


Úvod 
Děkujeme, že jste si koupili náš výrobek. Doufáme, že vám přinese mnoho radosti 
a sportovních zážitků. 
 
Začátečníkům doporučujeme absolvovat profesionální kurs v rámci některé 
certifikované školy powerkitingu. Již po pár hodinách budete znát základy 
bezpečného provozování powerkitingu, seznámíte se se správným sestavením a 
nastavením vybavení. Naučíte se ovládání vašeho draka. Také budete seznámeni 
se základy obratů a jízdy ve všech kursech. Během několika hodin si tak vytvoříte 
kvalitní základ pro další rozvoj vašich schopností, vyhnete se možným 
problémům, zraněním  a  zbytečným “chybám z neznalosti” a to za to rozhodně 
stojí. 
 

Možná rizika 

Powerkiting může být v závislosti na podmínkách a vašich schopnostech 
nebezpečný vám i vašemu okolí. 
K jeho provozování je proto třeba přistupovat s maximální zodpovědností a 
opatrností.  
Nesprávné provozování může zapříčinit věcné škody, zranění, nebo dokonce 
smrt.  Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost !  
Používáním tažných draků přijímáte všechna známá i neznáma rizika 
spojená s powerkitingem. Pokud nechcete tato rizika podstupovat, 
nerozbalujte prosím náš výrobek a vraťte jej prodejci. 
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Bezpečnostní pravidla 

Důsledným dodržováním následujících pravidel lze rizika snížit na minimum 

 nikdy neprovozujte powerkiting sami 

 vždy používejte veškeré bezpečnostní vybavení  

 vždy před startem proveďte kontrolu vybavení, pokud je některá část 
vašeho vybavení poškozena, je třeba ji vždy opravit, nebo vyměnit za 
novou. Velkou pozornost věnujte kontrole vodicích a brzdových šňůr, při 
známkách jakéhokoliv opotřebení je třeba příslušnou šňůru vyměnit. 
Kontrolujte také zda mají všechny šňůry stále stejnou délku. 

 při provozování powerkitingu se vyhýbejte překážkám všeho druhu  

 vaše „akční zóna“, kterou tvoří obdélník o šířce 2d (d = délka šňůr) a 
délce 3d po větru od vás, musí být bez překážek a  nezúčastněných osob. 
Pamatujte, že vodicí šňůry mohou, pokud jsou pod tahem ošklivě pořezat, 
stejně jako vlastní drak může být při nárazu nebezpečný. Přihlížející 
většinou nemají tušení, jaká případná nebezpečí mohou hrozit, musíte 
proto myslet za ně a vždy předcházet možným nebezpečným situacím. 

 nepřekračujte své schopnosti, příliš velký drak v příliš silném větru může 
znamenat vážné nebezpečí. Vždy sledujte vývoj počasí a mějte stále na 
paměti princip předběžné opatrnosti, snažte se předvídat možné zesílení 
větru a včas přistaňte a zajistěte draka 

 při počasí s větrnými poryvy (např. před bouřkou) nikdy nelétejte, vždy 
mějte na paměti, že vítr může náhle zesílit a překročit vaše schopnosti 

 používejte všechny dostupné bezpečnostní pomůcky (helma, chrániče 
kolen, loktů, páteře atd.) – nejlepším bezpečnostním prostředkem jsou 
samozřejmě vaše zkušenosti a znalosti 

 respektujte všechna místní omezení (okolí letišť apod.)  
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Popis 
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1. Brzdová šňůra 
2. Hlavní šňůra 
3. Přistávací šňůra 
4. Trim depower 

systému 
5. Safety leash 
6. Pojistka safety 

leashe 
7. Chicken loop 

s pojistkou a 
„palcem“ 

8. Trapézový úvazek 
9. Pojistka 

trapézového 
úvazku 
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Sestavení                     

 

 

První sestavení – projděte si, nejlépe za bezvětří, všechny díly vašeho vybavení a  
podrobně se seznamte s konstrukcí draka a zejména se systémem vyvázání. 
Předejdete tak možným problémům a budete v budoucnu schopni včas odhalit 
možné závady. 

V patřičně velkém volném prostoru 
roztáhněte šňůry na plnou délku.  
Připojte šňůry k ráhnu („liščí smyčkou“ 
viz obrázek), podle barevného 
schématu: 
Levá brzda (1) – červenočerná šňůra 
Levá hlavní šňůra (2)– červená šňůra 
Pravá hlavní šňůra (2)– zelená šňůra 
Pravá brzda(1) – zelenočerná šňůra 
 
Rozbalte draka horním potahem 
k zemi. Oddělte volné konce (knoty) a 
brzdy.  
Připojte (opět pomocí „liščí smyčky“ ) 
vodící šňůry na volné konce a brzdové 

šňůry na brzdy. 
Dodržujte barevné 
schéma (drak leží 
horním potahem na 
zemi a díváte se od 
odtokové hrany): 
Levá brzda (1) – 
červenočerná šňůra 
Levý volný konec (2) – 
červená šňůra 
Pravý volný konec (2) 
– zelená šňůra 
Pravá brzda (1) – 
zelenočerná šňůra 
 
V klidu se seznamte se 
všemi částmi vašeho 

vybavení, prohlédněte si systém vyvázání, abyste byly v budoucnu schopni odhalit 
a odstranit různé „zamotance“ a „prohození“. Vyzkoušejte si spojování „liščí 
smyčkou“. 
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Předstartovní příprava 
Rozbalte draka, horním potahem dolů a odtokovou hranou proti větru. Podle 
potřeby zatižte odtokovou hranu (pískem, sněhem apod.) 
Rozmotejte šňůry (dbejte správného směru odmotávání ,jinak si naděláte na 
šňůrách smyčky) směrem proti větru. 
Oddělte šňůry od sebe, nic nesmí být zamotané, nebo prohozené. 
Připojte draka (viz výše). 
Překontrolujte funkčnost všech bezpečnostních prvků.   

