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úvod
Když mi nakladatelství zadalo úkol napsat Termiku pro další vydání, už
jsem si ani pořádně nevzpomněl, kdy tahle učebnice vyšla předtím. Propátral jsem knihovnu a ke svému překvapení jsem zjistil, že vyšla dokonce
dvakrát — prvně v roce 2002, podruhé v roce 2012. Už ani nevnímám,
kolik mi těch knížek vlastně vyšlo, tuším, že něco přes 30. Zdá se, že téma
termického létání probíhá v desetiletém cyklu; protože je rok 2022, nastal požadavek to vydat znovu. Jelikož se nerad vracím ke starým textům,
připadá mi vhodné to vzít zgruntu nanovo a napsat úplně novou knížku.
Pojem konvekce se samozřejmě nemění, stoupavé a klesavé proudy tu
byly od doby, kdy vznikla atmosféra. Fyzikální pojetí je také stejné. Ale
popsat se to dá zase trochu jinak, nehledě na nové pomůcky, které máme
k dispozici — na internetu se za těch uplynulých 10 roků objevily nové,
sofistikovanější prezentace toho, co se v atmosféře děje. Při létání teď využíváme nové přístroje, například do běžného užívání vstoupily smartphony
s mnohými užitečnými aplikacemi, což bychom v roce 2002 považovali
spíš za sci-fi pro kosmický program, v roce 2012 jsme se v tom pomalu
začínali lehce orientovat, dnes jsou tyhle věci běžnou pomůckou při létání,
no a za 10 let? To nedokážu odhadnout, třeba nám budou přístroje ukazovat, kde je ten správný stoupák a vypočítají taktiku letu.
Spíš ale doufám, že taktiku letu budeme muset nadále vymýšlet sami.
Že nebudou žádné technické brýle, skrze které bychom viděli vizualizovanou termiku a žádný palubní počítač nepoletí za nás. To by všechny
plachtařské soutěže byly spíš závody mezi letadly a jejich počítači, a pilot
by tam byl jen jako doplněk. Mohli bychom do větroně usadit pytel s pískem a nechat to letět na autopilota, na konci závodů si převzít medaili
za nejlépe vyleštěné náběžky a nejvýkonnější větroň, ovšem naše pilotní
umění by už neexistovalo.
V rámci proplouvání životem jsem mimo jiné také učil na základní, střední
i vysoké škole. Ačkoliv jsem velkým příznivcem i uživatelem moderních
technologií, vždycky mě dopalovalo, když žáci nebo studenti odmlouvali
a ptali se, proč se mají něco učit, když si to můžou rychle dohledat pomocí
smartphonu a internetu. Někdy to došlo tak daleko, že žák odmítal z hlavy
spočítat třeba 2x8, protože si to místo toho vygoogloval. Ne, nepoužil
kalkulačku v telefonu. Googloval, dokud to nenašel a vítězoslavně mi pak
oznámil výsledek. S tímhle přístupem však jde fungovat možná v nějaké
jednoduché životní situaci, ale ne v létání. Zastávám názor, že bychom měli
chápat, co se kolem nás děje a jak řešit vzniklé situace. Doba je však někdy
až nehezky směšná — drzému školákovi řeknete zvýšeným hlasem několik
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nelichotivých slov, donutíte ho nepoužívat mobil a děláte na něho nátlak, aby samostatně za použití vlastního rozumu odpověděl, kolik je 2x8.
Co byste řekli, že nastane? Celá třída se cítí uražena a ponížena vysokými
nároky a i tónem, kterým s ní mluvíte. Sepíšou petici se stížností a vy jdete
na kobereček k ředitelce, která vám vyčiní, že takhle se k těm nevinným
tvorům chovat nesmíte, protože by přišli do ruda rozčilení rodiče a udělali
by ve škole pořádný bugr. Ta nelichotivá slova, jimiž jste dotyčného počastovali, nejsou žádné expresivní výrazy, které si diplomaticky uchováte
pouze ve své mysli; řekli jste jim jen, že jestli se chtějí učit právě takhle,
budou nanejvýš zametat chodník. Ale víte co, zážitky ze školy si nechme,
až se potkáme někdy na letišti nebo jinak při létání. Nebo se podívejte na
pořady typu Nikdo není dokonalý, o nichž jsem si donedávna myslel, že
jsou jen pro legraci nahrané a že ve skutečnosti to tak být nemůže. Může.
