluzáku Z-24. Poloha těžiště musí 
být v přípustném rozsahu, jinak je nutno namontovat dodatečné závaží.
Pro případ provozu kluzáku pilotem s nižší, než minimální hmotností lze hmotnost zvýšit 
použitím dodatečného závaží (polštář s olovem nebo pískem) na sedačce. Piloti s hmotností 
vyšší než 70 kg nesmí být dovažováni závažím do maximální hmotnosti. Případná zavazadla 
při provozu lze umístit v uzavřeném zavazadlovém prostoru.  

4.5.2 Zjištění hmotnosti a polohy těžiště prázdného kluzáku  (česká metoda)

G =  G1   +  G2   =
       
L  =   G1 . L1  +  G2 . L2    =        
                     G

Poloha těžiště T (centráž) prázdného kluzáku musí být ve vzdálenosti:

L = 2240 mm ± 2% ,  tj.   2240 ± 45 mm ,  tj.   2195  až  2285 mm 



4.5.3 Zjištění hmotnosti a polohy těžiště prázdného kluzáku  (britská metoda)

G =  G1   +  G2   =

X  =   G2 . L2  -  G1 . L1    =
                     G

4.5.4 Určení minimální hmotnosti pilota  PL - zadní centráž  (britská metoda)

Pro rozsah polohy těžiště kluzáku při letové váze pro  30% SAT

LL  =  357 mm  pro 30% SAT
LP  =  283 mm

PL  =  ( X – LL ) . G   =
              LL +  LP



4.5.5 Určení maximální hmotnosti pilota  PT - přední centráž  (britská metoda)

Pro rozsah polohy těžiště kluzáku při letové váze pro  26,4% SAT

LT  =  300 mm  pro 26,4% SAT
LP  =  283 mm

PT  =  ( X – LT ) . G   =
              LT +  LP

4.5.6 Ložný plán kluzáku pro polohu těžiště za letu v rozmezí 26,4% až 30% SAT

Hmotnost prázdného kluzáku G  = 141 kg

Maximální letová hmotnost GL = 240 kg

Minimální hmotnost pilota PL =  69 kg

Maximální hmotnost pilota PT =  89 kg  

Maximální zátěž v zavazadlovém prostoru PZ =  10 kg



5 Shrnutí

Nově  zrekonstruovaný  kluzák  OK-8560  vykazuje  dostatečné  hmotnostní  rezervy  oproti 
kluzákům z původní  výroby.  Pro  případné  použití  piloty  s větší  hmotností  je  možno  po 
dovážení  v ocase,  následném novém vážení  a  kontrolním výpočtu čerpat  rezervu možné 
zátěže v zavazadlovém prostoru.

Přílohy:

– 1999-11-19 záznam z prohlídky
– 2000-4-19 záznam z prohlídky
– 2001-2-22 záznam z kontroly
– 2002-1-19 záznam z kontroly
– 2002-2-23 záznam z kontroly
– 2002-4-7 záznam z kontroly
– 2003-6-21 záznam z kontroly
– 2003-11-18 záznam z kontroly
– 2004-4-2 záznam z kontroly
– Protokol o vážení kluzáku Z-24
– Letová a technická příručka pro kluzák Zlín Z-24 Krajánek
– NTM-oznámení o ukončení stavby
– CD ROM s fotodokumentací renovace

Jiří Leník ing. Milan Beneš

předseda rady aeroklubu



Záznam z prohlídky kluzáku  Z-24,  OK-8560,  v.č. 255

Datum: 19.11.1999

Přítomen: Jiří Leník, Jan Krejčí

Předkládá: Mgr. Miloš Josefovič

Místo: Depozitář NTM - Čelákovice

Stav:  Původní kluzák  OK-8560,  v.č. 255

Zápis: V ocelové  hale  depozitáře  NTM  v Čelákovicích  byly  předvedeny  demontované 
základní části kluzáku Krajánek,  OK-8560,  v.č. 255, které jsou vedeny jako sbírkový předmět 
v majetku NTM Praha, spadajícího pod Ministerstvo kultury České republiky. Do sbírkového fondu 
se tento kluzák dostal pravděpodobně koncem 60. let, kdy jej z dosud neznámých míst získal pro 
NTM pravděpodobně ing. Josef Krybus.

