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2.32 Plánuje-li pilot uzavřenou úlohu v silnějším větru, měl by 
rameno proti větru letět v čase nejsilnější termiky mezi 13. a 15. 
hodinou. V tomto případě letí pilot ráno v mírném bočním větru 
k otočnému bodu WP2, dále v protivětru k bodu WP3 a s boč-
ním větrem zpátky k bodu WP1. Protože nikdy není úplné bezvět-
ří, měli bychom v rovinách tento postup při plánování zohlednit. 
Alternativně můžeme letět dopolední rameno po větru a zbýva-
jící ramena s bočním větrem. V horách to hraje podřadnější roli, 
důležitější je vybírat údolí podle nasvícení sluncem.
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2.31 Vynikající příprava 238 km dlouhého plochého trojúhelníku Stefana Stieglera. Startuje vysoko na ledovci Hin-
tertux, kde brzy začíná silná termika. Nejprve letí nad jihovýchodními svahy, dotkne se přitom nebezpečného prosto-
ru LOD 21 Lizum. V Zillertalu letí nad stále vysoce aktivními východními svahy a přiblíží se k řízenému letovému pro-
storu. Podletí prostor SRA2 a v plachtařské zóně Innsbruck nelétá výše než 3 500 m. n. m. (viz též obrázek 2.14). Slun-
ce se posouvá k jihu, proto Stefan dále letí nad jižními svahy podél soutěžní trasy v Inntalu. Nad Simmeringem přesko-
čí do Ötztalu a přes hlavní alpský hřeben téměř až k Meranu. Slunce se mezi tím posunulo k západu, proto teď Stieg-
ler létá nad západními svahy. V pozdní odpoledne podél severozápadních svahů u Sterzingu zpátky přes hlavní hře-
ben do Zillertalu. Neskutečně krásný přelet, perfektní plán i realizace. Podobným způsobem létají piloti velké trojúhel-
níky ve Valisu – viz obrázek 10.1.3.
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Časový plán
Zkušenější piloti si při plánování trojú-
helníků určují časové limity, do kterých 
musí dosáhnout otočných bodů, aby 
byli schopni úlohu uzavřít. K tomu se 
používají následující podpůrné infor-
mace: 
•	 Na jaře a na podzim trvá termická 

aktivita zhruba sedm hodin, v létě 
můžeme počítat až s deseti hodi-
nami.

•	 Průměrná rychlost letu závisí na 
typu křídla, stylu letu i počasí. Při 
termicky dobrém dnu se slabým 
větrem můžeme počítat s následu-
jícími rychlostmi:

Pevná křídla mohou oproti rogalům počítat s rychlostí o 5 km/h vyšší.
Následující příklad ukazuje plánování trojúhelníku FAI s celkovou délkou 180 km v termickém čase 
mezi 10. a 18. hodinou: přelet musíme uskutečnit během osmi hodin, každé rameno trojúhelní-
ku bude 60 km dlouhé. Rychlejší pilot stihne mezi 10. a 12. hodinou uletět 40 km, prvního otoč-
ného bodu po zhruba 65 km tedy musí dosáhnout nejpozději krátce před 13. hodinou. Teď potře-
buje na 50 km přibližně dvě hodiny, krátce po 15. hodině tedy musí dosáhnout druhého otočného 

denní doba padák závěsný kluzák
10 až 12 hodin 15 – 25 km/h 25 – 35 km/h
12 až 16 hodin 20 – 30 km/h 30 – 40 km/h
16 až 20 hodin 15 – 25 km/h 25 - 35 km/h

2.33 Důsledná domácí příprava s navazující instruktáží od zkušené-
ho pilota na startu pomohou začátečníkům překonat první kilometry.

2.34 Z Braunecku na Arlberg a zpátky se létá plochý trojúhelník 237 km. Dostaneme-li se na zpáteční cestě k Hohe 
Munde, bude úloha vždy uzavřená. Alternativně lze trojúhelník prodloužit přes Achensee. Nezáleží na tom, kde v Inn-
talu přistaneme, k Braunecku chybí vždy méně než 20% celkové vzdálenosti a trojúhelník bude pokaždé uzavřený.
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