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1. Všeobecné 

1.1 Seznam změn 

 

Každá změna a úprava na letounu musí být kromě letového deníku zaznamenána i zde. 

Pořadové 
číslo 
změny 

Provedená změna Datum provedení 
změny 

Změnu provedl: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Poznámka: Vyplňuje držitel letové příručky 

  



1.2 Rozměry a náčrt letounu 

 

  



1.3 Technický popis 

 

1.3.1 Trojkolka 

Trojkolka 

Délka 470 mm 

Hloubka 370 mm 

Výška 475 mm 

Hmotnost bez výstroje 3400 g 

  

1.3.2. Padák 

Padák 

Délka 3162 mm 

Šířka 690 mm 

Zatížení  

Šňůry A, B, C, řidičky 

 

  



1.4 Řízení 

Ovládání Hitec Optic 6 Sport je šestikanálový vysílač. Pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 

GHz. Umožňuje detailní nastavení výchylek serv – velikost, smysl, exponenciály, dvojí 

výchylky a subtrim. Pro motorová letadla a větroně zajistí ovládání motýlkových ocasních 

ploch a samokřídel, křidélka ovládaná dvěma servy a mixovaná jako klapky nebo brzdy, 

dokonce i butterfly mix. 

Vysílač Hitec Optic 6 Sport 2,4GHz podporuje také přenos telemetrických dat z modelu 

zpět do vysílače, konkrétně provozní napětí. 

Typy modelů ACRO/GLID/HELI 

Počet kanálů 6 

Paměť modelů 10 

Nast. velikosti výchylek všechny kanály 

Obracení výchylek všechny kanály 

Subtrim všechny kanály 

Exponenciály kanál 1, 2 a 4 

Dvojí výchylky kanál 1, 2 a 4 

Učitel/žák ano, jack 3,5mm 

Mód ovladačů 1 nebo 2 

Časomíra 1 

LCD displej 49 x 25,5 mm 

Napájecí napětí 7,2 V 

Napájení 
4-5 čl. NiXX/2s Li-poly (3,5-9,0 V); 4,8-35 V při využití 

SPC 

Odběr bez serv cca 90 mA 

Rozměry 46x21x12 mm 

Hmotnost 15 g 

Trim klapek Ne 

Přistávací konfigurace Ne 

Otočné ovladače/trimy Ne 

Programovatelný mix 1 (s trimem) 

Zhasínání motoru Ano 

Flaperony Ano 

Diferenciace křidélek Ano 

Elevony Ano 

Motýlkový ocas Ano 

Křidélka-směrovka Ano 

Výškovka-klapky Ano 

Rychlostní klapky Ano 

Butterfly mix Ano 



1.5 Motor 

 

Dualsky XM4255EA-4.5 

rpmV 790 

Průměr hřídele  6 mm 

Magnety póly 12, 14 

Proud naprázdno @10V 4,7 A 

Odpor 12 mOhm 

Trvalý výkon  (8 min) 621 W 

 

 

  



1.6 Výstroj 

 

Vrtule Fiala Propellers 

Délka 370 mm 

Rozměry 15x6 

 

 

Serva – Hitec HS-805 BB 

Tah 24,7 kg/cm 

Rychlost 0,14 s/60 st. 

Hmotnost 2x 152 g 

 

 

Regulátor - Dualsky Xcontroller XC8018BA V2 

Maximální trvalý proud 8 A 

Špičkový krátkodobý proud 10 A 

Vnitřní odpor 0,0014 Ohm 

Hmotnost 63 g 

 

 

Baterie Li-Po 

Napětí 11,1 V 

Kapacita  5100 mAh 

Stálé zatížení  30 C 

Nabíjecí proud 25,5 A 

Počet článků 3 

Hmotnost 397 g 

  



1.7 Ovládací prvky 

 

 

Indikace zapnutí – Červená LED, indikující, že je ovladač zapnut 

Anténa – Polohovatelná anténa pro lepší dosah 

Páka otáček motoru – Pohybem nahoru a dolu se řídí otáčky motoru 

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí – Vypínač ovládání 

Indikace baterie – V pravém dolním rohu ovladače, je indikován stav baterie ovladače. 

