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TŘETÍ POSLEDNÍ ČÁST NAŠEHO KRÁTKÉHO SERIÁLU POJEDNÁVAJÍCÍHO 
O BALISTICKÝCH ZÁCHRANNÝCH PROSTŘEDCÍCH BYCH RÁD VĚNOVAL NO-
VÝM TECHNOLOGIÍM VYVÍJENÝM PRO PADÁKOVÉ SYSTÉMY URČENÉ PRO  
VÍRNÍKY, LEHKÉ VRTULNÍKY, UAV, VTOL LETOUNY A DRONY. ZMÍNÍME SE ROV-
NĚŽ O  PROTIVÝVRTKOVÝCH PADÁCÍCH.

NOVÉ TECHNOLOGIE 
V OBLASTI PADÁKOVÝCH SYSTÉMŮ
 Text: Milan Bábovka   Foto: archiv společnosti Galaxy GRS

stroj padá rychleji k zemi než vystřelený 
padák v rovině, a proto popruh vždy bez-
pečně proletí rotorovými listy, které ho 
nepoškodí, neboť úhel jejich setkání je 
téměř 175 až 180 stupňů po  celé délce 
popruhu a  listu rotoru, který tento po-
pruh nadhodí nad list rotoru.

Toto lze spatřit na videu na odkazu: 
http://www.galaxysky.cz/gyro-amp-heli-
copters-s65-cz

Vysoká účinnost záchrany spočívá 
v  samotném navrženém záchranném 
systému Galaxy GRS s.r.o., jehož před-
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pracovníků, kteří připravili testovací kus 
s  originální rotorovou hlavou a  pomoc-
ným startovacím motorkem pro roztočení 
rotoru a dosažení optimálních 280 ot/min.  
tak, aby zkouška věrně modelovala sku-
tečný let. Celý tento záchranný systém je 
chráněn užitným vzorem. 

V  reálné montáži na  vírník lze sys-
tém instalovat v rozmezí 45 – 90 stupňů 
na  podélnou osu letu a  v  rozmezí nula 
až 20 stupňů nahoru od roviny letu. Při 
této instalaci bude vždy záchranný sys-
tém plně účinný. V reálném použití vždy 

Tyto poslední trendy v oblasti letec-
tví vyžadují rovněž nové přístupy 
k  řešení záchranných systémů. 

Stejně tak ale vyžadují najít zcela nové 
postupy a  metodiky v  oblasti zkoušení 
těchto systémů. Proto čtenářům přiblí-
žím i to, jak naše firma Galaxy GRS s.r.o. 
v  úzké spolupráci s  Leteckým ústavem 
Fakulty strojního inženýrství Vysokého 
učení technického v  Brně zvolila zcela 
novou metodiku testování pro rychlosti 
s hraniční hodnotou 400 km/h pro bali-
stické padáky určené pro výše uvedené 
prostředky a  letouny až do  hmotností 
2  000 kg, což odpovídá až pětimístným 
současným letounům.

Vírníky
Náš první záchranný systém pro vír-

níky byl vyvinut na  přání našeho zákaz-
níka z Texasu, společnosti Composite, již 
v  roce 2001. Systém spolehlivě pracuje 
pro všechny vyráběné záchranné pa-
dákové balistické systémy Galaxy GRS 
řady 3, 4, 5 a 6 až do rychlosti 315 km/h  
a hmotnosti do 750 kg. Na novém a pod-
statně vylepšeném záchranném pro- 
středku pro vírníky a vrtulníky naše spo-
lečnost intenzivně pracovala od poloviny 
roku 2011, kdy navázala na původní pro-
jekt dvoustupňového záchranného sys-
tému. Tříletý vývoj byl zakončen testem 
na letišti v Milovicích ve spolupráci s vírní-
kovou firmou Rosti Bauera a jeho spolu-
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ností je rychlé vytažení padáku v  pev-
ném textilním zalisovaném tuhém válci 
nebo boxu, taženého raketovým moto-
rem s  kinetickou energií soustavy 1,4 
tuny. To zajišťuje jeho bezpečné otevře-
ní ve  zlomku sekundy z  malého obalu 
ve  vzdálenosti zhruba 20 až 30 metrů 
od  stroje a  padákový vrchlík se začne 
okamžitě naplňovat.

