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Název práce  

Přístrojové vybavení a jeho důležitost ve výkonnostních kategoriích paraglidingu 

 

Abstrakt:  

 

Cíle: 

Cílem diplomové práce je zjistit přiměřené (nezbytné) přístrojové vybavení a jeho 

závislost na výkonnostní úrovni pilota. Praktickým přínosem práce bude zjištění, jaké 

přístroje piloti nejčastěji používají a jak důležité pro ně jsou.  

 

 

Metody: 

Diplomová práce je zpracována ve formě kvantitativního výzkumu. Ke sběru dat 

jsme použili dotazník, který byl umístěn na internetových stránkách s paraglidingovou 

tématikou.  

 

Výsledky: 

Zjištěná fakta vyjadřují, že s každou vyšší výkonnostní kategorií roste počet 

respondentů, pro které jsou přístroje důležité. 

Dalším zjištěním bylo, že s každou vyšší výkonnostní kategorií roste počet 

respondentů, kteří vlastní a používají přístroje.   

    Nejdůležitější přístroj pro všechny výkonnostní kategorie je variometr a potom GPS. 
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Name of thesis 

Flight equipment and its importance in efficiency categories of paragliding 

 

Abstract: 

 

The goals 

The goal of this thesis is to find  out appropriate instruments and the dependence  of 

their using on the performance category of pilot. Practical contribution of this thesis will 

be find out the most frequent usage of the instruments between pilots and how 

important they are for pilots. 

 

Methods 

The thesis is compiled in the form of quantitative research. For the collection of data 

we have chosen questionnaries, which were situated in a paragliding web. 

 

Results 

Detected facts represent that with increasing efficiency category, the count of 

respondents, for who instruments are important, is increased.  

     The next fact represent, that with increasing efficiency category, the count of 

respondents, who have and use instruments, is increased.  

The most important instrument for all efficiency categories is variometr and then 

GPS. 
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1. ÚVOD 

Paragliding je širokou populací nazýván jako adrenalinový, rizikový sport. Na 

druhou stranu při něm pociťujeme pohodu a užíváme si krásu volnosti pohybu 

v prostoru. Paragliding, často zaměňovaný s parašutismem, je letecký sport. K tomu, 

abychom se dostali do vzduchu, používáme padákový kluzák. Lze odstartovat rozběhem 

ze svahu nebo z roviny vlekáním. K udržení ve vzduchu využíváme mechanického nebo 

termického proudění vzduchu. Při mechanickém proudění se vzduch zdvihá profilem 

krajiny, zatímco termické proudění vzniká zdviháním vzduchu vlivem změny teploty. 

Využíváním těchto proudů dokážeme uletět až stovky kilometrů. Paragliding je 

mladým sportem a jeho vývoj jde dynamicky kupředu. První záznam o sletu kopce na 

parašutistickém kluzáku je z roku 1978 (Ploc, 2008). V počátcích se člověk snažil kopec 

pouze sletět, ale postupem času se výzvou stala délka uletěné vzdálenosti. Zlomovým 

byl rok 1989, ve kterém André Bucher uletěl vzdálenost 60 km v Rakousku a poté 

78,4 km v USA. Těmito výkony se paragliding zařadil mezi plachtařské sporty (Ploc, 

2008). Konstrukce padáku se změnila, začaly se používat neprodyšné materiály, které se 

stále vyvíjí, a padákový kluzák se stal výkonnějším.  

Dalším faktorem zvýšení výkonu bylo zdokonalení lidské dovednosti, kterou je  

vyhodnocování pozice a situace rozhodující pro další průběh letu. Paragliding je 

individuální sport založený na rozhodnutích, které je potřeba dělat přesně a v pravý čas. 

Pilot se řídí smyslovými orgány, které jsou v určitých situacích nedostatečné. Odhadnutí 

výšky a zaznamenání letu, nebo určení  horizontální či vertikální rychlosti, je velice 

obtížné. Všechny tyto údaje jsou pro plánování, vyhodnocení situace, bezpečnost a 

zvýšení výkonu velmi důležité. Z těchto důvodů byly do paraglidingu přeneseny 

přístroje z letadel jako výškoměr, variometr, rychlostní sonda, GPS, magnetický 

kompas a radiostanice. Pro rekreační létání přístroje nejsou tolik důležité, ale 

v závodním létání se bez nich neobejdeme. Nejdůležitější je variometr, který nám měří a 

zobrazuje vertikální složku rychlosti. Tím zjistíme, jakou rychlostí klesáme či 

stoupáme. Letecké přístroje se vyvíjí a můžeme se setkat i se sdruženými přístroji, které 

obsahují variometr, GPS, výškoměr, počítají dolet, zobrazují střed stoupavého proudu, 

varují před zakázanými prostory, zaznamenávají trasy a zobrazují otočné body. Tyto 

přístroje v rukou závodního pilota zefektivní let a zvýší výkon lidského faktoru. Na 

druhou stranu, rekreační pilot, který má v úmyslu pouze sletět kopec, přístrojové 
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vybavení téměř neřeší, protože se soustředí na jiné úkony, a informace z nich by ho 

mátly. V této práci bych rád zjistil, jaké přístroje používají a jak jejich funkce využívají 

piloti na rekreační, výkonnostní a závodní úrovni.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1. Charakteristika paraglidingu 

Paragliding je létání s padákovými kluzáky (Dvořák, 2003). Padákový kluzák je 

podle vyhlášky 108/1997 Sb. § 24, odstavec 2 bezmotorové letadlo těžší vzduchu, které 

je konstruováno maximálně pro dvě osoby a jehož vzlet se uskutečňuje rozběhem pilota, 

aerovlekem nebo navijákem, a jehož charakter nosné plochy není určován tuhou 

konstrukcí. 

Základní charakteristika: Padákový kluzák nemá tuhou konstrukci. Tvar jeho nosné 

plochy je udržován rychlostí letu. Může mít i dva členy posádky. Pilot může startovat 

rozběhem z kopce nebo pomocí navijáku. Nemůže však startovat vyskočením z letadla. 

Padákový kluzák má tři základní části - vrchlík, šňůry a popruhy, ke kterým se pomocí 

karabin připojí pilot se sedačkou. Při vhodných meteorologických podmínkách závisí 

pouze na schopnostech pilota, zda z kopce poletí několik minut, anebo poletí hodiny a 

uletí desítky kilometrů (Hofmann, 2002). Podstata paraglidingového sportu vede 

uživatele do přírody, nutí jej poznávat procesy v atmosféře a jako průvodní jev je k 

paraglidingu vázáno cestování a poznávání různých krajin, zemí a zejména hor. Podle 

toho, kolik času věnujeme létání, tolik získáme zkušeností. Se zkušenostmi se nám 

otvírají nové možnosti. Stejně jako ostatní sporty se i paragliding dá provozovat na 

různých výkonnostních úrovních.   

 

2.2. Historie přeletových soutěží 

Lidé jsou odjakživa soutěživí. První závody se uskutečnily v přesnosti přistání 

 na parašutistických kluzácích v roce 1983. Během pár let se kluzáky zdokonalily tak, 

že už začínalo být možné někam dolétnout. Kombinace letu na vytrvalost a přesnosti 

přistání tvořila jádro soutěžního paraglidingu. Bylo jasné, kudy se bude soutěžní 

paragliding ubírat. V roce 1988 se začalo s organizací závodů a o rok později měl 

paragliding své první mistrovství světa v přeletové disciplíně. Organizátoři byli 

Rakušané a soutěž probíhala v Kossenu. Od té doby se světový šampionát konal každé 

dva roky. V roce 1991 se na světovém šampionátu poprvé představila Československá 

reprezentace a do finále postoupili Radek Alt a Břetislav Bartošík (Ploc, 2008).  
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2.3. Úroveň pilotů podle předpisu PL-3 

Předpis PL – 3 je výcviková osnova pilota padákového kluzáku 

 

2.3.1. Kvalifikace PILOT 

Požadavky pro zařazení do výcviku: 

1) věk minimálně 15 let, do 18 let pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců 

žáka  

2) platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,  

3) vystavený osobní list  

Povinné úlohy jsou: Nácvik přímočarého letu a zatáčení o 90° a 180°. Nácvik 

přistání do omezeného prostoru. Nácvik zatáčení o 360° a osmičky. Nácvik zaklopení 

vnějších částí vrchlíku. Nácvik asymetrického zaklopení vrchlíku do 1/3 rozpětí 

vrchlíku. Nácvik létání na svahu. Výškový let. 

 

2.3.2. Kvalifikace SPORTOVNÍ PILOT 

Požadavky pro zařazení do výcviku  

1) držitel platné kvalifikace pilot nejméně po dobu 6 měsíců,  

2) letová praxe na min. 5 různých letových terénech,  

3) nálet minimálně 50 hodin.  

     

  Tab. 1. Osnova výcviku kvalifikace sportovní pilot  
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2.3.3. Kvalifikace SOUTĚŽNÍ PILOT 

Požadavky pro získání kvalifikace:  

1) platný pilotní průkaz sportovní pilot min. 6 měsíců,  

2) doložené 2 přelety min. 30 km FAI trojúhelník nebo 2 přelety min. 50 km s 

návratem na území ČR, dokladované dle pravidel ČPP,  

3) znalost aktuálních pravidel FAI  

 

FAI (Federation Aéronautike International) – Mezinárodní letecká organizace  

 

2.4. Struktura sportu podle úrovně výkonnosti 

 Podle Slepičkové (2005) se úroveň výkonnosti ve sportu dělí na:  

 

2.4.1. Vrcholová, profesionální úroveň  

Sportovec v takovém případě obvykle denně trénuje, často několik hodin nebo na „plný 

úvazek“, účastní se soutěží na mezinárodní nebo alespoň národní úrovni. 

