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Orografické vlnové proudění v Česku 

Abstrakt 

Práce je z větší části rešeršního charakteru. Z dostupných českých i zahraničních zdrojů jsou 

v ní shrnuty nejdůležitější teoretické i praktické poznatky o orografickém vlnovém proudění, 

okrajově jsou rozvedeny další jevy a typy proudění spojené s pohybem vzduchové hmoty přes 

překážku. V samostatné kapitole je představeno využití vlnového proudění pro bezmotorové 

létání. Ve druhé části práce jsou pak podrobněji analyzovány oblasti v Česku, kde 

se orografické vlnové proudění může vyskytovat, a jsou zmíněny také podmínky jeho výskytu 

pro každou oblast. Nejvyhledávanější oblastí jsou Jeseníky při jihozápadním proudění, neboť 

létání ve vlně v jejich závětří umožňuje dosáhnout velkých vzdáleností i převýšení. Tomu 

napomáhá existence vlnových prostorů, kde se mohou větroně pohybovat v jinak zakázaných 

výškách. Na závěr jsou představeny možnosti předpovědi výskytu vlnových pohybů 

v atmosféře, přičemž úspěšnost předpovědi je demonstrována na konkrétním modelu 

propojeném se záznamem přeletu. Hlavním nástrojem predikce jevu je v současnosti numerický 

model WRF, jenž pro vybraný případ správně předpověděl polohu stoupání, a to bez ohledu 

na zvolené horizontální rozlišení 1 nebo 2 km. 

Klíčová slova: vlnové proudění, orografická oblačnost, závětří, atmosférická turbulence, 

rotor, bezmotorové létání. 

 

Mountain lee waves in Czechia 

Abstract 

This thesis has predominantly a search character. It summarizes the most important theoretical 

and practical findings about mountain lee waves, available in both Czech and foreign resources. 

It also discusses another phenomena and types of air flow related to the air layer’s flow over 

a barrier. In a special chapter there is an introduction into the use of mountain lee waves 

for gliding. Another part of the thesis analyzes in detail Czech areas, where the lee waves can 

occur, and there are also mentioned the conditions of their occurence in those areas. Jeseníky 

mountains by southwest winds are the most sought after area, because it’s possible to achieve 

a long distance and significant elevation difference when gliding there, in addition to ability 

of flying in levels normally restricted. The last part of the thesis discusses the possibilities of lee 

waves forecasting, with a demonstration on a specific model, linked by a data record of a flight. 

Currently, the main wave-forecasting instrument is the numerical model WRF, which predicted 

rising areas in the considerated case correctly, regardless the horizontal resolution 1 or 2 km.   

Keywords: lee waves, orographic clouds, lee, atmospheric turbulence, rotor, gliding.
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1 ÚVOD 

Vlnové proudění je atmosférický jev vznikající za určitých podmínek při pohybu vzduchové 

hmoty přes orografickou překážku. Tento jev je charakteristický svými vlnovými pohyby 

v závětří překážky, jež mohou vést ke vzniku specifické vlnové oblačnosti a zasahovat 

i do výšek přes 10 km. Vlnové proudění není závislé na zeměpisné šířce, při splnění daných 

podmínek je tedy pozorovatelné kdekoliv na světě. Právě v závislosti na těchto podmínkách 

však existují oblasti, kde se s vlnovým prouděním lze setkat častěji a kde ho lze i snadněji 

předpovídat. Takové oblasti pomohly výzkumu a popsání tohoto jevu. 

 Výzkum vlnového proudění má velký význam v letectví, neboť vzduchová hmota 

ovlivněná oscilací zasahuje i do výšek, ve kterých může mít na bezpečnost letového provozu 

vliv. Deformace vzdušných proudů nad horskými systémy mohou způsobovat silnou turbulenci, 

chyby mechanických přístrojů či změny směru a rychlosti větru v přízemní vrstvě, které jsou 

nebezpečné i pro dopravní letadla (Gavlovský, 1993). Kromě letectví jsou negativní důsledky 

proudění za hřebenem známé také ze závětrných svahů hor, kde došlo k polomům způsobeným 

tzv. downslope windstorms – závětrnými vichřicemi (viz kap. 2.3.1). 

 Vlnové proudění je však letectvím někdy i vyhledáváno, a to využíváním výstupných 

složek proudění pro dosažení velkých výšek či vzdáleností při bezmotorovém létání. Využitím 

termického či svahového létání nemá větroň šanci dosáhnout stejných výšek a rekordních 

převýšení bylo dosaženo právě při letech v závětrné vlně (viz kap. 3.6.4). Kromě rekordních 

výšek bylo při letech ve vlně dosaženo také rekordních vzdáleností, protože na rozdíl od přeletu 

v termice, kdy musí větroň získávat výšku kroužením v termických stoupavých proudech, vlna 

umožňuje letět stále rovně podél hřebenu a bez nutnosti kroužení tak stoupat v přímém letu. 

Bezmotorové létání mělo opačně i význam pro výzkum vlnového proudění, neboť právě díky 

letům v závětří horských hřebenů bylo toto proudění pozorováno a popsáno.  

 Cílem práce v její rešeršní části je shrnout a vysvětlit nejdůležitější poznatky 

o orografickém vlnovém proudění a o jevech s tímto prouděním spojených. Zvlášť bude 

rozebrána možnost využití vlnového proudění pro bezmotorové lety, včetně připomenutí 

historických letů vedoucích k popsání a pochopení tohoto jevu. Dále budou studovány možnosti 

výskytu jevu za hřebeny českých pohoří, a to v závislosti na jejich prostorovém uspořádání 

a orografických vlastnostech. Nakonec budou zmíněny možnosti předpovědi závětrné vlny 

a na konkrétním předpovědním modelu a záznamu bezmotorového přeletu v dané oblasti bude 

úspěšnost předpovědi vyzkoušena. 

 Osobní motivací k vypracování této práce je poskytnout ucelené informace těm, kteří 

chtějí problematiku vlnového proudění blíže poznat a pochopit. Současně bych ale chtěla 

rozšířit také vlastní znalosti a využít je při vlnových letech, s nimiž zatím sama tolik zkušeností 

nemám. Možnost vyzkoušet si létání ve vlně jsem měla díky instruktorovi Janu Pláteníkovi 

27. října 2013 v Krnově. Tento den byl z hlediska podmínek pro přelet ve vlně za hřebenem 



11 

 

Jeseníků a Krkonoš výjimečný, což dokazují i dosažené výkony (Cpska, 2014a). Létání ve vlně 

jsem tak mohla poznat v jeho ideální podobě. Záznam z tohoto přeletu bude v šesté kapitole 

využit ke zkoumání úspěšnosti předpovědi závětrné vlny při dvou různých rozlišeních 

numerického modelu.     
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2 FYZIKÁLNÍ PODSTATA PROUDĚNÍ PŘES PŘEKÁŽKU 

Stojí-li vzduchové hmotě v cestě delší horský hřeben tvořící nezanedbatelnou překážku 

v proudění, je nucena ho přetéct, což způsobí změnu charakteru proudění této hmoty 

na závětrné straně překážky. Proudící vzduchová hmota se tak projevuje podobně jako kapalina 

proudící přes překážku a vlnové proudění je jen jedním z typů proudění, které se za překážkou 

mohou vyskytnout. Jejich vznik a forma v podstatě závisí na čtyřech podmínkách. Těmito 

faktory podle Horáka (2005) jsou: 

1. míra stability vertikálního zvrstvení 

2. rychlost a směr větru 

3. vertikální mohutnost proudící vrstvy 

4. vlastnosti překážky 

 V nelabilní atmosféře tak mohou na základě zmíněných podmínek vzniknout následující 

typy proudění. 

2.1 Typy proudění 

2.1.1 Nevírové proudění 

Nevírové proudění je definováno jako pohyb, u kterého lze zanedbat vnitřní tření. V hraniční 

vrstvě, tj. vrstvě tvořící přechod mezi nulovou rychlostí těsně při povrchu překážky a rychlostí 

uvnitř proudící vrstvy, je pohyb vzduchové hmoty laminární (Förchtgott, 1952). Proudnice jsou 

tedy rovnoběžné a nedochází k jejich vzájemnému turbulentnímu promíchávání (obr. 1).  

 Tato hraniční vrstva má však v atmosféře spíše rozměr řádu centimetrů, a laminární 

proudění se tak vyskytuje jen ve vrstvách těsně přiléhajících k hladkým povrchům, jakými jsou 

například vodní hladina při slabém větru či uhlazená sněhová pokrývka (Sobíšek et al., 1993). 

K výskytu laminárního proudění nad hřebenem se tak podle Förchtgotta (1952) potřebná 

rychlost proudění blíží nule. Pokud tedy má být charakterizován proudící vzduch nad hraniční 

vrstvou, kde se částice pohybují zhruba stejným směrem i rychlostí, je vhodnější ji nazvat 

vrstvou bez výskytu turbulencí, ačkoliv i toto označení není vzhledem k charakteru pohybu 

částic v atmosféře úplně přesné. 

Obr. 1: Schéma nevírového proudění. Zdroj: Gavlovský (1993). 
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2.1.2 Vírové proudění 

Vzdušný proud musí často překonávat velké rozměry překážek, jež jsou typické pro reálné 

prostředí. Kvůli velkému rozměru překážky tak již při menších rychlostech větru nabývá 

velkých hodnot Reynoldsovo číslo (viz kap. 2.2.3), bezrozměrná veličina určující způsob 

proudění. Při určité hodnotě tohoto čísla dochází k odtržení hraniční vrstvy vzduchové hmoty 

od povrchu překážky a na její závětrné straně se vytvoří slabé protisměrné proudění, jež 

vyjadřuje existenci plochého víru s horizontální osou (Förchtgott, 1952). Za hřebenem se tak 

projevuje vzestupný pohyb podél závětrného svahu (obr. 2). Vír většinou dosahuje výšky 

hřebene, může ji však i přesahovat. Pro výškové proudění představuje vír zvětšení vlivu 

překážky (Gavlovský, 1993). 

 

2.1.3 Vlnové proudění 

Vlnové proudění se podle Gavlovského (1993) projevuje jako vertikální oscilace okolo 

dynamicky stálého stavu, přičemž horská překážka je zdrojem rozruchu a gravitační síla 

příčinou těchto oscilací. Přetékání vzduchové hmoty přes horský hřeben může vést k jejímu 

rozvlnění za překážkou a vytvoření stojaté vlny, tj. orograficky generované gravitační vlny 

(Horák, 2005). Za horským hřebenem se tak tvoří systém závětrných vln, kterou v závislosti 

na vlhkosti vzduchu doprovází charakteristická oblačnost (viz kap. 3.4). 

 Tento systém je podle Förchtgotta (1952) tvořen z řad vírů, které vnucují vzdušnému 

proudu vlnový pohyb. Jsme-li v pozici pozorovatele a vlnění vidíme tak, jak je znázorněno 

na obr. 3, tedy že vzduch proudí přes překážku zleva doprava, pak pod úrovní hřebene působí 

řada pravotočivých vírů, zatímco ve vrstvě zvýšené o a existují levotočivé víry. Ty jsou proti 

spodní řadě posunuty o polovinu délky L směrem k pohoří, přičemž L vyjadřuje délku vlny 

v prostoru působení systému vírů. Podmínkou stability pro obě řady vírů je potom hodnota 

poměru a/L = 0,281. Střídavé levotočivé a pravotočivé cirkulace ve vzdálenostech vzájemně 

posunutých o polovinu délky vlny L nutí všechny částice proudící vrstvy až do určité výšky 

ke střídavému klesání a vystupování, což dává výsledným proudnicím charakteristický tvar vln 

vyjádřený schématem na obr. 3. Existence uzavřených rotorů horní řady, tedy zmíněných 

levotočivých vírů, však podle Horáka (2014a) pozorováním nebyla nikdy prokázána, jedná se 

tak spíše o teoretický model pro pochopení jevu. Stejně tak smysl otáčení obou řad vírů vychází 

pouze z této modelové situace.  

Obr. 2: Schéma vírového proudění. Zdroj: Gavlovský (1993). 
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 Vlnová délka je horizontální vzdálenost dvou sousedních hřebenů nebo sedel vlny 

(viz obr. 4), tedy bodů se stejnou fází. Za předpokladu dostatečné vertikální mohutnosti 

vzduchové vrstvy se za menší překážkou tvoří vlny o menší vlnové délce (například 5 km), 

zatímco při stejných podmínkách za větší překážkou vzniknou vlny o délce i 25-30 km. 

Nejčastěji se vyskytují vlny o délce asi 10-15 km. Obecně délka vlny roste se zvětšující se 

rychlostí větru a zmenšuje se s rostoucí stabilitou teplotního zvrstvení (Gavlovský, 1993), jak je 

podrobněji rozvedeno v kapitole 3.1.1. 

 Amplituda vlny (obr. 4) je polovina vertikální vzdálenosti hřebene a sedla vlny. 

Maximální amplituda se obvykle vyskytuje v okolí vrstvy s výraznou statickou stabilitou, 

změny amplitudy jsou však poměrně komplikované. Její velikost se pohybuje přibližně mezi 

200 a 1 000 m (Gavlovský, 1993). 

 

2.1.4 Rotorové proudění 

Vyskytuje-li se proudění dostatečně silné, avšak ve vrstvě nižší, než je výška nutná 

pro normální vývoj dvou stacionárních řad vírů v systému vlnového proudění (viz kap. 2.1.3), 

přizpůsobí se podle Förchtgotta (1952) obě řady vírů změněným poměrům. Zmenší se tak 

hodnota a, takže celý systém vírů je nucen působit ve snížené proudící vrstvě. Pokud má však 

systém zůstat stabilní, musí stále platit výše uvedená podmínka a/L = 0,281. Aby tento poměr 

zůstal nezměněn, musí se kromě hodnoty a zmenšit také hodnota L. Pravotočivé a levotočivé 

víry se tak nuceně přibližují k sobě a jen v blízkosti hřebene si zachovávají stabilní charakter. 

Obr. 3: Schéma vlnového proudění. Zdroj: Gavlovský (1993). 

Obr. 4: Amplituda vlny (A). Z1 je výška sedla vlny, 

Z2 výška hřebene vlny. Zdroj: Gavlovský (1993). 
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V místě prvního pravotočivého víru za hřebenem se typicky vytváří mohutný rotor (obr. 5). 

V dalším prostoru v závětří hřebene pravidelnost zaniká a silná neuspořádaná turbulence se 

projevuje oblaky typu cumulus fractus. 

 Rotorové proudění vzniká ve vrstvě o mohutnosti srovnatelné s výškou hřebene 

(Gavlovský, 1993). Ve větších výškách proudící vrstvy pravděpodobně dochází ke změně směru 

větru nebo zmenšení jeho rychlosti, tedy poměrům nedovolujícím vznik vlnového proudění. 

 

2.1.5 Chaotické proudění 

Pokud klesne výška proudící vrstvy pod určitou kritickou mez, zaniká i pravidelnost proudění 

za překážkou a v blízkosti hřebene. Proudění získá zcela neuspořádaný charakter a v závětrném 

prostoru překážky se projevuje silná nárazovitost, při dostatečné vlhkosti vzduchu navíc 

vyjádřená oblaky cumulus fractus. Spolu s rotorovým prouděním se však chaotické proudění 

může vyskytovat bez sebemenších viditelných příznaků, což kvůli silné turbulenci 

a nárazovitosti v závětří hřebenů představuje nebezpečí pro letecký provoz. Průměrná hodnota 

vertikálních pohybů u obou typů proudění přesahuje často 10 m/s (Förchtgott, 1952). 

2.2 Parametry charakterizující proudění 

2.2.1 Froudovo číslo 

Froudovo číslo je bezrozměrná hodnota využitelná především pro charakteristiku vlnového 

proudění, kromě toho používaná také při modelování aerodynamických či hydrodynamických 

procesů (Sobíšek et al., 1993). Podle Horáka (2005) vyjadřuje poměr mezi kinetickou energií, 

kterou zde představuje rychlost větru, a potenciální energií danou stabilitou vzduchové hmoty 

a výškou překážky. Kvantifikuje tak tyto tři veličiny do jednoho parametru podle vztahu (1)  

   
 

  
                                                                       (1), 

kde   je rychlost větru,   výška překážky a   Brunt-Väisälova frekvence, vyjádřená 

vztahem (2) 

 

Obr. 5: Schéma rotorového proudění. Zdroj: Gavlovský (1993). 
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                                                                  (2), 

kde   je velikost tíhového zrychlení,   průměrná potenciální teplota vrstvy vzduchu o tloušťce   

a 
  

  
 gradient potenciální teploty vzduchu ve vrstvě o tloušťce  . 

 Froudovo číslo tak vyjadřuje míru schopnosti proudu překonat překážku a vytvořit za ní 

závětrnou vlnu (Nahodilová, 2012). V závislosti na jeho hodnotě mohou nastat následující tři 

případy. 

 Fr << 1 (obr. 6a): podle Horáka (2005) není rychlost větru dostatečná na to, aby vzduch 

překonal překážku, a proudění je tak blokováno. Také může být vzduchová vrstva silně 

stabilní. Většina proudícího vzduchu je proto překážkou zadržována a vlnové rozruchy 

se za ní sice vytvoří, avšak amplituda vlny je menší než polovina výšky překážky 

(Nahodilová, 2012). Tento jev je označován jako tzv. separace závětrné 

vlny (Piotrowski, 2003). 

