
MOJA PRVA JADRANJA
NA VALOVIH  

6.nov. 2002 - 1h 53 ‘ Max 2924 m , pridobljena višina  479 m
17.marec 2003 - 2h 04’ Max 5069 m , pridobljena višina  3737 m

6.nov. 2003 - 2h 44’ min, Max 5132 m , pridobljena višina  4106 m

Pilot : Matija Kodrič - Letalo  : DG-400 S5-KKM



UVOD
Kot dijak  sem zjutraj hitel v novogoriško gimnazijo in večkrat občudoval 

oblake, ki so se raztezali nad Vipavsko dolino . Iz knjig sem vedel, da so to 
valovni oblaki, da so okoli njih ugodni pogoji za jadralce. 

Vedel sem , da  v Ajdovščini piha burja, ki onemogoča vzlet zaprege. 
No, pa tudi če burje ne bi bilo - takrat se je sezona za jadranje v septembru 
končala, do prvomajskih praznikov ni bilo letenja, samo gledanje v nebo...

V zadnjih desetletjih se je marsikaj spremenilo, v jeseni in spomladi pa 
lečasti oblaki še vedno vabijo, da si jih ogledamo od blizu, tudi iz zraka !

V zadnjih dveh  sezonah sem imel možnost preskusiti in spoznati vsaj 
majhen drobec skrivnosti, ki jih ti čudoviti oblaki nad Primorsko skrivajo . 

V nadaljevanju sledijo opisi treh poletov in fotografije, ki povedo še največ.



1. polet - 6.november 2002

Stalni opazovalec dogajanja na nebu Notranjske in Primorske -
Matjaž Novak - mi je že zgodaj zjutraj poslal SMS , da je na nebu valovna 

aktivnost, pa še to sliko je naredil. 

Skušam priklicati "zemeljsko ekipo", a kaj ko upravnik ne 
utegne priti na letališče pred dvanajsto. 

Šele takrat potegnemo letalo na start in odpravim se na lov za 
lentikularisom, ki se je v tem času že pomaknil krepko proti Kvarnerju. 

Letim v smeri veličastnega oblaka, toda variometer ne pokaže omembe 
vrednih dviganj. Pri Ilirski Bistrici obupam, saj imam občutek , da se mi 

oblak sproti umika.

Ko ugasnem pomožni motor naredim nekaj fotografij, ki v par dneh 
obkrožijo jadralsko srenjo in vsi so navdušeni -

"Tisti nad Grobnikom je Argentinski, ne samo ta prav!" se priduša Ciko.



SATELITSKA SLIKA 06.11.2002



Do tu si upam, oblak je daleč naprej ( nad Krkom… ), za spomin ga fotografiram



Andrej mi nemudoma nariše, kje je bilo dviganje ( da bom vedel za drugič… )



Sekundarni val nad Istro  - pravijo , da je bil preveč plitek !



Val-ček  nad Vipavsko dolino , nekje nad letališčem



Val-ček  nad Vipavsko dolino - 2



GRAF POLETA 6.novembra 2002



GRAF POLETA 6.novembra 2002



SONDAŽA 06.11.2002



EVROPA 06.11.2002



VETER NAD EVROPO dne 06.11.2002



TLAK NAD EVROPO dne 06.11.2002



POVZETEK  POLETA 6.novembra 2002

Vrnem se nad letališče v Postojni, se še dobro uro premetavam v šibkem 
rotorskem dviganju in pristanem. 
Ko si v bifeju grejem premrzle ude spoznavam, da bo potrebno k takemu letenju 
pristopiti bolj sistematsko in urediti nekaj osnovnih zadev: 

osvežiti staro znanje in pridobiti nova znanja iz literature in v kontaktih z   
maloštevilnimi poznavalci

s kontrolo  letenja  razčistiti nejasnosti in pridobiti dovoljenje za letenje na 
večjih višinah

nabaviti opremo za kisik in primerno topla oblačila

za baterije zagotoviti dodatno polnjenje med poletom - sončne celice.



SHEMATSKI PRIKAZ VALA





VALOVI SE POJAVIJO V ZIMSKEM IN POMLADNEM ČASU





VAL  je postavljen vzporedno z oviro, ni nujno pravokoten na veter!



ZIMA 2002/2003

Lanska zima je bila tista prava, s snegom in zameti v Postojni. 
Januarja in februarja ni bilo možno leteti. Ravno prav, da sem 

v tem času lahko rešil  nekaj teh zahtev. 

Vsi piloti, ki sem jih vprašal za nasvet ali druge informacije, 
so mi z veseljem veliko pomagali pri tem.

Nekoliko bolje pripravljen sem dočakal , da je sneg skopnel ,
v sredini marca pa tudi ugodne pogoje. 



KISIK
Mesto, kjer sem običajno hranil pijačo je zasedla kisikova bomba, 

priključena na EDS sistem za dovajanje kisika 



TRANSPONDER



ZIMA 2002/2003

Še najbolj je užival pes, 
jaz sem le nemočno čakal, kdaj bo sneg izginil! 



ZIMA 2002/2003

Evgen mi je  januarja poslal to sliko,  
počakati pa je bilo treba do marca !