 

2.4.2. Výkonnostní úroveň poloprofesionálně nebo amatérsky  

Obvyklý je pravidelný trénink v rozsahu několika až několika desítek hodin týdně, 

registrace v některém sportovním svazu a pravidelná účast soutěžích. 

 

2.4.3. Rekreační úroveň  

 Příležitostné sportování v rozsahu maximálně několika hodin týdně. 

 

Sportovní paragliding v žádné studii nebyl rozdělován do těchto kategorií. 

Úroveň pilota by měla vyjadřovat dovednost řídit padákový kluzák, reagovat na 

nestandardní letové režimy a řešit je. Pilot musí projít mnoha situacemi, aby získal 

nadhled a dovednosti. Tyto dovednosti se zpočátku získávají na padákových kluzácích 

školního typu, postupně až po padákové kluzáky závodního typu. Kategorie 

padákových kluzáků úzce souvisí s úrovní pilotů. Pilot si volí kluzák, který je schopen 

ovládat. Dle předpisu ZL-1 držitel kvalifikace PILOT může ovládat standardní a 
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výkonný PK. Držitel kvalifikace Sportovní pilot může ovládat soutěžní PK. Na základě 

těchto aspektů můžeme určit obecnou úroveň pilota. 

 

2.5. Kategorie  padákových kluzáků dle předpisu ZL-1 

Předpis ZL-1  je výklad pravidel létání pro provoz padákových a závěsných kluzáků 

2.5.1. Standardní PK (A) 

 PK této kategorie se vyznačují výbornou stabilitou kolem všech os a vysokou mírou 

pasivní bezpečnosti, která je dána především malou citlivostí k nepřesným a necitlivým 

zásahům do řízení. Celkově jsou tyto PK velmi dobře ovladatelné. Tyto PK musí projít 

všemi testovacími režimy.  

 

2.5.2. Výkonný PK (B)  

Tyto PK disponují vyšší výkonností. Stále si však zachovávají dobrou stabilitu a 

umožňují dostatečně vycvičenému pilotovi nekomplikovaný návrat do normálního 

letového režimu po deformaci vrchlíku nebo zvláštním letovém režimu.  

 

2.5.3. Soutěžní PK (C) 

 Tato kategorie je vhodná pro piloty, kteří létají velmi často a kteří na základě 

tréninku dovedou rychle a uváženě reagovat na každou situaci ve vzduchu. Proto se u 

těchto PK v rámci testů co nejpřesněji dodržují pokyny výrobce.  

 

2.5.4. Tandemový PK (T) 

 Tento druh PK je vhodný pro zkušeného pilota, který má v úmyslu brát s sebou 

pasažéra. V tomto smyslu musí být PK podroben zvláštním zkouškám, neboť musí 

vykazovat zvláštní stabilizační tendence a po deformaci vrchlíku se musí rychle vracet 

do normálního letového režimu. 

 

2.5.5. Prototypy (Z) 

 Netestované padákové kluzáky označené Z. 
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2.6. Vzdušné Prostory  

Rozdělení vzdušného prostoru na třídy má důvod v organizaci letového provozu 

proto, aby různé letecké činnosti měli pro sebe vyhrazený vhodný prostor, v němž si 

nebudou překážet s jinými leteckými činnostmi. 

Padákový kluzák podle předpisu PL-3 nesmí letět v zakázaném nebo omezeném 

prostoru, který byl řádně publikován. S výjimkou dodržení podmínek omezení nebo se 

souhlasem státu, nad jehož územím jsou tyto prostory zřízeny. Při přeletu se musí 

dodržovat všechny letecké předpisy. Při předletové přípravě je nutné prostudovat 

leteckou mapu s vyznačenými vzdušnými prostory, abychom neprolétli prostorem, kde 

se létat nesmí. Veškeré létání s padákovým kluzákem se musí odehrávat podle pravidel 

letu za vnější viditelnosti VFR. Za plánování a provedení letu odpovídá vždy sám pilot. 

Během letu nejsme omezováni jen horizontálními hranicemi různých prostorů, ale i 

vertikálními (Dvořák, 2003).  

 

Vzdušný prostor je rozdělen do několika tříd. Pro každou třídu vzdušného prostoru 

platí určitá pravidla. A to jak pro lety za vnější viditelnosti, tak pro lety podle přístrojů.  

Lety za vnější viditelnosti (VFR – Visual Flight Rules), kdy pilot naviguje a vede 

letadlo srovnávací navigací, sám zodpovídá za dodržení stanovených rozestupů a 

nepodléhá žádnému řízení letového provozu. 

Lety podle přístrojů (tato pravidla se nazývají IFR – Instrument Flight Rules), kdy 

pilot nemusí kontrolovat prostor mimo letadlo, nepotřebuje k navigaci sledovat zem a 

srovnávat ji s vizuální mapou, avšak podléhá řízení službou ATC (Air Traffic Control-

Řízení letového provozu) a musí se pohybovat v tzv. řízeném vzdušném prostoru. 

Vzdušný prostor se označuje jako letová informační oblast (Flight information region – 

FIR) (Seidl, 2011).  

Třídy vzdušného prostoru užívané nad ČR podle Řízení letového prostoru ČR: 

 

Třída G 

Je nejbližší zemi, její výškový rozsah je od zemského povrchu do výšky 1000 stop, 

To je podle metrické soustavy 300 m. Vzdušný prostor třídy G kopíruje zemský povrch 

jako vrstva silná 300 m. Tento prostor je tzv. neřízený, což znamená, že se v něm 

nemohou pohybovat letadla letící podle IFR, která jsou vždy řízená službou ATC. 

Prostor G je určen výhradně pro VFR lety. Pilot je sám zodpovědný za správné 
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provedení letu a za dodržení předepsaných vzdáleností. Pro každý let nesmí být 

meteorologická dohlednost horší než 5 km (Dvořák, 2003). 

 

Třída E  

 Je v ČR od 300m AGL (above ground level) do  FL95 (2900m). V této oblasti 

mohou létající zařízení létat až rychlostí 460km/h a mohou zde být i letadla letící IFR 

(tedy uvnitř mraků). SLZ letící VFR musí tedy létat dále než 1.5km vertikálně a 300m 

horizontálně od mraků, aby letadlo po vylétnutí z mraku mělo čas se PK vyhnout. Letí-

li ve VFR musí létat pouze za dobré viditelnosti, což znamená, že je přímá viditelnost 

země a pokrytí oblačností pod SLZ menší než 1/2. (Hoffman, 2010) 

 

Třída C  

Je v ČR od FL95 (2900m) a výše. Pro vlet sem potřebujete povolení ŘLP, letový 

plán a radiové spojení v leteckém pásmu. Od FL100 (3050m) je navíc povinný buď 

kyslík, nebo přetlaková kabina. (Hoffman, 2010) 

 

Převodní hladina  

Je nejnižší použitelná hladina nad převodní výškou, na které se při klesání přestavuje 

výškoměr zpět na hodnotu QNH. 

Na převodní výšce se při stoupání výškoměry nastavují na standardní tlak.  O 

standardním tlaku a hodnotě QNH se pojednává v další kapitole. 

Výšce, ve které se výškoměr přestavuje na standardní tlak, se říká převodní výška a 

je v různých státech různá (V ČR stanovená v 1500 m). Tato výška je velice důležitá a 

je vždy zapsaná v leteckých mapách (Červený, 2010). 

 

Ve FIR (Flight information region – letová informační oblast) se nacházejí další 

řízené a neřízené prostory (CTR, TMA, CTA, ATZ, TSA, TRA, D, P, R) 

 

Prostor CTR (řízený okrsek letiště)  

 Vertikálně je vymezen od země (GND) do převodní výšky. Vstup do CTR je 

předmětem letového povolení 
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Prostor TMA (koncová řízená oblast)  

 Je horizontálně vymezena souřadnicemi, vertikálně je minimální výška 300m, 

maximální výška je dána potřebou jednotlivých letišť. TMA může být dělena na 

jednotlivé sektory. Vstup do TMA je předmětem letové kontroly.   

 

Prostor CTA ( řízená oblast)  

Požadavky pro let v CTA se řídí podmínkami pro daný vzdušný prostor. 

 

Prostor ATZ  

Vymezuje ochranný prostor neřízených letišť, je vymezen válcem o poloměru 5,5km 

a výškou 1200m od vztažného bodu letiště. V případě vstupu do prostoru se musíme 

hlásit na frekvenci daného letiště dispečerovi AFIS. 

 

Prostor TSA (dočasně vyhrazený prostor)  

Lety v TSA lze provádět v době, kdy nejsou aktivovány. V době aktivace průlet není 

možný. 

 

Prostor TRA (dočasně rezervovaný vzdušný prostor) 

     Prostory s různými hranicemi, které se aktivují podle potřeby. Při aktivaci je 

stanoveno zodpovědné stanoviště a těmito prostory je možné prolétnout s patřičným 

povolením zodpovědného stanoviště. 

 

Prostor D – (nebezpečný prostor)  

Bývá zřízen na místech, kterými není bezpečné prolétat. Vertikální hranice bývají 

obvykle od země do určité výšky (podle potřeby). Tímto prostorem je možné prolétnout 

bez jakéhokoliv povolení, ale důrazně se doporučuje těmto prostorům vyhýbat. 