Nejspíš to bude tím, že jsem se většinu života pohyboval převážně mezi
lidmi nadanými, chytrými a vzdělanými, zatímco střet s realitou pěny dní
mi otevřel oči také do těch horších sfér našeho vzdělávacího systému.

Homo cumulus
Při psaní této učebnice mám rozečtenou knihu Lidstvo od autora Rutgera Bregmana. Píše se tam, že máme zbytečné tendence vidět všechno
v horším světle, zatímco skutečnost je mnohem optimističtější. Dejme tedy
na odborníka a věřme, že chodníky bude zametat jen opravdu malé množství googlovačů, kteří se nenaučili, kolik je 2x8, zatímco vědoucí většina
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bude kosmickými inženýry, schopnými lékaři a dobrými piloty, jež se budou jen pobaveně dívat na pořady Nikdo není dokonalý a dělat si legraci
z těch týpků, kteří sice k našemu zděšení mají také volební právo, ale za
knipl naštěstí neusednou (k jejich vlastní škodě tak nepoznají krásy létání).
Tato učebnice je určena k transferu znalostí do vašich hlav, což je ostatně
základní vlastností všech učebnic. Násobilku přeskočíme a budeme si povídat pokud možno populárně-naučnou formou o tom, jak se hýbe atmosféra Země a co bychom z toho mohli vytěžit pro excitaci našich leteckých
prožitků. Trochu si rozebereme dynamiku vzduchu, připomeneme si synoptickou meteorologii a její provázání na plachtařsky využitelné situace,
proložíme si to řadou praktických příběhů s poučením, zkusíme se naučit
vyznat se v předpovědních modelech a usoudit, jak na ně nahlížet a co si
z nich extrahovat pro konkrétní leteckou činnost.
Učebnici mohou využít hlavně plachtaři, paraglidisté, rogalisté, ale taky
modeláři nebo nedej bože i meteorologové, kteří zatím odolávají lákadlům plachtění a své předpovědi píšou od stolu, vybaveni svým grádem
vzdělání s tím, že praktickým znalostem se oddají až posléze.

autor
Jmenuji se Petr Dvořák. Do asi 6 let jsem váhal, zda budu popelářem, kosmonautem nebo námořníkem. Později se zájmy obrátily k železnici a chtěl
jsem být strojvedoucím, což mi rozmluvil otec a použil při tom hlasitější
dikci. Od 12 let jsem řešil dilema, zda být meteorologem nebo pilotem
dopravního letadla. Přiklonil jsem se k meteorologii a šel studovat přírodovědné gymnázium se záměrem pokračovat na Matematicko-fyzikální
fakultě, kde se obvykle atmosférické vědy studují. Na gymnáziu jsem
ovšem na chvilku ideově zakolísal — v té době jsem létal v aeroklubu na
větroních a do školy docházel náborář z armády, kterému se to náramně
líbilo a lákal mě do armády na vysokou leteckou školu do Košic. Tam bylo
možno studovat „na pilota“ dopravních letadel, nadzvukových letadel
anebo vrtulníků. V tom roce dopravní obor neotvírali a na vrtulníky jsem
nechtěl (jsou strašně ošklivé). Zbýval jen ten nadzvuk. Cožpak, prohánět
rouru Mig-21 rychlostí 2 Machů mi přišlo docela zábavné, zdravotní stav
mi lékaři vyhodnotili jako výborný, jenže moje dvoumetrová tělesná výška
nebyla v harmonickém souladu s rozměry stíhačky. Ale co bylo nejhorší,
moje loajalita k tehdejšímu socialistickému státnímu zřízení nebyla na požadované úrovni a aktivní válčení taky není mým koníčkem. Mně by bavilo
s tou stíhačkou jen tak lítat a kochat se výhledem, ne na někoho střílet.
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Na to ale naše lidově demokratická armáda přistoupit nechtěla. A tak jsem
šel na ten matfyz a byla to výborná volba. Meteorologie a klimatologie
jsou neskutečně zajímavé vědy!
