
Ako nastaviť FSX, úprava cfg súboru, údržba OS a ako vybrať 

správny HW pre FSX 

Prehlásenie: Tento „mini“ návod robím z toho dôvodu, že ľudia sa ma stále pýtajú, ako nastaviť FSX, aké úpravy 

spraviť do fsx.cfg, aký je vhodný HW pre FSX. Tak spíšem túto „menšiu“ bibliu pre všetkých. Tento návod je 

vlastne zlepenec všetkých tweakov a tipov, ktoré sú na internete v angličtine, popr. inom jazyku, plus mojich 

postrehov atď. 

Upozornenie: Všetko, čo je v tomto „návode“, nemusí dodať žiadaný efekt (zvýšenie FPS) v prípade, že Váš PC 

nespĺňa minimálne nároky uvedené výrobcom hry alebo addonu. Všetky zmeny vykonávate na vlastné riziko a ja 

za prípadné škody, čo napáchate na svojom počítači, nie som nijak zodpovedný. 

Upozornenie č. 2: Tento návod je robený primárne pre PC s Intel procesorom, avšak niektoré časti tohto návodu 

môžu byť vhodné aj pre AMD procesor. 

Upozornenie č. 3: Pre úplné pochopenie tohto návodu musíte mať minimálne znalosti ohľadom HW a SW. Tento 

návod nie je vhodný pre ľudí, čo nemajú znalosť, ako funguje počítač, popr. pre ľudí, čo nevedia, aký majú 

v počítači HW. 

 

1.) Inštalácia Flight Simulator X 

Nech už máte FSX odkiaľkoľvek, inštalácia je rovnaká. Dôležité je to, čo nasleduje po nej. Osobne 

odporúčam zaopatriť si Acceleration pack miesto Service packov. Minimálne jedno z uvedených je 

NUTNÉpre správne fungovanie high-end addonov (PMDG, Aerosoft, Majestic Software). Dôvodov, 

prečo odporúčam práve Acceleration pack, je viac, najhlavnejší je ten že už v sebe obsahuje aj SP1 aj 

SP2, tým pádom je o jednu inštaláciu menej. Ďalší dôvod je ten, že v sebe obsahuje DX10 update pre 

FSX, ďalej rôzne vylepšenia pre terén, pridáva nové lietadlá (stíhačky, heli atď.) a je optimalizovaný 

pre nové OS (Windows 7). V skratke povedané, Acceleration Pack > Service packy. 

 

2.) Úprava fsx.cfg 

FSX.cfg, alebo aj configuračný súbor pre FSX, je umiestnený v „C:\Users\Vaše používateľské 

meno\AppData\Roaming\Microsoft\FSX“. Súbor sa vytvorí až po prvom zapnutí FSX! Tento typ 

súborov odporúčam otvárať buď v Notepade, Popr. Wordpade. Neodporúčam otvárať v Microsoft 

Worde kvôli tomu, že pri uložení môže nastať konflikt kódovania konfiguračného súboru (posunuté 

riadky, medzery atď.). Súbor FSX.cfg nikdy nekopírujeme zo starej inštalácie, vždy upravujeme na 

novo. Dôvod je ten, že okrem rôznych nastavení pre FSX sú v FSX.cfg uložené aj povolené addony, 

ktoré napr. pri novej inštalácii FSX nemáme nainštalované.  

Prvá úprava, ktorú nášmu FSX.cfg doprajeme, je cez stránku FSXBojote. Je to utilita od chalana 

menom Jesus Altuve, ktorá nám do FSX aplikuje základné fixy a úpravy. Všetko je samozrejme 

zdarma, za nič sa neplatí a ani nie je potrebná registrácia.  