 

Prostor P (zakázaný prostor)  

Zřizuje se na místech, kde není žádoucí, aby se pohyboval letecký provoz. Vertikální 

hranice bývají různé. Spodní bývá od země, tímto prostorem není možné prolétnout. 
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Prostor R (omezený prostor)  

Zřizuje se např. na vojenských střelnicích nebo místech, kde se často provádí 

výsadky. Vertikální hranice bývají různé, ale vzhledem k povaze je spodní obvykle 

zem. Podle druhů aktivace od těchto prostorů ATC zajišťují separace ostatního provozu.  

Tímto prostorem je možné prolétnout na základě povolení zodpovědného stanoviště. 

(Svaz Paraglidingu, 2012) 

 

 Možnost létání v TMA / CTR 

Kromě TMA Praha (třída „C“) jsou tyto prostory „D“ – tedy veškerý VFR provoz 

musí být službě ŘLP hlášený. V TMA Praha je provoz PG bez radiospojení a 

odpovídače prakticky nemožný. V TMA a CTR ostatních letišť v ČR je létání teoreticky 

možné po nutné předchozí domluvě s ŘLP, nicméně díky absenci radiospojení bude 

s výjimkou lokálních dohod tato žádost pravděpodobně zamítnuta.  

(Svaz Paraglidingu, 2012) 

 

ŘLP – řízení letového provozu 

 

Možnost létání v TRA / TSA 

Naplánované prostory TRA / TSA mohou být aktivovány s předstihem 15 minut. 

V době aktivace jsou průlety prostory TSA zakázány, protože jsou využívány pro 

vojenské lety rychlostmi nad 460 km/h v malých výškách od 100 do 300m nad terénem. 

Prostory TRA je možno na základě povolení proletět. Vzhledem k absenci radiospojení 

(mobilní spojení je ve vzduchu nestabilní) a rychlosti PG vzhledem k 15 minutové 

aktivační době je však velmi obtížné zkoordinovat průlet těmito prostory během letu. 

Pokud si však pilot zavolá nejlépe vojenské stanoviště ještě před startem v poledních 

hodinách, možná se dozví pozitivní informaci, že daný naplánovaný prostor již nebude 

tento den aktivován. (Svaz Paraglidingu, 2012) 
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Obr. 1 - Aktuální vertikální rozd ělení vzdušného prostoru ve FIR Praha (Kamil Večeřa) 

Převzat z www.laa.cz 
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2.7. Letecké přístroje  

Už při prvních přeletech vznikl požadavek na to, abychom věděli, jestli stoupáme či 

klesáme, v jaké výšce se nacházíme, kde se nacházíme, kam letíme, jak rychle letíme, 

zda tam dolétneme a jestli tam vůbec letět můžeme. Pro tyto požadavky se do 

paraglidingu přenesly přístroje z letadel. Letecké přístroje v paraglidingu mají poměrně 

krátkou minulost. První letecké přístroje mají za sebou vývoj a výrobu pro použití 

v balonech. Pro tyto balony byly některé přístroje odvozeny z lodního vybavení  

např. kompasy a tlakoměry. Zvláštní místo v historii patří chronometrům, určování 

polohy lodí bylo na chronometrech přímo závislé. Jejich vývoj byl urychlen v 17 století. 

Kompas, chronometr a tlakoměr byly díky dlouhému vývoji pro letouny použitelné a 

pak i v letounech využívané (Janíček, 2003). Neustále se vyvíjejí a zlepšují. Jsou na ně 

poměrně vysoké požadavky. Musí být malé, lehké, měly by mít dlouhou životnost a 

dobrou odolnost, musí dokázat snímat a zobrazit malé změny hodnot.  

Základní přístroje pro paragliding jsou výškoměr, variometr, GPS, radiostanice, 

rychlostní sonda, kompas. 

 

2.7.1. Výškoměr 

Výškoměr je přístroj pro měření absolutní nebo relativní výšky. Sestrojení a využití 

prvního výškoměru spadá až do období 30. let 20. století. První výškoměr pracoval na 

principu barometru, který měří statický tlak. V dnešní době je výška měřena 

barometricky, radiolokačně a pomocí GPS. Mechanické výškoměry jsou k vidění na 

přístrojových deskách letadel, obchodních, dopravních, vojenských i všeobecného 

letectví. Jsou složitější než výškoměry elektronické, a dokonce i méně přesné. Výhodou 

je, že nepotřebují žádné elektrické napájení a nejsou citlivé na elektromagnetické pole. 

Pro použití v paraglidingu nejsou vhodné. Jsou velmi drahé a rozměrné. Z tohoto 

důvodu se používají spíše elektronické. V paraglidingu je využíván výškoměr 

elektronický barometrický, a proto je tato kapitola dále zaměřena zejména na jeho bližší 

popis. Jeho základem je keramický snímač tlaku pracující jako elektrický kondenzátor 

měnící svoji kapacitu v závislosti na stlačení jeho stěn okolním vzduchem (Dvořák, 

2003). Je tak citlivý, že rozpozná změnu výšky deseti centimetrů. Elektronické 

zpracování přístroje umožňuje také použití paměti a ukládání průměrných, extrémních 

nebo průběžných hodnot k pozdějšímu stažení do počítače a vyhodnocení. K tomu, jak 
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tento výškoměr pracuje, je nutné pochopit chování tlaku okolní atmosféry se změnou 

výšky a teploty. 

 

2.7.1.1. Tlak vzduchu  

Tlak je tvořen váhou vzduchu, který je nad referenčním bodem (Slevogt, 2009). Tlak 

vzduchu se vzrůstající výškou klesá podle barometrické rovnice. Z ní vyplývá, že 

rychlost poklesu tlaku podél vertikály závisí na hustotě vzduchu, tj. na samotné hodnotě 

tlaku a na teplotě vzduchu. Obecně platí, že v nejmenších nadmořských výškách klesá 

tlak o 1hPa na každých 10 m výšky a v 5500 m klesá o 1 hPa na 16 m výšky. Každých 

5500 m klesne atmosférický tlak na polovinu (Dvořák, 2008).  

 

 
Obr 2. Závislost nadmořské výšky na atmosférickém tlaku. Převzato z http://pokusy.chytrak.cz 

 

Tlak se mění se nejen vertikálně, ale i horizontálně. Jeho hmotnost závisí na teplotě, 

proto bude i tlak ovlivněn teplotou. Také je závislý na vlhkosti a zeměpisné poloze. 

Nejnižší hladinou pro jeho zakreslení je hladina moře. Je to také vztažná hladina 

s hodnotou 1013,25 hPa nazývaná standardním tlakem.  

Tlak vzduchu je velmi proměnlivý meteorologický prvek. Jeho kolísání je způsobeno 

nerovnoměrným ohříváním zemského povrchu, výměnou teplejších vzduchových hmot 

za chladnější nebo případným hromaděním vzduchu v některých oblastech a naopak 

odčerpáváním z jiných oblastí (Koldovský, Kopáček, 1981). 
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2.7.1.2. Výška 

Výška je vypočítána ze změn v tlaku vzduchu. Tlak v hladině moře se používá jako 

nulová výška pro kalkulaci skutečné výšky (podle mezinárodní hodnoty tlaku vzduchu 

na hladině moře 1013,25 hPa) (Slevogt, 2009). 

 

Vzorec pro výšku a tlak ve vztahu k teplotě, který používá ICAO (mezinárodní 

organizace pro civilní letectví). 

Společnost Flytec odvodila následující rovnici z ICAO vzorce dostupného na 

http://www.flytec.ch/download/faq/hoehenkorrekturEnglisch.pdf 

 

Výška: 

h = výška [m] 

P = aktuální tlak ve výšce h [hPa] 

P0 = referenční tlak [hPa]  

T0 = standardní teplota  [15°C] 

ICAO uvádí hodnotu standardního tlaku 1013,25 hPa a standardní teplotu 15°C na 

hladině moře. 

Pro jakýkoliv daný tlak (P) můžeme vypočítat výšku (h) nad daným referenčním 

tlakem (P0) nebo obráceně s danou výškou (P0 může být při tom standardním tlakem 

nebo jakoukoliv QNH). 

Mezinárodní organizace civilního letectví (International Civil Aviation 

Organisation - ICAO) definuje výpočetní model výšky, tlaku a teploty (viz výše 

uvedený vzorec 1) a definuje standardní tlak 1013,25 hPa při standardní teplotě 15°C 

při hladině moře. Společnost Flytec, která letecké přístroje vyrábí, odvozuje výpočty 

výšky a tlaku právě dle vzorců ICAO, stejně jako jsou všechny výškoměry kalibrovány 

tak, aby vyhověly tomuto vzorci. Je třeba poznamenat, že veškeré zobrazované výšky 

jsou uváděny včetně teplotní kompenzace. Jestliže porovnáváme zobrazenou výšku dle 

daného tlaku, pak jsou uváděné výšky stejné bez ohledu na to, za jaké teploty se měření 

provádí. Tato skutečnost může vést k podstatnému rozdílu v naměřených výškách dle 

GPS a dle barometrické výšky (Graham, 2011).   
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2.7.1.3. Nastavení a údaje výškoměru 

V předchozí  kapitole je popsáno chování tlaku. Když tedy výškoměr zapneme za 

několik dní od posledního létání, zobrazí nám téměř určitě špatnou nadmořskou výšku, 

protože došlo ke změně tlaku. Máme tedy více možností, jak si výškoměr nastavit.  

