
 

 

Ze statistik České rady dětí a mládeže vyplývá, že se v České republice v roce 2018 rekreovalo 161 819 dětí 

v pěti tisících dětských letních táborech. Tato čísla nejsou konečná, protože do nich nejsou zahrnuta sportovní 

a technická soustředění, která nepodléhají zákonné ohlašovací povinnosti, včetně těch táborů, které tuto 

podmínku nesplnily a nenahlásily se krajským hygienickým stanicím. Z uvedených čísel je jasně patrné, že 

rodiče mají opravdu z čeho vybírat. 
Náš letecký tábor, tak jak jej děti znají z letiště aeroklubu Plasy, je svým výjimečným programem v tomto výčtu 

čísel jedinečný, a to jak u nás, tak i v rámci střední Evropy. Na všech dětských táborech je od nepaměti 

zavedený bodovací systém. Ten, kdo získá nejvíce kladných bodů, je odměněn. Zpravidla diplomem, odborkou, 

nebo nějakým předmětem, talismanem, vztahujícím se k tématu tábora. Na našem parašutistickém táboru ti 

nejlepší získali právo nosit červený baret a na leteckém táboru je to samozřejmě vyhlídkový let a to ne 

ledajaký, ale hned historickým vojenským letounem z druhé světové války, který nalétal v bojových misích 

přes 700 operačních hodin, tedy skutečným warbidem. 

Je to bezesporu jedinečný tábor, ano, ale ne pro každého: fňukání a slzy jsou tu projevem slabosti. 

K táboru neodmyslitelně patří časný budíček, ranní rozcvičky, ranní mytí ve studené vodě a každý den je nabitý 

intenzivním programem. Po večerce noční hlídky a taktické výsadky ve tmě do neznámého zalesněného 

terénu. Na  táborech se neudělují mínusové body, přesto se disciplinované chování považuje za samozřejmost, 

každý projev nekázně si hříšník hned na místě odklikuje. 

 

A tak vážení rodiče prosím zvažte, zda-li letecko-parašutistické tábory jsou právě ty, na které chcete své dítě 

poslat? 

 



a protože budeme tedy svým dětem posílat dopisy a pohledy, budeme je psát s rozmyslem a vyvarujeme se 

textů typu: „doma je bez tebe tak moc smutno, babičce se 

strašně stýská, mamince se strašně stýská, kočičce se 

strašně stýská, morče z toho nežere, už abys tu s námi zase 

byl…“ Nic tak nenaleje optimismus do žil malého táborníka, jako když si večer před spaním přečte 

takový hřejivý pozdrav z domova.  Zejména prarodiče mají vytříbený smysl pro psaní povzbudivých slov: 

„už se ti to tam krátí, tak to ještě vydrž a až vrátíš, budeš u 

nás o prázdninách a já ti upeču koláč…“ Trochu soudnosti dámy. 

 

 

Bufet provozuje soukromá osoba a je určen členům aeroklubu. Piloti se zde scházejí a probírají, zpravidla 

letištní jadrnou mluvou, dění v aeroklubu. Děti naslouchají a lezou jim z toho oči z hlavy ( že jo Rádio?) Děti 

si zde kupují hlavně přesolené chipsy a rozlévanou kofolu, což narušuje vyváženou skladbu táborového 

jídelníčku. Mimochodem kuchyně je na leteckém táboře excelentní! Tudíž kapesné na letecký tábor je 

minimální, není nutné dávat dětem zbytečně moc peněz. 

 



Každý rok připravujeme jiné téma leteckého tábora. Pro léto 2019 jsme si vybrali leteckou disciplínu, která je 

neprávem opomíjena. Vzdušné výsadky pomocí transportních kluzáků.  

