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VŠEOBECNÉ INFORMACE

Úvod

MAC Para Technology Vám pøeje pohodové létání a pìkné chvíle
pro�ité s padákovým kluzákem ENVY

Vítejte do rodinyMAC-pilotù. BlahopøejemeVámk volbì kluzákuENVY.
Vìøíme, )e jako pilot, vlastnící pilotní licenci, jste znalý(á) všech technik ovládání padá-
kového kluzáku zde popsaných. Pøesto Vámdoporuèujeme dùkladné a peèlivé pøeètení
tohotomanuálu. Bezpeèné létání pøece v)dy závisí na dobrých teoretických znalostech.

Obsáhlá vývojová práce, nároèné zkoušení a testování byly pøedpokladem toho, aby se
mohl stát ideálním výkonnýmkluzákemurèenýmpro široké spektrumpilotù.

Paragliding je moderní sport, pøi kterém je mimo optimální výbavy, po)adována také
vysoká míra pozornosti, odhadovacích schopností a teoretických znalostí. Pøi nedo-
dr)ení jistých pravidel a zákonitostí se mù)e paragliding stát nebezpeèným sportem a
vést k invaliditì, èi smrti. Vyvarujte se proto letù pøi silných turbulencích, za silného vìtru
a obzvláštì pøed bouøkou. Takové létání mù)e vést k nekontrolovaným letovým stavùm
a pøípadnému pádu. Máte-li pochybnosti o letových podmínkách, vìtru a nebo terénu,
pak radìji nestartujte.

Bìhem celého procesu výroby a pøi expedici je ka)dý kluzák podroben pøísné optické
kontrole a poté je samozøejmì zalétán.Ujistìte se, zda je vyplnìn testovací certifikát.

Informace tohoto návodu nemohou za )ádných okolností nahradit výcvik a trénink auto-
rizované školy paraglidingu. Budete-li mít, po dùkladném pøeètení tohoto návodu, další
dotazy, obra)tese na nás, rádi Vám je zodpovíme.

ENVY

ENVYbyl navr)en a zkonstruován pro létání v termice, svahování a létání pøeletù smaxi-
málním pohodovým zá)itkem. ENVY je vhodný pro létání smotorem a létání na navijá-
ku. V)dy dbejte na to, aby jste pou)ívali schválené zaøízení.

„ Je lépe býti na zemi a pøemýšlet o tom, jak by to nahoøe mohlo být krásné, ne� li býti ve
vzduchu a vzpomínat, jak krásnì bylo na zemi.“
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Varování a bezpeènostní opatøení

Provozní hranice

U)ivatel tohoto výrobku akceptuje pøevzetí veškerých rizik spojených s
paraglidingem, které mohou vést ke zranìní, pøípadnì smrti. Jakékoliv neadekvátní
pou)ívání èi zneu)ití výrobku znaènì zvyšují taková rizika. U)ivatel si je vìdom, )e k
provozu tohoto výrobku je zapotøebí platný pilotní prùkaz, platný technický prùkaz a
uzavøené pojištìní vùèi tøetím osobám. Jakákoliv zmìna provedená na výrobku vede
k neplatnosti technického prùkazu.

Kluzák je certifikován pro let jedné osoby.

ENVY je navr)en pro starty ze zemì a lety jedné osoby. V pøípadì letu dvou osob nesmí
být pøekroèeno maximální povolené zatí)ení. byl homologován dle normy DHV 2
GH . V rámci této certifikace prošel trhací a zátì)ovo zkouškou o celkovém
zatí)ení, které odpovídá 8G maximálního zatí)ení kluzáku (130 kg). Tyto testy ukázaly,
)e se ENVY chová velmi stabilnì, jak v normálních, tak i v abnormálních letových sta-
vech. I pøesto mohou silné turbulence a nárazové vìtry vést k èásteènému, èi úplnému
zborcení vrchlíku. Za takovýchto podmínek radìji nelétejte.

ENVY nesmí být provozován:

- mimo rozsah povoleného váhového rozpìtí
- v dešti, snì)ení a pøíliš silném vìtru
- v mracích a mlze
- pøi nedostateèných zkušenostech pilota

ENVY
ENVY

UPOZORNÌNÍ !! ENVY není urèen k seskokùm z letadla!UPOZORNÌNÍ !! ENVY není urèen k seskokùm z letadla!
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Konstrukce

Základní nastavení

Bezpeèné vybavení

ENVY je padákový kluzák diagonální konstrukce s plnými diagonálními )ebry. Tzn. tyto
diagonální )ebra vedou od závìsných poutek a) k hornímu plášti sousedního )ebra,
kde jsou spoleènì sešity s horními plášti. Pouze na koncích køídla je pou)it systém dia-
gonálních segmentù. Uvnitø vrchlíku jsou dále zapracovány pomocné pásky, pøenášející
síly mezi jednotlivými vìtveními z hlavních šòùr. Systém vìtvení šòùr je zøetelný z
plánku vyvázání kluzáku.