 Přístroje mají většinou k dispozici celkem tři nezávislé výškoměry. Maximální 

měřitelná výška bývá 9000 metrů a jednotky výšky je možno samozřejmě přepnout i na 

stopy. Může si tedy nastavit různé hodnoty výšky. 

Pokud chceme znát aktuální výšku nad startovací nebo přistávací plochou, tak 

výškoměr buď na startu, nebo na přistání nastavíme na hodnotu 0. Tento tlak se nazývá  

QFE tj. AGL (Above Ground Level). 

Výškoměr nastavený na hodnotu tlaku QNE ukazuje přímo nadmořskou výšku nad 

mořem. Toto nastavení nepočítá se změnou tlaku a výška tedy není sjednocena. S touto 

hodnotou výšky je možné létat až do převodní hladiny. 

Při letech pod 1500 m včetně je nutné nastavit výškoměr na QNH nejbližšího letiště 

QNH je tlak přepočtený na hladinu moře. Při nastavení QNH ukazuje výškoměr letadla 

na letišti i za letu nadmořskou výšku, tj. MSL (Mean Sea Level). Ta je vypočítána 

několikrát za den a lze ji zjistit z předpovědi počasí pro letectví nebo ji můžeme 

požadovat od letišť. Správné nastavení QNH na výškoměru je životně důležité pro 

určení správné výšky hlavně při přistávání. 

Po překročení převodní hladina (v ČR 1500 m) musí piloti nastavit výškoměr na 

standardní tlak (1013,25 hPa = 29.92inHg = 760mmHg). Tímto je výška převedena 

na letovou hladinu. Všeobecná letecká doprava potřebuje běžný nulový bod. To 

znamená, že v jisté výši se všem leteckým zařízením ukáže stejná výška na výškoměru 

(Červený, 2010).  

   

2.7.1.    Variometr 

Je to přístroj pro měření rychlosti změny statického tlaku. Velmi důležitý pro 

nalezení nebo ustředění stoupavého proudu. V mechanické, analogické formě je hojně 

používaný v letadlech.  V paraglidingu je použit v elektronické formě a většinou je 

sdružen do jednoho přístroje s výškoměrem. Variometr odebírá výškový údaj 

z výškoměru a ten časově derivuje numerický podíl hodnoty tlaku a času. Tlak vzduchu 

přepočítá na výšku a časový úsek si můžeme nastavit na přístroji. Přístroj sám hodnotí 

změnu výšky za několik různých časových úseků, takže následně máme k dispozici 
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okamžitou hodnotu vertikální rychlosti nebo průměry za různé časové úseky (Dvořák, 

2003). Hodnoty jsou zobrazovány na displeji většinou analogicky či digitálně. 

K některým druhům variometru lze připojit i rychlostní sondu. 

 

2.7.1.1. Údaje variometru a jeho nastavení  

Existuje mnoho druhů přístrojů s velkou škálou funkcí. Dle manuálu se pokusím 

popsat alespoň základní z nich u sdruženého variometru Digifly newton.  

 

 Analogový ukazatel 

 Grafický sloupec měří rychlost stoupání či klesání v rozsahu ±10m/s, přičemž tento 

rozsah (měřítko zobrazení) lze nastavit. Takže analogový sloupcový variometr může 

např. ukazovat velmi jemně v celkovém rozsahu ±1m/s a nebo naopak hrubě v rozsahu 

±10m/s. Mezi těmito dvěma krajními hodnotami nastavení se nacházejí ještě další čtyři 

mezistupně. Navíc je možno nastavit rychlost reakce variometru. 

 

 Digitální ukazatel 

Ukazuje číslicově stoupání nebo klesání v rozsahu ±25m/s a při nastavení jeho 

průměrovacího intervalu na hodnotu vyšší než nula (1s-60s) se z něj stává průměrovací 

variometr, který vypočítává průměrné stoupání za nastavený časový interval. 

 

Akustický ukazatel 

Rychlost klesání a stoupání je indikována spojitým či přerušovaným tónem, jehož 

výška se mění v závislosti na velikosti hodnoty stoupání, stejně jako rychlost jeho 

přerušování. U většiny přístrojů je možné nastavit hodnotu, od které přístroj má 

signalizovat stoupání či klesání. Díky této funkci pilot nemusí neustále sledovat 

hodnoty na přístroji a může kontrolovat situaci. 

 

Grafický indikátor st ředění stoupavého proudu 

    Výše zmíněný grafický výškoměr, který zobrazuje závislost výšky na běžícím čase, je 

možno stisknutím jediné klávesy přepnout na grafické vykreslování závislosti rychlosti 

stoupání na běžícím čase. Podle vzniklé křivky je možno velmi dobře sledovat 

správnost ustředění jádra stoupavého proudu a přizpůsobovat poloměr kroužení tak, aby 

se vrchol křivky držel stále co nejvýše. 
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Měření času 

  Přístroj kromě funkce reálného času s datem v kompletním tvaru (den, měsíc i rok) má 

i stopky, které je možno spouštět ručně nebo automaticky v závislosti na nastavení 

přístroje. 

  

Teploměr  

    Na displeji lze vyvolat funkci teploměru (trvalé zobrazení), který měří teplotu v 

jednotkách °C nebo °F. 

 

Barometr 

    Stejně jako údaj teploměru může být na jeho místě trvale zobrazen údaj o naměřeném 

okolním tlaku v hPa (mB). Údaj barometru lze kalibrovat přímo v jednotkách hPa (mB). 

 

Paměť letových údajů 

     Kromě již zmiňovaného barozáznamu je přístroj schopen zaznamenat maximální 

údaje z posledních letů. Zaznamenávanými údaji jsou: maximální a minimální výška, 

maximální stoupání a maximální klesání, maximální a minimální rychlost (pokud je 

připojena rychlostní sonda), součet nastoupané výšky během letu, délka trvání letu, 

datum a čas startu. 

 

Rychlost letu 

  Po připojení rychlostní sondy je možno na displeji přístroje odečítat rychlost letu. 

Současně lze nastavit práh rychlosti, pod kterým se začne ozývat a také zobrazovat 

varovný signál (přetažení, pádová rychlost). 

  

Klouzavost 

Znázorňuje poměr dopředné rychlosti a klesání. S připojenou rychlostní sondou je 

přístroj schopen měřit okamžitou klouzavost, přesněji řečeno její průměrnou hodnotu za 

daný časový interval, který je možno nastavit v rozmezí 1-30 sekund. Jedná se ale o 

klouzavost vůči okolnímu vzduchu. 
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Režim přeskoku 

Modernější varia umožňují přepnutí do režimu přeskoku. V tomto režimu variometr 

vizuálně i akusticky pilotovi ukazuje odchylku od optimální přeskokové rychlosti. 

Výpočet vychází z teorie, že místa s vyšším klesáním je nutné proletět rychleji. 

Variometr neustále vypočítává optimální rychlost klouzání na základě aktuálního 

opadání a na základě nastavení očekávané kvality příštích stoupavých proudů, tzv. 

McCreadyho čísla. Tento údaj nastavuje pilot a mění jej v průběhu letu podle aktuálního 

počasí (Digifly, 2008). 

 

 

 

 

Obr. 3 Variometr Digifly newton (sdružený přístroj variometr, výškoměr, barograf) a zobrazení 

funkcí. Převzat z http://skyfly.cz/pristroj/newton.pdf 
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2.7.2. Gps (Global Positioning System) 

GPS (Global Positioning System) představuje název pro celosvětový navigační 

systém, určený k přesnému určování polohy, trasy, vzdálenosti, výšky, času a rychlosti 

pohybu vůči zemskému povrchu pomocí kapesního přístroje, který se pohodlně vejde 

do dlaně lidské ruky. Ocení jej zejména piloti, horolezci, turisté a cestovatelé, 

radioamatéři, geologové a všichni cestovatelé (Hlavinka, 1998). V paraglidingu je 

nezastupitelný jak při závodění, tak při přeletech. 

Systém byl vyvinut ministerstvem obrany Spojených států pro armádní účely. Hlavní 

systém tvoří 24 navigačních družic obíhajících kolem země na šesti drahách. Každá 

z těchto družic obsahuje přijímač, vysílač, cesiové atomové hodiny s přesností 

miliardtin sekundy a mnoho dalších zařízení, které již pro vlastní určování polohy 

nejsou potřebné. Dráhy byly vypočteny tak, aby nad každým místem na světě byl 

dostatečný počet družic k jeho zaměření. Každá družice vysílá informace o své poloze, 

přesný čas z atomových hodin a přibližné polohy ostatních družic. Přijímač, který musí 

mít přímou viditelnost na oblohu, pak pro výpočet polohy využívá časového rozdílu 

mezi okamžikem vyslání a okamžikem přijmutí dat. Pokud takto získá a zpracuje data 

ze tří družic, dokáže určit zeměpisnou šířku a délku (tzv. 2D poloha). Pro výpočet 

nadmořské výšky je potřeba signál ze satelitů čtyř (tzv. 3D poloha). Díky ostatním 

satelitům se výpočet více zpřesňuje (Rydval, 2005). Další systém, který je důležitý pro 

správný chod, je řídící stanice. 

 

Řídící stanice 

Monitoruje funkce, stav a polohu družic. Tyto informace analyzuje a zpracovává. 

Předává družicím údaje o chodu hodin, údaje o dráze, údaje o korekci a další pomocné 

data. Posledním článkem, který zobrazuje výchozí hodnoty je uživatelský segment 

(Grotz, 2008). 