Létání v aeroklubu muselo ustoupit studiu. Ke konci studia však spolužáci přišli s nápadem dělat paragliding. Nečekal jsem, že u toho vydržím
16 let, nicméně to byl úžasný letecký vývoj, vedoucí k poznávání procesů
v atmosféře taky jinak, než prostřednictvím skript a učebnic. Při těchto aktivitách se člověk seznámí
se zajímavými lidmi, a tak
se naše cesty setkaly s nakladatelstvím Svět křídel,
které teď vydává moje
moudra, nasbíraná životem. V životě by mě
nenapadlo, že letecká
meteorologie bude někoho mimo obor zajímat.
Řečeno slovy Vladimíra Menšíka: To jsem byl
mladý, krásný a děvčaty vyhledávaný (jsem ten Ale zajímá. A tak kromě
hezčí z chlapců, zatímco Pepa Tuček dokázal sbalit mnohaletého působení
každou krasavici, která šla náhodou okolo).
v ČHMÚ dnes také učím
budoucí piloty v řadě leDole: Výše řečené už dávno neplatí.
teckých škol a vydávám
i meteorologická videa na
Youtube. Koukejte mi dát
odběr, ať o sobě mohu
prohlašovat, že jsem
úspěšný youtuber!
Vůbec, videa jsou vhodným doplňkem literatury,
takže v této knížce občas
přidáme také link na některá z nich, abyste mohli
vstřebávat znalosti vícero cestami. Ve chvíli psaní těchto řádek mám rozpracovaný také naučný pořad Termika, který bude doplňkem nejvhodnějším.
petr.dvorak@jasno.cz
www.youtube.com/fotton330channel
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plachtění
Jestli ještě někdy otevřu knížku o létání a tam bude v úvodu stát věta
„Touha člověka létat je stejně stará, jako lidstvo samo,“ ihned knihu roztrhám a demonstrativně spálím někde na náměstí. Tahle floskule je tak
ohraná, že se nedá poslouchat. Zejména v 90. letech 20. století tak začínala odhadem každá druhá letecká učebnice. Kdo tuhle větu vymyslel? Jak
může vědět, jak stará je touha člověka létat? Cožpak takový Australopithecus africana, který patří do rodu hominidů, tj. tvor na počátku vývojové
řady rodu homo, už snad přemýšlel, jak napodobit ptáky a létat? Třeba
jo, nevím. Možná se zkoušel vrhat ze strmého srázu a mával přitom tlapami — uvidíme, co zjistí vykopávky a staré nálezy koster s polámanýma
rukama; archeologové jistě ještě neřekli poslední slovo.

Takže budiž, mysleme si, že touha člověka létat je stejně stará, jako lidstvo samo. Proč ale australopithecus a jeho následovníci, zejména homo
habilis (člověk zručný) nemigrovali z lůna lidstva v Africe do ostatního
světa pomocí letadel a namísto toho podnikli pěší výlety, které jim zabraly
desítky tisíc roků? A vůbec, jak je možné, že homo sapiens vystačil s kusem kamene, klackem a oštěpem zhruba dva milióny let, potom pár tisíc
let využíval železo, měď a dřevo, pár stovek let střelný prach a knihtisk,
a teprve pak ho napadlo zkonstruovat balón, vzducholoď a letoun? Jak
to, že rakety lidstvo využívá masivněji až od druhé světové války? Zkoušeli
je už staří Číňané v prvním tisíciletí, od nich získali poznatky Mongolové
a další, ale na oběžnou dráhu se prvně dostali až Rusové v roce 1957 se
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svým Sputnikem, zatímco Mongolové a s nimi dalších 201 světových států
do dnešního data, kdy píšu tyto řádky, ještě nepodnikli pěší výlet po povrchu Měsíce ani jiného mimozemského tělesa. A jak to, že když píšu tuhle
učebnici, napřeli Rusové, kteří patří ke světové kosmické špičce, své úsilí
a spousty peněz na nesmyslnou válku s Ukrajinou, namísto aby si vyzkoušeli kosmické technologie na Měsíci a hledali cestu člověka na Mars? Pravděpodobné vysvětlení je, že touha člověka válčit je ještě starší, než touha
létat. Protože však válečné aktivity odmítám podporovat, rozhodl jsem se,
že vás tu nebudu školit v balistice a střelbě na živé cíle, ale chci vás učit
létat, protože pokud se mé maličkosti týká, touhu válčit jsem u sebe zatím
nezjistil, zatímco touhu létat celkem ano.

