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I když je plachtění spojené hlavně s teplým 
počasím, modrou oblohou a bílými obláčky, na 
podzim přichází pro neukojené plachtaře pro-
dloužení sezony v podobě vlnového proudění. 
Vlnové proudění vzniká, když proudící vzduch 
naráží kolmo na horský hřeben, začne stoupat 
a vytvoří vlnu – stejně jako když proudící voda 
narazí na kámen. Na vrcholcích vln se pak tvo-
ří krásná oblaka Cumulus Lenticularis.

 Určitě jste je během větrných dní také viděli, 
jsou to oblaka ve tvaru dlouhých bílých čoček, 
která i přes silný vítr stojí nehnutě nad horami. 
Z  důvodu lepších podmínek se plachtaři z blíz-
kého i dalekého okolí sjíždějí právě do Jeseníků, 
kde při správné konstelaci lze uletět takzvané 
diamantové převýšení (tedy 5000 metrů). To se 
letos povedlo Štěpánu Obrovskému, který bez 
motoru vystoupal až do sedmi kilometrů, kde lé-
tají i menší dopravní letadla. „Byl to obrovský zá-
žitek zvýrazněný nádhernými oblaky. Z necelých 
dvou kilometrů do sedmi kilometrů jsem vy-
stoupal během hodiny a půl. Snad jen s výjimkou 

ŠTĚPÁN OBROVSKÝ ZVLÁDL 
DIAMANTOVÉ PŘEVÝŠENÍ
Stává se již tradicí, že začátkem podzimu vídáme v brzkých ranních a pozdních večerních ho-
dinách auta s dlouhými vleky, v jejichž útrobách se skrývají složené větroně. Tehdy plachtaři 
ze zdejšího Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí vyrážejí do vzdálených Mikulovic v severním 
cípu Jeseníků, kam si jezdí plnit podmínky pro získání plachtařského diamantového odznaku.

Bylo mu pouhých osm let, když si šikovného 
fotbalistu vytáhli z Frýdlantu zástupci frýdecko-
-místeckého oddílu. Michal Fukala tak začal hrát 
na vyšší úrovni, přicházely první týmové úspě-
chy. Ročník 2000 byl ve Frýdku-Místku opravdu 
velmi silný, vždyť z tohoto týmu se hned několik 
hráčů dostalo do prestižních zahraničních, ale 
i tuzemských klubů. Když tito kluci včetně dvoj-

čat Michala a Jana Fukalových končili žákovskou 
kategorii, stali se s Valcíři dokonce vítězi nejpres-
tižnějšího mládežnického turnaje věkové kate-
gorie U15, tzv. Nike Premier Cup. Jako vítězové 
české části si pak tito kluci zahráli evropské finá-
le v dánské Kodani. Pro Michala Fukalu ale jeho 
strmý růst kariérou neustal. V patnácti už dostal 
od trenérů A týmu možnost zahrát si přípravné 
utkání za seniorský celek Lipiny proti slovenské-
mu Zvolenu. A mladý obránce dokonce ve své 
premiéře vstřelil svůj první gól. Po sestupu Frýd-
ku z druhé nejvyšší soutěže přišla na stůl hodně 
lákavá nabídka. Fukalu si do svých řad vyhlédl 
prvoligový FC Slovan Liberec, a tak následoval 
přesun na sever Čech. Tam nyní frýdlantský ro-
dák působí třetí sezonu a jak sám říká, angažmá 
si pod Ještědem moc užívá. „Užívám si to tam 
maximálně. Když si vzpomenu, že jsem dvě a půl 
sezony zpětně spadnul s Frýdkem-Místkem do 
třetí ligy a říkal si, že udělám vše pro to, abych tu 
hrál a vykopal s nimi zpátky druhou ligu, tak by 
mě vůbec nenapadlo, že místo toho přestoupím 

