
1. část

Wellcome to India, zněl nadpis dopisu od 
Adiho, jak jsme přezdili Adieho Kumara, 
pořadatele expedice, a mně přejel poprvé 
mrazivý pot po zádech. Tento žertovný 
pocit jsem pak postupem času v přípravách 
cítil stále častěji a časem se k němu navíc 
přidalo neméně známé svírání dvou svalů, 
na kterých usedáme třeba do školních lavic. 
Ano čekal jsem výlet, na který se nikdy 
nezapomíná. No hlavně, když budu mít 
šanci nezapomenout, že? Tím samozřejmě 
narážím na eventualitu, že bych mohl na 
takovém výletě přistát krapet indispono-
ván dost daleko od nejbližšího dobrodince 
a v takovém stavu by se mi treking zdál 
tak nedůstojný, že bych se na všechno tak-
zvaně vydlábnul a natáhl bačkory. Ale jak 
připomínal Štěpán, můj dlouholetý parťák 
na zemi i ve vzduchu, nebudeme stahovat 
kalhoty, když brod je ještě daleko.

S těmito slovy jsme ještě pár hodin 
před odletem dobalovali poslední věci, 
jelikož jsme se právě dozvěděli, že přes 
noc by mohlo být i –10 °C, což teda brod 
o krapet zase přiblížilo. Boty, pár triček, 
fůra techniky na focení a točení, Vega 2, 
postroj Demon, pár propriet na vaření. 
Jmenovitě jeden ešus, jedna lžíce. Jejda - 
na stan a spacák se už místa a hlavně váhy 
nedostalo. Můj švagr nám zařídil letenky 
u Turkish Airlines s 25 kg bagáže a 8 kg 
na palubu, což jsme právě oba přeťápli. 
No nic, ochotná Aneta, která zajišťuje akci 
a bude nám dělat doprovod, nám oběma 
spacák i stan sežene tam. Dělá v místě 
průvodce po horách, nebude to pro ni pro-

blém. Za zmínku stojí určitě to, 
že všichni piloti expedice dostá-
vají solární panel od švýcarské 
firmy OFFGRID, který dokáže 
dobíjet spotřebiče s napětím 5 V. 
Věc hodně příjemná, ale nejde 
se na to zcela odkázat. Pokry-
je drobnou spotřebu mobilního 
telefonu a GPS za předpokladu 
stálého vystavení slunci po celý 
den.

Zvedám poprvé batoh s 30 
kg, představuji si, jak ho nesu 
v tropických vedrech 500 výško-
vých metrů a opětovně mě polije studený 
pot a následně čůrkem stéká mezi zmíně-

né svaly. Čas ovšem běží 
a my se Štěpánem se ocitá-
me na letišti, kde mi synek 
naposledy zamává a my 
usedáme do Airbusu A320 
turecké společnosti a s pře-
stupem v Istanbulu letíme do 
indického Dillí. Před odle-
tem jsem navštívil snad po 
sto letech zubaře. Setkání 
dopadlo nad mé očekávaní 
dobře. Jen pokáráním, že 
po návratu by chtěly některé 
mé stoleté plomby zkontro-

lovat a vtipnou historkou, že letiště Dillí je 
proslulé svou zablešeností. S pohotovostí 
mně vlastní jsem opáčil, že naposledy jsem 
poskytl pohostinství blechám na hlavním 
nádraží v Praze, když jsem točil hudební 
klip skupině Mňága a Žďorp, takže mě Dillí 
nikterak nedonutí přibalit Difusil. V letadle 
pak ještě pár postřehy z mé předchozí 
návštěvy Indie předšlehávám Štěpána, kte-
rý má o pár otazníků víc než já, a už se 
můžeme vydat na první mezinárodní přelet 
600 km indického Himálaje. 

Patřičně dolámaní po 10 hodinách 
poletování nad severní polokoulí vystu-
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pujeme ve tři ráno 4. 4. na zmiňovaném 
letišti v Dillí, kde očekávám první uvítání 
v podobě neuvěřitelného smradu totožného 
se zápachem skládky u nás v Letňanech, 
vylepšeného tropickou teplotou 35 °C. 
V uvozovkách zklamání, když teplota byla 
kolem 20 a vůně, na kterou se nezapomíná, 
nikde. Sláva, říkám si, alespoň se Štěpán 
nebude chtít schovat v letadle, aby se pro-
pašoval nazpět. Sedáme do taxíku, který 
nám sehnala Indka, co si nás vyzvedla 
už skoro v letadle a byla snad v ceně VIP 
letenky od švagra. Nebo že bychom měli 
fanynku??? Moc jsme tomu nerozuměli, ale 
protáhla nás v mžiku celým letištěm a posa-
dila s vyměněnými penězi do taxíku směr 
hotel Florenc. :) První dobrodružství - jízda 
taxíkem potemnělou silnící do centra Dillí 
- je taky zážitkem. I když jsme měli adresu 
hotelu, tak dohledat ho v ztemnělém městě 
byl velký úkol i pro tamějšího taxikáře. Pár 
zastávek u spících řidičů tříkolek, takzva-
ných tuktuků, to vyřešil a už se ocitáme 
v několikahvězdičkovém hotelu, nad kterým 
se žertovně usmíváme a až teď po návratu 
víme, že to je opravdu imperial města.

Máme dva dny volna než nastoupíme 
společně s dvěma francouzskými piloty 
Maxem a Stefanem a také Annou do vlaku 
směr Jammu. Anna společně s Anetou nám 
bude dělat pozemní doprovod, jinak žije 
v Annecy a živí se tím, že vytváří hudební 
show ze svého upraveného Hummera. Asi 
se tomu říká hausparty, i když ona to spíš 
vytváří podle svých slov pod hvězdami. 

Máme čas, a tak se vrháme do spleti 
uliček v okolí hotelu a já Štěpána zasvěcuji 
do krásy garážové kultury Indie. Garážové 
proto, že od vesnice po města jsou ulice 
lemovány jakýmisi garážemi. Ráno 
vytáhnou roletu a v poklidu žijí 
prodejem čehokoli. Ulice je jeden 
obrovský barevný jarmark plný jídla 
a úplně všeho, nač si Ind chce 
vzpomenout. V noci pak, když se 
všechny rolety zatáhnou, ulice 
obrátí tvář a vypadá jako kontej-
nerové překladiště v Holešovickém 
přístavišti. Architektura je zde dost 
jednotvárná. Domy, které se staví, 
mají železobetonovou konstrukci 
vždy vycházející z tvaru kostky a pár historic-
kých staveb je spíš z dob koloniální nadvlády 
Angličanů. Krásnou výjimkou je obrovská 
mramorová hrobka Taj Mahal, postavená 
Šáhem pro jeho manželku. Miluji ty dobroty 
vařené na ulici, a tak neodolám a hned 
někde pořizuji thálí, což je místní pokrm - pár 
pšeničných placek a dvě tři misky nějaké 
matlafundy. Tu jsou to fazole, tu zas jiná 
luštěnina, pokaždé v nějaké pálivé omáčce. 
Štěpán se netváří a podle toho, že už půl 
dne nic nejedl, to vypadá, že konečně v Indii 
dojde své mladické váhy. Večer pak, když 
uléháme, jen vzdechne: „Snad to přežiju! 
Hlavně, ať už jsme v horách.“ 

Druhý den se pak setkáváme s Frantí-
ky Maxem a Stefanem. U indického piva 
Kingfisher (ledňáček) si horentně sděluje-
me naše divoké plány na let a ukazujeme 
si techniku na focení a filmování. Stefan 
předvádí pěknou videokameru, která jde 
přidělat na různá místa kolem sedačky. Vel-
kým problémem se zdá ulomený kabel od 
optiky k záznamové části. Druhý den ovšem 
jdeme kolem nějakého odpadu, z něhož se 
vyklube podivný obchod s elektronickými 
součástkami. Stefan vytahuje pár drátů 
z nějaké mikrovlnky, či co to je a večer to 
pak společnými silami univerzální páskou 
dáváme dohromady. K mému úžasu to pak 
funguje skoro až do konce expedice. Ještě 
probíráme věci, které se nominovaly do 
výbavy. Já zabalil do sedačky Démon od 
Karpofly asi takhle: jedno náhradní triko, 
teplé a normální ponožky, náhradní trenky 
(to jsem dal do špičky kokonu místo vycpáv-
ky), lehký spacák cca 600 g, nafukovací 
karimatku, půlku stanu pro dva a vodní vak 
se čtyřmi litry na místo protektoru páteře. 