Pokud  se  týká  kompletnosti,  pak  se  dochovaly  všechny  základní  části  kluzáku. 
Dřevěná část konstrukce je poznamenána dlouhodobým nevhodným skladováním, lepení očividně 
ztratilo své vlastnosti a ve spojích nedrží. Stav kovových částí je vizuelně v dobrém stavu. V době 
prohlídky kluzák jako celek nedosahuje ani důstojné muzejní podoby, natož pak možnosti letového 
zprovoznění bez totální obnovy dřevěné konstrukce dle původní výrobní dokumentace. 

Zůčasnění Jiří Leník a Jan Krejčí z Aeroklubu Raná u Loun přislíbili přítomnému 
Mgr.  Miloši  Josefovičovi  z NTM  Praha,  že  v případě  kladného  jednání  s příslušnými  úřady  o 
možnosti  uvedení  kluzáku Z-24 Krajánek do  letového  provozu,  ať  už  by  se  jednalo  o  opravu 
stávajícího kusu,  nebo zcela novou stavbu s využitím použitelných originálních kovových částí, 
budou  vlastní  neziskovou  prací,  materiálovým a  finančním  přínosem  směřovat  úsilí  k uvedení 
jednoho  kusu  kluzáku  do  letového  stavu.  Tento  kus  v původní  historické  podobě  s původními 
letovými a provozními parametry, by byl dle dalších smluvních ujednání majetkem NTM Praha, 
vypůjčitelem a provozovatelem by byl Aeroklub Raná u Loun.

Zapsal: Jiří Leník



Záznam z prohlídky kluzáku  Z-24,  OK-8560,  v.č. 255

Datum: 19.4.2000

Přítomen: ing. Jiří Karas

Předkládá: Jiří Leník, Jan Krejčí

Místo: AK Raná u Loun – stará kuchyně

Stav: Prohlídka stavu původního kluzáku  OK-8560,  v.č. 255

Zápis: Kluzák  je  téměř  kompletní,  včetně  předního  a  spodního  vypínače.  Chybí  kryt 
pilotního prostoru, většina čepů křídel a vzpěr, kryt spojení křídel, kryt stabilizátoru, přístrojová 
deska s přístroji, venturiho trubice. Při prohlídce konstatováno vícečetné narušení základní dřevěné 
konstrukce  kluzáku,  včetně  překližkových  potahů  trupu  a  křídel.  Chybí  části   žeber  křídel  za 
nosníkem.  Lepení  dvousložkovým  lepidlem,  vzhledem  připomínající  Umacol  B,  je  na  mnoha 
částech zkřehlé, zvětralé a při manipulaci se vydroluje z lepených ploch.
Na místě  bylo  dohodnuto  pro  renovaci  použít  přiměřeně  zkontrolované  kovové díly  kluzáku a 
dřevěnou část konstrukce kluzáku vyrobit odpovídajícími výrobními postupy zcela novou, podle 
existující výrobní výkresové dokumentace a porovnáváním s dochovaným původním kluzákem v.č. 
255. Tímto způsobem se oprava kluzáku v.č. 255 fakticky posouvá do situace, kdy se vlastně jedná 
o stavbu nového kluzáku s využitím použitelných původních dílů.  V dalším  průběhu  bude 
vznikající kluzák označován kombinací původního výrobního čísla a výrobního čísla nového, tj. v.č. 
255/LDLK 02.  U nového kluzáku bude dosaženo minimálně srovnatelných pevnostních hodnot 
s novými kluzáky ze sériové produkce výrobce a může být uvažováno o původních provozních 
parametrech.

Zapsal: Jiří Leník

Stav. dozor: ing. Jiří Karas



Záznam z kontroly stavby kluzáku  Z-24,  OK-8560
v.č. 255/L-01

Datum: 22.2.2001

Přítomen: ing. Jiří Karas, ing. Jiří Bláha, Jan Sýkora st.

