
Hlava 7  

Výcvik    pilotov   motorových     padákových   klzákov  
   PPG ( powered paraglider ) 
 
      7.1. Po�iadavky pre zaradenie do výcviku 
 
          
 Vek najmenej    16   rokov.        ( do  18  rokov so súhlasom rodièov)   Dr�ite¾ preu
kazu pilota PK kvalifikácie  " B ", alebo pilot PK s náletom  minimálne 20 letových 
hodín,s kvalifikáciou " A ", alebo pilot  PK  s poètom �tartov 150  letov na PK  s  
 kvalifikáciou pilota PK " A ".  Zdravotné po�iadavky : spåòa�  po�iadavky pod¾a  
zdravotného osvedèenia  II triedy.  
  
     7.2. Preh¾ad cvièení 
 
 
      Kvalifi-            Èíslo                                                                                           Pozemná           Poèet  
       kácia             cviè.                  O B S A H                                                    príprava              letov 
                                                                                                                                        hod.  
      
                                 1a-j             Pozemná a teoretická príprava               10  
 
                                    1                Nácvik manipulácie s PPS                                                      *  
                                                      
                                    2                Nácvik �tartov a pristátí  bez                                                  5  
                                                       chodu  padák. pohonného 
                 systému.  
      
                                    3                 Nácvik �tartov, priameho                                                       5  
                                                        letu a prist. s PPS v chode  
      
                                   4                 Nácvik zákrut s PPS   o 15 - 90                                                  5  
     PPG                                         stupòov  
      
                                   5                  Nácvik vzletu z  rovnej                                                              20  
                                                        plochy a zákrut o 180- 
                                                            360 stupòov  
     
                                   6                 Nácvik pristátia do                                                                      10  
                                                       vymedzeného priestoru  
 
                                   7     Nácvik letu s návratom          1 
                            
 
          8   Preskú�ací let k získaniu                                                          1  
                                                       kvalifikácie pilota PPG  
 
                                               CELKOM                                                              10                      47  
 
    
  Odporúèaná då�ka jedného cvíèného motorového letu je 10  a�    15      min. Cvièn
é lety, vykonáva� v poveternostne k¾udnom prostredí,  bez  nárazového vetra,  
turbulencie a výskytu stúpavých  termických prúdov.POZEMNÁ PRÍPRAVA 
* - Poèet uvedení PK do letového stavu v cvièení è. 1 nie je presne urèený,  
Vykonáva sa a� do doby pokia¾ �iak dokonale neovláda tento cvik. 



      
 
 
7.3. Metodické pokyny 
 
      Cie¾ cvièenia 
      Vykonanie 

Hodnotenie 
 
 
      1a Preveri� fyzickú zdatnos� uchádzaèov o výcvik na motorových  
padákových klzákoch. 
 
           In�truktor si overí schopnos� jednotlivcov predov�etkým v  disciplínach : beh  
po rovine so zá�a�ou  30 kg do  vzdialenosti 30 m, 10 opakovaní vsporu  le�mo. 
 
      Podmienky splnenia : �iaci musia preukáza� dobrú fyzickú   kondíciu, úlohy  
musia plni� bez výrazných známok únavy, alebo vysilenia. �iak musí preukáza�  
v�estrannú pripravenos� pre dynamický rozbeh pri vzlete z  rovnej  plochy. 
 
 
 
1b Preskú�ací let �iaka MPG na klacickom PK 
 
  In�truktor si overí  schopnos� �iakov  samostatne vykonáva� �tarr ,let, pristátie. 
Podmienky splnenia :  �iak musí samostatne vykona� pred�tartovú prípravu -  
urèenie smeru vzletu, vybalenie PK, jeho ulo�enie do �tartovej polohy a  kontrolu  
stavu PK, ustrojenie do postroja - vykonanie predletovej kontroly. Treba klás� ve¾ký  
dôraz na zvládanie samotného  uvedenia PK do letovej  polohy, jeho kontrolu pri  
�tarte a udr�aní tejto polohy PK nad hlavou - �iak musí  vykonáva� túto úlohu bez  
zjavných problémov koordinácie.  �iak musí dobre zvláda� predný - klasický ako aj   
zadný - krí�ový �tart . Musí presne vedie� odhadnú� podmienky, kedy je vhodné  
pou�i� jeden s týchto spôsobov �tartovania a uvies� dôvody preèo sa tak rozhodol.  
�tart musí by� prevedený dôrazne bez predèastného sadania do postroja  
napomáhania si vztlakovaním vrchlíka PK a neprípustných pohybov tesne po �tarte
 nasadanie do postroja v malej vý�ke spolu so s�ahovaním riadiacích �núr smerom  
dole k postroju, alebo hneï po odpútaní od zeme pustit riadiace �núry a   
napomáha� si vo¾nými rukami do postroja. Nasadanie do postroja a jeho  
upravovanie musí by� prevedené v bezpeènej vý�ke a za vhodných podmienok  
pre tento úkon. Let musí prebieha� pokojne,  zásahy do riadenia musia by� plynulé  
bez trhavých pohybov koordinované.  Pristátie musí by� prevedené presne -  
správny rozpoèet na pristátie, odhad vzdialenosti na pristátie, správne urèenie  
smeru na pristátie ( proti vetru ), podrovnanie , dosadnutie na nohy bez snahy  
pada� do kolien, alebo na chrbát. �iak musí vedie� kontrolova� pád vrchlíka PK tak, 
�e po prístátí sa obráti tvárou k padajúcemu PK,aby usmeròopval jeho pád na zem 
presne pred seba, Je neprípustné  aby  bol pri tomto úkone �ahaný po zemi,  
prípadne vrchlík PK spadol po pristáti rovno na pilota.  
 
 
      1c Preskú�a� �iakov z vedomostí smernice ZL 1 s dôrazom na   Hlavu 3 -  
pravidlá lietania.    Zoznámi�    �iakov   s    poriadkom  prevádzkovej  plochy, na ktorej
bude vykonávaný výcvik. 
 



          
 In�truktor preskú�a �iakov z vedomostí smernice ZL 1 a    ïalej  zoznámi �iakov 
s poriadkom prevádzkovej  plochy a  zdôrazní : 
 
      - spôsob pohybu po prevádzkovej  ploche 
      - vyu�ite¾né smery pre vykonávanie vzletov a pristátí 
       - meteorologické podmienky v danom teréne 
   - nebezpeèné prúdenia, orografické preká�ky 
       - organizáciu prevádzky na danej  prevádzkovej  ploche a    spôsob     
         riadenia  letov 
           - prevádzkové obmedzenia 
          - bezpeènostné opatrenia 
 
Podmienky splnenia   :    �iak musí preukáza� ve¾mi dobré vedomosti  prebratej  látky
  
 
 
1d Zoznámi� �iakov so zvlá�tnos�ami  motorového paraglidingu. 
 
In�truktor zoznámi �iakov s mo�nými rizikami pri lietaní s motorovým padákom.  
Zdôrazní nutnos� dodr�iava� v priebehu výcviku na zemi i vo vzduchu v�etky pokyny 
a nariadenia  vyuèujúceho in�truktora.  Zdôrazní nutnos� re�pektovania v�etkých  
predpisov a dodr�iavania disciplíny, ktorá je urèujúcim faktorom celkovej   
bezpeènosti.  In�truktor zoznámi �iakov s rozdielmi medzi �tartom, letom a pristátím  
na motorovom padákovom klzáku. In�truktor sa sústredí na vysvetlenie vzletu,  
vplyvu giroskopického momentu vrtule na let PK,  upozorní na náhle zmeny �ahu  
vrtule a ich vplyv na ovládate¾nos� PK - zdôrazní plynulos� pridávania a uberania  
otáèok vrtule.  Popí�e spôsoby pristávania s motorom v chode, bez motora v  
chode, postupy pri núdzovom pristátí,   
 
 
 Podmienky splnenia   :   �iak musí preukáza� ve¾mi dobré vedomosti  prebratej
  látky 
 
      1e Zoznámi� �iakov s motorovým padákovým klzákom pou�ívaným pri  
výcviku motorového lietania, jeho kon�trukciou, stavbou, letovými 
 charakteristikami a letovou príruèkou. 
 
           In�truktor najprv predvedie   prípravu padákového klzáku,  ( ïálej  len " PK ")  
pri príprave PK vykoná in�truktá�   a  upozoròuje �iakov na mo�né chyby pri príprave 
PK.   Oboznámi �iakov s dôle�itými   spojmi, uzlami a zaistením   pevnostných prvkov,
 upozorní na nutnos�   pred ka�dým  �tartom prekontrolova� stav vrchlíka PK a  
nosných �núr.  V ïal�ej  èinnosti  zoznamuje  �iakov  s jeho  letovými  
charakteristikami    a     letovou     príruèkou.    Ve¾ký  dôraz kladie  najmä na správne  
rozlo�enie PK pred �tartom a úplnú vo¾nos� v�etkých nosných �núr. 
 
Podmienky splnenia   :    �iak musí preukáza� ve¾mi dobré vedomosti   prebratej  látk
y 
     
 1f Zoznámi �iakov  s  pohonným   padákovým   systémom,   jeho  kon�trukciou
, stavbou, prevádzkovými charakteristikami  a  letovou príruèkou. 
 
          
 In�truktor najprv  predvedie    prípravu  pohonného    systému   k  vzletu, pod¾a



 pokynov výrobcu pohonného systému,  uvedených,  v letovej príruèke pri príprave 
vykoná  in�truktá� a upozoròuje �iakov  na  mo�né   chyby pri    príprave. Oboznámi  
�iakov  s  technickými  parametrami  systému,  dôle�itými spojmi, uzlami a zaistením  
 pevnostných    prvkov    systému,      upozorní na nutnos� pred  ka�dým �tartom a po  
ka�dom pristáti, prekontrolova� stav      pohonného systému tak, ako to ká�e letová 
príruèka  pohonného padákového systému. 
 
Podmienky splnenia   :   �iak musí preukáza� ve¾mi dobré vedomosti   prebratej   látk
y 
 
1g Upozornenie na riziko úrazu vyplývajúce z rotujúcej vrtule. 
 
In�truktor dôrazne upozorní na v�etky nebezpeèenstvá úrazu, vyplývajúce z  
rotujúcej  vrtule, pre pilota samotného ako aj  pre jeho okolie.  Kladie dôraz na  
zabránenie kontaktu s rotujúcou vrtu¾ou na zemi pri spú��aní, vykonávaní motorovej
 skú�ky a vzlete.  Popí�e spôsob prístupu k PPS zo strany postroja, jeho uchytenie za  
tú èas� kon�trukcie ktorá, je najvzdialenej�ia od rotujúcej  vrtule.  Upozorní na  
mo�nos� prevrhnutia PPS  pri nevhodnom istení poèas zvy�ovania otáèok motora  
poèas zahrievania a motorovej  skú�ky.  Vysvetlí �akom nutnos� kontrolova� vo¾nos� 
okolitého priestoru  ( vo¾ný okruh pri spú��aní a skú�aní cca 10 m ).  Pri �tartovaní mus
í pilot pouèi� pomáhajúcu osobu o spôsobe prístupu, uchytenia za rám a  
manipuláciou s PPS  
 
 
 Podmienky splnenia  :  �iak musí preukáza� ve¾mi dobré vedomosti  prebratej  
látky 
 
      1h Nauèi� �iakov správne nastavi� závesný postroj    pripevnený    k    
 pohonnému systému a jeho pou�ívanie. Zoznámi� �iakov so spôsobom   ovládania  
PK   poèas motorového letu a poèas   bezmotorového letu. 
 