2. polet - 17.marec 2003

Zjutraj sta me   Evgen in Matjaž obveščala o SWA* , 
Jaka pa dočakal na letališču!



2. polet - 17.marec 2003

Slaba satelitska slika



Že v prvem dviganju čutim, kako me odnaša - klasično centriranje odpade...



Šele ko sem prepričan, da sem na valu prvič slikam!



Način pridobivanja višine je čuden - a glavno, da gre gor !



LJ INFO mi od 2000 m daje dovoljenje za vsakih 500 m -
na 4500 m pa vpraša- kakšno pa je to letalo ?!



Verjetno so nad Furlanijo tudi pravi oblaki ?



Proti Snežniku izgleda bolje, a me INFO ne pusti tja, 
ker nimam še 6000 m ,nižje pa velja zapora….



Postaja mrzlo -18 C, dviganje šibi , baterije se na soncu lepo polnijo



Tak mora biti, da je uporaben



Ta je verjetno tudi dober, samo pod njega ne smem!



Da pokurim višino se odpravim na Gorenjsko, proti vetru!



Na levi je Ajdovščina!



Še najbolje se vidi skozi okence - če te ne zebe !



Gasilska slika po pristanku - vredno je bilo poskusiti...



3D prikaz poleta 17.marca 2003



Max 5069 m , pridobljena višina  3737 m - pogoj za zl. “C”



Graf hitrosti - verjetno je val bil proti koncu , saj hitrost z višino ne narašča več !



3. polet - 6.november 2003

SATELITSKA SLIKA  
06.11.2003



3. polet - 6.november



3. polet - 6.november



3. polet - 6.november



3. polet - 6.november



Že dan prej je višinska napoved vetrov kazala ugodno :
stabilna atmosfera, nula na 3000 m, veter. 

na 500 m 5 m/s iz 70 
na 1500 m 12 m/s iz 50 
na 3000 m 18 m/s iz 30
na 5500 m 25 m/s iz 20

Poprosil sem Matjaža, naj ob koncu službe pogleda v nebo in oceni položaj. 
Že pred njim pa je klical Evgen, Aleš in še kdo, 

da se nad Postojno nekaj dogaja. 

Pohitim na letališče, tam sem ob 9 h!  
(sliko  je posnel Tine Žvokelj zgodaj zjutraj )



Matjaž je zjutraj od doma v  Knežaku posnel to sliko - smer Snežnik



Na letališču sem najprej pogledal klobaso - stalen NNE veter med 8-10 m/s, le 
malo iz smeri steze. Od  Žarka Protege sem izvedel, kakšno je stanje nad Reko . 

Vse je v redu!



Samo še vrata zaprem pa grem,  
kar iz platforme!



Tu manjkajo slike vzleta, poskusa jadranja, ponovnega vžiga motorja 
in prvih metrov mirnega dviganja...



Umirilo se je …. dviganje...



Delovanja motorja ni možno prikriti, 
najnižja točka po “odklopu” je 500 m QFE



V višini rotorjev pogledam navzgor in razmišljam, a mi bo danes dano priti do njih ?



Okoli mene se popolnoma umiri, vario kaže 2-3 m/s, čas je za veselje !!



Pokličem INFO in zahtevam dovoljenje do … 5000 m!



Ko omenim , da lahko vključim transponder, ni nobenih težav - odobreno 5500 m !



Šele nad 3000 m temperatura pade pod ničlo .



Kisik sem vklopil na 3500 m , na 5000 m je že pošteno hladno ! 



Še malo, pa bom v bazi - 5100 m ...



Kabina je v trenutku zarošena, obrnem proti svetlobi...



Ko postrgam ivje zagledam Kvarner… GS=250 km/h



Tu spodaj nekje je meja, obrnem se ...



A bo ta pred menoj prijel ?



A bo ta pred menoj prijel ?



Proti Karavankam !



Kaj sem naredil narobe - ta nad Nanosom ni prijel, kjer sem čakal !?



Sem že nižje, ivje je izginilo, mene pa kljub temu zmeraj bolj zebe …. spustil se bom!



Za danes dovolj, tudi vreme se je skisalo ….



KM gre počivat pod streho, jaz pa nazaj v službo!



STATISTIKA POLETA 6.nov. 2003 - 2h 44’ min, Max 5132 m , pridobljena višina  4106 m !



Graf hitrosti napram zemlji - teorija drži - hitrost vetra je z višino naraščala !



GRAF  POLETA 6.nov. 2003 - vse pomembno se je dogajalo nad Postojno



POLET 6.nov. 2003 - obletel sem kakih 150 km , vidi se sekundarni val na Brkinih



PLANI ZA PRIHODNOST
• proučiti vremenske pogoje ob katerih nastajajo valovi  do mere,  da bi 
postalo tako letenje nekaj običajnega in predvidljivega

• določiti in raziskati področja dviganja

• doseči  višinski pogoj za diam. “C” značko

• poskusiti polete - prelete  na valovih v smeri Brda - Postojna - Velebit 



NADALJEVANJE SLEDI,
KO BO NA NEBU PONOVNO

“SWA”


