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Zatímco dfiíve se museli zájemci
o seskok mûsíce ‰kolit, dnes pfiijdou
na leti‰tû a v tandemu se hned „sve-
zou” voln˘m pádem ze ãtyfi kilometrÛ
a odejdou s bombastick˘m videozáz-
namem. Na druhé stranû ale ten pÛ-
vodní sport tak trochu vymizel. Jen
velmi málo tandemov˘ch pasaÏérÛ
chce ve sportu pokraãovat. Skákání
se také stalo více komerãním (koneã-
nû - tak jako v‰echno ostatní) a z nû-
kter˘ch kamarádÛ konkurenti. Ke
skákání jen tak pro radost se schází
ãím dál ménû lidí a je‰tû ménû jich
zaãíná s plnohodnotn˘m v˘cvikem.

Nûkolik kamarádÛ z Blanska, kte-

fií se skákání uÏ nûjakou dobu vûnují,
se proto rozhodlo oprá‰it tradici tzv.
propagaãních seskokÛ a dát jim urãi-
tou nadsázku a polooficiální rámec.
Zaãali vyhledávat v okolí hospody,
vedle kter˘ch lze na padáku pfiistát
a zaãali k nim organizovat seskoky
s tím, Ïe to jejich kamarády z leti‰tû
obãas zvedne ze Ïidle a spoleãnû se
podívají trochu po krajinû. Zámûr se
dobfie ujal a tak brzy zaloÏili, s tro-
chou recese, „Volné sdruÏení svobod-
n˘ch para‰utistÛ” - Parahospody. 

Celé je to o tom najít vhodné místo,
celé jej dobfie prohlédnout, zhodnotit
velikost plochy, pfiekáÏky a pfiípadná

rizika, a taky se domluvit s majitelem
plochy, zda proti pfiistání na pozemku
nic nemá (je‰tû se to nestalo). Pak uÏ
jen spousta úfiadování. Deset dnÛ pfie-
dem oznámení na Úfiad civilního le-
tectví, povolení k seskoku mimo leti‰-
tû, zajistit pilota a v‰e publikovat, aby
se se‰lo co nejvíce zájemcÛ. Pokud
vyjde poãasí, mÛÏe se letût. 

Pfielety z Brna nad kopci Blanen-
ska a Moravského krasu jsou mimo-
fiádn˘m záÏitkem, zvlá‰tû v letadle
L60 „Brigad˘r” s vymontovan˘mi
dvefimi. Na zemi je vytyãen velk˘ 
oranÏov˘ kfiíÏ, aby pilot z dálky onu
správnou louku uvidûl a taky aby va-
roval ostatní letadla o pfiítomnosti pa-
dákÛ nad plochou. Malá d˘movnice
ukáÏe pfiesnû smûr a sílu vûtru. Jeden
ze tfií skokanÛ – vysazovaã – podle ní
navede pilota pfiesnû do ideálního
místa k seskoku. Je na nûm velká zod-
povûdnost, zaji‰Èuje, aby v‰ichni pfii-
stáli tam, kam mají. Po seskoku se
v‰ichni seznámí s místními, ktefií se
na pfiistání pfii‰li podívat, a v‰e spoleã-
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CO DùLAT V SOBOTU?
SKOâIT SI NA PIVO!

V˘skok nad Dolní Lhotou.

Po leto‰ním prvním seskoku do Dolní Lhoty. 

Îijeme v uspûchané dobû. V‰ude se mluví o stresu a nutnosti se ho
zbavit. Lidé to fie‰í rÛznû -  od polehávání u televize aÏ po nejrÛznûj-
‰í sporty. V poslední dobû se v této souvislosti stalo velmi módním
slovo adrenalin nebo „adrenalinové, extrémní sporty”. Dokonce se
zaãaly „adrenalinové záÏitky” prodávat s tím, Ïe si zájemci mohou ry-
chle vyzkou‰et nûjak˘ ten sport, ãi ãinnost bez toho, Ïe by se na nûj
museli nûjak zvlá‰È pfiipravovat nebo trénovat. Jeden z takov˘ch spor-
tÛ je para‰utismus, tedy seskakování z letadel na padácích. 

nû rozeberou v hospodû, která se zá-
mûrnû nachází blízko místa seskoku. 

Kolem parahospod se vytvofiila nej-
rÛznûj‰í pravidla a zásady. Napfiíklad
pfiistávacím plochám se pfiidûlují ozna-
ãení podle obtíÏnosti k seskoku a pod-
le vzdálenosti k pípû. Kupfiíkladu T2 –
vhodná i pro telata (zaãáteãníci) a do
hospody je to malá procházka.

Na Blanensku uÏ je takto „skoãe-
n˘ch” fiada míst – Horní Lhota, âe‰ko-
vice, Skalice n. Svitavou, Bukovinka,
Babice n. Svitavou a dal‰í. Závûr roku
patfií tradiãnû Rudici a první v roce je
Dolní Lhota. Para‰utisté mají s sebou
na pfiilbách kamery, takÏe pfielety a se-
skoky jsou zaznamenané a publikova-
né na stránkách www.parahospody.cz. 

Pokud víte o nûjaké hospodû, blíz-
ko které se nachází hfii‰tû, pole nebo
louka, dejte jim vûdût a za pár t˘dnÛ
mÛÏete ãekat jejich letadlo. 

Vzduch (a pivo) jsou jejich mofie!
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Parta para‰utistÛ z Blanenska poznává svÛj kraj netradiãním zpÛsobem