Jeho stav by neměl být menší než 7,5V 

Trim serv – Vyvažování při nestabilitě kluzáku 

Ovládání serv – Pohybem nahoru se povoluje padák, pohybem dolu se padák brzdí (a 

klesá). Zatáčení doleva a doprava je provedeno vychýlením páky doleva/doprava 

 

 

 

 



2. Nouzové postupy 

 

2.1 Požár za letu 

Možné riziko vzplanutí baterie za letu 

1. Let nad neobydlené prostory, mimo snadno vznětlivé objekty (suchá tráva atd.) 

2. Přistání, nebo řízený pád 

3. Hašení pouze práškovým, nebo CO2 hasicím přístrojem 

 

2.2 Poničení nebo zaklapnutí padáku za letu 

Riziko zaklapnutí padáku při špatném poryvu větru, nebo nestandartním letovém režimu. 

1. Páka řízení nahoru 

2. Páka otáček motoru nahoru 

3. Přistání, nebo řízený pád 

 

2.3 Spirála 

Vzniká při rozhoupání, nebo nepřiměřeném provádění zatáčky. 

1. Páka řízení mírně do protipohybu spirály 

2. Páka otáček motoru nahoru 

3. Uvolnění páky řízení, případně potlačení páky nahoru 

 

2.4 Vybitá baterie za letu 

Vybíjením baterie za letu se může snížit maximální napětí. 

1. Okamžitý pohyb páky řízení otáček dolu 

2. Pohyb páky řízení otáček nahoru – do poloviny rozsahu 

3. Vynucené zklesání (kvůli menším otáčkám) 

4. Příprava na okamžité přistání 

5. Přistání 

2.5 Porucha ovladače 

Při náhlém vybití baterie, nebo nečekané poruše ovladače se automaticky vypíná motor a 

stahují řidičky padáku, což znamená, že padák klesá, nebo padá. Nedoporučuje se 

ovladač restartovat, jelikož kluzák by přijal špatný mód a mohl by pokračovat v neřízeném 

letu. 

 



2.6 Nezdařené přiblížení 

Pokud se nezdaří přiblížení a kluzák přistává tam, kde pilot nechce, je nutné zvážit, zda 

má baterie ještě dostatek energie na postupy nezdařeného přiblížení a následné nové 

přiblížení na přistání. 

1. Prudký pohyb páky přípusti otáček nahoru 

2. Pohyb páky řízení nahoru 

3. Provedení dalšího okruhu 

3. Normální postupy 

3.1 Vizuální předletová kontrola 

Předletová kontrola 

 

1. Kontrola uchycení předního kola 

2. Kontrola levého serva (pohyb nahoru/dolu) 

2.1 Kontrola uchycení padáku 

 

3. Kontrola zadního kola 

4. Kontrola zadní části 

4.1 Kontrola osy zadního kola 

4.2 Kontrola dotažení vrtule 

 

5. Kontrola padáku 

5.1 Vyzvonení šňůr 

5.2 Vizuální kontrola před mechanickým poškozením 

 

6. Kontrola pravého serva (pohyb nahoru/dolu) 

6.1 Kontrola uchycení padáku 

 

7. Kontrola kabelů a zapojení baterie 



 

  



3.2 Seznam předletových úkonů 

3.2.1 Předletová Kontrola 

 

3.2.2 Předletová příprava 

 

 

  

Ovladač

• Kontrola stavu baterie

• Přepnutí ovládacích prvků do polohy vypnuto 

Padák

• Vizuální kontrola lan

• Vizuální kontrola stavu padáku

• kontorla uchycení na trojkolce

Trojkolka

• Vizuální kontrola stavu trojkolky

• Vizuální kontorla stavu kol

• Vizuální Kontrola elektroinstalace

Padák

• Zjištění směru větru

• Rozprostření padáku

• Vyzvonění lan

• Zavěšení lan na konstrukci

Trojkolka

• Zajištění proti rozjezdu

• Připojení baterie

Ovladač

• Zavpnutí ovladače

• Kontrola řízení

• Motorová zkouška



3.3 Kontrola hmotnosti a centráže 

Hmotnost neseného nákladu by neměla přesáhnout:  

Kontrola podélného vyvážení:  

- Zdvihnutí trojkolky za velký prstenec 

- Pokud se nevychyluje na stranu, je podélné vyvážení v pořádku 

Kontrola příčného vyvážení: 

 

3.4 Vzlet 

Rozjezd pro vzlet by měl být zahájen ze zajištěné polohy proti zacouvání trojkolky 

Ideálně by měla k rozjezdu asistovat jedna vyškolená osoba. 