             In�truktor nauèí �iakov správne nastavova� závesný  postroj a jeho pou�ivanie
. Potom vykoná s ka�dým �iakom       cvièné    zavesenie na vhodný pomocný záves.
 Tu �iaci pod¾a   pokynov in�truktora nacvièujú èinnos� potrebnú k riadeniu      PK     s  
pohonným systémom v chode.    In�truktor zdôrazní        odli�nosti, ktoré sa vyskytujú  
pri riadení   motorového  padákového   klzáku.    Upozorní    na    výskyt    krútiaceho 
momentu,     ktorého vplyv, rastie priamo úmerne so zvy�ovaním otáèok           vrtule 
ana   zdanlivé   zvý�enie   uhlu   nábehu  PK  pri   motorovom lete. In�truktor popí�e  
èinnosti   ktoré   sú   potrebné   pri korekcii   dráhy   letu,   pri   pôsobení      krútiaceho   
  momentu    vrtule.    In�truktor    upozorní    na    nutnos�    narába�    s   akcelerátorom
 pohonného    systému     plynule.  Podmienky    splnenia    :    �iaci    musia        celkom 
samostatne    a    bez     chýb      pou�íva� závesný postroj pripevnený k pohonnému  
systému a  reagova� na pokyny in�truktora pri nácviku riadenia. 
 
Podmienky splnenia   :  �iak musí preukáza� ve¾mi dobré vedomosti   prebratej  látky 
 
     
 1i Zoznámi�       �iakov     so      spôsobom    vykonávania     motorového       vzlet
u,priamoèiareho letu,    zákrut,    pristátia,   mo�nými   chybami pri vykonávaní týcht
o 
prvkov  letu a rie�ením  mimoriadnych situácií poèas letu. 
 
          
 In�truktor   vysvetlí   �iakom   správnu pozíciu k �tartu pre   naplnenie komôr PK 



a tým ustavenie PK do letovej   polohy    a   následné zru�enie �tartovacej pozície.      
  In�truktor   porovná   �tart     klasického    PK    a motorizovaného    PK,    upozorní    na  
rozdielnos� spôsobu ich �tartov, porovná    ich   spoloèné   a odli�né prvky. In�truktor 
podrobne      preberie      problematiku    motorového      lietania    na    PK,    spôsoby   
 vzletu,    ovládania    PK    s     pohonným   systémom  v  prevádzke  a bez prevádzky, 
vyu�ívanie    krútaceho    momentu    vrtule,   jeho priamy a ved¾aj�í vplyv na pilotá�. 
Preberie   rôzne     situácie, ktoré  sa mô�u vyskytnú� pri lietaní a vysvetlí           spôsoby  
ich bezpeèného zvládnutia. 
 
      Podmienky splnenia : �iaci musia preukáza� ve¾mi dobré      teoretické  
vedomosti danej  problematiky. 
 
 
      1j  Nauèí� �iakov vykonanie predletovej prípravy a kontroly     PK    a   
pohonného padákového sýstému pred �tartom, vrátane   upnutia do postroja a  
prípravy k letu. 
 
          
 In�truktor    vykoná    zo     �iakmi v súlade s letovou príruèkou    PK a pohonnéh
opadákového systému, kontrolu vrchlíka,  �núr, riadiacich �núr, pripevnenia postroj
a padákového      pohonného     systému      k      popruhom    PK,     zaistenie     karabín
,     trojbodové      pripútanie    do     závesného postroja pohonného       systému. Pod¾
a  
letovej príruèky, in�truktor názorne           vykoná v�etky úkony   súvisiace s uvedením 
padákového     pohonného   systému     do      èinnosti.  V    ïal�ej   èasti    pozemnej    
  prípravy si �iaci nasadia pohonný padákový systém,  ochrannú    prilbu,  rukavice,  
presvedèia sa o správnom      ustrojení, potom uchopia akcelerátor, oká riadiacich  
 �núr, zadné popruhy nechajú volne zavesené na pleciach,         smerom na chrbát,  
uchopia predné popruhy pri kovových    krú�koch, ruky rozpa�ia a zohnú v lak�och,  
tak aby predné      popruhy mali napnuté nad hlavou a v �írke ramien. �iak           stojí  
3   a�   4 m   od   odtokovej    hrany   vrchlíka  a dbá o to,  aby nemal �núry cez dráhu  
rozbehu    a    mal    ich    volné,     bez     zauzlenia,      �iadna �núra nebola zachytená 
o ochranný rám  pohonného systému, alebo nebola priamo pod, alebo vo    vnútri 
ochranného rámu. 
 
      Podmienky splnenia : �iak musí pozna� správne vykonanie    predletovej  
prípravy a èinností pred vzletom. 
 
      Hodnotenie pozemnej prípravy nie je hor�ie ako 2. 
 
 
Letové cvièenia :  
 
     
 1. Nauèí� �iakov vykonáva� �tart PK do letovej   polohy,   kontrolu   a    udr�anie
 PK v letovej  polohe s primeraným  manévrovaním bez vzletu. 
 
           Vý�ka letu : 0 m 
           Sklon svahu : rovná plocha 
           Rýchlos� vetra do 5 m/s 
 
           In�truktor nauèí �akov uvies� PK   do  letovej   polohy   a    manévrovaním  
udr�a� tento PK èo najdlh�ie v letovej   polohe. �iak si nacvièuje predný ako aj  
krí�ový �tart.  Tým nauèí �iaka základným návykom ovládania PK pri   �tarte  s   
upnutím popruhov PK   na    ramenách.    Nácvik    sa   vykonáva   na   rovnej ploche,
 bez padákového pohonného  systému, len s postrojom urèeným pre tento systém. 
  



     
 Podmienky splnenia : �iak musí preukáza� bezchybné vykonanie   predného 
ako aj  krí�ového �tartu PK, s upnutím popruhov na  ramenách. 
 
      Hodnotenie úlohy è. 1 nie je hor�ie ako známkou 2. 
 
 
      2. Nauèi� �iakov vykonáva� vzlety zo svahu a pristátia   na  PK ( s padákovým 
 pohonným systémom mimo prevádzky ). 
 
           Vý�ka letu : 50 m 
           Sklon svahu : 1 : 3 
           Rýchlos� vetra do 5 m/s 
 
             Vykonanie : �iak vykoná samostatne pod doh¾adom   in�truktora  prípravu   ku
 �tartu. Na pokyn in�truktora sa     rozbehne a uvedie PK do letovej   polohy, prevedi
e kontrolu naplnenia komôr, pokraèuje v rozbehu a� do vzletu. Ku krátkodobému  
zvý�eniu vztlaku pou�ije riadiace �núry, ktoré pri�ahuje plynule k úrovni ramien.  
Súèastne   zvy�uje rýchlos� a�   dôjde  k  odpútaniu   od   vzletovej   plochy. V tejto  
fáze riadiace �núry uvolní pre zvý�enie   rýchlosti letu. �iak pri �tarte nesmie nasada� 
do   postroja skôr ako sa odpúta od vzletovej  plochy. Po   vzlete  udr�uje priamy let 
a pripravuje sa na pristátie. 
                 PRISTÁVACÍ MANÉVAR  :  V      závereènej fáze letu �iak  nasmeruje PK, tak  
aby pristával proti smeru vetra. Vo vý�ke 10 - 15 m nad pristávacou plochou nechá 
nabra� PK  rýchlos�. Takto nadobudnutú rýchlos�, �iak vyu�ije na   udr�anie smerovej 
stability a riadite¾nosti PK.  Vo    vý�ke    asi   2 m    bude   PK    plynule  dobrzïova�  tak, 
�e  poletí ponad   pristávaciu plochu rovnym ustáleným letom. V poslednej    fáze   
letu, PK   úplne zabrzdí a pristane bez dobehu,  prípadne   len  do  ¾ahkého kroku.  
Hneï  po pristátí sa otoèí  smerom k PK a usmeròuje jeho pád na zem tak aby  
nedo�lo   k vniknutiu   �núr, prípadne PK do ochranného rámu   pohonného systému
. 
 
      Podmienky splnenia  :    �iak    bezpeène �tartuje a pristáva, zvláda       
bezchybne pred�tartovú pripravu ako aj  úkony s PK hneï po      pristátí. 
 
      Hodnotenie úlohy è. 2 nie je hor�ie ako známkou 2. 
 
 
      3. Nauèi� �iakov vykonáva� vzlet zo svahu, priamy let,   stúpavý let a pristátie  
na PK ( s padákovým pohonným  systémom v prevádzke ). 
 
           Vý�ka letu : 100 m 
           Sklon svahu : 1 : 5 
           Rýchlos� vetra do 3 m/s 
 
          Vykonanie : �iak vykoná samostatné pod doh¾adom   in�truktora prípravu k  
�tartu. Na pokyn in�truktora    zvý�i akcelerátorom otáèky motora, rozbehne sa a  
uvedie    PK do letovej    polohy, prevedie kontrolu naplnenia komôr,     pokraèuje   v 
rozbehu   za podpory  maximálneho výkonu  pohonného systému. Ku  
krátkodobému zvý�eniu vztlaku       pou�ije riadiace �núry, ktoré plynule pri�ahuje   k   
úrovni    ramien,   prièom    s�ahovaním    riadiacej     �núry ( proti smeru           pôsobeni
a krútiaceho momentu ), kompenzuje vplyv         krútiaceho momentu na smer  
vzletu . Súèastne zvy�uje           rýchlos�    a� dôjde k odpútaniu od zeme. V tejto fáze   
  riadiace �núry uvolní pre zvý�enie rýchlosti letu, prièom     stále bere oh¾ad na  
pôsobenie krútiaceho momentu vrtule.     �iak musí vykona� vzlet priamo proti vetru,
 bez zjavného     náznaku vyboèovania zo smeru, prièom svoju dráhu koriguje            



pomocou riadiacich �núr PK.     �iak   nesmie   sadnú�   do   postroja skôr ako dôjde k 
odpútaniu od vzletovej plochy. Po vzlete a nastúpaní bezpeènej vý�ky ( cca 30 m ),
 �iak   zní�i akcelerátorom otáèky   vrtule   tak   aby    pokraèoval   v   ustálenom, 
priamom vodorovnom lete. Poèas letu  s motorom v prevádzke, �iak udr�uje priamy
 smer letu s�ahovaním jednej riadiacej �núry ( na stranu, proti  pôsobeniu ktútiaceho
 momentu ). V druhej polovici letu   �iak zvy�uje akcelerátorom otáèky vrtule,  
následne vykonáva stúpavý let v priamom smere, prièom riadiacou           �núrou ( n
a stranu, proti pôsobeniu krútiaceho momemtu  )    upravuje dráhu letu na priamy  
smer. Po dosiahnutí  urèenej vý�ky, �iak zní�i akcelerátorom otáèky vrtule.          
 
