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NECHTE SE UNÁŠET VĚTREM
Powerkitingové lokality v ČR k 2010                               je druh sportu, kdy pomocí 

tažného draka jezdíme po vodě (kiteboarding), 
sněhu (snowkiting) či zemi (landkiting). K jízdě 
potřebujeme snowboard, lyže, mountainboard,
buggy nebo kiteboard.

Předpověď větru
Windguru 
(www.windguru.cz)

Flymet 
(http://flymet.meteopress.cz/)

Medard 
(http://www.medard-online.cz)

2
S

Předpověď počasí, sněhové 
zpravodajství,webové kamery

http://www.skyfly.cz/
http://www.snow-forecast.com/
http://kamery.humlnet.cz/
http://www.holidayinfo.cz/
http://www.chmu.cz/
http://new.meteo.pl/
http://www.windfinder.com/
http://www.wetteronline.de/
http://www.wunderground.com/
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                              je řazena k nejlepším "snk spotům" v ČR.
Její rozlehlost a především nadmořská výška (od 1400 m.n.m.)
nemá konkurenci. Není nic lepšího než konstantní severní vítr,
inverzní oblačnost a čerstvě napadlý sníh. Dostat se sem ale 
není nejjednodušší a vyžaduje tříhodinový výstup z Pece pod
Sněžkou. Ačkoliv se Luční bouda nachází v první zóně KRNAP,
mnoho kiterů to neodradí a stále se sem vrací.

Luční bouda

Bývalé vojenské letiště Milovice
je obrovská nevyužitá plocha u obce Milovice a ideální místo pro
plnohodnotný landkiting. Vzhledemk šířce letiště tu lze jezdit
na všechnysměry větru. Povrch je zpevněný na hlavní ranveji 
a příčných propojovacích pruzích. Ostatní plochy jsou travnaté.
Asociace českého powerkitingu v Milovicích letos (2010) pořádá
5. mistrovství ČR v landkitingu.

Obr. 6
Punkkitefest Milovice 
(23.-24.6. 2007)

Obr. 5: Sněžka (26.12. 2008)
Obr. 4 

Pohled ze Sněžky 
na Luční boudu 

(26.12. 2008)

Se vznikem kvalitních komorových 
kitů dostal snowkiting novou dimenzi. 
K nastartování kita nepotřebujete 
žádnou asistenci. 
Pro většinu lidí je nejlepší volný 
horský terén s měnícím se reliéfem 
krajiny. Žádné šlapání - lze jet 
i mírně proti větru a vrátit se tak 
na místo, odkud jsme vyjeli. Při 
dobrých podmínkách nás kite 
vytáhne do kopců a následně 
si můžeme užít plnohodnotný
freeriding. Aby toho nebylo málo,
tento sport je úplně zadarmo. 
Už nemusíte čekat dlouhé fronty 
a platit parkovné u našich, 
na evropské poměry, krátkých 
sjezdovek.

Obr. 1
kiteboarding

Obr. 2
landkiting

Obr. 3
snowkiting

Lokality v ČR
snowkiting
kiteboarding
landkiting

Powerkiting

Obr. 7 
severní strana Malé Fatry (březen 2010)

Obr. 8
Guillamue Chastagnol ("Chasta"), Etna 2010

Obr. 9
nafukovací kite

Obr. 10
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Software: ArcGIS 9.3.0, souřadncový systém: S-JTSK Krovak East-North
Zdroje dat: http://geoportal.cenia.cz/, http://www.snowkiting.cz/Foto-a-video/, http://extremetoronto.com/

http://www.hyperzbozi.cz/, http://www.kwick.de, http://kiteboardingmag.com/, http://landkiting.cz,
http://www.kiteboardinginstruction.com/, http://www.draci.net/cl_obr/draci/flexifoil_snowkiting06.jpg

Nafukovací kity vznikly pro potřeby kiteboardingu - jízdě 
s kitem a prknem po vodních plochách. Nafouknutá 
konstrukce drží tvar kita pro snadný restart z vody.
Tento typ kitu je objemnější než komorový, je potřeba
s sebou nosit pumpu a vyžaduje pomoc při startu a přistání.

Kiteboarding

Ne všechny lokality jsou optimální pro jakýkoliv směr větru.
Čím prudší je svah, tím větší má kite sílu při skocích. 
Podobné je to při paraglidingu - jezdci nevyužívají termiku
a létají pomocí větru, který se zdvihá nad terénní nerovností.

Mapa neobsahuje všechny powerkitingové lokality v ČR, 
pouze ty nejznámější. Seznam všech lokalit nelze vytvořit.
Kvalita "spotů" je určována rozlehlostí, tvarem reliéfu, 
nadmořskou výškou, průměrnou výškou sněhu, kvalitou
proudění vzduchu, dostupností atd.

Snowkiting
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1 Pustý Hill
2 Luční bouda
3 Fryšava - Žďárské vrchy
4 Pohledec Arena
5 Klokočov (Clockotchow)
6 Miličín
7 Vápenný kopec u Štoků
8 Odranec
9 Řehořovský vrch
10 Boží dar
11 Veselský kopec
12 Zbinožský kopec (Větrný Jeníkov)
13 Albrechtice u Frýdlantu
14 Lipno
15 Nové Hutě
16 Adolfov
17 Vysoké nad Jizerou
18 Abertamy

19 Nové Mlýny
20 Vodní nádrž Rozkoš
21 Lipno - Černá v Pošumaví
22 Nechranice
23 Opaťák

24 Smeťák
25 Milovice
26 Brno - letiště Slatina
27 Nouzová přistávací plocha Vendolí u Svitav
28 Sportovní letiště Rojetín - Borovník
29 Albrechtice u Frýdlantu
30 letiště Hosín
31 letiště Polička
32 letiště Havlíčkův Brod
33 Mostkovice u Prostějova
34 Praha - Vypich

Snowkiting lokality

Kiteboarding lokality

Landkiting lokality


