
Vážení leteckí priatelia! 
 
Úplnou náhodou sme objavili neskartované odtajnené materiály a dokumenty 
bývalého Slovenského vojenského výskumno-vývojového ústavu špeciálnej 
leteckej techniky Sergeja Meresjeva (SVVVÚŠLTSM) v Trenčíne z roku 1960-
1975. Z nich je zrejmé, že už dávno pred boomom paraglidingu vo svete sa na 
Slovensku hŕstka vedcov-inžinierov seriózne zaoberala problematikou padákových 
trojkoliek a, nebyť vojenského utajenia, výsledky ich práce mohli výrazne ovplyvniť 
celosvetový rozvoj motorového paraglidingu. 
 
Tri kapitoly z týchto materiálov sa Vám dostávajú do rúk v povodnom znení i s 
titulkami. 
 
Za všetkých členov „Klubu Leteckej Historickej Neskreslenej Skutočnosti“ zostávam  
s pozdravom Miloš Václav, pokladník.                     milosvaclav@seznam.cz   
 

Motorový paragliding - stabilita 
 
U motorového kĺzavého padáku treba rozlišovať niekoľo druhov stability:  

I. stabilita padáku za letu  
II. stabilita trojkolky a padáku za letu voči sebe navzájom 
III. stabilita trojkolky voči zemi pri štarte a pristátí 

 

I. Stabilita padáku za letu 
 
čiže stabilita lietajúcho aparátu ako celku závisí takmer výlučne od aerodynamických 
vlastností vrchlíku pri danom zaťažení. O tom, ako je ten-ktorý typ kĺzavého padáku 
stabilný, svedčia výsledky jeho letových skúšok, na ktoré sa špecializuje naša 
východniarska pobočka SVVVÚŠLT v Michaľovciach v spolupráci s bojovou 
vrtuľníkovou jednotkou „Brutálne Rotory“ v Prešove. (Takéto testy dnes prevádzajú 
v Európe organizácie DHV, SHV/ AFNOR. Pozn. M.V.)   
 
Pri vletení okrajom padáku do klesavého prúdu, resp. do turbulencie dochádza 
najprv k vymäknutiu okraju krídla a krátko nato k jeho klapnutiu. Z pohľadu 
aerodynamiky dochádza na tejto časti nosnej plochy najprv ku strate vztlaku a potom 
k zápornému vztlaku, ktorý klapne okraj padáku. Všeobecne platí, že padáky 
s veľkým plošným zaťažením sú v turbulencii stabilnejšie a menej klapú ako 
„nedovážené“ krídla.  
Pri ztrate vztlaku začne padák presadať nadol a pri tomto pohybe zväčšuje svoj uhol 
nábehu. Silne zaťažené padáky zrýchľujú pri presadaní lepšie a ak turbulentný poryv 
nie je príliš „ostrý“, ku klapnutie vobec nemusí dojsť.  
Rozdiely v plošnom zaťažení sú značné. Pri bezmotorovom paraglidingu lieta 100kg 
pilot na ploche 30m2  (= 3,3kg/m2), trojkolka so silným motorom a dvoma chlapmi 
váži cez 300kg  a padák má plochu 40m2 (= 7,5kg/m2 ). 
 
Naša trenčianska skupina z VVVÚŠLTSM zamerala svoje kapacity na druhú a tretiu 
oblasť problematiky, vedecky dosiaľ neprebádanú.  
 



II. Stabilita trojkolky voči padáku za letu  
 

1. Stabilita okolo zvislej osy - smerová stabilita 

 
Už prvý praktický pokus nášho ústavu s 80-kilovým vrecom zemiakov, ktoré nám 
poskytlo v rámci družobných stykov JRD Bošáca, konaný na kopci Hradisko v r.1961, 
potvrdil hypotézu, že ak je rozostup dvoch závesných bodov nulový, teda záves 
pozostáva z jediného bodu, je aj smerová stabilita bremena voči padáku nulová - 
vrece sa počas letu nekontrolovateľne otáčalo okolo zvislej osy, hoci smer letu 
padáku bol stabilný. Tieto skromné začiatky nášho ústavu sú umelecky zachytené 
výtvarníkom Antonínom Posúchom-Sliznatým, olej, 1962. Obr. hore. (Za povšimnutie 
stojí, že výkonné eliptické padáky lietali na Slovensku v prísnom utajení už pred 40 
rokmi! Pozn. M.V.) 

