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MNOHO	VÝROBCŮ	SLZ	(ULTRALIGHTŮ)	V DNEŠNÍ	DOBĚ	JIŽ	NABÍZÍ	SVÉ	VÝ-
ROBKY	S MOŽNOSTÍ	ZÁSTAVBY	ZÁCHRANNÉHO	ZAŘÍZENÍ	(ZS),	A TO	BUĎTO	OD SVÉ-

HO	OSVĚDČENÉHO	DODAVATELE,	NEBO	V PŘÍPADĚ	NĚKTERÝCH	VÝROBCŮ	NECHAJÍ	
NA ZÁKAZNÍKOVI,	ABY	SI	VYBRAL	ZS	U NĚKTERÉHO	ZE	SPECIALIZOVANÝCH	VÝROBCŮ	
TĚCHTO	ZAŘÍZENÍ.	TO	MU	POTOM	INSTALUJÍ	DO JEHO	LETOUNU.

JAK 
SPRÁVNĚ 
VYBRAT VHODNÝ 
ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 
PRO SLZ-ULTRALIGHT?
 Text: Milan Bábovka    Foto: archiv společnosti Galaxy, pokud není uvedeno jinak

Mnoho majitelů a uživatelů vlastní 
SLZ z  dřívější doby, kdy nebylo 
běžné koupit letoun nebo moto-

rové rogalo s  již instalovaným ZS, anebo 
ho zakoupili jako starší bez tohoto vybave-
ní,  a proto se tento záchranný prostředek 
rozhodli dokoupit dodatečně.

Jak v zahraničí, tak i u nás dnes není 
problém nalézt v odborných leteckých 
časopisech příslušné reklamy s  nabíd-
kami na pořízení padáků od některých 
firem, které se touto problematikou 
zaobírají a ZS vyrábějí. Jak se však ori-
entovat v tomto oboru, o kterém běžný 

pilot mnoho neví? Když osloví nějakého 
výrobce, bude navíc ujištěn, že si vybral 
dobře, protože oslovil právě tuto kon-
krétní firmu a padák mu prostě prodají 
s tím, že mu prodávají to nejlepší, co je 
současně na trhu. Rád bych proto v ná-
sledujících řádcích usnadnil případným 
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zájemcům jejich rozhodnutí uvedením 
některých důležitých podmínek pro vý-
běr ZS. Jsou rozhodující a  zásadní pro 
pozdější eventuální použití ZS v  krizo-
vé situaci, do které se budoucí uživatel 
může dostat.

Jestliže se podíváme na  dnešní 
složení kategorií SLZ, pak dostane-
me široké pole pro minimální vzleto-
vou hmotnost (MTOW) až do  600 kg 
a  u  rychlostí rozpětí od  45 km/hod 
až do  380 km/h. U  sportovních le-
tounů by to bylo zhruba do  hmot-
nosti kolem 2 tun a  rychlosti až do   
400 km/h.

Jak tedy záchranný systém správ-
ně vybrat, aby byl, pokud možno, jak 
se říká „šitý na  míru“ a  nekoupili jste 
„zajíce v pytli“?

Po  seznámení s  výrobcem a  jeho 
výrobkem zpravidla nejdříve každého 
zajímá vlastní hmotnost ZS a  rozměr 
(to z  toho důvodu, aby nezabral moc 
užitečného místa pro bagáž a  mnoho 
neovlivnil MTOW letounu.) Obvykle 
výrobce takového zařízení nabídne 
spoustu fotografií a  argumentů, kdo 
všechno si jeho systém koupil a  insta-
loval. To hlavní se většinou zákazník 
nedozví, protože sám neví, co je vlast-
ně hlavní předností dobrého a  správ-
ného výběru pro jeho konkrétní letoun.