  V závereènej fáze letu, �iak nasmeruje PK proti smeru    vetra. Vo vý�ke 10 - 15
 m nad pristávacou plochou  vypne   pohonný systém za súèastného zvý�enia  
rýchlosti a vykoná    pristávací manéver tak ako je to popísané v bode 2. 
 
     
 Podmienky splnenia : �iak bezpeène �tartuje a pristáva, zvláda      bezchybne
 pred�tartovú prípravu, ako aj úkony s PK hneï po      pristáti. �iak pri vzlete zjavne  
nevyboèuje z dráhy vzletu,    citlivo pracuje s akcelerátorom, v dostatoènom  
predstihu pred      pristátím vypína chod pohonného systému. 
 
      Hodnotenie úlohy è. 3 nie je hor�ie ako známkou 2 
 
 
 
      4. Nauèi� vykonáva� �iakov zákruty o 15 - 90 stupòov 
 
           Vý�ka letu : 100 m 
           Sklon svahu : 1 : 5 
           Rýchlos� vetra do 3m/s 
 
           Vykonanie : �iak vykoná vzlet proti vetru. Priamym letom  nastúpa urèenú  
vý�ku. Po dosiahnutí stanovenej vý�ky    zaène vykonáva� nácvik zatáèok v rozsahu 
15 - 90 stuòov.   Z vodorovného letu �iak za primeraného zvý�enia otáèok vrtule  
akcelerátorom, plynule pri�ahuje pravú a ¾avú    riadiacu �núru, prièom vykonáva  
vyboèovanie PK do  strán z priameho smeru. �iak pritom musí bra� do úvahy  
pôsobenie krútiaceho momentu vrtule, ktorý nepriaznivo   ovplyvòuje zatáèanie PK
 proti zmyslu pôsobenia tohoto   momentu a naopak, podporuje zatáèanie PK na  
stranu jeho     pôsobenia. Nácvik zatáèok musí �iak vykonáva� v jednej   letovej  
hladine, bez výrazného klesania, alebo stúpania  pri zatáèaní. Zákruta o 90 stupòov 
v smere pôsobenia krútiaceho momentu : �iak súèastne mierne zvý�i  
akcelerátorom otáèky vrtule, povolí riadiacu �núru PK    ktorou kompenzuje krútiaci 
moment vrtule a mierne stiahne     riadiacu �núru na stranu zatáèania. Po vykonaní 
obratu     zní�i akcelerátorom otáèky vrtule, kompenzuje krútiaci  moment riadiacou
 �núrou a stabilizuje PK v novom smere  letu. Zákruta o 90 stupòov proti zmyslu  
pôsobenia    krútiaceho momentu : �iak mierne zní�i akcelerátorom    otáèky vrtule 
a stiahnutím riadiacej �núry vykoná   zatáèanie do po�adovaného smeru. Po  
vykonaní obratu �iak  zvý�i akcelerátorom otáèky vrtule, kompenzuje krútiaci           
moment a stabilizuje PK v novom smere letu. Po ukonèení    nácviku zatáèania, �iak 
zní�i letovú hladinu, nasmeruje   PK proti vetru a vykoná pristávací manéver pod¾a  
popisu v cvièení  èíslo 2. 
 
      Podmienky splnenia : �iak bezpeène �tartuje a pristáva, vykonáva v�etky  
úkony súvisiace s pred�tartovou prípravou ako aj  úkony s PK nasledujúce po pristátí
 bezchybne. Zvláda stúpavý let v priamom smere. zatáèky vykonáva v jednej  
letovej rovine bez výrazného stúpania, alebo klesania. Pracuje citlivo s  
akcelerátorom. Reaguje na krútiaci moment správnymi zásahmi   do riadenia. 
 
Hodnotenie úlohy è. 4 nie je hor�ie ako známkou 2. 
 



 
     
 5. Nauèi� �iakov vzlety z rovnej plochy za podpory   padákového pohonného
 systému, nauèi� zákruty o 180 - 360   stupòov. 
 
           Vý�ka letu : 100 m 
           Sklon svahu : rovná plocha 
           Rýchlos� vetra do 5 m/s 
 
           Vykonanie : Za pomoci in�truktora �iak vykoná vzlet z rovnej plochy. Pred  
vzletom �iak vykoná predletovú  pripravu. PK pripravený na vzlet z rovnej plochy  
musí ma�  vo¾né �núry, správny �tartovací tvar, ani inak nesmie by�   obmedzený  
jeho pohyb ( �núra pod kameòom, za kríkom,   zauzlená, medzi PK a pilotom musí  
by� vo¾ný priestor )   Pod¾a sily vetra si �iak navrhne najvýhodnej�í spôsob �tartu, buï 
predný, alebo krí�ový. In�truktor pomô�e  �iakovi s ustrojením do postroja,  
skontroluje jeho upnutie a v�etky dôle�ité spojenia PK s padákovým pohonným  
systémom a posúdi správnos� výberu spôsobu   �tartu z rovnej plochy a prípadné  
chybné rozhodnutie �iaka opraví s vysvetlením dôvodu preèo jeho výber     spôsob
u �tartu zmenil. Po zvládnutej predletovej príprave na�tartuje motor padákového p
ohonného systému, uvo¾ní priestor pred �iakom a dá pokyn k vykonaniu �tartu. 
 
           �TART Z ROVNEJ PLOCHY : �iak bude stá� 3 - 4 m od   odtokovej  hrany PK, 
zvý�i akcelerátorom otáèky vrtule na   maximum a rozbehne sa proti smeru vetru,  
uvedie PK do   letovej  polohy, skontroluje stav naplnenia komôr PK.  Súèastne bude
 �iak aktívnym behom po vymedzenej dráhe,  bez vyboèovania zo smeru, proti  
prúdeniu vetra, zvy�ova� rýchlos� a� po dosiahnutie vzletovej rýchlosti. Na       
krátkodobé zvý�enie vztlaku pou�ije riadiace �núry,  stiahnuté do vý�ky ramien,  
prièom kompenzuje stiahnutím  riadiacej �núry krútiaci moment ( na stranu, proti  
zmyslu   pôsobenia krútiaceho momentu ). �iak nesmie poèas �tartu,  alebo krátko
 po òom sada� do postroja. PK musí ma� takú  rýchlos� a stúpavos�, �e �iaka sám  
zdvihne zo vzletovej   plochy. Po odpútaní od vzletovej plochy bude �iak stúpa�          
 do bezpeènej vý�ky ( cca. 30 m ) kde prevedie usadenie do  postroja. �iak vystúpa 
priamym letom do urèenej  letovej     hladiny ( cca 100 m ) a zahájii  nácvik zákrut o  
180 - 360    stupòov. �iak pri nácviku zákrut vychádza z poznatkov  získaných pri pred
chádzjúcich cvièeniach. Zátaèku bude �iak zahajova� z priameho ustáleného letu.
 Zákruta o 180 stupòov na stranu pôsobenia krútiaceho momentu : �iak         súèastn
e mierne zvý�i akcelerátorom otáèky vrtule, povolí  riadiacu �núru PK, ktorou  
kompenzuje krútiaci moment  vrtule a mierne stiahne riadiacu �núru na stranu            
zatáèania. Po vykonaní obratu zní�i akcelerátorom otáèky  vrtule, kompenzuje  
krútiaci moment riadiacou �núrou   a stabilizuje PK v novom smere letu. Zákruta o  
180  stupòov proti zmyslu pôsobenia krútiaceho momentu : �iak  mierne zní�i  
akcelerátorom otáèky vrtule a stiahnutím riadiacej �núry vykoná zatáèanie do  
po�adovaného smeru. Po vykonaní obratu �iak zvý�i akcelerátorom otáèky vrtule,  
kompenzuje krútiaci moment a stabilizuje PK v novom smere letu. Zákruta o 360  
stupòov na stranu  pôsobenia krútiaceho momentu : �iak mierne zvý�i   
akcelerátorom otáèky vrtule, uvo¾ní riadiacu �núru ktorá   kompenzuje krútiaci  
moment a mierne stiahne riadiaciu  �núru na stranu do ktorej plánuje vykona�  
obrat. Po vykonaní obratu �iak zní�i otáèky vrtule kompenzuje   krútiaci moment a  
stabilizuje PK v smere letu. Zákruta  o  360 stupòov v smere pôsobenia krútiaceho  
momentu : �iak  mierne zní�i akcelerátorom otáèky vrtule a stiahnutím   
riadiacej �núry vykoná zatáèanie do po�adovaného smeru. V druhej polovici  
obratu �iak mierne zvý�i otáèky vrtule  aby v zátaèke hlboko neklesol a dokonèí  
zatáèanie. Po vykonaní obratu �iak zvý�i akcelerátorom otáèky vrtule, kompenzuje 
krútiaci moment a stabilizuje PK v smere letu.  �iak po vykonaní cvièenia zatáèania, 
zní�i letovú     hladinu, nasmeruje PK proti vetru a vykoná pristávací  manéver pod¾a 
bodu èíslo 2 na plochu, z ktorej   vykonal   vzlet. 
 



      Podmenky splnenia : �iak bezpeène �tartuje a pristáva,  vykonáva v�etky  
úkony súvisiace s pred�tartovou prípravou ako  aj  úkony s PK nasledujúce po pristát
íbezchybne. Zvláda stúpavý let v priamom smere. Zátaèky vykonáva v jednej letov
ej rovine bez výrazného stúpania, alebo klesania. Pracuje citlivo s akcelerátorom.  
Reaguje na krútiaci moment správnymi zásahmi do riadenia. Pri �tarte výrazne  
nevyboèuje zo vzletovej dráhy,      nenasadá po �tarte do postroja, správne  
rozhoduje o spôsobe      �tartu. 
 
      Hodnotenie úlohy è.5 nie je hor�ie ako známkou 2. 
 
