
UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO 4-ŠŇŮROVÉ KOMOROVÉ KITY
 

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si koupil kite  PETER LYNN. Rádi bychom Vás ujistili, že jste si 
vybral kite nejvyšší kvality zpracování i výkonu. Přečtěte si, prosím, před použitím Vašeho kitu tento manuál. 
Doporučujeme Vám také dodržovat zásady a bezpečnostní pravidla uvedená v tomto manuálu, která Vám 
pomohou maximalizovat Vaši radost a také prodloužit životnost Vašeho kitu.

Tento manuál není návodem „Jak kitovat“. Před použitím Vašeho kitu Vám doporučujeme absolvovat odborný 
kiting kurz v jedné z profesionálních kiting škol.

UPOZORNĚNÍ

Startování  a  létání  s kitem  může  být  nebezpečné,  především  v případě  nedodržování  základních 
bezpečnostních pravidel.  Vždy  buďte  maximálně opatrní  při  používání  kitu.  Nesprávné použití  kitu  může 
způsobit  zranění,  příp.  smrt!  Při  použití  kitu  jste  odpovědný/á  nejen  za  svou  bezpečnost  ale  také  za  
bezpečnost všech okolo vás. Kite může být nebezpečný pokud nepoužíváte bezpečnostní systém tzv. Safety 
systém. Vždy používejte Safety Systém!  VÝROBCE A PRODEJCE NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY NA 
ZDRAVÍ  NEBO  MAJETKU,  KTERÉ  MOHOU  BÝT  PŘÍPADNĚ  ZPŮSOBENY  POUŽÍVÁNÍM  TOHOTO 
VÝROBKU!

Dbejte zvýšené bezpečnosti s ohledem na vodící šňůry
- Pokud je kite v letu, nikdy se nedotýkejte vodících šňůr. Při napětí jsou velice ostré a mohou způsobit  

zranění.
- Nikdy nepoužívejte opotřebované šňůry. Při přetržení pod napětím mohou způsobit zranění.
- Vždy zkontrolujte, zda šňůry nemají uzlíky. Ty výrazně snižují pevnost šňůr.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od zamotaných šňůr, dokud není kite bezpečně na zemi zabezpečen. 

Kite může nečekaně vzlétnout a způsobit  různá nebezpečí. Při použití  kitu nikdy nedovolte komukoliv 
vstoupit mezi ráhno a šňůry.

Další důležité bezpečnostní zásady
- Vždy kite startujte a přistávejte s pomocníkem.
- Než poprvé vyzkoušíte velkého kite, procvičte si řízení na malém kitu (asi 1 až 2m2).
- Nikdy nikomu, kdo není obeznámen se zákonitostmi řízení kitu, nedovolte řídit  kite bez zkušeného a 

odpovědného asistenta.
- Nikdy nepoužívejte kite bez použití kiteleashe, příp. kitekilleru, tedy prostředku, který zabrání odletění 

kitu. Nezabezpečený kite může způsobit zranění nebo jiné škody.
- Vždy při kitingu používejte helmu, protinárazovou vestu a další bezpečnostní ochranné pomůcky.

Volte jen bezpečný revír
- Vždy se seznamte s místními pravidly ohledně kitingu.
- Nikdy nepoužívejte kite v blízkosti vedení vysokého napětí, telefonního vedení, stromů, keřů, automobilů 

nebo v blízkosti letišť.
- Kite používejte jen pokud máte před sebou i kolem sebe volný prostor alespoň 100m. kite Vás může 

nečekaně a s velkou sílou "odtáhnout".
- Nikdy nelétejte se kitem nad lidmi nebo zvířaty. Vaši diváci by měli vždy zůstat za vámi proti větru.
- Nikdy nepoužívejte svůj kite na zalidněných prostorech s velkým počtem lidí.
- Nikdy nepoužívejte kite v blízkosti vody nebo na vodě, pokud neumíte plavat a pokud nejste v dobré 

fyzické kondici.
- Vždy si procvičte startování a přistávání kitu a veškeré bezpečnostní techniky (depower - vyvlátí kitu, 

odstřelení kitu apod.).