Optimální výbava by mìla být pro ka)dého pilota samozøejmostí. Pøi létání by jste na
sobì v)dymìli mít pevné boty, helmu a rukavice. Obleèení bymìlo být dostateènì teplé
a nemìlo by Vám bránit v pohybu. Mnoho pilotù èasto zapomíná, jak chladno bývá ve
vìtších výškách. Záchranný padák je u nás povinností a protomusí patøit k Vaší základní
výbavì.

Kluzák, expedovaný v základním nastavení, dosahuje rychlosti 36 - 38 km/h v závislosti
na hmotnosti pilota a jeho výbavy.Øídící šòùry bymìly být v)dy nastaveny tak, aby se po
5-10 cm tahu øídícího poutka byla stahována (aktivována) odtoková hrana kluzáku. V
extrémních pøípadech mohou jiná nastavení vést k rozdílným reakcím vrchlíku, ne) je
popsánov tomtonávodu.Aby jstemohli v)dya rychle reagovatnamo)néneèekané reak-
ce, doporuèujeme dr)et øídící poutka stále v ruce. Pøípadnì, pokud nutno, vzít obì do
jedné ruky.

UPOZORNÌNÍ !! Máte-li pochybnosti o pøesném nastavení øídících šòùr, nastavte tyto
radìji delší, nebo� omotánímšòùry okolo zápìstí dosáhnete lehce potøebného zkrácení.
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Speed systém

Pro rychlejší létání, ne)li v základním nastavení, je vybaven speed systémem,
který seaktivuje pomocí hrazdynohama. Je-li speedsystémaktivovánzmenšuje seúhel
nábìhu. Proplynulost tétozmìnyazachování vlastností profilu je vybavenètyø-
bodovýmizávìsy,dleøadšòùr(A,B,C,D).

Tentovelmiefektivníspeedsystémumo)òujenárùst rychlosti o12-14km/h.

ENVY má velký rozsah rychlostí díky pou)itému typu profilu a speed systému.
ENVY

ENVY

A A1 B C DA A1 B C D

Závìs A A1 B C D

Základní nastavení 49,5 cm 49,5 cm 49,5 cm 49,5 cm

Akcelerováno 29,0 cm 32,0 cm 41,0 cm 49,5 cm

ENVY 23, 25, 27, 30

49,5 cm

29,0 cm
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Kontrola pøed startem

Start

1. Kontrola vrchlíku zda v nìm nejsou dírky, èi není jinak poškozen, pøedevším ve švech
spojujících )ebra s potahy. Kontrola závìsných poutek na vrchlíku a odtokové hranì.

2. Kontrolašòùr.Jedùle)itékontrolovatopletšòùraspojenísezávìsnýmipoutkyavmístì
závìsnýchkarabinek(tzv.maillonek).Šòùrydosebenesmíbýtzamotány.Šòùrya jejich
délkybymìlybýtnejménìpo50 let.hodináchøádnìpøekontrolovány.

3. Kontrola závìsùamaillonek.Závìsynesmívykazovat známkyprodøení, èi poškození.
Závìsné karabinky nesmí mít )ádné známky koroze a proto tyto kontrolujeme právì v
místìuchyceníšòùrobzvláštìpeèlivì.

4. Kontrola øídících šòùr a poutek. Øidièky musí probíhat kladkou volnì a nesmí na nich
být)ádnéuzly.

5. Kontrola sedaèky. Sedaèka nesmí vykazovat známky únavy materiálu ani jiného
poškození.Potvrdémpøistánínasedaècezkontrolujemetuto iuvnitø,zda jevpoøádku.

6. Kontrola záchranného systému, vèetnì jehly zál. padáku a rukojeti. Kontrola zabez
peèeníprotisamovolnémuvyta)ení,èivypadnutí.

7. Kontrolanosnýchkarabinaspojenímezisedaèkouapadákovýmkluzákem.

Najdìte si vhodné místo ke startu, takové, kde mù)ete start kdykoliv zrušit.. Po kontrole
kluzáku (viz.kontrola pøed startem) rozlo)te vrchlík tak, aby vstupní otvory byly nahoøe a
vrchlíkmìl zakulacený tvar podobný vìjíøi. Neroztahujte konce vrchlíku pøíliš od sebe ani
jej nerozkládejte rovnì, ušetøíte si tím spoustu problémù díky ním)se Vám start nemusí
zdaøit.

Tento zpùsob startu je vhodný za slabého a)støedního protivìtru a bezvìtøí. Je dùle)ité,
aby jste stáli v ose smìru vìtru, pilota a støedu vrchlíku. Nechejte popruhy B,C,D le)et
volnì v loketním ohybu a uchopte všechnyA-popruhy. Plynulým dynamickým tahem tìla
do sedaèky a tahem za A-popruhy dostanete vrchlík nad sebe. Jakmile je vrchlík nad
Vámi uvolnìte A-popruhy. Vìtšinoumù)ete zaA-popruhy pøestat tahat ji)døíve, ne)-li se
vrchlík dostane nad vás. Èím je protivítr silnìjší o tomenší bude dráha potøebná k nastar-
tování vrchlíku. Zkontrolujte pohledem, zda-li je vrchlík plnì nafouknutý (pokud ne zrušte
start) a zaènìte zrychlovat, a)se dostanete do vzduchu. Odstartujete o to ladnìji a jed-
nodušeji, kdy)pøi dosa)ení startovací rychlosti lehce pøitáhnete øídící šòùry.

