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I. Informacja ogólna 
 

Niniejszy dokument przedstawia regulamin bezpieczeñstwa lotów w fali górskiej dla szybowców 
startuj¹cych z lotniska Jeseník-Miku³owice. Z dokumentem tym musi siê zapoznaæ ka¿da za³oga 
szybowców jak równie¿ samolotów holuj¹cych wykonuj¹ca loty w warunkach fali górskiej z lotniska 
Aeroklubu Jeseník. 
 
Wystêpuj¹ce zjawisko fali górskiej na pogórzu Jesioników dzielimy na: 
1. Falê I typu 
- pokrycie nieba chmurami niskimi jest mniejsze ni¿ 4/8, bezchmurna przerwa pomiêdzy murem 
fenowym a pierwszym rotorem. 
2. Falê II typu 
- pokrycie nieba chmurami niskim jest mniejsze ni¿ 6/8, bezchmurna przerwa pomiêdzy murem 
fenowym a pierwszym rotorem. 
 
 

II. Ograniczenia dla za³óg szybowców 
 

W fali górskiej typu I mog¹ lataæ piloci, którzy zaliczyli æwiczenie 20-te zgodnie z dokumentem 
Aeroklubu Republiki Czeskiej „Program szkolenia AK-PL” (cz. Osnova pro výcvik na kluzácích AK-
PL)1. Piloci podczas lotu w fali musz¹ byæ w dwukierunkowej komunikacji z dispatcherem AFIS 
LKMI, na czêstotliwoœci 123,5 MHz. 
W fali górskiej typu II mog¹ lataæ piloci z wa¿nym uprawnieniem do wykonywania lotów wg wskazañ 
przyrz¹dów i w szybowcu, który jest wyposa¿ony w przyrz¹dy i dopuszczony do lotów chmurowych.  
 
 

III. Strefa wykorzystywana do lotów 
 

Do lotów w fali górskiej wykorzystywana jest przede wszystkim strefa TRA 51, w której nie biegn¹ 
¿adne drogi lotnicze. 
Wykorzystanie innych stref jest mo¿liwe po uzgodnieniu z dispatcherem AFIS LKMI lub ØLP (cz. 
Øízení letového provozu – odpowiednik polskiej PA¯P).  
 
 

IV. Postêpowanie przy zmianie sytuacji pogodowej 
 

1. WyraŸny wzrost zachmurzenia fenowego do Cb lub ulewy (cz. pøeháòka) – natychmiast przejœæ 
do schodzenia z l¹dowaniem na LKMI. 
 
2. Zlewanie siê zachmurzenia niskiego lub nasuwanie siê zachmurzenia na przerwê pomiêdzy murem 
fenu a pierwszym rotorem – natychmiast przejœæ do schodzenia pod warstwê chmur i wyl¹dowaæ 
z wykorzystaniem l¹dowisk zapasowych lub awaryjnych. 
 
3. Pojawienie siê szronu lub oblodzenia – opuœciæ wysokoœæ, na której tworzy siê szron zejœciem 
lub z wykorzystaniem silniejszego wznoszenia. 

                                                1 Æwiczenie nosi nazwê „Szkolne i samodzielne loty na fali górskiej“ (cz. „Cvièné a samostatné lety v dlouhé 
vlnì“). Dokument znajduje siê pod adresem: 
http://www.aecr.cz/download.php?file=upload/www.aecr.cz/plachteni-osnovy-pro-vycvik/_dir/35/ak-
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4. Zwiêkszenie zachmurzenia chmur œrednich do ponad 6/8 od pierwszej fali w kierunku 
do zawietrznej – przemieœciæ siê do strefy pierwszej fali i przeprowadziæ zejœcie w strefie 
bezchmurnej. 
 
5. Zwiêkszenie zachmurzenia chmur œrednich do ponad 6/8 ³¹cznie z obszarem przedgórza – 
wykonaæ zejœcie pod to zachmurzenie. 
 
6. WyraŸne zwiêkszenie si³y wiatru i zmiany kierunku wiatru ku osi RWY LKMI – oceniæ powsta³¹ 
sytuacjê i w skrajnym przypadku wykonaæ awaryjne l¹dowanie w terenie lub zgodnie 
z wytycznymi dispatchera AFIS. 
 