Prostor pro chránič v Démo-
nu je jako kapsa na zip, takže 
do něj pohodlně věci namač-
káte. Řekl bych, že tyto věci 
plnily funkci i jako protek-
tor velmi obstojně. Na sobě 
jsem měl kombinézu, fleece 
mikinu, rolák Moira a triko, 
dole kraťasy a dvoje jégrovky 
a na rukou zimní rukavice. 
Postupně jsem však odkládal 
přebytečné věci do batohu, 

který vezl doprovod a skončil jsem oblečen 
stejně jako létám doma uprostřed léta. 
Takže kraťasy s jégrama duo Moira, nepro-
mokavá lehká bunda, pod ní rolák a tričko. 
Samozřejmě rukavice fleecové Gradient. 
V zadním úložném prostoru sedačky jsem 
vezl ešus, lžíci, nůž, pár věcí na správku 
padáku, hygienické potřeby s nejnutněj-
šími léky a obvazy, tyčky na stan a stativ 
(monopod), pokud jsem ho od rána nevezl 
přidělán k prknu sedačky. Samozřejmě také 
batoh na celou výbavu. Za zmínku stojí, že 
je taky od Karpofly a má perfektní záda 
s příjemnou bederní opěrkou, což jsme při 
několika výstupech měli šanci ocenit. V pul-
tíku pak doklady, přístroje a kameru.

Třetí den společně opouštíme vlakem 
Dillí do podhorského města Jammu. Ces-
tujeme 2. lůžkovou třídou, ale hned po 
nástupu je jasné, že jedeme spíš s indickou 
honorací. Kolem sedící Indové se samo-
zřejmě podivují nejen barvě pleti, ale také 
našim příšerně velkým báglům, které není 
kam dát, a tak je přehazujeme nahoru dolu 
podle momentální nálady jednoho z Indů, 
který jako jediný není naší přítomnosti 
asi nadšen. S ostatními se seznamujeme 
a odpovídáme na běžné otázky - odkud 
jsme a jakou řečí mluvíme. Vlaky mají 
v Indii stejný široký rozchod jako v Rusku, 
takže v jedné kóji spí devět lidí. Komfort 
snese v klidu srovnání s vlaky Českých 
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drah: prostěradlo, deka a zásuvky na 110 
V jsou k dispozici. Ráno nás slušně všichni 
pozdraví a rodina ve vedlejší kóji nám 
nabízí snídani. Samozřejmě to není svačina 
z chlebníku Šebestové na výletě k rybníku 
Krajáči, ale nutriční hodnotou jí to jistě 
převyšuje. Snad celý vlak vystupuje zde 
v Jammu. Je dost patrno, že město je už 
ve vojenské oblasti blízko pakistánských 
hranic. Drátěné ploty a uniformy jsou na 
každém kroku. Hodně podivné bylo, že 
podél celého nástupiště leželo moře roz-
močených krabic s nějakými potravinami 
a nikdo se k nim neměl. Přitom hned za 
branou nádraží čekalo několik žebrajících 
dětí a zvedalo temné prosebné oči. Věc, 
která mě trápí ještě teď.

Rychlá snídaně a už se nakládáme do 
takzvaného Vidžejkár, Toyota s náhonem 
4 x 4, která nás zde čeká. Najatý řidič se totiž 
jmenuje Vijay, námi přezdívaný DJ, který 
běžně vozí turisty v Dharamsale a neda-

leko Biru. Řízení v Indii je velmi specifické 
a v průběhu cesty jsme pochopili, že velmi 
náročné v místních podmínkách. Třeba fakt, 
že rozbitý klakson je daleko větší problém 
a riziko nehody, než třeba nefungující zadní 
světla nebo chybějící zpětná zrcátka. U nás 
se používá jako znamení nespokojenosti 
se situací, a tak podrážděně je i přijímáno 
druhým řidičem. V Indii se používá klakson 
neustále při každém předjíždění nebo míjení 
se s kýmkoli na silnici, ať je to zvíře nebo 
člověk. Za zmínku stojí, že často na silnici 
v noci potkáte auta se zhasnutými světly, což 
třeba v rušném provozu spoře osvětlené uli-
ce v Dillí přijde nám Evropanům jako nesku-
tečná věc. Je zajímavé se brzo ráno probou-
zet a pomalu vnímat, jak celé město ožije 
neutichajícími klaksony, které umrtví zase až 
hluboká noc. První dny nám přišlo neuvěři-
telné, že v tom obrovském mumraji v Dillí řídí 
lidi s ulámanými zrcátky a ti, co je mají, tak 
je raději sklápějí dovnitř. Hustota a anarchie 

provozu je tak těsná, že žádné nerovnosti 
karoserie nezůstanou časem nezahlazeny. 
Lehké protroubení dává jen informaci „jsem 
za tebou, ale to se hned změní.“

První, asi čtyřhodinová cesta nás dovede 
na místo startu ve vesnici Patnitop. Zde se 
setkává konečně celá výprava: piloti Adie 
Kumar, rodák z Indie, toho času dealer firmy 
AXIS a organizátor této akce, Max a Stefan 
z Francie, Erik s Bredem z USA a konečně 
Štěpán a já z ČR. Indičtí řidiči Naresh, Vijay, 
Hardev a Amind. Samozřejmě naši strážní 
andělé, co vše koordinovali, Anita a Anna. 
Prvních pár dní s námi cestuje ještě Adieho 
kamarád Satish, bývalý stihač, vojenská 
šarže, který před lety začínal v Indii s roga-
lem a teď domlouvá vojenské kontrakty 
pro Indii. I když je v civilu a působí velmi 
přátelsky, vojenská autorita zvláště pro Indy 
z něho zářila. Kam přišel, lidi stáli sami od 
sebe v pozoru. Počasí se kazí a tak čekáme 
dva dny v horském hotýlku, kde je příslo-
večná zima jak v márnici. Obrovská vlhkost 
a teploty jako na podzim. Kousek nad námi 

leží sníh a Indové chodí oblečeni jak v létě 
a jen od pasu k hlavě mají obmotán navíc 
kus takové té kousavé deky do psí boudy. 
Máme na sobě všechny věci a již zmíněné 
pocity se zase dostavují. Jestli budeme 
v takové kose spát o 1000 metrů výš, tak 
to nevím. Máme dost času na seznamování 
a domlouvání strategie letu i přesunu dopro-
vodu po zemi. Po dvou dnech se rozhoduje-
me přesunout auty do dalšího necelých 100 
km vzdáleného místa ve směru naplánova-
né tratě, která je celkem 600 km dlouhá. Dva 
tisíce metrů nad mořem v místě nazvaném 
Jot Pass je nádherné jezírko sevřené dokola 
zelenými horami. Dorážíme pozdě v noci 
značně zničení cestou. Na uvítanou nás 
čeká grilování kuřátka, což mimochodem 
v Indii znamená pořádně karbonový obal, 
a další nemístně indická zima.

Druhý den se probudíme do slunného 
rána a konečně vidíme horské turistické 
centrum. Lační Indové zde provozují řadu 
atrakcí, mezi něž patří kutálení v prů-
hledných zorbokoulích nebo fotografovaní 
v místních krojích s živými králíky na 
ramennou a samozřejmě paragliding. To 
je ovšem pro našince vlastnící pilotní 
licenci nejbizarnější atrakce, protože zde 
se pod křídlo upoutávají dětí, a když při-
foukne, pouštějí je na laně jako dráčky. 
Samozřejmě se to neobejde bez odřených 

36 Pilot LAA ČR 1/10

Atrakce pouštění lidského draka v Jot Pasu

Paragliding



kolen a loktů, to ale v Indii nic neznamená. 
Rodiče se určitě nebudou soudit s majite-
lem provozovny, který stejně vypadá, že 
mu není ani čtrnáct let. Rychlá snídaně 
indického stylu, což znamená vždy a všu-
de placka čapátí a trochu toho pálivého, 
aby to klouzalo do krku. No a hurá na 
start ležící ještě hodinu autem vzhůru ve 
2450 m. n. m. Cestou na start se udělá 
po několika mlhavých dnech jasno a to už 
nás neopustí do konce výpravy. Poprvé 
vidíme terasovitá horská políčka, která 
jsou tak typická pro tuto krajinu, v těch nej-
krásnějších zlatavých barvách a obloha je 
temně modrá, že to snad není ani možné. 
Neskrýváme pocit úplného nadšení. To asi 
ta nadmořská výška. Ještě pár ujištění, že 
tuto etapu, co dnes poletíme, už někdo 
i letěl a šup do vzduchu.