Takže hlavní a  nejdůležitější in-
formací je „ukázaná platí“. Tedy ne 
žádné obrázky a  poutače, ale reálné 
video ze zkoušky konkrétního padá-
ku při konkrétní rychlosti např. za  au-
tem, které má na tyči, minimálně 1,5 m 
dlouhé, nainstalovaný rychloměr, vy-
strčený z okna automobilu v záběru ka-
mery a další kamera je umístěná kolmo 

na  směr jízdy zkušebního vozidla, ze 
kterého se padák v  originálním balení 
a složení vystřelí do vertikální trajekto-
rie a kontroluje se čas, kdy dojde k jeho 
úplnému naplnění proudem vzduchu. 
Pro ultralehká letadla do  hmotnosti 
473 kg je tato zkouška prováděná při 
rychlosti 65 km/hod. Do 4 sekund musí 
být padák zcela naplněn v  plném ote-
vření vzduchem.

Také se pro pádovou rychlost mo-
torových závěsných kluzáků 45 km/h 
prováděla a  je uznávaná zkouška sho-
zem z  jeřábu z  výšky 80 m v  nulové 
rychlosti nad zemí. Padák se musí ote-
vřít minimálně zhruba v  13-14 m nad 
zemí a dvě sekundy má na dopad. Tuto 
zkoušku běžně zvládnou padáky bez 
slideru do 160 km/h. Za vozidlem je pa-
dák pro tuto kategorii zkoušen při rych-
losti 45 km/h a musí být zcela naplněn 
do 4 sekund, a to včetně doby výstřelu 
za vozidlem.

Současně je na  trhu jediný padák 
se sliderem až do  rychlosti 260 km/h, 
která pro hmotnost 450 kg zvládne 
tuto obálku. Je to padák Galaxy GRS 
5/472,5, jehož vývoj stál mnoho úsilí,  
spoustu zkoušek a  využitých nápadů 
a  je užíván zvláště na  cvičných leta-
dlech v  leteckých školách po  celém 
světě.

Na reálném videu je tedy také ne-
zbytná zaznamenaná klapka s  uvede-
nými následujícími údaji: datum, typ 
padáku, jeho velikost, aktuální teplota 
a tlak v hPa, směr větru a jeho síla, mís-
to konání testu a kdo ho provedl.

Toto jsou základní informace pro 
posouzení, pro jaké SLZ je padák určen 
a v jaké výšce lze tento konkrétní padák 
použít tak, aby došlo k  jeho plnému 
rozvinutí a  k  bezpečné záchraně 
posádky a stroje.

 Z těchto zdánlivých maličkostí se odvíjí reálná šance na tvoji záchranu v malé výšce a malé 
rychlosti a v okamžiku, kdy nečekaně ztrácíš kontrolu na svým strojem.

1. Na předvedení zkoušky padáku při pádo-
vé rychlosti tvého letadla a za jak dlouho 
se padák otevře

2. Nebo na  pozemní zkoušce v  rychlos-
ti 45 nebo 60 km/h nebo jiné, ale vždy 
musíš vidět, kde je umístěn slider - zdr-
hovadlo padáku (jeho výchozí pozice je 
na šňúrách nahoře u padáku)!

3. Nebo na  shozené zkoušce z  jeřábu, le-
tounu nebo vrtulníku - vždy musíš vidět 
VIDEO kde je umístěn slider.

4. Vždy si změř čas za jak dlouho se padák 
otevře potom otevři naše stránky - pod 
"záchrana při vývrtce" a spočítej si pod-
le uvedeného příkladu jak ti bude padák 
vyhovovat. 
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Tento test nemůže být ničím na-
hrazen. Předpis LAA ČR pro ZS byl vy-
tvořen na  základě letitých zkušeností 
leteckých profesionálů a je jeden z nej-
lepších na  světě. Bohužel v  EU je tra-
dičně více uznávaný test německého 
DULV. Ne proto, že by byl lepší, ale pro-
to, že v Německu probíhá více homolo-
gací letadel právě pro velkou západní 
část EU. Je potřeba si dát velký pozor 
na  testy prováděné právě v Německu, 
kde ne vždy je zaručena stoprocentní 
garance prováděného testu. Ta bohu-
žel závisí jenom na  lidech, kteří tako-

vý test provádějí a  na  jejich vazbách 
na  výrobce ZS. Naše letité zkušenosti 
o mnohém vypovídají.