 Fr ≈ 1 (obr. 6b): pravděpodobnost vzniku vlnového rozruchu je podle Horáka (2005) 

velká. Pro vzduchovou hmotu je charakteristická střední stabilita zvrstvení a maximální 

amplituda vlny odpovídá polovině výšky překážky. V tomto případě je také největší 

pravděpodobnost, že se vytvoří orografická oblačnost středního patra (Nahodilová, 

2012). 

 Fr  1 (obr. 6c): proudění podle Horáka (2005) překoná překážku bez významnějšího 

zavlnění. Stabilita zvrstvení je malá nebo rychlost větru je příliš vysoká. Maximální 

amplituda vlny je opět malá, nicméně v závětří se mohou vytvořit rotory nebo oblasti 

se zvýšenou turbulencí (Nahodilová, 2012). 

 

Obr. 6: Charakter proudění v závislosti na Froudově 
čísle. Zdroj: Nahodilová (2012). 
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2.2.2 Scorerův parametr 

Dalším parametrem používaným pro diagnózu, případně prognózu mechanické turbulence 

či vlnového proudění za horskou překážkou je Scorerův parametr. Zjednodušeně je definován 

vztahem (3) 

   
 

  
 

 

  

  
 
 
 

 
                                                           (3),  

kde   je velikost tíhového zrychlení,   velikost průmětu vektoru rychlosti větru na kolmici 

k ose horského hřebene a   průměrná potenciální teplota vzduchu ve vrstvě o vertikálním 

rozměru   (Sobíšek et al., 1993). 

 Parametr se určuje pro jednotlivé vrstvy atmosféry, přičemž tloušťka vrstvy je volena 

podle stupně ,,monotónnosti“ změny teploty vzduchu s výškou. Při použití aerologických údajů 

je nejvhodnější Scorerův parametr určit pro vrstvy mezi významnými teplotními body, kterými 

jsou teplotní ,,zlomy“. Pro vznik vlnového proudění nastávají příznivé podmínky při poklesu 

Scorerova parametru s výškou (Sobíšek et al., 1993). 

2.2.3 Reynoldsovo číslo 

Reynoldsovo číslo (také Reynoldsův parametr) je kvantitativní bezrozměrná charakteristika 

poměrů v proudící tekutině, v případě atmosféry v proudícím vzduchu. Podle Sobíška et al. 

(1993) vyjadřuje poměr setrvačných a vazkých sil. Reynoldsovo číslo úzce souvisí 

s podmínkami přechodu laminárního proudění v turbulentní. V meteorologii se používá zejména 

ve fyzice mezní vrstvy atmosféry, například při studiu chování vzduchu při obtékání překážky, 

nebo ve fyzice oblaků a srážek, kde je studováno obtékání srážkových částic. Lze ho vyjádřit 

vztahem (4) 

   
  

 
                                                                    (4), 

kde   je rychlost proudění,   charakteristický rozměr a   kinematický součinitel vazkosti. 

2.3 Další jevy spojené s prouděním přes překážku či vlněním 

Výše uvedené typy proudění vycházejí z tradičního rozdělení, kdy jednotlivý typ se změnou 

určitých podmínek plynule přechází v jiný a celkově pak na sebe navazují. V závětří překážky 

však může dojít i k jiným jevům, ačkoliv jsou vzácnější. Protože je práce věnována vlnovému 

proudění, budou zde také okrajově zmíněny další procesy vedoucí k vlnovým pohybům 

v atmosféře, ačkoliv nemusí patřit k jevům vznikajícím při proudění přes orografickou překážku 

a jejich výčet není úplný. 

2.3.1 Downslope windstorms 

Silné, dynamicky podmíněné údolní větry mohou vznikat mnoha způsoby. Tzv. downslope 

windstorms, v překladu závětrné vichřice, bouře či smrště (avšak označované spíše anglickým 

termínem), vznikají při určité kombinaci rychlosti větru a existence blízké inverzní vrstvy. 

Mohutnější vrstva vzduchu je nucena překonat terénní překážku, přičemž v blízkosti jejího 
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vrcholu se nachází silně stabilní vzduchová vrstva s jinými vlastnostmi (Markowski, 

Richardson, 2010). Při popisu tohoto jevu je tedy místo jednovrstvého modelu použít model 

dvouvrstvý (Horák, 2014a). 

 Základní mechanismus vzniku downslope windstorms je spjat se vznikem 

tzv. hydraulického skoku, jehož chování je vysvětlováno s použitím analogického modelu 

mělké vody (Markowski, Richardson, 2010). V reálné atmosféře musí být tato aproximace ještě 

upravena, ale pro účely vysvětlení jevu je analogický model dostačující.  

 Aby mohl model fungovat, předpokládáme existenci volné hladiny vrstvy proudící přes 

překážku. Reálná atmosféra je zvrstvena spíše kontinuálně (Markowski, Richardson, 2010), 

avšak v případě existence inverzních hladin je podle Horáka (2014a) demonstrace chování 

atmosféry na modelu mělké vody poměrně výstižná, neboť v inverzních hladinách se také 

zásadně mění vlastnosti proudění. Protože volné hladiny se v reálné atmosféře nevyskytují, 

nahrazuje ji v tomto modelu hranice mezi dvěma tekutinami (Markowski, Richardson, 2010). 

Pak platí, že dojde-li ke zvětšení tloušťky vrstvy tekutiny, podle rovnice kontinuity se pohyb 

tekutiny zpomalí, zatímco zúžením vrstvy se její pohyb zrychlí. K tomu by nemohlo dojít, 

pokud by předpokládaná volná hladina neexistovala. Následující případy znázorňují možné 

režimy proudění, které mohou vzniknout při podmínkách zvoleného modelu. K jejich popisu je 

použito i Froudovo číslo (Fr), jehož význam je podrobněji vysvětlen v kapitole 2.2.1. 

 Fr  1 (obr. 7a). Tloušťka vzduchové hmoty se výstupem přes překážku zvětší 

a vertikálně nejmohutnější bude v nejvyšším bodě překážky. V tomto místě bude proto 

rychlost proudění nejmenší. V závětří se tekutina opět vrátí ke své původní rychlosti 

i tloušťce. Toto chování proudící tekutiny představuje přeměnu energie z kinetické 

na potenciální (během výstupu přes překážku) a zpět z potenciální na kinetickou během 

sestupu. Tento typ proudění je nazýván nadkritickým a nejlépe odpovídá intuitivním 

předpokladům chování například míče kutálejícího se přes tvarově podobnou překážku. 

 Fr  1 (obr. 7b). Tekutina se výstupem přes překážku zužuje, čímž se zvyšuje její 

rychlost a maxima dosahuje v nejvyšším bodě překážky. Zde již neplatí klasická 

představa míče překonávajícího překážku a místo prosté přeměny energie mezi 

kinetickou a potenciální zde hraje roli také tlakový gradient a množství vykonané práce 

během výstupu, respektive rozdíl mezi těmito veličinami. V tomto podkritickém typu 

proudění dominuje vliv tlakového gradientu, což vede k uvedenému zúžení vrstvy 

a zrychlení jejího pohybu. I v tomto případě dojde na závětrné straně k návratu 

k původní hodnotě tloušťky a rychlosti. 

 Fr ≈ 1 (obr. 7c). V předchozích dvou případech došlo vždy po překonání překážky 

k návratu k původním hodnotám. Ke zrychlení během výstupu došlo při podkritickém 

proudění, ke zpomalení při nadkritickém proudění. Aby tekutina zrychlovala během 

celé cesty přes překážku, proudění musí podstoupit přeměnu z podkritického 

na návětrné straně na nadkritické při dosažení vrcholu překážky. Jinými slovy musí být 

zrychlení na návětrné straně takové, aby rychlost proudění přesáhla prahovou hodnotu 



19 

 

pro přechod z podkritického na nadkritické, což je pravděpodobné pouze při počáteční 

hodnotě Froudova čísla blízké 1. Následkem tohoto přechodu je rychlost v závětří větší 

než původní rychlost proudění na návětrné straně. V souladu s narůstající rychlostí se 

vrstva zúží na celé své dráze, čímž se volná hladina vrstvy na závětrné straně prudce 

přiblíží překážce (Markowski, Richardson, 2010). Toto je klíčový okamžik celého jevu, 

protože právě vrstva proudícího vzduchu o vysoké rychlosti ,,přisátá“ na závětrný svah 

způsobuje downslope windstorms. Ty mívají vzhledem ke své rychlosti devastující 

účinky, což je případ například polomů způsobených ve Vysokých Tatrách 

19. listopadu 2004 (Pecho, Polčák, 2009). S koncem překážky už není vrstva dále 

stlačována, a tak se musí snížit její rychlost. Vlivem dosavadní velké hodnoty kinetické 

energie nepokračuje kopírováním závětrného terénu, ale dochází k hydraulickému 

skoku (obr. 8), kdy se část kinetické energie mění v potenciální a důsledkem této 

přeměny je prudký výstup vzduchové vrstvy. Hydraulický skok lze nejlépe 

demonstrovat například přepadem vody přes přehradu, kdy k tomuto jevu dochází 

krátce po dopadu vody před přehradu (Markowski, Richardson, 2010). 

 

Obr. 7: Podmínky proudění vedoucí ke vzniku downslope windstorms. KE označuje místa, kde 

předvládá kinetická složka energie, a PE místa s převládající složkou energie potenciální. Vertikální šipky 

na obrázku (c) pak znázorňují, kde je rychlost proudění podkritická (šipka dolů), respektive nadkritická 

(šipka nahoru). Upraveno podle: Markowski, Richardson (2010). 

Obr. 8: Hydraulický skok. Owens Valley, Sierra Nevada. 

Zdroj: Muller (2007).  
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2.3.2 Vlny na inverzní hladině 

Někdy je obloha pokryta vlnovou oblačností (viz kap. 3.4) i nad rovinatým terénem vzdáleným 

od hor, a tak se nepředpokládá spojitost jejich vzniku s horskou překážkou. Často navíc vane jen 

slabý vítr a možné je i instabilní zvrstvení atmosféry, což by byly podmínky zabraňující vzniku 

vlnového proudění v závětří překážky. V tomto případě se jedná o tzv. vlny na inverzní hladině, 

která se vlní vlivem rozdílů v hustotě a rychlosti či směru proudění mezi vzduchovými vrstvami 

nad hladinou inverze a pod ní. Způsob vlnění pak lze přirovnat k rozvlněné vodní hladině 

při silnějším větru. Tvar vln může být podobný uspořádanému systému vlnění v závětří hor, zde 

se ale jedná o systém postupujících volných vln (Förchtgott, 1952).  

 Takové vlny, které se tvoří na horizontálním rozhraní dvou vzduchových hmot 

o různých vlastnostech, Förchtgott (1952) nazývá povrchovými, zatímco vlny vznikající 

v závětrném prostoru překážky označuje jako vlny vnitřní (interní), neboť jsou projevem vnitřní 

struktury stejnorodé proudící vrstvy. 

 Setkáním dvou vrstev vzduchu o různé hybnosti a dalších odlišných vlastnostech mohou 

vznikout vzácně se vyskytující Kelvin-Helmholtzovy oblaky (obr. 9). Jedná se o typ tvaru 

oblaku zejména u oblaků cirrus, altocumulus a stratocumulus. Název tohoto tvaru je odvozen 

od fyzikálního děje, který se při jeho vzniku uplatňuje, tzv. Kelvin-Helmholtzovy instability. 

Tento děj se uplatňuje v místech, kde se stýkají dvě proudící tekutiny (kapalina, plyn nebo jejich 

kombinace) o různých vlastnostech, zejména pak různé hustotě a rychlosti pohybu. V reálném 

proudění se na styku obou vrstev vždy vyskytují drobná zakřivení proudnic, vedoucí 

k nepatrným odstředivým silám a tím i střídavým změnám tlaku v místech styku obou tekutin. 

Tak vzniká na již existujícím oblaku postupně zesilující vlnění (Skřehot et al., 2005). 

 

2.3.3 Horizontální vlny 

V předchozích případech se jednalo o vlny vertikálního charakteru proudění. V atmosféře se 

však vyskytují také horizontální vlny, tedy vlny, u nichž dominuje horizontální rozměr  šíření. 

Takovými vlnami jsou (nejen v atmosféře) například i dlouhé planetární vlny, jež souvisejí 

s rotací a tvarem Země a mají vliv mimo jiné na oceánskou cirkulaci. 

Obr. 9: Kelvin-Helmholtzův tvar oblaku. Zdroj: Clarke (2013). 
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 Mezi horizontální vlnové systémy lze zařadit i tzv. Kármánovu vírovou stezku. 

Ta vzniká střídavým odtrháváním vírů v závětří válcovité překážky, dochází-li k jejímu 

obtékání v určité oblasti Reynoldsových čísel (viz kap. 2.2.3). Tento jev může mít destruktivní 

účinky na některé stavební konstrukce a je například také příčinou ,,zpívání“ telefonních drátů 

(Lasovský, 2014). Kármánova vírová stezka může vznikat i obtékáním některých izolovaných 

ostrovů či hor, jak je patrné z obr. 10. Vzhledem k závislosti na tvaru překážky se pak systém 

vírů objevuje opakovaně na určitých místech světa. Těmi jsou například Kapverdy, Kanárské 

ostrovy, ostrov Guadalupe západně od Kalifornského poloostrova, Aleutské ostrovy či ostrovy 

Juana Fernándeze západně od chilského pobřeží (NASA, 2012).  

 

Obr. 10: Kármánova vírová stezka. Ostrovy Juana Fernándeze. Zdroj: 

NASA (2014a). 
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3 CHARAKTERISTIKA VLNOVÉHO PROUDĚNÍ  

Vznik závětrného vlnového systému je podmíněn prouděním vzduchu přes orografickou 

překážku. Nezbytnou podmínkou vzniku je tedy nejen určitý charakter vzduchové hmoty 

v proudící vrstvě, ale současně také jisté vlastnosti samotné překážky, kterou bývá nejčastěji 

horské pásmo. Při splnění všech podmínek vzniku pak může systém vlnového proudění sahat až 

k horní hranici troposféry. Vzhledem k počtu požadovaných vstupních podmínek vzniku tohoto 

typu proudění není jeho výskyt až tak častý, jak by se dalo očekávat, kdyby vycházel jen 

z dynamiky vzduchové hmoty. 

3.1 Meteorologické podmínky vzniku 

3.1.1 Míra stability vertikálního zvrstvení 

Je-li zvrstvení stabilní, vzduch má tendenci odolávat vertikálnímu přemisťování. Pokud je 

při svém horizontálním pohybu nucen stoupat přes překážku, snaží se za ní vrátit zpět 

do původní hladiny. To způsobí oscilaci vzduchové hmoty kolem této hladiny, než se v ní 

v určité vzdálenosti za překážkou nakonec ustálí. Při výskytu instability v nějaké vrstvě dojde 

k narušení kontinuality proudění, což může vést ke zhroucení celého vlnového systému, neboť 

labilizací se mění vlastnosti vzduchové hmoty. Narušit proudění může například termická 

konvekce, proto je u nás výskyt vlny vázán především na období podzimu a zimy. Může se však 

vyskytnout i v létě v nočních a ranních hodinách, než se začne zemský povrch opět prohřívat 

(Horák, 2005). 

 Perioda oscilace závisí na stabilitě zvrstvení. Při teplotním gradientu 0,65 °C/100 m je 

tato perioda u nenasyceného vzduchu 590 s. S rostoucí stabilitou se perioda zkracuje – například 

při teplotní inverzi -5 °C/100 m je perioda oscilace asi 280 s (Horák, 2005). 

 Stabilitní podmínky uvnitř vzduchové hmoty mohou být podle Horáka (2005) změněny 

také při kondenzaci, při které se projeví vlhkost vzduchu. Pokud vertikální adiabatické 

přemístění vzduchové vrstvy způsobí její nasycení, dojde k výskytu potenciální instability 

atmosféry (Řezáčová et al., 2007). Při kondenzaci vyvolané adiabatickým ochlazením pak roste 

v průběhu výstupu potenciální teplota ve spodní části uvažované vrstvy rychleji než v části 

horní, což způsobí pokles stability dané vrstvy (Sobíšek et al., 1993).  

 To může vést ke zhroucení vlnového systému. K uvedené změně stabilitních podmínek 

častěji vede kondenzace při vyšších teplotách a vyšším množství uvolněné energie během 

skupenské přeměny. Oblak altocumulus lenticularis, typický projev vlnového proudění (viz kap. 

3.4.4), vzniká při menší teplotě a nižším tlaku, kdy se již nasycená adiabata blíží nenasycené, 

vlnový systém proto zhroutit nemusí. K jeho zhroucení vlivem lability způsobené nasycením 

vzduchu vodní parou může teoreticky dojít při teplotním gradientu v rozmezí 0,6-1 °C/100 m 

(Horák, 2005). 
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3.1.2 Rychlost a směr větru 

Pro vznik vlny je ideální kolmý směr větru na překážku. Stáčení větru s výškou by nemělo 

překročit 30 ° od kolmého směru v úrovni vrcholu překážky, jinak dojde k prostorové deformaci 

vlny (Kerum, 2006, Horák, 2005). Čím více se směr proudění blíží kolmici k hřebeni, tím je 

vznik vlny pravděpodobnější. Změna směru větru s výškou má podle Horáka (2005) na udržení 

vlnového systému podobný vliv jako pokles rychlosti větru s výškou. 