 
      6. Nauèi� �iakov vykona� pristátie do vymedzeného priestoru. 
 
           Vý�ka letu : 100 m 
           Sklon svahu : rovná plocha 
           Rýchlos� vetra do 5 m/s 
 
           Vykonanie : In�truktor zopakuje zásady pre správny odhad  rozpoètu na  
pristátie od predom urèeného priestoru. Upozorní �iakov na mo�nos� opakovania  
pristávacieho manévru za podmienky vyu�itia pohonného systému pri   pokuse o  
pristátie. Zdôrazní vplyv vetra na uhol klesania    a stanoví základný tvar priblí�enia k 
priestoru   pristátia. �iak po �tarte nastúpa urèenú vý�ku a v urèenom tvare vykoná  
priblí�enie k miestu pristátia.  Pred samotným pristátím do vymedzeného priestoru  
vykoná  �iak oblet v bezpeènej vý�ke okolo miesta pristátia za  úèelom zistenia  
smeru prúdenia vetra, výskytu mo�ných   preká�ok brániacich pri pristávaní a zistení
 celkovej   situácie na pristávacej ploche a nasadí na pristátie do vymedzeného  
priestoru tak, aby pristátie realizoval na  oznaèenú plochu o rozmeroch 15 x 15 m. 
 
      Podmenky splnenia : �iak bezpeène �tartuje a pristáva, vykonáva v�etky  
úkony súvisiace s pred�tartovou prípravou ako aj  úkony s PK nasledujúce po pristátí
 bezchybne. Zvláda stúpavý let v priamom smere. zátaèky vykonáva v jednej  
letovej rovine bez výrazného stúpania, alebo klesania. Pracuje citlivo s  
akcelerátorom. Reaguje na krútiaci moment správnymi zásahmi do riadenia. Pri  
�tarte výrazne nevyboèuje zo vzletovej dráhy,   nenasadá po �tarte do postroja,  
správne rozhoduje o spôsobe      �tartu. Priblí�enie k miestu pristátia a rozpoèet na  
pristátie  a samotné pristátie do vymedzeného priestoru vykoná bez      vá�nej�ích  
problémov. 
 
      Hodnotenie úlohy è.6 nie je hor�ie ako známkou 2. 
 
 
7.  Nácvik letu s návratom. 
 
  Vý�ka letu : Pod¾a potrieb a predpisov ZL  1 
Sklon svahu : Rovná plocha 
Rýchlos� vetra :  do 5 m/s 
Vzdialenos� otoèného bodu : Minimálne 5 km - maximálne 10 km.  
 
Vykonanie :  �iak pod¾a zadania in�turktora vykoná let s návratom. Úèelom tohoto  
cvièenia je zoznámi� a nauèi� �iaka metóde zrovnávacej  orientácie. In�truktor  
vyznaèí tra� na mape. In�truktor spolu so �iakom preberú  podmienky uskutoènenia  
letu s návratom - vybavenie povolení na let,  zistenie poveternostnej situácie na  
daný termín uskutoènenia letu, pre�tudovanie orografie terénu - zistenie a  
oznaèenie výrazných orientaèných bodov pod¾a ktroých sa bude �iak poèas letu  



orientova� , stanovi�  predbe�ne èas letu, �iak spolu s in�truktorom ako jeho " èíslom "
 vykoná orientaèný let, In�truktor letí za �iakom v dostatoènej vzdialenosti  tak, aby  
ho neobmedzoval v lete,  v jeho rozhodovaní v orientácii a tak aby �iak nevyu�íval  
pozíciu in�truktora na orientáciu poèas letu.  V prípade omylu v �iakovej   orientácii   
in�truktor prevezme vedenie skupiny a dokonèí let.  
 
Podmienky splnenia  : �iak sa orientuje vmape,znaèí si orientaèné body,  Pripravuje 
sa na let, hodnotí vhodnos� meteorologickej situácie na uskutoènenie letu,  
vykonáva predletovú kontrolu, samostatne �tartuje, letí po stanovenej  trase,   
orientuje sa pod¾a mapy, dodr�iava stanovenú trasu a vý�ku letu. Po návrate z  letu  
robí  pristávací okruh, rozpoèet na pristátie, pristáva proti smeru vetra. Po pristátí  
kontroluje PK, vykonáva poletovú kontrolu. 
 
Hodnotenie úlohy è.7 nie je hor�ie ako známkou 2 
 
 
      8. Preskú�ací let k získaniu kvalifikácie pilota PPG. 
 
Vý�ka letu : Pod¾a potrieb a predpisov ZL  1 
Sklon svahu : Rovná plocha 
Rýchlos� vetra :  do 5 m/s 
Vzdialenos� otoèného bodu : Minimálne 5 km - maximálne 10 km.  
 
          
 Vykonanie : �iak vykoná po jednom  lete  cvièenia è.6 a è.7 s  plnením prvkov
 pilotá�e urèených skú�ajúcim in�pektorom. 
 
      Podmienky splnenia : Prvky pilotá�e z cvièenia è. 6 urèené skú�ajúcim  
in�pektorom vykonáva bezchybne. Pristáva do vymedzeného priestoru, vykonáva 
èinnosti súvisiace s kontrolou pádu PK na plochu tesne po pristáti.  �iak samostatne 
vykonáva  prípravu na let  s cvièenia è. 7.  Samostatne zabezpeèuje dôle�íté  
povolenia a zis�uje podmienky pre vykonanie letu. Robí prípravu na let vyznaèuje  
do mapy orientaèné body, stanoví pribli�ne dobu trvania letu, Vykonanie letov  -   
kontroluje PK a pohonný padákový systém. Bezpeène  vzlieta z rovnej plochy.  
Správne nastupuje na tra� letu s návratom -  pri návrate robí okruh na pristátie zis�uje
vhodnos� plochy na pristátie, robí rozpoèet na pristátie, pristátie realizuje správne  
proti vetru. 
 
      Hodnotenie úlohy è.8 nie je hor�ie ako známkou 2. 
 
 
Povinný nálet hodín na udr�anie licencie pilota PPG a skú�obného pilota PPG 
 
 Povinný roèný minimálny nálet hodín na udr�anie pilotnej licencie PPG je  
stanovený na 15 letových hodín na PPG. Povinný roèný minimálny nálet hodín na  
udr�anie pilotnej licencie Sku�obný piot PPG je stanovený na 30 letových hodín na 
PPG. Povinný roèný minimálny nálet hodín na PPG sa pre absolventov kuzu PPG   
zaèína ráta�  od nasledujúceho roku po skonèení kurzu PPG.  

Pri nesplnení stanoveného poètu letových hodín na udr�anie licencie pilota 
PPG a skú�obného  pilota PPG si mô�e obnovi� licenciu u in�truktora PPG splnením  
úlohy výcvikovej osnovy è. 5,6,7,8 - skú�obný pilot PPG musí do 1 roku odo dòa  
ukonèenia obnovovacieho kurzu  nalieta� 50 letových hodín na PPG. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
V�EOBECNÉ ZÁSADY VÝCVIKU  
 
Výuku realizuje a za plnenie v�etkých cvièení,  zodpovedá iba in�truktor výcviku s  
oprávnením na výuku motorového paraglidingu, alebo in�pektor motorového  
paraglidingu.  
 
Poèet �iakov na jedného in�truktora v jeden letový  výukový deò je maximálne 3  
�iaci . Poèet PPS a PK zodpovedajúcich fyzickým a hmotnostným danostiam je  
1 PPS a PK vhodných typov na 3 �iakov. Poèet  in�truktorov na jednej  prevádzkovej 
ploche v jeden výukový letový deò je  2 in�truktory   a  6 �iakov.  Poèas  letovej výuky
 sa na prevádzkovej  ploche na ktorej  prebieha letový výcvik pilotných �iakov  
nesmie vykováva� iná letová èinnos� ako výuka �iakov, alebo iná èinnos�. ktorá  
by bránila, alebo inak ohrozovala bezpeènos� èi plynulos� vykonávaných cvièení. 
 
Po�iadavky na prevádzkovú plochu :  Minimálna ve¾kos� prevádzkovej  plochy  
urèená pre výcvik vzletov a pristátí  pilotov �iakov PPG je 300 x 100 m. Podklad  
prevázkovej  plochy musí by� rovný bez nerovností a preká�ok brániacich  
bezpeènému rozbehu pri vzlete alebo dobehu pri prístátí a aby umo�òoval také   
rozlo�enie PK pred �tartom, ktoré by nebránilo jeho bezpeènému a  
kontrolovanému uvedeniu do vzletovej  polohy. ( napr. vhodný podklad pre  
prevádzkovú plochu - pokosený trávnik s odstránenými zvy�kami pokosenej trávy,  
betónový, alebo asfaltový  podklad ).   Prevádzková plocha nesmie by�  
preru�ovaná  �iadnymi  preká�kami,  napr.  cestami, kanálmi, budovami, el.  
vedeniami. stromoradiami,  prípadne inými preká�kami brániacimi bezpeènému  
vzletu, alebo pristátiu �iakov.  Prevádzková plocha nesmie by� v zakázaných  
priestoroch, tak aby  prípadné výcvikové lety ktoré sa uskutoènia z tejto plochy  
nezasahovali svojou dráhou do týchto priestorov.  Èlenitos� terénu,  tvar, alebo   
prípadné preká�ky na prevádzkovej  ploche nesmú bráni� preh¾adu in�truktora o  
èinostiach ktoré sa na danej  ploche odohrávajú v reálnom èase.  Prevádzková   
plocha musí by� umiestnená tak,aby sa nevyskytovala v zóne nebezpeènej   
orografickej  turbulencie.  Celkové umiestnenieprevádzkovej  plochy by malo by�  
také aby v prípade potreby núdzového pristátia bolo toto pristátie pokia¾ mo�no  
vzh¾adom na danú situáciu maximálne bezpeèné.  
 
Èasové obmedzenie výcviku : Doba výcviku nesmie presiahnut12 mesiacov. Ak  
dôjde pri výcviku k prestávke vo výuke lietania na dobu dlh�iu ako 14 dní, �iak  
opakuje posledne precvièovanú úlohu pokia� ju nezvládne na vyhovujúce   
hodnotenie.  Poèty cvièných letov - od cvièenia è, 3 vrátane  -  vykonaných v   
jeden deò �iakom nesmú prekroèi� poèet 3 lety za deò.  
 
Poèty letov :  Stanovené poèty letov pri cvièeniach sú minimálne a in�truktor je  



oprávnený v prípade potreby ich zvý�i�,  pokia¾ �iak stanovené cvièenie nevykoná  
s po�adovaným minimálnym hodnotením na postup na ïal�ie cvièenie. 
 
Postupnos� výcviku :  Letové cvièenia musia by� precvièované postupne za sebou  
ako nasledujú vo výcvikovej  osnove.  Teoretická príprava sa preberá postupne -  
pred letovou èas�ou, prípadne in�truktor mô�e zvoli� výklad teoretických èasti spolu
 prvými dvoma letovými cvièeniami. 
 
Typy padákových pohonných systémov, padákových  klzákov a postrojov  
urèených pre výcvik : Pri letovej èasti výcviku je mo�né pou�íva� iba PPS a PK  
spåòajúci predpoklady uvedené v ZL 1 na cvièný PPS a PK. 
  