Typ SLZ je klíčový
Jak jsem zmínil, je potřeba se při vý-

běru ZS nejprve soustředit na  typ SLZ, 
pro který si ZS chci opatřit. Motorové 
rogalo (MZK) bude potřebovat padák, 
který se rychle otevře i v malé rychlosti, 
přičemž většina MZK má VNE (nepřekro-
čitelnou rychlost) kolem 140-160 km/h. 
Zde nám bude vyhovovat padák s velice 

rychlým otevřením bez slideru (brzdič 
rychlého otevření), kde lze při úspěšně 
záchranný systém použít při rychlosti 
45 km/h (typická pádová rychlost MZK) 
již od  30 m nad zemí. Padák pro vyšší 
rychlost je zde v  tomto případě nevy-
hovující, protože bude potřebovat vyšší 
výšku nad zemí pro bezpečné otevření, 
a to právě z důvodu instalovaného slide-
ru pro dobrzdění rychlosti, aby se padák 
neroztrhl.

Proto jako první parametr při výbě-
ru bereme pádovou rychlost SLZ a  až 
druhým parametrem je jeho VNE. Nikdy 
obráceně!

Čeho je nutno si ještě všimnout, je 
to, jak pracuje právě navržený záchranný 
systém pro rychlé otevření a  záchranu 
i v malé výšce. Jestliže je k dispozici video 
ze zkoušek, a to by mělo být při předve-
dení výrobku vždy k  dispozici, sleduje-
me, jak soustava pracuje.

Raketa vytahuje padák v  rukávu 
nebo v  balíčku a  nyní je důležité, aby 
raketový motor disponoval určitou 
rezervou výkonu pro to, aby vždy do-
kázal svým výkonem dostat padák 
do  bezpečné vzdálenosti od  poškoze-
ného nebo neřízeného letounu, nap-
nout padákové šňůry, výtažný popruh 
a  závěsné popruhy nebo kotevní lana 
a  stáhnout rukáv nebo obal z  padáku 
tak, aby už nic nebránilo jeho naplně-
ní proudem vzduchu. Jestliže k  tomu 
takto nedojde buď proto, že si výrobce 
neporadil s tím, jak padák do poslední-
ho okamžiku zadržet v  rukávu a  docí-
lit toho, že se celá kompletní soustava 
napne, jak bylo předem řečeno, nebo 
jeho slabá raketa nedisponuje dosta-
tečnou energií, vždy dojde ke zpomale-
ní otevření padákového vrchlíku, neboť 
proud vzduchu musí tento rukáv stáh-
nout svojí silou a tato rychlost stažení 
proudem vzduchu je několikrát poma-
lejší než vlastní stažení rukávu nebo 
balíčku přímo raketovým motorem.

Toto má firma Galaxy GRS již ošet-
řeno patentem z  roku 1994, kdy raketa 
vytahuje nikoliv rukáv, ale pouze balí-
ček s padákem do vzdálenosti cca 30 m 
od letounu, a ještě dokáže tento kontej-
ner stáhnout a sama na malém padáčku 
padá vedle letounu, který pak sestupuje 
na svém vlastním velkém padáku i s po-
sádkou. Toto je jeden z dalších důležitých 
parametrů urychlujících rychlé naplnění 
padákového vrchlíku při jakékoli rychlos-
ti. Zvláště je to velice důležité při záchra-
ně z malé výšky nad zemí.
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Filosofie firmy Galaxy GRS je založe-
na právě na této myšlence, a to, že kaž-
dá skupina SLZ musí mít možnost využít 
padák podle nejnižší možné výšky nad 
zemí při dosažení té či oné minimální pá-
dové rychlosti. Tak jsou prováděny i tes-
ty a vývoj padáků Galaxy GRS. Maximální 
rychlost se zkouší až jako následný para-
metr, když je přesně ověřena minimální 
rychlost schopnosti bezpečného otevře-
ní padákového vrchlíku pro tu kategorii 
SLZ, pro kterou má být tento padák v bu-
doucnu určen.