Dohledal jsem, že prvním pilotem, který se ocitl v historických záznamech, je král Etan z Mezopotámie. Ten někdy kolem roku 2500 před naším
letopočtem využil orla a vyletěl s ním do výšin, aby mohl najít léčivou bylinu. Třeba to je pravda, i když spíš není. Pak se pár stovek let nic zvláštního
nestalo, až se v Řecku stal celebritou umělec a stavitel Daidalos se svým
synem Ikarem. Daidalos ovšem nevynikal spořádanou morálkou, neboť zavraždil svého synovce a aby unikl justici, uprchnul i se synem na Krétu. Tam
sice odvedl dobrou stavitelskou práci, nicméně azyl mu příliš nevyhovoval
a chtěl vzít kramle. Z ostrova však mohl jedině po moři, kde ale hlídkovalo
královské loďstvo, což představovalo pro emigraci zásadní překážku. Tak
s Ikarem vymysleli, že si slepí pomocí vosku křídla z ptačích perutí a jednoduše uletí. V tomto směru prokázali podobnou vynalézavost, jako někteří
obyvatelé Československa, když transferovali za železnou oponu z komunistického ráje na prohnilý Západ. Otec se synem, každý se svými vlastními
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křídly, vzlétli z Kréty a zamíříli k Sicílii, protože domů do Řecka nemohli.
Let probíhal dobře, ale syn Ikaros chtěl letět výš a výš. Otec ho varoval, ale
syn neuposlechl a po nastoupání do vysoké letové hladiny, blíž ke Slunci,
došlo ke změně skupenství vosku z tuhého na kapalné a křídla ztratila
soudržnost, rozpadla se a chudák Ikaros se volným pádem zřítil do moře,
kde zahynul. Kdyby lépe studoval moje učebnice, věděl by, že ve velké
výšce je naopak chladněji, ale to jsou ti mladí. Nic se nechtějí učit a pak to
takhle dopadá. Otec byl uvážlivější a na Sicílii doletěl živ a zdráv, dokonce
se k stáru mohl vrátit do rodné země, vše odpuštěno.
Vzhledem k tomu, že piloti Daidalos a Ikaros jsou popsáni pouze mytologicky, můžeme mít určité pochybnosti, zda svůj počin uskutečnili.
To staří Číňané — už zase ta Čína! — na to šli jinak. Někdy v 5. až 3. století před naším letopočtem se nechal jistý generál vynést pomocí upoutaného draka nad nepřátelský tábor a z výšky prováděl ofenzívu tím, že

na nepřátelské vojsko hulákal vlastenecké písně. Zda se protivníci rovnou
vzdávali, to nevím, ale jisté je, že kdybych byl na místě toho generála já,
určitě bych svým zpěvem vyhrál i světovou válku, protože můj zpěv by
odrovnal i nejurputnějšího nepřítele a navíc mám intonaci v rozporu se
Ženevskými konvencemi. Bohužel ani v tomto případě nevíme, zda je příhoda s čínským generálem–pilotem pravdivá. Archeologové zatím nenašli
masové hroby vojáků, kteří nepřežili útok čínskou pentatonikou.
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O něco později se Číňané věnovali vrtulníkovému letectvu. Vyráběli jednoduché vrtule coby hračky pro děti. Mladí Číňánci však na vrtulníčkách
nelétali, jen je vypouštěli pro obveselení starých Číňánků. Škoda, že své
světové prvenství trochu důkladněji nerozvíjeli. Dneska tento deficit musejí za velké peníze dohánět a tipuji, že se jim podaří celý svět ještě několikrát překvapit. Dost možná budou druhým národem, jehož příslušníci
budou otiskávat svoje stopy do měsíčního prachu a nedivil bych se, kdyby
tiskli i do povrchu Marsu jako vůbec první lidé. Pokud teda finanční prostředky, určené na vědu a techniku, nepřesměrují na nějakou válku, což
koresponduje s preferencemi běžných politiků.

A pak ten Leonardo da Vinci! Žil na přelomu 15. a 16. století a přišel na
to, jak vyvinout aerodynamickou vztlakovou sílu pomocí vrtule. Nejspíš
tušil, že když se létá, tak se občas i nechtěně padá, a ke svým vrtulím vymyslel i padák. Následně přišel i k pokrokové myšlence pevného, nerotujícího křídla, nicméně vynálezu svého letadla se už nedožil. Kde by dneska
mohlo letectví být, kdyby Leonardo žil o nějaké roky déle a své vize, zaznamenané na papíru, by uskutečnil!