Teoretická príprava : Teoretická príprava sa vykonáva samostatne pred zahájením 
letového výcviku, alebo poèas prvých dvoch letových cvièení.  Musí sa úplne  
zabezpeèi� zvládnutie preberaných okruhov látky. Poèet hodín urèených pre  
zvládnutie tejto èasti výcviku je minimálny a pod¾a potreby in�truktor mô�e  poèet  
hodín urèených na prípravu zvý�i� pokia¾ �iaci preberanú látku nezvládnu na  
po�adovanej  úrovni.   
Teoretická príprava sa skladá z týchto okruhov :  
- AERODYNAMIKA 
- METEOROLOGIA 
- NÁUKA O LIETANÍ 
- STAVBA A KON�TRUKCIA 
- NÚDZOVÉ POSTUPY 
- PREDPISY 
- ZDRAVOVEDA 
 
Údaje o vý�ke , sklone svahu, rýchlostiach vetra v jednotlivých  cvièeniach :   
Vý�ka letu : vý�ka nad terénom pri ktorej  sa  zaèína vykonáva�  stanovená  úloha 
Sklon svahu : rozumie sa  pomer vý�ky k jeho då�ke. 
Rýchlos� vetra : hodnota udávaná v m/s uvedená pri jednotlivých cvièeniach je  
maximálnou hodnotou pre vykonanie daného cvièenia.  Jedná sa o najvy��iu  
hodnotu sily vetra meranú anemometrom pri ustálenom  prúdení.  
 
Povinné minimálne vybavenie �koly pri ka�dom letovom výcviku :  
- anemometer 
- prostriedky prvej  pomoci 
- spojovacie prostriedky so strediskom rýchlej  zdravotnej  pomoci. 
- ukazovate¾ smeru vetra - veterný rukáv na pristávacej  ploche,  
 
Hodnotenie výcviku : In�truktor hodnotí �iaka pomocou �tvorstupòovej  stupnice.  
In�truktor hodnotí ka�dý let �iaka samostatne a hodnotiacu známku zapí�e do  
osobného listu �iaka k splnenej  úlohe.  
 
1   - cvièenie vykonané bez chýb 
2   - cvièenie vykonané s drobnými chybami, �iakom vèas a správne  
 korigovanými. 
3   - cvièenie vykonané so záva�nej�ou chybou  �iakom správne 
 korigovanou,  alebo drobnou chybou, �iakom nekorigovanou, prípadne 
 neskoro koordinovanou. 



4   -  cvièenie prevedené nedostatoène - chyby  opravované neskoro, 
 prípadne  vôbec. 
 
Hodnotiace prvky v�eobecne :  
 
- príprava k letu 
- priebeh �tartu 
- vykonanie letu pod¾a predpísaného  letového cvièenia  
- rozpoèet na pristátie 
- pristátie 
- poletová kontrola 
 
  Závereèné preskú�anie : Vykonáva ho in�pektor motorového paraglidingu  
spolu s in�truktorom ktorý viedol výuku �iaka.  �iak si mô�e ku skú�ke prizva� pilota s  
príslu�nou kvalifikáciu MPG. Záverèné preskú�anie sa musí vykona� do 12 mesiacov 
 odo dòa skonèenia výcviku vykonaním úlohy è. 8. Skú�ku  je mo�né 2x opakova� p
o absolvovaní doporuèených cvièení pod¾a výcvikovej osnovy. 
 
 Postup pri vykonaní skú�ky z teoretickej èasti výcviku :  
Teoretická  skú�ka bude vykonaná najneskôr do 12 mesiacov odo dòa skonèenia  
výcviku. 
Skú�ajúci pripravý obálky s nadpismi jednotlivých okruhov otázok. Do nich vlo�í   
jednotlivé otázky na samostatných papieroch. �iak si z ka�dej  obálky vyberie po  
jednej  otázke.  Skú�ajúci  preèíta otázky �iakovi a umo�ní mu vykona� skú�ku.   
Skú�ka sa vykonáva písomne. Na vykonanie skú�ky má �iak  èasový limit 90 min. Od 
okamihu výberu otázok 
Formulár na vykonanie písomnej  skú�ky obsahuje :  
Meno a priezvisko �iaka,rodné èíslo, adresa. Oznaèenie typu kurzu , dátum  
vykonania písomnej skú�ky. Otázky   
Súk�ajúci po danom èasovom limite ukonèí skú�ku. Prevezme od �iaka  
vypracované otázky. Skú�obná komisia vykoná  ich hodnotenie a oboznámi s  
výsledkom skú�ky �iaka. Skú�ku je mo�né 2x opakova� po absolvovaní doporuèený
ch cvièení pod¾a výcvikovej osnovy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
OKRUHY  OTÁZOK  PRE  TEORETICKÚ  ÈAS� SKÚ�KY PILOTA PPG 
 
AERODYNAMIKA 
 
Rozdelenie tlaku vzduchu na tlak statický a dymamický. Vzájomné závislosti. 
 
Laminárne  a turbulentné prúdenie - popis prúdení, rozdiely, prejavy, výskyt. 
 
Odpor. Závislosti na tvare, ve¾kosti plochy a rýchlosti. 
 
Obtekanie leteckého profilu, vznik vtlaku, závislos� na rýchlosti obtekania. 
 
Uhol  nábehu - súvislosti so zmenami vztlaku a odporu, rozlo�enie tlaku na profile. 
 
Ako pôsobia zmeny uhlu nábehu na PK 
 
Rýchlostná polára - význam, princíp 
 
Rozlo�enie vztlaku na vrchlíku, Zatáèanie PK 
 
Úplav za PK - základný princíp vzniku javu. 
 
Kåzavos� ako vz�ah medzi doprednou a vertikálnou rýchlos�ou. 
 
Vplyv vetra na kåzavos� a rýchlos� PK vzh¾adom na zem a vzh¾adom na prostredie. 
 
Výpoèet plo�ného za�a�enia 
 
Aerodynamika vrtule, úèinnos�, vrtu¾ový vír. 
 
Reakèný moment vrtule, vplyv reakèného momentu vrtule na pilotá�. 
 
Vplyv zmeny �ahu vrtule na pilotá�.  
 
 
METEOROLÓGIA 
 
Teplota, zmena teploty na základe zmeny vý�ky. 
 
Tlak, jeho zmena s vý�kou. Vplyv teploty na tlak. 
Relatívna vlhkos� vzduchu. 



 
Základné znalosti o adiabatickch dejoch. 
 
Katabatické a anabatické prúdenie,  Horské a údolné prúdenie. 
 
Základné rozdelenie oblaènosti pod¾a druhu,tvaru a vý�ky. 
 
Súvislos� poèasia s výskytom jednotlivých druhov oblaènosti. 
 
Princíp ohrievania atmosféry. Nerovnomernosti v ohrievaní atmosféry od zemského 
povrchu.  
 
Vznik termických prúdení. Základné podmienky vzniku, denný a noèný chod. 
 
Frontálne systémy, ich rozdelenie, rýchlosti postupu, nebezpeèenstvo vyplývajúce  
z ich postupu - studená fronta 1 a 2 druhu v teplom období roku. 
 
Zvlá�tnosti  termického prúdenia v horách. 
 
Föhn. Znalos� javu, nebezpeèenstvo. 
 
Turbulencia vyvolaná terénnymi preká�kami. Záveterný rotor - jeho výskyt, 
nebezpeèenstvo.  Závislos� vzniku turbulencie na rýchlosti prúdenia a tvaru  
preká�ky.   
 
Bríza. Znalos� javu. 
 
Búrky - základné princípy vzniku. Nebezpeèenstvo. 
 
 
NÁUKA O LIETANÍ 
 
Pomenovanie základných èastí vrchlíku PK, Jeho údr�ba, materiály. 
 
Vplyv verta na �tart, zatáèanie, rýchlos� vzh¾adom na zem na prostredie, kåzavos� a  
pristátie. 
 
Predletová kontrola. 
 
Prepoèet kilometrov za  hodinu na metre za sekundu a naopak. 
 
Urèovanie smeru vetra. 
 
Technika aktívnej  pilotá�e v turbulencii. 
 
Zvlá�tnosti vzletu a letu vo ve¾kej nadmorskej vý�ke. 
 
Trimovacie zariadenie na PK, speed systém. Funkcia pou�itie.  
 
Èítanie mapy. 



 
Stavba a kon�trukcia padákového pohonného systému a padákového klzáku. 
 
Motory, vrtule - pou�ívané ko�trukcie,  pravidlá údr�by. 
 
Vzájomná závislos� zásahov do riadenia a zmien �ahu vrtule pohonnej  jednotky. 
 
Zatáèka po a  proti reakènému momentu vrtule. 
 
 
 
STAVBA A KON�TRUKCIA  
 
Základné èasti vrchlíku PK, Jeho údr�ba, pou�ité materiály  
 
Vplyv prevádzky na fyzikálne vlastnosti vrchlíku. 
 
Hlavné èasti kon�trucie postroja, rámu, PPS, ich úèel, funkcie a pou�ívané materiály
. 
 
Motor -  hlavné èasti, funkcie, nastavovanie, prevádzkové charakteristiky,  
modelové poruchy,  
 
Karburátor - typy,  hlavné èasti, funkcie, nastavovanie, zmena zlo�enia zmesy na  
základe vý�ky, nastavenia  , spôsob pripravovania palivovej zmesy, Vplyv  
bohatosti zmesy na chod motora, údr�ba.   
 
Vrtule - materiály, charakteristiky, namáhanie vrtule, po�iadavky na pevnos�. 
 
 
 
NÚDZOVÉ POSTUPY 
 
Asymetrické zaklapnutie, reakcie PK, rie�enie situácie. 
 
Prebrzdenie PK, rekcia PK, rie�enie situácie. 
 
Pretrhnutie riadiacej �núry poèas letu, rie�enie situácie. 
 
Núdzové pristátie do lesa na strom. Listnatý - ihliènatý. 
 
Núdzové pristátie do vody. 
 
Núdzové pristátie na rovnú a �ikmú strechu domu. 
 
Pou�itie zálo�ného padáku. Údr�ba. 
 
Porucha PPS - rie�enie. 
 
 



 
PREDPISY 
 
ZL 1  -    Hlavy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,   ( Toto mi prosím�a pripomeò,  musím ti tieto predpisy
 posla�, lebo sa budú meni� ) 
 
 
 
 
ZDRAVOVEDA 
 
Zásady privolania rýchlej  zdravotníckej  pomoci. 
 
O�ivovací proces - dýchanie z úst do úst, masá� srdca. Rytmus vdychovania a  
stláèania srdeènej krajny. 
 
Poradie o�etrenia �ivotu nebezpeèných poranení ( krvácanie z tepny, �ilové  
krvácanie, zástava dýchania, zástava srdeènej èinnosti, pneumotorax ) 
 
O�etrenie zlomenín 
 
Zastavenie tepnového krvácania. 
 
Stabilizovaná poloha. 
 
Nebezpeèenstvo poúrazového �oku. 
 
Èinnos� pri podozrení na úraz chrbtice, pri �oku. Stabilizovaná poloha. 
 