UPOZORNÌNÍ !! Startujete-li s navlhlým kluzákem, dbejte na to, � e start bude nejspíše
obtí� nìjší a chování a reakce kluzáku budou rozdílné v extrémních situacích, ne� -li u
suchého vrchlíku. Smokrýmkluzákemnestartujte!

UPOZORNÌNÍ !!Nepou� ívejte èelní start pøi silnémvìtru.Nemáte jednak optickou kont-
rolu nad prùbìhem startu a navíc semù�e stát, � e lehce ztratíte kontrolu nad kluzákem.
Nestahujte A-popruhy dolù, zpùsobíte tak èelní zaklopení, nebo asymetrický prùbìh
startu.

Èelní start

LETOVÝ PROVOZ
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Køí�ový start - start èelem k vrchlíku (tzv. „na køí�ák“)

Pomocí øidièek

Pomocí øidièek a náklonu v sedaèce

Pou)ívá se od støedního a) po slabý vítr. Prùbìh je stejný, jako u èelního startu tzn.
tahem do sedaèky a za A-popruhy. Jakmile dostanete vrchlík nad sebe, stabilizujte jej
pomocí øídích šòùr a a) poté, co je vrchlík nad Vámi stabilizován (!), se otoète a roz-
bìhnutím odstartujte. Doporuèujeme nauèit se start tak, aby jste si nemuseli po otoèení
pøedávat øídící poutka z ruky do ruky. Jakékoliv uvolnìní øídících šòùr bezprostøednì po
startu (a)u) pøedávání øidièek, èi usazení do sedaèky) mù)e být velmi nebezpeèné,
nebo)se nacházíte nízko nad zemí a jakkoliv rychlá reakce na mo)né zborcení vrchlíku
mnohdy nestaèí zabránit pádu.
Prosím, zapamatujte si, )emo)nábudete potøebovat pomoc, ztratíte-li kontrolu nad vrch-
líkem. Pozor, nedoporuèuji uèit se køí)ové starty s cizí pomocí. Ztrácíte tím kontrolu nad
startem a sílou, kterou na Vás nafukovaný vrchlík bìhem startu ve vìtru pùsobí. Pokud
vítr pøíliš zesílí a potøebujete kluzák stáhnout, mù)ete tak uèinit namotáním øidièek na
zápìstí a nebo tahemzaC-popruhy.

V)dy létejte v dostateèné výšce nad terénem. ENVYmá nejlepší klouzavost pøi vypuštì-
ných øídících šòùrách aminimální klesání pøi lehce pøita)ených øídících šòùrách.
V turbulenci létejte s pøita)enýma øídícíma šòùrama (cca 30%), abyste tak zabránili mo)-
nému zborcení vrchlíku. Navíc tak získáte vìtší cit pro dìní v ovzduší. Pøedbíhá-li Vás
vrchlík, nebo zùstává za Vámi, je potøeba vèasným pøita)ením, èi vypuštìním tyto
pohyby korigovat.

Ovládat kluzák a zatáèetmù)ete dvìmazpùsoby.

Zatoèíte tak, )e pøitáhnete øidièku na té stranì, na kterou chcete zatoèit a kluzák se na
stejnou stranu nakloní. Lehkým pøita)ením vnìjší strany dosáhnetemenšího opadání pøi
zatáèení a zmírnìní náklonu. Míru správného pøita)ení si musíte postupnì “osahat”, pøi-
táhnete-li pøíliš, kluzák pøejde do velkého náklonu a následnì do spirály.

Pøitáhnete øidièku na té stranì, na kterou chcete zatoèit a nakloòte se v sedaèce na stej-
nou stranu. Zatáèení mù)ete provádìt pouze naklánìním v sedaèce. Naklonìní má o to
vìtší efekt, èím více máte na sedaèce uvolnìný prsní popruh. Nejefektivnìjší technika
zatáèení v termice je dnes témìø v)dy docílena spojením náklonu v sedaèce a tahem za
obì øídící šòùry.

Další mo)ností jak ovládat kluzák, pouze v extrémních pøípadech (napø. po utr)ení øídící
šòùry), je lehké sta)ení (cca 10 cm)D-popruhu opìt v kombinaci s náklonemv sedaèce.

Let

Ovládání a zatáèení
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Pøiblí�ení a pøistání

Let se speed systémem

Let na navijáku, let smotorovou krosnou

Chcete-li sebìhempøistávání vyhnout stresovýmsituacím, jenutnéabystesenapøistání
pøipravili v dostateèné výšce. Jen tak Vám zbude dostatek èasu ke zjištìní smìru, pøí-
padnì i síly vìtru nad místem pøistání a sledování ostatních pad. kluzákù nacházejících
se v prostoru pøistávací plochy. V koneèné fázi pøistání by jste mìli letìt proti vìtru s
odbr)dìnými, èi lehce pøita)enými øidièkami. Lehkým pøita)ením (cca 25%) sni)ujete v
turbulenci mo)nost zaklopení. Za bezvìtøí a klidného ovzduší mù)ete nechat øidièky
vypuštìné, abyste mìl kluzák dostatek energie. Chcete-li, pøistát na nohou a nikoliv na
sedaèce, pak se min. 5m nad zemí v sedaèce narovnejte do pøistávací polohy a v pøi-
mìøené výšce (cca2m) nad zemí plynule stáhnìte øídící šòùry úplnì dolù. Pøistáváte-li
proti vìtrupøita)eníbymìlobýtpomalejší.Pøistáváte-li zabezvìtøí, nebopovìtrusta)ení
musí být rychlé, nebo)tak dynamicky zmìníte úhel nábìhu a dosáhnete maximálního
brzdnéhoefektu.