 Dále je nutné, aby horizontální pohyb vzduchu dosahoval alespoň tzv. kritické rychlosti, 

tedy zhruba 10 m/s. S rostoucí výškou pak nesmí rychlost klesat. Musí zůstat stejná jako 

v úrovni hřebene, nebo ideálně s výškou růst. 

 V podmínkách Mezinárodní standardní atmosféry (MSA), zjednodušeného modelu 

zemské atmosféry, je perioda kmitu vzduchové částice rovna 590 s. Známe-li navíc rychlost 

větru v úrovni hřebene, pak lze určit vlnovou délku vzniklé orografické vlny. Při rychlosti větru 

10 m/s by byla vlnová délka rovna 5 600 m. Tato vlnová délka se nazývá přirozenou vlnovou 

délkou pro konkrétní vrstvu vzduchu, není ovšem vlnovou délkou závětrného vlnění za reálnou 

překážkou. V případě zvýšení stability atmosféry dochází ke snížení doby periody kmitu, proto 

se při stejné rychlosti větru zkracuje i přirozená vlnová délka. V případě inverzního zvrstvení 

s teplotním gradientem -5 °C /100 m je doba periody kmitu 280 s, přirozená vlnová délka bude 

tedy při stejné rychlosti jen 2 800 m. V reálné atmosféře často existuje více vrstev s různou 

přirozenou vlnovou délkou. Pro vznik závětrné vlny je však nezbytně nutné, aby ve vyšších 

vrstvách byla přirozená vlnová délka větší než ve vrstvách nižších. To bývá při konstantním 

vertikálním gradientu teploty splněno při vzrůstající rychlosti větru s výškou (Horák, 2005). 

Za předpokladu konstantního teplotního gradientu Horák (2005) na následujících třech situacích 

popisuje vliv změn rychlosti větru s výškou na systém vlnového proudění. 

 Rychlost větru se s výškou nemění (obr. 11a): s výškou se nemění ani přirozená vlnová 

délka. Vlnová energie se šíří lineárně. Energie z konkrétní vybrané vrstvy vzduchu se 

ztrácí. 

 Rychlost větru s výškou roste (obr. 11b): přirozená vlnová délka se s výškou 

prodlužuje. Vlnová energie šířící se z bodu na zemi ,,ohýbá“ proudnice ve směru větru. 

Silnější vítr ve vyšších vrstvách udrží vlnovou energii uvnitř vrstvy, což vede 

k rezonančnímu zesilování určitých vlnových délek, přetrvání a šíření vlny dále 

od zdroje. 

 Rychlost větru s výškou klesá (obr. 11c): přirozená vlnová délka se s výškou zkracuje. 

Vlnová energie se pak z dané vrstvy vytrácí rychleji. Vlna se začne napřimovat, až se 

nakonec zhroutí. 
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3.1.3 Vertikální mohutnost proudící vrstvy 

Vertikální mohutnost je rozsah vrstvy vzduchu proudícího nad vrcholem překážky. Tuto vrstvu 

tvoří z hlediska směru i síly stejnorodé proudění. Za překážkou se rozměry systému proudění 

zmenšují, pokud se snižuje výška proudící vrstvy pod určitou hranici (Förchtgott, 1952).  

 Maximální výšku, kde se ještě při neomezené výšce proudící vrstvy uplatňuje systém 

proudění v závětří překážky, Förchtgott (1952) nazývá horní mezní hodnotou. Spodní mezní 

hodnota pak označuje nejmenší výšku vrstvy proudící nad vrcholem překážky, nutnou pro vznik 

tvaru proudění. 

 Každý vlnový systém je s výškou tlumen, slabé vlny proto ke svému šíření nevyžadují 

velký rozsah proudící vrstvy, zatímco silné vlnové proudění je úměrně podmíněno větší 

vertikální mohutností (Gavlovský, 1993). Je-li převýšení proudící vrstvy nad hřebenem 

označeno H a převýšení příslušného hřebene h, pak lze při znalosti výšky proudící vrstvy H + h 

a průměrné rychlosti větru v této vrstvě určit typ proudění, který vznikne v závětrném prostoru. 

V závětří dlouhého hřebene s rozdílnými hodnotami převýšení h je možný výskyt několika typů 

proudění současně (Förchtgott, 1952). 

Obr. 11: Vliv změny rychlosti větru s výškou 

na vlnový systém. Zdroj: Horák (2005). 
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3.2 Orografické podmínky vzniku 

Kromě vlastností vzdušného proudu má podstatný vliv na tvorbu závětrné vlny také charakter 

horské překážky. Osamocené kopce mají na rozruch vzdušného proudu menší vliv než dlouhá 

horská pásma. Výraznější vlna vznikne, je-li závětrný svah spíše strmý než pozvolný, 

a návětrný svah pak až takový význam při vzniku oscilací nemá (Gavlovský, 1993). To je 

důvod, proč vlnové proudění může v některých případech vzniknout i bez přítomnosti horského 

hřebene. Takovým případem může být zaříznuté údolí řeky. Förchtgott (1952) uvádí, že 

v Česku byla vlna vzniklá nad údolím řeky pozorována například v blízkosti letiště Točná, kde 

příkrý západní svah údolí Vltavy s převýšením 100 m umožňuje vznik vlnového systému 

o délce vlny asi 1 km.  

 Pro výraznější oscilace je důležitá i členitost povrchu na závětrné straně překážky. 

Vyskytují-li se zde terénní nerovnosti srovnatelné s výškou horského hřebene, může dojít 

k útlumu oscilace a vznikne tak pouze první vlna (Gavlovský, 1993). Existují však případy, kdy 

další překážka rovnoběžná s hřebenem vlnové proudění zesiluje. Vlnová délka závětrné vlny 

tvarem a převýšením překážky ovlivněna není, její amplituda však ano (Horák, 2005). Vliv 

šířky a rozmístění překážek na velikost amplitudy závětrné vlny Horák (2005) a Gavlovský 

(1993) znázorňují na následujících případech, kde vlnová délka je ve všech případech stejná. 

 Překážka je vzhledem k vlnové délce příliš úzká: částice vzduchu se příliš nerozkmitají 

a výsledná amplituda je malá (obr. 12a). 

 Šířka překážky odpovídá vlnové délce: amplituda vlny je velká a vlnové proudění 

zasáhne do větších výšek vzduchové vrstvy (obr. 12b). 

 Překážka je vzhledem k vlnové délce příliš široká: závětrný svah je příliš pozvolný, což 

nedovoluje vzduchovým částicím dostatečné ,,zhoupnutí“ za překážkou a výsledná 

amplituda je malá (obr. 12c).  

 Dvě překážky za sebou v celém násobku vlnové délky: interferencí se amplituda vlny 

za druhou překážkou zvětší (obr. 12d). 

 Dvě překážky za sebou v neceločíselném násobku vlnové délky: k interferenci nedojde 

a nastává útlum oscilace (obr. 12e). 

 

Obr. 12: Vliv šířky a rozmístění překážek na amplitudu vlny. Zdroj: Horák (2005). 
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 Nastane-li druhý z výše uvedených případů, tedy kdy šířka překážky odpovídá vlnové 

délce, pak vyšší překážka teoreticky způsobí větší amplitudu vlny. Reálně však vyšší pohoří 

bývají i širší a širší překážka potřebuje větší vlnovou délku. Ta bývá spojena se silnějším 

větrem, pro dosažení větší amplitudy vlny je tedy nutný silnější vítr. To znamená, že za menším 

pohořím často vznikne vlna o větší amplitudě i při slabším větru, než je nutný pro stejnou 

amplitudu vlny za vyšším pohořím, a vlna za nižší překážkou tedy takto dosáhne větších výšek 

(Horák, 2005). Důležitá je zde ale podle Förchtgotta (1952) i výška proudící vrstvy – u hřebenů 

s malým převýšením stačí pro vznik vlnového proudění kromě menší rychlosti větru také menší 

rozsah proudící vrstvy. V případě pohoří s velkým převýšením se často jedná o rozsáhlý horský 

masiv, který vyžaduje vertikálně mohutný a silný vzdušný proud. 

 Tvar překážky má také vliv na existenci vírů či rotorů za hřebenem. Ty mohou vznikat 

u velmi členitých hřebenů nebo hřebenů s ostrou hranou v závětří, kdy proudnice při určité 

rychlosti větru už nestíhají kopírovat tvar hřebene. Jsou-li rotory či víry bezprostředně 

za překážkou, podle Horáka (2005) často vhodně doplňují její tvar a vlna se pak tvoří za těmito 

rotory či víry spojenými s překážkou (obr. 13). 

 

 Kromě tvaru překážky dále závětrnou vlnu podle Gavlovského (1993) ovlivňuje 

i zakřivení překážky vzhledem  k přitékajícímu vzduchu. Konvexní tvar překážky částečně 

umožňuje obtékání vzduchu po jejích stranách, což může oslabovat proud vzduchu 

nad překážkou. Konkávní tvar tomuto zabraňuje, při stejných podmínkách proudění tedy 

za konkávní překážkou vzniká vlna výraznější (obr. 14). 

 

Obr. 13: Doplnění tvaru překážky rotorem či vírem. Zdroj: Horák (2005). 

Obr. 14: Vliv zakřivení překážky na obtékání vzduchu. Levý obrázek 

představuje konvexní tvar překážky, pravý obrázek tvar konkávní. Zdroj: 

Gavlovský (1993). 
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3.3 Vlastní tvar vlny 

Vlnová energie, vyvolaná přítomností vhodného terénu, se může šířit i do vysokých vrstev 

atmosféry, aniž by překážka musela mít extrémní převýšení. Takový typ vlny nazýváme 

vertikálně se šířící vlnou. Za jiných atmosférických podmínek může být většina vlnové energie 

naopak zachycena ve vrstvě blízké povrchu terénu za překážkou a vlnové proudění se pak šíří 

dále od překážky v horizontálním směru. Tento jev je označován jako ,,trapped lee wave“, 

v překladu zachycená vlna (Markowski, Richardson, 2010). 

3.3.1 Vertikálně se šířící vlna 

Ke vzniku vertikálně se šířící (obr. 15) vlny dojde, když se rychlost větru nad překážkou 

nezvětšuje dostatečně rychle a zároveň stabilita vzduchové vrstvy s výškou roste. Ve směru 

větru se často tvoří cirry (Muller, 2007). Objevuje-li se samostatný oblak altocumulus 

lenticularis (viz kap. 3.4.4), může být podle Durrana (2003) jeho vznik spojen právě s tímto 

typem vlny (obr. 16). Vertikálně se šířící vlna se většinou s výškou sklání proti směru větru 

a její amplituda v tomto směru zesiluje. V těchto případech může způsobit silné turbulence 

i letadlům letícím ve vysokých hladinách a nemusí se projevit žádnou oblačností. V extrémních 

případech byl dosah tohoto typu vlny zaznamenán i ve výškách nad 70 km (Xue, 2007). 

 

3.3.2 Zachycená vlna 

Z anglického termínu trapped lee wave lze podle Řezáčové et. al (2007) tento typ vlny přeložit 

jako zachycená, ukotvená či upoutaná vlna. Zachycená vlna vzniká v případech, kdy rychlost 

větru s výškou roste a zároveň s výškou dochází k poklesu stability vzduchové hmoty, proto se 

vlnová energie šíří spíše horizontálně (Muller, 2007). Tento typ je znázorněn na obr. 17 a je mu 

věnována většina práce, nebude zde tedy dále rozveden. 

 V reálu se mohou vyskytovat také kombinace obou typů (Horák, 2005). To je důvod, 

proč se někdy při bezmotorových letech ve vlně (viz kap. 3.6) stává, že stoupání v první vlně 

za překážkou funguje, zatímco pro nalétnutí stoupání ve větší výšce je nutné se navzdory 

předpokladům přesunout dále od hřebene, jak naznačuje obr. 18. 

Obr. 15: Vertikálně se šířící vlna. Upraveno 

podle: Durran, Klemp (1983).  

Obr. 16: Samostatný výskyt oblaku altoculumus 

lenticularis. Laguna Verde, Bolívie. Zdroj: Mühr 

(1998). 
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3.4 Oblačnost doprovázející vlnové proudění 

Vlivem deformace vzduchové vrstvy během přetékání přes překážku vzniká charakteristická 

oblačnost, díky které také můžeme přítomnost vlnového proudění ze země rozpoznat. Pomocí 

oblačné struktury můžeme odhadnout jeho minimální dosah, délku vlny či polohu výstupné 

a sestupné složky (Gavlovský, 1993). Oblaky působí statickým dojmem, neboť se zdá, že jsou 

stále na stejném místě, ve skutečnosti se však jedná o dynamický jev za silného větru. Oblaky 

totiž neustále vznikají a zanikají (Pajr, Pátek, 2008). Pokud však příslušná vzduchová vrstva 

není dostatečně nasycena vlhkostí, vlnový systém se stává nečitelným, přestože může ve stejné 

intenzitě fungovat i bez viditelných známek existence (Förchtgott, 1952).  

3.4.1 Fénová oblačnost 

Ve spodní vrstvě vzduchu na přední straně hřebene vzniká fénová oblačnost (obr. 19) – nízká 

vrstva oblaků zakrývající vrcholky hřebene a rozpouštějící se při nuceném sestupu podél 

závětrných svahů (Förchtgott, 1952). Tato oblačnost může být v některých případech i nad 

vrcholem hřebene, o vzdálenosti od něj rozhoduje členitost terénu a vlhkost vzdušného proudu. 

Vertikální rozsah fénové oblačnosti závisí na převýšení návětrné strany hřebene a opět 

na vlhkosti vzduchu. Na návětrné straně může docházet k vypadávání srážek (Kdér, 1979). 

 Horní hrana fénové oblačnosti je zpravidla hladká a v některých případech modeluje 

tvar hřebene. Někdy může v průběhu dne s přibývající teplotou získat kupovitý charakter, až 

přejde v hradbu oblaků, ze kterých vypadávají srážky na závětrné straně. Při přechodu těchto 

přeháněk pak zpravidla dojde k zániku vlnového proudění v přízemní vrstvě, zatímco ve vyšších 

vrstvách může trvat i nadále, ačkoliv je do určité míry utlumeno. Po přechodu přeháněk se 

vlnové proudění začne znovu obnovovat a tento jev se může během dne ještě opakovat (Kdér, 

1979). 

 Závětrná strana fénové oblačnosti, tzv. fénová zeď (obr. 20), je stacionární. Hladina, 

ze které se vypařuje poslední vrstva oblačnosti, se tedy nemění, pokud se nezmění vlastnosti 

Obr. 17: Zachycená vlna. Upraveno podle: Durran, 

Klemp (1983). 

Obr. 18: Kombinace zachycené a vertikálně se 
šířící vlny. Zdroj: Horák (2005). 
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vzduchového proudu. Tato část fénové oblačnosti často stéká po svahu a má vláknitý charakter 

(Kdér, 1979). 

 Fénová oblačnost vzniká adiabatickým ochlazováním vzduchu nasouvajícího se 

na hřeben. Dosáhne-li proudící vzduch stavu nasycení, dochází k vývoji oblaku a vypadávání 

srážek. Celkový obsah vlhkosti ve vystupujícím nasyceném vzduchu tedy klesá 

a při adiabatickém oteplování vzduchu sestupujícího za horským hřebenem se oblačnost 

rozpouští. Do údolí pak proudí relativně teplý a suchý vzduch, označovaný jako fén. Tento jev 

je typický pro alpskou oblast, odkud se označení fén také rozšířilo (Řezáčová et al., 2007).  

 Podle UCAR (2004) je však toto tradiční vysvětlení nepřesné, ačkoliv se 

v meteorologické literatuře běžně uvádí jako příčina zmíněného oteplení vzduchu proudícího 

ze svahu do údolí. Popsaná příčina k oteplení vzduchu jen přispívá. Vypařování srážek naopak 

způsobuje ochlazování sestupujícího vzduchu a k oteplení na úpatí závětrného svahu dochází 

spíše v souvislosti s dynamikou proudícího vzduchu, který může bránit tvorbě přízemní oblasti 

chladného vzduchu v závětří, posouvat ji dále od svahu nebo neustálým promícháváním 

vzduchu bránit vzniku chladné přízemní vrstvy vzduchu během noci. 

 

3.4.2 Fénové oko 

Při značném nasycení vzduchu, kdy je výška základen oblačnosti nízko nad terénem a obloha je 

úplně nebo převážně zakryta oblačností, bývá jediným ze země viditelným projevem vlnového 

proudění úzká bezoblačná mezera mezi fénovou zdí a prvním rotorem. Tento bezoblačný pruh 

označujeme jako tzv. fénové oko (Kdér, 1979), případně fénová mezera či okno (Sobíšek et al., 

1993). Fénové oko vzniká suchoadiabatickým ohříváním vzduchu v sestupném fénovém 

proudění za překážkou, avšak ve větší výšce, než je výška této překážky (Sobíšek et al., 1993).  