Bezpečné povětrnostní podmínky
- Neučte se používat tento produkt za větru vyššího než 6m/s.
- Nikdy nekitujte za extrémně silného větru.
- Nikdy nekitujte za bouřky.



- Používejte kite jen tehdy, umožňuje-li Vám zůstat ve stoje na zemi.
-
Nikdy nekitujte v takovém větru, který překračuje Vaše kiting schopnosti!!!

Meteorologie

Nejdůležitější vlastnosti větru při létání s drakem jsou stálost a síla.
Stálost: najít stálý vítr je stejně těžké jako najít cestu bez nerovností. Nelze si představovat 
vítr jako stálý pohyb z jednoho místa na druhé. Vliv na změny stálostí větru mají stromy, 
budovy, kopce i teplota. U povrchu země je tzv. mezní vrstva, je to oblast ve které se proud 
vzduchu pohybuje díky přízemním turbulencím pomaleji.

Turbulence: cokoli se postaví větru do cesty způsobí turbulenci. Za překážkou je závětří, 
které  může  být  například  za  velkou  budovou  velmi  dlouhé  -  asi  sedminásobek  výšky 
překážky.  Vzduch se chová jako řeka.  Za těchto podmínek dochází  k nepravidelným a 
neočekávaným poryvům. Jestliže máte zálibu v pádech, postavte se s kitem pod strom. 
Velikost mezní vrstvy je přímo závislá na velikosti  a množství  překážek, které musí vítr  
překonat, než se opře do vašeho kitu.

Tabulka síly a rychlosti větru

beauf mph kps m/s km/h
0 0 0 0 0 kouř jde přímo vzhůru - bezvětří
1 1 - 3 1 - 2 0,5 - 1,5 2 - 5 kouř se pohybuje - vítr je, ale 

příliš slabý
2 4 - 7 3 - 6 1,5 - 3,5 6 - 12 hýbou se listy-velké plochy draků 

už létají
3 8 - 12 7 - 10 3,5 - 5,5 13 - 20 hýbou se větvičky-vhodné pro 

začátečníky
4 13 - 18 11 - 15 5,5 - 8 21 - 29 hýbou se větve-výborné 

podmínky
5 19 - 24 16 - 20 8,5 - 11 30 - 39 hýbou se malé stromky-jen pro 

zkušené jezdce
6 25 - 31 21 - 26 11,5 - 14 40 - 51 hýbe se eletrické vedení-jen pro 

dobře pojištěné
7 32 - 38 27 - 32 14,5 - 17 52 - 62 začíná vichřice a čas na ženský

Hledání místa
Pro létání se snažíme najít vhodné a bezpečné 
místo.  To je  ve  směru větru  – před kopcem, 
kde vítr zesiluje. Na druhé straně za kopcem a 
na  vrcholu  kopce  dochází  k  turbulencím. 
Mořským útesům se vyhněte. Na jejich vrcholu 
se  vítr  láme  a  turbulence  je  stejná  jako  za 
kopcem.  Snažte  se  najít  místo  bez  velkých 
překážek.
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Schéma kitu

Sestrojení kitu

1. Vytáhněte kite z bagu a rozložte jej na zem tak, aby odtoková hrana směřovala proti 
větru a vyvazovací šňůry byly na horní straně. Odtokovou hranu můžete zatížit tupým 
předmětem (batoh, snih,…), aby se vyloučilo nechtěné vzlétnutí kitu.

2. Všechny  čtyři  napojení  šňůr  jsou schovaná uprostřed  náběžné  hrany  v kapsičce 
chráněné suchým zipem.  Přesvědčte se,  že  nejsou zamotané a  že  na nich  nejsou 
nežádoucí uzlíky.

3. Rozmotej
te šňůry. 

Šňůry 

rozmotávejte  směrem proti  větru  a  snažte  se,  aby  byly  pokládány  rovně,  to  ulehčí  
pozdější manipulaci a předejde jejich zamotání. 
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4. Připojte šňůry ke kitu a k ručkám (ráhnu).  Ke spojení  šňůr se používají  tzv.  liščí 
smyčky. Jeden z konců je vždy opatřen očkem a druhý konec uzlíkem. Pokud chcete 
spojit dvě šňůry zakončené uzlíkem nebo očkem, tak nespojujete správné šňůry. Liščí 
smyčku vytvoříte podle doplňujícího obrázku. Pro snazší orientaci jsou přípojné body 
opatřeny čísly. Spojujte vždy stejná čísla.