Abystemohli letìt rychleji je ENVY vybavenspeciálnímspeedsystémem.

Kezrychleníkluzákuproveïtenásledujícíkroky:

a) sešlápnìtehrazduspeedsystému
b) mírousešlápnutíkontrolujterychlost,kterouchcete letìt.

Nikdy neaktivujte speed systém v turbulenci a v nízké výšce, ani bìhem pøistávacího
manévru.Zmìna úhlu nábìhu a rychlosti vede ke sní)ení míry stabilityvrchlíku.

ENVY je vhodný k provozu na navijáku. Kluzák nemá tendence k sackflugu.
Z tohoto dùvodu platí pro navijákové starty stejné techniky ji)popsané døíve. Kluzákmá
dostateèný rozsah øízení k jeho ovládání a mo)ným korekcím bìhem navijákového
startu.
V)dy se ujistìte, zda naviják je schválen LAA ÈR a zda jej obsluhují lidé proškolení
mající dostateèné zkušenosti s návijákovýmprovozem.
ENVY je vhodný kluzák pro létání s motorovou krosnou. Mezi základní kritéria vývoje
patøily po)adavky namodernímotorový kluzák, a proto byl na nìj kladen velký dùraz.

paraglider

UPOZORNÌNÍ !!Jakkoliv jemotorový lets kluzákem ENVYsnadný,díky jednoduchosti
startu,ovládánía jehoschopnostinéstpøimalýchrychlostech,v� dypou� ívejtepouzecer-
tifikovanoukombinacimotor-sedaèka-kluzák.Vpøípadìpochybnosti konzultujtesvýrob-
cemmotorovékrosny,nebosLeteckouAmatérskouAsociacíÈR.

Ujistìte se, zda jsou øídící šòùry nastaveny tak, jak zde ji� bylo døíve
popsáno. Kratší nastavení øidièek by mohlo vést ke zvýšení rizika sackflugu a násled-
némupádu.

UPOZORNÌNÍ !!
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Vtétokapitole jsoupopsány letovéstavy,kterémohoubýtnavozenyzcelavìdomìanebo
semohouvyskytnout díky turbulenci, èi pilotní chybì. Zcela jistì bude jednouka)dýpilot
s nìkterými z tìchto stavù konfrontován. Ka)dopádnì byste se mìli nauèit s takovýmito
stavy vypoøádat a to nejlépe v rámci bezpeènostního kurzu obvykle provádìným nad
vodoupododbornýmdohledemasdostateènýmzabezpeèením.

Mìjtenapamìti,)e ENVYjekluzákbezzáludných letovýchreakcísvelkoumíroupasivní
bezpeènosti. V pøípadì jakýchkoliv pochybností dejte øidièky nahoru a nechejte jej letìt.
Kluzákmá dostatek vnitøního tlaku a díky nìmu i stability, pøesto pøedpokládáme, )e jste
ji)naúrovni,kdyovládáteaktivní letovýstyl.Klíèemtakovétopilotá)ejeudr)etvrchlík
nad hlavou za všech okolností. V zásadì je nutné v)dy dr)et v rukou obì poutka øídících
šòùr,abystemohliokam)itìreagovatnapøípadnédeformacevrchlíku.

Toto jenejèastìjšízpùsobdeformacevrchlíkuzpùsobenýturbulencí.

Stáhnìte krajníA1-popruh pomalu dolù, a)se konec vrchlíku zaklopí. Vrchlík se zaklopí
nejvíce, kdy)zatáhnete oba A-popruhy (A,A1). Takto mù)ete zaklopit a)70% nábì)né
hrany vrchlíku. Následkem takovéhoto zaklopení se svezete v sedaèce ve smìru zaklo-
pené strany a vrchlík zaène na tuto stranu zatáèet. Èím více máte uvolnìný prsní
popruh a èím více se v sedaèce svezete, o to více bude kluzák zatáèet.

Zaklopení do 70% nábì)né hrany zvládá ENVY samostatnì s otoèením maximálnì o
180 stupòù. Doba otevírání a tím pádem i výšková ztrátamohou být redukovány odpoví-
dající reakcí pilota. K zamezení toèivého pohybu je potøeba pøimìøenì pøibrzdit (cca 30 -
40%)otevøenoustranuvrchlíku,abyste letìlinejdøíverovnì,apakøídícíšòùruzaklapnuté
stranydynamickydlouzepøitáhnìte.Krátkýmtahánímsimocnepomù)ete.

Navození

Ukonèení figury

POZOR !!

UPOZORNÌNÍ !!