Přistupuji k tomu dost s respektem. Já 
i Štěpán si osaháváme nové Vegy i místní 
termiku. Poprvé si také prohlížíme zaříznu-
tá údolí, ve kterých není zhola kde přistát. 
Až na Stefana a Adieho se všichni slétává-
me do jednoho místa, odkud se zvedáme 
a vydáváme na 90 km dlouhou trať do místa 
jménem Biru, proslulého konáním závodů 
světového poháru v paraglidingu. Letíme 
trochu rozpačitě, zvlášť mně se povede 
jednou pěkně zaseknout a nabrat tak pár 
kilometrů ztrátu. Termika je dost hravá, ale 

přitom nikterak silná. Dostup se v průběhu 
dne zvyšuje, ale stejně to nedá víc než 
pár stovek nad špičky kopců. Nakonec se 
s poslední termikou a zapadajícím sluncem 
ocitáme já, Štěpán a Bred na 82. kilometru 
a do Biru nám chybí asi 7 km. Po přistání 
úplně měním názor na českou krajinu, 
o které jsem tvrdil, že je prodrátovaná až 
hanba. V Indii nevede snad jediný kabel 
zemí, takže si můžete představit, jak to tam 
vypadá. Bred vybral pěkné místo na přistá-
ní zdánlivě bez drátů a tuto skutečnost nám 
i do vysílačky potvrdil. S jakým údivem jsem 
se pak vyhýbal černému drátu, který neměl 
sloupoví, ale vedl po stromech a kluci, co 
od něj přistáli 50 metrů, ho vůbec neviděli. 
Z přilehlých vesnic se vyhrnuly desítky dětí 
a přiběhly se podívat. Tento paraglidingový 
folklor si budeme užívat teď častěji. Balíme 
skoro do tmy a těšíme se z prvního přeletu 
v Himalajích i s Nareshem a Annou, kteří 
pro nás přijeli. Adihó, jak je přezdíván Adie, 
nás bere do místního hotýlku sloužícího 
k ubytování padáčkářských hostů v době 
sezóny. To je jasně patrno, neboť koupelna 
má sprchu a dokonce teplou vodu. Nenech-
te se mýlit, sprcha v koupelně je spíš výji-
mečným komfortem. Několikrát se na cestě 
setkáme v hotelu s prostornou koupelnou, 
obloženou mramorem, ale místo sprchové 
koncovky koukají ze zdi jen dva kohouty 
a pod nimi kyblík.

Druhý den ráno rychlá snídaně, vývoz 
na kopec, ze kterého se zde odlétají právě 
i závody světové třídy. Nahopsáme do 
vzduchu, mně se daří start až napodruhé. 
Ohromně těžká výbava je přeci jen na 
startu trošku na obtíž. V nadmořské výšce 
přes dva tisíce metrů se jaksi vše ještě 
násobí. Stefan se rozhodne na mě čekat 
a stoupá po startu se mnou ke skupině, 
která už odlétla vyčkat na vyšší hřeben. Po 
cestě ještě demonstruje své klidné tempo 
jedním plánovaným fullstallem, který mu 
však končí krátkou helikoptérou asi 15 
m ode mne. Říkám si, že by mi to nemusel 
dávat tak sežrat, ale pro útěchu se později 

dozvím, že helikoptéra byla spíš nad plán. 
Ten den nás čeká asi nejkratší etapa kolem 
50 km do místa, kde je vysoko v horách 
hinduistický   (klášter) nad údolím Rampur. 
Tomu ale předchází docela složitá situace. 
Někde na 15. km od Biru se celému týmu 
nedaří přeskočit jedno údolí proti údolnímu 
větru. Hoblujeme nevýrazný hřebínek do 
doby, než se to utrhne. Bohužel já a Štěpán 
výtah nechytáme, a tak nám skupina odlé-
tá. Dnes je počasí spíš stabilní, se silnou 
termikou, která končí pár desítek metrů nad 
terénem, samozřejmě bez mraků, a tak let 
připomíná termické svahování. Konečně se 
něco odloupne, zdvihá nás o potřebných 
pár desítek metrů výš než prve a dostá-

váme se přes údolí na žebro, po kterém 
se vyvezeme s našimi opeřenými kámoši 
o rozpětí snad dvou metrů na zasněžené 
vrcholky našeho hřebene. Ten má okolo 
čtyř tisíc metrů a až do cíle je to nalajnova-
ná pohoda. Nad hřebenem se nám poprvé 
odhalí ty monumenty měřící přes 6000 
metrů, které jsou celoročně pod sněhem. 
Mně osobně přejel znovu mráz po zádech 
a o dechu bych ani nemluvil. Zkouším i na 
pár momentů vytáhnout kameru, ale dnes 
je to živé úplně všude a moc klidných 
záběrů nesbírám. Do cíle k templu doráží-
me s koncem termiky a poslední kilometry 
jen klidně svahujeme v údolním proudění. 
Bred na nás mává a kamarádsky nechává 
roztažený padák jako označení cíle. Tábor 
rozděláme přímo na vrcholu ve výšce 2800 
metrů, kde je příjemná a v tomto období 
už vyprahlá pastvina. Náš doprovod se 
dokázal autem dostat až k templu, kam 
to máme z tábořiště na pěknou hodinovou 
procházku s návratem až v noci. Doplníme 
zásoby a čeká nás dokonce vrcholová pré-
mie v podobě indického piva. U táboráku, 
rozdělaného na kobylincích, usínáme jako 
nemluvňata.

Pokračování příště… 

Tábor u kláštera Rampur

Bred Sanders ve svém Ginu

Jednou bude hrát v nároďáku kriket
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2. část

Ráno je úžasné. Kolem dokola se barví 
sněhové hory do ruda a vzduch je jak sklo. 
Vstávám snad před šestou a pozoruji tu 
nádheru. Vedle stanů rostou stařičké rodo-
dendrony. Celé stromy jsou obaleny červe-
ným květem a od rána bzučícími čmeláky, 
kteří mají velikost úměrnou k himálajským 
kopcům. Fouká jinak než se předpokládalo, 
takže se vydáváme nejdřív asi kilometr ji-
nam, abychom nakonec zjistili, že nejlepší to 
budeme mít asi 40 metrů od místa tábořiště. 
Bezproblémový start mám zaznamenán na 
kameře, kterou jsem vozil na přilbě. Celá 
skupina se zvedá a vyráží na dlouhý pře-
skok údolí Kullu. Ten se však ukáže jako 
problémový. Bred se po přeskoku nechytá 
a získává černého Petra v podobě jízdy 
autem. Adihó se vydal sám nepochopitel-
ným směrem, a tak ho ztrácíme i z dosahu 
vysílačky. Společně s Francouzi nalézáme 
krásné místo, kde se dá v klidu čekat. 
Francouzi přistávají, i když to všude stoupá 
a já se Štěpánem konečně máme možnost 
se sletět a natočit nějaké záběry do filmu. 
Pod námi probíhá nějaká slavnost v místním 
templu a zpěvy se nesou po celých horách. 
Asi po půl hodině se Adie ukáže v dálce 
a Erik, který taky po přeskoku těžko bojoval 
a nabral ztrátu, se dostaví chvíli před ním. 
Konečně jsme zase pohromadě a vyrážíme 
společně dál. Termika je dnes trošku podob-
ná našim vysněným situacím v Alpách. Dole 
u země šprajcy za hranicí slyšitelnosti varia 
na předvídatelných místech a nahoře se to 
slévá do širokých silných stoupání až do 
vzniknuvšího kumulu. Poprvé stoupáme pod 
bílou vatou do výšky 4600 metrů a vidíme 
nádherné věci. Na přeskocích je klid, a tak 
konečně pořizujeme záběry bez obav, že mi 
kamera vypadne z ruky. Pohybujeme se od 

dvou a půl do čtyřech a půl tisíc metrů, takže 
teplota lítá nahoru dolů a hlava mě začíná 
trochu bolet z dehydratace a změn tlaku. 
Trať měří 100 km a večer se s radostí spo-
lečně se Štěpánem slétáváme poblíž cíle. 
Na konci dne jsme se (pro mě nepochopitel-
ně) rozdělili, neb Francouzi letěli lepší sto-
pou a nevydrželi počkat. Přistávají vysoko 
nad údolím, ve kterém sedáme my a díky 
vybitým vysílačkám a nefunkčním mobilům 
do rána nebudeme znát jejich polohu. Zbylý 
tým se schází dole ve vesnici Rohru.