POZOR: Při strojení ráhna napojte šňůry tak, aby středové šnůry byly spojeny se 
zadními uzlíku u kitu a aby krajní řídící šňůry vedly od ráhna na přední uzlíky u kitu 
(naopak než u nafukovacích kitů).  V opačném případě by mohlo dojít k poškození 
vybavení!

5.

Ručky (ráhno) k sobě připojíme pomocí kitekilleru. 

Start

A: Pokud  nám  na  start  fouká  vítr  do  6m/s 
postupujeme následovně :
- položíme si kite odtokovou hranou na zem tak, 
aby vstupy směřovaly vzhůru a kite byl od nás 
po větru (pokud nemáme pomocníka,  zatížíme 
odtokovou hranu,  abychom zabránili  smotávání 
a sfoukávání draka větrem )
-  uchopíme  ráhno  nebo  ovládací  ručky  a 
několikrát  je  zatáhneme  proti  větru.  U  větších 
kitů  startujeme  pomocí  rovnoměrného  tahu  za 
prostřední šňůry.
-  ráhno/ručky  přitom  plynule  pomocí  rukou 
přitahujeme a povolujeme - rozsah pohybu ráhna 
je  asi  20-30cm.  Tímto  pumpováním,  i  když 
stojíme na místě, dostaneme kite nad hlavu, kde 
ještě chvíli kroužíme zprava do leva a počkáme 
až se kite úplně naplní vzduchem

B: Vane-li  silnější  vítr  přes 7m/s, můžeme startovat výše 
popsaným způsobem (se zvýšenou opatrností!) nebo nám 
pomůže z kraje větrného okna odstartovat pomocník. Kite 
si  na zemi  předfoukneme a za  asistence pomocníka  ho 
s minimálním tahem po kraji větrného okna dostaneme nad 
hlavu. 

Asistence pomocníka

Technika letu 
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Začínáme z polohy, kdy máme kite zcela nafouknutý nad hlavou. Směr letu kitu měníme 
přitahováním jedné z ruček (nebo jedné strany ráhna) směrem k tělu, viz dále. Začneme 
provádět  základní  osmičky  a kite  neustále  držíme v  pohybu,  zvláště  pak  pokud je  vítr 
turbulentní, zamezíme tak možnému přelétnutí kitu za hlavu a jeho případné deformaci.  
Čím nížeji osmičky provádíme, tím při nich prodlužujeme dráhu letu a také tah kitu. Snažte 
se vyvinout co nejplynulejší (pravidelný) tah, to vám přinese stabilitu a jistotu při ježdění ať 
už na vodě, sněhu nebo na souši.

Řízení kitu      Rychlejší zatáčení      Kiteloop

Kiteboarding – start

Opět začínáme z výchozí pozice, kdy máme kite nad hlavou. Nejprve si vybereme směr 
naší jízdy, vždy ale kolmo na vítr. Pojedeme-li do prava, musíme kite pouštět jen v pravé 
části větrného okna. Kite plynule obrátíme z výchozí polohy nad hlavou do prava a letíme 
prudce k zemi. Kite tak vyvine dostatečný tah, a my uvedeme do pohybu kolmo na vítr surf 
nebo jiné sportovní náčiní. Před zemí s dostatečnou rezervou, aby nedošlo ke kontaktu se 
žádnou překážkou, kite plynule obrátíme a řídíme směrem vzhůru, tak abychom létali vždy 
alespoň nepatrně v pravé části větrného okna. Z narůstající rychlostí našeho pohybu se 
zvětšuje i rychlost letu našeho kitu a tím i jeho tah. Tento tah můžeme korigovat (snižovat)  
tím, že zkracujeme dráhu letu, nebo létáme více v pravé části větrného okna. Pokud kite 
pouštíme dále od osy větru na krajích větrného okna, drak ztrácí svůj tah.