Aplikovanie fixov + Vysvetlivky: 

 How many 'CPUs/Threads'show in task manager? – Váš počet jadier na procesore. Vrátane 

virtuálnych, pokiaľ teda máte procesor, čo má funkciu hyperthreading. Koľko jadier na CPU 

máte sa dá zistiť pomocou „Správcu úloh“ (CTRL+ALT+DEL -> Spustiť správcu úloh -> Vybrať 

http://www.venetubo.com/fsx.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hyper_Threading


lištu „Výkon“ a na pravej strane „História využitia procesora“). Koľko je tam okienok, toľko 

máte jadier. V mojom prípade sú 4. 

 Is hyperthreading active? – V prípade vyššie spomínaného HT, ak ho máte, vybrať Yes, ak nie, 

tak No. 

 What's the speedof your CPU? – Rýchlosť vášho procesora udávaná v GHz. Pokiaľ máte 

procesor pretaktovaný, udajte rýchlosť po pretaktovaní a nie rýchlosť udávanú výrobcom. 

 What type of Video card do you have? – Na tomto absolútne nezáleží, vyberte si takú, ktorá 

je najbližšie k tej vašej (výkonovo). 

 Would you like the vSync FIX applied? – Vzhľadom na to, že chceme z FSX dostať čo najviac 

FPS, tak túto možnosť nebudeme zaškrtávať. Jedná sa o vertikálnu synchronizáciu, ktorá 

synchronizuje počet snímok za sekundu (alebo aj FPS – z anglického Frames per second *čím 

viac, tým lepšie+) s refresh rateom Vášho monitora.  

 Optimization Preferences? – Môže ostať na Normal.  

Po tom, ako všetko vyplníme, skopírujeme si cestu k FSX.cfg (%AppData%\Microsoft\FSX\fsx.cfg) 

[pozor na medzery, ktoré môžete nechtiac skopírovať+ a túto cestu vložíme do okienka, ktoré vyskočí 

po kliknutí na „Vybrať súbor“ pri „STEP 2“, kolónka „Názov súboru“. Keď sa podarí, potom už len stačí 

kliknúť na „Click here to begin“ a po tom, ako sa nám otvorí nová stránka s výpisom zmien, si 

nájdeme cca v strede stránky „Download“ a uložíme nový vygenerovaný FSX.cfg niekde na plochu 

(napr.). 

Starý FSX.cfg, ktorý sa chystáme nahradiť, si zálohujeme niekde pre prípad, že by sa niečo pokazilo 

(nepravdepodobné). Nový FSX.cfg prekopírujeme do vyššie spomínanej zložky. Tým však naša práca 

s týmto súborom ešte nekončí.  

Dodatočné úpravy FSX.cfg po aplikovaní fixu od Bojote-ho: 

[BUFFERPOOLS] – Mali by ste mať v FSX.cfg a pod ním hodnotu. Tú hodnotu zmazať a nahradiť buď 

Poolsize=0 alebo Usepools=0, alebo oboje. Týmto obídeme defaultný FSX bufferpool a procesor bude 

posielať požiadavky priamo do grafickej karty. Výhodou je vyššie FPS ale môže sa stať, že sa budú 

vyskytovať grafické artefakty. Pre zabránenie artefaktov (za predpokladu že ich máte, napr. blikajúca 

voda, treba nastaviť v FSX kvalita vody HIGH 2.X alebo vyššie, bude spomenuté ďalej v článku). Treba 

experimentovať. Takže po našej úprave by to malo vyzerať akosi takto: 

[BUFFERPOOLS] 

Usepools=0 

 

AffinityMask  – Tento tweak je automatický na základe bojote fixu. Avšak krátke vysvetlenie – je to 

vhodné len pre štvorjadrové procesory (a viac). Presúva záťaž z Jadra0 na Jadro1. Vzhľadom k tomu, 

že Windows má svoje primárne procesy na Jadre0 presunutím FSX na Jadro1 získa FSX viacej miesta 

na „realizovanie“. V skratke, pridá Vám to FPS. Dobrá kalkulačka je dostupná na tejto stránke. Pokiaľ 

máte štvorjadrový procesor, malo by to vyzerať nejak takto. 