 Dochází-li během dne k labilizaci vzduchu, nabývá původně hladká horní hrana fénové 

oblačnosti kupovitějšího charakteru, zvyšuje se a posouvá dále do závětří. Pokud současně 

Obr. 19: Výskyt fénové oblačnosti nad hřebenem 

hor. Upraveno podle: Durran, Klemp (1983). 
Obr. 20: Fénová zeď. Autor: Axel Hennig. 
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slábne vítr, z opačné strany se přibližuje rotor směrem k hřebenu. Fénové oko se tak postupně 

zmenšuje, až zanikne úplně (Kdér, 1979). 

3.4.3 Rotorová oblačnost 

Přízemní řada pravotočivých válcových vírů v závětří překážky nutí vzduchovou hmotu opět 

k prudkému výstupu a tím při dostatečné vlhkosti i k nové kondenzaci vodní páry. Tak vzniká 

charakteristický oblak (obr. 21), zvaný rotorový (Förchtgott, 1952). Jeho typickým tvarem je 

stacionární oblačný válec s vodorovnou osou, která je rovnoběžná s horským hřebenem. Protože 

se na návětrné straně válce v oblasti výstupného proudu stále tvoří a na závětrné straně v oblasti 

sestupu vzduchu zaniká, zdá se, že se oblak otáčí kolem osy. Tento dojem vyvolává rychlý 

pohyb horní části rotoru ve směru větru, zatímco spodní část se pohybuje opačně, směrem 

ke hřebeni. Rotor je místem s velmi silnou turbulencí a přechod z turbulentního do ustálenějšího 

pohybu bývá poměrně ostrý (Kdér, 1979). V rotoru dochází k prudkým změnám směru 

a rychlosti větru, s nárazy často přesahujícími 20 m/s, a k místním variacím atmosférického 

tlaku, které mohou v extrémních případech u zemského povrchu dosahovat hodnot až několika 

hektopascalů. Z těchto důvodů jsou rotory nebezpečné nejen pro leteckou činnost, ale také 

pro dopravu či energetiku (Sobíšek et al., 1993).  

 Základna oblaku je většinou rovná a tmavá, takže může spolu se svým kupovitým 

tvarem připomínat oblaky cumulus nebo stratocumulus. Jindy je však známkou existence rotoru 

jen velmi řídká oblačnost, neodborně někdy nazývaná bezbarvou chmurkou. Rotorová oblačnost 

může být tvořena jak jednotlivými oblaky seskupenými v řadě, tak i víceméně souvislými 

oblačnými pásy. Délka rotoru je různá a závisí na typu vlny, délce a orientaci hřebene vzhledem 

k proudění a na vlhkosti vzduchu. V oblasti návětrné hrany rotoru, a to i pod úrovní vlastní 

základny, jsou často patrné prudce vystupující oblačné čáry, jejichž vertikální pohyb prozrazuje 

velké rychlosti proudícího vzduchu. Tyto čáry také představují oblast silné turbulence 

(Kdér, 1979). 

Obr. 21: Rotorová oblačnost. Zdroj: vlastní archiv. 
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 Základny rotorů leží většinou v úrovni hřebene nebo mírně pod ní, vrcholy pak bývají 

v různých výškách nad hřebenem. Podle vzdálenosti rotoru od hřebene lze odhadnout vlnovou 

délku proudění, ne však výšku, jaké vlnový rozruch dosahuje. Nelze obecně říci, že čím více je 

rotor vzdálen od hřebene a čím rovnější je jeho návětrná hrana, tím větší dosažitelnou výšku 

můžeme předpokládat. To samé platí i o odhadu výšky na základě mohutnosti rotoru, kdy sice 

při výskytu méně výrazného, ale od hřebene vzdálenějšího rotoru může vlnový rozruch 

dosahovat větší výšky než v případě výskytu mohutně vyvinutého rotoru ležícího v blízkosti 

hřebene. Samotný rotor zkrátka ještě nic nevypovídá o chování proudící vrstvy ve výšce. Lze 

však říci, že čím je rychlost proudění větší, tím dále od hřebene se bude rotorová oblačnost 

nacházet (Horák, 2014a). 

3.4.4 Altocumulus lenticularis 

Nejtypičtejší vlnovou oblačností, která zároveň charakterizuje hladké neturbulentní proudění 

ve výškách nad přízemní vrstvou s rotory, jsou výrazně protáhlé oblaky čočkovitých tvarů, jež 

se táhnou rovnoběžně s pohořím (obr. 22). Tyto orografické oblaky se nazývají altocumulus 

lenticularis (Ac lent). Vznikají na hřebenech jednotlivých vln v oblasti výstupu vzduchového 

proudu a v oblasti jeho sestupu zase zanikají (Kdér, 1979). Kdekoliv dochází k výstupnému 

pohybu, tvoří se při dostatečné vlhkosti vzduchu oblak (Řezáčová et al., 2007). Protože se 

v případě vlnového proudění jedná o stojaté závětrné vlny, jednotlivé vlny nemění svou polohu 

vůči zemi, a tak i tyto oblaky vypadají stacionárně. Přesto lze u nich detailním pozorováním tak 

jako u rotorů určitý periodický pohyb zjistit (Kdér, 1979). 

 Výška jejich výskytu je různá, obecně závisí na převýšení závětrné strany hřebene. 

Například za hřebeny velikostního řádu Krkonoš se obvykle vyskytují ve výškách 5 až 8 km, 

za Vysokými Tatrami mohou být pozorovány ve výškách kolem 10 km (Kdér, 1979). Vertikální 

mohutnost bývá podle Gavlovského (1993) řádově i stovky metrů. 

 Na prvním hřebenu vlny se nejčastěji vyskytuje nejvýraznější a nejbohatší oblačnost. 

V závislosti na průběhu vlhkosti a velikosti amplitudy s výškou se pak mohou tvořit oblaky 

Ac lent v několika patrech nad sebou (Kdér, 1979). To je způsobeno diskontinuitami 

ve vertikálním zvrstvení relativní vlhkosti, což vede ke vzniku prohnuté základny oblaku a jeho 

vrstevnaté struktuře, jevící se právě jako naskládání několika oblaků nad sebou. Každá vrstva 

pak má vlastní výstupnou kondenzační hladinu (Řezáčová et al., 2007). Jednotlivá patra jsou 

od sebe buď zcela oddělena, nebo jejich střední části splývají a vytvářejí tak jeden vertikálně 

mohutný čočkovitý oblak (obr. 23), ze kterého v různých výškách vystupují návětrné hrany 

jednotlivých pater (Kdér, 1979). 

 Tvoří-li se oblaky Ac lent také na hřebenech dalších vln v závětří, vyskytují se podle 

průběhu vlnového pohybu víceméně v pravidelných vzdálenostech od sebe. Často je však 

výrazný pouze oblak první vlny za hřebenem a další oblaky pak mohou přecházet v souvislou 

vrstvu oblačnosti, u které se vlnový pohyb projevuje střídáním světlejších a tmavších pásů 

rovnoběžných s pohořím. Vytváření oblaků Ac lent na větším počtu hřebenů vln daleko 

v závětří lze pozorovat jen výjimečně. V rozsáhlém horském terénu s několika výraznými, různě 
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orientovanými horskými hřebeny se mohou čočkovité oblaky vyskytovat v nepravidelném 

uspořádání i tvaru. Vlnové rozruchy vyvolané jednotlivými horskými hřebeny se totiž vzájemně 

zesilují či ruší, někdy však může být nepravidelnost uspořádání a tvarů oblaků způsobena také 

změnou rychlosti a směru větru v různých výškách (Kdér, 1979). 

 Podle mohutnosti a tvaru oblaku Ac lent lze relativně odhadnout stoupání, které se 

před jeho návětrnou hranou bude vyskytovat. Je-li oblak plochý a vertikálně málo vyvinutý, 

můžeme očekávat spíše menší stoupání, než když je úhel jeho návětrné hrany větší. Tento 

poznatek je využíván při bezmotorových letech v závětrné vlně. Samotná existence oblaku 

Ac lent tedy ještě nerozhoduje o využitelnosti stoupání při letu (Pajr, 2014). 

 Ačkoliv je oblak Ac lent typickým projevem vlnového proudění, vznikající důsledkem 

orograficky vynucených výstupů (Řezáčová et al., 2007), nemusí být jeho výskyt s tímto 

prouděním vždy spojen (viz kap. 2.3.2). Podle Sobíška et al. (1993) se oblak může někdy 

vyskytovat mj. také v souvislosti s předchodem studené fronty druhého druhu. 

 

3.4.5 Cirrus 

Častým jevem doprovázejícím vlnové proudění je zvláště za mohutnými horskými hřebeny 

výskyt cirrovité oblačnosti (Ci), složené z ledových krystalků (Gavlovský, 1993). Tyto oblaky 

vysokého patra mají vláknitý vzhled a tak jako z oblaků Ac lent, nad kterými se cirry nacházejí, 

z nich nevypadávají srážky (Sobíšek et al., 1993). Základna cirrů je obvykle ve výšce 

6 až 12 km (Řezáčová et al., 2007). 

3.4.6 Perleťové oblaky  

Křižuje-li dráha vzduchové hmoty tvořené mohutnou vrstvou se silným, homogenním větrem 

oblasti s vysokým horstvem, může podle Förchtgotta (1952) zasáhnout vliv mechanické 

turbulence do velmi vysokých hladin. V důsledku rozkmitání vzduchu v troposféře se pak 

Obr. 22: Altocumulus lenticularis. Zdroj: vlastní 

archiv. 

Obr. 23: Altocumulus lenticularis tvořený několika 

patry. Autor: Pierre Debes. 
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mohou ve stratosféře vzácně vyskytnout tzv. perleťové oblaky (obr. 24), vznikající podobným 

způsobem jako oblaky Ac lent (Skřehot et al., 2005). 

 Perleťové oblaky se podobají oblakům druhu Ci nebo Ac lent, avšak projevuje se u nich 

výrazná irizace, která jim dává perleťový vzhled. Ta je nejvýraznější, když Slunce klesne 

několik stupňů pod obzor. Perleťové oblaky se nacházejí ve výškách 20 až 30 km. Nejčastěji 

jsou pozorovány za hornatými oblastmi Skandinávie, Kanady a Aljašky, ale i tam jen velmi 

vzácně (Sobíšek et al., 1993).  

 Fyzikální složení perleťových oblaků zatím není jednoznačně známo, ale předpokládá 

se, že se skládají z velmi malých přechlazených vodních kapek (Sobíšek et al., 1993). Příčinou 

duhového zabarvení rovnoběžných pásů může být podle Skřehota et al. (2005) změna poloměrů 

kapiček od nejmenších na návětrné straně oblaku, přes největší uprostřed a opět se snižující 

poloměry směrem k závětrné straně. Narůstání nejmenších kapiček by pak bylo spojeno 

s postupně se měnícím spektrem barev.   

 

3.5 Historie objevování vlnového proudění 

Poprvé bylo ustálené stoupání za horskými hřebeny včetně vlnového charakteru proudění 

pozorováno v období první světové války. Bezmotorové létání (plachtění) tehdy ale v podstatě 

ještě neexistovalo a pro vojenské letectví nebyl tento jev vyhodnocen jako prakticky využitelný, 

proto v té době neproběhl žádný další výzkum. Na začátku dvacátých let se proudění 

za horskými hřebeny stalo předmětem zájmu meteorologů, potvrdil se jeho vlnový charakter 

a byly provedeny výzkumné lety, při kterých byl zjištěn dosah stoupání minimálně do 4 000 m 

(Pajr, Pátek, 2008). 

Obr. 24: Perleťové oblaky ve výšce 22 km nad Islandem. 

Zdroj: NASA (2014b). 
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 Největšího rozmachu se po první světové válce dočkalo plachtění v Německu, kterému 

Versailleská smlouva silně omezila stavbu a používání motorových letadel, avšak létání 

bez motoru nijak omezeno nebylo (Rýdl, 2011). Možná právě proto patří první vlnové lety 

německým plachtařům. Wolf Hirth, německý letec, konstruktér větroňů a autor učebnic 

o plachtění, působil v roce 1931 v plachtařské škole Grunau (dnešní polský Jeżów Sudecki, 

obr. 25) u Jelení Hory. Byl upozorněn ředitelem meteorologické observatoře u Wrocławi 

na výskyt oblaků altocumulus lenticularis s tím, že jejich výzkum by mohl být užitečný 

pro plachtění. K žádným přínosným výzkumům tehdy ale nedošlo a v Grunau se i nadále létalo 

jen s využitím svahu a termiky (Pajr, Pátek, 2008). 

 

 18. března 1933 vzlétl plachtař Hans Deutschmann pomocí gumového lana 

ze svahového letiště v Grunau za silného jižního větru. Nečekaně dosáhl překvapivé výšky 

a při letu proti větru nad město Jelení Hora stále stoupal. Hirth situaci sledoval z letiště a nechal 

se motorovým letadlem v jiném větroni dovléci přímo do stoupání, které evidentně nebylo 

svahového ani termického původu. Oba plachtaři dosáhli výšky 1 400 m nad letištěm. Zjistili, že 

mimo rozsáhlou oblast se stoupáním až 4 m/s se zde nacházejí oblasti s klesáním o podobné 

vertikální rychlosti, ale vzestupná oblast fungovala stabilně a umožňovala opětovně získat 

ztracenou výšku. Deutschmannův let trval více než 2 hodiny. Podle dobového náčrtu 

pravděpodobně oba létali v druhé vlně za hřebenem Krkonoš. Hirth o tomto průkopnickém letu 

napsal do novin článek, v němž jev označil dodnes užívaným a poměrně výstižným výrazem 

dlouhá vlna. Tyto první lety však neprobudily žádný velký zájem. Bylo dosaženo výšky zhruba 

úrovně hřebene a navíc se zdálo, že pro tento jev musí nastat velmi zvláštní meteorologické 

podmínky. Pozornost plachtařů se tak na dalších pár let stále upírala na nedávno objevené 

možnosti přeletů v termice (Pajr, Pátek, 2008). 

Obr. 25: Letiště v Grunau roku 1939. Zdroj: Fotopolska (2010). 
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 Nicméně plachtaři z Grunau i nadále poznávali potenciální možnosti létání ve vlně. 

V noci na 10. května 1937 se mimořádně vysoko utvořil oblak altocumulus lenticularis. Ráno se 

letci Wagnerovi podařilo na druhý pokus nalétnout do stoupání, pomocí kterého se dostal 

do výšky přes 6 000 m nad letištěm. Na této hodnotě končil rozsah jeho výškoměru, oblak 

přitom ale zůstával ještě několik kilometrů nad ním. Wagner nebyl vybaven kyslíkem, a tak 

při dalším stoupání ztratil vědomí, ve výšce 4 000 m se opět probral a nakonec přistál 50 km 

od letiště. Důkazem dosažené výšky zůstal barograf s pisátkem zaraženým nad horním okrajem 

záznamového válce, jenž byl kalibrovaný také jen na 6 000 m. Stejný den se dalším šesti 

pilotům podařilo dosáhnout výšky přes 5 000 m. O jedenáct dní později pak dosáhl Paul Steinig 

přes dýchací potíže a bolesti hlavy již řádně zaznamenaného rekordního převýšení 5 716 m 

nad místem vypnutí z aerovleku, tedy nadmořské výšky asi 6 700 m. Vlnové proudění ten den 

fungovalo za jižního větru o rychlosti 15 až 20 m/s. 21. listopadu 1938 dosáhl Erwin Ziller 

výšky 8 600 m, pro silný chlad (-40 °C) a nastávající soumrak však musel let předčasně ukončit. 

V následujícím období už měla Evropa jiné starosti, než je sledování plachtařských výkonů 

(Pajr, Pátek, 2008). 

 Po roce 1945 byla tradice vlnového létání na severní straně Krkonoš oživena polskými 

plachtaři, na jižní straně se k nim přidali plachtaři českoslovenští (Pajr, Pátek, 2008). Ti poprvé 

využili letu ve vlně v létě 1946 při plachtění v Hodkovicích nad Mohelkou. Poznatky o vlnění 

v prostoru za Ještědem přinesl srpen 1947, kdy zde byla plachtaři vykonána cenná pozorování 

(Förchtgott, 1952). 

 Od průkopnických začátků se využívání vlnového proudění v létání posunulo 

od dosahování rekordních výšek k dosahování maximálních vzdáleností a rychlostí. Dnešní 

doba spolu s moderními větroni a přístrojovým vybavením umožňuje využívat orograficky 

vhodné oblasti i ve velmi odlehlých a těžko dostupných místech. Vrcholné výkony se dávno 

přesunuly do světových velehor, nicméně vlna vznikající za hřebeny Krkonoš je dodnes 

plachtaři využívána, a to stále k hodnotným výkonům. V posledních letech se již podařilo 

při jedné vlnové situaci letem propojit Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, 

Soví hory, Rychlebské hory a Jeseníky. Pravděpodobně je reálné navázat i na další hřebeny dál 

na východ a pokračovat až na východní Slovensko (Pajr, Pátek, 2008). 