 

- Postupné zvyšování otáček motoru pomocí páky přípusti otáček 

- Nahození padáku (vyškolenou osobou) 

- Při nalitém padáku lze ovlivnit zatáčení při rozjezdu a udržovat tak přímý směr 

- Po odpoutání přidat otáčky, aby kluzák nastoupal do vhodné výšky 

3.5 Cestovní let 

Cestovní let má rozdílné styly řízení v ohledu na sílu větru 

 

3.5.1 Let za bezvětří 

- Po nastoupání do zvolené výšky vycentrujeme páku přípusti otáček mírně pod střední 

hodnotu. Dosáhne se tak toho, aby kluzák udržoval výšku a let byl nejekonomičtější 

- Zatáčku lze provádět bez změny otáček. Musí být ale velmi jemná a protáhlá. Tím se 

zabezpečí, že kluzák nebude klesat, ani se nedostane do spirály 

- Pro ostřejší zatáčku je nutné přidat otáčky motoru 

 

3.5.2 Let za větru 

- Po nastoupání do zvolené výšky je musíme podle síly větru uzpůsobit otáčky motoru, 

tak aby kluzák dále nestoupal, neklesal a let měl co nejekonomičtější charakter.  

- Zatáčka proti větru by měla být s mírným přidáním otáček motoru. 

- Při letu po větru je nutné přidat otáčky motoru. POZOR: Kluzák je velmi urychlen 

nejen svými otáčkami, ale také větrem.  

- Zatáčka po větru by měla být provedena s vyššími otáčkami (stejné jako při letu po 

větru) 

  



3.6 Přiblížení a přistání 

Přistání je nutné dělat vždy jen proti větru. Dle zkušeností pilota je pak nutné volit vhodný 

povrch. 

- Zatáčka po větru 

- Postupné snižování otáček motoru 

- Případná korekce pákou řízení 

- Cca 1-2 m nad povrchem provést podrovnání – neubírat otáčky  

- Dosednutí a okamžité stažení otáček motoru na nulu 

3.7 Po přistání 

- Vizuální kontrola stavu šňůr, trojkolky, vrtule a padáku 

- Mobilní sbalení („vykvětákování“ padáku) 

- Přesun s kluzákem na bezpečné a stabilní místo 

- Kontrola stavu baterie 

- Zapsání údajů do letového deníku 

3.8 Noční provoz 

Důrazně se nedoporučuje noční provoz i v případě, že by byl kluzák vybaven osvětlením! 

  



 

4. Výkony a omezení 

 

Výkony Hodnoty 

Délka rozjezdu (na rovném betonovém 
povrchu) 

 

                          0-1 m/s 5 -10 m 

                          2-3 m/s 3-5 m 

                          4-5 m/s 2-3 m 

Délka přistání  

                          0-1 m/s 18-25 m 

                          2-3 m/s 12-18 m 

                          4-5 m/s 8-12 m 

Vytrvalost letu (musí být ještě zohledněny 
schopnosti pilota) 

 

                          0-1 m/s 8-9 min 

                          2-3 m/s 7-8 min 

                          4-5 m/s 5-7 min 

 

Omezení Hodnoty 

Rozsahy baterií 11,1 V – 12,5 V 

Povolené rychlosti větru 0 m/s – 5 m/s 

Povrch na vzlet 

Vhodný 

Nevhodný 

 

Asfalt, beton 

Pole, sníh 

Vhodný povrch na přistání 

Pilot žák  

Pilot (vyškolený a zalétaný) 

(V závislosti na zkušenostech pilota!) 

Tráva, pole, sníh, umělá tráva 

Tráva, pole, sníh, umělá tráva, beton, 
asfalt 

 