[JOBSHEDULER] 

AffinityMask=14 

http://www.gatwick-fsg.org.uk/affinitymask.aspx?SubMenuItem=hardware


TEXTURE_MAX_LOAD – Tu si nastavujeme maximálne rozlíšenie textúr v FSX. Defaultne je hodnota 

daná na 1024 a hodnota sa na default vráti pri akejkoľvek zmene nastavenia v FSX. Maximálna 

hodnota, ktorú môžeme nastaviť, je 4096. Toto je HD rozlíšenie textúr, avšak nie všetkých, len tých, 

ktoré sú v danom rozlíšení. Pre príklad PMDG 737 NGX / 777, repainty od McPhat-a, textúry od REX 

atď. Toto nastavenie pri vyššom nastavení anti-aliasingu Vám môže spôsobiť veľké FPS dropy 

(prepady). Preto toto používajte s rozvahou, ja odporúčam 1024. 

[GRAPHICS] 

TEXTURE_MAX_LOAD=1024 

LOD_RADIUS – Rádius vyhladzovania textúr vo vašom okolí. Maximálna hodnota je 6.5 

(neodporúčam). Čím vyššia hodnota je nastavená, tým viac VAS (virtuálna pamäť) je využívanej. Limit 

VAS je 3,8GB. FSX je 32 bitová aplikácia a to, že vy máte v PC aj 16GB RAM, vám pri VAS nepomôže. 

Defaultná hodnota je 4.5 a opäť, ako pri rozlíšení textúr, sa nám pri akejkoľvek zmene v nastaveniach 

FSX vráti na pôvodnú hodnotu. Ak používate addony na scenerky, do toho nejaké náročne lietadlo 

ako napr. PMDG 777, viac ako 4.5 nepoužívajte, inak budete pravidelne dostávať chybové hlášky 

OOM (Out of Memory). V prípade že máte slabší počítač odporúčam hodnotu aj znížiť.  

[TERRAIN] 

LOD_RADIUS=4.5 

FIBER_FRAME_TIME_FRACTION – Toto je nutné po aplikovaní bojoteho fixu upraviť! Defaultná 

hodnota je 0.33. V jednoduchosti, čím nižšie je číslo, tým viac FPS dostanete. Najnižšia možná 

hodnota je 0.1. Avšak nie je pravidlom. že pri nastavení na 0.1 dosiahnete najviac FPS. Spravidla to 

záleží aj na tom, aké addony máte v FSX nainštalované. Napríklad, ak máte ORBX FTX Global, 

potrebujete minimálne 0.2. Znova je potrebné experimentovať, odporúčané hodnoty sú medzi 0.1 až 

0.25. Nevýhodou je, že čím nižšia je hodnota, tým viac máte textúry vo vašom okolí rozmazané. Moje 

nastavenie je 0.20. 

[MAIN] 

FIBER_FRAME_TIME_FRACTION=0.20 

 

Týmto krokom sme zakončili úpravy nášho FSX.cfg a môžeme zapnúť FSX a nastaviť grafiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.) Nastavenie FSX 

Upozornenie: Tieto nastavenie sú pre dosiahnutie čo najvyššieho FPS a stability vo Flight Simulatore, nie pre 

dosiahnutie najkrajšej grafiky, avšak stále sa zachová výborná grafická úroveň.Každé jedno nastavenie je 

podrobne vysvetlené. Nižšie sú vyobrazené moje nastavenia, nie odporúčané.  

 

 

Device–Vaša grafická karta. Tu nie je moc čo nastavovať. 

Target frame rate – alebo FPS limiter. Odporúčam nastaviť neobmedzené, keďže tým, že si FPS 

zlimitujete napr. na 60, nič nedosiahnete ani Vám to FPS nezvýši a ani vaše FSX nebude o nič viac 

stabilné. 

Full screen resolution – irelevantné, pretože FSX budeme používať v móde Windowed – v „okne“. 

Dôvodov je viac, ale predovšetkým je to moja preferencia, hlavne kvôli ivau a stabilite. 