3.6 Využití vlnového proudění pro bezmotorové létání 

Aby byl větroň, letadlo bez pohonné jednotky, schopen během letu získávat výšku, je nutné 

cílené vyhledávání stoupavých oblastí v atmosféře. Bezmotorové létání, tedy aktivní využívání 

pouze přírodních sil k letu, začalo až ve dvacátých letech 20. století. Tehdy starty probíhaly 

pomocí gumového lana a jediným známým způsobem udržení větroně ve vzduchu bylo létání 

podél návětrných svahů. Časy letů se počítaly na minuty a vteřiny a dosažená výška se 

pohybovala jen lehce nad úrovní nafoukávaného hřebene. Občas se někomu podařilo narazit 

na stoupání, kterým byl vynesen vysoko nad svah. Tak bylo objeveno termické proudění, které 

zbavilo plachtaře závislosti na svahu a umožnilo tak plachtění prakticky kdekoliv. Letiště 
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se začala budovat v rovinách a ke vzletu větroňů začal být používán naviják nebo aerovlek, vlek 

za motorovým letadlem, což umožňovalo vzlety do větších výšek a snadnější nalétnutí 

do stoupání. Vlnové proudění jako způsob získání výšky začalo být využíváno až nakonec, 

nicméně dnes je významnou součástí plachtění a plachtařských výkonů (Rýdl, 2011). 

 Dlouhé lety ve vlně se kromě úplně odlišné podstaty vzniku výstupných proudů liší tím, 

že nejvhodnější meteorologické podmínky nastávají na podzim a v zimě, zatímco termickému 

létání patří jaro a léto. Let v závětrné vlně navíc probíhá v mnohem větších výškách, obvykle 

asi 1 000 až 6 000 m nad zemí. Tím jsou na pilota kladeny specifické nároky, jako je příprava 

na mnohdy i celodenní let v teplotách -15 °C až -30 °C, nutnost kyslíkového vybavení a velké 

kapacity baterií na pokrytí spotřeby všech přístrojů po dobu deseti i více hodin, plánuje-li uletět 

velké vzdálenosti. Dny jsou v tomto období relativně krátké, a tak je doba letu navzdory stále 

fungujícímu proudění omezena východem a západem slunce (Pajr, Pátek, 2008). V našich 

podmínkách se využívá především termického proudění, avšak ve světě existují oblasti, kde se 

k přeletům využívá hlavně letání v závětrné vlně. 

3.6.1 Start a nalétnutí do stoupání 

Start do závětrné vlny se provádí zpravidla aerovlekem, který je oproti aerovleku do termického 

stoupání mnohem náročnější a při neznalosti charakteru vlnového proudění i nebezpečnější. 

Vzlet je do značné míry ovlivněn polohou letiště vůči horskému hřebeni a tím i jeho polohou 

vůči rotorům. Nachází-li se letiště na návětrné straně hřebene, až na možný výskyt fénové 

oblačnosti, jež může starty úplně znemožnit, nebývá vzlet problematický. Většina českých 

letišť, ze kterých se do vlny startuje, se však nachází v závětří horských pásem (Kdér, 1979). 

 Větrné poměry v místě startu také závisí na poloze letiště vůči rotorům. Je-li rotor přímo 

nad letištěm, může být při zemi zjištěn jen velmi slabý vítr vanoucí směrem k pohoří. 

V opačném případě je nutné hned po vzletu počítat s náhlými změnami směru větru a jeho 

nárazy (Kdér, 1979). 

 Většina aerovleků probíhá v blízkosti rotorů. Průlet rotorem či jeho podlétávání je však 

velmi riskantní, neboť se zde pilot může setkat s různými stupni turbulence, a to od slabých 

otřesů až po prudké horizontální i vertikální nárazy, jež mohou v krajních případech letadlo 

poškodit. Turbulence obecně roste s převýšením hřebene na závětrné straně. Případy nejsilnější 

turbulence, které se projevily destrukčními účinky na letadle, se vyskytují zpravidla 

ve vysokohorských oblastech, kde je pro vyvolání vlnového rozruchu potřebná velká rychlost 

větru. Kladné i záporné nárazy se zde rychle střídají a v extrémních případech mohou dosáhnout 

i vertikální rychlosti 30 m/s. Ještě obtížnější situace pak nastane, když následkem nízké vlhkosti 

vzduchu funguje tzv. suchá vlna, tedy vlna bez doprovodné oblačnosti a tím pádem 

i bez viditelných projevů. Let je v tomto případě závislý na zkušenostech pilota, protože 

nečekaným vlétnutím do rotoru se může letadlo stát téměř neovladatelným minimálně 

z hlediska udržení výšky, a její kolísání, stejně jako kolísání rychlosti, je v blízkosti země velmi 

nebezpečné (Kdér, 1979). 
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 Kluzák také nesmí vlétnout do bezprostřední blízkosti hřebene v závětrném prostoru. 

Zde je proudění sice ustálené, nicméně silné a pouze sestupné – ve vysokohorském terénu 

i o rychlosti 15 m/s. Podle polohy rotorů lze odhadnout stoupavé pole vzduchu. Aerovlek je 

ukončen před návětrnou stranou rotoru, kdy se kluzák dostane do ustáleného stoupání. Je-li 

prouděním zanesen z návětrné strany do rotoru, kde je znovu vystaven turbulencím, nebo až 

pod zadní stranu rotoru, kde převládají sestupné proudy a kde proto  rychle ztrácí výšku, je 

nutné za zvýšené rychlosti tento prostor okamžitě opustit přímým letem proti větru, tedy kolmo 

k hřebeni. Má-li pilot ověřenou existenci dalšího rotoru ve směru větru, může nalétnout 

vzestupné pásmo tohoto rotoru a získat výšku v něm (Kdér, 1979). 

 Při správném nalétnutí vzestupného pásma před rotorem se větroň brzy ocitne nad ním. 

Ve větších výškách nad rotory je pak bezpečným ukazatelem stoupání poloha oblaku 

altocumulus lenticularis. Na jeho náběžné hraně se nachází vzestupné pásmo, na jeho odtokové 

(závětrné) hraně pak pásmo sestupné. Je-li oblak ještě vysoko nad větroněm, mohou být tato 

pásma vzhledem k horizontálnímu posunu fází vlny s výškou na jiných místech, než jaká jsou 

předpokládána (Kdér, 1979). Po nalétnutí vzestupného pásma nad rotorem pak již většina letu 

probíhá podél hřebene, a to maximálně do místa, kde hřeben končí a vlnové proudění přestává 

fungovat, protože ho nemá co vyvolat. Pokud je však vlnový systém v rozmezí délky hřebene 

víceméně stabilní, lze podél hřebene létat oběma směry ve stejném vzestupném pásmu. Během 

celého letu je vzhledem k rychlosti větru nutné vybočením vylučovat snos, jinak by byl kluzák 

snesen do sestupného pásma nebo do oblačnosti, nacházel-li by se na její úrovni. Platí však, že 

čím větší je rychlost proudění a s ní i úhel snosu vylučovaný vybočením, tím pomalejší nakonec 

přelet bude, neboť vybočením větroň zpomaluje při svém letu po plánované trati. Proto nelze 

říci, že větší rychlost větru znamená větší rychlost na trati. 

3.6.2 Přistání 

Přistání už není stěžejní částí přeletu ve vlně z hlediska výkonnostní hodnoty, avšak vzhledem 

ke specifikům vlnových letů je třeba si uvědomit určité rozdíly oproti přistání například 

po termickém přeletu. Podle charakteru letu existuje více možností, jak přelet ve vlně ukončit, 

přehlédneme-li nouzová přistání mimo letiště. Často bývá let ukončen z důvodu doznívání vlny, 

kdy je většinou možné se k letišti vrátit obvyklým způsobem. 

 Pokud se letiště nachází v závětrném prostoru hřebene a při rozhodnutí let ukončit vlna 

ještě funguje, nelze zpravidla letět po nejkratší trati k letišti, neboť by větroň prolétl všemi 

oblastmi stoupání, klesání a turbulence. Vhodné je doletět v pásmu stoupání až na konec 

hřebene a odtud teprve k letišti.  

 Funguje-li vlnění po celý den, pak je limitujícím faktorem návratu na zem čas západu 

slunce, omezující dobu letu obzvlášť v krátkých dnech zimní části roku. Zde je nutné 

si uvědomit, že v několika kilometrech nad zemí může být slunce stále viditelné, ačkoliv 

při pohledu ze země už zapadlo. Přestože větroň může za běžného letu podle pravidel pro let 

za viditelnosti země přistát i do půlhodiny po západu slunce, je vhodné čas západu dopředu 

znát, neboť návrat na letiště také nějakou dobu trvá. 
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3.6.3 Styly přeletů v závětrné vlně 

Ve výkonnostním plachtění je zpravidla cílem oblétnout předem naplánovanou trať, a to pokud 

možno co největší rychlostí. Vzhledem k využití pouze přírodních sil je však stále hodnotným 

výkonem i dosažení určitých převýšení, která jsou spojena se získáním plachtařských odznaků. 

Jedná se o hodnoty 1 000 m, 3 000 m a 5 000 m. Dosáhnout převýšení 1 000 m od vypnutí 

z aerovleku není obtížné a větroně ho běžně dosahují během termických přeletů, aniž by to byl 

účel letu. Zbývající dvě hodnoty v termice v našich podmínkách dosažitelné nejsou, ve vlnovém 

proudění ano. Nicméně pro získání převýšení 5 000 m jsou často ve světě vyhledávány jiné 

oblasti, než jsou české hory, neboť tam je možnost dostoupat do větších výšek. Pokud účelem 

letu není dosažení určité výšky, nýbrž vzdálenosti, existuje pro přelet v závětrné vlně několik 

možností. Wala et al. (1982) rozlišuje následující tři způsoby. 

 Využití závětrné vlny pro získání maximální výšky, která je letem po větru proměněna 

ve vzdálenost. 

Pohoří v tomto případě nemusí být nijak dlouhé, předpokladem pro dosažení co největší 

výšky je však kyslíkový přístroj na palubě. Stoupáním do maximální výšky se hodnota 

vertikální rychlosti postupně zmenšuje, až dosáhne nuly. Toto místo určuje horní dosah 

stoupání a z něj je možné výšku proměnit v rychlost. Ta bude během víceméně rovného 

letu po větru vysoká, uletěná vzdálenost je však omezená rychlostí proudění, dosaženou 

výškou a klouzavostí větroně. 

 Využití závětrné vlny vznikající za dostatečně dlouhým pohořím pro let podél hřebene. 

Tato možnost je vyhledávána spíše mimo naši zemi, např. v Argentině, Chile 

nebo na Novém Zélandu. Severní pohraniční hory sice tvoří jakýsi pás, který lze 

za specifických situací využít – nejčastěji přeskokem mezi závětrnou vlnou za Jeseníky 

a Krkonošemi (viz kap. 3.5 a 3.6), avšak osy jednotlivých hřebenů mezi sebou vždy 

svírají nějaký úhel. Jsou-li proto příznivé podmínky pro vznik vlnění za jedním 

hřebenem, často už nejsou příznivé pro ostatní hřebeny, neboť vlnové proudění je 

na směr proudění vůči hřebenu poměrně citlivé.  

 Získání maximální výšky v závětrné vlně během ranních hodin, ve vhodný časový 

okamžik přeměna získané výšky ve vzdálenost a navázání na vznikající konvekci. 

Tento případ je nejkomplikovanější a také nejméně využívaný. Podmínkou pro vznik 

závětrné vlny je totiž kromě jiného stabilita teplotního zvrstvení atmosféry od zemského 

povrchu až po výšku, kam vlnový systém zasahuje, zatímco pro vznik konvekce je 

nutné labilní zvrstvení alespoň v mezní vrstvě atmosféry. Proto je takový přelet možný 

jen za situace, kdy se v letním období vlivem nočního vyzařování mezní vrstva 

stabilizuje a dopoledne získá labilitu vlivem dostatečného prohřátí povrchu slunečním 

zářením. Se vznikem konvekce pak závětrné vlnění zaniká nebo je nevyužitelné. 

Protože vlnění ovlivňuje teplotní zvrstvení do značných vzdáleností od hřebene, bude 

i po jeho rozrušení nástupem konvekce využití stoupavých proudů obtížné, neboť 

sestupnými pohyby v daných úsecích vlny se příslušná vzduchová hmota ohřívá, což 
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zde brání stoupání vzdušných proudů. Stoupání tak bude turbulentní a bude se s výškou 

nepravidelně měnit. Předpovědi a plánování takových přeletů jsou velmi obtížné. 

3.6.4 Rekordní lety uskutečněné v závětrné vlně 

Díky možnostem, které lety ve vlně oproti termickým letům nabízejí, se některých rekordních 

výkonů povedlo dosáhnout právě při letu s využitím vlnového proudění za horským hřebenem. 

 Nejdelší volné vzdálenosti při letu se třemi otočnými body, 3 009 km, dosáhl Němec 

Klaus Ohlmann 21. ledna 2003 (AeČR, 2014). Startoval z letiště v Argentině a využil západního 

proudění v závětří And. Ohlmann také jako první člověk přeletěl 1. února 2014 Mount Everest 

bez motoru (Aero-News, 2014). 

 Nejvyšší nadmořské výšky v kluzáku bylo dosaženo opět v Argentině, a to Američanem 

Jamesem Stephenem Fossettem 29. srpna 2006 (FAI, 2014). Spolu s Američanem Einarem 

Enevoldsonem, jenž se dodnes podílí na výzkumných projektech zkoumajících možnosti využití 

stoupání v troposféře a stratosféře, nastoupal do výšky 15 460 m n. m. (Perlan Project, 2014). 

 Zatím nejdelší vzdálenosti během letu uskutečněného ve vlně při startu z českého letiště 

dosáhl Petr Krejčiřík 27. října 2013, kdy po osmihodinovém letu uletěl vzdálenost 915 km. 

K přeletu využil závětrné vlny vznikající za hřebenem Jeseníků a Krkonoš (Cpska, 2014b). 

 Dodnes platný český výškový rekord byl uskutečněn 16. března 1961 na území 

tehdejšího Československa Vladislavem Zejdou při letu ze Spišské Nové Vsi. Dosáhl při něm 

výšky 10 510 m n. m. (AeČR, 2014). 

3.6.5 Omezující faktory při letech do vlny 

Současně s nebývalými možnostmi ve srovnání s termickými lety je létání ve vlně spojeno také 

se spoustou omezení, která musí plachtaři respektovat. Tato omezení plynou například z faktu, 

že se člověk pohybuje v podmínkách, na které není fyziologicky přizpůsoben, ale také 

ze skutečnosti, že využívá prostory, ve kterých plachtařský provoz obvykle není očekáván 

a které častěji využívá dopravní letectví.  

A. Fyziologická omezení 

Člověk je při pobytu ve velkých výškách nejvíce ohrožen chladem, dysbarismem a hypoxií. 

Dysbarismus je obecný pojem popisující fyziologické důsledky změn atmosférického tlaku 

na lidský organismus, přičemž definice se vztahuje jen na mechanické účinky. Mezi ně patří 

pocit tlaku v uších při klesání, který není aktivně vyrovnáván, či expanze plynů v zažívacím 

traktu při stoupání (Chaloupka, 2006). 

 Hypoxií je označován stav, kdy se organismu jako celku nebo jeho jednotlivým částem 

nedostává kyslíku. Účinky hypoxie (nebo také ,,výškové nemoci“) na člověka jsou ovlivněny 

mnoha faktory. Je to především míra absence kyslíku, čas, po který je člověk této absenci 

vystaven, a rychlost jeho ubývání. Dále záleží i na přirozené odolnosti vůči hypoxii (která je 

většinou dána geneticky), teplotě (chlad účinky hypoxie zvyšuje), zdravotním stavu 
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a trénovanosti. Většinou se nejdříve dostaví euforická fáze, spojená s lehkou ztrátou 

sebekontroly, zrychleným dýcháním a zvýšením srdeční frekvence. Poté je vystřídána 

hypoxickou fází, jež se projevuje již obtížným dýcháním, slabostí, únavou, bolestí hlavy 

a poruchami koncentrace, logického myšlení a zrakových funkcí. S dalším stoupáním nakonec 

může dojít ke ztrátě vědomí. Doba užitečného vědomí pak označuje časový interval, který 

uplyne od redukce kyslíku do chvíle, kdy člověk přestane být schopen racionálně uvažovat. 

Například ve výšce 7 500 m jsou to asi dvě minuty, nad 9 000 m již sekundy. Vzhledem k tomu, 

že žádná aklimatizace před letem obvykle není možná, doporučuje se nezdržovat se 

bez kyslíkového přístroje delší dobu ve výšce 5 000 m a více (Chaloupka, 2006). Očekává-li se, 

že kluzák dosáhne minimálně výšky zhruba 4 420 m, musí být na palubě kyslíkové zařízení. 

 Kromě výše uvedených stavů je pilot při celodenních letech vystaven také psychické 

zátěži a určitému nepohodlí, které vyplývá z okolní teploty, omezeného prostoru kabiny a tím 

i prakticky několikahodinové fixace v jedné poloze. 