Létání dále od osy větru můžete využít: a) při nastoupávání proti větru.
b) pro snížení tahu za silného větru

Ovládací ručky

Při  jízdě s  ručkami  můžeme u kitu  ovládat  kromě směru pohybu (stahováním pravé a 
současně povolováním levé ručky, drak plynule přechází do levé zatáčky) i rychlost jeho 
letu pomocí tzv. brzd na ručkách (zadní šňůry). Což můžeme využít:

a)rozjedeme-li  se  vetší  rychlostí  kolmo  na  osu  větru  a  vítr  je  dostatečně  silný  na  to, 
abychom mohli s kitem přestat pohybovat, pomůžeme si přibržďováním nebo povolováním 
řídících šňůr korigovat polohu kitu v okně. Postavení ve větrném okně blíže k ose větru má 
kite větší tah, blíže ke kraji se tah snižuje.

b)při startu, pokud máme kite nad hlavou může vlivem poryvu větru dojít ke změně polohy. 
Dostane-li se kite za vaši hlavu ztrácí tah a může dojít k zaklopení, deformaci jeho plochy a 
pádu. Abychom tomu zabránili ručky přibrzdíme, tím zastavíme jeho pohyb dopředu.
c)délka řídících šňůr by měla být nastavena tak, aby při maximálním přibrždění ručkama 
drženém nejméně 3 sec. došlo k úplné ztrátě rychlosti a pádu kitu na zem. Úplné přibrždění 
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-  můžeme využít  chceme-li  kite  položit  na zem v ose rovnoběžné s osou větru.  Nebo, 
pokud  budeme  chtít,  co  možná  nejrychleji  zbavit  kite  tahu  stáhneme  opět  ručky  na 
maximum a držíme je stažené. POZOR, po povolení kite opět a to okamžitě přechází do 
letu a obnoví tak svůj tah.

Přistání

Přistání  probíhá  stejně  jako  start  -  ale  opačným 
postupem.  Ve  slabším  větru  můžeme  přistát  kite  před 
sebe (po větru)  přitažením obou zadních řídících šňůr. 
V silnějším větru přistáváme kite po kraji větrného okna 
do  rukou  pomocníka.  Pokud  pomocníka  nemáme, 
musíme počítat se sfouknutím kitu po přistání (vítr bude 
kite odvalovat  po směru větru).  Po přistání  mějte stále 
zabržděné brzdy, tak znemožníte znovu start kitu. Může 
dojít k překřížení cesty lany, nebo zamotání kitu do překážky atd. Na zemi kite zatížíme 
závažím a ráhno/ručky zajistíme přiloženým kolíkem tak, aby měly stále přitažené zadní 
šňůry. 

Údržba a balení

Balení a skládání kitu nevyžaduje žádný specielní postup. Pro sbalení stačí rozepnout zip 
na  odtokové hraně,  abychom mohli  snáze  vypustit  vzduch.  Přeložíme kite  na polovinu 
šňůrami dovnitř a pomalu začínáme motat do roličky, musíme postupovat pomalu, abychom 
zbytečně nezatěžovali materiál.

• Pokud  je  kite  mokrý  nebo  vlhký,  můžeme  jej  smotat,  ale  musíme  v  co 
nejkratší době kite opět rozbalit a nechat vysušit. Plísně by mohly vážně poškodit 
materiál! 

• Materiál  kitu  degraduje nejvíce působením UV záření,  nenecháváme proto 
kite sušit na slunci a zbytečně ho nevystavujeme slunečnímu záření.

• Při  dlouhodobějším  skladování  kite  volně  rozložte,  aby  nedocházelo  ke 
kompresi a deformaci materiálu.

• Pravidelně kontrolujte stav vašich šňůr.
• Kite umývejte  (nejlépe po každém použití)  pouze sladkou vodou a nechte 

volně kompletně vysušit. Nepoužívejte žádné chemické čistící prostředky!
• Nikdy kite neperte v pračce a nežehlete!

Dovozce a servis

KITEBOARDING.CZ
Lenka Žůrková
U Rejdiště 3791
76701 Kroměříž
Tel. +420 724 084 825
info@kiteboarding.cz
www.kiteboarding.cz
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