Všechny zde popsané letovémanévry (figury) pøedpokládají dokonalé teore-
tickéznalosti.Vopaènémpøípadìmohoubýt takovétozkouškyvelicenebezpeèné.Všim-
nìte si, � e všechna porušení letové stability vedou ke zvýšenému klesání 2 - 10m/sec, v
závislosti namíøe provedení. Špatnánavození, èi provedení tìchtomanévrùmohouvést
k následnému pádu. Pokud hodláte tyto figury provádìt, musíte disponovat potøebnou
výškou(ukonèení figurmin.200mnadterénem)azáchrannýmpadákem.

Provleèením zápìstí pøes poutko mù�ete ztratit drahocenný èas,
potøebujete-liaktivovatzáchrannýpadák.

Deformace vrchlíku

Asymetrické zborcení

EXTRÉMNÍ A KRITICKÉ LETOVÉ MANÉVRY
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UPOZORNÌNÍ!!

UPOZORNÌNÍ!!

UPOZORNÌNÍ!!

UPOZORNÌNÍ!!

UPOZORNÌNÍ!!

UPOZORNÌNÍ!!

Obzvláštì pøi zaklopeních, která Vás potkají v turbulenci, dbejte na
ukonèení toèivého pohybu (spirály) kluzáku a a� poté se sna� te zaklopenou stranu
„pumpovat“ .

Pøílišnýmsta�enímvnìjší øídící šòùrymù�edojít k odtr� ení proudìní a
následkemtohoknegativníspirále.

V pøípadì tzv. “kravaty” (vìtší zaklopení konce køídla do šòùr, které
nejde pumpováním vyklepat), se pokuste uvolnit konec køídla zata� ením za šòùru
vedoucí k stabilizátoru. V pøípadì velké kravaty, kdy nejste schopni zastavit, èi zpomalit
rotacipou� ijtezáchrannýpadák.

Kluzák lzepøioboustrannémzaklopeníovládatnáklonemvsedaèce.

Budete-li oba popruhy dr� et pøíliš dlouho, pak mù�e dojít ke zlomení
vrchlíkuv jehostøedu, kdyobakoncekøídlaputujídopøedu. (tvarmotýla)

Kluzákukonèí frontstall samostatnì.Chcete-li otevøení urychlit pøita� e-
ním øidièek, nesmíte tyto stáhnout pøíliš, aby nedošlo k odtr� ení proudìní (full stall) a
následnìkvelkémupøedskoku.Pozor !Èastáchybanezkušenýchpilotù!

Oboustranné zaklopení vrchlíku - “Uši”

Èelní zaklopení (Frontstall)

Navození

Ukonèení figury

.

Navození

Ukonèení figury

Dr)te øídící poutka a uchopte na obou stranách vnìjšíA1-popruhy. StáhnìteA1-popruhy
dolù. V dùsledku tohodojde k zaklopení koncù vrchlíku.Èímvíce budete popruhy(šòùry)
stahovat, tímvíceplochyvrchlíkuzaklapnetea tímsezvìtší i klesání.

Jakmile popruhy uvolníte, zaène se vrchlík velmi pomalu samovolnì otevírat. Lehkým
pøibr)dìním se dá otevírání urychlit. Pokud se šòùry pøi této figuøe náhodou zavleèou,
pomù)eteotevíránípumpováním(nìkolikeréplynulésta)ení øidièekdolù)

Mnohýmzaklopením lzezabránit vèasnýmpøita)enímobou øidièekapokudvycítítemo)-
nouturbulenci,musítev)dyuvolnitsešlápnutíspeedsystému.

Uchopte všechnyA-nosnépopruhy vmístì závìsu šòùr (závìsné karabinky-„Mailonky“)
a stáhnìte tyto dolù, a)celá pøední strana vrchlíku zaklapne.Èímní)epopruh stáhnete,
tímvìtšíplochavrchlíkuzaklapne.

Jakmilepopruhyuvolnítevrchlíkseznovuotevøeadojdek lehkémupøedskokuvrchlíku..
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Odtr�ení proudìní “Stall”

Díky turbulencím, pøípadnì rychlým pøibr)dìním dochází ke kyvným pohybùm vrchlíku
(pendlování) a tím pádem ke zmìnám úhlù nábìhu. V extremních pøípadechmù)e dojít
a)kodtr)eníproudìnínahornístranìvrchlíku.

Pøitahujtepomaluøidièkynatolik,a)zmizíodporvøidièkáchakluzákztratídopøednourych-
lost. Z vrchlíku se vytratí pøetlak a spodní strana vrchlíku se zaènemezi závìsy prohýbat
nahoru smìrem k hornímu plášti. Ztráta pøetlaku uvnitø vrchlíku je o to vìtší, èím déle
kluzákvtéto situacidr)íte. Bìhem"propadavého letu"zùstávávrchlíkstáleotevøen.

Uvolnìním øidièek se kluzák samostatnì dostane do normálního letu s pøedskoèením.
Ono správné pøita)ení øidièek si musíte najít sami, nebo)pøitáhnete-li pøespøíliš, vyskyt-
netesena poèátku totálníhoodtr)eníproudìní ( tzv.FULLStall). Uvolnìtev tompøípadì
rychleobì øidièky.VpøípadìzaváháníanáslednéhouvolnìníVásvrchlíkextrémnìpøed-
bìhneamù)edojítk jehozaklopení.