Ráno pak Francouzi udají polohu 
a vyrážíme přibližně za nimi. Zde začíná 
série událostí, která mě a Štěpána odsoudí 
k třídenní cestě autem. To, jak zjišťujeme, 
je volba těžko snesoucí přirovnání a obdi-
vujeme doprovod, který tak žije od začátku 
akce. Na padáku se člověk snaží a uletí 
třeba 100 km za celý den a říká si, jak se 
moc unavil. Oni v tom autě po prašných ces-
tách a v tropických vedrech objíždí široká 

údolí a cesta jim trvá daleko déle. Prach je 
úplně všude a natřásání autem není zrovna 
návyková droga. Aby s piloty udrželi kontakt 
jedou většinou i v noci. 

Následuje výšlap horskou vesničkou 
a nad ni. V malé alejí jablůněk nalézáme 
slušný start. Fouká dobře proti, a tak se 
Adihó vrhá do vzduchu, ale sjede po kopci 
svižně dolů. Bohužel bez rozmyslu do toho 
skáče Bred i Štěpán a po chvíli dopada-
jí dost podobně a přistávají někde dole. 
Francouzi s námi už komunikují a čekají, 
jestli se zvedneme. Jsme asi 100 výško-
vých metru pod nimi. Já se rozhoduji čekat 
a Erik po dvaceti minutách do toho jde taky 
a zachytává se. V ten moment se k němu 
přidávají shůry Francouzi. Společně za pár 
minut dostoupají maximální výšku, což je 
v bezoblačné termice tak 300 metrů nad 
vrchol hřebene vysokého kolem tří tisíc 
a letí směrem po trati. Já nelením a odstar-
tuji taky, ale zachycení mi trvá o pár minut 
déle, a tak s nimi ztrácím vizuální kontakt. 
Snažím se jim sdělit, že čekám na ostatní 
na dalším žebru pět kilometrů od startu, ale 
potvrzující odpověď nemám. Asi za hodinu 
se opět vyhnivší skupina Adihó, Štěpán 
a Bred dostaví na nějaké místo, z kterého 
jde odstartovat. Mezitím mě dobíhá v sérii 
první chyba a to, že mi dochází baterky 
ve vysílačce, takže ztrácím možnost mluvit 
a jen slyším začátky vět. Předchozí den 
mi totiž docházely baterky v mém rádiu 

Vítejte v Indii
David Šachl
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a po přistání jsem si samozřejmě řekl, že 
je čas dobít. Bohužel nabíječka byla v autě 
a doprovod za námi dorazil až pozdě v noci. 
Nám pár hodin trvalo, než jsme se po při-
stání vůbec sešli a po fajn večeři v dalším 
ďábelsky indickém hotelu jsem skočil do 
postele, přičemž těsně před dopadem už 
jsem nevnímal. Hned ráno mi bylo jasné, že 
jsem nabíjení takzvaně prospal a poprosil 
tak Nareshe, zda si nemůžeme vyměnit vysí-
lačku s ním. Co čert asi chtěl, on leč jezdil 
v autě a často nabíjel, neměl představu, jak 
na tom vysílačka je. Jak se později ukázalo, 
vydržela jen chvíli. Nakonec po asi dvou 
hodinách čekání a svahování na nějakém 
žebru se ještě dozvím od Štěpána, že start 
je pro něj za hranicí bezpečnosti a že na to 
rezignuje. Tím moje spojení asi definitivně 
končí a já rezignuji také. Na začátku jsme 
si řekli, že letíme a vyhníváme spolu, a tak 
vybírám volbu návratu a přistávám zpět 
dole na kriketovém hřišti v běžné údolce. 
To, že je to kriketové hřiště, mi prozrazuje 
všudypřítomný hlouček děti. Indové tam 
válcují betonovou skruží kriketové odpaliště. 
Prý za dva dny mají zápas. Mimochodem, 
zde jsou velmi úzká údolí a tudíž v každém 
přes den slušně profukuje. Starty a přistání 
bych doporučil nejlépe na vrcholcích, má to 
samozřejmě svízel s doplněním zásob.

Jako útěchu si kupujeme Mázu, což je 
lahodný mangový napoj. Já ho úplně zbož-
ňuji a kdybych se živil obchodem, vozím ho 
do Čech po hektolitrech. Nasedáme do auta 
a celou noc jedeme z hor dolů, abychom 
ráno mohli zase o několik údolí dál zajet 
zpět do hor a hledat rychle místo na start. 
Úplně zničení dorážíme druhý den okolo 
jedenácté k domluveným místům, kde prý 
kdysi Satisch startoval s rogalem. Informace 
je zdánlivě docela přesná - hřeben nad 
vesnicí. Co čert ale po třetí chtěl, v důsled-
ku únavy si pleteme silnice a vyjíždíme na 
severní hřeben místo jižního. Cesta nahoru 
trvá několik hodin a bohužel předčasně 
končí, my se tak nedostaneme na návětr-
nou a nasvícenou stranu hřebene. Zrovna 
v ten moment navazujeme radiové spojení 
s letící skupinou. Ti nám oznamují, že nám 
letí asi nad hlavou, podmínky pro let jsou 
báječné, a proto na nás nečekají a letí 
dál. Zase nasedáme do auta a martýrium 
se opakuje. Sjíždíme dolů a snažíme se 
vymyslet další místo po trati, kde bychom 
je ráno mohli zastihnout ve vzduchu. Psy-

chika je v tuto chvíli dost těžko popsatelná. 
Na jednu stranu obrovská únava z cesty, 
vedra a přicházejících střevních potíží, které 
vedou k ještě větší dehydrataci. V takovém 
stavu je jen start na nějakém exponovaném 
místě s dvaceti kily výbavy takříkajíc o ústa. 
Na druhou stranu vědomí, že vysvobozením 
z takové situace je opravdu jen let, mě 

uvrhá ve stav jakéhosi šílenství. Ten den si 
uvědomuji, že tu nejsme na borůvkách, ale 
že tu podáváme lidský výkon. Nic nekončí 
a martýrium pokračuje. Další místo, kde se 
dá údajně odstartovat, je vzdáleno asi dva-
cet kilometrů vzdušnou čarou a má pracovní 
název TK point. Dostáváme se tam před 
setměním. Máme tak šanci vidět sedlo, ve 
kterém je úžasná hobbití vesnička z pohád-
ky Terryho Pracheta. Sedlo je z obou stran 
ohraničeno zalesněným srázem, jak to tak 
bývá, a plocha pro vesnici je na několika 
desítkách čtverečních metrů. Prostě něk-
teré věci si nevymyslíš, tak jsem to raději 
zdokumentoval. Dokonce kousek nad ní 
je louka na rozumný start přímo na jih. Už 
několik dní je zde variabilní vzduch a fouká 
jen podle termického denního cyklu, a tak 
se dá předpokládat, že by se zde zítra dalo 
startovat. Slunce pomalu zachází za obzor, 
a tak si prohlížíme údolí tak, jak je ze startu 
vidět. Není to úplně potěšující. To, co máme 
jak ze startu tak z vesnice možnost vidět, je 
jen les až do údolí. Proto když dostáváme 
od místních informaci, že z vrcholu, kde je 
takzvaný TK point, skutečně občas někdo 

