
241 

 

https://doi.org/10.26552/ pas.Z.2021.1.40 

FLYING IN WAVE CONDITIONS, PRICIPLE OF LFYING IN WAVE, HISTORY 
AND DANGERS 

LIETANIE VO VLNOVÝCH PODMIENKACH, JEHO PRINCÍP, HISTÓRIA A NEBEZPEČENSTVÁ 

Ivan Bajana 
Air Transport Department 

University of Žilina 
Univerzitná 8215/1 

010 26 Žilina 
Bajana1@stud.uniza.sk 

 

Miriam Jarošová 
Air Transport Department 

University of Žilina 
Univerzitná 8215/1 

010 26 Žilina 
miriamjaros@gmail.com 

 

 

1. Úvod 

Znalosť meteorologických podmienok je pre pilotov strategická. 
Týka sa to športových výkonnostných pilotov, dopravných 
pilotov ale aj pilotov, ktorí lietajú pre vlastné potešenie. Pre 
športového pilota je čítanie meteorologickej situácie dôležitá 
pre dosahovanie čo najlepších výkonov. Pre dopravného pilota 
je zas znalosť meteorologických podmienok významná pre 
vykonanie bezpečného a hladkého priebehu letu. Aj z týchto 
dôvodov je dobré keď piloti poznajú rôzne meteorologické javy 
vyskytujúce sa v ovzduší [1] . 

Bakalárska práca na tému Lietanie vo vlnových podmienkach, 
jeho princíp, história a nebezpečenstvá pojednáva o dôležitosti 
meteorologickej prípravy a to najmä pre pilotov bezmotorových 
pilotov. Ich výkony a výsledky sú závislé od dobrých znalostí 
počasia na miestach kde lietajú a to platí hlavne pri lietaní vo 
vlnovom prúdení [2].  

Vlnové prúdenie, okrem potenciálu zalietnuť svetové 
vzdialenostné a výškové rekordy, v sebe skrýva mnoho 
nebezpečenstiev. Táto bakalárska práca informuje o týchto 
nebezpečenstvách, reálne ich skúma vo výskume vlnového 
lietanie a výsledkom sú odporúčania ako sa správať vo vlnovom 
prúdení [3[ [4].  

2. Jadro  

Práca je z úvodu zameraná na poukázanie, prečo je vlnové 
lietanie pre športových pilotov dôležité. Vo vlnových 
podmienkach bolo totiž odlietaných niekoľko slovenských 

rekordov ale taktiež aj svetových rekordov zalietnutých na 
území Slovenska.   

Jadro tejto bakalárskej práce sa venuje najmä  vetru. Detailnejšie 
pojednáva ako vietor vzniká a dáva na známosť aký je vietor 
strategický pri vlnovom prúdení. Zaujíma sa tým, ako sa líšia 
meteorologické predpovede pre dopravných pilotov 
a športových pilotov a aké sú vyhľadávané a dôležité informácie 
pre obe strany. Neskôr sa autor práce venuje podrobnejšej 
predpovede pre športového pilota, ktorého cieľom je letieť 
vlnový let.  

Keď je čitateľ zoznámený ako vykonávať meteorologickú 
prípravu na let do vlnového prúdenia, práca sa zaoberá ako 
vlnové prúdenie vzniká. Ak je pilot lietadla s týmto faktom 
dostatočne oboznámený, pomôže mu to k lepšiemu výkonu ale 
najmä k vyššej bezpečnosti letu. V práci sa oboznamuje, čo je 
potrebné na vznik vlnového prúdenia, aké sú najvhodnejšie 
podmienky ale tak isto ako sa dá do vlnového prúdenia dostať.  

Obrázok 1 Načrtnutie vlnového prúdenia. Zdroj: Autori. 
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Následne sa práca venovala technickým požiadavkám na vlnové 
lietanie. V tejto časti je vedené aké je potrebné technické 
vybavenie lietadla, s ktorým je plán letieť do veľkých výšok v 
laminárnom prúdení vlny. Detailnejšie sa opisuje nutnosť 
používania kyslíkového vybavenia a znalosť vzdušných 
priestorov, kde let plánovaný. Je to z dôvodu bezpečnosti 
a nenarušenia vzdušných priestorov, do ktorých je bez 
dostatočného vybavenia ako odpovedač, let zakázaný.  