 

Uživatelský segment 

Hlavní částí je přijímač GPS signálu, který ho zpracovává a výstupem jsou polohové 

souřadnice, rychlost, kurz a další navigační údaje. Přijímač je tvořen anténou, 

navigačním přijímačem, časovou základnou a výstupním zařízením (Grotz, 2008). 

V současné době existuje mnoho druhů přijímačů odlišných svojí konstrukcí, 

přesností a způsobem využití. Disponují mnoha funkcemi a sdružují se s jinými přístroji 
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např. variometr, který zvyšuje přesnost záznamu horizontální polohy. Zde se pokusím 

charakterizovat nejdůležitější funkce GPS pro paragliding.  

 

2.7.2.1. Údaje GPS a jeho nastavení   

Základní funkce je určení polohy a její změny ve 3D. Přístroj tedy dokáže zobrazit 

výšku, polohu, horizontální a vertikální rychlost, vzdálenost do bodu a světové strany. 

Mezi nejčastěji využívané funkce bude patřit zobrazení signálu z družic, mapa, trasový 

počítač, záznam proletěné trasy, kompas, výškoměr a případně výpočet trasy k 

zadanému cíli. K nim může uživatel libovolně přidávat další potřebné funkce, jakými 

jsou kalkulačka kalendář, poloha Slunce a Měsíce, stopky, budík, trasovou navigaci a 

další. Výklad některých důležitých funkcí je níže (Garmin, 2008).  

 

Barometrický výškoměr 

Zabudovaný barometrický výškoměr měří nadmořskou výšku s přesností 0.1m a je 

možno jej kalibrovat úplně stejně jako u digitálních variometrů nastavením aktuálního 

atmosférického tlaku či zadáním známé nadmořské výšky. Navíc může být nadmořská 

výška určena i podle signálů z družic, tady ovšem záleží na jejich zachyceném počtu a 

konstelaci. Pro paragliding je tato funkce velice důležitá, protože barometrický 

výškoměr je přesnější než výškoměr GPS (Garmin, 2008).    

 

Magnetický kompas 

  Směr pohybu je možné určit buďto podle signálů z družic 

nebo pomocí magnetického kompasu, přitom lze nastavit 

mezní rychlost, při které je automaticky přepínáno mezi oběma 

možnostmi. Při malé nebo dokonce nulové rychlosti je 

samozřejmě výhodnější kompas magnetický, při vyšších 

rychlostech je naopak výhodnější přepnout na určení směru 

pohybu podle signálů družic (Garmin, 2008). 

 

 

                                                                                                                          Obr. 4 Přijímač GPS  

                                                                                                                       Převzat  z www.garmin.cz 
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Trasy  

    Z libovolných bodů obsažených v přístroji je možno sestavovat trasy. Funkce 

využívána zejména při soutěžích, kdy nám jsou do přístroje nahrány otočné body 

(povinné válcové prostory, kterými musíme proletět). (Garmin, 2008).  

 

Trasový počítač 

   Pomocí této funkce je možno velmi přesně sledovat údaje o právě probíhajícím 

letu, např. naměřenou vzdálenost, naměřený čas, okamžitou rychlost, průměrnou 

rychlost, maximální rychlost, vertikální rychlost, směr pohybu, výšku, čas zbývající do 

cíle nebo vzdálenost k cíli (Garmin, 2008).                                              

 

 

Záznam prošlé trasy  

Přístroj dokáže zaznamenávat trasu, kterou jsme právě proletěli. Tato funkce je 

nejvíce využívána závodními piloty, kteří se účastní soutěží. Tento záznam je šetřen a 

bodově hodnocen. Vypovídá o času startu, době letu, výšce letu a trase letu  

(Garmin, 2008). 
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2.7.3. Radiostanice 

Radiostanice je pro důležitá v situacích, když s někým spolupracujeme nebo 

potřebujeme získat důležité informace. Většinou to bývá na závodech, kdy 

organizátor závodníkům sděluje důležité informace nebo při skupinových přeletech, 

kdy si spolu piloti plánují taktiku letu. Radiostanice 

fungují na principu vysílání a přijímání 

elektromagnetických vln. Akustický signál je 

modulován na signál vyšší frekvence a ten pomocí 

vysílače na elektromagnetické vlnění (Janíček, 2008). 

Vysílání je rozděleno do jednotlivých kmitočtových 

pásem. V těchto pásmech se vlny šíří různými způsoby. 

Rádiový signál nižšího kmitočtu (s delší vlnovou 

délkou) se lépe šíří v rovinatém terénu. Signál se totiž 

snadno ohýbá, ale nešíří se odrazem. Naopak signál 

s kratší vlnovou délkou se lépe šíří odrazem, ale 

nedochází k jeho ohybu. Proto je pásmo UHF vhodné 

pro použití ve městech, kde se signál může odrážet. 

Terénní překážky vytvářejí v UHF pásmu stín (Dvořák, 

2003).                                                                                 Obr. 5 Radiostanice                                                                              

                                                                          Převzat z www.motorola-radiostanice.cz 

 

V paraglidingu se obvykle používají tyto radiostanice: 

 

Radiostanice vysílající signál o vlnové délce přibližně 2m, frekvence vlnění je ( 144-

146 MHz). Pásmo se nazývá VHF. K provozu na tomto pásmu je nutná radioamatérská 

licence a používání přidělené volací značky. Stanice mohou mít výkon až 5W.  

 

Radiostanice vysílající signál o frekvenci přibližně 446 – 446,1 Mhz (kanál 1-8) 

v pásmu UHF Nazývají se PMR (Personal Mobile Radio) a jsou pro „občanské využití“ 

(bez licence). Povolený výkon je maximálně 500 mW. Stanice by jedincem bez licence 

neměly být upravovány a upravené používány. Zejména se to týká antén, kterými jde 

poměrně nenáročnými úpravami zvýšit vyzářený výkon a reálný dosah. 
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Na pásmech VHF a UHF, kde se pohybujeme, je dosah limitován existencí překážek 

a zakřivením země. Spojení běžnými stanicemi PMR na zemi je podle podmínek 300m 

až 5 km. Za předpokladu, že jedna stanice je na zemi a jedna na vyvýšeném bodě, tak 

reálný dosah je cca 10-15 km. Při ideálních podmínkách a v případě obou vyvýšených 

míst se dostaneme do vzdálenosti 100-200 km. Při vysílání mezi „2-metry“ se nám 

dosahy dvakrát až třikrát násobí. Za předpokladu, že na jedné straně je kvalitní zařízení 

a anténa, tak je dosah daleko větší. 

 

Další vysílací pásma: 

 

Pásmo LPD 

 (433,075 – 434,775 MHz). Některé PMR stanice umožňují ladění kanálů s čísly od  

1 – 69. Toto pásmo je v ČR pro hlasový provoz zakázáno. 

 

138 – 144 MHz  

Armádní letecké pásmo 

 

137 – 138 MHz  

Meteosatelity NOAA, zde probíhá vysílání ze satelitů 

 

146 – 147 MHz  

Armáda 

 

147 – 174 MHz  

 Služby, vlaky, lodě, taxi, hasiči, MP a podobně. Uživatelé si za používání platí. 

 

400 – 470 MHz 

Vyjma úseků PMR a LPD jsou to služby ovšem většinou důležitější – armáda, 

policie, mobilní telefony, datové přenosy. 

Na výše uvedených kmitočtech je jakékoliv vysílání za letu zakázáno 

V ČR provádí správu kmitočtového pásma ČTU (Český telekomunikační úřad). 

Přiděluje frekvence, povoluje vysílání, kontroluje a pokutuje. S ohledem na množství 

existujícího provozu je nutný režim práce (Suchan, 2011). 
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2.7.4. Kompas 

Dalším důležitým přístrojem je kompas. Bývá obsažen v GPS přijímači, ale 

vzhledem k prodlevám a k tomu, že GPS je napájena bateriemi či akumulátorem, tak se 

na něj nemůžeme stoprocentně spoléhat. Ale ani magnetický kompas není nejpřesnější. 

Výhodou je, že se nemůže vybít. Pohyb stupnice kompasu by měl být tlumen kapalinou, 

aby nedocházelo k nepřesnosti. Hlavní účel kompasu je bezpečnostní a navigační. 

V případě, že se dostaneme do mraku a ztratíme orientaci, tak jediná informace 

z kompasu nás může zase zorientovat (Dvořák, 2003). 

 

2.7.5. Anemometr 

Mobilní měřič rychlosti proudění vzduchu. Doplněk výbavy pilot. Využívá se na 

startu při předletové přípravě. Zjištění rychlosti větru je základní požadavek pro 

bezpečný start. Hodnoty zobrazuje v m/s. Měří maximální, průměrnou a aktuální 

rychlost. Zkušení piloti se řídí pocity a rychlost proudění vzduchu vyhodnotí na základě 

zkušeností a jiných ukazatelů (Anemometr operating manual, 2009).    