Dr)te poutka øídících šòùr a zároveòuchopte "B" závìsnépopruhy ve výši zavìšení šòùr
(závitové karabinky). Stáhnìte nyní plynule popruhy symetricky natolik, a)se vrchlík ve
svémprofilu v øadìB-šòùr „zlomí“. Díky ztrátì dopøedné rychlosti zmizí vrchlík jakoby za
Vámi. Nezaleknìte se této situace, nebo)vrchlík se velmi rychle opìt stabilizuje nad
Vámi. Pakli)e byste v tomtomomentu uvolnili B-popruhy, došlo by k velmi silnému pøed-
skoèení vrchlíku a mo)nému symetrickému, èi asymetrickému zaklapnutí. Klesání
kluzákupøi této figuøe jezávislénamíøesta)eníB-popruhù.

Uvolòujte závìsnépopruhypomalu, aleplynule ( cca. 1 sec.).Nikdynepouštìjte popruhy
prudce,nebo)taknastávajíextremnízatí)enínavrchlíkadocházíkvelkémupøedskoku.
Pouvolnìnípopruhùsekluzákdostanedonormálního letus lehkýmpøedskokem.

Navození

Ukonèení figury

Navození

Ukonèení figury

UPOZORNÌNÍ!!

UPOZORNÌNÍ!!

Všechnypadákovékluzákypotøebují v pøípadìodtr� ení proudìní urèi-
tou dobu, ne� se dostanou zpìt do normální letové polohy ( v extremním pøípadì i pár
sekund). Pøiprovádìní figursodtr� enímproudìnídbejtev� dynadostateènouvýšku!

Jednostrannéuvolnìní øídícíšòùryvedeusackfluguknegativníspirále.

Padavý let pomocí øidièek (Deepstall)

B-Stall

PÙDORYS
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Zùstane-li kluzák po uvolnìní popruhù v padavém letu sackflugu (napø. díky špatnì
nastaveným øídícím šòùrám) , pak máte dvì mo)nosti jak jej dostat do normálního leto-
véhostavu:

1. Pøitáhnìte cca. o 5 cm A-popruhy, a) vrchlík dostane dopøednou rychlost.
Nestahujte popruhypøíliš, jinakhrozí èelní zaklapnutí.

2. Sešlápnìtehrazduspeedsystému.

Dalšímo)ností je oboustranné pøita)ení a následné uvolnìní øídících šòùr. Tutu variantu
ovšemvzhledemkrizikunegativníspirálynedoporuèuji!

Pokud se nechtìnì dostanete do negativky (tzn., )e došlo k odtr)ení proudìní na jedné
stranìvrchlíku)adisponujetedostateènouvýškoumìliby jstereagovatnásledovnì.

1.Okam)itìuvolnit øidièky.Kluzákukonèí rotacisamostatnì.Nestane-li se tak,pøibrzdìte
vnìjšístranu,abystezastavili rotaci.

2. Pøi následném pøedskoèení kluzák pøibrzdìte, zabráníte tím velkoplošnému
zaklapnutí.Pøibr)dìnímté)sní)íteriziko,)esepozaklapnutívytvoøí tzv.kravata.

Tato figura je popsána pouze proto, abychom rozšíøili Vaše znalosti a doporuèujeme její
provádìnípouzevrámcibezpeènostníhokursupoddozoremlet. instruktora.

Omotejte si øidièky okolo zápìstí (pøi zvednutých rukou) natolik, a)kluzák ztrácí dopøed-
nou rychlost. Pøitahujte nyní pomalu obì øidièky, a)vrchlík "spadne" za Vás dozadu. V
tomto momentu musíte øidièky plnì dynamicky pøitáhnout a pøitisknout je k tìlu. Støed je
nyní v zaoblené formì nad Vámi a konce vrchlíku "plandají" dopøedu. Pøi této figuøe má
vrchlíksilnéklesání.

Navození

Pozor!

POZOR!!

POZOR !!

Vpøípadì, � esevnìjšístrana(ucho)zachytiladošòùr (tzv.ji� zmínìnákravata)
a "pumpování“ nepomohlo, pøitáhnìte øidièku otevøené strany vrchlíku (cca. 50-70%),
abyste nejdøíve zastavili rotaci. Následným tahem za šòùru vedoucí k uchu zaklopené
strany se pokuste tuto uvolnit. Vyklouzne-li ucho z onoho zaháknutí, pak ji� lze "nemoc-
nou"stranuvrchlíkubì�nýmzpùsobem"vypumpovat".

Nemáte-li dostateènou výšku a šòùry se zatáhly do závitu, anebo se vrchlík s
kravatoustabilizovalvespirále,neváhejteapou� ijtezáchrannýsystém.

Negativní spirála “Negativka”

Úplné odtr�ení proudìní - Full stall
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Ukonèení figury

Navození

Ukonèení figury

Uvolòujteplynuleasymetrickyobì øidièky,a)seotevøe90%nábì)néhranyapoté øidièky
plnìuvolnìte.Kluzákukonèí "Full Stall" a pøejdedonormálního letu bez výraznéhopøed-
bìhnutí.