 
 
Smerová stabilita závisí od šírky zavesov, tj. od vzdialenosti karabín. Pri smerovom 
vybočení trojkolky (napr. pri kmitoch trojkolky okolo zvislej osy) vzniká moment, ktorý 
ju zrovnávajú do smeru padáku. Pri vybočení trojkolky o 80°- 90° je moment 
najväčší; pri otočení o viac než 180° sa nosné popruhy, resp. šnúry zatočia do seba 
(twist) a vyrovnávajúci moment je skoro nulový. Obr hore. 
Pri zatáčaní padáku sa trojkolka vždy oneskoruje – vyosením si musí najprv vytvoriť 
zodpovedajúce rameno, aby silami v závesoch vznikol moment, ktorý prekoná 
moment zotrvačnosti trojkolky a gyroskopický moment vrtule. Na dosiahnutie stability 
trojkolky pri vysokej obratnosti padáku treba:  

a) veľký rozostup karabín 
b) malý moment zotrvačnosti trojkolky (musí byť krátka, kompaktná a ľahká) 
c) malý gyroskopický moment vrtule (ľahká a malá vrtuľa, nízke otáčky).  



 
Podľa názoru mnohých dlhoročných zamestnancov nášho ústavu, menovite ing. G. 
Brunátnej z personálneho oddelenia, by mala byť minimálna šírka závesov pre 
jednomiestnu trojkolku, (cit.): „ Asi meter.“ Po náročných a zložitých výpočtoch túto 
hodnotu upresnil v r. 1970 pplk. v zálohe Ing. J. Veselochvostý  svojím, dnes už 
legendárnym, výrokom, (cit.): „Kľudne aj dva!“ (A naozaj, trojkolky v USA a Kanade 
majú v súčasnosti šírku závesov 160cm-180cm! Pozri www.powerchutes.com, 
zložku: Manufactures. Pozn. M.V.) 
 

 
Objemná kapotáž prednej časti trojkolky vytvára pri vybočení aerodynamickú silu 
(odpor, v horšom prípade bočný vztlak) na ramene pred ťažiskom a znižuje smerovú 
stabilitu trojkolky. To sa može katastrofálne prejaviť na vysokých rýchlostiach – napr. 
vo vyklesávajúcej špirále. Kapotáž negatívne ovplyvňuje moment zotrvačnosti a 
celkovú hmotnosť trojkolky. Naopak, aerodynamická sila na ramene za ťažiskom 
(=smerovka) zvyšuje zásobu smerovej stability, zmenšuje nutné vyosenie trojkolky v 
zatáčke a može zároveň kompenzovať reakčný moment vrtule. Obr. 
 

            
 
Na overenie týchto teórií sme v krutej zime r. 1965/66 previedli dva úspešné 
praktické pokusy v lokalite Krasín nad obcou Dolná Súča pod krycím názvom 
„Víťazný šíp“ (záves bremena je v ťažisku) a „Masívne brvno“ (záves je nad ťažiskom 
bremena, vytvorený dvoma šnúrami v tvare obráteného písmena „V“). Škody, 
vzniknuté pri druhom pokuse na obytnom dome č.425 v menovanej obci, neboli 
veľkého rozsahu a boli uhradené z fondu bytového rozvoja. Obr. hore. 



2. Stabilita okolo priečnej osy – predozadná stabilita 

              
Trojkolka štartuje po zemi v polohe „nosom mierne dolu“, zatiaľ čo jej poloha za letu 
je „nosom mierne hore“ - po odlepení sa preto často predozadne rozkmitá, hoci 
samotný padák letí stabilne bez kmitov. Predozadné kmity trojkolky vznikajú i za letu 
v turbulencii. Zásoba stability závisí od výšky závesov nad ťažiskom – čím sú vyššie, 
tým je stabilita väčšia. Moment zotrvačnosti trojkolky okolo priečnej osy by mal byť čo 
najmenší – trojkolka musí byť krátka a kompaktná. Kmity okolo priečnej a zvislej osy 
tlmí gyroskopický moment vrtule – tu je výhodná veľká ťažká vrtuľa a vysoké otáčky 
– pri  stúpavom lete na plný plyn sú kmity trojkolky menšie alebo úplne zanikajú. Obr. 
hore. 
  
3. Stabilita okolo pozdĺžnej osy – bočná stabilita. 

 
Predstavme si priamy let padáku v termickej turbulencii. Striedavo pravá a ľavá 
polovica krídla dostávajú krátke termické kopance. Polovice padáku voči sebe 
pracujú (výškovo presadajú o 10-30cm) a to sa prejavuje prudkými náklonmi 
trojkolky, hoci padák samotný letí rovno a prakticky bez náklonu. Let je nepríjemný a 
posádka má pocit ohrozenia života - a pritom sa vlastne nič nedeje! Nakoľko sme 
nechceli dopustiť nadmernú psychickú záťaž u našich vylosovaných dobrovoľníkov 
počas ďalších praktických pokusov, na pleciach našich výskumníkov ležala veľká 
zodpovednosť. Obr. hore. 