B. Prostorová a bezpečnostní omezení 

Pilot je v každé vlnové oblasti povinen podstoupit tzv. vývoz s instruktorem, během kterého je 

seznámen s místními specifickými podmínkami a mimo jiné i nouzovými postupy a nouzovými 

plochami pro přistání v případě znemožněného návratu na letiště. Před samostatným letem musí 

také znát vlnovou směrnici dané oblasti. V průběhu celého letu pak musí pilot pozorovat prostor 

kolem sebe, neboť ho využívají i další kluzáky, letící rovněž vysokými rychlostmi. Dále musí 

také neustále pozorovat meteorologickou situaci a včas zhodnotit, kdy její vývoj zabraňuje 

bezpečnému pokračování letu. 

 Při významném zhoršení meteorologické situace je většinou nutné provést sestup 

s následným přistáním na letišti nebo na některé z nouzových ploch. Jedná se o případy, kdy 

fénová oblačnost narůstá do oblaků cumulonimbus či do přeháněk nebo kdy se slévá nízká 

oblačnost a nasouvá do prostoru fénového oka. Pak je nutné sestoupit co nejdříve a přistát raději 

i mimo letiště, neboť při případném proklesávání oblačností hrozí srážka s terénem. Při vzniku 

námrazy na letadle je nutné opustit hladinu, ve které se námraza tvoří (Aeroklub Jeseník, 2006). 

 Opomeneme-li povinnost respektovat různé zakázané a omezené prostory, které jsou 

horizontálně i vertikálně vymezeny na leteckých mapách, mohou běžně kluzáky využívat 

vzdušný prostor nad Českem do letové hladiny FL 95, která zhruba odpovídá nadmořské výšce 

2 900 m. Pro termické lety to v našich podmínkách většinou omezující není, pro lety ve vlně 

však už ano, je-li navíc úmyslem dosažení nějakého převýšení. V nejčastěji využívaných 

vlnových oblastech proto bývají za příznivých meteorologických podmínek předem aktivovány 

speciální prostory (obr. 26), ve kterých je možné nastoupat i do větších výšek a kterým se 

po jejich aktivaci musí vyhnout i dopravní letadla. 
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3.6.6 Celostátní plachtařská soutěž 

V celostátní plachtařské soutěži, známé pod zkratkou CPS, jsou již od sedmdesátých let bodově 

hodnoceny plachtařské výkony pilotů, kteří se soutěže svými lety zúčastní. Od roku 2006 

existuje její elektronická verze, což kromě nahrání a ohodnocení letu do několika minut přináší 

spoustu možností pro získání různých informací o vykonaných letech. CPS je veřejně přístupná 

na webové adrese www.cpska.cz. Aby mohl být daný výkon ohodnocen, je nutné ještě 

před vzletem zapnout záznamové zařízení, které nahrává přesnou trať letu, ale v každém 

zaznamenaném bodě také výšku, rychlost letu či rychlost stoupání a klesání. Všechny tyto údaje 

pak lze prohlédnout i po nahrání letu na uvedené adrese. Tím má kdokoliv možnost podívat se, 

jaká byla v určitý den zhruba situace i na opačném konci republiky, jakého výkonu tam šlo 

dosáhnout, a jak bylo tedy možné danou meteorologickou situaci využít. 

  

Obr. 26: Prostory vymezené pro létání ve vlně za Jeseníky a Krkonošemi. Žluté prostory se 

nacházejí na území Česka, tmavě fialové na území Polska. Pod názvy jednotlivých prostorů 
(největším písmem), jež se musí předem aktivovat, je v setinách stop uvedena hladina dolní 

a horní hranice prostoru. Mezi těmito hranicemi se může větroň pohybovat vertikálně, 

horizontální hranice jsou pak na mapě stanoveny červenou linií. Vymezení znázorněných 

prostorů bylo platné během vlnového soustředění na podzim roku 2013. Zdroj: Aeroklub 

Krnov (2013). 
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4 VLNOVÉ OBLASTI V ČESKU 

V Česku jsou téměř všechna vyšší pohoří situována podél státních hranic, a tak se často 

podmínky pro vznik závětrného vlnění za českými horami v závislosti na směru větru vyskytují 

i na území sousedních států. Za předpokladu respektování vzdušného prostoru nad těmito 

zeměmi je však většinou pro bezmotorové létání bez problémů využitelné i toto vlnění. Protože 

jsou jednotlivá pohoří orientována různě, vyskytuje se závětrná vlna při mnoha směrech 

proudění, záleží však také na vlastnostech vzduchové hmoty. 

 Orientace překážky je sice často důležitější než její geografické vlastnosti, avšak i zde 

platí, že by měla mít nekomplikované závětří, určité převýšení a vhodný profil. To znamená, že 

její rozměr ve směru proudění není příliš velký, zároveň je ale dostatečně široká ve směru 

kolmém k proudění (Horák, 2005). Kuželová překážka těmto vlastnostem nevyhovuje, protože 

vzduch má tendenci obtékat ji ze stran a k rozvlnění v závětří pravděpodobně nedojde. 

 V podzimních a zimních měsících u nás převažuje jihozápadní charakter proudění. 

Vzduchová hmota přinášená tímto prouděním má obvykle stabilní charakter, vzniku vlnového 

proudění tedy nebrání. Ideální situací je pak hluboká tlaková níže nad severozápadní Evropou 

a současně tlaková výše nad Černým mořem (ČHMÚ, 2014a). Bude-li vertikální rozsah obou 

útvarů dostatečně velký, může proudící vrstva zasahovat přes celou troposféru, s výškou se v ní 

však často mění směr proudění na západní až severozápadní. V zimě je navíc tropopauza níže 

než v létě, a to o 2 až 3 km (Horák, 2005).  

4.1 Krušné hory 

Orientace hřebenu Krušných hor (JZ-SV, obr. 27) je ideální vůči severozápadnímu směru 

proudění, které je podle Horáka (2005) nad českým územím během roku převládající. Šlo by 

tedy usoudit, že vlna se za Krušnými horami tvoří nejčastěji, zde však má velký význam 

charakter vzduchové hmoty proudící z tohoto směru. Protože má původ nad Atlantikem, je 

velmi vlhká a nestabilní. To vede k tvorbě velkého množství oblačnosti, případně přeháněk 

a ke vzniku konvektivních pohybů v atmosféře, jež by případný vlnový systém zhroutily 

(Horák, 2005). Maximum dnů s převládajícím severozápadním prouděním je navíc v jarních 

a letních měsících (Förchtgott, 1952). 

 Při vhodném rozmístění tlakových útvarů nicméně severozápadní proudění za Krušnými 

horami vlnu vyvolat může. Taková situace často nastane, je-li nad severní Evropou tlaková níže 

a nad jižní až jihozápadní Evropou tlaková výše. Celkově je vhodný anticyklonální charakter 

proudění (zde tedy okrajové proudění tlakové výše), neboť pak je vzduchová hmota spíše sušší 

a stabilnější a případná vlnová oblačnost má menší tendenci se slévat (Horák, 2014a). 

Na satelitním snímku (obr. 28) je zachycena soustava několika vln vytvořených za Krušnými 

horami. 
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 Hřeben Krušných hor o průměrné výšce 800 až 1 000 m se příkře svažuje do pánví 

Podkrušnohorské oblasti, které ve směru proudění přerušují nesouvislé vrcholy Českého 

středohoří. Ty někdy do struktury vlnového proudění zasahují příznivě, jindy spíše rušivě. 

Vlnové proudění je tak za určitých podmínek konvexními tvary reliéfu místy zesilováno a jinde 

naopak zeslabováno, přičemž roli může hrát i tvar údolí řeky Ohře (Förchtgott, 1952). 

 Závětrné vlnění za Krušnými horami je každoročně plachtařsky využíváno, ať už 

se jedná o první vlnu se startem nejčastěji v Chomutově, nebo druhou a třetí se startem možným 

i z letiště vzdálenějšího od hřebene, jakým je třeba Raná. Pravděpodobně je možné v ní 

dosáhnout i významnějších převýšení, zde je však poměrně omezující absence aktivovatelného 

vlnového prostoru (viz kap. 3.6.5), a tak jsou plachtaři obvykle limitováni povolenou výškou, 

ačkoliv silné stoupání funguje i v mnohem vyšších hladinách.  

 

4.2 Šumava 

Vlnový systém za Šumavou směrem do českého vnitrozemí vyžaduje pro svůj vznik 

jihozápadní proudění (obr. 29). Jak již bylo zmíněno, to je v chladnější polovině roku poměrně 

časté, a tak se vlnění v tomto prostoru nezřídka vyskytuje. Pro bezmotorové přelety však příliš 

využitelné není, neboť ve srovnání například s hřebenem Krušných hor se Šumava svažuje 

pomalu a závětrná strana pohoří je příliš členitá. Hlavní šumavský hřeben není tolik celistvý 

a menší hřebeny jsou vůči sobě různě orientovány a posunuty. Vlnové proudění je pak 

nepravidelně uspořádané a vzhledem k chaotickému vzhledu doprovázející oblačnosti i nepříliš 

čitelné (Horák, 2014a).  

4.3 Krkonoše 

Ve vlnové oblasti severně od Krkonoš byly uskutečněny vůbec první bezmotorové lety ve vlně 

(viz kap. 3.5), proto i zde začal být poprvé studován vliv orografie na tvorbu vlnového systému. 

Obr. 27: Krušné hory. Šipkou vyznačen směr 

proudění vhodný pro vznik vlny.  

Obr. 28: Vlny za Krušnými horami 27. 1. 2008. 

Zdroj: Setvák (2008). 
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Jelikož se v různém prostoru za Krkonošemi tvoří vlna i při navzájem opačných směrech 

proudění (obr. 30), je zde rozveden každý směr zvlášť. 

4.3.1 Jižní a jihozápadní proudění 

Krkonoše jsou při jižním až jihozápadním směru proudění velmi vhodnou překážkou. Závětrná 

strana je z hlediska členitosti nekomplikovaná a strmě se svažuje do rozsáhlé oblasti rovin 

sahajících téměř až k Baltskému moři (Horák, 2014a). Vlnu tedy sice žádná další vhodně 

situovaná překážka zesílit nemůže, zároveň však nemůže být dalšími překážkami ani tlumena 

či rušena. Vlnové proudění za Krkonošemi na polské straně tak často dosahuje až k tropopauze, 

čímž poskytuje vhodné podmínky pro lety s účelem získání větších převýšení. Využíváno je 

především se startem z polské Jelení Hory. Z českých letišť na návětrné straně lze také 

odstartovat, často to však znemožňuje fénová oblačnost (Horák, 2014a). 

 Při jihozápadním směru proudění byl v časných ranních hodinách dne 25. října 1948 

v prostoru přímo nad Sněžkou zpozorován oblak s typickými vlastnostmi perleťových oblaků, 

projevy vlnového proudění ve zvlášť vysoké hladině (viz kap. 3.4.6). Podle výškového úhlu 

při pozorování ze země byla jeho výška vypočtena na 20,4 km (Förchtgott, 1952). 

4.3.2 Severozápadní, severní a severovýchodní proudění 

Při severozápadním, severním a severovýchodním směru proudění vzniká vlnový systém 

na české straně Krkonoš. Zpravidla není tak využitelná jako vlna vznikající na opačné straně 

při jihozápadním proudění, což je způsobeno velkou členitostí reliéfu. V důsledku toho zde 

podla Förchtgotta (1952) existuje také značná mnohotvárnost pozorovaných jevů. 

 Při severovýchodním proudění u nás obyčejně převládá anticyklonální situace, proudící 

vrstva proto nebývá příliš vysoká a stejnorodá. Při silném větru se tedy projevuje spíše 

chaotické a rotorové proudění (viz kap. 2.1.4 a 2.1.5), kdy je původní systém vírů stlačen 

do nižší proudící vrstvy, než by odpovídala normálnímu vývoji systému v závětří této překážky. 

Při slabším větru je pak vlnění často výrazné jen ráno a večer, zatímco přes den převládá 

termická turbulence (Förchtgott, 1952). Zvrstvení tak není u země dostatečně stabilní a ve výšce 

se navíc objevují inverzní hladiny a střih větru (Horák, 2005). Vlivem členitosti terénu se 

mohou současně vyskytovat vysoké vlnové oblaky Ac lent, odpovídající vlivu hlavního 

krkonošského hřebene, ale i rotorové oblaky a oblaky Ac lent v nižších hladinách, což 

naznačuje vliv nižších hřebenů. Třetí vlna může zasahovat i na úroveň Staré Paky (Förchtgott, 

1952). 

 Poloha oblaků Ac lent při severozápadním proudění odpovídá vlivu hřebene, který 

vybíhá z hlavního pásma Krkonoš na jihozápad, tedy směrem k Liščí hoře. Stejně jako 

při severovýchodním proudění hrají i zde roli nevhodně orientované hřebeny, jež mají 

v důsledku interference rušivý vliv na hodnotu vertikální složky proudění na návětrné hraně 

rotorových oblaků a oblaků Ac lent. Proto i při tomto směru proudění nebývá závětrná vlna 

příliš využitelná, ať už pro svou malou výraznost, nebo silnou nárazovitost při rotorových 
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typech proudění. Zhruba na úrovni Trutnova se může kolmo ke směru větru vyskytovat druhá 

vlna (Förchtgott, 1952). 

 Situace bývá výraznější při severním proudění, kdy překážku tvoří hřeben v okolí 

Sněžky a Kozích hřbetů, převyšující podhůří průměrně o 500 m. Nižší hřebeny, které většinou 

vybíhají jižním směrem, pak příliš systém proudění za hlavní překážkou neruší. Při tomto směru 

proudění bylo již dosaženo i významnějších výšek, a to stejně jako v ostatních případech v první 

vlně za překážkou způsobující vlnění, kde je intenzita vertikálních proudů největší. Vlnová 

situace při severním proudění se vyvíjí opačně, než je tomu v prostoru severně od Krkonoš 

při jižním větru. Střed tlakové výše je nad Severním mořem a nad Ukrajinou se nachází tlaková 

níže. Od severovýchodu pak proudí teplý a suchý vnitrozemský vzduch, který nepřináší žádnou, 

nebo jen nepatrnou oblačnost. Vlnový systém však většinou funguje, neboť situace s výraznou 

tlakovou níží nad Ukrajinou je poměrně stálá a oteplení s výškou vede ke stabilnějšímu 

zvrstvení. Na rozdíl od vlnové situace na severní straně Krkonoš, kdy vlnová oblačnost 

s přibývající vlhkostí postupně narůstá a končí přechodem studené fronty od západu, je vlna 

na jižní straně Krkonoš zpočátku nepřehledná, proudění je nestejnorodé a až s přechodem fronty 

od severovýchodu se oblačnost zmenšuje, případně mizí úplně (Förchtgott, 1952).  

 

4.4 Jeseníky 

Závětrné vlnění vznikající za pohořím Jeseníků je v rámci českých vlnových prostorů 

nejvyužívanější (obr. 31). Důvodů, proč je nejvíce bezmotorových přeletů ve vlně každoročně 

uskutečněno právě zde, je několik: za vhodných podmínek tu celkem snadno lze dosáhnout 

požadovaných převýšení, poloha hlavního hřebene umožňuje při správném směru větru navázat 

na stoupání za Sovími horami, případně i za Krkonošemi, a konečně zde existují aktivovatelné 

vlnové prostory, v nichž je povoleno létat ve větších výškách než obvykle. 

Obr. 29: Šumava. Šipkou je vyznačen směr 

proudění vhodný pro vznik vlny. 

Obr. 30: Krkonoše. Šipkami jsou vyznačeny hlavní 

(černě)  a méně vhodné (modře) směry proudění 

z hlediska vzniku vlny. 
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 Nejlepší podmínky se vyskytují při jihozápadním proudění, často i s odchylkou   20 ° 

od tohoto směru. Na hřebeni Hrubého Jeseníku musí být rychlost větru alespoň 8 m/s. Informaci 

o směru a rychlosti větru lze získat například z meteorologické stanice na Šeráku. Vhodné 

situace pro vznik závětrné vlny pak nastávají ve dvou případech (Aeroklub Jeseník, 2006).  

 První případ je spíše okrajový a interval využití vlny bývá krátký. Jedná se o stav 

před frontou postupující přes naše území od západu k východu. Ve výšce dochází ke zvětšování 

vlhkosti a následnému nárůstu oblačnosti, což vede mimo jiné ke zhoršení možností orientace. 

V případě změny výškového větru spojené s příchodem teplé či okluzní fronty se snižuje rozsah 

vzduchové vrstvy s vhodným směrem větru. Vlnové proudění pak přechází v proudění rotorové, 

jež charakterizuje velká turbulence a nárazovitost přízemního větru, a návrat na letiště může být 

v takových podmínkách pro přistání riskantní (Aeroklub Jeseník, 2006). 

 Druhý případ, kdy může vlna fungovat na rozdíl od předchozí situace i celý den, 

nastane při výrazné tlakové výši s polohou od Černého moře až po východní oblast Skandinávie 

a současné existenci hluboké brázdy nízkého tlaku mezi Islandem a Španělskem. Tato situace se 

vyskytuje nejčastěji v podzimních a jarních měsících, případně v zimě během období oteplení. 

Po několik dní přináší vhodné jižní až jihozápadní proudění, malé množství oblačnosti a dobrou 

dohlednost (Aeroklub Jeseník, 2006). 