Zásady privolania zdravotníckej  pomoci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PO�IADAVKY NA CVIÈNÝ  PADÁKOVÝ POHONNÝ SYSTÉM A PADÁKOVÝ KLZÁK  
POU�ÍVANÝ PRI VÝCVIKU PILOTOV MOTOROVÉHO PARAGLIDINGU - PPG POD¼A  
OSNOVY ZL - 3 
 
RÁM :  Pevnej  kon�trukcie  : nerozoberate¾ný  
     duralový  -  materiál : dural alumínium STN 42 42 01, alebo  
           super dural   STN  42 42 03  a lep�í 
                   oce¾vý      -  materiál : kon�trukèná oce¾  STN 11 523 a lep�í 
Kon�trukcia rámu a ochrannej  obruèe  vrtule    musí    by�    z    kovového    materiálu.
  
( �iadne plastové materiály ). Kon�trukcia rámu nesmie poèas urèenej doby  
prevádzky javi� �aidne prvky deformácie spôsobené poèas letovej  prevádzky -  
ohnuté motorové ló�e, deformovaná ochranná obruè, iné deformácie kon�trukcie
 Rám musý by� zosilnený  na spodnej èasti kon�trukcie na mieste kde najèastej�ie  
dochádza ku kontaktu kon�trukcie rámu so zemou.  Vo vý�ke rozpa�ených rúk  
pilota �iaka dvojitá výstuha obruèe rámu z trubiek priemeru z  ktorej  je obruè rámu -
 vnútorná vzdialenost výstuh min. 100 mm - max 125 mm.  Ochranný výplet  
kon�trukcie rámu vyhotovený zo silónovej  nite  priemeru  2 mm.  Rozmery oka  
ochrannej  siete max. 10 x10 cm.  Rám musí by� vybavený dvojiitou obruèou  
ochrany vrtule ( vrtu¾a rotuje pribli�ne v strede týchto obruèí ). �iadna èas� vrtule,    
alebo    jej      uchytenia    nesmie     presahova�    za    ochrannú   obruè rámu.  
( odporúèané je aby vzdialenos� najbli��ieho bodu vrtule od najbli��ieho bodu  
druhej ochrannej  obruèe bola v rozmedzí 3 a� 5 cm ). Vonkaj�í priemer ochrannej   
obruèe musí by� väè�í od pou�itej  vrtule minimálne o 10 cm. Pri kontakte rámu so  
zemou nesmie dôis� k styku rotujúcej  vrtule  s podkladom.  
Rám musí by� vybavený podporou postroja, ktorá napomáha nasadaniu pilota,  
tlmí reakèný moment vrtule a v prípade pádu,  bráni nárazu rámu na chrbát pilota. 
Kon�trukèná podpora musí by� umiestnená na rovnakej kon�trukènej základni ako  
je uchytenie postroja a  motorové ló�e. Kon�trukèná podpora postroja mô�e by�  
rozoberate¾ná, prièom rozoberate¾ný spoj musí. by� dostatoène pevný a vhodne  
zaistený proti  uvo¾neniu poèas letu.   
Po 400 hodinách letovej  prevádzky, alebo 4 rokoch je potrebné vymeni� rám  
za  nový  rovnakého typu. Po 200 letových hodinách, alebo 4 rokoch, je potrebné  
vymeni� kotviace prvky uchytenia postroja k rámu za nové rovnakého typu.  
Celkovo  musí by� kon�trukcia rámu pevnej�ia a odolnej�ia - schopná zná�a�   väè�i
e za�a�enie, 
 
PALIVOVÁ SÚSTAVA : Umiestnenie nádr�e musí by�  pod motorom v dostatoènej   
vzdialenosti    od motora a od výfukového systému. Nádr� musí by� upevnená na zá
kladnom nosnom prvku kon�trukcie spolu s motorom a uchytením postroja k rámu. 
Ulo�enie nádr�e  musí     dostatoène bráni�      posunutiu   v    prípade   nárazu   do  
strán, dopredu,  dozadu a dolu. ( odporúèame ulo�enie v trubkovej  kon�trukcii  
spåòajúcej tieto po�iadavky ).  Na nádr�i musí by� zariadenie na kontrolu stavu PHM 
v nádr�i, ktoré musí by� jasne oznaèené a dobre vidite¾ne, prípadne nádr� na PHM  
je preh¾adná umo�òujúca vo¾ne sledova� stav PHM. Nádr� na PHM musí spåòa�  
predpisy STN na prenos a  skladovaniePHM. Palivové vedenie musý by� vyhotovené
z palivových hadièiek s dvojitým obalom. Po 50 motohodinách alebo po uplynutí  
1 roku sa vedenie palivovej  sústavy musí vymeni� za nové takého  istého typu -  
alebo ak výrobca nestanovil iný krat�í termín výmeny. 
Po 400 hodinách letovej  prevádzky, alebo po 4 rokoch je potrebné vymeni�  



palivovú nádr� za novú rovnakého typu. 
 
 
SILENT BLOKY :  Kontrola ulo�enia motora - kontrola silent blokov musí by�  
vykonávaná dôkladne pred ka�dým letom.  Vzh¾adom na èastej�ie tvrd�ie pristátia,
 sa stavu silent blokov musí venova� ve¾ká pozornos�. Silent bloky uchytenia  
motora a iných dôle�itých èastí musia by� poistené na oboch stranách uchytenia  
pois�ovacím popruhom �írky najväè�ieho priemeru silent bloku, ak to nie je mo�né  
z kon�trukèného h¾adiska treba zaistenie vykona� oce¾ovým lankom vhodne  
upevneným a spojeným.  Výmenu silent blokov vykonáva� ka�dých 20 letových  
hodín, alebo po uplynutí doby 1 roku, za nové rovnakého typu - alebo ak výrobca  
nestanovil iný krat�í termín výmeny. 
 
 
POSTROJ :  Postroj  výhradne motorovej  kon�trukcie urèený výrobcom zariadenia  
na prevádzku na urèenom type �kolného pohonného padákoveho systému.  
Venova� sa zvý�enej   kontrole spojovacím uzlom :  postroj - motor, postroj  -   
padákový klzák,  postroj  -  podpora postroja rámu.   Po odlietaní 100  letových  
hodín postroj  vymeni� za nový rovnakého typu. 
 
VRTU¼A : Be�nej  kon�trukcie -  odporúèaná výrobcom. Venova� zvý�enú pozornos�  
 stavu vrtule jej uchytenia -  najmä po tvrd�ích pristátiach pilotov �iakov.   
Kontrolova� praskliny na vrtuli - takto po�kodenú vrtu¾u nepou�íva� vymeni� za novú 
rovnakého typu.  Po odlietaní 100 letových hodín vymeni� vrtu¾u za novú rovnakého
 typu. 
 
Padákový  pohonný systém urèený na výuku pilotov PPG musí ma�  letovú  
spôsobilos�  LAA SR minimálne ako prototyp a spåòa� hore uvedené podmienky.  
Letová spôsobilos� LAA SR  sa pre padákový  pohonný systém urèený na výuku  
pilotov MPG vydáva na dobu urèenú 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby je nutné  
znova vykona� procedúru získavania letovej spôsobilosti LAA SR. 
K  padákovému  pohonnému systému  urèenému na výuku pilotov PPG bude  
vedena  :  Motorová    kniha   -   v    ktorej     budú   vedené   dôle�ité   údaje   o  
Letovej  prevádzke :    Dátum, Meno pilota, Èas vzletu, Èas  pristátia, Doba letu,  
Miesto vzletu Miesto pristátia, Plnená výcvikové úloha.  
Servisné zásahy :  Výmena svieèky, Èistenie vzduchového filtra,  Výmena  
vzduchového filtra, *Výmena hnacieho remeòa, * Výmena oleja v motore v  
reduktore, ( ak to pou�ivaný typ  padákového  pohonného systému obsahuje )  
Kontrola vrtule, Výmena vrtule - dôvod výmeny vrtule,  Kontrola spojov uchytenia  
vrtule, reduktoru, iných spojovacích uzlov. Kontrola postroja jeho nosných prvkov -   
spojovacích uzlov.Výmena silent blokov, Výmena palivovej sustavy. Ostatné  
záznamy: uvádza� iné servisné zásahy, výmeny iných súèastí padákového   
pohonného systému urèený na výuku pilotov PPG.  
 
Padákový klzák urèený pre výuku pilotov PPG  musí  by� zaradený do kategórie  " A "
      pod¾a     smerníc   LAA SR   a   kon�trukène musí   by� vyhotovený ako   " motorový  
" PK. ( overený typ PK schválený v iných krajnách ako " vhodný cvièný "  motorový P
K ). Letová spôsobilos� LAA SR  sa pre PK urèený na výuku pilotov PPG vydáva na  
dobu urèenú 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby je nutné znova vykona�  
procedúru získavania letovej spôsobilosti LAA SR. 



K  PK  urèenému na výuku pilotov PPG bude vedena  :  Motorová    kniha   -   v    ktore
jbudú   vedené   dôle�ité   údaje   o  
Letovej  prevádzke :    Dátum, Meno pilota, Èas vzletu, Èas  pristátia, Doba letu,  
Miesto vzletu Miesto pristátia, Plnená výcvikové úloha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PO�IADAVKY NA   PADÁKOVÝ POHONNÝ SYSTÉM A PADÁKOVÝ KLZÁK POU�ÍVANÝ 
 PRE VYKONÁVANIE LETOVEJ ÈINNOSTI  PILOTMI  MOTOROVÉHO PARAGLIDINGU -  
PPG POD¼A OSNOVY ZL - 3 
 
RÁM :  Kon�trukène vhodný a bezpeèný pre vykonávanie letovej èinnosti -  
odporúèané materiály ( minimálnej  akosti ) :   
     dural  -  materiál : dural alumínium aledo super dural  STN 42 42 01,  
STN  42 42 03  a lep�í 
                   oce¾   -  materiál : kon�trukèná oce¾  STN 11 523 a lep�í 
Kon�trukcia rámu a ochrannej  obruèe vrtule musí by� z kovového materiálu.  
( �iadne plastové materiály ). Kon�trukcia rámu nesmie poèas urèenej doby  
prevádzky javi� �aidne prvky deformácie spôsobené poèas letovej  prevádzky -  
ohnuté motorové ló�e, deformovaná ochranná obruè, iné deformácie kon�trukcie
 Kon�trukcia rámu mô�e by� rozoberate¾ná -  prièom rozoberate¾ný spoj  musí by�  
dostatoène pevný a vhodne zaistený proti  uvo¾neniu poèas letu.   
 Vo vý�ke rozpa�ených rúk pilota dvojitá výstuha obruèe rámu z trubiek priemeru z   
ktorej  je obruè rámu - vnútorná vzdialenost výstuh min. 100 mm - max 125 mm.   
Ochranný výplet kon�trukcie rámu vyhotovený zo silónovej  nite  priemeru  1,6 mm.  
Rozmery oka ochrannej  siete max. 18 x18 cm.  Vrtula, alebo èas� jej  uchytenia  
mô�e  presahova� za ochrannú obruè rámu maximálne 5 cm.  Vonkaj�í priemer  
ochrannej  obruèe musí by� väè�í od pou�itej  vrtule minimálne o 10 cm. 
Rám musí by� vybavený podporou postroja, ktorá napomáha nasadaniu pilota,  
tlmí reakèný moment vrtule a v prípade pádu,  bráni nárazu rámu na chrbát pilota. 
Kon�trukèná podpora musí by� umiestnená na rovnakej kon�trukènej základni ako  
je uchytenie postroja a  motorové ló�e. Kon�trukèná podpora postroja mô�e by�  
rozoberate¾ná, prièom rozoberate¾ný spoj musí. by� dostatoène pevný a vhodne  
zaistený proti  uvo¾neniu poèas letu.  
Po 400 hodinách letovej  prevádzky, alebo 4 rokoch je potrebné vymeni� rám za  
nový  rovnakého typu. Po 200 letových hodinách, alebo 4 rokoch, je potrebné  
vymeni� kotviace prvky uchytenia postroja k rámu za nové rovnakého typu.  
Kon�trukcia rámu musí by� dostatoène odolná, 
 