Filtering – Anisotropic, nie je čo riešiť. 

Anti-aliasing – pokiaľ máte nvidiu, ponechajte vypnuté, pokiaľ máte AMD/ATI ponechajte zapnuté. 

Vysvetlenie bude nižšie. 

Global texture resolution – Pokiaľ naozaj nemáte nejaký veľmi low-end počítač, pokojne nechajte 

nastavené na Very high 

Preview DirectX 10 – Directx 10 mód. Pozor! Nepodporujú ho všetky lietadlá a addony. 

Lens flare/Light bloom – FPS žrúti, svetelné efekty ponechávam vypnuté, keďže mi to príde ako 



zbytočnosť. 

Advanced animations – toto je nutné mať zapnuté. Vyžaduje to 90% addonov! 

 

Tu odporúčam nastaviť všetko tak, ako to mám nastavené ja. 

Aircraft casts shadows on the ground – preložené: „Lietadlo vrhá tiene na zem“. Môj preklad; 

zbytočnosť a žrút FPS. Odporúčam mať vypnuté. 

Aircraft casts shadows on itself – preložené: „Lietadlo vrhá tiene samo na seba“. Môj preklad; znova 

ďalšia somarina, ktorá je totálne nepotrebne a len žerie inak drahocenné FPS. 

Aircraft landing-lights iluminate ground – to ani netreba prekladať, vždy zapnuté. 

 



 

Level fo detail radius – máme nastavené cez FSX.cfg, neriešiť 

Mesh complexity – detailnosť/komplexnosť mriežky. Teda, čím vyššie číslo, tým budú napr. Alpy 

ostrejšie. V závislosti od výkonu Vášho PC nastaviť, teda čím slabší PC máte tým nižšia hodnota, čím 

lepší PC máte, tým vyššia hodnota. 

Mesh resolution – opäť nastavenie podobné tomu vyššie. Avšak tu pozor, niektoré addony, napr. 

Majestic Software Dash 8 Q400 alebo PMDG 777, vyžadujú nastavenie maximálne 19! 

Texture Resolution – Rozlíšenie ground textúr. Nastavenie platí rovnako, ako pre „Mesh complexity“. 

Water effects – efekty vody. Odporúčam hodnotu Low 2.x (v prípade že máte výkonný PC, ak nemáte 

s nastavením čo najnižšie). V skratke, ide o to, čo voda odráža, ako na ňu dopadá svetlo atď.  

Scenery complexity – Komplexnosť scenérie. Najracionálnejšie nastavenie sa mi zdá „dense“. Taká 

zlatá stredná cesta medzi grafikou a FPS. Na nastavení „normal“ už na niektorých letiskách chýbajú 

budovy atď. 

Autogen density – hustota autogenu. Tam patria napr. stromy, budovy a iné. Tu pokojne odporúčam 

aj Normal, prípadne sparse, pretože keď letíte povedzme na FL340, veľa stromov alebo budov aj tak 

neuvidíte. 

 



 

Cloud draw distance – vzdialenosť, resp. rádius okolo Vás, v ktorom sa budú zobrazovať oblaky. Ja 

mám nastavené minimum, stačí to a nie je to náročné. Čím viac tým menej FPS. 

Cloud coverage density – hustota oblakov. Opäť platí, čím väčšia hustota oblakov, tým menej FPS. 

 

Tu nie je veľmi čo nastavovať, odporúčam nastaviť podľa môjho, vzhľadom na to, že medzi týmto 

a min posunom ku grafike nie je veľký rozdiel, ale FPS spadne o cca 5 až 10 snímok. 

 



 

 

AI Traffic kompletne povypínať. Vzhľadom na to, že lietame na IVAU, aj tak by sme ho nevideli. Čo sa 

týka Road Vehicles, tak to je najlepšie vypnúť. Addon scenérky majú vlastný traffic a len to zbytočne 

žerie FPS. Takže toto nastaviť presne tak, ako mám ja. 