Takto se instalovaly tyto záchranné 
prostředky na  lehké vrtulníky Kompress 
z Itálie, belgický vrtulník Dynali, nebo jed-
nomístný kanadský vrtulník Mosquito.

Bohužel, platí to, co říkají zkušení pi-
loti z velkých vrtulníků. Čím menší vrtul-
ník, tím větší nebezpečí nějaké poruchy. 
Vše je subtilní a vše je neustále v pohy-
bu, nebo se točí. U vírníků přichází nej-
větší nebezpečí při vlétnutí do  silného 
klesavého proudu (vlivem silného střihu 
větru nebo v  blízkosti vytváření CbN), 

 UAV a drony
Dne 9. 7. 2015 proběhla úspěšně 

vývojová zkouška záchranného balistic-
kého systému Galaxy GBS 10/150 s mo-
dulem DJI2GBS na hexacopteru DJI S900 
s  letovou hmotností 8,4 kg. Hmotnost 
byla upravena na standardní „filmovací“ 
letovou hmotnost. Zkouška byla prove-
dena ve  spolupráci firem Telink, Gala-
xy GRS, RCE Systems a  Vysokého učení 
technického v Brně, které se na sériové 
výrobě systému a  další spolupráci na-
dále podílejí. Bohužel se objevili takové 
české firmy a „vykukové“, kteří tuto tech-
nologii okopírovali a snaží se ji přivlast-
nit. Naštěstí naše firma Galaxy GRS s.r.o. 
a  VUT Brno si tyto prostředky včas pa-
tentovaly v EU i v USA.

Při náročném vývoji byl kladen dů-
raz zejména na dosažení velmi vysokých 
výkonů, kterým byl podřízen celý návrh 
konstrukce, design i výroba balistických 
záchranných systémů řady GBS 10. Sys-
tém vyniká celou řadou parametrů:

Minimální hmotnost záchranné 
jednotky GBS 10 v  modifikacích 30, 50, 
150, 350, 350 Speedy, každá v  základní 
verzi BASIC i  odolné verzi TOUGH pro 
profesionály. Jedná se rovněž o  nejleh-
čí balistický záchranný systém na světě 
v  kategorii únosnosti 5 – 65 kg! Rychlé 
otevření záchranného padáku pomo-
cí pyrogenerátoru v  čase do  1 sekundy 
po  aktivaci systému. Systém umožňuje 
rozsah použití od 3 do 65 kg při použití 
čtyř velikostí balistického zařízení a pěti 
padákových vrchlíků. Běžný rozsah rych-
lostí a zaručeného otevření je od 0 – 300 
km/hod. Minimální výška záchrany, tedy 
bezpečná výška použití, je v rozmezí od 5 
– 8 m nad zemí. Systém navíc umožňu-
je vícenásobné použití. Proces uvedení 
do  provozního stavu ihned po  použití 
záchranné jednotky v  terénu je jedno-
duchý a je ho možné zrealizovat ve velmi 
krátkém čase.

Balistické zařízení prošlo dlouhodo-
bými testy v Leteckém ústavu VÚT Brno 
a armádními zkouškami, a je rovněž cer-
tifikováno leteckou zkušebnou. Padáky 
byly navrženy na  základě výsledků mě-
ření v aerodynamickém tunelu ve VZLÚ 
Letňany s  ohledem na  dosažení maxi-
mální stability a optimalizace součinitele 
odporu Cx.

Verze „Tough“ byla certifikována 
podle požadavků RTCA/DO-160G (En-
vironmental Conditions and Test 
Procedures for Airborne Equip- 

nebo prudkého potlačení, kdy nosný ro-
tor, který je roztáčený pouze proudem 
vzduchu, ztratí otáčky vlivem malého 
úhlu náběhu a celý vírník přejde do ne-
řízeného strmého pádu.