Zase se pár set let nic nedělo. Pořád tu byly ty války, třeba třicetiletá, což
potvrzuje moje úvahy ze začátku kapitoly. Pro člověka je bližší mlátit někoho klackem přes hlavu, než vymyslet, jak se vznášet a dělat si tím dobře.
Až v průběhu 18. století přinesl průlom papírenský průmysl. Dva bratři,
Joseph–Michel a Jacques Etienne Montgolfierové, když zrovna nemysleli
na svých 14 sourozenců, vedli svoji továrnu na papír. Mimo to byli také
učenliví a zjistili, že například takový vodík je značně lehoučký plyn, lehčí
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než vzduch. Napadlo je, že by vodík mohli balit do svých papírových obalů
a prodávat. Vodík jim ale radost nedělal, protože jim z papírových sáčků
vždy unikl a zákazník by se tak mohl cítit poněkud podveden. Možná by se
dneska neříkalo „kupujeme zajíce v pytli“, ale „kupujeme vodík v pytlíku“.
V listopadu 1782 si bratr Joseph vyrazil na výlet s manželkou, ale předpovědi počasí v té době nebyly na dnešní kvalitativní úrovni, a tak prostě
zmokli. Manželka si pak sušila sukni nad kamny a sukně využila termiky,
aby vystoupala ke stropu. Josephovi svitlo, že tohle je cesta! Za
jediný týden bratři vymysleli horkovzdušné vznášedlo, které dokázalo vzlétnout na teoretickém
základě, na který přišel o mnoho
století dříve už starý Archimédes.
První balóny vyráběli Montgolfiérové z papíru, stále větší a větší, až
se ukázalo, že papír bude potřeba
nahradit něčím pevnějším. Za půl
roku, v červnu 1783, předvedli
svůj první látkový balón na veřejnosti. Balón, zatím bez posádky,
vzlétl do výšky 2 km a následně
zase sklesal do vinice a shořel.
Bratři byli nervózní, protože měli
konkurenci, Jacquese Charlese,
který zase pro změnu vyrobil balón plněný vodíkem. Ovšem v září
toho roku se jim povedl majstrštyk. Před zraky královské rodiny
Marylin právě využívá zákonitosti termica 130 tisíc diváků vypustili horko- kého proudění, inspirována paní Montvzdušný balón s posádkou ovce, golfiérovou.
kohouta a kachny. Posádka i balón celý let úspěšně zvládla a senzace byla na světě. A 23. listopadu 1783
pak vzlétl konečně balón s lidskou posádkou, tvořenou dvěma cestujícími
(opatrní Montgolfiérové to ale nebyli, nastrčili tam jednoho fyzika a jednoho markýze a čekali, co to udělá). Osmiminutový let proběhl do výšky
1000 metrů, rovněž proběhl úspěšně a bratři Mongolfiérové se pokryli
nehynoucí slávou.
V době, kdy Napoleon Bonaparte vedl svoje války (no jistě, byl to státník
a politik, takže zase ty války, zatímco úspěchy jeho krajanů Montgolfiérů
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ho nechávaly chladným), ve staré dobré Anglii vymyslel George Cayley
v roce 1804 vzducholoď, poháněnou vrtulí, bohužel se nenašel nikdo, kdo
by takový létající aparát zafinancoval a postavil. Cayley se ovšem ve stejné
době zaměřil také na letadla těžší vzduchu, přišel na správný tvar křídla
a také na to, že letové vlastnosti mimo jiné zásadně ovlivňuje poloha těžiště celého letadla. Vyrobil řadu létajících modelů a dokonce i trojplošník, jímž podle zásady „ať se na tom zabije radši někdo jiný, než já“ vyslal
desetiletého chlapce z vrcholu svahu, přičemž chlapec se skutečně dostal
do vzduchu do výšky 10 metrů nad zem. Cayleyho můžeme považovat za
zakladatele dnešní rogalistiky, neboť postavil kluzák, který se vzhledově
značně blížil dnešním závěsným kluzákům. Pod křídlem však byla jakási
gondola pro řidiče, která vypadala jako dřevěný kočárek. K tomu všemu
bylo nutno vymyslet vhodné doplňky, a tak zkonstruoval také odlehčené
drátové kolo, které dnes znají zase hlavně cyklisté, a také bezpečností připoutávací pás.