Bohužel někteří konkurenční výrob-
ci jdou opačným směrem a podle toho je 
následné využití padáku poněkud spor-

né, když při malé pádové rychlosti toho 
či jiného SLZ  lze zaručit bezpečnou zá-
chranu až při dvou- a někdy i trojnásob-
né výšce nad zemí, než kdyby byl použit 
padák podle předešlého výběru.

Světová statistika jasně uvádí, že 
80 % všech použití ZS se odehrává prá-
vě za  těchto podmínek a  zvláště kolem 
koncentrovaných letových  prostorů, 
jako jsou letiště nebo terény, kde se létá 
společně s  motorovými a  bezmotoro-
vými SLZ, popřípadě větroni. Jedná se 
o prostory, kde je pilot vystaven velkému 
stresu jak z koncentrace letadel, tak po-
případě z velkého množství úkonů, které 
musí provádět ve svém letadle. 

Tolik tedy k minimální rychlosti SLZ 
a  výběru padáku, který by měl být vy-
brán tak, abychom využili každý metr 
výšky na záchranu, když padáme napří-
klad ve vývrtce nebo z přetažení a výšky 
skutečně nemáme nazbyt.

Nyní k cestovní rychlosti a VNE 

Při výběru vhodného padáku je sa-
mozřejmě důležitým parametrem i  to, 
jaký má naše SLZ VNE. Opět platí, že je 
nutné vidět video z testu se všemi důle-
žitými údaji. 

Zkoušený padák je při zkoušce 
vyhozen z  letícího letounu. Dříve 

Příklad 1: Záchranný systém GRS 5/472,5 UL. 

Vstupní data:
hmotnost letounu MTOW = 472,5 kg, rychlost VNE = 251 km/h

a) změřený čas otevření při 45 km/h ... 3,85 sec.
b) opadání 6,6 m/sec.

Minimální výška záchrany:

Kde:
•   g (tíhové zrychlení)  [g = 9,81 [m/s2]
•   t (změřený čas otevření) [s]
•   VOP (opadání plně rozvinutého vrchlíku) [m/s]

Při použití systému obrácené konfiguraci (letoun je v pozici na 
zádech) se k vypočtené výšce připočítává + 20 m.

Minimální výška záchrany je tedy cca: 49,5 + 20 = 69,5 m (nad zemí)

Závěr:
Tento systém lze použít pro rychlost v = 251 km/h a MTOW = 472,5 kg 
nebo rychlost v = 260 km/h a MTOW = 450 kg.

Ho = —————  + 2 * v OT [m]
0,5 * g * t2

2

Ho = —————————  + 2 * 6,6 = 49,5 [m] 
0,5 * 9,81 * 3,852

2

Výrobce �rma
Galaxy GRS s.r.o.

UPOZORNĚNÍ: 
nyní pro porovnání jiný známý výrobce

Příklad 2: 
Záchranný systém 450 XXXXXXXX

Vstupní data:

a)   změřený čas otevření 
      při 45 km/h ... 8,25 sec.
b)  opadání 6,0 m/sec.

Minimální výška záchrany:

Při použití systému v obrácené 
konfiguraci (letoun je v pozici na 
zádech) se k vypočtené výšce 
připočítává + 20 m.

Minimální výška záchrany je tedy 
cca: 178,7 + 20 = 198,7 m (nad zemí)

To je 4,5 více než připouští
předpis LAA ČR i DULV!