Také zkušenosti z  provozu malých 
vrtulníků ukazují, že na autorotaci musí 
být pilot vycvičený tak, aby do  1,25 
sekundy stačil zareagovat, změnil úhel 
listů a  potlačil. To se ukazuje jako ne 
vždy reálné. Navíc může dojít k  situ-
aci, kdy stroj má poruchu rotoru, kdy 
případně dojde k  utržení jednoho listu 
nebo vyrovnávací vrtulky. Bohužel, po-
tom bez padáku nemá posádka žádnou 
šanci přežít.

Zajímavé videa ze zkoušek těchto 
systémů lze zhlédnout na našich strán-
kách, které se průběžně aktualizují.

http://www.galaxysky.cz/gyro-amp-
-helicopters-s65-cz
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lečnost Galaxy k  ověřovacím zkouškám 
pro hmotnost 1,5 tuny v podvěsu ráhen, 
které simulují nosné plochy VTOL pro-
středku a z nulové výšky je úspěšná zá-
chrana od 15 m nad zemí. Tento systém 
takto pracuje až do rychlosti 160 km/h.

Pro dobrzdění z rychlosti 280 až 300 
km/h slouží dvoustupňový brzdící systém. 
Celý proces záchrany v jakékoli rychlosti by 
pak měl probíhat z cestovní výšky 300 m.

Videa lze spatřit na  našich strán-
kách: www.galaxysky.cz

Nová metodika testování 
padáků pro velké rychlosti 
a hmotnosti

Hranice rychlosti se posouvají v his-
torii letectví od  prvního vzletu bratří 
Wrightů a platí to i pro sportovní létající 
zařízení, tedy ultralighty. Dnešní katego-
rie nejrychlejších SLZ je již na  rychlosti 
370 km/h. Do této kategorie patří napří-
klad letoun VL 3 bratří Kábrtů a vyrábě-

ment) zaručující funkčnost systému v ex-
trémních podmínkách (například rozsah 
teplot -40°C až +70°C, atmosférická vlh-
kost 95% při 55°C, déšť, zvýšená praš-
nost atd.)

Servis a výroba jednotky pak probí-
há přímo u společnosti Galaxy GRS v Li-
berci, firmy s třicetiletou tradicí s padá-
kovými balistickými systémy. 

 Letouny VTOL

Tyto nové létající prostředky, větši-
nou určené jako vzdušná taxi pro velká 
města nebo pro krátké tratě do  jejich 
okolí, jsou dnes většinou projektovány 
s  pohonnou jednotkou tvořenou elek-
tromotory a  bateriemi. Jejich předností 
je kolmý start a přistání, přičemž v ces-
tovním režimu se budou vesměs pohy-
bovat rychlostmi od  250 do  300 km/h. 
Pokud jde o  jejich hmotnost, současné 
trendy směřují k  hmotnostem od  750  
do 1 500 kg (MTOW). Pro tyto prostřed-
ky byl navržen, a v současné době je dále 
vyvíjen, záchranný systém Robur M10.

Pro ověření celého konceptu Robur 
M10 naše firma vyvinula pyrotechnic-
ký balistický systém pro osobní použití, 
kdy do hmotnosti 120 kg (osoba, užiteč-
ný náklad) lze v nulové rychlosti z výšky 
10 m nad zemí přistát na tomto systému 
stejně jako běžný výsadkář na  padáku. 
Po vývoji této jednotky přistoupila spo-
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ný belgickou firmou JMB v Chocni, nebo 
letouny Shark či Stream. Totéž platí i pro 
repliky stíhacích letadel z 2. světové vál-
ky (například náš Jak 3 má VNE 360 km/h) 
a  podobně je na  tom replika Mustangu 
německého výrobce. Stejně tak je ale nut-
né řešit i záchranné systémy pro letouny 
o hmotnosti až do 2 000 kg, neboť o těch-
to záchranných prostředcích se uvažuje 
i pro nová lehká obchodní letadla.