Jak to tak bývá, Cayley zůstal nepochopen a jeho vynálezy zůstaly nevyužity. Jak říkám, kdyby politici podporovali raději letectví než války, už
jsme dávno běhali po Marsu. Přitom sám Cayley byl poslancem britského
parlamentu a šlechtic.

V roce 1852 postavil Francouz Henri Giffard první řiditelnou vzducholoď, poháněnou parním motorem. Motor byl však nemotorný a kvůli velké
hmotnosti se vzducholodi moc létat nechtělo. Vzducholoď navíc neměla
vyztuženou konstrukci, byl to vlastně takový šišoidní balón, což se ukázalo
jako nevhodné. Pozdější větší stroje už měly dřevěnou výztužnou kon14
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strukci, aby byly schopné udržet tvar. Koncem 19. století konečně přišly
spalovací motory a ty dovolily vzniknout velkým vzducholodím, těmito
motory poháněným. V roce 1910 postavil německý hrabě Zeppelin vzducholoď LZ-7 Deutschland, dlouhou 148 metrů, širokou 14 metrů, která
svezla 24 cestujících. Do obalu se vešlo 19300 kubíků plynu.
Za první světové války se také Němci pokoušeli ze svých Zeppelinů bombardovat Londýn, čímž konečně politici propojili války a letectví. Vzducholodě však byly dobrým cílem protivzdušné obrany, nekladly zásadní odpor
a nechaly se pohodlně sestřelovat, z čehož Němci usoudili, že tudy cesta
válčení nevede a napřeli své úsilí na vzducholodní dopravu cestujících.
V roce 1936 tak vzlétla vůbec největší chlouba vzducholodního letectva, německý LZ-129 Hindenburg. Bylo to vůbec největší letadlo, které
kdy v historii až do současnosti vzlétlo. Na délku měřil 245 metrů a uvezl
112 tun užitečného nákladu, což představovalo například až 72 cestujících.
Dokázal letět rychlostí 135 km/h a létal i přes Atlantik. Přesněji, letěl jenom
jednou, z Frankfurtu do New Yorku. Tam skutečně doletěl, avšak při přistá-

Pýcha německého letectví měla 6. 5. 1937 slabší odpoledne.
vacím manévru, když už byl částečně upoután ke stožáru, vznikl v zadní
části vzducholodi požár. Loď, plněná nebezpečným vodíkem, shořela za
půl minuty. Byl to takový táborák, že byste nestihli zahrát ani Stánky nebo
Rosu na kolejích. Německý kancléř Hitler si mohl procvičovat své pověstné
záchvaty zuřivosti, když se o zkáze německé chlouby dověděl, neboť celá
událost byla velice podrobně zpravodajsky zpracována a rozšířena do celého světa včetně filmového záznamu.
15
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Sláva vzducholodí touto událostí pohasla. Ostatně, už 30 roků se
úspěšně rozvíjelo letectví s bezmotorovmi i motorovými letouny. Tomu
všemu předcházely pokusy o lety s kluzáky. Údajně vůbec první takový let
se měl odehrát v 11. století, pilotem byl benediktinský mnich, který uletěl
200 metrů. Později se létalo dokonce i na českém území. Vít Fučík uskutečnil v letech 1760 až 1770 několik letů s kluzákem, o něco později, v polovině 19. století, také Václav Kadeřávek. Podobných letců bylo v pokrokové
Evropě více, nejznámější je zřejmě Otto Lilienthal, který se v důchodu nudil
a tak vymyslel 18 různých kluzáků, na nichž také sám létal. Poslední let vykonal v roce 1896, kdy se mu nevyplatila neznalost meteorologie a vlivem
poryvu větru havaroval, těžce se zranil a den poté zemřel.

Vít Fučík — Kudlička patřil k českým průkopníkům letectví a údajně létal na
nákupy z Klůsu do Vodňan (asi 4 km). Jeho létací přístroj si k nadnášení pomáhal měchy s bahenními plyny, protože ještě neznal zákonitosti termiky. Není
však známo, jak se na tyto pokusy tvářila jeho manželka, nicméně veřejnost moc
nadšena nebyla, protože toto rouhání znamenalo nemyslitelné přirovnávání se
k Bohu.