Ho = ————————  + 2 * 6,0 = 178,7 [m] 
0,5 * 9,81 * 8,252

2
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se k tomuto účelu používal letoun Z-37A, 
kde místo rozmetadla pod násypkou 
bylo na odhazovacích pasech upevněno 
zkušební závaží a v násypce pak byl ulo-
žen vlastní padák. Abychom mohli padák 
vyzkoušet na rychlost 260 km/h, když VNE 
zatíženého Čmeláka nesměla překročit 
180 km/h, letoun klesal pod úhlem 25° 
a trhačka od padáku se prodloužila pro 
otevření na délku zhruba 15 metrů. Olda 
Olšanský zpracoval na  ČVUT program, 
jehož algoritmus toto řešil a  podle kte-
rého se tyto zkoušky pro některé testy 
(sice už ne Čmeláka) provádějí dodnes. 
Pilot měl na  skle kabiny připevněnou 
destičku s ukazatelem 15 st. a při náletu 
sklonil letoun do tohoto úhlu a v rychlos-
ti 180 km/h závaží odhodil.

Tehdy ještě nebyly k dispozici měři-
cí aparatury a  vše se odehrávalo podle 
údajů z kabiny letounu. Jediným spoleh-
livým údajem o  dynamic shock- nárazu 
byl a  dodnes je měděný kuželík v  dy-
namometru, který za  36 let nepoznal 
žádnou změnu a  je spolehlivým tenzo-
metrem i v době nejnovějších piezoelek-
trických tenzometrů. 

Po roce 2000, kdy se začaly zvyšo-
vat rychlosti SLZ, už Čmelák ani výhoz 
z  vrtulníku nestačil na  správné prove-

 L-410, vyhození závaží 473 až 650 kg z letounu při max 335 km/h...

 L-410, výtažné padáčky mimo letoun vytahují kontejner...

 L-410, testovaný padák je vytažen a začíná se naplňovat

 Slider na padáku je v horní části šňůr a po dobrždění na požadovanou rychlost...
 Padák byl dobržděn a slider je na dolním 

okraji šňůr...
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dení zkoušek, které musí kopírovat re-
álné rychlosti SLZ. Hledal se tedy jiný 
prostředek pro tyto testy. Po  delším 
hledání nám nabídla velice fundované 
služby společnost AirDubnica v  čele 
s majitelem letiště Robertem Slosairem, 
který sám vlastnil L-410, ze kterého se 
již mohly testovat padáky do hmotnos-
ti 750 kg při rychlosti přes 300 km/h. 
Zde bylo vykonáno mnoho dobrých 
testů našich padáků a  ověřeny testo-
vací postupy. Rovněž jsme začali spo-
lupracovat se strojní fakultou VUT Brno 
a  Výzkumným leteckým ústavem. Tato 
spolupráce již po dobu deseti let přináší 
ty nejlepší výsledky jak pro naši společ-
nost, tak VUT.

Padák při letových zkouškách musí 
mít vždy stejnou konfiguraci (spojovací po-
pruh karabiny, slider, materiály, které jsou 
na soustavě použity včetně nití atd.) a pro-
vedení jako ve finále prodávaný výrobek. 
Každý padák se navíc testuje při stejných 
parametrech celkově třikrát. Během testů 
nesmí dojít na  celé soustavě k  žádnému 
poškození, jinak je test neplatný.

Jak zkonstruovat padák, aby se 
rychle otevřel v malé pádové rychlosti 
letounu a aby se nepoškodil a neroztrhl 
v rychlosti odpovídající VNE letounu? 

Výrobce Galaxy GRS za  svou exis-
tenci 36 let vyvinul celou řadu velice vý-
konných padáků pro všechny kategorie 
SLZ a sportovních letounů do hmotnos-
ti MTOW 2 tuny. Kromě padáků řady 3, 
které nepoužívají slider a pracují v obál-
ce rychlostí od 30-165 km/h, společnost 
nabízí padáky řad 4, 5 a  6 s  brzdičem 
dynamického rázu. Pokusím se přiblížit 
čtenáři, jak jsou tyto padáky vyrobeny 
a co od nich lze očekávat.