 

V.    Zasady ogólne i zalecenia 
 
1. Holowanie szybowców w przypadku fali typu I nale¿y wykonywaæ do strefy przewidywanych 
noszeñ; w przypadku fali typu II przed rotor. Minimalna wysokoœæ wyczepienia musi byæ taka by 
gwarantowa³a bezpieczny powrót szybowca na lotnisko LKMI!!! Za miejsce wyczepienia odpowiada 
pilot szybowca. 
 
2. Kr¹g nadlotniskowy i przygotowanie do l¹dowania nale¿y przeprowadziæ z wy¿szej wysokoœci tak 
by mo¿liwe by³o zakoñczenie 4 zakrêtu krêgu na wysokoœci 570 m QNH, uwzglêdniaj¹c mo¿liwoœci 
zmiany kierunku wiatru przy ziemi w zwi¹zku z wp³ywem strumienia rotorowego. L¹dowanie 
obowi¹zkowo nale¿y wykonaæ do momentu zachodu s³oñca. 
 
3. Nie wylatywaæ zbytnio za granicê krêgu nadlotniskowego uwzglêdniaj¹c bliskoœæ granicy 
pañstwowej z Polsk¹ i silny wiatr. 
 
4. Do lotu w ka¿dym typie fali górskiej szybowiec musi byæ wyposa¿ony w prawid³owo pracuj¹c¹ 
radiostacjê pok³adow¹ i dzia³aj¹cy zakrêtomierz. Pilot szybowca jest zobowi¹zany utrzymywaæ 
komunikacjê radiow¹ z dispatcherem AFIS w czasie trwania ca³ego lotu. 
 
5. W lotach powy¿ej 4420 m QNH szybowiec musi byæ wyposa¿ony w aparaturê tlenow¹.  
 
6. W ¿adnym wypadku nie jest dozwolony wlot w chmury!!! 
 
7. Po awaryjnym l¹dowaniu w terenie zaleca siê odpowiednio zakotwiczyæ i zabezpieczyæ szybowiec 
a samo miejsce l¹dowania niezw³ocznie zg³osiæ na lotnisko LKMI. Przy l¹dowaniu na terenie Polski 
postêpowaæ zgodnie z poleceniami dispatchera AFIS. Aktualne numery telefonów kontaktowych 
na lotnisko nale¿y uzyskaæ u dispatchera AFIS przed lotem. 
 
8. Planowanie: lotnisko LKMI pracuje stale – LKMI znajduje siê w paœmie ADIZ. Aktywacje stref 
wykonuje kierownik lotów LKMI lub przez niego wyznaczona osoba. 
 
 
Postanowienia niniejszego regulaminu s¹ obowi¹zuj¹ce dla wszystkich pilotów 
lataj¹cych w fali górskiej w Jesionkach i startuj¹cych z lotniska LKMI. Przed 
pierwszym lotem do fali ka¿dy pilot powinien siê zaznajomiæ z tym regulaminem, musi 
zaliczyæ przygotowanie naziemne zgodnie z æwiczeniem 20a „Programu szkolenia AK-
PL” i lot wykonaæ lot zapoznawczy zgodnie z æw. w/w programu AK-PL. Oba æwiczenia 
s¹ prowadzone przez kierownika lotów LKMI lub przez wyznaczonego przez niego 
instruktora. 
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Dalsze kwestie organizacyjne ruchu lotniczego przedstawia regulamin P-1, statut lotniczy LKMI oraz 
inne wa¿ne dokumenty prawne. 
 
UWAGA!!!  
Niniejszy dokument jest t³umaczeniem oryginalnego tekstu w wersji czeskiej. Przek³adaj¹cy do³o¿y³ 
wszelkich starañ by oddaæ wiernie sens i treœæ orygina³u. Jednak¿e wszystkie w¹tpliwoœci i problemy 
w razie zaistnienia bêd¹ rozstrzygane z wykorzystaniem tekstu w wersji oryginalnej (tj. czeskiej). 
 