Už v té době činili techničtí vynálezci pokusy o létání s motorovými letadly. Motor byl vždy parní, tedy těžký a málo účinný, takže letouny po vzoru
vzducholodí odmítaly adekvátně létat. Teprve příchod spalovacích motorů
dovolil odvážnější konstrukce. První úspěchy se připisují americkým bratrům Wrightovým, kteří v roce 1903 poprvé vzlétli, uskutečnili několik letů
a ve vzduchu se udrželi i minutu. O dva roky později na vylepšené konstrukci letěli celých 39 minut. V roce 1909 přeletěl Francouz Blériot ka16
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nál La Manche, v první světové válce se už hojně s letadly také bojovalo
a letadla už vypadala tak dobře, že je dodnes staví jako repliky nadšenci
v celém světě. Po válce bylo najednou mnoho pilotů, kteří přišli o své válečné zaměstnání a tak vznikaly nejen populární letecké cirkusy, kde tito
letci předváděli scény z nedávných bojů, ale také celé letecké společnosti
na přepravu pošty i cestujících. V roce 1923, v mladém Československu,
vznikly Československé aerolinie. V době psaní této knížky stále ještě existují s podobným počtem letadel, jaký měly v době vzniku, ale netroufám si
předpovědět, zda budou existovat i v době, kdy tyhle řádky čtete.
V roce 1927 přeletěl Američan Charles Lindbergh sólovým nonstop letem Atlantský oceán, trvalo mu to 33,5 hodiny.

Charles Lindbergh přeletěl Atlantik za 33,5 hodiny, za což by mu dnes tvůrci
směrnic udělili sankci, jelikož nedodržel předepsaný odpočinek. Naštěstí to stihl
ještě před tím, než takové směrnice vznikly.
Během druhé světové války létaly i vrtulníky. Ostatní letouny byly prakticky všechny vrtulové, ovšem technologicky měly své limity. Bylo zřejmé,
že je potřeba se posunout ještě dál a tak technici vymysleli proudový motor. V Německu vzlétlo první proudové letadlo na světě v roce 1939, ovšem
rozumně využitelným byl až Messerschmidt 262 v roce 1944. Říká se, že
naštěstí přišel příliš pozdě na to, aby zvrátil německou válečnou prohru.
Na sklonku války nasadili svůj proudový letoun také Britové, ale nebyl tak
úspěšný, jako ten německý.
V roce 1947 byla proudovým letadlem poprvé překročena rychlost zvuku
americkým pilotem Chuckem Yeagerem, bývalým válečným stíhacím esem
a později testpilotem a generálem.
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Další vývoj letectví není potřeba detailně popisovat. Přišly velkokapacitní dopravní i nákladní letouny, nadzvuková letadla pro cestující i pro
vojenské užití, sofistikované vrtulníky, drony a dnes létají i technologicky
méně obvyklé stroje, jako experimentální větroně s proudovým motorem
nebo vírníky.
Ale co to plachtění? Zmínili jsme možné pokusy létat už před tisíci roky,
ale prokazatelné lety jsou až od 19. století. Teprve ve 20. letech 20. století
začaly vznikat v Německu první větroně, jimiž se dal provozovat letecký
sport. V té době člověk také zjistil, jak se dá využít termika, kterou už

dávno předtím znali ptáci a dodnes jsou v tom lepšími mistry, než my. Tím
nemyslím slepice nebo pštrosy, alespoň já jsem nikdy neviděl kroužit ve
stoupavém proudu ani slepici, ani pštrosa. Ukázalo se, že termika není zas
úplně marný způsob získávání výšky, která se následně dá proměnit v let
na vzdálenost. A tak zatímco káně nebo orel znají chování termiky lépe
než člověk, tak člověka naproti tomu napadlo, že termiku využije k tomu,
aby se večer v hospodě mohl pochlubit, že uletěl dál, než tadyhle Lojza,
který termiky nenašel dost na to, aby doletěl do cíle, a musel potupně
přistát na poli.
Bezmotorová letadla mají také tu příznivou vlastnost, že se o ně nijak
zvlášť nezajímají politici, aby je zapojili do válek. Ne že by kluzáky své bojové využití vůbec neuplatnily — ve druhé světové válce posloužily jako tichý dopravní prostředek mužstva směrem k nepříteli, za podpory vlečných
letadel, ale tam se nedá mluvit o tom, že by se vojáci chlubili, že dolétli dál
za frontu, než chlapci ze sousedního kluzáku.