Předkládá: Jiří Leník, Jan Krejčí

Místo: AK Raná u Loun – nová kuchyně

Stav: Předložena hrubá stavba VOP, SOP, L + P hlavní nosníky s nalepenými předními 
částmi žeber a lištou náběžné hrany, diagonální nosníky křídel, přepážky trupu, kování.

Zápis: Konstatována  odpovídající  úroveň  stavby  předložených  částí.  Pro  vizuální 
pochybnosti bylo doporučeno vyrobit nové diagonální nosníky. 

Nebyla  průkazně  doložena  hodnota  pevnosti  materiálu,  použitého  na  původním 
kluzáku v.č. 255 a s tím eventuelní potřeba odvodíkování po galvanizaci.  Proto bylo stanoveno, 
zajistit  u původního kování provedení materiálového rozboru a změření pevnosti  v LOK Kbely, 
včetně zpracování posudku materiálového specialisty LOK Kbely. Na základě tohoto posudku bude 
následně postupováno.

Zapsal: Jiří Leník

Stav. dozor: ing. Jiří Karas
  



Záznam z kontroly stavby kluzáku  Z-24,  OK-8560, 
v.č. 255/L-01

Datum: 19.1.2002

Přítomen: Jiří Leník, Josef Mezera

Předkládá: Jan Krejčí

Místo: AK Raná u Loun – stará kuchyně

Stav: L + P křídlo s potaženými torzními skříněmi

Zápis: Byla provedena kontrola úhlu zkroucení v průběhu přední části křídel před hlavním 
nosníkem mezi žebry č. 1 – 21. Pro tuto kontrolu byly křídla ustaveny svým profilem do svislé 
polohy, náběžnou částí  nahoru.  Pro měření byla vyrobena navlékací šablona profilu pro průběh 
žeber  č.  1  –  15  a  šablona  profilu  koncového  žebra  č.  21.  U  obou  šablon  byly  dle  výrobní 
dokumentace  definovány  základní  –  nulové  čáry  nastavení.  Přikládáním šablon  s připevněným 
digitálním sklonoměrem DIGITEC byly obě křídla zkontrolovány a definovány oblasti geometrické 
neshody  s výrobními  podklady.  Následně  bylo  rozhodnuto  o  odřezání  a  opatrném  odbroušení 
překližkových potahů torzní skříně na obou křídlech v oblasti mezi žebry č. 9 – 21. Při této činnosti 
bylo konstatováno velmi dobré a spolehlivé slepení jednotlivých diagonálních soulepů překližek a 
velmi dobré přilepení k nosníku křídla a žebrům.

Zapsal: Jiří Leník



Záznam z kontroly stavby kluzáku  Z-24,  OK-8560, 
v.č. 255/L-01

Datum: 26.1. – 23.2.2002

Přítomen: Jiří Leník, Josef Mezera

Předkládá: Jiří Leník

Místo: AK Raná u Loun – stará kuchyně

Stav: L + P křídlo - potahování torzních skříní

Zápis: Pro nové potahování torzních skříní L + P křídla byly vyrobeny z U profilů nové 
ustavovací podpěry nosníku. Nosník s nalepenými předními žebry a lištou na náběžné hraně byl po 
nasazení kontrolních šablon s digitálním sklonoměrem zn. DIGITEC ustaven do patřičné polohy a 
připevněn k ocelové podpěře. Následně byly postupně potahovány jednotlivé úseky torzní skříně 
s prováděním průběžné kontroly úhlu zkroucení profilu dle podkladů z výrobní dokumentace.

Zapsal: Jiří Leník



Záznam z kontroly stavby kluzáku  Z-24,  OK-8560, 
v.č. 255/L-01

Datum: 7.4.2002

Přítomen: ing. Jiří Karas

Předkládá: Jiří Leník

Místo: AK Raná u Loun – stará kuchyně

Stav: Sestavené L + P křídlo s křidélky a brzdícími klapkami, přední a zadní část trupu.