Za³¹czniki: 
 

A. Schemat fali górskiej 
B. Schemat rotoru fali górskiej 
C. Mapa z zakreœlon¹ stref¹ 
D. Ko³o dolotowe i kursy  
E. Program przygotowania naziemnego  
F. Fotografie typowych zjawisk fali górskiej  
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Mapa stref falowych 2009
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Wspó³rzêdne stref falowych 2009:

5000 ft - FL 125   
LK TRA 90

1.  504515.00 N 154026.00 E
2.  504438.93 N 153525.31 E
3.  504040.00 N 150300.00 E
4.  505213.00 N 144923.00 E
along Czech - Poland state boundary
5.  504515.00 N 154026.00 E

1.  501509.08 N 172635.90 E
2.  501431.52 N 171122.38 E
3.  500338.67 N 171056.13 E
4.  501058.88 N 170253.67 E
5.  500340.86 N 164511.56 E
6.  500304.96 N 164345.04 E
7.  501143.85 N 162951.55 E
8.  503401.72 N 161004.77 E
9.  503401.72 N 161422.71 E
10.503446.69 N 160340.51 E
11.504438.93 N 153525.31 E
12.504615.00 N 154026.00 E
along Czech - Poland state boundary
13.501509.08 N 172635.90 E

LK TRA 93
5000 ft - FL 235   

LK TRA 96
5000 ft - FL 185   

1. 501603.00 N 173836.00 E
2. 501219.00 N 174453.00 E
along Czech - Poland state boundary
3. 500112.19 N 174705.24 E
4. 500133.04 N 173055.66 E
5. 501218.99 N 173122.71 E
6. 501509.08 N 172635.90 E
along Czech - Poland state boundary
7. 501603.00 N 173836.00 E

LK TRA 97
5000 ft - FL 195   

1.  501509.08 N 172635.90 E
2.  501218.99 N 173122.71 E
3.  500133.04 N 173055.66 E
4.  500112.19 N 174705.24 E
5.  494521.69 N 174527.90 E
6.  494635.89 N 173227.73 E
7.  495900.00 N 171600.00 E
8.  500034.40 N 172249.54 E
9.  501509.08 N 172635.90 E

LK TRA 98
5000 ft - FL 215   

1.  501509.08 N 172635.90 E
2.  500034.40 N 172249.54 E
3.  495900.00 N 171600.00 E
4.  500338.67 N 171056.13 E
5.  501431.52 N 171122.38 E
6.  501509.08 N 172635.90 E

LK TRA 99
5000 ft - FL 235   

1.  501058.88 N 170253.67 E
2.  495900.00 N 171600.00 E
3.  500340.86 N 164511.56 E
4.  501058.88 N 170253.67 E

5000 ft - FL 125   
1.  510642.00 N 145840.00 E
2.  510700.00 N 151700.00 E
3.  500400.00 N 154900.00 E
4.  505830.00 N 155500.00 E
5.  505112.00 N 151952.00 E
along Czech - Poland state boundary
6.  510642.00 N 145840.00 E

EA 90

5000 ft - FL 185   
1.  505112.00 N 151952.00 E
2.  505830.00 N 155500.00 E
3.  504937.00 N 160625.00 E
4.  504515.00 N 154026.00 E
along Czech - Poland state boundary
5.  505112.00 N 151952.00 E

EA 91

5000 ft - FL 095   
1.  500400.00 N 154900.00 E
2.  510236.00 N 161153.00 E
3.  505757.00 N 161727.00 E
4.  505200.00 N 162450.00 E
5.  504937.00 N 160625.00 E
6.  505830.00 N 155500.00 E
7.  500400.00 N 154900.00 E

EA 92

5000 ft - FL 235   
1.  504515.00 N 154026.00 E
2.  504937.00 N 160625.00 E
3.  505200.00 N 162450.00 E
4.  501931.00 N 172010.00 E
along Czech - Poland state boundary
5.  504515.00 N 154026.00 E

EA 93

5000 ft - FL 125   
1.  505200.00 N 162450.00 E
2.  505322.00 N 163435.00 E
3.  503531.00 N 170524.00 E
4.  503812.00 N 164833.00 E
5.  505200.00 N 162450.00 E