 

Týmto sme zakončili nastavenia Flight Simulatora X a môžeme sa presunúť k najväčšiemu mýtu, ktorý 

o FSX existuje a nie je náhoda, že je šírený predovšetkým ľuďmi, ktorí lietajú na predpotopnej 

FS2004. 

 

4.) Stabilita a optimalizácia FSX 

O tom, ako stabilný FSX je, resp. nie je, je na internete strašne veľa zavádzajúcich informácii, dokonca 

aj veľmi veľa zavádzajúcich programov, z ktorých sa niektoré dokonca aj objavujú na stránkach ako 

napr. Simmarket. Týmito programami nedosiahnete 

vôbec nič, akurát budete okradnutý. Stabilita FSX závisí 

od dvoch, resp. troch bodov. Konkrétne:  výkon Vášho 

PC, stav Vášho OS a stav Vášho HW. Všetky tieto 3 body 

sú body, s ktorými sa dá pracovať a môžeme tak 

dosiahnuť lepšiu stabilitu, ale aj výkon v FSX. Pokiaľ 

nasledujúce body prejdete pozorne a všetko spravíte tak, ako treba, popr. Tak, ako najlepšie viete, už 

sa nikdy nestane, že Vám Váš FSX zamrzne, popr. spadne.  



 

Výkon PC: 

Výkon PC nie je veľmi presný pojem, keď hovoríme o FSX. Pre FSX je najpodstatnejší procesor (ďalej 

len CPU). Čím výkonnejší CPU máte, tým viac FPS v FSX dosiahnete. Samozrejme, je dôležité myslieť aj 

na grafickú kartu (ďalej len VGA). Je dôležité, aby práve ona nebola brzdou pre CPU. Ako môžeme 

zvýšiť výkon CPU? Pretaktovaním.  

Pretaktovanie CPU je však operácia, ktorá je vhodná len pre skúsenejších, rozhodne sa do toho 

nepúšťajte, pokiaľ ste v tomto smere totálny amatér. Nájdite si niekde známeho, suseda alebo 

niekoho iného, kto sa do toho vyzná. Rozhodne to neskúšajte sami. FSX najlepšie funguje pri taktoch 

okolo 4Ghz. Ja mám momentálne 4.5 Ghz. Avšak na chladenie takéhoto výkonu treba aj poriadny 

chladič, ale o tom až v sekcii o HW. 

 

Stav OS: 

Nájdu sa aj takí, čo Vám povedia, že na tom nezáleží, čo je samozrejme blbosť. Pokiaľ si OS „zablatíte“ 

malwarom, popr. inými somarinami, nečakajte, že Vám FSX pôjde ako po masle. Dlhý loading sa dá 

vyriešiť defragmentáciou disku (Defragler). Nečakané pády a mrznutie vyčistením registrov, prípadne 

systému. Na to odporúčam Ccleaner. Na to, aby bolo FSX stabilné, potrebuje stabilné základy (OS).  

 

Stav HW: 

Znova, už sa teším, ako sa po zverejnení tohto „návodu“ ozvú ľudia, čo PC od prachu nečistili odkedy 

ho majú a budú vyhlasovať, že FSX im ide dobre a ani ho čistiť nebudú. To je samozrejme somarina na 

n-tú. PC treba min. od prachu čistiť, hlavne kvôli CPU (jeho ventilátor), ktorý počas FSX maká takmer 

neustále na 100%. Čím viac prachu je na ventilátore a chladiči, tým je menej účinný, tým vyššiu 

teplotu má CPU a  tým horšie ide FSX. Ešte je tu aj riziko odpálenia CPU. Ideálne je venovať čisteniu 

aspoň jeden deň v mesiaci. 

 

„Tools“: 

Určite sa stretnete na internete s programami, popr. súbormi, ktoré Vám či už zlepšia FPS, alebo 

stabilitu. Ničomu neverte. Jediná osvedčená metóda proti pádom je UIAutomationCore.dll. „Must 

have“ hlavne pre 64bitové OS. Tento súbor je následne potrebné prekopírovať do zložky s FSX 

(C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X). Potom je potrebné ho 

zaregistrovať. To sa dá tak, že spustíme cmd.exe ako správca (štart, napíšeme cmd.exe dáme naň 

pravé – spustiť ako správca). Následne napíšeme tieto príkazy. 