Bezpečnostní prvky 
Jojowing Session ráhno je vybaveno následujícími bezpečnostními prvky, které 
umožňují vždy bezpečný odhoz. 

 Pojistka na trapézovém úvazku(9) – v případě potřeby umožňuje uvolnění 
trapézového úvazku  
 Pojistka na „chicken loopu“(7)  - drak zůstává po odhozu viset bez tahu 

za „safety leash“ na ruce, popřípadě v „chicken loopu“ 
 Pojistka na „safety leashi“(6) umožňuje úplný odhoz celého draka. 

Start 
Připojte si safety leash k ruce. 
Připojte chicken loop do trapézu, zajistěte „palcem chicken loopu“ proti 
nechtěnému vypadnutí. Ještě jednou překontrolujte celé vybavení, zejména zda 
nejsou prohozené šňůry. 
Se zcela povoleným ráhnem (co nejdál od těla) proveďte podle síly větru jeden, 
nebo více kroků proti větru. Drak sám odstartuje. 
Při silném větru doporučujeme startovat s pomocníkem, z hrany letového okna, 
pamatujte, že každý pomocník musí být nejprve patřičně seznámen s postupem 
startu.  

Ovládání 
Řízení draka je velmi intuitivní, zatažením za levou stranu ráhna drak zatočí 
doleva a naopak. 
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Depower systém 

Přitažením ráhna k tělu zvyšujete tahovou sílu draka, naopak oddálením ráhna od 
těla sílu snižujete. 
Pro stabilní nastavení tahové síly podle větru slouží trim depower systému. 
Zatažením trimu se tahová síla snižuje, naopak povolením trimu se síla zvyšuje. 

Přistání 

Povolte ráhno, uchopte přistávací šňůru a tahem za ni nechte draka pozpátku 
přistát. 
Je rovněž možné, zcela odhodit ráhno (v krizových situacích pomocí 
bezpečnostního odhozu chicken loopu) a nechat draka přistát pomocí safety 
leashe. 

Restart 

Pokud drak skončí náběžnou hranou dolů, doporučujeme následující postup pro 
jeho restart: 
Držte jednou rukou ráhno, například levou. Zároveň druhou rukou, v tomto 
případě pravou uchopte přistávací šňůru vpravo od místa připojení „safety leashe“ 
a zatáhněte za ni, dokud se drak nezačne zvedat ze země. Jakmile se drak otočí 
odtokovou hranou dolů, uvolněte přistávací šňůru, uchopte ráhno oběma rukama 
a normálním postupem draka řiďte. 

Zajištění draka po přistání 

Po přistání zajistěte draka proti nechtěnému odstartování připoutáním „safety 
leashe“ k pevnému bodu. 
Nikdy, ani na malou chvilku, nenechávejte draka ležet volně, bez připoutání 
„safety leashe“ 
Před balením šňůr zajistěte draka proti nechtěnému odstartování zatížením.  
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Balení  

Balení šňůr 

Dříve než začnete s balením šňůr, přesvědčte se, že váš drak je bezpečně zajištěn 
a nemůže dojít k jeho nechtěnému neočekávanému odstartování, které by mohlo 
být nebezpečné .  
Namotejte šňůry na ráhno 

Balení draka 

Položte draka horním potahem na zem. Zkontrolujte vyvázání (zda není něco 
zamotaného) a položte jej na draka. 
Podle potřeby můžete nechat draka připojeného ke šňůrám, nebo jej odpojit. 
Pokud necháváte draka připojeného, položte šňůry namotané na vahadlech ke 
středu odtokové hrany.  
Pokud draka odpojujete, je třeba zajistit knoty a brzdy, aby se nezamotaly. 
Nejlépe to provedete tak, že je přiložíte všechny k sobě a zajistíte je suchým 
zipem na prostředním žebru.  
Uchopte jedno ucho a přeložte jej ke středu draka (1). Pokračujte v překládání až 
dosáhnete žádoucího rozměru (2). Stejně postupujte i u druhé poloviny.  Přeložte 
sbalené poloviny přes sebe a pokračujte v balení (3). 
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Péče opravy a údržba 
Váš drak byl vyroben nejnovějšími technologiemi z materiálů nejvyšší kvality. 
Přesto není nezničitelný. Podstatná poškození předejte raději k opravě výrobci.  
Drobné trhlinky na potahu draka lze snadno zalepit pomocí samolepicího Skytexu 
(žádejte u prodejce, nebo výrobce). 
Přetržené šňůry vyvazovacího systému je třeba vyměnit a při výměně dbát na 
správnou délku (s přesností na mm). 
Dlouhé vystavení UV paprskům znehodnocuje tkaninu, nenechte proto zbytečně 
draka ležet na slunci, pokud ho nepoužíváte. 
  

Uskladnění 
Drak musí být skladován vždy volně sbalený a zcela suchý na tmavém suchém 
místě. Nedostatečně vyschlý drak může být snadno napaden plísní, která 
znehodnotí tkaninu. 
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