EA 94

5000 ft - FL 185   
1.  501931.00 N 172010.00 E
2.  503812.00 N 164833.00 E
3.  503531.00 N 170524.00 E
4.  501603.00 N 173836.00 E
along Czech - Poland state boundary
5.  501931.00 N 172010.00 E

EA 95

5000 ft - FL 185   
1.  501219.00 N 174453.00 E
2.  500600.00 N 174326.00 E
along Czech - Poland state boundary
3.  501219.00 N 174453.00 E

EA 96
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Wspó³rzêdne niektórych l¹dowisk awaryjnych:

  

-jiv 2006-

Ko³o dolotowe i kursy 

Vlèice

Velká Kraš

Wspó³rzêdne LKMI:  50 18 06 N  17 17 51 EWspó³rzêdne TRA 51:

50 21 32,00 N  17 03 46,00 E 
50 13 27,67 N  17 19 03,47 E 
50 09 14,59 N  17 31 25,33 E 
50 04 00,00 N  17 38 00,00 E 
49 59 00,00 N  17 16 00,00 E 
50 10 58,88 N  17 02 53,67 E 
50 16 55,55 N  17 05 20,74 E 
50 21 32,00 N  17 03 46,00 E 

Lotnisko zapasowe: Krnów (cz. Krnov  LKKR)  50 04 33 N  17 41 32 E

Bukovice   50 12 50,30 N  17 12 45,03 E 
Skorošice 50 18 22,63 N  17 04 02,58 E 
Vlèice  50 21 14,10 N  17 02 54,01 E 
Velká Kraš 50 22 24,71 N  17 09 23,27 E 
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linia energetyczna

odpowiednie miejsce do l¹dowania

L¹dowisko awaryjne w Bukowicach (cz. Bukovice)

zalecany manewr przy l¹dowaniu

Jeseník Bukovice

Adolfovice

Dìtøichov

Zlatý chlum

  

- jiv 2006 - Foto: P. Hanáèek
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REGULAMIN LOTÓW W FALI GÓRSKIEJ W JESIONIKACH

PROGRAM PRZYGOTOWANIA NAZIEMNEGO 
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Za³¹cznik E

(tytu³ orygina³u: SMÌRNICE PRO LÉTÁNÍ V DLOUHÉ VLNÌ ZA JESENÍKY 
Pøíloha E

NÁPLÒ POZEMNÍ PØÍPRAVY)

zgodnie z æw. 20a „Programu szkolenia AK-PL”         

1)

1)  http://www.aecr.cz/download.php?file=upload/www.aecr.cz/plachteni-osnovy-pro-vycvik/_dir/35/ak-pla1a4a2006.pdf

1. Warunki pogodowe umo¿liwiaj¹ce pojawienie siê zjawiska falowego 
i rotorów na pogórzu Jesioników 

 
 Zgodnie z bie¿¹cym doœwiadczeniem i obserwacjami pojawienie siê dobrych warunków 
falowych w Jesionikach wystêpuje przy po³udniowozachodnim wietrze z dopuszczaln¹ odchy³k¹ 
±20° od g³ównego kierunku. Minimalna granica prêdkoœci wiatru wynosi oko³o 8 m/s na grani 
Grubego Jesionika (cz. Hrubý Jeseník) (np. wg wskazañ stacji meteo na szczycie góry Šerák). 
 

Korzystne sytuacje pojawiaj¹ siê przede wszystkim: 
1)  
Krótkotrwale przed ka¿dym za³amaniem pogody zwi¹zanym z przejœciem frontu, który 

przesuwa siê z zachodu na wschód przez Europê Œrodkow¹. Czas trwania „przedfrontalnej“ fali 
górskiej wynosi kilka godzin a wykorzystanie jej zale¿y od stopnia gotowoœci (do lotu). Zwiêkszenie 
wilgotnoœci w wy¿u przed przejœciem frontu pogarsza wykorzystanie zjawiska falowego i nie pozwala 
na wykorzystanie dobrych warunków falowych (parametrami jest du¿a iloœæ chmur, orientacja, 
umiejêtnoœci pilotów, ubezpieczenie).  

