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Proč se vlastně na Sahaře a vůbec na 
pouštích nelétá cross-country? Je to 
jen kvůli drsným podmínkám, jak na 
zemi, tak i ve vzduchu? Nebo naopak 
bývají podmínky slabé, vzduch stabilní 
či příliš suchý? Z oblasti Kalahari nějaké 
zkušenosti jsou, ze Sahary jsem slyšel 
pouze o dlouhých svahováních v oblasti 
Zagora.

Startovat z kopců je v poušti proble-
matické. Na ostrých kamenech si roz-
trháte padák ani nevíte jak, výšlapy při 
hledání startovaček jsou vyčerpávající, 
vše komplikuje silný, často neočeká-
vaný vítr. Chce to dovézt tam odviják 
a prostě to zkusit!

A tak když jsem promýšlel své puto-
vání s paraglidem po světě, trasa musela 
vést okrajem Sahary. Od severovýchodu 
zde vanou pasáty, což lze také na satelit-
ních snímcích vysledovat z uspořádání 
dun. Vytipovaná oblast leží za pásmy hor 
Atlasu a Antiatlasu, které oblast stíní od 
vlivů Středozemního moře. Na maroc-

kém území, podél alžírských hranic zde 
vedou silnice. Časování výpravy na říjen 
jsem volil jako kompromis mezi ještě 
drsným zářím a již vlahým listopadem. 
Zda to bylo optimální, nevím. Pro mne to 
ale byl splněný dlouholetý sen. Střípky 
toho, jak to vše proběhlo, následují.

Dva jsou tým 
Po výborné vlekací etapě napříč Špa-

nělskem s Vítkem Fedrou putuje tedy stará 
škodovka Felicia, přezdívaná Ferdinand 
i s odvijákem Mišpulínem přes Gibraltar 
do Tangeru. Hlavním faktorem úspěchu 
Saharské výpravy je teď moje jediná spo-
lečnice na téhle cestě, pilotka Radana Kav-
ková, která se k nám přidala ve Španělsku. 
Radana prošla kvalitním výcvikem a stala 
se z ní skvělá vlekařka. Bez ohledu na 
vedro a jiné útrapy se mnou doputovala až 
do západosaharského Layoune.

V Maroku jsme spolu zažili mnohá dob-
rodružství, odvíjející se zejména od „nača-

tého“ motoru Ferdinandova. A nejen od něj. 
Zde se ale věnujme jen samotnému létání. 
To jsme zahájili na jihovýchodě země, blíz-
ko hranice s Alžírem. Domluvili jsme se, že 
v případě nějakých problémů s vojáky či 
policií nic nebudeme zakrývat. V nejhorším 
to dopadne zabavením padáku.

Dodržování pravidla „IFR“ naučeného 
v Jižní Africe (I Follow the Road) bylo 

Saharou 
pod paraglidingovým křídlem
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samozřejmostí po celou dobu expedice. 
Zde navíc bylo doplněno: jen na stranu dál 
od Alžírských hranic.

Splněný sen, letím 
nad Saharou!

Před sebou sleduji slabý altokumulus, 
transformující se v severním výškovém 
proudění na roztrhané kumulky. Místo aby 
mi pomohly v postupu, bojuji pod nimi 
v rozbitém vzduchu a pak stejně vyhniju. 
Ani se nestačím dobalit, a už je z jednoho 
z těch kumulků docela slušná bouřka. Ani 
se nestačíme najíst a schovat do auta před 
deštěm a už je tu vojenská patrola. „A je to 

tady!”, lekáme se. Jsou na nás ale milí, ať 
klidně dojíme, společně se schováváme pod 
jakousi stříšku. Dozvídáme se, že v tomto 
období jsou tu silné bouřky docela běžné. Až 
mnohem později během hovoru se zeptají 
na parašutistu. „Jo, to jsem byl já.“ „No pro-
blem“, překvapují nás. Zajímá je, jak startuji, 
do jaké výšky. „Pozor na dráty elektrického 
vedení“, radí mi. „A nelítat k Alžíru, tam 
by po vás mohli střílet“, přidávají varování. 
Bouřka se svou silou nedá označit jinak než 

tropický liják. Jen blesky jsou jiné: ani jeden 
do země, lítají vodorovně snad až desítky 
kilometrů. Tento scénář se opakuje po něko-
lik dní. Zpočátku slabé podmínky, vyhnívka, 

průtrž mračen. Instabilita ve vyšších vrst-
vách přichází od severu přes Atlas.

Pak přichází počasí, ve které jsem doufal 
jen v duchu. Náznak zádržky. Pokud vydrží, 
bude to bez bouřky a půjde udělat dlouhý let. 
Vlekáme ve volném terénu na hladkém zele-
ném štěrku, připomínajícím golfové hřiště.

Poprvé slušný stoupák až do základny. 
Jupíí!! Je tu ale těžké místo - řada kumulů 
pluje do pustin, ale já letím „IFR“ - musím 
tedy jinam, do modrých hlušin. To dám, 
říkám si, když vidím nad velikou skálou 
náznak chmurky. Na vyhlédnutém místě 
však stoupák nenalézám. Namísto toho na 
mne z obrovské výšky padá černý kámen! 
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Docela se lekám. Co to je?! Orel skrčený do 
klubka, jen pařáty natažené dopředu. Hmm, 
asi tu má hnízdo. Žádný páravý zvuk se 
neozývá, je to dobrý. Ubrzdil to a zmizel, jak 
se objevil. Kdyby mi aspoň ukázal kde to je, 
pacholek! Nevadí, v záloze je závětrná termi-
ka, tak hups za ní – a nic. Vyhnívám až na 
zem. Mezipřistání. Ještě že tu mám Radanu, 
která mne ihned vyvleká. Jaký to luxus!