PALIVOVÁ SÚSTAVA : Umiestnenie nádr�e musí by�  pod motorom v dostatoènej   
vzdialenosti    od motora a od výfukového systému. Nádr� musí by� upevnená na  
základnom nosnom prvku kon�trukcie spolu s motorom a uchytením postroja k rám
u. Ulo�enie nádr�e  musí     dostatoène bráni�      posunutiu   v    prípade   nárazu   do  
strán, dopredu,  dozadu a dolu. ( odporúèame ulo�enie v trubkovej  kon�trukcii  
spåòajúcej tieto po�iadavky ).  Na nádr�i musí by� zariadenie na kontrolu stavu PHM 
v nádr�i, ktoré musí by� jasne oznaèené a dobre vidite¾ne, prípadne nádr� na PHM  
je preh¾adná umo�òujúca vo¾ne sledova� stav PHM. Nádr� na PHM musí spåòa�  
predpisy STN na prenos a  skladovaniePHM. Palivové vedenie musý by� vyhotovené
z palivových hadièiek s dvojitým obalom. Po 50 motohodinách alebo po uplynutí  
1 roku sa vedenie palivovej  sústavy musí vymeni� za nové takého  istého typu -  
alebo ak výrobca nestanovil iný krat�í termín výmeny. 
Po 400 hodinách letovej  prevádzky, alebo po 4 rokoch je potrebné vymeni�  
palivovú nádr� za novú rovnakého typu. 
 
 
 



SILENT BLOKY :  Kontrola ulo�enia motora - kontrola silent blokov musí by�  
vykonávaná dôkladne pred ka�dým letom.  Vzh¾adom na èastej�ie tvrd�ie pristátia,
sa stavu silent blokov musí venova� ve¾ká pozornos�. Silent bloky uchytenia motora 
a iných dôle�itých èastí musia by� poistené na oboch stranách uchytenia  
pois�ovacím popruhom �írky najväè�ieho priemeru silent bloku, ak to nie je mo�né z 
kon�trukèného h¾adiska treba zaistenie vykona� oce¾ovým lankom vhodne  
upevneným a spojeným.  Výmenu silent blokov vykonáva� ka�dých 50 letových  
hodín, alebo po uplynutí doby 1 roku, za nové rovnakého typu - alebo ak výrobca  
nestanovil iný krat�í termín výmeny. 
 
POSTROJ :  Postroj  výhradne motorovej  kon�trukcie urèený výrobcom zariadenia  
na prevádzku na urèenom type �kolného pohonného padákoveho systému. 
Venova� sa zvý�enej   kontrole spojovacím uzlom :  postroj - motor, postroj  -   
padákový klzák,  postroj  -  podpora postroja rámu.   Po odlietaní 100  letových  
hodín postroj  vymeni� za nový rovnakého typu - alebo ak výrobca nestanovil iný  
krat�í termín výmeny. 
 
 
VRTU¼A : Be�nej  kon�trukcie -  odporúèaná výrobcom. Venova� zvý�enú pozornos�  
stavu vrtule jej uchytenia -  najmä po tvrd�ích pristátiach pilotov �iakov.  Kontrolova
�praskliny na vrtuli - takto po�kodenú vrtu¾u nepou�íva� vymeni� za novú rovnakého  
typu.  Po odlietaní 200 letových hodín vymeni� vrtu¾u za novú rovnakého typu -  
alebo ak výrobca nestanovil iný krat�í termín výmeny. 
 
Padákový  pohonný systém urèený pre vykonávanie letovej èinnosti pilotmi PPG  
musí ma�  letovú spôsobilos�  LAA SR minimálne ako prototyp a spåòa� hore uveden
épodmienky. Letová spôsobilos� LAA SR  sa pre padákový  pohonný systém pre  
vykonávanie letovej  èinnosti pilotmi PPG vydáva na dobu urèenú 24 mesiacov. Po 
uplynutí tejto doby je nutné znova vykona� procedúru získavania letovej   
spôsobilosti LAA SR. 
K  padákovému  pohonnému systému  urèenému pre vykonávanie letovej èinnosti 
pilotmi PPG  bude vedena  :  Motorová    kniha   -   v    ktorej     budú   vedené    
dôle�ité   údaje   o Letovej  prevádzke :    Dátum, Meno pilota, Èas vzletu, Èas   
pristátia, Doba letu, Miesto vzletu Miesto pristátia,  
Servisné zásahy :  Výmena svieèky, Èistenie vzduchového filtra,  Výmena  
vzduchového filtra, *Výmena hnacieho remeòa, * Výmena oleja v motore v  
reduktore, ( ak to pou�ivaný typ  padákového  pohonného systému obsahuje )  
Kontrola vrtule, Výmena vrtule - dôvod výmeny vrtule,  Kontrola spojov uchytenia  
vrtule, reduktoru, iných spojovacích uzlov. Kontrola postroja jeho nosných prvkov -  
spojovacích uzlov.Výmena silent blokov, Výmena palivovej sustavy. Ostatné  
záznamy: uvádza� iné servisné zásahy, výmeny iných súèastí padákového   
pohonného systému.  
 
Padákový klzák urèený pre vykonávanie letovej èinnosti pilotmi PPG musí  by�    
pod¾a     smerníc   LAA SR    kon�trukène  vyhotovený ako   " motorový  " PK. ( overený
 typ PK schválený v iných krajnách ako " vhodný "  motorový PK ). Letová spôsobilos�
 LAA SR  sa pre PK urèený pre vykonávanie letovej èinnosti pilotmi PPG  vydáva na  
dobu urèenú 24 mesiacov. Po uplynutí tejto doby je nutné znova vykona�  
procedúru získavania letovej spôsobilosti LAA SR. 
K  PK  urèenému pre vykonávanie letovej èinnosti pilotmi PPG bude vedena  :   



Motorová    kniha   -   v    ktorej     budú   vedené   dôle�ité   údaje   o Letovej 
  prevádzke :    Dátum, Meno pilota, Èas vzletu, Èas  pristátia, Doba letu, Miesto  
vzletu - Miesto pristátia,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÁVRH STAVEBNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH PREDPISOV PRE PPG   
           11.1.2000 
 
Definícia Padákového Pohonného Systému : Jedná sa o samostatnú  
kon�trukciu , ktorá je vybavená pohonným agregátom, zariadením na 
prenos pohonu a vyvíjanie �ahu, systémom na reguláciu výkonu a  
zastavenie èinnosti pohonného agregátu, palivovou sústavou,  nosný
m systémom a ochrannou kon�trukciou. Vzlet sa uskutoèòuje pomoco
v  
rozbehu pilota z rovnej plochy. PPS sa upevòuje pomocou  upínacích  
bodobv nosného systému na chrbát pilota a na vo¾né konce  
padákového klzáku. PPS mô�u by� jednomiestne a dvojmiestne. 
 
Maximálna hmotnos�  PPS  :  Jednomiestny  : 40 kg 
Dvojmiestny       : 50 kg 
 
Výsledná  maximálna hmotnos�  PPS sa skladá z :  kon�trukcie PPS,   
zálo�ného záchranného systému, spojovacích prvkov uchytenia PK,   
plného obsahu palivovej nádr�e a iných náplní. 
 
Maxiálna vzletová hmotnos� :      pre jednomiestny  PPS :  165 kg 
pre dvojmiestny     PPS :  275 kg 
 
Výsledná maximálna vzletová hmotnos� sa skladá z : maximálnej  
hmotnosti PPS, hmotnosti pilota spolu s odevom, výstrojom, hmotnosti P
K 
Minimálne výkony PPS spolu s PK : PPS musí spolu s PK umo�òova�  
vykona� bezproblémový vzlet v maximálnej vzletovej hmotnosti  z rovn
ejplochy pri sile protivetra 0m/s. 
 PPS musí spolu s PK ude¾ova� sústave,  mnimálne stúpanie pri maxi
málnej vzletovej hmotnosti :  pre jednomiestny PPS 1 m/s  a pre dvojmie
stny     PPS 1 m/s.   Då�ka vzletu pri maximálnych hmotnostiach PPS s PK c
ez15 m vysokú preká�ku nesmie by� dlh�ia ako 300m do miesta �tartu. 
 
Maximálna sila vetru pri �tarte  :  protivietor   0 od  5 m/s 
boèný vietor   0 m/s 
zadný vietor    0 m/s  
Základné minimálne prístrojové vybavenie pre lietanie s PPS a PK  : pri  
vykonávaní letov je potrebné pou�íva� vý�komer, variometer, hodiny.  
Odporúèané doplnkové prístroje : rýchlomer, barometer, GPS,  
vysielaèka ( prípadne iný vhodný prístroj  na nadviazanie spojenia  
( po�tový holub, zariadenie na svetelnú, alebo dymovú  signalizáciu a  



pod,  nieèo na zahriatie dajme tomu slivovica, rum  ) . 
 
 
POHONNÁ JEDNOTKA 
 
MOTOR : motor musí vykazova� na minimálnom výkone stabilný chod  
bez kolísania otáèok. Pritom nesmie nasta� pokles výkonu,  prehrievani
ealebo iné príznaky pre�a�enia alebo opotrebovania.  V�etky èasti  
motoru a prevodového ústrojenstva musia by� kon�trukène prevedené
 tak aby zaistili poèas prevádzky maximálne bezporuchový a bezpeèn
ý chod v stanovených intervaloch prehliadok. V�etky èasti ktoré  
vy�adujú zvý�enú kontrolu a údr�bu musia by� ¾ahko prístupné a  
dostatoène vidite¾né. Zvlá�tne pokyny pre údr�bu je potrebné uvies� v  
prevádzkovej príruèke PPS.     
 
