
 Uživatelský manuál pro 2-šňůrové ne-depowerovatelné
komorové draky na hrazdě

Děkujeme Vám za zakoupení cross kite. Prosím, čtěte tenhle manuál obezřetně, dozvíte
se vše, co je potřeba vědět předtím, než poprvé proletíte draka. Pamatujte: Vždy je
bezpečnější jít létat s drakem s přáteli, obzvláště pokud mají zkušenosti s drakem.

Bezpečnostní body
Nepřibližujte se k elektrickému vedení, silnicím, letišti, železničním kolejím, stromům a budovám.
Přesvědčte se, že v prostoru alespoň 100m po větru i protivětru od vás nejsou žádné překážky.
Nikdy nepoužívejte draka v přeplněných prostorách a nikdy nelétejte nad lidmi.
Nikdy nepoužívejte draka při bouři,  za špatných světelných podmínek nebo při vichřici.
Nikdy nepoužívejte draka, pokud je vítr silný natolik, že jej nedokážete plně kontrolovat a ovládat.
Nelétejte v silnějším větru, než uvádí výrobce u jednotlivých velikostí draka. Při špatné, nebo neodborné manipulaci nebo překročení 
větrného rozsahu můžete draka poškodit nebo ohrozit sebe a své okolí. Pro správnou manipulaci stane především větších draků 
doporučujeme oslovit kitový kurz. Např. www.kite-kurzy.cz

Větrné okno a lokace 

Před použitím draka je důležité porozumět termínu „ větrné okno“ Ilustrace ukazuje, kde drak 
vytvoří největší tah  (Rovnou po větru, také známo jako „power zone“), a kde má tah nejmenší 
(na okraji větrného okna a zenithu, nejvyšší  hraniční bod, kterého drak  může dosáhnout). 
Principem tréninku je dokázat draka udržet ve větrném okně. Budovy, stromy a ostatní vysoké 
objekty mohou způsobit, že se vytvoří větrný vír a drak se těžce ovladatelným a může z toho 
vyplynout nepředvídatelné chování draka.

Postup
*Položte draka na rovný povrch, s náběžnou hranou

- otvory směrem k vzhůru (viz obrázek). Ujistěte se, 
že náběžná  hrana (horní strana draka s otvory) stojí 

kolmo proti větru. Zatižte odtokovou hranu  (spodní
strana draka – kde je šev) trochou písku, jemným 
kamením nebo lahví s vodou. 

*Šňůry jsou již připevněny k drakovi. Ale pokud je 
to nezbytné, připevněte šňůry k nejnižšímu bodu (uzly, kde se spojující 
šňůry spojují).   Toto se provádí pomocí Liščí smyčky (viz obrázek).
*Rozvinout celou délku šňůr proti větru. Ujistěte se, že jsou oddělené a 
nejsou do sebe zamotané, nejsou na  šňůrách uzlíky a nejsou šňůry      

poškozené.
*Pokud váš drak má leash (bezpečnostní vodítko na suchý zip), ometejte jej kolem vašeho zápěstí.

    

Spuštění draka k     letu  
Pro úspěšné spuštění vašeho draka k letu držte pevně rukojeť/hrazdu nebo táhla, a opatrně udělejte pár kroků vzad proti směru větru.
Pokud vlastníte čtyř-šňůrového draka, správně byste měli držet rukojeť  vaším ukazovákem na vrcholu růček vedoucí k šňůrám na náběžné
hraně. Pár jemných klepnutí může být potřeba ke zbavení váhy zátěžě na zadní straně – odtokové hrany, poté bude váš drak startovat a
stoupat přes větrné okno až zenithu (no power zone)

Létání
Ovládání draka vyžaduje trénink. Nejdůležitější je zapamatovat si, že je důležité stále mít hrazdu nebo 
rukojeť před tělem. Drak se ovládá přitažením jednou rukojetí nebo stranou hrazdy směrem k tělu jako 
při řízení řídítek u kola. Tento pohyb způsobí zatočení draka v požadovaném směru(viz.obrázek). Pro 
srovnání draka uvolněte opět rukojeť/ hrazdu do předchozí polohy. 