W przypadku zmiany wiatru zwi¹zanego z uk³adem wysokiego ciœnienia wraz ze zbli¿aniem 
siê frontu ciep³ego lub frontu zokludowanego obni¿a siê wiej¹ca warstwa po³udniowozachodnia 
i czêsto falowy strumieñ powietrza zamienia siê w strumieñ rotorowy z wielk¹ turbulencj¹ oraz 
w porywy przyziemnego wiatru. Próba powrotu na lotnisko w takich warunkach mo¿e byæ ryzykowna 
szczególnie dla tych pilotów, którzy nie znaj¹ miejscowych warunków. 

2) 
Najlepsze mo¿liwoœci falowe charakteryzuj¹ siê wyraŸnym uk³adem wysokiego ciœnienia 

z umiejscowieniem od Morza Czarnego a¿ do wschodniej czêœci Skandynawii i z g³êbok¹ zatok¹ 
niskiego ciœnienia pomiêdzy Hiszpani¹ i Islandi¹. Ta sytuacja meteorologiczna utrzymuje przez kilka 
dni po³udniowy lub po³udniowozachodni wiatr. Pojawia siê najczêœciej w miesi¹cach jesiennych lub 
wiosennych, czasem zim¹, w przypadku ocieplenia. Sytuacja ta odznacza siê ma³¹ iloœci¹ 
zachmurzenia i dobr¹ widocznoœci¹. Z przebiegu krzywych warstw oraz temperatur punktu rosy 
mo¿liwe jest wyznaczenie warstw, w których mog¹ siê pojawiæ chmury typu soczewkowego 
Altocumulus lenticularis, które s¹ charakterystycznym znakiem zjawiska fali górskiej. Jeœli s¹ 
do dyspozycji zbocza od nawietrznej strony pogórza mo¿liwe jest okreœlenie tendencji rozwoju i typu 
zachmurzenia na grani gór. 

Te w³aœnie sytuacje s¹ najbardziej korzystne dla spe³nienia warunków wysokoœciowych „E” 
i „F”, odznaczaj¹cych siê œwietnymi mo¿liwoœciami orientacji i nie wymagaj¹ od pilotów wielkich 
umiejêtnoœci.  
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2. Zasady wykonywania lotów w fali górskiej  
Q Dobre warunki falowe pojawiaj¹ siê na przedgórzu Gór Rychlebských, Œnie¿nika (cz. Králický 

Snìžník) i przed g³ówn¹ grani¹ Jesioników po³¹czonych lini¹ Šerák, Keprník, Èervená Hora, chata 
Švýcárna a Pradziad (cz. Pradìd). Ta grañ ma œrednie przewy¿szenie 1000m a pierwszy rotor znajduje 
siê oko³o 16km od lotniska, drugi jest w odleg³oœci 8km a trzeci rotor jest zazwyczaj bezpoœrednio nad 
po³udniowym progiem pasa LKMI. 

Q Pierwsza fala pojawia siê regularnie na linii Javorník – Žulová – Vápenná – Domašov – Karlova 
Studánka – Malá Morávka. W³¹czenie siê w tê falê wykonuje siê standardowo. Holowanie do strefy 
Bukovice – Domašov, gdzie siê pojawia pierwszy rotor, z którym nale¿y nawi¹zaæ kontakt wedle 
sytuacji i umiejêtnoœci szybownika na wysokoœci 1400-1600m QNH.  

Q Wysokoœæ i miejsce wyczepienia musz¹ byæ zawczasu uzgodnione z pilotem holuj¹cym. Przy lotach do 
zaliczenia warunków FAI „E” i FAI „F” zaleca siê wczepiaæ na wysokoœci minimalnie 1420m QNH, a 
przy pozosta³ych lotach 1620m QNH. 