Princip konstrukce a  vlastnos-
ti padáku řady 4/240 , 5/GRS 5/472,5 
a  GRS 5/560 pro obálku rychlostí od   
45 km/h po 260 km/h
 padák je jednoduchý pro instalaci 

do  letounu (stejná montáž u  všech 
systémů Galaxy): Raketový motor/
raketa je spouštěna z  přední čás-
ti, a  proto není zapotřebí zvláštní 
ocelový pevný držák na  upevnění 
rakety, protože nemá téměř žádný 
zpětný ráz. Raketa je instalována 
přímo na  textilním obalu padáku 
nebo zvlášť a zákazník může jedno-
duše měnit její pozici vzhledem k co 
nejvýhodnějšímu umístění na  kon-
strukci letadla. Celková montáž jsou 

jenom 4 x šrouby M5 na padák a ra-
ketu a  dva šrouby M5 na  uchycení 
aktivační rukojeti.

 padák má jedinečnou vlastnost 
pro nízké až nulové rychlosti: 
V  malé až nulové rychlosti letadla 
pozná, že se musí rychle otevřít. 
A  také se rychle otevře v  pádové 
rychlosti letadla již v  60 m nad te-
rénem při horizontální rychlostí  
60 km/h nebo při nulové rychlosti 
při výšce 75 m nad terénem.

 padák je rychlý pro plné otevření: 
V  rychlosti do  260 km/h si umí při-
brzdit plné otevření, a tím je otvírací 
ráz měkký a  nikdy nedojde k  nežá-
doucímu přetížení a poškození leta-
dla nebo pilota. V malé i velké rych-
losti se vždy otevře do 3,8 sec.

 padák je spolehlivý: Při dodržení še-
stiletého přebalovacího cyklu je jeho 
životnost 30 let v plném provozu. 

 padák je určen pro UL letouny 
s rychlostí do 260 km/h: Konstrukci 
padáku byla věnována velká pozor-
nost a má středovou šňůru se slide-
rem a soustavu tlumičů, které se při 
plnění vrchlíku otevřou a při klesání 
opět zkrátí. Tyto tlumiče se při vět-
ším zatížení sami otevřou a  auto-

maticky regulují dynamický ráz spo-
lečně s pružným pólovým otvorem, 
který tlumí zbytkový dynamický 
náraz otevření tak, aby jeho klesání 
bylo v normě i při MTOW 525 kg, což 
je zejména pro piloty z Francie i Bel-
gii ideální volba pro tuto kategorii 
letounů při VNE do 200 km/h. 

 padák je rychle vytažen mimo do-
sah letadla a jeho odletujících čás-
tí: Pro tuto kategorii letadel UL naše 
firma používá raketový motor (rake-
tu) se silným tahem a ten je schopen 
celý padák v  balíčku velice rychle 
během 0,7 sekundy vytáhnout nad 
letoun a tam stáhne jeho obal nebo 
krátký rukáv. Toto umí pouze padá-
ky firmy Galaxy, u ostatních konku-
renčních padáků musí tento obal 
stáhnout tlak vzduchu, který na pa-
dák působí, a  tím se velice prodlu-
žuje jeho čas na  otevření. Toto má 
zásadní vliv na rychlé otevření padá-
ku při malých pádových rychlostech. 
Tento rozdíl v záchraně výšky je zá-
sadní, jedná se o poloviční (i méně) 
nutnou výšku na  otevření padáku 
a  záchranu posádky a  letadla proti 
systémům konkurence. Tento 
proces je také patentován.

 Obrázek pro čtenářovu představu, jak je velké závaží pro zkoušku s 1640 kg železa. Na 
sudu je umístěna na ohnuté části trubky vycházející z boku sudu i pitotova trubice a je 
opatřena v pohyblivém závěsu kormidly (část košíčku na badminton), aby se mohla natá-
čet ve směru proudu vzduchu tak, jak sud letí po své trajektorii
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Co umí padák Galaxy GRS 6/473 
SD až GRS 6/1750-1950 SDS 360 m² 
pro obálku rychlostí od  83 km/h do   
400 km/h
 jednotka není složitá jako celek: 