startuje, rozhodujeme se raději brzo ráno 
vyrazit na vrchol, ze kterého se dá letět 
do údolí, kde je prokazatelně kde přistát. 
Pokračuje tak série špatných rozhodnutí. Už 
při pohledu na TK point mě měla informace, 
že je to asi kilometr daleko, uvést v pochyb-
nost. Vstáváme kolem šesté a po snídani 
se v klidu vydáváme nahoru. Po zdolání 
přibližně šesti set výškových metrů v dost 
špatném čase skoro na dně sil zjišťujeme, 
že to máme pořád ještě aspoň hodinu dale-
ko. Získáváme spojení s ostatními a ti nám 
sdělují, že jsou asi o 20 km dál a budou na 
nás chvíli čekat. Z posledních sil přidám do 
kroku a hledám ztrácející se cestu k vrcho-
lu. Štěpán a Aneta mě přemluví k poradě. 
Nerad přiznávám, že nahoru se dostaneme 
pozdě a ostatní, pokud na nás nepočkají, 
tento den nedoženeme. Aneta se bojí, že 
dvě skupiny v horách už nedokáže zajistit 
a přemlouvá nás, ať sejdeme dolů a dožene-
me je zítra. Podle trasy je totiž domluveno 
další místo střetu s doprovodem, kam by 
ostatní měli dnes doletět. Vesnice Chamoli. 
Pak následuje složitá etapa, kde se nedá 
dostat autem a ostatní už nemají den žádné 
zásoby jídla a vody po málu. Domlouvám 
poslední pokus zkusit jednu mýtinu, které 
jsme si všimli po cestě nad námi. Za chvíli ji 
tu máme a čert přesně uprostřed, snad přes 
noc, nechal vyrůst pěkný strom. Definitivně 
mě to deklasuje na zem a cesta dolů je 
největší očistec, co jsem s padákem zažil. 
Těch pár set výškových metrů je v tom 
vedru hotovým peklem a ani mě nepřekva-
pí, že mám asi úžeh, jelikož střevní potíže 
mě sužují už dávno. Aby to nebylo úplně 
vše, tak mlčky sjíždíme údolím, do kterého 
bychom pohodlně odstartovali z mýtiny nad 
hobbití vesnicí, kde jsme se byli podívat 
večer a zavrhli jí. S mrazivým pohledem 
sleduji, že údolí vytéká do širokého úpatí 
s řadou políček vábícího k letmému přistání, 
neboli mylná byla představa, že nebude kde 
přistát. Nijak to nekomentujeme a děláme 
jakoby nic. Čeká nás 180 km po rozbitých 
cestách do vesnice Chamoli. Napjatá atmo-
sféra se uvolní a do slovníku výpravy Aneta 
vnáší nový, často pak používaný termín pro 
utopické jednání: „Chalo tu tykey point,“ což 
v překladu znamená: „Hurá na TK bod!“

Po cestě se dozvídáme ze složitých tele-
fonátů Anety a Naresche z druhého vozu, že 
ostatní nedoletěli a jsou ve vesnici Gutu asi 
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20 km před Chamoli. Dostáváme se k nim 
v noci. Je to docela velká vesnice s ulicí, 
ve které je třeba i lékárna nebo krejčovství. 
V pomyslném centru na náměstíčku už 
nás čekají oba Francouzi a Erik i Adihó. 
Bred přistál už kolem poledne neznámo 
kde. Podle jeho slov byla dnes termika tak 
slušná, že mu přijde rozumnější jít po svých. 
Připomínám, že to řekl démon, co loni 
letěl dvě stě kilometrů po hlavním hřebenu 
Himalájí z Pákistánu do Nepálu a pohyboval 
se ve výškách kolem sedmi tisíc metrů nad 
mořem. Jo tak tuto historku dám pokaždé 
k dobrému, až se mě doma zeptají, jaká byla 
termička v Indii. Vyprávíme si zážitky z cest 
vzduchem i po zemi a z tónu Francouzů je 
cítit lítost, že nás v tom nechali. Druhý den 
ráno mě vyžene ze spacáku ranní potřeba, 
a tak hledám velmi rychle místo pro její při-
stání. Přiznávám, že moje střevní mikroflóra 
je zralá na zásadnější medikamenty, než 
je Endiaron a od Stefana dostávám nějaký 
dryák a od Anety desinfekční tea tree olejí-
ček rozmíchaný v nějakém alkoholu. Tu noc 
spíme na střeše domu vesnice Gutu. Mají 
zde tradiční stavební sloh. Domy mají na 
střeše jakousi terasu, na které zhola nic není 
a připomíná tak vypuštěnou požární nádrž. 
Ta se pak nejlíp hodí k ubytování nějakých 
cizinců, kteří jsou tím patřičně povznesení. 
Adihó objedná místní „šerpy“ se čtyřmi osly 
a ti nám vynášejí batohy na kopec nad ves-
nicí. Během poutání francouzských batohů 
se osel, který nese zrovinka naše bágly 
od Karpofly, nikým neomezován vydá sám 

na cestu. Já i Štěpán jsme mu v patách 
a nejdřív z toho máme psinu. Ovšem po 
pár stech metrech úplně jiným směrem se 
odhodlám osla zastavit ručně za udidlo. 
Osel se vysmekne a ještě přidá do kroku 
tempem, jemuž nestačím. Štěpán se otáčí 
doběhnout pro pomoc a já zatím vlaji za 
klusajícími bágly.

Cesta nahoru je samozřejmě procházka 
růžovým sadem, ale my, kteří za sebou 
máme vyšlap na TK point, jsme poměrně 
v klidu, protože odlehčení o ten mazlivý 
demoralizující batoh je více než příjemné. 
V půlce cesty, když přicházíme na začátek 
nějaké vesničky, nás dohání hlouček dětí 
ve školním slušivém stejnokroji a přes něj 
mají ještě vlněné svetry. No bodejť by ne, 
vždyť je pouhých 28 °C ve stínu. Pomys-
lím si něco o zcela jiné genetické výbavě. 
Procházíme touto vesnicí, kde na chvíli 
odpočíváme a udivení vesničané vyložení 
v oknech vypadají, jako když přemýšlí, 
kde seženou dřevo na naše zpopelnění. 
Několik dívek přichází se džbánem vody. 
Když mi ráno Stefan dával platíčko zaruče-
ně skvělých medikamentů na moje obtíže, 
zachytračil (jak je jeho zvykem), že taky 
nemůžu pít každou místní vodu. Teď tu stojí 
přede mnou, tu krásnou náctiletou Indku 
nedokáže odmítnout a s prvními doušky 
se tváří, jako by pil cyankáli. Pán Bůh chce, 
abych asi pokračoval, a tak se v mdlobách 
dostávám až nahoru, kde je prostorný start 
na několik padáků, jen s všudypřítomnými 
bodavými keříky. Je po třetí hodině a Adihó 

oznamuje, že do 20 minut startujeme. Jako 
prga se nabízí Stefan, neboť ten přece 
nemůže nikdy vyhnít, a tak si vybírá svou 
ojedinělou příležitost si to vyzkoušet. Navíc 
přistává nějak blbě, což on zase umí. Máme 
to i pěkně zdokumentované jím samým 
- kamerou upnutou na helmě. Na Stefana 
se čeká, takže pro tento den už je jasno, 
že dnes nepoletíme a mě se nahrne nová 
krev do žil. Čapnu foťák a fotím shluk dí-
vek, které nás doprovázejí od poslední vsi. 
Děvčata s námi hrají klasické oční hry. My 
se díváme, ony mrkají, my se díváme a ony 
odvrací pohled a vše se opakuje. Prosté 
uvědomění, že hormony pracují i tady dost 
podobně jako doma. Konečně je čas i na 
nějaké fotky křídel pro našeho sponzora. 
Radovánky trvají dlouho až přichází večer 
a děvčata se poslušně rozutečou domů. 
Mlčky se pak dostaví dva mladíci i s benzi-
novým vařičem a udělají nám tradiční večeři. 
Placky čapátí a nějaká pikantérie k tomu. 

36 Pilot LAA ČR 2/10

Přehrada v Kullu valley

Paragliding



Adie je prostě manager. Jak tiše přišli, tak 
tiše odešli a ráno, než jsem se probral, byli 
tu zas. Míchanice z lilku, vajíček a rýže byla 
užasnou dobrotou. Já bohužel jen ochutnal 
a jinak pokračoval v polodietě. Dlouhým 
spánkem jsem doplnil energii a konečně 
jsem se cítil na pěkný let. Ona ta pohodlnost 
Frantíků přistávat za každou cenu nahoře, 
kde jde druhý den zas v klidu startovat, má 
holt něco do sebe. Den vypadá o poznání 
hůř než včera. Včerejší kupovitá oblačnost 
je tatam a nad hlavou máme čisté nebe. 
Ještě v jedenáct si říkáme, že to je dnes asi 
dost stabilní. Meditujeme, co s tím budeme 
dělat a chvíli to vypadá, že nás Adie bude 
hnát ještě o pár desítek výškových metrů 
nahoru. Naštěstí si vysvětlíme, že nám to 
moc nepomůže. Pádným argumentem jsou 
Stefanova pohmožděná a sluncem spálená 
záda. Prý tam klidně vyjde, ale bez báglu. 
Hu hu. Markujeme do GPS nový bod - vesni-
ci Bagni Bogel, vzdálený sto kilometrů. 