Snadno se to řekne, ale aspoň dvě 
hodiny se s tím pinožíme. Boční vítr, 
zastínění, projíždějící auto. Znovu pečlivě 
narovnat šňůry, do nichž se zakusuje 
i štěrk z asfaltky. 

Konečně zase nahoře. Jsem úplně mok-
rý, propocený. Ve třech tisících je ale docela 
zima, brr... Blížím se k zagorskému „kráte-
ru“, který vymodelovaly kry nadzdvihnuté 
z jihu, západu a severu, a jehož vnitřek 
tvoří několik set metrů vysoké kolmé stěny. 
Kdyby se postupně točil vítr, paraglidista 
– „svahér“ by tu mohl udělat 170 km dlou-
hou svahůvku. Tohle mi kdysi ukazoval 
Marek Motal v Cross Country, kde to nazva-
li paraglidistickým divem světa. Jen se tam 
zapomněli zmínit o nutnosti toho zázračně 
se otáčejícího větru, který samozřejmě 
nikdy nenastane. Fakt je, že při příhodném 
severním větru zde 50 km tam a 50 zpět 
nasvahovat jde. Jenže já teď letím ke kráte-
ru zvenčí a v pěkné výšce. Ohromné šikmé 
svahy z narudlého kamene jsou fantasticky 
celistvé. Něco nepozemského. Připadám 
si jako bych letěl na Marsu k obrovské-
mu kráteru! A zrovna tady mi dochází mi 
baterky ve foťáku. Potlačuji chuť se vrhnout 

k monumentu, neb Ferdinand není offroad 
a vyhnívka by znamenala třeba třicetikilo-
metrový pochod do Zagory, nebo ještě delší 
bloudění v horách. S pětilitrovou zásobou 
vody a záchranným buřtem bych to asi dal, 
ale Radaně tohle udělat nechci. Letím tedy 
dál severně kolem tohoto kráteru. Objevuje 
se náhorní plošina, spíše mísa s jakýmsi 
městečkem, které není zdola vidět. Do dat-
lového údolí vedoucího od severu k Zagoře 
doklouzávám při západu slunce.

V zagorském „kráteru“ pokračujeme 
nazítří v již docela stabilních podmínkách. 

Je tu prastarý i nový systém závlah 
a políček s datlovými palmami, křivolaké 
cesty a spousta lidiček. Žádná auta.

Cesta pokračuje den za dnem, pod-
mínky se mění. Cesta ze Zagory na jiho-

západ je jen těžká „pista“, Ferdinand by ji 
nezvládnul, a tak jsme se museli vzdálit od 
pohraniční trasy a ustoupit do hor. Zde se 
vyskytují nedostupné kumuly někde nad 
4 000 m. Většinou je vzduch zaprášený, ale 
výhledy jsou stejně ohromující...
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Dlouhý přelet nad 
pouští 

Vyvrcholením je cca 150 km přelet na 
pomezí Západní Sahary. Klasické potíže na 
startu: kamení na krajnici i ostré kamínky 
v asfaltu a poryvy ohrožují moje bezoplety. 
Pak zas projíždějící auto, ale to nevadí - jsem 
nachystán ke startu vedle silnice... Aááá 
sakriš, ale vadí: černá poznávací znač-
ka, to jsou vojáci! Tady je horká půda, 
Marokem anektované území, blízká “Zeď 
hanby“, vojáci a nedaleko i minová pole. 
Upocený sundávám přilbu a očekávám 
zmaření velmi slibného přeletu. Namís-
to vyslýchání však na mne po krátkém 
dotazu s úsměvem volají „Bon courage!“ 
a odjíždějí. S úlevou startuji k vysněnému 
letu podél dlouhého předhůří lemujícího 

Antiatlas. Vzduch je průzračný, viditelnost 
„nekonečná“. Občas se vyskytují ohromní 
čerti. Během letu je pozoruji, tvoří se na 
stále stejných místech. Jednotlivé říčky se 
za předhůřím vsakují do Sahary. V těchto 

ústích je vždy vesnice nebo městečko, 
datlové palmy.

Přilétám k cílovému městu Assa. Z něj 
již bohužel nevede asfaltka v mém směru. 
Meteopodmínky i tvar terénu by umož-
nily ještě daleký let, ale odhodlávám se 
k podvečernímu přeskoku hor a obracím 
to na sever. 

Přistávám a vychází měsíc v úplňku. 
Šťastné shledání s Radanou. Ticho, vůně 
pouště a radost nad uplynulými dny i přes 
velkou únavu nás obou... n

V době psaní tohoto článku je autor stále 
na cestě, i se svým miláčkem Avax XC2 od 
Gradientu. Podrobnosti, které se nevešly 
do tohoto článku a dobrodružství z dalších 
částí světa můžete průběžně sledovat na 
www.puczok.com/vvv
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