 
Riešením bočnej stability trojkolky je vynález nášho ústavu  - Systém Krížových Šnúr 
skrátene „SyKrŠ – vzor 68“, ktorý zabraňuje presadaniu polovíc krídla. Stabilizuje 
nielen náklon trojkolky voči padáku počas letu, ale funguje aj opačne – vyrovnáva 
náklon padáku voči trojkolke pri štarte počas jazdy po zemi, čo je úplne skvelé. 
Krížové šnúry zároveň spevňujú nosný systém v najviac zaťaženej (=vztlakujúcej) 
časti krídla. Obr. hore. 
 
Na tomto mieste je potrebné uviesť, že byrokratické prieťahy a intrigy zo strany 
zodpovedných pracovníkov Úradu pre vynálezy a patenty v Očovej s neustálym 
poukazovaním na strategické utajenie projektu, nám úplne znemožnili autorsky 
ochrániť toto revolučné technické riešenie! (A to je naozaj veľká škoda, lebo tento 
systém využívajú v súčasnosti mnohí výrobcovia padákovej techniky vo svete bez 
toho, aby sa vedelo, že jeho skutočnými vynálezcami sú slovenskí vedci-inžinieri! 
Pozn. M.V.)  

 
Či už padák má alebo nemá „SyKrŠ - vzor 68“, je dobré vyskúšať, koľko sa trojkolka 
nakloní po uvoľnení jedného závesu. Táto skúška simuluje letovú polohu trojkolky pri 
nefunkčnej polovici nosnej plochy, napr. po priamom zásahu od protivzdušnej obrany 
nepriateľa. V našom výskumno-vývojovom ústave sme po vecnej, asi 6-hodinovej 
diskusii v priateľskom ovzduší, ktorú narúšal iba doc. F. Bliakač osobnými 
invektívami voči vedeniu, tento uhol nazvali „uhol odvisnutia“ a mal by byť čo 
najmenší. Ing. R. Matrtaj, špecialista na túto problematiku, odhaduje jako maximálnu 
prípustnú hodnotu uhol odvisnutia v rozmedzí 34,78° až 40,5°. Ako zdorazňuje, 
v žiadnom prípade sa trojkolka nesmie prevrátiť dolu hlavou! (Vo voľnom lietaní PG 
regulujú náklon pilota krížové, resp. ABS-popruhy. Pozn. M.V.) Obr. hore. 



 
 

III. Stabilita trojkolky voči zemi pri štarte 
 

 
V prvej fáze štartu - pri vyťahovaní padáku zo zeme – vytvára padák klopivý moment 
„ťažký na chvost“, ktorý sa snaží prevrátiť trojkolku dozadu na vrtuľu. Proti tomuto 
momentu posobí moment vytvorený ťahom vrtule a moment vytvorený hmotnosťou 
trojkolky vzľadom na zadné kolesá. Pre maximálnu stabilitu musia byť závesy čo 
najnižšie nad zemou (v úrovni osy, alebo ešte lepšie pod osou vrtule) a zadné kolesá 
treba posunúť čo najviac dozadu za ťažisko Obr.hore.  
 

 
Ak má padák po vytiahnutí bočný náklon – v druhej fáze štartu - snaží sa trojkolku 
prevrátiť nabok. Pre zabezpečenie dobrej stability treba umiestniť závesy padáku čo 
najnižšie voči zemi a zadné kolesá ba mali byť umiestnené čo najviac vpredu pri 
ťažisku, aby sa efektívne využila šírka podvozku pre bočnú stabilitu. Je zaujímavé, 
že ani v tomto a ani v predchádzajúcom prípade stabilitu trojkolky neovplyvňuje 
výška ťažiska trojkolky nad zemou. Obr. hore.  



  
Efektívna šírka trojkolky závisí od polohy ťažiska voči kolesám. Ak je ťažisko na 
úrovni zadných kolies, bočná stabilita je maximálna. Ak je ťažisko na úrovni 
predného kolesa, bočná stabilita je nulová. Pre ilustráciu sme zvolili ťažisko v 80% 
rozvoru. Obr. hore. 
 
Výška ťažiska sa prejaví „iba“ pri zatáčaní trojkolky počas jazdy po zemi. Odstredivá 
sila vytvára moment, ktorý sa snaží trojkolku prevrátiť. Predstavme si situáciu, pri 
ktorej sa trojkolka pohybuje po zemi a pilot má vztlakujúci padák nad hlavou 
s miernym náklonomn naľavo. Ak pilot zatočí doprava (smerom od padáku), zväčší 
tým náklon vrchlíku a bočný ťah padáku sa spojí so vzniknutou odstredivou silou, čo 
može viesť k prevráteniu trojkolky. Naopak, ak pilot zatočí doľava pod padák, 
vyrovná tým jeho náklon a počas tohoto manévru bočný ťah padáku posobí proti 
odstredivej sile. Pri pristávaní s trojkolkou s vysoko umiestneným ťažiskom je preto 
veľmi nerozumné ihneď po dosadnutí zatočiť kolmo ku hangáru – štartovať a 
pristávať treba vždy rovno!  
 
 
  


