
22

Vlnu s oblibou využívají i plachtaři na frý-
dlantském letišti. „Je to příjemné svezení. Ode-
hrává se většinou nad krásnými mraky, které 
ohraničují jednotlivá stoupavá pásma,“ uvedl 
Jiří Pělucha z Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí. 
Nevýhodou, která pilotům startování do vlny 

znesnadňuje, je ale orientace vzletové a při-
stávací dráhy letiště. „Dráha je orientovaná na 
západ, respektive na východ a silný vítr, který 
vlnu vytváří, má jižní směr. A v bočním větru 
se startuje těžko, nebo vzhledem k bezpečnosti 
odstartovat vůbec nejde,“ dodal Pělucha.
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VÝPRAVA FRÝDLANTSKÝCH PLACHTAŘŮ 
SE VYDALA ZA VLNOVÝMI DIAMANTY

V republice jsou však letiště na dlouhou 
vlnu orientovaná lépe a jedno takové se na-
chází i blízko Frýdlantu, konkrétně v nedale-
kých Jeseníkách v Mikulovicích, kde plachtaři 
každý podzim pořádají vlnové kempy. „Letiště 
je vhodně orientováno vzhledem ke směru 
větru, a tak se tady startuje bez problémů. 
Výraznější masiv Jeseníků, tedy Praděd, Šerák 
a Keprník, se staví do cesty jižnímu, respekti-
ve jihozápadnímu větru, a vytváří tak ideální 
podmínky pro dosažení vytoužených plach-
tařských cílů. Těmi je vystoupání do výšky 
přes šest tisíc metrů nad mořem pro získání 
převýšení pěti tisíc metrů. Tedy takzvané dia-
mantové převýšení,“ řekl Pělucha.

Příznivé podmínky nastaly v sobotu 12. října, 
piloti z Frýdlantu byli připraveni a za jeden den 
se dvěma posádkám ve dvoumístném kluzáku 
podařilo vystoupat do výšky přes 7200 met-
rů nad mořem. Teplota vzduchu venku kolem 
kluzáku klesala pod mínus 30 stupňů, vevnitř 
se však díky slunečnému počasí pod plexi ka-
binou držela v přijatelných hodnotách. „Byl to 
příjemný zážitek,“ uzavřel Pělucha.

Na podzim začíná každoročně pod Beskydami foukat silný jižní vítr zvaný fén, který naráží 
na hřeben Beskyd a vytváří meteorologický jev zvaný dlouhá vlna. Chová se obdobně jako 
voda za kamenem, která vytváří vlnky. Ty se tvoří i ve vzduchu a plachtaři je využívají k lé-
tání v silném a stabilním stoupání, které může dosáhnout až několikakilometrové výšky.

Krajina se nám pomalu začíná zasypávat ba-
revným spadaným listím, den se začíná krátit, 
nastává zimní čas. I v Kotelně jsme přešli na 
„zimní režim“. Provoz venkovní sauny je od 
půlky září v plném proudu, máme již nafouk-
nutou přetlakovou tenisovou halu, skupinová 
cvičení jsou téměř plně obsazena a náš vyhří-
vaný bazén s whirlpoolem si užívají jak rodin-
ky s dětmi, tak mladí i senioři. Fitness centrum 
se také těší tradičně vysoké návštěvnosti. Pro-
stě každý si u nás v Kotelně najde to, co mu 
vyhovuje.

A co nás konkrétně čeká v Kotelně v listopa-
du? V pátek 15. 11. 2019 v čase od 21.00–23.00 
hod. jsme pro vás připravili první letošní noční 
wellness, kde budete mít k dispozici aromatic-
kou a finskou saunu s pitným režimem. K dispo-
zici bude také náš vyhřívaný bazén s vířivkou. 
To vše v příjemné romantické atmosféře při re-
laxační hudbě a při svíčkách za výhodnou cenu 
200 Kč/osobu.

Ve středu 20. 11. 2019 se nově můžete těšit 
na saunu s velice oblíbenými saunovými cere-
moniály, které budou tematicky zaměřeny na 
vítání zimní sezony. Rituály proběhnou v 17.00, 
v 18.00 a v 19.00 hod. a budou trvat cca 15 min. 
Cena sauny bude v tento den 240 Kč/2 hod. na 
osobu. Doufáme, že si moderní dimenzi sauno-
vání oblíbíte a saunové ceremoniály budeme 
organizovat pravidelně. 

Těšíme se na vaši návštěvu. Tým Kotelny

LISTOPAD V KOTELNĚ

POŘÁDÁTE ZAJÍMAVOU AKCI?
Nebo chcete otisknout informace o dění vašeho spolku? 
Staňte se přispěvateli. Články přijímáme na e-mailové 
adrese: redakce@frydlantskenoviny.cz