Je obecně známé, že každý let začíná startem a končí přistáním. To pochopitelně platí i pro bojové lety, pokud 

ovšem nebylo letadlo sestřeleno, nebo jinak ztraceno v boji. Za druhé světové války, na spojenecké osádky 

všech letadel, po přistání v Anglii, čekal horký čaj s mlékem a sendviče. Buď již ten den měli volno a neletěli, 

nebo se připravovali k dalšímu operačnímu letu. Jen jedni letci s touto samozřejmostí počítat nemohli. Byli to 

piloti vlečných transportních kluzáků. Ti, když přistání šťastně přežili, sáhli; ne po hrnku kávy, či čaje, ale pod 

sedačku pro samopal a přidali se k četě parašutistů, kterou zdárně dopravili svým kluzákem na území 

obsazené nepřítelem. Stali se výsadkáři. Piloti nákladních kluzáků startovali z letišť kdesi v Anglii s vědomím, že 

se vydávají na sebevražednou misi, ze které již není návratu a po přistání se musí udržet s ostatními výsadkáři 

do příchodu pozemních vojsk, jinak padnou do rukou nepřítele, nebo zemřou v boji. Vzdáme tedy hold těmto 

bezejmenným hrdinům, které neověnčuje gloriola slávy jako stíhací esa, ale jsou nám o to bližší, protože 

jsou plachtaři, pilotovali větroně. Byli to zatraceně dobří piloti, když v noci, po odpojení od vlečného lana 

mateřského letounu, museli ve tmě najít vhodnou plochu pro přistání a s nemotorným, bednovitým 

kluzákem bezpečně na zem dopravit vojáky, nebo bojovou techniku. 

 
 Transportní kluzáky používaly všechny bojující strany ve druhé světové válce. S jejich průmyslovou 

výrobou začalo jako první sovětské Rusko v roce 1932. O tři roky později byl na pracovní návštěvě v Moskvě 

plukovník nacistické Luftwaffe Kurt Student, který viděl cvičný výsadek 1500 ruských parašutistů 

z transportních kluzáků. Tato aeromobilní síla jej ohromila. Luftwaffe zařadila kluzáky do své výzbroje v roce 

1937. Kluzáky vozily pěšáky i výzbroj, někdy byly používány také pro čistě nákladní účely. Jako první využili 

kluzáky pro bojové nasazení nacisté v květnu 1940. S jejich pomocí podnikli němečtí parašutisté spektakulární 

akci, jejímž výsledkem bylo dobytí zdánlivě nedobytné belgické pevnosti Fort-Eben-Emael, čímž obešli 

francouzkou Maginotovu linii. V květnu 1941 se kluzáky Luftwaffe podílely na krvavě zaplaceném dobytí Kréty. 

Kluzáky používali i Američané a Britové. Zvláštní zájem o ně projevilo americké letectvo a výrobní program 

kluzáků se jeho velení podařilo nastartovat už před vstupem USA do války. Nejznámějšími se staly letouny 

firmy WACO pro osm nebo dvanáct osob. Američtí piloti kluzáků si odbyli svou nepříliš šťastnou premiéru na 

Sicílii v červenci 1943. Na jaře 1944 pomáhaly americké kluzáky Britům v úspěšné operaci proti Japoncům v 

Barmě. A jistě nejznámějším zůstává masové nasazení kluzáků během Dne D, 6. června 1944.  



Podobnou historickou roli si kluzáky zopakovaly při invazi do jižní Francie v srpnu 1944. V září stejného roku se 

piloti kluzáků zúčastnili bohužel neúspěšné operace Market Garden na jihu Nizozemska. Během bitvy v 

Ardenách bezmotorová letadla zásobovala obklíčené americké jednotky a svou poslední příležitost v průběhu 

2. světové války dostaly kluzákové jednotky při překročení Rýna v březnu 1945. Po válce, z důvodu zavedení 

transportních vrtulníků do výzbroje armád, přestaly být tyto kluzáky efektivní a postupně byly vyřazovány. 

Přesto je však americké letectvo provozovalo do roku 1953, britské do roku 1957 a sovětské dokonce do roku 

1965. V československém poválečném letectvu sloužily tři typy transportních kluzáků. Americké Waco CG-4A, 

sovětské Jakovlev Jak-14, a Cibin C-25. Omezený provoz výsadkových Jaků-14 byl u nás s definitivní platností 

ukončen již v květnu roku 1956, a to v souvislosti s příchodem výsadkových vrtulníků typu Mi-4. 