 

2.7.6. LK8000 

Je to pokrokový program pro výkonnostní létání. Vznikl jako odnož programu 

XCSoar. Dle manuálu je nazván jako taktický letecký počítač. Je určen pro piloty 

závěsných kluzáků, paraglidových kluzáků, větroňů a letadel. Od tradičních GPS 

navigací se liší především zpracováním údajů. Kromě běžných údajů typu výška, 

rychlost, kurz, mapa, vzdálenosti, prostory totiž zobrazuje také vítr, stoupání, dokluz z 

aktuální výšky, mnoho údajů souvisejících s termikou (McCreadyho výpočty), s jakou 

výškou do bodu přiletíme, výpočet přeletu terénních překážek, klouzavost, předpovídá 

nejlepší možnost přistání v případě nouze a v neposlední řadě i údaje, které jsou důležité 

při soutěžích, tedy uletěnou vzdálenost, plánovanou trasu, otočné body, zakázané 

prostory a čas. Během letu je možné nastavení akustické signalizace, která nám říká 

nejlepší alternativní změny. Problém je, že program veškeré hodnoty vypočítává 

z naměřených hodnot GPS. Tudíž není tolik přesný. Samozřejmě jde pomocí kabelů 

spojit PDA (osobní počítač) či navigaci s variometrem, který pak přenáší do programu 

údaje o přesném tlaku. Tím zpřesní veškeré výpočty počítající s nadmořskou výškou. 
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Program je možné nahrát do malého osobního počítače PDA nebo do navigace, které 

hostují operační systém Windows CE nebo Windows Mobile. Je nezpoplatněn a každý 

uživatel si ho může zdarma stáhnout (Ventafridda, 2010). 

 

2.7.7. McCreadyho teorie 

Jestliže letíme mezi jednotlivými stoupavými proudy, musíme se rozhodnout, jakou 

rychlostí přeskok provedeme. Pokud nám jde o udržení se ve vzduchu a dosáhnutí co 

největší vzdálenosti bez časového omezení, volíme rychlost optimálního klouzání.  

Tou získáme největší pravděpodobnost nalezení dalšího stoupavého proudu. Pokud se 

ovšem jedná o rychlostní let na závodech, naším cílem je dosažení maximální traťové 

rychlosti. Mohli bychom tedy letět do dalšího stoupavého proudu maximální možnou 

rychlostí. Tím však nedocílíme maximální rychlosti na trati, protože ztratíme více času 

v dalším stoupání, abychom nabrali ztracenou výšku. Mohli bychom tedy letět rychlostí 

optimálního klouzání, ale znovu nedosáhneme nejvyšší traťové rychlosti. Tentokrát 

ztratíme čas díky malé rychlosti na přeskoku. Správná rychlost klouzání je někde mezi 

maximální a optimální hodnotou. Paul McCread nalezl optimální přeskokovou rychlost 

a zformuloval teorii, která byla později po něm pojmenována. Dle této teorie 

potřebujete pro nalezení optimální přeskokové rychlosti následující hodnoty:   

- rychlostní poláru kluzáku  

- vertikální rychlost vzduchu během přeskoku  

- očekávanou hodnotu stoupání ve stoupavém proudu, do něhož letíme  

    

Rychlostní poláru známe a aktuální hodnota vertikální rychlosti je měřena přístroji. 

Současné elektronické přístroje tyto údaje automaticky poskytují letovému počítači 

(např. LK8000). Pilot tedy zadává pouze očekávanou hodnotu stoupání příštího 

stoupavého proudu. Tuto hodnotu označujeme obvykle „MC hodnota“, nebo zkráceně 

pouze „MC“. Na základě těchto dat přístroj spočítá optimální přeskokovou rychlost 

(Cochrane, 1999). 
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Rychlostní polára 

Polára je graf vzájemného vztahu dopředné a vertikální rychlosti a lze její pomocí 

popsat výkon padákového kluzáku. 

 
              Obr. 6 Rychlostní polára a její změny. Převzato z www.airspace.cz 

 

 

V této kapitole jsme se blíže seznámili s pojmem paragliding. Charakterizovali jsme 

tento sport a definovali jeho výkonnostní kategorie. Dále jsme stručně popsali 

přístrojové vybavení, které se v současné době používá při přeletech a soutěžích. Tento 

popis každého přístroje je jen obecný. Kdybychom měli popsat každý přístroj do 

detailu, tak by to bylo na několik studií. Tento základ by měl postačit k pochopení 

problematiky přístrojového vybavení paraglidingového pilota. 
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3. CÍLE 

Cílem diplomové práce je zjistit přiměřené (nezbytné) přístrojové vybavení a jeho 

závislost na výkonnostní úrovni pilota. Praktickým přínosem práce bude zjištění, jaké 

přístroje piloti nejčastěji používají a jak důležité pro ně jsou.  

 

 

 

4. ÚKOLY 

1. Formulace výzkumného problému a definování cílu výzkumu 

2. Rozhodnutí o cílové populaci a výběrové metodě 

3. Rozhodnutí o způsobu sběru dat 

4. Návrh výzkumného nástroje, dotazníku 

5. Ověření dotazníku 

6. Stanovení základního souboru 

7. Podání dotazníku 

8. Zpracování a analýza dat 

9. Diskuze 

10. Stanovení závěru 
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5. METODIKA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Termín sběru dat:  10.4. – 16.4.2011 

Metoda sběru dat:  Dotazování prostřednictvím internetu (CAWI)  

Výzkumný nástroj:  Dotazník 

Počet dotazníků užitých k analýze: 69 

 

5.1. Účel šetření 

5.1.1. Informativní ú čel 

Toto dotazníkové šetření je prováděno za účelem zjištění aktuálního stavu tohoto 

tématu. Informace plynoucí z výzkumu zpracujeme jako fakt.  

 

 

5.2. Soubor 

Soubor byl tvořen 69 piloty (muži i ženy), kteří se aktivně věnují paraglidingu od  1 

do 21 let a ročně nalétají od 10 do 200 hodin. Z toho pilotní licenci PL A drží 28 pilotů, 

PL B drží 23 pilotů, PL C drží 9 pilotů, PL Instruktor drží 3 piloti, PL Tandempilot drží 

3 piloti a licenci nedrží 3 piloti. Cílová skupina je tvořena nahodile z návštěvníků 

internetové stránky s problematikou paraglidingu a účastníků soutěže Českého poháru 

paraglidingu. Kritéria pro vyplnění dotazníku byla: návštěva internetových stránek a 

letecká zkušenost. Respondenti byli informováni textem o anonymitě dotazníku a 

žádostí o vyplnění pouze piloty.  

 

Soubor jsme rozdělili do výkonnostních tříd na základě těchto kritérií: 

 

Počet let provozování paraglidingu  

1 – 4      � Začátečník 

4 – 10    � Středně pokročilí 

10 a více � Pokročilí 
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    Počet nalétaných hodin ročně 

    1 – 40 hodin    � Začátečník  

    40 – 70 hodin  � Středně pokročilí 

    70 a více hodin � Pokročilí 

  

Pilotní licence 

Bez licence, PL – A                                      � Začátečník 

PL – A, PL – B                                             � Středně pokročilí 

PL – C, PL – Instruktor, PL – Tandempilot � Pokročilí 

 

Kategorie kluzáku, na kterém respondent létá a účast v závodě nám pomohla 

dokreslit skupiny.  

 

Vznikly nám tyto skupiny o tomto počtu respondentů: 

- Začátečníci                18 respondentů 

- Středně pokročilí       27 respondentů 

- Pokročilí                   24 respondentů 

                                                                    

 

5.3. Postupy měření 

 

Jako způsob jsme zvolili dotazování - metoda CAWI (Computer Assisted Web 

Interviewing) - elektronické dotazování. Dotazník jsme vytvořili na serveru 

www.survio.cz a umístil na stránky www.pgweb.cz, kde probíhá Český pohár 

paraglidingu (pohár probíhá celoročně). Volba elektronického dotazníku je zde zcela na 

místě, neboť každý účastník Českého poháru musí vstoupit na webové stránky, aby 

přihlásil svůj přelet a byl bodově ohodnocen. Mimo jiné je zde veliké informativní dění 

v oblasti paraglidingu. Další oslovenou internetovou stránkou je www.skyfly.cz. Zde 

jsme umístili dotazník do rubriky inzerce, která produkuje několik inzerátů denně. 

Většina pilotů po přístupu na tyto stránky se musela setkat s přímým odkazem na 

dotazník. Nevýhodou elektronického dotazování muže být návratnost dotazníku. Zde 

jsem se snažil návratnost dotazníku zvýšit příslibem anonymity odpovědi, jednoduchou, 

krátkou, přehlednou stavbou a atraktivností dotazníku. 
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5.3.1. Struktura dotazníku 

Dotazník je rozdělen do tří částí. V první části zkoumáme respondenta a na základě 

vyhodnocení jeho odpovědi ho dokážeme zařadit do určité skupiny. Druhá část je 

tvořena otázkami pro zjištění preference jednotlivých přístrojů a jejich používání. Třetí 

část nám pomůže objasnit a upřesnit zjištěné data. 

 

5.3.2. Typy otázek  

5.3.2.1. Účelové otázky 

 

Identifika ční – otázky, které třídí respondenty do určitých skupin. Aby se 

respondent necítil nejistě (vyslýchán), použili jsme pouze otázek pět. 

 

Výsledkové – týkají se konkrétní zkoumané techniky   

 

5.3.2.2.  Otázky dle variant odpovědi 

 

Uzavřené otázky 

 Položky nabízejí tázanému volbu mezi dvěma či více možnými odpověďmi, např. 

ano - ne - nevím. Nevýhoda, že tázaný může zvolit nějakou alternativu, jen aby zakryl 

nevědomost, nebo může zvolit alternativu, která přesně nereprezentuje skutečná fakta a 

názory (Kohoutek, 1998). 