Q Surowo zakazane jest wlatywanie do i przelatywanie przez zachmurzenie rotorów!!! 
Q Po osi¹gniêciu stabilnego wznoszenia na nawietrznej stronie rotoru i uzyskaniu bezpiecznej wysokoœci 

mo¿na przeprowadziæ wyczepienie. Rotory przemieszczaj¹ siê w regularnych kilkusetmetrowych 
odstêpach w kierunku, w którym wieje wiatr, w zale¿noœci od zmian prêdkoœci masy powietrza. Nale¿y 
mieæ wzgl¹d na tê ruchomoœæ rotoru i nie dopuœciæ, aby szybowiec wlecia³ do chmur w rotorze. W 
przypadku zniesienia szybowca za rotor koniecznie nale¿y wykorzystaæ awaryjne l¹dowiska w okolicy 
Jeseníka, Bukowic (Bukovic), Domaszowa (Domašova), ¯ulowej (Žulové) lub Jawornika (Javorníka). 

Q W ¿adnym przypadku nie nale¿y zawracaæ na lotnisko z wysokoœci mniejszej ni¿ 1120m QNH 
z obszaru miasta Jeseník. Jest to niebezpieczne!!! 

Q Po wyniesieniu nad rotor noszenie s³abnie. Nale¿y zatem lataæ przed grani¹ chmur Ac i z wysokoœci 
przemieszczaæ siê pod wiatr. Zabronione jest wlatywanie w chmury!!! 

Q W przypadku wystêpowania trzeciej fali nad lotniskiem mo¿liwe jest wyczepienie siê w obszarze 
lotniska na wysokoœci zapewniaj¹cej bezpieczny powrót. Po osi¹gniêciu wysokoœci od 2420m do 
3420m QNH mo¿na wykonaæ przeskok na zwiêkszonej prêdkoœci do strefy pierwszej fali. Zabrania siê 
przelatywaæ przez chmury rotorów, a ca³y przeskok nale¿y wykonaæ poza zachmurzeniem, zaœ pokrycie 
nieba chmurami nie mo¿e byæ wiêksze ni¿ 4/8. 

Q Stabilne noszenie najczêœciej wystêpuje w strefie Domaszowa (cz. Domašov), która jest 
najkorzystniejszym miejscem do rozpoczêcia prób wlotu na falê jak i dla bezpiecznego powrotu na 
lotnisko. Ta strefa jest najczêœciej wykorzystywana i w niej wykonano najwiêcej udanych lotów na 
przewy¿szenie FAI „E” i FAI „F”.  

Q Fala górska pojawia siê dziêki rzeŸbie terenu tak¿e w innych warunkach pogodowych, lecz jej 
wykorzystanie jest mo¿liwe tylko dziêki zaawansowanym umiejêtnoœciom i przez to jest ona o wiele 
rzadziej u¿ywana. 

Q Œrednie wznoszenie i czas potrzebny do uzyskania: 
- z³otego przewy¿szenia: 1-1,5m/s; od 1h 15min do 1h 50min (œrednia z 50 lotów, wysokoœæ 
wyczepienia 1420m QNH),  
- diamentowego przewy¿szenia: 0,8-1,5m/s; od 1h 10min do 2 h 15 minut (œrednia z 10 lotów, 
wysokoœæ wyczepienia 1420m QNH). 

Q Zjawisko fali górskiej mo¿na wykorzystaæ równie¿ do przelotów, jednak¿e nale¿y pamiêtaæ przy tym 
o ograniczeniach wysokoœciowych i dostêpnoœci stref. Przeloty powinni wykonywaæ doœwiadczeni 
piloci podczas stabilnej sytuacji pogodowej w odpowiednio wyposa¿onych szybowcach.  

Q Poni¿sza tabela przedstawia typowy wiatr – œrednia z dziesiêciu sytuacji pojawienia siê fali górskiej, w 
których ustanowiono 32 z³ote i 3 diamentowe przewy¿szenia: 

Pradziad (cz. Pradìd)          062        122 
       240 o  / 15   250 o  / 15 
        _______________________________________________________________________________________________________ 
        Praga (cz. Praha)          002        122 
         0 m    200 o  / 06   220 o  / 06 
   1500 m    270 o  / 21   235 o  / 06 
   3000 m    265 o  / 21   255 o  / 20 
   5500 m    240 o  / 30   255 o  / 22 
   7000 m    235 o  / 30   260 o  / 30 
   9000 m    240 o  / 34   260 o  / 35 
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3. Zasady wykonywania lotów w strumieniu rotorowym 
 
Q Strefa strumienia rotorowego jest w zasadzie taka sama jak strefa wykorzystywana w fali górskiej. 