Raketový motor/raketa je spouště-
na z přední části, a proto není zapo-
třebí zvláštní ocelový pevný držák 
na  upevnění rakety, protože nemá 
téměř žádný zpětný ráz. Raketa je 
instalována přímo na textilním oba-
lu padáku nebo zvlášť a  zákazník 
může jednoduše měnit její pozici 
vzhledem k  co nejvýhodnějšímu 
umístění na konstrukci letadla. Cel-
ková montáž jsou jenom 4 x šrouby 
M5 na padák a raketu a dva šrouby 
M5 na uchycení aktivační rukojeti.

 padák je chytrý: V malé rychlosti le-
tadla pozná, že se musí rychle ote-
vřít, a také se rychle otevře v pádové 
rychlosti letadla již v 90 metrech nad 
terénem.

 padák je rychlý: Ve  velké rychlosti 
přes 300 km/h si umí přibrzdit plné 
otevření, a tím je otvírací ráz měkký 
a nikdy nedojde k nežádoucímu pře-
tížení a poškození letadla nebo pilo-
ta. V  malé i  velké rychlosti se vždy 
otevře do 4,5 sec.

 padák je spolehlivý: Při dodržení 
přebalovacího cyklu 6 let je jeho ži-
votnost 30 let v plném provozu. 

 padák je inteligentní: Konstrukci 
padáku byla věnována velká po-
zornost a  má soustavu vztlakových 
klapek (slotů), které se při naplnění 
otevřou a při klesání opět uzavřou. 

Další sloty jsou pojišťovací, které 
se při větším zatížení sami otevřou 
a  automaticky regulují dynamický 
ráz, a dále pružný pólový otvor, kte-
rý tlumí zbytkový dynamický náraz 
otevření tak, aby jeho klesání bylo 
v  normě i  při MTOW 525 Kg, což je 
pro piloty z  Francie i  Belgii ideální 
volba pro tuto kategorii. Samozřej-
mě tato shodná konstrukce je vyu-
žívána u většiny padáků Galaxy GRS 
a je i celosvětově patentována.

 padák je rychle vytažen mimo do-
sah letadla a jeho odletujících čás-
tí: Pro tuto kategorii letadel UL naše 

firma používá raketový motor (rake-
tu) se silným tahem a ten je schopen 
celý padák v balíčku a u velkých ve-
likostí v rukávu velice rychle během 
0,7 sekundy vytáhnout nad letoun 
a  tam stáhne jeho obal. Toto umí 
pouze padáky firmy Galaxy, u ostat-
ních konkurenčních padáků musí 
tento obal stáhnout tlak vzduchu, 
který na padák působí, a tím se ve-
lice prodlužuje jeho čas na otevření. 
Toto má zásadní vliv na  rychlé ote-
vření padáku při malých pádových 
rychlostech. Tento rozdíl v záchraně 
výšky je zásadní, jedná se o polovič-
ní (i méně) nutnou výšku na otevření 
padáku a  záchranu posádky a  le-
tadla proti systémům konkurence. 
Tento proces je také patentován.

 padák	je	velice	lehký:	Při použití top 
materiálů a  skvělé konstrukce tyto 
padáky nepotřebují nadbytečnou 
textilii na  jeho povrch a  využívá se 
jeho vztlakových slotů, které částeč-
ně nahrazují hmotnost velké plochy. 
Ušetřenou hmotnost může pilot vě-
novat na lepší vybavení letadla.

Společnost Galaxy GRS je v  oblasti 
zkoušek naprosto transparentní, proto-
že na svých stránkách ukazuje videa ze 
zkoušek (jako jediná v tomto oboru), a to 
jak ze shozových zkoušek, tak i ze zkou-
šek střeleckých. Dále poskytuje i  ná-
hodná videa ze záchran (se schválením 
zúčastněných osob) k  prezentaci svých 
výrobků.    

 Start vrtulníku ke zkušebnímu letu. Závaží s padákem v podvěsu

 Plnění závaží. Na horní části závaží je umístěn testovaný padák