DŮLEŽITÉ: Když ovládáte draka, neměli byste přestat otáčet draka po půlotáčce(když je drak vzhůru 
nohama) způsobilo by to, že drak by letěl přímo k zemi. Obzvláště při silném větru to může poškodit 
vašeho draka. Pokud si stále nejste jistí a teprve se učíte, je doporučeno trénovat pouze při slabém 
větru.

                            Bezpečnost
Pokud má váš drak alespoň jedno bezpečnostní lanko (kitekiller – neboli leash),
můžete aktivovat bezpečnostní pojistku tím, že pustíte oběma rukama hrazdu. 
Drak se vyvlaje na jednu šňůru, přestane táhnout a padá k zemi. Dokud je 
bezpečnostní  leash  připevněné k vašemu zápěstí, drak není schopen nikam 
odletět. Pozor, tento bezpečnostní systém nemusí fungovat v případě, že máte
zamotané řídící šňůry! Dbejte na to, aby jste měli šňůry při letu draka stále 
nepřekřížené.



Znovu spuštění draka k letu
Dvoušňůrový kite je schopen vzletu pouze tehdy, když je náběžnou hranou směrem k nebi. V opačném případě je ho třeba manuálně otočit,
zajistit a následně odstartovat. Tří-šňůrový a čtyř-šňůrový drak může být znovu spuštěn bez pomocníka i pokud  je náběžnou hranou 
směrem k zemi. U čtyř-šňůrové varinaty zatáhněte obě brzdová lanka nakloněním k sobě/Tříšňůrovou varinatu za prostřední šňůru k sobě a
drak vzlétne pozadu. Poté uvolněte jednu brzdovou šňůru tak, aby se zvedla rukojeť, a drak se začne točit. Když se drak otočil o 180 stupňů 
a znovu se otočí nahoru, uvolněte druhé brzdové lanko a pokračujte v létání. 

Přistávání
Nejlehčí cesta pro přistání s drakem je řídit jej jemně na stranu na kraj větrného okna jak jen je to možné. Na okraji větrného okna, 
pomocník může draka chytit a položit jej na zem, zároveň ho přitížit. Se čtyř-šňůrovým drakem můžete také přistát za pomoci řídící šňůr 
vedoucích na odtokovou hranu/brzd.  Zatažení za obě brzdová lanka způsobí, že drak poletí pozpátku a měl by klesnout přímo před vámi 
v power zoně k zemi. Buďte opatrní a snažte se stále táhnout za spodní lanka, aby se předešlo opětovnému vzletu draka. Tento postup 
zvolte pouze ve velmi slabém větru!

Údržba a balení
-Pokud je drak mokry nebo vlhký, můžeme jej smotat, ale musíme v co nejkratší době kite opět rozbalit a nechat vysušit. Plísně by mohly 
vážně poškodit materiál!
-Materiál draka degraduje nejvíce působením UV záření, nenecháváme proto draka sušit na slunci a zbytečně ho nevystavujeme 
slunečnímu záření.
-Při dlouhodobějším skladování kite volně rozložte, aby nedocházelo ke kompresi a deformaci materiálu. 
-Draka umývejte (nejlépe po každém použití) pouze sladkou vodou a nechte volně kompletně vysušit. Nepoužívejte žádné chemické čistící 
prostředky!

DOVOZCE:
WIND&BOARD s.r.o., 1. Čsl. Arm. Sboru 1557/9, 708 00 Ostrava, Tel. +420 724 084 825, info@kateboarding.cz, www.kiteboarding.cz 
SERVIS/PROVOZOVNA: KITEBOARDING.CZ, Generála Sochora 1764/22, 708 00 Ostrava, DIČ:CZ8061204679, Tel. + 420 720 958 844, 
servis@kiteboarding.cz  
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