Kolem poledne to zkusíme. První startují 
Frantíci a Štěpán brzy rezignuje na snažení 
se pořádně zachytit, k velké jeho smůle. 
Ani nevyužívá slušného převýšení a sedá 
pár set metrů pod startem blízko silnice. Já 
mám s Erikem docela kliku a hned po startu 
se chytáme a vyjíždíme v bublinách po 
lehce nafukovaném žebru pomalu nahoru. 
Zato Stefan se pomalu propadá tak jako 
včera, ale vzhledem k tomu, že vyhnívá prý 
jednou za deset let, tak se nakonec oprav-
du i s Adihónem za nedlouho doškrábe 
za námi. Ostatní čekáme a pobubláváme 
docela v rozumné výšce ještě před hlavním 
hřebenem. Dnes to vypadá opravdu termic-
ky slabší, mraky se nedělají vůbec. Alespoň 
že vítr nefouká skoro žádný. Jsme konečně 
zase všichni spolu pod rychle mizící základ-
nou. Škoda Štěpána a Breda, o kterém 
máme poslední zprávy, že se snaží dostat 
do Chamoli autobusem. Ten den mě čeká 
asi nejzajímavější let expedice. 

Hned první přeskok je dost dlouhý, tak 
si dobíráme výšku na vrcholu, který je proti 
směru tratě. Ostatní mají výkonnější éra 
a na přeskoku mě pak nechají za a pod 
sebou. Zůstávám sám a jedu si své tem-
po, abych pak navečer zjistil, že jsem je 
přežehlil a deset kiláků před cílem kontro-
luji francouzskou dvojici ze shora. Ale tomu 
předcházela řada zážitků jako točení klid-
né dvojky uprostřed údolí zahalen kouřem 
z požáru lesa nebo docela čisté stoupání 
kolem 7 m/s, ve kterém jsem se snažil i ně-
co natočit kamerou, nebo kroužení s rodin-
kou orlů, kteří jakoby mě znali už léta. Můj 
osobní výškový rekord je 5200 metrů nad 
mořem, kterým možná držím prvenství as-
poň mezi Čechy :-D, ale pěkně po pořádku. 
Ten stoupák uprostřed údolí byl příčinou 
toho, že jsem si tak zkrátil čas letu. V této 
části Indie od jara díky suchu vzniká velké 
množství lesních požárů. Po sto kilometrech 
letu jich bylo nepočítaně. Hoří jen podrost 
a menší stromky. Vysokým starým boro-
vicím jen v dolní části ohoří kůra. Takové 

ohořelé stromy jsou prakticky všude, i tam 
co požár léta nebyl. Les je pak krásně pro-
stupný pro zvěř a častými menšími požáry 
se zabrání jednomu katastrofálnímu. Jeden 
takový dost mohutný požár mi zviditelnil 
stoupák uprostřed údolí. Nejdřív jsem si 
říkal, že to nebude moc příjemné v tom kouři 
něco zkoušet, ale proč tím aspoň neproletět 
a ejhle, stoupání bylo úžasně laminární ne 
víc než dva metry se snosem pěkně po 
trati. Šlo z toho vystupovat a zas nastupovat 
a na kraji bylo i docela pěkně vidět. Po chvíli 
jsem byl obsypán sazemi, ale to mi vůbec 
nevadilo. Nakonec, když Měcháček přiloží 
do ohně, jaký míváme na sklonku léta na 
legendárním Jabloňově, tak v tom není roz-
díl. :) Podle mé teorie byl požár tak rozsáhlý, 
že vytvořil slušné stoupání, které prorazilo 
zádržnou vrstvu a dostal jsem se tak o 1000 
metrů výš, než by se v těch místech nor-
málně dalo. Následovalo několik desítek 
kilometrů v úplném oleji, což moji teorii 
potvrzovalo a především mě to katapultova-
lo před kluky, na které jsem už původně dost 
ztrácel. Konečně jsem viděl Himálaj jako 
na dlani. Kluci letěli normálně po kopcích 
s normální bezoblačnou termikou, stoupáky 
a klesáky končícími většinou pár set metrů 
nad kopcem. Neměl jsem představu o tom, 
kde jsou, protože v půlce dne se mi ztratili 
z rádia s odhadem, že jsou cca 10 km přede 
mnou. Jaké překvapení bylo, když jsem na 
sklonku dne pár km před cílem viděl, jak 
se pode mne připojují Max se Stefanem 

a někde vzadu ještě i Erik. Přeskakujeme 
poslední široké údolí a při západu slunce 
ještě dostoupáme onu stratosférickou výšku 
5600 metrů. Na přeskoku Max rozpřahová-
ním rukama vysvětluje, že vůbec neví, kam 
se letí a já mu opětuji mezinárodní jazykem, 
že já asi jo, ať letí se mnou. To mi konečně 
vysvětluje, proč trošku uhýbají od trasy, ale 
vůbec to nevadí. Je to sice krapet delší, 
zato malebnější a počítám s francouzským 
vkusem. Pak vzniká malé nedorozumění 
s moji GPS, která mi díky špatně zadaným 
výškovým údajům u některých bodů ukazuje 
dokluz jedna ku dvaceti, a tak s klidem oblé-
távám hory a mířím do cíle, který je někde 
přede mnou přímo přes teď už potemnělé 
hluboké údolí. Neskutečná krása a kochání 
končí. Slunce se schovává za vrcholky a já 
z hrůzou zjišťuji, kilák před cílem, že mi 
chybí třeba sto výškových metrů, abych se 
dostal na domluvený bod. Hřeben je hustě 
zarostlý lesem a nahoře jsou krásné pastvi-
ny. Hodlám se nevzdát, něco ještě alespoň 
fouká, s termikou už se zde nedá počítat, 
a tak letím kilák vpravo, kde je takový kaňon, 
v němž bych mohl snad vysvahovat těch 
pár metrů. Další mýlka. Fouká tu jen proti 
a valí to k zemi dolů. Všude jen les a mně 
se slušně sevřou svěrače. Šlápnu plnej, 
jen tak tak odtud vylétnu. Smířen s prohrou 
slétávám doprostřed údolí na takový hrb, 
který má přes tisíc metrů převýšení na 
dvě strany a snad z něj zítra odstartuji. Po 
přistání už je skoro tma, tak rychle balím 
a ohledávám terén pro start. Tak jako všude 
se seběhne kdoví odkud několik lidí a ptají 
se, jak bylo v kosmu. Asi všechno, co se 
má stát, stane se. Kdybych nepotkal kluky, 
nebo si dřív všiml, že většina traťových 
bodů od Adiho má jednotnou výšku 1500 
metrů nebo nepřeskočil snad o pár desítek 
metrů přes poslední žebírko za klukama, 
tak jsem asi na cílovém bodě a nezažiji to, 
co dnes v noci.

Dokončení příště…
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3. část - dokončení

Zabalím rychle a poponesu batoh kousek 
nahoru, kde je pěkná tráva a pro zítřek 
dobrá vyhlídka na start. Přece jen už 
dlouho mě sužuje absence normálních 
trávicích pochodů v mém těle, a tak sil 
už mnoho nezbývá. Spokojen, že ráno to 
mám kousek, sebou plácnu do trávy a kon-
verzuji s jedním bačou a dvěma dívkami. 
Jaké to překvapení, když najednou chlapík 
s úsměvem čapne můj batoh a kráčí s ním 
pryč. Tak pohopsávám vedle něj a stydlivě 
se snažím zeptat, co má v úmyslu. Říkám 
si: „A, chlápek pochopil, že já tady v klidu 
někde dodělám v křoví a toho batohu by 
venku byla škoda.“ I při mé postavě, která 
je přibližně o hlavu větší než postava prů-
měrného Inda, ho nerozhodil ani fakt, že se 
můžu přiblížit zezadu a kopnout ho třeba 
do brňavky. S úsměvem kráčel dál a dívky, 
které umí anglicky asi jak já, mi vysvětlily, 
že mě zve k sobě domů. Začalo domlouvá-
ní jak je to daleko a mě polily zase mrákoty. 
Prý asi deset minut. Dalo se čekat, že jsem 
po více jak půl hodině chůze dolů dorazili 
na kraj úžasné vesnice, kde si mě přišla 
prohlédnout celá početná rodina a já tušil, 
že teď teprve poznám Indii. Stavení měla 
klasický jednoduchý sloh. Ta nejstarší jed-
nopodlažní z nepálených cihel, kde chlév 
je vedle kuchyně, měla střechu z větví 
a slámy. Dvoupodlažní zděné budovy měly 
v přízemí chlév pro dobytek, který v zimě 
vyhřívá stavení, v prvním patře místnost 
pro život a střechu měli pokrytou dřevem 
připomínajícím došky. Zajímavé bylo, že 
do prvního patra se šlo po betonové římse 
široké asi 40 cm kolem stavení. Po takové 
římse mě zavedli do jednoho skromného 
příbytku jen se dvěma postelemi bez skříní, 
jen s jednou truhlou na vše potřebné, co 

k životu mají. Fascinovaně jsem koukal 
na každou věc, co připomínala středověk 
a museli ji sem vytáhnout ještě na zádech. 