 Při jihozápadním proudění pak hlavní překážku tvoří hřeben Hrubého Jeseníku 

na spojnici vrcholů Šerák, Keprník, Červená hora, Malý Děd a Praděd (obr. 32). Tento hřeben 

má průměrné převýšení 1 000 m (Aeroklub Jeseník, 2006). Dobré podmínky pro stoupání se 

při tomto proudění vyskytují dále za masivem Králického Sněžníku, Rychlebských hor 

a za polskými Sovími horami. Jak již bylo zmíněno výše, odtud je nezřídka možné navázat 

i na vlnu vznikající za Krkonošemi. 

 

Obr. 31: Jeseníky. Černou šipkou je vyznačen hlavní 

směr proudění vhodný pro vznik vlny, modrými 

šipkami jsou vyznačeny méně vhodné směry. 

Obr. 32: Nízká inverzní oblačnost za Pradědem. 

Zdroj: vlastní archiv. 
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 Nejčastěji se do vlny vznikající za hřebenem Jeseníků startuje z letiště v Krnově 

a Mikulovicích. Na těchto letištích se každoročně na podzim pořádají vlnová soustředění, která 

lety do vlny usnadňují, ať už kvůli aktivacím vlnových prostorů, teoretickému výkladu podstaty 

tohoto jevu, praktickým radám významným pro uskutečnění letu nebo možnosti letět s někým 

zkušenějším. Výhodou jesenické oblasti je také skutečnost, že kromě hlavního (jihozápadního) 

směru proudění se vlna může tvořit i při jižním, západním a severozápadním větru. Ačkoliv je 

pro přelety s cílem uletět co největší vzdálenost nejvhodnější proudění jihozápadní, umožňující 

let za jednotlivými hřebeny dalších pohoří propojit, jsou ostatní zmíněné směry proudění 

využitelné alespoň pro dosažení převýšení nebo získání zkušeností s lety v závětrné vlně 

(Bordovský, 2011). 

 Pokud by měly být z hlediska vlnových letů srovnány oblasti Krkonoš a Jeseníků, lze 

říci, že při vhodných podmínkách je v Krnokoších snadnější dosáhnout větších převýšení. Je-li 

cílem dlouhý přelet za hřebenem Jeseníků i Krkonoš, je naopak vhodnější startovat z některého 

letiště v blízkosti Jeseníků, neboť návrat od Krkonoš zpět na místo startu pak bude spíše 

ve směru větru (Horák, 2014a). 

4.5 Moravskoslezské Beskydy 

Orientace hlavního hřebene Beskyd spolu s možnou návazností na hřeben Hostýnských vrchů 

napovídá vznik nejvýhodnějších vlnových situací při jihovýchodním proudění (obr. 33). Při této 

situaci je využitelné stoupání za celým hřebenem a bylo zde dosaženo i výšky přes 8 000 m. 

Situace s jihovýchodním prouděním se však vyskytují spíše ojediněle (Pospíšil, 2009). 

Vzduchová vrstva proudící z jihovýchodu má často dokonce i v létě stabilní zvrstvení a malou 

vlhkost, proto se dá beskydská vlna využít i v teplejší části roku (Horák, 2005). 

 Vlna za vhodně orientovanými beskydskými hřebeny se však podle Pospíšila (2009) 

může tvořit i při jižním a jihozápadním proudění, ačkoliv neumožňuje dosažení velké výšky. 

Za hlavním hřebenem Beskyd je pak ve srovnání s jihovýchodním prouděním stoupání slabší 

a s menším dostupem. 

Obr. 33: Moravskoslezské Beskydy. Černou 

šipkou je vyznačen hlavní směr proudění vhodný 

pro vznik vlny, modrými šipkami jsou vyznačeny 

méně vhodné směry. 
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4.6 Méně významné vlnové oblasti v Česku 

Kromě závětrných svahů největších českých pohoří se může vlna tvořit i za menšími 

orografickými překážkami. Přestože se v ní nedá dosáhnout žádných rekordních výšek ani 

vzdáleností, je vlna vznikající v takových oblastech pro bezmotorové létání také využitelná 

a může být zajímavým doplněním nejen termických, ale vzhledem k blízkosti hřebene 

i svahových letů. 

 Jednou z těchto oblastí je jižní závětrný svah Ještědského hřbetu. Ten se stal první 

oblastí, kde byla využita závětrná vlna pro bezmotorové létání českými plachtaři (viz kap. 3.5). 

Ještědský hřeben je orientován na severovýchodní, případně i severní proudění, jejichž 

vlastnosti jsou popsány v kap. 4.3.2. Využitelná vlna se však podobně jako v případě Krkonoš 

může vyskytnout i při proudění jihozápadním, a dokonce je reálné do vlny za Krkonošemi 

z Ještědského hřbetu přelétnout (Horák, 2014a). Menší výraznost vlnového proudění v tomto 

prostoru je způsobena rušivým vlivem okolního terénu a nestejným převýšením po celé jeho 

délce (Förchtgott, 1952). 

 Také jihozápadní svah Železných hor poměrně strmě vystupuje nad okolní krajinu. 

Nedaleké letiště v Podhořanech je známé pro starty za účelem svahového letání podél hřebene 

při jihozápadním větru, kdy je vzduch nucen překážku překonat výstupem, a umožňuje tak 

větroňům získat výšku nebo alepoň neklesat. Při opačném, tedy přibližně severovýchodním 

směru větru se může v závětří hřebene tvořit vlna. Vzhledem k dalším podmínkám charakteru 

vzduchové hmoty nutným pro vznik vlnění k tomu však nedochází tak často, jako v případě 

výstupu vzduchu přes překážku (Klinský, 1988). 

 Vlnové proudění se může ojediněle tvořit také za malými překážkami, kde je jeho 

výskyt spíše zajímavostí lokálního významu a stoupání není cíleně vyhledáno pro bezmotorové 

lety. Takovými oblastmi je například okolí vrcholu Melechova v Českomoravské vrchovině, 

vrcholu Velkého Blaníka ve Středočeské pahorkatině či hřebeny Brd (Horák, 2005). 
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5 MOŽNOSTI PŘEDPOVĚDI ZÁVĚTRNÉ VLNY 

Dříve byla předpověď závětrné vlny odkázána převážně na sledování synoptické situace 

a aerologických výstupů, z nichž bylo možné odhadnout, kdy zhruba nastanou podmínky 

pro požadované vlastnosti proudící vrstvy. Dnes lze z těchto materiálů také vycházet, existují 

však už i matematické modely, jež celou předpověď zjednodušují, neboť kromě informací 

o charakteru vzduchové hmoty počítají i s vlastnostmi překážky, které tato proudící vrstva 

při svém postupu musí překonat (Horák, 2014a). Kromě toho jsou zmíněné materiály i výsledky 

matematických modelů většinou volně dostupné na internetu, což plánování letů ve vlně značně 

zjednodušuje. 

5.1 Analýza dostupných materiálů 

Studiem aerologického diagramu lze získat představu o průběhu směru a rychlosti větru 

s výškou, o průběhu vlhkosti s výškou (a tedy i možné tvorbě oblačnosti v určitých hladinách) 

či o existenci inverzních vrstev, jež mohou mít vliv na vertikální rozsah proudící vzduchové 

hmoty. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) poskytuje sondážní měření veličin 

týkajících se větru, atmosférického tlaku, teploty vzduchu a vlhkosti vzduchu ze stanic 

Praha-Libuš (třikrát denně) a Prostějov (dvakrát denně) (ČHMÚ, 2011a).  

 Přímo o průběhu směru a rychlosti větru se lze na webových stránkách ČHMÚ 

informovat z vertikálních profilů na sedmi místech rozmístěných po republice. Vertikální 

profily směru a rychlosti větru jsou měřeny různými distančními metodami – specializovanými 

windprofilery, aerologickými sondami a analýzou radiolokačních měření. Výstupem měření 

z každého ze zmíněných sedmi míst je detailní graf časového vývoje profilu proudění 

nad daným místem, grafy tedy mohou sloužit k utvoření představy o možném dalším charakteru 

proudění (ČHMÚ, 2014b).  

 Kromě aerologických výstupů jsou často využívaným zdrojem z webových stránek 

ČHMÚ snímky z evropských družic Meteosat Second Generation (MSG). Družice MSG jsou 

geostacionární a z volně dostupných snímků je aktuální k dispozici každých patnáct minut. Díky 

možnosti přehrát animaci až dvanácti vybraných snímků (nebo posledních dvanácti snímků, 

tedy snímků za poslední tři hodiny) lze získat celkem rychle představu nejen o aktuálním stavu, 

ale také o možném vývoji a postupu oblačnosti v blízké době. Na snímcích může být celkem 

jasně rozeznána orografická oblačnost, vyznačující se zde dlouhými rovnoběžnými pásy oblaků 

Ac lent na hřebenech jednotlivých vln, tvořících se na závětrné straně směrem od pohoří 

(viz obr. 34). Místo tradičního vzhledu v odstínech šedé, kde oblačnost představují světlejší 

barvy, je možné snímky pro lepší představu zobrazit také v RGB kombinaci, jež se blíží 

barevnému vnímání lidského oka. Zobrazení v RGB kombinaci je k dispozici pro území Česka 

a lze díky němu také odhadnout druh oblačnosti na základě její výšky, neboť nízká až střední 

oblačnost je zobrazena nažloutlými odstíny, zatímco vysokou (chladnější) oblačnost 

charakterizují odstíny bílé až modré. Okrajově jsou kromě snímků z družic MSG také 
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využívány snímky z amerických polárních družic agentury National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) a evropských polárních družic Meteorological Operational (MetOp) 

(ČHMÚ, 2013). 

 Důležitým zdrojem informací o aktuálním stavu srážek je nepochybně meteorologický 

radiolokátor. Pomocí radaru je zjišťováno rozložení okamžité intenzity atmosférických srážek 

a současně výskyt jevů spojených s oblačností, a to do vzdálenosti asi 100 až 200 km. Funkce 

radiolokátorů je založena na schopnosti srážkových částic (vodních kapek, sněhových vloček, 

krup aj.) zpětně rozptylovat vyslané radiovlny (ČHMÚ, 2011b). Vizualizace radarových dat je 

rovněž poskytována na webových stránkách ČHMÚ. 

 Ačkoliv se úplně nejedná o komplexní zdroj, užitečným zdrojem informací mohou být 

i webové kamery, neboť lze díky nim získat představu o aktuální situaci v místě, kde se za pár 

minut po startu pravděpodobně bude větroň nacházet. Tato meteorologická situace může být 

odhadnuta na základě stavu oblačnosti prozrazujícím procesy, jež vedly k jejímu vzniku. 

K takovým účelům jsou vhodné nejen záznamy z webových kamer poskytovaných ČHMÚ, ale 

také jakékoliv jiné, nacházející se v místě, které nás zajímá, a zobrazující alespoň částečně 

oblohu.  

 Kromě zmíněných zdrojů může být k získání určitých informací o stavu či předpovědi 

počasí na našem území za účelem plánování letů užitečná i slovní předpověď pro sportovní 

létání (ČHMÚ, 2014c), vydávaná každý den na webových stránkách ČHMÚ. A samozřejmě je 

vhodná i spousta zahraničních meteorologických webových stránek, ať už je to americký 

předpovědní model RASP (Regional Atmospheric Soaring Prediction) (Glendening, 2014), 

norská stránka YR (YR, 2014) nebo také často navštěvovaná německá stránka WetterOnline 

(WetterOnline, 2014), použitelná na našem území už kvůli zhruba západnímu převládajícímu 

směru proudění. 

Obr. 34: Orografické vlny nad Českem na satelitním snímku 

dne 22. 11. 2005. Severovýchodní proudění způsobilo 
vytvoření závětrných vln za hřebeny několika českých pohoří. 

Většina území Česka je pokryta nízkou vrstevnatou oblačností. 

Zdroj: ČHMÚ (2006).   
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5.2 ALADIN 

Dalšími použitelnými zdroji informací mohou být numerické předpovědní modely. Jedním 

z nich je model ALADIN (Aire Limitée Adaption Dynamique Dévéloppement International), 

určený pro krátkodobou předpověď atmosférických procesů ve vysokém rozlišení. Dnes na něm 

spolupracuje šestnáct zemí včetně Česka.  

 Model analyzuje stav atmosféry a na 54 hodin předpovídá její základní charakteristiky. 

Ve vertikálním směru je atmosféra popsána na základě 87 hladin. Objem početních operací se 

díky pokroku výpočetní techniky přibližně každých deset let zdvojnásobí (ČHMÚ, 2012). 

Výstupy jsou v podobě tabulek, některé charakteristiky však i v podobě map. Na základě 

výstupů z modelu ALADIN je připravována přímo i předpověď vhodných podmínek 

pro bezmotorové létání. 

5.3 FLYMET 

Nejucelenější informace o stavu i předpovědi charakteristik počasí důležitých pro bezmotorové 

létání v Česku se nacházejí na webové stránce FLYMET (FLYMET, 2014). Kromě obvyklé 

předpovědi rychlosti a směru větru, vlhkosti a teploty vzduchu, atmosférického tlaku, srážek aj. 

je zde možné také získat představu o vertikálních pohybech atmosféry, a to v podobě mapek 

znázorňujících oblasti s určitými rychlostmi stoupání či klesání. Tyto informace jsou užitečné 

především pro plánování termických letů.  

 Zvlášť je zde pak celkem podrobně zpracována předpověď výskytu závětrného vlnění 

pro celou republiku a v detailnějším rozlišení i speciálně pro každou významnou vlnovou oblast 

(viz kap. 4). Výstup modelu je opět v podobě mapy, na níž jsou v závislosti na rozlišení 

zobrazeny směr a rychlost větru a také barevně odlišené oblasti vlnových pohybů vzduchové 

vrstvy. Vzestupné oblasti jsou znázorněny červeně a sestupné oblasti modře, přičemž sytost 

barvy charakterizuje vertikální rychlost vzduchu. Spolu s předpovědí vlnových rozruchů je 

vhodné prohlédnout si i předpověď srážek a dále rychlosti a směru větru v různých hladinách. 

Protože předpověď vlnových rozruchů vychází z numerických modelů, kde hraje velkou roli 

rozlišení (viz kap. 6), nemusí se vliv menších překážek na výstupu výpočtů projevit. Numerický 

předpovědní model, který FLYMET používá, je americký Weather Research and Forecasting 

model (WRF). Ten je určen pro počítání předpovědí v omezených oblastech, tj. pro menší 

území s větším rozlišením. Jako vstupní a okrajové podmínky pak model WRF používá 

americký model Global Forecast System (GFS). Výhodou modelu WRF je i možnost výpočtu 

výstupů po jedné hodině (oproti třem hodinám u modelu GFS). Díky tomu je možné dynamiku 

vývoje předpovědi zobrazit detailněji (Horák, 2014a). 
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6 PŘÍPADOVÁ STUDIE PŘEDPOVĚDI ZÁVĚTRNÉ VLNY 

Protože je výpočet numerického modelu předpovědi vlny po stránce časové náročný, je model 

obvykle k dispozici pouze v menším rozlišení terénu. Pak je sice za reálný čas možné spočítat 

předpověď například pro celou republiku, případně s větším rozlišením předpověď 

pro jednotlivé vlnové oblasti, stále však dochází k určitým generalizacím členitosti terénu 

(Horák, 2014a). Ty mohou vést k nevykreslení vlnových pohybů tam, kde ve skutečnosti 

vzniknou, nebo opačně k vykreslení vlny tam, kde bude její vznik v reálné krajině rušen 

přítomností menších, v modelu nezohledněných překážek. Vliv rozlišení na míru zhlazení 

reliéfu je patrný v příloze 1.  

 Vlnové proudění lze podle Horáka (2014a) předpovídat na modelech o rozlišení 1 km, 

případně 2 km, při menším rozlišení se však již vliv terénu na vlnové pohyby neprojeví 

a k jejich vykreslení nedojde. Proto lze vlnu předpovídat jen lokálně, neboť pro globální 

předpovědi o tak vysokém rozlišení zatím výpočetní technika není dostatečně výkonná. Modely 

na FLYMETU (viz kap. 5.3) počítají s rozlišením 1 km pro malé oblasti, jakými jsou například 

Krkonoše. Doba výpočtu předpovědi v těchto oblastech na období 12 hodin závisí na dostupné 

výpočetní technice: může zabrat desítky minut, ale také několik hodin strojového času. 

S rozlišením 2 km je počítána předpověď pro větší oblasti, jako je území celé republiky, 

přičemž spočítat předpověď na období 12 hodin už v tomto případě zabere 6 hodin, což 

vzhledem k požadované aktuálnosti předpovědi není zanedbatelný časový údaj. Se snižujícím se 

rozlišením pak buď klesá doba trvání výpočtu, nebo se zvětšuje uvažované území, avšak 

pro předpověď vlnového proudění to již nemá velký význam.  

 Aby bylo možné demonstrovat úspěšnost předpovědi vlny, byla vybrána vlnová situace 

dne 27. října 2013 a současně záznam jednoho z bezmotorových přeletů uskutečněných v tento 

den (obr. 35). Protože vzduchová vrstva měla kromě vlastností nutných pro vznik vlny (viz kap. 