HLUK : prevza� z predpisov pre UL 
 
RÁM :  Bezpeènostné po�iadavky na kon�trukciu nosného rámu musia  
by� dimenzované pre najnepriaznivej�í prípad namáhania.  
  Rám musí by� kon�trukène vhodný a bezpeèný pre vykonávanie  
letovej èinnosti - odporúèané materiály ( minimálnej  akosti ) :   
     dural  -  materiál : dural alumínium aledo super dural  STN 42 42 01,  
STN  42 42 03  a lep�í 
      oce¾   -  materiál : kon�trukèná oce¾  STN 11 523 a lep�í 
Kon�trukcia rámu a ochrannej  obruèe vrtule musí by� z kovového  
materiálu. Nepovo¾ujú sa �iadne plastové materiály. Kon�trukcia rámu  
nesmie poèas urèenej doby prevádzky javi� �aidne prvky deformácie  
spôsobené poèas letovej  prevádzky - ohnuté motorové ló�e,  
deformovaná ochranná obruè, iné deformácie kon�trukcie.   
Kon�trukcia rámu mô�e by� rozoberate¾ná -  prièom rozoberate¾ný spoj 
 musí by� dostatoène pevný a vhodne zaistený proti  uvo¾neniu poèas  
letu.    Vo vý�ke rozpa�ených rúk pilota dvojitá výstuha obruèe rámu z  
trubiek priemeru z  ktorej  je obruè rámu - vnútorná vzdialenost výstuh 
min. 100 mm - max 125 mm.  Ochranný výplet kon�trukcie rámu  
vyhotovený zo silónovej  nite  priemeru min. 1,6 mm.  Rozmery oka  
ochrannej  siete max. 18 x18 cm.  Vrtula, alebo èas� jej  uchytenia mô�e
  presahova� za ochrannú obruè rámu maximálne 5 cm.  Vonkaj�í  
priemer ochrannej  obruèe musí by� väè�í od pou�itej  vrtule minimálne 
o 10 cm. 
Rám musí by� vybavený podporou postroja, ktorá napomáha  
nasadaniu pilota, tlmí reakèný moment vrtule a v prípade pádu,   
bráni nárazu rámu na chrbát pilota. Kon�trukèná podpora musí by�  



umiestnená na rovnakej kon�trukènej základni ako je uchytenie  
postroja a  motorové ló�e. Kon�trukèná podpora postroja mô�e by�  
rozoberate¾ná, prièom rozoberate¾ný spoj musí. by� dostatoène pevný 
a vhodne zaistený proti  uvo¾neniu poèas letu.  
Po 400 hodinách letovej  prevádzky, alebo 4 rokoch je potrebné  
vymeni� rám za nový  rovnakého typu. Po 200 letových hodinách, aleb
o4 rokoch, je potrebné vymeni� kotviace prvky uchytenia postroja k rá
muza nové rovnakého typu. Kon�trukcia rámu musí by� dostatoène  
odolná. Rám musí by� oznaèený výrobným �títkom umiestneným na  
vhodnej èasti kon�trukcie nenaru�ujúcej jej pevnos�. 
Obsah výrobného �títku : Typ PPS,  Max. Min. Vzletová hmotnos�,  obsah
 palivovej nádr�e, Deò, Mesiac, Rok výroby,  Èíslo motora. Výrobné èísl
o rámu a motora vyrazi� priamo na kon�trukciu rámu.     
PALIVOVÁ SÚSTAVA : Palivová nádr� mô�e by� odnímate¾ná.  
Umiestnenie nádr�e musí by�  pod motorom v dostatoènej  vzdialenosti
  od motora a od výfukového systému. Nádr� musí by� upevnená na  
základnom nosnom prvku kon�trukcie spolu s motorom a uchytením  
postroja k rámu. Ulo�enie nádr�e  musí     dostatoène bráni�      posunutiu
  v    prípade   nárazu   do strán, dopredu,  dozadu a dolu. ( odporúèam
e ulo�enie v trubkovej  kon�trukcii spåòajúcej tieto po�iadavky ).  Na ná
dr�imusí by� zariadenie na kontrolu stavu PHM v nádr�i, ktoré musí by� ja
sne oznaèené a dobre vidite¾ne, prípadne nádr� na PHM je preh¾adná 
umo�òujúca vo¾ne sledova� stav PHM. Nádr� na PHM musí by� vhodná   
na prenos a  skladovanie PHM, odvzdu�nenie nádr�e na PHM musí by�  
umiestnené alebo vyvedené tak aby pri be�nej manipulácii  
nedochádzlo k vytekaniu PHM z nádr�e. Na nebezpeènos� obsahu  
palivovej nádr�e je treba upozorni� dobre vidite¾ným oznaèením  
" POZOR PALIVO ! " . Palivové vedenie musý by� vyhotovené z  
palivových hadièiek k tomu urèených s dvojitým obalom, nesmie sa  
dotýka� horúcich èastí motoru, nesmú sa vyskytova� miesta trenia. Po 5
0motohodinách alebo po uplynutí 1 roku sa vedenie palivovej  sústavy
  
musí vymeni� za nové takého  istého typu - alebo ak výrobca  
nestanovil iný krat�í termín výmeny. 
    Po 400 hodinách letovej  prevádzky, alebo po 4 rokoch je  
potrebné vymeni� palivovú nádr� za novú rovnakého typu. 
 
SILENT BLOKY :  Kontrola ulo�enia motora - kontrola silent blokov musí  
by� vykonávaná dôkladne pred ka�dým letom.  Vzh¾adom na èastej�ie
 tvrd�ie pristátia,  sa stavu silent blokov musí venova� ve¾ká pozornos�.  
Silent bloky uchytenia motora a iných dôle�itých èastí musia by�  
poistené na oboch stranách uchytenia pois�ovacím popruhom �írky  
najväè�ieho priemeru silent bloku, ak to nie je mo�né z kon�trukèného  



h¾adiska treba zaistenie vykona� oce¾ovým lankom vhodne  
upevneným a spojeným.  Výmenu silent blokov vykonáva� ka�dých 50  
letových hodín, alebo po uplynutí doby 1 roku, za nové rovnakého typ
u - alebo ak výrobca nestanovil iný krat�í termín výmeny. 
 
POSTROJ :  Postroj  výhradne motorovej  kon�trukcie urèený výrobcom  
zariadenia na prevádzku na urèenom type pohonného padákoveho  
systému. Venova� sa zvý�enej   kontrole spojovacím uzlom :  postroj -  
motor, postroj  -  padákový klzák,  postroj  -  podpora postroja rámu.   P
o odlietaní 100  letových hodín postroj  vymeni� za nový rovnakého typ
u - alebo ak výrobca nestanovil iný krat�í termín výmeny. 
 
VRTU¼A : Be�nej  kon�trukcie -  odporúèaná výrobcom. Venova� zvý�en
úpozornos�   stavu vrtule jej uchytenia -  najmä po tvrd�ích pristátiach.  
 Kontrolova� praskliny na vrtuli - takto po�kodenú vrtu¾u nepou�íva�  
vymeni� za novú rovnakého typu.  Po odlietaní 200 letových hodín  
vymeni� vrtu¾u za novú rovnakého typu - alebo ak výrobca nestanovil  
iný krat�í termín výmeny. 
 
AKCELERÁTOR :  Ovládaè akcelerátoru musí poskytova�  vhodné,  
dostatoène citlivé a presné ovládanie výkonu  motora. Stop vypínaè  
na akcelerátore musí by� in�talovaný , tak aby bol vo¾ne prístupný a  
jeho pou�itie nebolo �iadnym spôsobom obmezované a nevi�adovalo
 zvlá�tnu èinnos�, alebo zruènoa�, musý by� farebne odlý�ený od telesa 
akcelerátoru . Dr�adlo akcelerátoru musí by� vybavené systémom  
upevnenia na dlaò pilota, tak aby v prípade  uvo¾nenia zovretia dlane  
sa akcelerátor z miesta uchytenia na dlani nemohol samostatne uvolni
�  Odporúèané farebne výhotovenie : dr�adlo akcelerátora - èervená  
farba, stop vypínaè - èierna farba. Po 2 rokoch letovej prevádzky aleb
o 200 hodín letovej prevádzky je nutné systém akcelerátoru vymeni� za  
nový rovnakého typu. 
      
 
Padákový  pohonný systém urèený pre vykonávanie letovej èinnosti  
pilotmi PPG musí ma�  letovú spôsobilos�  LAA SR minimálne ako  
prototyp a spåòa� hore uvedené podmienky. Letová spôsobilos� LAA SR
  sa pre padákový  pohonný systém pre vykonávanie letovej  èinnosti  
pilotmi PPG vydáva na dobu urèenú 24 mesiacov. Po uplynutí tejto  
doby je nutné znova vykona� procedúru získavania letovej  spôsobilosti
 LAA SR. 
K  padákovému  pohonnému systému  urèenému pre vykonávanie  
letovej èinnosti pilotmi PPG  bude vedena  :  Motorová    kniha   -   v     



ktorej     budú   vedené   dôle�ité   údaje   o  
Letovej  prevádzke :    Dátum, Meno pilota, Èas vzletu, Èas  pristátia,  
Doba letu, Miesto vzletu Miesto pristátia,  
Servisné zásahy :  Výmena svieèky, Èistenie vzduchového filtra,   
Výmena vzduchového filtra, *Výmena hnacieho remeòa, * Výmena  
oleja v motore v reduktore, ( ak to pou�ivaný typ  padákového   
pohonného systému obsahuje ) Kontrola vrtule, Výmena vrtule - dôvod
 výmeny vrtule,  Kontrola spojov uchytenia vrtule, reduktoru, iných 
 spojovacích uzlov. Kontrola postroja jeho nosných prvkov -   
spojovacích uzlov.Výmena silent blokov, Výmena palivovej sustavy.  
Ostatné záznamy: uvádza� iné servisné zásahy, výmeny iných súèastí  
padákového  pohonného systému.  
 
Padákový klzák urèený pre vykonávanie letovej èinnosti pilotmi PPG  
musí  by�   pod¾a     smerníc   LAA SR    kon�trukène  vyhotovený ako    
" motorový  " PK. ( overený typ PK schválený v iných krajnách ako  
" vhodný "  motorový PK ). Letová spôsobilos� LAA SR  sa pre PK urèený  
pre vykonávanie letovej èinnosti pilotmi PPG  vydáva na dobu urèenú  
24 mesiacov. Po uplynutí tejto doby je nutné znova vykona� procedúru
 získavania letovej spôsobilosti LAA SR. 
K  PK  urèenému pre vykonávanie letovej èinnosti pilotmi PPG bude  
vedena  :  Motorová    kniha   -   v    ktorej     budú   vedené   dôle�ité    
údaje   o  Letovej  prevádzke :    Dátum, Meno pilota, Èas vzletu, Èas   
pristátia, Doba letu, Miesto vzletu - Miesto pristátia,   
 
 
 
 