 
Vícehodnotové otázky  

Předkládají více možných variant odpovědí, které v některých případech mohou 

upřesnit nebo i usnadnit pochopení otázky. Respondenti podle zadání vybírají bud jednu 

odpověď nebo mohou volit jednu nebo více odpovědí (Kohoutek, 1998). 

 

Otevřené otázky  

Jsou to otázky s otevřeným zakončením a dávají odpovědím tázaného širší vztahový 

rámec. Kladou málo omezení na odpovědi, mohou ukázat na důležité vztahy a 

souvislosti. Otázky tohoto typu jsou pružné a mají možnost prohlubování. Dotazovaní 
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dávají někdy na tyto otázky nečekané odpovědi, které mohou naznačit existenci 

původně nepředvídaných problémů a vztahů (Kohoutek, 1998). 

 

Škálové  

Položky jsou typické pro posuzování škály. Posuzovací škálu (hodnotící stupnici) 

můžeme definovat jako druh dotazníku sloužící k záznamu jednotlivých vlastností 

posuzované osoby nebo posuzovaného předmětu posuzovatelem, a to způsobem, který 

zajišťuje určitou objektivnost a zároveň umožňuje kvantitativní zachycení jevu. 

(Kohoutek, 1998) 

 

 

5.3.3. Formulace uzavřené škálové otázky 

Vytvořili jsme sérii otázek, které jsou složeny ze čtyř tvrzení, které by měly zjistit 

jak důležitý přístroj pro pilota je a jestli ho vůbec vlastní.  

 

Přístroj 

1. Je pro mě důležitý – sleduji ho často 

2. Je pro mě méně důležitý - sleduji ho občas 

3. Mám ho – nesleduji ho 

4. Nemám 

 

 

 

5.4. Vyhodnocení výsledků 

Na základě získaných hodnot z prvních pěti identifikačních otázek jsme respondenty 

rozdělili do tří výkonnostních skupin. Použili jsme statistické zpracování 

parametrickými metodami. Jelikož se tyto skupiny liší počtem, musíme vždy vypočítat 

procentuální část volby odpovědi. V uzavřených otázkách odpovědi jednotlivých skupin 

porovnáme procentuelně i graficky a budeme sledovat závislosti. Otevřené otázky 

mohou doplnit či vysvětlit odvozené závěry a vztahy.  

 

 

 



40 

 

6. VÝSLEDKY 

V této kapitole znázorníme výsledky jednotlivých otázek pomocí procentuálního 

zobrazení v grafech, pomocí tabulek a popisu odpovědí. První 4 otázky byly 

informativní, tudíž začínáme od otázky č. 5 

U výsledků otázek 6, 7, 12, 13, 15, 17, 20, 21 je patrná závislost mezi odpověďmi a 

úrovní skupiny. 

 

6.1. Zpracování výsledků podle jednotlivých otázek 

Otázka č. 5 Účastníte soutěží? Pokud ano, tak jak často? 

Začátečníci            22% 

Středně pokročilí   18,5% 

Pokročilí               58,3% 

 

Otázka č. 6  Jaký máte druh variometru? 

 

 
Graf č. 1 : Vztah využití typů variometrů k výkonnostní třídě 

 

Variometry s možnosti připojením periférií používá 33% pokročilých, 33% středně 

pokročilých. Digitální variometr používá 78% začátečníků. 4% pokročilých používá 

akustická varia a 8% pokročilých používá jiné přístroje. Tyto výsledky „dokresluje“ 

otevřená otázka č. 18, kde respondenti uvedli, že používají sdružené přístroje a záložní 

akustické variometry. Odpovědi na tuto otázku vypovídají o tom, že technické vybavení 

je u pokročilých na vyšší úrovni. 
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Otázka č. 7 Od jaké hodnoty vám variometr akusticky indikuje stoupání? 

Začátečníci nastavují akustickou indikaci průměrně na hodnotu 0,3 m/s. 

Středně pokročilí nastavují akustickou indikaci průměrně na hodnotu 0,3 m/s. 

Pokročilí nastavují akustickou indikaci průměrně na hodnotu 0,2  m/s. 

 

Tab. 2 : Nastavení hodnot indikace stoupání u výkonnostních skupin. 

Indikace stoupání v m/s 

 Hodnoty 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 
Pokročilí 6 8 4   6     
Středně pokročilí 2 12 6   3 1 3 
Začátečníci   8 2 3 3   2 
 

Všichni respondenti nastavují indikaci stoupání v rozmezí hodnot od 0,0 m/s do 1,0 m/s. 

Pokročilí mají indikaci stoupání nastavenou v průměru na hodnotu  0,2m/s. Tím se liší 

od průměru začátečníků a středně pokročilých, kteří ji nastavují na průměrnou hodnotu 

0,3 m/s. Je to dáno tím, že pokročilí se snaží dosáhnout většího výkonu. Tím, že 

pokročilý mají variometr nastaven na nižší hodnotu indikace stoupání, jsou schopni 

podat dobrý výkon i ve slabších termických podmínkách. Let při indikaci stoupání 0,0 

m/s je už let ve stoupavém proudu. Tento proud stoupá takovou rychlostí, která je rovna 

klesání kluzáku ve stabilních podmínkách. Častokrát je takto slabé proudění indikací 

příchodu silnějšího stoupavého proudu a záleží na dovednostech pilota, zda se v takto 

slabém proudění udrží. 
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Otázka č. 8  Variometr 

 

 
Graf č. 2 : Důležitost variometru pro výkonnostní třídy 

 

S variometrem máme větší pravděpodobnost ustředění stoupavého proudu a podání 

lepšího výkonu, proto 96% středně pokročilých sleduje variometr často. 28% 

začátečníků sleduje variometr občas, což může být dáno nejistotou a jejich 

soustředěností na okolní vlivy. Čtvrtina pokročilých sleduje variometr jen občas 

pravděpodobně proto, že již mají dostatek zkušeností a stoupavé proudy dokážou 

využívat i bez něj. 
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Otázka č. 9 Rychlostní sonda 

 

 
Graf č. 3 : Důležitost rychlostní sondy pro výkonnostní třídy 

 Rychlostní sonda je důležitá pro 8% pokročilých, ale nemá ji 88% pokročilých, 96% 

středně pokročilých a 89% začátečníků. Nicméně je důležitá pro 8% pokročilých, kteří 

ji pravděpodobně používají ke sdruženým přístrojům. 

 

Otázka č. 10 Výšku měříte pomocí GPS signálu nebo barometricky? 

 

 
Graf č. 4 Metody měření výšky u výkonnostních tříd 

 

Respondenti všech skupin měří výšku pomocí GPS, barometru nebo použitím obou 

přístrojů v podobném měřítku. Očekávali jsme větší zastoupení pokročilých, kteří měří 

výšku pomocí barometru. Touto problematikou měření výšky se zabýváme v 
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kapitole 7.1.1.1., ve které uvádíme rozdílné hodnoty naměřené pomocí GPS a 

barometru. Respondenti by si na tento problém měli dávat pozor, zejména při soutěžích 

nebo letu v blízkosti omezených a zakázaných prostorů. Zaznamenávání výšky pomocí 

GPS není tak přesné jako výška určena barometricky. Účastník se podle barometru v 

omezeném nebo zakázaném prostoru nemusí nacházet, zatímco GPS svou chybou může 

zaznamenat opak. V důsledku toho může být závodník vyloučen nebo penalizován.  

Omezeným a zakázaným prostorům se věnujeme v kapitole 2.6. 

 

   Otázka č. 11 Nastavujete výšku QNH po překročení přechodové hladiny? 

 

 
Graf č. 5 : Nastavení výšky QNH u výkonnostních tříd 

 

Výšku QNH nenastavuje 88% pokročilých, 70% středně pokročilých a 78% 

začátečníků. Hodnotu QNH nezná 8% pokročilých, 19% středně pokročilých a 17% 

začátečníků. Tedy většina respondentů nenastavuje výšku QNH při sestupování přes 

přechodovou hladinu. Přechodová hladina je nejnižší hladina nad přechodovou výškou, 

která je v 1500m. Této hladiny je možné dosáhnout při dobrých termických 

podmínkách. Nenastavuje se zřejmě z důvodu, že piloti hladiny nedosahují často a 

zároveň se při sestupu necítí ohrožení z neodhadnutí výšky nad terénem.   
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   Otázka č. 12 Radiostanici mám 

 

 
Graf č. 6 : Použití radiostanice u výkonnostních tříd 

 

Radiostanici vysílající v pásmu 2m – VHF používá 67% pokročilých, 19% středně 

pokročilých a 17% začátečníků. K vysílání v tomto pásmu je nutné mít licenci. Široké 

zastoupení tohoto „rádia“ je nejspíš díky jeho dosahu a schopnosti vysílat na více 

pásmech. 63% středně pokročilých a 56% začátečníků používá radiostanici typu PMR. 

Je cenově dostupnější, ale její výkon je nižší. Pro komunikaci ve vzduchu je však 

dostatečná. 
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Otázka č. 13 Radiostanice 

 

  

Graf č. 7 : Použití příslušenství u výkonnostních tříd 

 

Radiostanice s mikrofonem a klíčováním ve výhodnější pozici používá 46% 

pokročilých, 30% středně pokročilých a 17% začátečníků. Zde vidět závislost počtu 

respondentů, kteří používají klíčování ve výhodnější pozici na výkonnostních 

skupinách. Klíčování ve výhodnější pozici pilota neobtěžuje a může komunikovat i 

během náročnější pilotáže, která vyžaduje velikou pozornost. Pilotům může napomoci 

k lepšímu výkonu.  
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Otázka č. 21 Radiostanice 

 
Graf č. 8 : Důležitost radiostanice u výkonnostních tříd 

 

Radiostanice je důležitá pro 29% pokročilých, 22% středně pokročilých a  

11% začátečníků. Pokročilý ji často využívají při soutěžích (viz. otázka č. 5). 