 

cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X 

regsvr32 UIAutomationCore.dll 

 

V prípade úspechu Vám vyskočilo okno, v ktorom je napísané, že UIAutomationCore.dll bol úspešne 

zaregistrovaný – klikneme na OK. Netreba sa ničoho báť, je to bezpečné a zvládne to aj amatér. 

(Samozrejme, že čo riadok, to príkaz, teda napíšeme cd + cesta k fsx a dáme enter.) 

 

A po tomto sme pripravení lietať na Flight Simulatore X a ak ste boli úspešný, tak aj bez pádov 

a mrznutia!  Teraz si trocha rozoberieme Hardwarevú stránku veci. 

 

 

http://www.mediafire.com/download/mik2mlqdz1w/UIAutomationCore.zip


 

5.) Hardware 

 

Pokiaľ plánujete v blízkej dobe robiť či už upgrade vášho PC, alebo kúpiť kompletne nový, tu je zopár 

rád, ktorých by ste sa mali pri výbere držať. 

 

CPU – Jedine Intel. Nie som fanboy, ani nič také, ale je (vedecky) dokázané že Intel dosahuje v FSX 

najvyšší výkon. Pokiaľ sa neviete, aký Intel, rozhodujte sa hlavne medzi i5 a i7. Záleží na tom, aký 

máte k dispozícii rozpočet. Najvhodnejšie sú K-čkové CPU (napr. i5-2500k, i5-4670k,i7-4770k). Majú 

v sebe turbo boost, ktorý je veľmi vhodný pre FSX, keďže je to forma „pretaktovania“ vhodná aj pre 

amatérov. 

MB – alebo motherboard (základná doska). Niekto povie, že tu sa dá ušetriť, no ja poviem, že nedá. 

Najlepšie je isť do tej najlepšej. Aby už v sebe mala EFI Bios, podporovala najnovšie RAM (aspoň 2400 

MHz) DDR3 (čoskoro už 4) a aspoň 1 slot na VGA. Čo sa značky týka, overené mám Asus, Gigabite, 

MSi.  

RAM – doba išla v pred a dnes je minimum 8GB (niekto ešte tvrdí, že 4?). Najlepšie 2400 MHz. Tu viac 

nie je čo dodať. Zo značiek najlepšie Corsair, Kingston. 

GPU – alebo grafika. Nvidia. Jednoznačne. Znova, teším sa, ako bude niekto namietať, že AMD/ATi, 

ale osobne ich neodporúčam z vlastných skúsenosti s ich debilným pseudoSW, ktorý ku svojím 

grafikám dodávajú. Výhodou Nvidie je tzv. Nvidia inspector, kde si viete nastaviť antialiasing (bude 

nižšie) a tým odľahčiť procesor. Tým máte viac FPS v FSX. Keďže ide o FSX – mid-end grafická karta 

stačí, čiže GTX X60 (X = aktuálna rada kariet, v momente, keď toto píšem, tak je to 7). 

 

Ostatné komponenty nie sú až tak dôležité. Niekto ide do SSD disku, avšak mne to príde ako 

zbytočné, pretože overall FPS to v hre nezvýši. Zníži sa síce čas načítavania, ale za ušetrených 50€ si 

tých 10 sekúnd počkám.  

Skriňa, aj keď sa to tak nezdá, je veľmi dôležitá. Keďže staviame PC pre FSX, čo bude poriadne hriať, 

berieme najlepšie Big/Full Tower skrine. Čím väčšia, tým lepšia (napr. Corsair Obsidian 900D, NZXT 

Switch 810m Coolermaster Cosmos SE/2). Prečo? Kvôli chladiču na CPU – ďalšia, veľmi veľmi veľmi 

dôležitá vec, hlavne ak chcete Váš CPU pretaktovať. (Kto nechce?) Zo značiek medzi chladením 

vzduchom vedie Noctua a jej NH C-14. Bezkonkurenčné. Čo sa týka vodného chladenia, tam nemám 

veľký prehľad, ale čo viem, tak napr. NZXT robí kvalitné, popr. Coolermaster alebo Zalman. 