Najsilniejsza bywa w obszarze Javorník – Žulová – Vápenná – Domašov – Vidly – Karlova Studánka – 
Malá Morávka. 

Q Sytuacja charakteryzuje siê walcowatym zachmurzeniem typu CuFr z pokryciem od 4/8 do 6/8, o 
regularnych granicach w kierunku 120o/310o, prostopadle do wiatru, z wyraŸnym ruchem rotacyjnym, 
czasem z równymi podstawami, pod którymi nie ma jednak wznoszenia.  

Q Pojawienie siê zachmurzenia rotorowego zale¿y od ci¹g³oœci wilgotnoœci masy powietrza wraz z 
wysokoœci¹. Przy wyraŸnie suchej masie powietrza strumieñ rotorowy jest doœæ trudny do 
wykorzystania, szczególnie dla ma³o doœwiadczonych pilotów.  

Q Najlepsza sytuacja wystêpuje przy grani pogórza, gdy chmury fenowe opadaj¹ w doliny i rozpadaj¹ siê 
na wysokoœci oko³o 1020m QNH.  

Q Turbulencja w czasie holowania jest zwykle ma³a. Po zawietrznej stronie rotorów wystêpuje wyraŸne 
duszenie. Noszenie zaczyna siê na pierwszym rotorze na wysokoœci 820–1020m QNH, Nawi¹zanie jest 
mo¿liwe wedle sytuacji i umiejêtnoœci szybownika na wysokoœci 1400–1600m QNH.  

Q Wysokoœæ i miejsce wyczepienia musi byæ zawczasu uzgodnione z pilotem holuj¹cym. Zalecana 
wysokoœæ wyczepienia to minimalnie 1420m QNH. 

Q Najwiêksza intensywnoœæ noszenia bywa zwykle w strefie linii Vidly – Žulová. Osi¹ga siê tam 
maksymalne wysokoœci oko³o 3420m QNH. 

Q Noszenie wraz z wysokoœci¹ szybko s³abnie. Przerwa miêdzy murem fenowym a rotorem wynosi 
zwykle 4-8km.  

Q Niebezpiecznie jest nawi¹zywaæ za pierwszym rotorem przy wysokoœci mniejszej ni¿ 1220m QNH. 
Q Ze wzglêdu na górzysty teren zaleca siê latanie w linii Vidly – Javorník. W przypadku pogorszenia 

sytuacji (pogodowej), szczególnie przy obni¿eniu dolnej podstawy rotorów poni¿ej 1220m QNH, 
konieczne staje siê wykorzystanie do l¹dowania wymienionych ju¿ l¹dowisk awaryjnych. 

Q Przy wykonywaniu lotów w strumieniu rotorowym nale¿y mieæ na wzglêdzie zakaz wlatywania 
do wnêtrza rotoru, nale¿y trzymaæ siê minimalnie 100m w poziomie od rotoru i nieustannie liczyæ siê 
z mo¿liwoœci¹ nag³ego przesuniêcia siê rotoru w kierunku pod wiatr.  

 
 

4. Holowanie 
 
Q Usytuowanie pasa startowego lotniska Miku³owice jest idealne, poniewa¿ le¿y w kierunku 

przewa¿aj¹cych w tym obszarze wiatrów. Starty nie sprawiaj¹ trudnoœci, nawet mniej doœwiadczonym 
pilotom. Turbulencja a¿ do miejsca przed pierwszym rotorem bywa œrednia. 

Q Wysokoœæ i miejsce wyczepienia musz¹ byæ zawczasu uzgodnione z pilotem holuj¹cym przed 
rozpoczêciem holowania. Wyczepienie siê pilotów, którzy lec¹ pierwszy raz w fali musi byæ wykonane 
na wysokoœci minimalnie 1420m QNH po nawietrznej stronie pierwszego rotoru i byæ zwi¹zane z 
noszeniem. Przy lotach dla wype³nienia warunków FAI „E” a FAI „F” zaleca siê minimaln¹ wysokoœæ 
wyczepienia 1420m QNH, a przy pozosta³ych lotach 1620m QNH. 