Jednadvacátého listopadu uplynulo přesně 95 
let od začátku organizovaného šachu na frýdec-
ko-místecku, jehož následovníkem je Beskydská 
šachová škola, která má i zástupce z Frýdlantu 
nad Ostravicí. Zpráva z tisku zněla doslova tak-
to: „Šachisté. Ustavující schůzi šachového krouž-
ku ve Frýdku (s okolím) konáme v sobotu 21. 
listopadu t.r. o 20. hodině v „Radhošti“. Zveme 
k účasti všechny hráče šachu. Začátečníky i po-
kročilé. Přípravný výbor.“ Přestože aktuální situ-
ace ohledně koronavirové pandemie osobnímu 
setkávání za šachovnicemi nepřeje, tak šachis-
té nezahálejí a veškerou svou aktivitu převedli 
do online světa. „Trénujeme i hrajeme turnaje 
pomocí moderních technologií tak, jako kdy-
by tady karanténa nebyla. Pokud se i vy doma 
nudíte a chtěli byste proniknout do tajů této ša-
chové hry nebo znáte šachy a jen nemáte sou-
peře na odpolední nebo večerní partičku šachu, 
tak neváhejte kontaktovat zástupce Beskydské 
šachové školy a rádi Vás zapojíme do našich 
aktivit,“ uvedl ředitel BŠŠ Petr Záruba. Jednou 
z posledních takovýchto aktivit byl Výroční bles-
kový turnaj, který se odehrál 17. listopadu 2020. 
Výborného výsledku v něm dosáhl frýdlantský 
Petr David Lanča, který skončil na sedmém mís-
tě v kategorii do dvaceti let. (Petr Sobol)

BESKYDSKÁ
ŠACHOVÁ ŠKOLA
SLAVÍ

FRÝDLANTSKÝ ODCHOVANEC MICHAL
FUKALA SI LIGOVÉ ANGAŽMÁ V LIBERCI UŽÍVÁ

Noví zájemci o základní plachtařský vý-
cvik mohou nezávazně kontaktovat přímo 
vedoucí výcviku Ing. Jiřího Pěluchu, jiripe-
lucha@gmail.com. Již v únoru začínáme 
teoretickou částí. Více informací na 
www.akfrydlant.cz/vycvik/skola-plachteni

aklimatizovaných horolezců není nikdo schopný 
tak vysoko fungovat s jasným vědomím, proto 
si ve větroni vezeme dýchací masku a zásobu 
kyslíku. Kromě nedostatku kyslíku a hrozící hy-
poxii je v takové výšce i pěkná zima, konkrétně 
mínus třicet stupňů Celsia, proto jsem po dosa-
žení mety sedmi kilometrů sklesal do pěti kilo-
metrů, kde bylo mínus dvacet stupňů Celsia, což 
už se dalo vydržet,“ uvedl Obrovský. „Důležitá je 
příprava na let, dobře se obléknout, vzít si jídlo 
a pití, které nezmrzne a dobít baterky. Při ideál-
ním počasí nás limituje délka slunečního svitu, 
protože v noci lítat nemůžeme, i tak mohou být 
lety až devět hodin dlouhé,“ dodal. (Petr Sobol)

do ligového týmu a zahraji si ligu. Moje motivace 
je prosadit se v české lize, abych měl případně 
otevřené dveře do zahraničí. Věřím, že se mi to 
povede, je to takový můj dětský sen,“ prozradil 
na sebe dvacetiletý obránce.

S LIBERCEM V POHÁRECH
Ten si s libereckým týmem užil také podzim-

ní putování evropským pohárem. Po zvládnutí 
kvalifikačních bojů se Severočeši probojovali 
do prestižní Evropské ligy. Tam sice skončili na 
třetím místě a dál jejich cesta končí, přesto za se-
bou zanechali velice pozitivní dojem. „Je super, 
že jsme pod sebe dostali belgický Gent. Sice se 
jim v letošní sezoně moc nedaří, ale pořád je to 
strašně kvalitní tým, který vstupoval do zápasů 
s námi jako jasný favorit. Navíc pokukovali i po 
myšlence postupu ze skupiny. O to cennější je 
poté fakt, že jsme s nimi dokázali získat plný po-
čet šesti bodů a v tabulce tak skončili před nimi,“ 
pochvaluje si Fukala.

Sám si ale v Evropské lize za Liberec ještě 
nezahrál (rozhovor vznikl ještě před posled-
ním zápasem Liberce v EL proti Crvene Zvezdě, 
pozn. red.), jak sám ale o sobě tvrdí, věří, že jeho 
šance určitě ještě v kariéře přijde. „Já si užívám 
každého utkání a je jedno, zda jsem zrovna na la-
vičce nebo na hřišti. Je ale jasné, že každý fotba-
lista chce hrát a ani u mě to není výjimkou. Sna-
žím se ale klukům pomoci i z lavičky, povzbuzuji 
je,“ řekl Michal Fukala.  (Robert Schedling)