Skluzákem ENVY mù)etedosáhnoutvelmiefektivníspirály.Spirálaumo)òujedosa)ení
velkéhoklesáníbezrizikaodtr)eníproudìní.

Nakloòtesevsedaècenastranuprovádìníspirályapøitáhnìteøidièku nastejnéstranì.
Nechejte kluzák bìhemdvou zatáèek zrychlovat a u)ívejte si rychlosti a narùstajícíhoG-
pøetí)ení. (S tímtokluzákemmù)etedosáhnoutklesánía)20m/s.)Jakmile jstese jednou
dostali do spirály, mù)ete míru klesání a úhel naklonìní kluzáku kontrolovat pomocí
øidièek a naklonìní v sedaèce. Pro provádìní spirály doporuèuji lehké pøita)ení vnìjší
øidièky,zabráníte tímasymetrickémuzaklopenívnìjšíhouchakluzáku.

Posaïte se v sedaèce do normální “neutrální” polohy a uvolnìte obì øidièky. Kluzák
ukonèí spirálu bìhem jedné zatáèky (360 stupòù) s následným støedním pøedskokem.
Pokud bìhem ukonèení spirály opìt lehce pøitáhnete (20-30%) vnitøní øidièku, pak jste
schopni zpomalit spirálu na “obyèejnou zatáèku” a zabráníte velkým kyvným pohybùm.
Výkluzzespirálypakvypadástejnì ladnì, jako jejínavození.

POZOR !!

UPOZORNÌNÍ !!

Pøi pomalém nesymetrickém uvolnìní øidièek se mù�ete dostat do negativky.
Pøi rychlém nesymetrickém uvolnìní semù�e kluzák pootoèit o 90%a jednostrannì vel-
koplošnìzaklapnout.

Nìkteré padákové kluzáky mají tendenci zùstat ve spirále, pokud
klesání pøesáhne 15 m/s. Závislost zde hraje i naklonìní v sedaèce a celkové zatí� ení
kluzáku. Pak takovýto kluzák potøebuje, na ukonèení spirály, pøibr� dìní øidièky na vnìjší
stranì.
Napøímíte-li se v sedaècedonormální polohy, tak zjistíte, � e ENVY tuto tendenci nemá
ani tehdy, pøesáhne-li klesání 15m/s. Trénujte spirálu postupnì. Nejdøíve s menším kle-
sáním,abystezískali citnareakcevrchlíkuaukonèeníspirály.Pozor!Pilot,který jedehyd-
rovanýanemázkušenostisespirálou,mù�epøivìtšíchpøetí� eníchztratitvìdomí!

Spirála
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Vzásadìplatí:Nejdøíve letìtpryèzestoupání!

Klesánícca.2-5m/sec

Klesání cca. 4-6 m/s. Upozornìní ! Nejdøíve zaklopit uši a a) poté aktivovat speed
systém.

Spirála umo)òuje rychlé vyklesání bez odtr)ení proudìní. Klesání 5-15m/s. Èastomusí
být spirála pøedèasnì ukonèena, díky velkému pøetí)ení. Pøi vìtším klesání ne)10 m/s
mù)edojítknedostateènémuzásobovánímozkukyslíkemapøípadnémubezvìdomí.

Klesánícca.5-8m/s. Dùle)itéukonèitvdostateènévýšce.

Létejtev)dytak,aby jstenikdynemuselinásilnìvytrácetvýšku!

ENVY je vyrábìn z prvotøídních materiálù (viz. seznam materiálù). Nechejte provést
kontrolu kluzákuminimálnìpo jednom roce, a nebopo100 letovýchhodinách.
Kluzák zašlete pøímo spol. MAC PARATECHNOLOGY. Nestoupejte na šòùry! Pøesto,
)e byly pou)ité šòùry podrobenyDHVohybovému testu,mohoubýt poškozeny budete-li
na nì stoupat. Dojde-li k poškození opletu na nìkteré ze šòùr, kontaktujte výrobce a
po)ádejte o zaslání nové šòùry. Po ka)dých 50. letovýchhodinácha v)dy tehdy zmìní-li
se chování kluzákubymìly být šòùry øádnìpøekontrolovány.
Opravy bymìly být provádìny pouze odborníky.Nejlépe je, obrátit se pøímona výrobce -
MACPARATECHNOLOGY. Trhliny na vrchlíkumusí být odbornì opraveny. Nalepovací
látka staèí pouze na opravu malých trhlin. Kluzák uchovávejte v)dy v suchu a chladu
pokud mo)no lehce zabalený (nikoliv stlaèen) v dobøe provzdušnìném prostoru.
Chraòte kluzák pøed vlhkem a sluneèním záøením. Ultrafialové záøení vede toti) k
pøedèasnému stárnutí a ztrátì pevnosti látky. Nevystavujte kluzák nikdy teplotám pøes
50stupòùCelsia.
Pøekroèení tìchto teplot mù)e vést k poškození látky a šòùr. Èistìte vrchlík pouze
vla)nou vodou, èi lehkým mýdlovým roztokem. Nepou)ívejte )ádné èistící prostøedky
ani øedidlo!