Q Pilotom samolotów holuj¹cych nie zaleca siê latanie w odleg³oœci mniejszej ni¿ 3km i wysokoœci 
mniejszej ni¿ 2000m QNH od grzebienia (fali). 

Q Po starcie nale¿y wznosiæ siê w zakresie kierunków Kk 220o-270o do strefy Domaszów (cz. Domašov). 
Q Przy intensywnym ruchu lotniczym zaleca siê omijaæ okolice miasta Jeseník i Láznì Jeseník, Ominiêcie 

jest mo¿liwe przez Rejvíz lub w kierunku na Lipow¹ (cz. Lipová) na wysokoœci 1020m QNH. 
Q Rotory nale¿y przelatywaæ gór¹ prostopadle. Nale¿y pamiêtaæ  o zakazie wlatywania w chmury. 

Œredni czas holowania do wysokoœci 1420m QNH do strefy Domaszów wynosi od 15 do 20 minut, 
stosownie do si³y wiatru. 
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5. Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych 
 

Q Przy zlewaniu siê chmur przed pierwszym rotorem i zwiêkszaniu siê zachmurzenia za 
pierwszym rotorem do wielkoœci wiêkszej ni¿ 6/8 nale¿y wykonaæ natychmiast zejœcie 
stref¹ bezchmurn¹. Stosownie do wysokoœci dolnej granicy rotoru nale¿y wykonaæ 
l¹dowanie z wykorzystaniem awaryjnych l¹dowisk lub wyl¹dowaæ na lotnisku. 

Q Przy wykorzystaniu maski tlenowej i: spadku ciœnienia tlenu poni¿ej 30atm, awarii 
aparatury tlenowej, objawach choroby wysokoœciowej lub os³abieniu nale¿y natychmiast 
obni¿yæ wysokoœæ i opuœciæ siê poni¿ej 4420m QNH. 

Q Przy utracie orientacji wzrokowej (zachmurzenie 8/8) nale¿y wykonaæ lot z minimaln¹ 
wysokoœci¹ 3420m QNH w kierunku Kk 330o-020o ze strefy Domaszowa z prêdkoœci¹ 
80km/h przez 20 minut. 

Q Uzyskaæ u dispatchera AFIS LKMI informacjê nt. wysokoœci dolnej podstawy chmur. 
Jeœli nie jest ona ni¿sza ni¿ 1420m QNH, rozpocz¹æ obni¿anie pod chmury. 

Q W przypadku wysokoœci dolnej podstawy chmur mniejszej ni¿ 1420m QNH i tym samym 
braku mo¿liwoœci obni¿enia lotu pod chmury i bezpiecznego l¹dowania nale¿y wykonaæ 
skok ratowniczy z wykorzystaniem spadochronu. Pilot w tym momencie musi liczyæ siê z 
wszelkimi skutkami, które ze sob¹ niesie ten krok. 

 
 

6. Zakoñczenie 
 

Stosowanie siê do niniejszego regulaminu umo¿liwia wykorzystanie fali górskiej wystêpuj¹cej 
na pogórzu Jesioników do zdobycia z³otego i diamentowego (przy korzystnych warunkach meteo) 
przewy¿szenia relatywnie bardzo bezpiecznie. Przy aktywowaniu wspólnej czesko-polskiej strefy i 
tym samym mo¿liwoœci przekroczenia granicy pañstwa dostêpne jest wykonywanie d³u¿szych 
przelotów z mo¿liwoœci¹ przeskoczenia z fali w Jesionkach i Górach Rychlebskich na falê w Górach 
Sowich i Karkonoszach. 
 
UWAGA!!!  
Niniejszy dokument jest t³umaczeniem oryginalnego tekstu w wersji czeskiej. Przek³adaj¹cy do³o¿y³ wszelkich 
starañ by oddaæ wiernie sens i treœæ orygina³u. Jednak¿e wszystkie w¹tpliwoœci i problemy w razie zaistnienia 
bêd¹ rozstrzygane z wykorzystaniem tekstu w wersji oryginalnej (tj. czeskiej). 
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