Organizátor radiostanicí hlásí informace o závodu. Často se také využívá při 

skupinových letech a hledání termických proudů.  Podrobnější informace o 

radiostanicích jsou v kapitole 2.7.3. 
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Otázka č. 14 Kompas 

 
Graf č. 9 : Důležitost kompasu u výkonnostních tříd 

 

Kompas nemá 54% pokročilých, 52% středně pokročilých a 56% začátečníků Je to 

pravděpodobně z důvodu, že je obsažen v elektronické formě v GPS přijímači. Pokud 

kompas respondenti mají, tak občas ho sleduje o dvě třetiny víc pokročilých než 

začátečníků. Zřejmě proto, že začátečníci věnují více pozornosti bezpečnosti letu a další 

informace jsou pro ně zbytečné nebo zatěžující.  

 

Otázka č. 15 GPS mám 

 
Graf č. 10 : Druh GPS u výkonnostních tříd 

Mapovou GPS používá 92% pokročilých, 63% středně pokročilých a  

72% začátečníků 
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Otázka č. 16 GPS používám pro 

 
Graf č. 11 : Funkce GPS u výkonnostních tříd 

Zmíněné funkce GPS využívají všechny skupiny téměř ve stejném počtu. Nejvíce ho 

všichni respondenti používají pro záznam trasy, navigaci a poté pro zobrazení prostorů. 

Z tohoto důvodu ho 71% pokročilých označila jako důležitý. 

 

Otázka č. 20 GPS 

 
Graf č. 12 : Důležitost GPS u výkonnostních tříd 

GPS je důležitá pro 71% pokročilých, 52% středně pokročilých a 22% začátečníků. 

GPS nevlastní 4% pokročilých. Z těchto výsledků vyplývá, že výkonnostním létání, při 

přeletech a v soutěžích je GPS přijímač nepostradatelný. 
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Otázka č. 17 Anemometr  

 
Graf č. 13 : Důležitost anemometru u výkonnostních tříd 

Anemometr nemá 63% pokročilých, 67% středně pokročilých a 89% začátečníků. 

Anemometr má, ale nesleduje ho 25% pokročilých a 19% středně pokročilých. Tato 

skutečnost vypovídá o lepší technické vybavenosti pokročilé skupiny. 

 

Otázka č. 19  Seřaďte přístroje podle toho, které jsou pro vás nejdůležitější. 

 (1 – nejdůležitější, 6 – nejméně důležitý)  

 
Graf č. 14 : Důležitost jednotlivých přístrojů pro výkonnostní kategorie 

Všechny skupiny důležitost přístrojů ohodnotily podobně. Nejdůležitější je pro všechny 

skupiny variometr, poté GPS, radiostanice, kompas a nejméně důležitý je anemometr a 

rychlostní sonda. Dle těchto výsledků můžeme usoudit, že základní a nejdůležitější 

přístroj pro piloty je variometr. 
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Otázka č. 18 Používáte jiné přístroje? Jaké? 

 

Začátečníci – Mobilní telefon, Sdružený přístroj, PDA s LK8000 

Středě pokročilí – Kamera, I-Phone, mobilní telefon s LK 8000 

Pokročilí – 4 x kamera, SPOT lokátor, 3 x PNA s LK8000, 3 x Sdružený přístroj,  

2 x záložní akustický variometr. 

Nejvíce přístrojů uvedli opět pokročilí. Vše nasvědčuje o větší přístrojové vybavenosti 

pokročilých. 

 

 

Tab. 3. Průměrné odpovědi u výkonnostních kategorií 

    

Je pro 
mě 
důležitá -  
sleduji  ji 
často 

Je pro mě 
méně 
důležitá 
používám ji 
občas 

Mám ji - 
nepoužívám ji Nemám 

Radiostanice 

Začátečníci 11% 56% 0% 33% 

Středně pokročilí 22% 56% 11% 11% 

Pokročilí 29% 58% 6% 4% 

GPS 

Začátečníci 22% 61% 0% 17% 

Středně pokročilí 52% 26% 0% 22% 

Pokročilí 71% 25% 0% 4% 

Anemometr 

Začátečníci 0% 11% 0% 89% 

Středně pokročilí 4% 11% 19% 67% 

Pokročilí 4% 8% 25% 63% 

Kompas 

Začátečníci 11% 11% 22% 56% 

Středně pokročilí 4% 30% 15% 52% 

Pokročilí 4% 33% 8% 54% 

Variometr 

Začátečníci 72% 28% 0% 0% 

Středně pokročilí 96% 4% 0% 0% 

Pokročilí 75% 25% 0% 0% 

            

Průměrné 

odpovědi 

Začátečníci 23,2% 33,4% 4,4% 39% 

Středně pokročilí 35,6% 25,4% 9% 30,4% 

Pokročilí 36,6% 29,8% 7,8% 25% 
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7. DISKUSE 

 

V této studii jsme porovnávali odpovědi respondentů, které jsme rozdělili na základě 

odpovědí na identifikační otázky do tří výkonnostních skupin. Podle Slepičkové (2005) 

se úroveň výkonnosti ve sportu dělí na vrcholovou, výkonnostní a rekreační úroveň. 

Vrcholová úroveň je charakterizována denním tréninkem, sportem „na plný úvazek“ a 

účastí v soutěžích. Ve výkonnostní úrovni trénuje sportovec několik desítek hodin týdně 

a účastní se soutěží. Toto rozdělení nám nevyhovovalo kvůli nižší výkonnostní úrovni 

celého souboru. Soubor jsme tedy rozdělili na základě letové praxe, pilotních licencí a 

počtu nalétaných hodin za rok na tři skupiny, které jsme nazvali začátečníci, středně 

pokročilí a pokročilí. Rozdělení se nám osvědčilo.   

K měření jsme použili kvantitativní výzkum - dotazníkové šetření v kombinaci 

s metodou CAWI – Internetové dotazování.  Výhodou tohoto dotazování dle Kozla 

(2006) je minimální finanční a časová náročnost. Elektronické dotazování nepotřebuje 

tazatele, tím není možné ovlivňovat respondenta. Další výhodou je adresnost, protože 

konkrétní internetové stránky si většinou prohlížejí uživatelé, které přímo téma stránek 

zajímá. V našem případě byl dotazník umístěn na webu www.pgweb.cz. Na těchto 

stránkách je velké informační dění ohledně paraglidingu a probíhá na nich přihlašování 

přeletů do Českého poháru paraglidingu. Respondentem výzkumu se stává každý 

návštěvník, který na těchto stránkách vyplní dotazník. Touto formou dotazování je 

podle Kozla 2006 vyloučena reprezentativnost vzorku respondentů. Navíc dotazníky 

vyplňují pouze lidé, kteří jsou uživatelé internetu, proto nelze výzkum zobecňovat na 

celou populaci paraglidistů. Návratnost a reprezentativnost představují klíčové 

problémy kvantitativního internetového výzkumu. Je jisté, že právě v těchto oblastech 

představuje internet prostředí velmi odlišné od tradičních výzkumů. Navíc dle projektu 

EQUAL 0076 reprezentativního vzorku je možné dosáhnout pouze náhodnými 

výběrovými postupy. V našem případě jde o samovýběr, protože neovlivňujeme, kdo se 

stane respondentem. Respondenti se přihlašují sami na základě vlastního zájmu. Bez 

ohledu na velikost vzorku nezaručuje výběr reprezentativní výsledky. Nelze tedy 

definovat populaci, ke které se nálezy vztahují (Zich, 2004). 

Tyto skupiny hodnotily, zda uvedené letecké přístroje používají a jak jsou pro ně 

důležité. Otázky nebyly dlouhé a ani nesrozumitelné. Otázku č. 11 jsme však mohli 
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formulovat jinak. Důležitější by pro nás byla informace, zda piloti po překročení 

přechodové výšky nastavují výškoměr na standardní hodnotu tlaku.   
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8. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zjistit přiměřené (nezbytné) přístrojové vybavení a jeho 

závislost na výkonnostní úrovni pilota. 

Vyhodnocením jsme zjistili, že nejméně přístrojového vybavení ze všech skupin mají 

začátečníci a není pro ně tolik důležité jako pro ostatní skupiny. Jiné přístroje používá 

jen malé množství začátečníků. Soutěží se začátečníci účastní jen zřídka.   

Středně pokročilí přístrojové vybavení sledují občas, ale je pro ně důležitější než pro 

začátečníky.  

Nejvíce přístrojového vybavení v porovnání s ostatními skupinami používají 

pokročilí a je pro ně také nejvíce důležité. Nejvíce se také účastní soutěží a používají 

jiné přístroje.  

Tato zjištěná fakta vyjadřují, že s každou vyšší výkonnostní kategorií roste počet 

respondentů, kteří přístrojové vybavení používají, a je pro ně důležité. 

Všechny kategorie označily jako nejdůležitější přístroj z přístrojového vybavení 

variometr, který všichni respondenti vlastní. Jako další důležitý přístroj byla označena 

GPS, poté radiostanice a kompas. Anemometr a rychlostní sonda jsou pro respondenty 

nejméně důležité.  
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