Je třeba říci, že zkoušky popisované 
v předešlých dvou částech našeho seriá-
lu publikovaného na stránkách časopisu 
Flying Revue již na tyto rychlosti nestačí.

Ve spolupráci s Leteckým ústavem Vy-
sokého učení technického v Brně a  jejich 
výzkumným týmem jsme dospěli k  nové 
unikátní zkušební metodě, kdy se již padák 
nevyhazuje z  L-410, ale z  vrtulníku Mi-8 
(zkoušky je možné provádět pro hmotnost 
závaží až do 4 000 kg a z výšky až 1 500 m 
nad zemí). Tak je možné dosahovat po-
žadované rychlosti, tedy zhruba 
400 km/h, kdy uvolněná „bomba“ ●   Záznam ze shozové laboratoře pro vyhodnocení  shozové padákové zkoušky

●   Největší současně vyráběný padákový vrchlík pro hmotnost 2000 kg o ploše 360 m2  
 a rychlosti až do 380 km/h. Tento vrchlík je opatřen pro regulaci rychlosti 256 sloty
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opatřená shozovou laboratoří a  dlouhou 
pitotovou trubicí otevře hlavní zkoušený 
padák v požadované rychlosti pomocí na-
šeho elektrotechnicky odpalovaného GBS 
systému a  tento padáček vytahuje oka-
mžitě padákový výtažný padák a ten pak 
hlavní zkoušený padákový vrchlík.

Celý systém je jištěn již během se-
stupu bomby vysíláním dat do pozemní 
řídící stanice. Tyto zkoušky se nyní pro-
vádí a  jsou vyhodnocovány zcela profe-
sionálně za  použití metod používaných 
například i americkou agenturou NASA.

Protivývrtkové padáky

Na  závěr se ještě zmíníme o  vývoji 
protivývrtkových padáků. Protivývrtko-
vý padák na letounu slouží k vybrání ne-
řízeného režimu letu a ustálení v režimu, 
kde již lze letoun ovládat vlastním říze-
ním. Poté se odhodí a  letoun pokračuje 
v normálním letu. Jedná se o velice dů-
ležitý a nezbytný prostředek především 
pro prototypové zkoušky letounů, kde 
se vyžaduje zvládnutí vývrtky pro běžně 
vyškoleného pilota.

U ultralehkých letadel se tato zkouš-
ka nevyžaduje, a  proto jsou vývrtky 
na  těchto letounech zakázány. V  pří-
padě, že se ultralehký letoun dostane 
do  neřízeného režimu, má mít instalo-
vaný balistický padákový systém, který 
v  této kritické situaci pilot použije. Jest-
liže záchranný systém není instalován, 
končí tyto situace většinou velmi špatně.

Výpočet a  návrh protivývrtkových 
padáků je velice náročný proces. V minu-
losti tento poměrně složitý proces zvlád-

lo po světě jen několik leteckých výrobců 
a americká agentura NASA, která rovněž 
uveřejnila některá data o měření. Důle-
žité je pro tento prostředek instalovat 
raketový motor, který zaručí, že nedojde 
při rotaci k  zamotání protivývrtkového 
padáku do  ocasu letounu, nebo přeho-
zení přes přední křídlo, jak se už dříve 
mnohokrát stalo. Naše firma Galaxy GRS 
s.r.o. má za sebou vlastní úspěšný dlou-
holetý vývoj protivývrtkových padáků 
ověřený mnoha zkouškami.   

●   Protivývrtkový padák na letounu Pipistrel Panthera

●   Ať už šlo o projekt Aero Ae 270...

●   ...nebo současný Aero L-39NG

●   Protivývrtkový ballistický padák pro  
 amerického zákazníka

●   Protivývrtkové padáky byly rovněž vyvíjeny  
 pro projekty společnosti Aero Aerospace