 

Toľko k hardvéru. Každý má samozrejme svoje preferencie, čo sa značiek týka, avšak ja som tu 

spomenul moje odporúčania a veci, s ktorými mám skúsenosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.) Nastavenie Nvidia inspector 

Nvidia inspector je užitočný program, v ktorom si (samozrejme, ak vlastníte nvidu) môžete nastaviť 

antialiasing a tým uľahčiť procesoru. Autorom týchto nastavení je Ryan z PMDG. Zoradené sú od 

najnenáročnejšieho na FPS až po najnáročnejšie. Ide len o obrázky, podľa ktorých si to môžete 

nastaviť. Kliknutím na túto ikonku sa dostanete do okna zobrazeného nižšie. 

 

 

4xS verzia 

 

http://download.orbmu2k.de/download.php?id=51
http://i.imgur.com/PrfKj5U.jpg


 

8xS Verzia 

 



 

8xSQ Verzia 

 

 

7.) Často kladené otázky a riešenie častých problémov. 

Q: FSX spadlo/zamrzlo bez akejkoľvek chybovej hlášky. Ako môžem zistiť, kde je chyba? 

A: Cez Event Viewer (Windows 7). Kliknúť na štart a napísať Event viewer do vyhľadávania. Po tom, 

ako ho nájdete, spustiť, kliknúť na „Windows Logs“, potom „Applications“. Najlepšie je to spraviť 

hneď po tom, ako Vám FSX spadne, pretože to budete mať hneď ako prvé. Čo Z výpisu Vás zaujíma 

názov chybného modulu. Príklad: 

 

Názov chybovej aplikácie: fsx.exe, verzia: 10.0.61637.0, časová značka: 0x46fadb14 

Názov chybového modulu: API.DLL, verzia: 10.0.61637.0, časová značka: 0x46fadb58 

Kód výnimky: 0xc0000005 

Odstup chyby: 0x000533bf 

Identifikácia chybného procesu: 0x1838 

Čas spustenia chybnej aplikácie: 0x01cf0ee4f664229d 

Cesta chybnej aplikácie: C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\fsx.exe 



Cesta chybného modulu: C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\API.DLL 

Identifikácia hlásenia: 3a59dec6-7ad8-11e3-b099-5404a6d931b6 

 

Q: Lietadlo sa vychyľuje z naprogramovanej trasy cez FMC. 

A: Mne sa tento problém vždy vyriešil vďaka programu FSX/FS9 Registry Repair Tool. Uložíte ho 

napr. na plochu, spustíte, nájdete Vaše fsx.exe a potom potvrdíte.  

Q: FSX mi padá s hláškou OOM (Out of memory). 

A: To je zapríčinené tým, že FSX nemalo dostatok VAS. To sa dá napraviť tak, že znížite hustotu 

autogenu, znížite LOD_RADIUS v fsx.cfg alebo použijete LOW-RES textúry oblakov z REX-u. (Najlepšie 

aplikovať všetky spomínané možnosti.) 

 

Pokiaľ ste sa dostali až sem, tak vám gratulujem. Teraz by ste mali byť schopní vedieť si nastaviť FSX 

podľa vašich predstáv. Hlavne by malo fungovať stabilne a bez pádov. Prajem veľa nalietaných 

hodín/NM a mnoho pristátí . (V prípade akýchkoľvek nejasností ma pokojne kontaktuje mailom) 

 

Dyle, 

SK-MAC/AWM 

376623. 

http://www.flight1software.com/files/FS_Registry_Repair.exe
mailto:dylematic@gmail.com