Tři bratři přinesli nějakou stolní hru. Připo-
mínala begemon a trochu dětský kulečník. 
Čtvercový plán, kde se cvrnkalo do kamenů 
podobně jako u kulečníku směrem k dírám 
v rozích. Hráli jsme a mezi hrou mi donesli 
výborné jídlo. Něco jako řídký bramborový 
guláš, samozřejmě bez masa. Brambůrky 
moc dobré a malé jako třešně, pálivé to 
bylo akorát a přílohou byly obilné placky 
čapátí. Hráli a konverzovali jsme do pozdní 
noci. Kluky bavilo, že pořád vyhrávají nad 

Vítejte v Indii
David Šachl
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tím bílým kosmonautem a neustále kladli 
všetečné otázky. Hluboko v noci jsem 
poprosil, zda už můžeme spát a nechal 
jsem se odvést k místní toaletě. Je spo-
lečná pro celou rodinnou vesnici, která, 
jak jsem to tak odhadl, čítá asi deset sta-
vení stojících v prudkém kopci. Je to spíš 
štěrkový plácek v korytu potoka. Opodál je 
i pramen na opláchnutí rukou a pověstný 
erární kyblíček. Kluci mi nechali i trochu 
soukromí. Bál jsem se, že tam budu sedět 
na bobku a oni si na mne budou ještě svítit. 
Bylo mi vysvětleno, že je to léty prověřený 
způsob. Když přijde monzun, tak se roz-
vodní potok a spláchne všechny uschlé 
bobky dolů a můžou začít zase nanovo. 
Žádné žumpy, které by byly zdrojem náka-
zy. U nás na venkově se nakonec ten sep-
tik taky obrátí na nejbližších polích a z nich 
to steče do potoků. Patnáctiletý Rachil byl 
nejupovídanější a ještě, když jsme na moji 
prosbu zhasli, se pořád na něco vyptával. 
Jinak možná svítí celou noc, říkal jsem si. 
Elektřinu vesnice neměla. Jen autobaterii 
živenou solárními panely. 

Rána sem nemohl dospat s otazníkem, 
zda mi to zas vynese nahoru, jak slíbil. 
Společně jsme provedli ranní očistu chru-
pu, pak mě pozvali do vedlejšího stavení, 
kde matka rodiny vařila snídani, což byla 
zase čapátí a čaj. S velkým díky jsem 
odmítl čerstvé mléko a pálivý olej na 
placku. Kuchyně měla hliněnou podlahu, 
uprostřed otevřené ohniště a přes dřevě-
nou stěnu sem strkala hlavu kráva, aby 
sledovala kulinářské umění. Před odcho-
dem jsem shromáždil nejužší část rodiny 
a natočil je na kameru. Chlapík, co mě 

přivedl dolů, je nejstarší syn a nedávno 
se stal hlavou rodiny, protože otec v zi-
mě zemřel. Rodina je to požehnaná, šest 
holek a tři synové v rozmezí 25 let. Pak už 
chlapík, který se snad jmenoval Achuma, 
těžko se mi ta složitá jména pamatovala, 
čapl batoh a pelášil s ním nahoru. Nebýt 
jedné zastávky na odpočinek, tak jsme 
nahoře byli stejně rychle jako večer dole. 
Za zmínku stoji i to, že domorodci proti 
slunci i zimě pořád nosí vlněné čepice, což 
našinci přijde v tom úmorném vedru nesku-
tečné. Nahoru jsme dorazili po deváté a já 
se schoulil vedle batohu a zesláblý jsem 

zase usnul. Probudil jsem se s hroznou 
žízní a dopil z vaku poslední dost nechut-
nou vodu, co jsem měl. Tady nahoře stavěli 
nějakou modlitebnu přímo na rezervoáru 
vody z nějakého pramene, ale když mi uká-
zali, že vodu nabírají do čepce a močí si 
v tom ruce, neodvážil jsem se napít. Kolem 
dvanácté přišel z východní strany krásný 
stoupák, který zdvihnul hodně prachu. Na 
tu stranu nebylo kam pěkně přistát a musel 
bych šlapat zpět sem, na což jsem neměl 
už síly. Čekal jsem, až se slunce přehoup-
ne na západní stranu, kde je dole vesnice 
a koryto větší řeky. 

Kolem 11. hodiny se ohlásí ve vysílačce 
doprovodné vozidlo se Štěpánem a Ane-
tou. Já je konečně informuji, kde jsem a že 
hodlám letět. Přivezli sem Adieho, který 
vyhnil včera o dvě údolí dřív a teď už dvě 
hodiny šlape za ostatními na horu Bagni 
Bogel. Včera večer jsem dal vysílačkou 
zprávu o tom, kde jsem přistál jen Bredovi, 
a tak doprovodné vozidlo jásá, že mě našli. 
Bred má jediný satelitní telefon, ale včera 
už ho měl vybitý. Informují mě, že jsou 

v údolí, do kterého chci startovat, a počkají 
až odletím. Po 12. hodině začínají chodit 
docela slušné poryvy, což je povel, že mám 
rychle spěchat odtud. Dám několik pokusů 
za potlesku publika, které postupem času 
pěkně zhoustlo. Mám pocit, že se přišli 
podívat asi všechny mamičky z celého údo-
lí. Na místě, které jsem prohlásil za start, je 
deseticentimetrový křovinatý porost a šňů-
ry se do něho motají jak do suchého zipu. 
Vypadá to najednou jako nepřekonatelný 
problém. Kluci ale vyndají mačety a vymlátí 
mi alespoň místo přesně pro padák. Nako-
nec se konečně vznesu, nad čímž užasnu 
i já. Prolétnu místní kopec a pochopím, že 
je pozdě, jsem nízko a kolem je už údolní 
proudění, ve kterém se těžko zachycuje. 
V rozbité termice se pomalu propadnu dolů 
a rád si na pokraji sil nechávám zabalit 
křídlo od Amida a pokorně nastupuji do 
auta, i když tuším, že je to jeden z posled-
ních letových dnů expedice. Ten den už je 
termika velmi skromná. Po několika silně 
termických dnech se pomalu dostavuje 
stabilita a ostatní, co dnes letěli, jakmile 

35Pilot LAA ČR 3/10

Štěpán se předvádí před holkama

Paragliding



opustili vyšší kopce, stěží pokračovali dál. 
Dnes byla naplánovaná 80 km dlouhá trať, 
všichni ale posedali několik desítek km od 
cílového města Pithoragar, kde sídlí místní 
klub padáčkářů. Naše auto se mnou a Ště-
pánem doráží až za tmy a hned u vchodu 
nás překvapí dva muži se zbraní ve stráži. 
Přivítání ostatních je sice srdnaté, ale kazí 
ho přítomnost těch dvou venku. Dozvídáme 
se, že o naší akci se teprve teď dozvěděli 
vojenští hodnostáři. Celá naše cesta vedla 
přes státy Kashmir, Himachal Pradesh 
a Uttaranchal Indické republiky. Jak už to 
tak bývá, ne vše, co je v jenom místě povo-
leno, platí i v jiném. Komunikace o povolení 
přišla vojákům v tomto státě nejasná, a tak 
nám přidělili vojenskou eskortu do doby, 
než se to vyřeší. 