Dôležitosť práce a jej cieľ znásobuje časť, kde sú opísané 
nebezpečenstvá vlnového lietania. Niektoré nástrahy tohto typu 
lietania môžu viesť do tragických nehôd ako tej, z dňa 3.11.2019, 
ktorá je opísaná v práci. Na vykonanie bezpečného letu do vlny, 
alebo bezpečného preletu cez oblasť kde sa vlna nachádza, je 
potrebné vedieť aj fakty z týchto leteckých nehôd. Môže to viesť 
k zvýšeniu bezpečnosti týchto letov.  

V praktická časť tejto bakalárskej práce sa venuje výskumu 
vlnového lietania. Jednalo sa o výskumný let na bezmotorovom 
lietadle, vetroni, ktorý je pre výskum dejov v atmosfére 
najvhodnejší. Výskum vlny vykonával v dňa 18.9.2019 sám autor 
práce, tým práca získala priamy styk s vlnou.  

V prvom rade autor opisoval meteorologickú predpoveď 
a predpoklady vývoju počasia počas letového dňa. Následne 
detailné opisovanie letu vo vlne s množstvom informácií 
a poznatkov splnilo autorove očakávania z vlnového letu vo 
výskume bakalárskej práce.  

Obrázok 20 Výskum vlnového letu. Zdroj: Autori. 

V časti výsledkoch práce, sú opisované autorove postrehy z letu 
a jeho odporúčania, ktoré môžu byť použité nielen športovými 
pilotmi ale taktiež pilotmi letiacich navigačné lety vo horskom 
teréne. Podľa zistení práce, je totiž let v horskom teréne za 
nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré môžu dôjsť 
k vzniknutiu vlnového prúdenia a taktiež rotorov, veľmi 
nebezpečné. Primárnym výsledkom práce je informovať 
a odporúčať pilotom ako sa za takých podmienok správne 
správať a sekundárne výsledky sú opisované v tejto časti.  

3. Záver  

Práca ukázala, že let do vlnového prostredia je možný aj bez 
finančne náročného technického vybavenia. Pokiaľ však lietadlo 
disponuje aj zariadeniami s ktorými je možný let do niekoľkých 
kilometrov, vo vzdušných priestoroch Slovenska sa tieto lety 
vykonávajú len ťažko. Aj keď sa na Slovensku lieta vlna už vyše 
40 rokov stále sa piloti slovenských vetroňov stretávajú 
s prekážkami akými sú práve vzdušné priestory neprispôsobené 
pre športové výškové lety.  

Napriek tomu  bolo možné vykonať výskumný vlnový let 
s cieľom získať informácie a znalosti o vlnovom lietaní. Výsledky 
tejto práce majú význam najmä pre pilotov, ktorí o vlnové 
lietanie majú záujem. Práca taktiež ukázala a dokázala, že 
znalosť o tom ako vlna vzniká, a ako sa prejavuje a aké sú jej 
nebezpečia je významná taktiež pre pilotov iných druhov 
lietania.   

 

Obrázok 3 Leto vo vlnovom prostredí v bezmotorovom lietadle. Zdroj: 
Autori. 

V bakalárskej práci sú zahrnuté informácie o predpisoch 
a o minimálnom vybavení lietadiel ako aj zoznámenie sa s tým 
aká dôležitá je meteorologická príprava v hornatých krajinách. 
V práci je zdôraznené, že znalosť vetra pri navigačných preletoch 
cez kopcovité časti krajín je veľmi dôležitá.  Len vďaka dobrej 
príprave a pripravenosti na nebezpečné okolnosti ktoré vznikajú 
nad pohoriami, je napríklad možno vypočítať minimálne výšky 
nad terénom s bezpečnou rezervou.  

Taktiež je prácou potvrdené, že riadenie lietadla za horších 
poveternostných podmienok vyžaduje väčšiu pozornosť 
a pripravenosti na daný typ letu. Neuvedomovanie si 
poveternostných podmienok môže vo vlne spôsobiť čiastočnú 
stratu očného kontaktu so zemou alebo úplný let do oblačnosti 
bez vybavenia na takýto typ lietania.  

Týmito informáciami práca vykázala prínos pre všetkých pilotov 
zaujímajúcich sa o tento typ lietania alebo pilotov, ktorých 
cieľom je vykonávať športové lety do vlnového prostredia.  
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