3.1) jihozápadní charakter proudění, existovaly ideální podmínky pro závětrné vlnění 

za hřebeny Jeseníků, Rychlebských hor, Sovích hor a Krkonoš. Stoupání za zmíněnými 

oblastmi se tento den také podařilo několika hodnotnými přelety propojit a jedním z nich byla 

dokonce překonána vzdálenost 900 km (Cpska, 2014a). V přílohách 2, 3 a 4 je znázorněna 

synoptická situace pro střední Evropu 27. října ve 12 a 18 hodin UTC (světového 

koordinovaného času, tento den o hodinu méně než středoevropského času), neboť tyto situace 

jsou časově nejblíže době letu. Z map v příloze 2 je patrná významná existence tlakové níže 

severozápadně od Britských ostrovů. V příloze 5, resp. 6 jsou potom aerologické výstupy 

z Prahy-Libuše, resp. Prostějova. Z grafů zachycujících průběh rychlosti a směru větru je patrné, 

že směr větru se nijak významně neměnil a jeho rychlost ve většině případů s výškou rostla, 

případně neklesala.    

 Během vybraného přeletu byla za hřebeny Hrubého Jeseníka, Rychlebských hor 

a Sovích hor uletěna vzdálenost 527 km průměrnou rychlostí 121 km/h, a to se startem 
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z Mikulovic v 11.58 a přistáním v Krnově v 17.13. Let tedy trval 5 h 15 min a nejvyššího bodu 

bylo dosaženo ve výšce 6 033 m n. m. (obr. 36).  

 

 Záznam letu byl propojen s výstupy z numerických modelů pro předpověď vlny v této 

oblasti v hladinách 700 hPa (3 km) a 500 hPa (5,5 km). V každé z těchto hladin je pak 

po hodině zobrazena poloha větroně na podkladu výstupu z dvou modelů o rozlišení 1 km 

(přílohy 7, 8) a 2 km (přílohy 9, 10). Poloha byla zanesena každou celou hodinu, pro každé 

rozlišení a hladinu je tedy znázorněn stav v 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin UTC. Na modelu 

s rozlišením 1 km není k dispozici výpočet předpovědi na celé území přeletu, nicméně podstatná 

část území zobrazena je. Na všech obrázcích jsou oblasti stoupání a klesání znázorněny jako 

v případě ostatních výstupů z FLYMETU, tedy v závislosti na vertikální rychlosti vzduchu 

červené barvy v případě stoupání a modré v případě oblastí s klesáním. Protože není cílem 

hodnotit úspěšnost předpovědi rychlosti vertikálních pohybů atmosféry, je vertikální rychlost 

na výstupech zobrazena jen různou sytostí barvy. Záznam vertikální rychlosti letadla je 

na obr. 36. V příloze 11 je pro představu výstup předpovědi vlnových rozruchů po hodině, a to 

od 7 do 15 hodin UTC pro území celé republiky s rozlišením 2 km. 

 Jelikož se větroň během téměř celého přeletu podél hřebene vyskytoval v oblasti 

stoupání, dá se předpokládat, že by se měl na všech obrázcích z modelů nacházet v červených 

oblastech. Podle výškového profilu letu (viz obr. 36) je zřejmé, že větroň někdy klesal. 

Obr. 35: Záznam tratě letu. Žlutě je znázorněna předem naplánovaná 

trať, modře trať skutečná. Zelená šipka označuje místo startu 

(Mikulovice), červená pak místo přistání (Krnov). Zdroj: Cpska 

(2014c). 
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Z pouhého výškového profilu však obecně nelze usoudit, zda se větroň nacházel mimo oblast 

stoupání, nebo jen vzestupnou složku proudění využil ke zvýšení dopředné rychlosti. Vzhledem 

k charakteru přeletů v závětrné vlně lze ale usoudit, že se téměř vždy jedná o druhý případ. 

 Z výše uvedeného předpokladu pak také vychází hodnocení úspěšnosti předpovědi 

na našem modelu. Vizuálním průzkumem obrázků lze usoudit, že tento předpoklad byl ve všech 

případech splněn, zanedbáme-li fázi letu krátce po startu (10 hodin UTC) či před přistáním 

(15 hodin UTC). Z tohoto hlediska tedy nehrálo roli rozlišení 1 km nebo 2 km, neboť oba 

modely předpověděly oblasti stoupání a klesání správně. Tuto skutečnost si však nelze vyložit 

tak, že předpověď je vždy natolik spolehlivá. Výpočet je stále citlivý na vstupní data, která 

nemohou být úplně přesná. 

 Chyby, ke kterým dochází při předpovídání vlny pomocí numerických modelů, jsou 

způsobeny několika skutečnostmi. Těmi jsou již zmíněná zhlazená orografie vstupující 

do modelu, nepřesnost v předpovědi směru a rychlosti větru či rozdíly v předpovědi teplotního 

zvrstvení. Kromě toho je vlna většinou v modelech vykreslena jen v jedné hladině (v případě 

FLYMETU v hladině 700 hPa, tedy 3 km), zatímco bezmotorové letadlo i během vlnového letu 

jen těžko dodrží neměnnou výšku, a to i po nastoupání do určité hladiny (Horák, 2014a).  

  

 

  

Obr. 36: Výškový profil letu. Horní graf vyjadřuje nadmořskou výšku větroně 
v metrech, zeleně je naznačen také výškový profil terénu na trati. Prostřední graf 

znázorňuje vertikální rychlost (m/s) a spodní graf průběh horizontální složky 

rychlosti (km/h), pod ním jsou navíc uvedeny hodnoty vzdálenosti a průměrné 

rychlosti mezi jednotlivými otočnými body. Všechny grafy jsou vztaženy k času 

UTC. Zdroj: Cpska (2014c). 
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7 DISKUZE 

Na základě studia dostupných zdrojů použitelných v této práci lze usoudit, že česká odborná 

literatura se věnuje problematice orografického vlnového proudění a jevů s ním spojených spíše 

jen okrajově. Některé pojmy, jež jsou ve světové literatuře běžně užívány, v české terminologii 

mnohdy ani nemají ekvivalent, a tak je jejich použití u nás neustálené a některé české zdroje 

mohou být z tohoto důvodu i obtížně dohledatelné, pokud už existují. Termíny bez zavedeného 

českého překladu byly tedy v textu uváděny spolu s anglickými názvy. Některé překlady mohou 

být zavádějící, neboť český překlad může současně označovat jiný, jasně definovaný jev.   

 V souvislosti s nedostatkem českých zdrojů pak může být člověk s úmyslem studia jevu 

odkázán na dnes již zastaralou literaturu, jež je sice v mnoha ohledech nadčasová, avšak 

v mnoha směrech také již překonaná, ať už se jedná o fyzikální výklad jevu nebo pasáže 

popisující jeho využití. Kromě toho může člověk při hledání české literatury získat dojem, že 

například problematika downslope windstorms a hydraulických skoků v atmosféře nebyla 

dostatečně prozkoumána a vyvozené závěry, někde jen okrajově zmíněné, proto nebyly 

potvrzeny. Zahraniční literatura se však těmto tématům celkem podrobně věnuje. 

 Zajímavým srovnáním současnosti a fáze vývoje vlnového létání před více než šedesáti 

lety jsou rozhodně poznatky Förchtgotta (1952). Ten uvádí, že Jeseníky na své objevení 

z hlediska potenciálu vlnových letů teprve čekají, zatímco dnes je tato oblast na českém území 

nejvyhledávanější. Ke zkoumání vlnového proudění měl samozřejmě k dispozici i úplně jinou 

techniku, a tak navzdory některým nepřesnostem v jeho učebnici letecké meteorologie je spíše 

úroveň znalostí té doby obdivuhodná. Podobně také Wala et al. (1982) uvádí, že propojení 

našich severních pohraničních hor dlouhým bezmotorovým přeletem ve vlně je utopií, dnes jsou 

však tyto přelety uskutečňovány každoročně. 

 Praktický průzkum vlnového proudění byl u nás dlouho ovlivněn železnou oponou, kdy 

naprostá většina plachtařů mohla létat jen na území Československa a blízkost státních hranic 

byla velkou překážkou. Protože největší české vlnové oblasti jsou v podstatě v okolí hraničních 

pohoří, nelze se pozastavovat nad tím, proč byly lety ve vlně v minulosti problematičtější. 

V polovině šedesátých let se navíc finanční podpora Svazarmu (Svazu pro spolupráci 

s armádou), pod který plachtění stejně jako ostatní letecké sporty spadalo, přesunula 

k parašutismu a motorovému létání. To vedlo k zaostávání letecké techniky, které je dodnes 

patrné v mnoha českých aeroklubech a které z hlediska použitých materiálů na výrobu větroňů 

stálo v cestě mnoha uskutečnitelným vlnovým letům (Rýdl, 2011).  

 S odkazem na práci Gavlovského (1993), jenž studoval vlnové proudění v oblasti 

Jeseníků na základě výskytu charakteristické oblačnosti, v této práci nebyl vznik vlnového 

proudění v jednotlivých českých oblastech zkoumán ve spojení s výskytem typických 

povětrnostních situací. Gavlovský (1993) totiž došel k závěru, že vztah vlnového proudění 

k jednotlivým typům synoptických situací nelze přesvědčivě dokázat, proto není možné žádnou 

ze situací označit jako ,,vlnotvornou“. 
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8 ZÁVĚR 

V práci byly shrnuty základní charakteristiky vlnového proudění včetně možností jeho 

praktického využití v bezmotorovém létání. Právě kvůli výkladu možností využití v letectví 

bylo nutné pracovat i s méně odbornými zdroji, které vycházejí především ze zkušeností 

plachtařů, a jsou tak vhodným doplněním k teoretickým předpokladům odvozených ze zdrojů 

odbornějších, ať už byly tyto jejich zkušenosti někde publikovány, nebo sloužily jen jako 

materiál k vysvětlení problematiky v rámci jedné vlnové oblasti.  

 Ačkoliv české vlnové oblasti nejsou z celosvětového měřítka zajímavé a těmi 

vyhledávanými jsou především Andy, americká Sierra Nevada, Nový Zéland či Skandinávie, 

stále umožňují lety za českými horami větroňům překonávat velké vzdálenosti nebo dosáhnout 

významných převýšení. Kromě toho i v blízkém okolí Česka existují stále jen plánované 

přelety, které se zatím nepovedlo uskutečnit, což pravděpodobně za pár let už opět platit 

nebude. Jedním z nich je například teoretické propojení vlny za hřebeny Tater, Jeseníků 

a Krkonoš. 

 Předpověď výskytu a intenzity vlnového proudění je stejně jako předpověď jiných 

meteorologických prvků a jevů limitována výkonností výpočetní techniky, proto v tomto ohledu 

nezbývá než se spokojit se současnými možnostmi aktualizace, přesnosti a doby trvání výpočtu 

modelů a současně vycházet alespoň částečně i z vlastního úsudku, k jehož správnosti je znalost 

problematiky nutná.    

 Možným předmětem výzkumu by v budoucnu mohl být výskyt vlnového proudění 

na jiných terestrických planetách s atmosférou, kde jiné uspořádání tvarů reliéfu než na Zemi 

teoreticky může znamenat i vznik některých jevů u nás nepozorovaných nebo méně vyvinutých, 

jako je výraznější interference vlnění vyvolaná vhodným terénem. Významný by mohl být také 

detailnější průzkum vlnového proudění ve vysokých vrstvách naší atmosféry, s čímž souvisí 

ne zcela jasný výklad vzniku perleťových oblaků. Zdá se, že česká literatura v tomto ohledu 

poněkud zaostává, stejně tak jako v případě výkladu oteplení vzduchu proudícího ze svahu 

do údolí v souvislosti s rozpouštěním fénové oblačnosti.  

 Tak jako Förchtgott (1952) nemohl mít představu o tom, jaké budou možnosti 

za šedesát let od napsání své nejslavnější publikace, nelze ani dnes odhadnout, jak bude jednou 

možné vlnové proudění v atmosféře ještě využít. Zajímavé budou jistě plánované stratosférické 

lety projektu Perlan (Perlan Project, 2014) nebo další lety ve světových velehorách, kde se 

běžně bezmotorově nelétá. Tímto směrem se zřejmě budou ubírat další snahy o překonávání 

dosavadních hranic, neboť zde je ještě mnoho co objevovat. To nutně přinese i vývoj nových 

technologií umožňujících létat bez motoru v tak netradičních, pro člověka spíše 

až nepřirozených prostředích, což ovšem byla troposféra z hlediska trojrozměrného pohybu 

ještě v celkem nedávné historii také. 
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PŘÍLOHY 



 

 

 

Příloha 1: Vliv rozlišení numerického modelu na míru zhlazení reliéfu. Oblast Hrubého Jeseníku, 
Králického Sněžníku, Rychlebských hor a Orlických hor. Velikost rozlišení je vždy uvedena v pravém 

horním rohu. Ve všech případech je základní interval vrstevnic 100 m. Zdroj: Horák (2014b). 



 

 

 

Příloha 2: Synoptická situace 27. 10. 2013 pro střední Evropu z modelu GFS, znázorňující 

v 500 hPa geopotenciální výšku (gpdam), teplotu (° C), přízemní tlak vzduchu (hPa) a relativní 
topografii (gpdam). Horní situace je pro 12 hodin UTC, spodní pro 18 hodin UTC. Bílé čáry 

představují izobary, šedé čáry izotermy, černé čáry místa se stejnou hodnotou geopotenciální 

výšky a barevná stupnice relativní topografii. Zdroj: Wetter3 (2014). 



 

 

 

 

Příloha 3: Synoptická situace 27. 10. 2013 pro střední Evropu z modelu GFS, znázorňující 

v 700 hPa relativní vlhkost (%) a přízemní tlak vzduchu (hPa). Horní situace je pro 12 hodin 

UTC, spodní pro 18 hodin UTC. Bílé čáry představují izobary, barevná stupnice relativní 
vlhkost. Zdroj: Wetter3 (2014). 



 

 

 

Příloha 4: Synoptická situace 27. 10. 2013 pro střední Evropu z modelu GFS, znázorňující 

potenciální množství srážek (kg/m
2
) a vertikální pohyby atmosféry v 700 hPa (hPa/h). Horní 

situace je pro 12 hodin UTC, spodní pro 18 hodin UTC. Bílé čáry spojují místa se stejnou 
hodnotou potenciálního množství srážek, barevná stupnice vyjadřuje vertikální pohyby 

atmosféry. Zdroj: Wetter3 (2014). 



 

 

 

 

Příloha 5: Aerologické výstupy z Prahy-Libuše 27. 10. 2013 v 0, 6 a 12 hodin UTC. V levém 
sloupci jsou výstupy teploty v závislosti na výšce (tlaku v hPa), v pravém sloupci jsou výstupy 

směru a rychlosti větru (m/s) v závislosti na výšce (tlaku v hPa). Zdroj: Horák (2014b).  



 

 

 

Příloha 6: Aerologické výstupy z Prostějova 27. 10. 2013 v 0 a 12 hodin UTC. V levém sloupci 

jsou výstupy teploty v závislosti na výšce (tlaku v hPa), v pravém sloupci jsou výstupy směru 

a rychlosti větru (m/s) v závislosti na výšce (tlaku v hPa). Zdroj: Horák (2014b). 



 

 

 

 

Příloha 7: Záznam tratě letu s výstupem z numerického modelu 27. 10. 2013 v hladině 700 hPa 
a s rozlišením 1 km. V pravém horním rohu je čas UTC. Zeleně je vyznačena trať letu, černým 

křížkem poloha letadla v danou hodinu, červeně oblast stoupání, modře oblast klesání. Zdroj: 

Horák (2014b). 



 

 

 

Příloha 8: Záznam tratě letu s výstupem z numerického modelu 27. 10. 2013 v hladině 500 hPa 

a s rozlišením 1 km. V pravém horním rohu je čas UTC. Zeleně je vyznačena trať letu, černým 

křížkem poloha letadla v danou hodinu, červeně oblast stoupání, modře oblast klesání. Zdroj: 
Horák (2014b). 

 



 

 

 

Příloha 9: Záznam tratě letu s výstupem z numerického modelu 27. 10. 2013 v hladině 700 hPa 

a s rozlišením 2 km. V pravém horním rohu je čas UTC. Zeleně je vyznačena trať letu, černým 

křížkem poloha letadla v danou hodinu, červeně oblast stoupání, modře oblast klesání. Zdroj: Horák 
(2014b). 

 



 

 

 

 

Příloha 10: Záznam tratě letu s výstupem z numerického modelu 27. 10. 2013 v hladině 

500 hPa a s rozlišením 1 km. V pravém horním rohu je čas UTC. Zeleně je vyznačena trať letu, 
černým křížkem poloha letadla v danou hodinu, červeně oblast stoupání, modře oblast klesání. 

Zdroj: Horák (2014b). 

 



 

 

 

Příloha 11: Předpověď vlnových rozruchů 27. 10. 2013 na výstupech z numerického modelu 

v hladině 700 hPa a s rozlišením 2 km. V pravém horním rohu je čas UTC. Červeně je 

vyznačena oblast stoupání, modře oblast klesání. Zdroj: Horák (2014b). 

 