   

 

Je před námi opět letecký tábor plný dobrodružství, na kterém děti budou procházet parašutistickým a 

leteckým výcvikem. Budeme se věnovat oblíbeným disciplínám jako je parkour, NERF, přístrojové 

potápění, sebeobrana, slaňování z výškových budov, noční přepady, přežití 

v přírodě a samozřejmě pilotování letadel. Ve chvílích volna budeme létat se svými RC 

modely, hrát NERF a řádit na večerní diskotéce.  

 

Čeká nás i několik novinek: 

Naše bojovky na táboře budou mít opravdu reálný základ.
    

 
 

 v DDM Kamarád Třemošná pracuje zájmový kroužek Laser Tag Game. Tento zájmový kroužek je určen starším 

dětem z druhého stupně ZŠ. Je to nástavba na oblíbený kroužek NERF. Náplní činnosti kroužku je aktivní pohyb 

v přírodě, zpestřený taktickými herními prvky. Hráči jsou rozdělení do týmů, pohybují se v lese a snaží se 

pomocí taktických prvků a střelby z laserových zbraní získat trofej týmu protihráčů. Americký výcvikový 

program MILES „Multiple Integrated Laser Engagement System“ je produktem firmy Lockheed Martin 

Information System a byl prvně představen velení US MARINE v roce 1992. Záhy se rozšířil do všech 

výcvikových struktur ozbrojených sil Spojených států. V roce 2002 jej získala i armáda České republiky. Systém 

MILES je optoelektronický, taktický, laserový simulátor k nácviku střelby z ručních a lafetových zbraní. Vysílač 

emuluje útočnou pušku M-16, střelci jsou vybavení senzorickými snímači, hra se blíží skutečné realitě.  



 
Nejvyšší devizou hry je ovšem bezpečnost hráčů. Zbraně jsou sice reálné, ale nevystřelují žádné projektily, jen 
vyzařují neškodný ultračervený paprsek. Nepoužívají se žádné ochranné masky ani brýle, nejsou potřeba.  
Zbraň nese hlasitý reproduktor, který akusticky imituje hluk střelby. Zbraň má integrovanou počítačovou 
jednotku s vysílačem, která zaznamenává zásahy. Aktivní dosah střelby je ve dne 200m a v noci 400m. DDM 
Kamarád Třemošná je jediné středisko volnočasových aktivit dětí a mládeže v České republice, které toto 
zařízení provozuje. 

 
 

               



Letecko-parašutistický tábor, tak jak jej již známe, začne osvědčenou klasikou. V první polovině našeho 
pobytu na letišti budeme provádět pozemní parašutistický výcvik. Hlavní důraz je kladen na fyzickou 
náročnost. Ranní rozcvičky, výcvik v sebeobraně a v boji z blízka. Slaňování z výškových budov, přístrojové 
potápění. Noční taktické výsadky, orientace podle buzoly a mapy v neznámém zalesněném terénu. Pěší 
přesuny se zátěží těžko prostupným terénem ve dne i v noci. Přežití v přírodě. Nic nového, to vše jsme již 
zažili. Proto bude velmi důležité mít na táboru doporučenou outdoorovou výstroj. Vše je uvedeno v této 
příručce. Příjemnou novinkou budou naše taktické hry, zpestřeny střelbou laserovými zbraněmi. Postupně se 
dostaneme k leteckému výcviku. Nejdříve se seznámíme s nutným minimem potřebných teoretických znalostí, 
pak nás čeká létání na simulátorech a postupně každý provede samostatně svůj reálný, pilotovaný let 
motorovým letadlem, pod dohledem instruktora.  
                                                                                                                                                                  Standa Kutheil 

 
 
 

 
Britský pilot transportních kluzáků 

 

 
Americký pilot transportních kluzáků 

 
Čepicový (baretový) odznak britského pilota transportních kluzáků 



 

 

             
Domovenky britských pilotů kluzáků 

 

 
Battledres pilota transportních kluzáků 



 

 

 
Bojový kabátec britských parašutistů (britis paratroopers denison smock) 

 

 

 

 



 

 

 