Dnešní kluzáky, ať větroně, rogala či paraglidery, zřejmě dosáhly svých
výkonových maxim. Aerodynamika se oblafnout nedá a tak poměr vztlakových a odporových sil, ze kterých se určuje klouzavost, je nejspíš už na
hranici možného.
18
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Pamatuji si dřevní doby českého paraglidingu — létal jsem v letech 1991
až 2006. V devadesátých letech přicházeli výrobci s novými a lepšími kluzáky a náležitě je prezentovali ve svých propagačních materiálech. Jenže se
to trochu přehánělo. Jeden výrobce začal uvádět nadnesená čísla klouzavosti a rychlosti, na což reagovali druzí výrobci, kteří se potřebovali ukázat
v ještě lepším světle, a udávali údaje nadnesenější. Na to se reagovalo zas
tak, že jiní výrobci udali opět o něco vyšší údaje, až by se zdálo, že kluzák
už snad ani neklouže, ale samovolně stoupá a zakrátko překoná rychlost
zvuku. Ještě že se to nedalo pořádně změřit, protože realita byla značně
přízemnější.
Nezbylo, než se spoléhat na vlastní pilotní um. Podle reklam a inzerce
by stačilo rozběhnout se na Rané a doletět prostým klouzavým letem někam k Českým Budějovicím. Jenže tak to nebylo a museli jsme pátrat po

stoupavých proudech, které by nám k tomu přeletu mírně pomohly. Začátkem 90. let 20. století mezi paraglidisty panovala jen mlhavá představa
o tom, jak termiku zjistit a jak v ní letět. Většinou jsme létali ve svahovém
proudění a jen příležitostně se někoho zmocnil termický proud a dotyčný
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šťastlivec doletěl pár kilometrů za kopec. Tehdejší paraglidery toho ostatně
moc neumožňovaly. Pak se jistému Pavlu Holanovi podařilo doletět na
tehdy proslulém padáku Cirus až do vzdálenosti 45 km od Rané a napsal
o tom článek do bulletinu Pilot Letecké amatérské asociace. Ten článek
jsem četl s úžasem a velkou závistí. Pavla jsem znal, od té doby byl v mých
očích něco jako mistr světa, bůh letectví a anděl spásy. A to přesto, že jsem
dávno předtím plachtařil v aeroklubu a výcvik létání v termice s větroněm
L-13 Blaník jsem absolvoval (celý pokračovací výcvik jsem ale nedokončil,
svoji pozornost jsem daleko více věnoval své první dívce, se kterou jsem
tehdy chodil; dovolte udělit radu: věnujte se radši tomu lítání).
Plachtění lze považovat za královskou leteckou disciplínu. Akrobati, piloti nadzvukových bojových letounů nebo dopravní piloti by to možná
chtěli rozporovat a byla by to asi diskuse bez vítěze. Všechny letecké
obory jsou krásné. V mých očích je však plachtění obohaceno o něco navíc — musíme se naučit rozumět přírodě, která nám dodává energii k letu.
Plachtí se hlavně přemýšlením. Opět se tím nechci dotknout akrobatů,
pilotů nadzvukových bojových letounů nebo dopravních pilotů. Nejsou
to bezmyšlenkovité osoby, naopak, jsou to osoby velmi myšlenkovité, ale
bezmotorové létání má ještě navíc tak trochu detektivní punc, nutnost
používat šestý, sedmý, osmý smysl, zkrátka něco navíc. Umění najít, co příroda nabízí, a využít to. A taky platí, že můžeme sice nastudovat spoustu
teorie, nicméně praxe je nenahraditelná a těžko přenositelná, a dobrý
plachtař musí mít k této činnosti trochu toho talentu. Je to jako s hudbou.
Můžeme umět veškerou teorii, znát čtení not, přečíst si o dýchání, intonaci
a důrazu při zpěvu, ale když máte podobný talent ke zpěvu jako já, uspěli
byste nanejvýš v hvězdné pěchotě.
Proto si nastudujte tuto učebnici, pak plachtěte několik tisíc hodin, pak
se ke knize zase vraťte a dejte si ji znovu. Teprve pak na tom budete lépe,
než káně nebo orel.
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