Zápis: Bylo předloženo L + P křídlo, u kterého byly z důvodu nedosažení odpovídajícího 
geometrického tvaru v předcházejícím období vyměněny potahy torzní skříně mezi žebry č. 9 – 21. 
Dále byly předloženy dvě na sebe navazující, překližkou nepotažené části trupu – přední od špičky 
trupu za přepážku č. 7 a zadní před přepážkou č. 8 do č. 15. Po kontrole předvedených částí nebyly 
vzneseny omezující připomínky, které by bránily pokračování stavby.

Zapsal: Jiří Leník

Stav. dozor: ing. Jiří Karas



Záznam z kontroly stavby kluzáku  Z-24,  OK-8560, 
v.č. 255/L-01

Datum: 21.6.2003

Přítomen: ing. Jiří Karas

Předkládá: Jiří Leník

Místo: AK Raná u Loun – nová kuchyně

Stav: Smontovaný kluzák, trup v hrubé stavbě před potažením překližkou 

Zápis: Byl  předložen  kluzák,  smontovaný ze  všech  základních  částí,  včetně  nasazených 
kormidel a brzd, provizorně montážně instalovaného systému řízení a všech vypínačů. Po kontrole 
předvedených částí nebyly vzneseny omezující připomínky, které by bránily v pokračování stavby.

Zapsal: Jiří Leník

Stav. dozor: ing. Jiří Karas



Záznam z kontroly stavby kluzáku  Z-24,  OK-8560, 
v.č. 255/L-01

Datum: 18.11.2003

Přítomen: ing. Jiří Karas

Předkládá: Jiří Leník

Místo: AK Raná u Loun – stará kuchyně

Stav: Trup, z větší části potažený překližkou 

Zápis: Při předem neohlášené kontrole byl zkontrolován trup, u kterého probíhalo postupné 
potahování. Podstatná část je hotova, zbývá potáhnout přední část, část centroplánu a uzavřít část 
pod VOP.  Po kontrole  nebyly  vzneseny omezující  připomínky,  které  by  bránily  v  pokračování 
stavby.

Zapsal: Jiří Leník

Stav. dozor: ing. Jiří Karas



Záznam z kontroly stavby kluzáku  Z-24,  OK-8560, 
v.č. 255/L-01

Datum: 2.4.2004

Přítomen: ing. Jiří Karas Jiří
Ing. Bláha Jiří
Ing. Bádal Ondřej

Předkládá: Jiří Leník

Místo: AK Raná u Loun – nová kuchyně, venkovní prostor

Stav: Trup, křídla, VOP 

Zápis: Pro  průběžnou  kontrolu  stavby  byl  předložen  kluzák,  v základních  částech  trup, 
křídla a VOP. Do všech částí kluzáku byly namontované veškeré mechanické prvky řízení, u dále 
nerozebiratelných spojů jsou řádně zajištěné, ostatní spoje, se kterými bude ještě manipulováno jsou 
zajištěny dočasně. Veškeré vnitřní prostory jsou vylakovány. Trup  je  kompletně 
potažen  překližkou,  usazené  směrové  kormidlo.  Veškerá  mechanika  v trupu  je  namontována  a 
funkční, přístrojová deska není osazena přístroji. V trupu jsou namontovány vypínače pro všechny 
druhy startu v souladu s výrobní dokumentací původního výrobce. 

Křídla  s křidélky  a  brzdícími  klapkami  jsou 
kompletně  potažena  překližkou,  jsou  ve  stavu  před  potažením  syntetickou  tkaninou  Ceconite. 
Veškerá mechanika ovládání křidélek a brzdících klapek je namontována a je funkční, není dosud 
definitivním způsobem provedeno začepování a zajištění  brzd.

Vodorovné ocasní  plochy jsou kompletně dokončené  ve stavu před 
potažením syntetickou tkaninou Ceconite.    

Po kontrole předvedených částí  nebyly vzneseny omezující  připomínky, které by bránily 
v pokračování stavby. Přítomnými bylo doporučeno před potažením plátnem provést ochranný nátěr 
na duralovou torzní trubku brzd v obou křídlech. Bylo dohodnuto pokračování stavby do poslední 
prohlídky před záletem kluzáku.

Zapsal: Jiří Leník

Stav. dozor: ing. Jiří Karas