Druhý den se povedlo domluvit, že těch 
posledních pár kilometrů přece jen poletí-
me. V cíli nás má čekat přivítání tamějšího 
klubu padáčkářů a pár novinářů. Dovoleno 
máme odstartovat z místního letového teré-
nu. Ten je bohužel krajně nevhodný svým 
charakterem. Je využíván jako svahovací 
terén na severní proudění a to v součas-
ném stabilním počasí příslib zachycení do 
termiky skoro vylučuje. Jedeme tedy do 
cíle auty. Před branami města dokonce 
nabíráme stopaře s nápadně obrovským 
batohem s nápisem Nova. Na místě je 
nám znova líto, že nepřilétáme. Páska by 
ležela na sportovním stadionu uprostřed 
malebného městečka o několika tisících 
obyvatelích. I tak je přivítání příjemné. 
Rozhovory se starostou, padáčkáři a také 
s novinářem jsou příjemné, celková únava 
se pomalu rozléhá po všech a několi-
kahodinové čekání na uzavření všech 
formalit na místní vojenské posádce nám 
přijde už samozřejmostí. Před ulehnutím 
si uspořádáme závěrečnou párty, kde ze 
všech čiší uvolnění a radost, že většinu 
tratě se povedlo uletět. Bred nám ukazuje 
svoje videa z přeletů těch nejvyšších až 
sedmitisícových hor této planety a mě hned 
napadá, že tam přece musíme napřesrok 

jet. Bred Sanders v Nepálu provozuje sport 
zvaný Parahawking, což znamená létání 
na paraglidu za doprovodu ochočených 
dravců. Tak jako pejska na procházku si 
zde půjčíš sokola a on tě provede Himá-
lajskými hřebeny. Záběry z takových hor 

braly trochu dech i nám, kteří jsme právě 
pořádné hory okusili poprvé. Večírek utichl 
a nás čekala jen čtrnáctihodinová cesta 
autem do Dillí v pekelném vedru nadchá-
zejícího léta. 

Cestou pozoruji, jak je vše už teď spá-
lené od slunce a obdivuji všudypřítomný 
neustálý cvrkot. Dva dny nám zbývaly do 
odletu, a tak prohlídka Taj Mahalu a náv-
štěva Adieho rodičů byla povinností. Cestu 
na letiště nám ještě obohatil zážitek ve 
formě přepadení místní mafií, kdy nás pár 
mladíků zablokovalo uprostřed naprosto 
narvané silnice svým fárem a požadovali 
výpalné po našem řidiči Víjayovi za to, že 
si zkrátil cestu přes zákaz vjezdu, či jejich 
výsostné území, už nevím. Jó, takhle se 
má vymáhat zákon. Zajímavé bylo, jak 
se to obešlo po indicku bez větších emo-
cí. Vijay sice nechtěl zaplatit a zkoušel 
nějakou slevu, ale mladíci párkrát zahučeli, 
trochu cloumnuli s dveřmi a řidič vyplatil 
plnou taxu. Spěchali jsme na letiště, takže 
nebyl čas o tom nějak diskutovat.

Během zpátečního letu jsem měl čas 
o všem dlouze přemýšlet a klást si otázky, 
jako bych odpovídal nadšencům z našich 
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řad. Určitě bych výlet do těchto koutů svě-
ta doporučil třeba i průměrnému pilotovi. 
Některé lokality jsou zde na paragliding 
dobře připraveny jako třeba Bir, podnebí 
v dubnu je zde příjemné a termika srov-
natelná s tím, co známe z Alp. Osídlenost 
obyvatelstvem je až dost velká, takže všu-
de se někdo najde na poskytnutí základní 
pomoci. Ze shora to sice tak nevypadá, ale 
kdekoli jsme přistali, seběhlo se neznámo 
odkud mnoho lidí. Osobně bych preferoval 
týmovější let, ať poletím kdekoli „bivakfly“. 

Možná to zpomalí celkově skupinu, ale 
organizačně hledat třeba jen čtyři lidi roze-
seté v krajině s takovou prostupností teré-
nem, je hodně těžká věc. O bezpečnosti 
ani nemluvě. Jediný satelitní telefon na 
skupinu sedmi lidí je také málo. Je dobré 
se vybavit indickou kartou do GSM telefonu 
a nespoléhat na roaming, provozovatelů 
sítí je v Indii mnoho i na horách, ale ne 
každá má smlouvu s českým operátorem. 

Vytvořit skupinky pilotů o třech, kteří na 
sebe budou čekat a hlídat se na viditelnou 
vzdálenost, mi přijde reálné. Tentokrát jsme 
měli skvělý doprovod. Myslím si, že to není 
nezbytná věc, pokud piloti nemusí dorazit 
do cíle na čas. Je pohodlnější a rychlejší 
letět s lehčí výbavou bez věcí, co se vezou 
v doprovodném autě po silnici, ale to se 
bez zkušeností nedá odhadnout. První dny 
při čekání na počasí v horském hotelu, kde 

byla velká vlhkost, jsem měl vše, co jsem si 
přivezl na sobě a naproti tomu pak později 
za letu jsem byl v kajaku jen v jégrech ve 
4000 metrech. Rozdíl byl velký a v tom byla 
přítomnost doprovodného vozidla velkou 
jistotou. Někteří v autech vezli notebooky 
a šaty do společnosti :-), pár peněz by na 
doplnění zásob taky stačilo. Lépe vymyslet 
nezávislost elektrických zařízení - solární 
panel je skvělá věc, ale ten, co jsme měli, 
dokázal nabít jen telefon, který nám byl 
často k ničemu. Anglicky se i v zapadlých 
místech dá vždy domluvit. Zvlášť mladí lidé 
jsou vždy ochotní komunikovat a pomáhat. 
Dodnes vlastně nechápu, jak jsme se 
vůbec mohli odhodlávat přeskakovat ta 
obrovská údolí. Oproti evropským měřít-
kům je to občas 1:2, ale jednou bylo něco 
naplánováno, tak hurá za tím a ono to šlo 
docela dobře. Po všechny dny nám nahoře 
foukalo lehce do zad nebo nic. To znamená 
od západu. V údolích pak foukalo klasic-
ké údolní proudění, ze kterého jsem měl 
docela respekt, ale nakonec bylo v našich 
silách se s ním vypořádat. Pomáhá fakt, 
že to neznáte vpravo ani vlevo, a tak hurá 
za šipkou GPSky. Vzít si s sebou hodné 
éro, které s přehledem zvládnete, je asi 
samozřejmostí. Předně se člověk musí při-
pravit na jinou kulturu, jiné životní hodnoty 
a přístup lidí. Třeba pro nás je mapa něco 
přesného a věrohodného, ovšem Ind nad 
rozloženou mapou lehce kroutí hlavou a ví, 
že by to tak nějak ideálně mohlo být. Dove-
zl jsem si několik map téhož místa a každá 
je originál. Čas je relativní pojem i pro pří-
jezd vlaků na hlavním nádraží. Na druhou 
stranu jsem se zde nesetkal ani v mumraji 
hlavního města s nějakou agresí a kontakt 
s většinou lidí byl nadmíru příjemný. 

Málem bych zapomněl na příhodu, jak 
Štěpán o svůj bágl přišel. To si tak pěk-
ně hajáme v přestupní hale na istan-
bulském letišti s parádním výhledem na 
celou runway, po které rolují ty obrovské 
sedmtřisedmičky, mezi nimiž se proplétají 
ještěrky s útrobami napěchovanými pří-
ručními zavazadly. Když tu Štěpán do mě 
drcne a povídá: „Hele na ploše leží tvůj 
bagl, fakt!“ Si říkám: „Dobrej fór, ale to ti 
nezbaštím,“ a mrknu na plochu. „Jeje, no 

jó - hyhy, ale ten je tvůj, kamaráde.“ Naše 
bágly byly navlas stejné, až na slídové 
okénko pro jmenovku, kde já jsem si zastr-
čil rudou cedulku V.I.P. od Turkish Airlines. 
Štěpán si odskočil pořešit to s personálem 
letiště a já přitiskl nos na obrovskou tabuli 
výkladního skla. A opravdu, ani ne za 
hodinu přišel reflexní maník a než zmizel 
kdesi v moři asfaltu, zahodil bágl Karpofly 
na vozík s nějakými kufry. Na Ruzyňském 
letišti nám nekonečný pás vydal oba naše 
uzlíčky, čímž se asi symbolicky ukončilo 
období jakési nejistoty a sevřených půlek 
a my vystoupili do krásného voňavého 
jarního dne v Čechách. 

Namasté ty můj domove!

Cesta z hor dolu do Pithoragarhu
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