Š)astnápøistání

PetrReèek
MACPARATECHNOLOGY

Symetrické zaklopení - zaklopení “uší"

Speed systém a zaklopení “uší”

Spirála

B-stall

MO�NOST VYKLESÁNÍ

OCHRANA, PÉÈE A OPRAVY
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NCV - PORCHER MARINE

EDELRID

STAP

MOUKA

AMANN SPONIT

Pláštì - SKYTEX S 09017 E77A, E38A - 100% nylon 6.6 , 33 Dtex, 40 g/m2
Nosné )ebra - SKYTEX S 09017 E29A - 100% nylon 6.6 , 33 Dtex, 40 g/m2

)ebra - SKYTEX S 09017 E38A - 100% nylon 6.6 , 33 Dtex, 40 g/m2
Výztuhy nosné )ebra - Polyester 200 g/m2

Výztuhy )ebra - Polyester 180 g/m2

Vrchní šòùry - Aramid/Polyester , Min. pevnost v tahu 60,80 kg
Øídící šòùry - Dynema/Polyester , 80,100 kg

Hlavní šòùry C1,C2,C3,D1,D2,D3 - Aramid/Polyester, 140,160 kg
Hlavní šòùry A1,B1 - Aramid/Polyester, 190 kg

Hlavní šòùry A2,A3,B2,B3 - Aramid/Polyester , 230 kg
Stabilo - Aramid/Polyester , 60 kg

Hlavní øídící šòùry - Dynema/Polyester , 240 kg

STAP-POLYESTERBRIDLE 13 mm, 95 kg

Polyester 367 040 025 912 25x1,5 mm 800 kg

SYNTON 60 3,5 kg
SERABOND 60 7 kg
SYNTON 40 6 kg
SYNTON 30 12 kg

NIRO TRIANGLE 200 - 200 kg

Min. pevnost v tahu
Min. pevnost v tahu

Min. pevnost v tahu
Min. pevnost v tahu

Min. pevnost v tahu
Min. pevnost v tahu

Min. pevnost v tahu

Min. pevnost v tahu

Min. pevnost v tahu
Min. pevnost v tahu

Min. pevnost v tahu
Min. pevnost v tahu

Min. pevnost v tahu bez deformace

Šòùry

Závìsná poutka

Závìsné popruhy

Nitì

Závìsné karabinky

POU�ITÉ MATERIÁLY
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SCHÉMA VYVÁZÁNÍ ENVY

A
1
5

A
2
1

A
1
8

m
A
3 A
2
4

A
2
7

A
1
2

A
9

A
6

A
4

A
2

m
C
2

m
A
2

m
C
1

m
A
1

C
2

C
4

C
6

C
9

C
1
2

C
1
5

C
1
8

C
2
1

C
2
4

C
2
7

st
B

st
C

st
D

st
0

b
r2

b
r1

b
r3

b
r4

b
r5

b
r6

b
r8

b
r9

b
r1
8

b
r1
9

b
r7

b
r2
0

b
r1
2

b
r1
3

m
B
R

b
r2
1

b
r2
2

b
r1
0

b
r1
1

b
r1
7

b
r1
6

b
r1
5

b
r1
4

b
r2
3

m
C
3

D
9

D
6

D
4

B
1
2

B
2
7

B
1
5

B
1
8

B
9

B
6

B
4

B
2

D
1
2

E
1
8

D
1
5

D
2
1

D
2
4

D
2
7

D
t

D
t

D
t E
2
7

E
2
4

E
2
1

D
t

D
t

D
t

D
1
8

E
1
5

E
1
2

B
2
1

B
2
4

m
B
3

m
B
2

m
B
1

m
D
3

m
D
2



17

Jméno Firma Datum Podpis a Razítko

KONTROLY

TECHNICKÁ DATA

E N V YPadákový kluzák:

Sériové èíslo:

Zalétáno:

firmou
MAC PARA TECHNOLOGY

Potvrzení prodejce:

PROTOKOL O ZÁLÉTÁNÍ

DHV 2 Envy Envy Envy Envy
velikost 23 25 27 30

Zoom 92 96 100 104,5

Plocha rozl. [m2] 23,30 25,37 27,53 30,06
Plocha proj. [m2] 20,87 22,73 24,66 26,93
Rozpìtí rozl. [m] 11,54 12,04 12,54 13,10
Štíhlost 5,71 5,71 5,71 5,71
Max. hloubka køídla [m] 2,58 2,69 2,80 2,93
Poèet komor 56 56 56 56
Váha [kg] 5,80 6,0 6,3 6,6
Váhové rozpìtí [kg] * 65-80 73-93 85-105 100-130
Min.rychlost [km/h] 23-25 23-25 23-25 23-25
Zákl. rychlost [km/h] 36-38 36-38 36-38 36-38
Max. rychlost [km/h] 50-53 50-53 50-53 50-53
Klouzavost 8,7 8,7 8,7 8,7
Min. klesání [m/s] 1,1 1,1 1,1 1,1

* vèetnì výbavy a kluzáku


