
 

 

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA PRO RODIČE 

Náš letecko-parašutistický tábor, tak jak jej děti znají z letiště aeroklubu Plasy, je svým výjimečným 

programem jedinečný, a to jak u nás, tak i v rámci střední Evropy. Veškerá činnost dětí je bodována. Dávají se 

jen plusové body, kdo jich nasbírá nejvíce a splní všechny úkoly celotáborové hry, je vítězem a za odměnu 

pilotuje vojenský letoun z druhé světové války. Na našem letecko-parašutistickém táboru ti nejlepší získají 

právo nosit červený baret a ti nejlepší z nejlepších odznak komando. 

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

Děti zpravidla jedou na takový tábor, kde se mohou věnovat tomu, co dělaly ve svém volném čase během 

celého školního roku. Na táboru Czech Special Forces jsou ovšem počítače a mobilní telefony zakázány, 

jedinou povolenou elektronikou je RC model s vybavením. Jak už název tábora napovídá, tohle nebude 

výkrmák pro měkkouše, ale pořádný adrenalinový nářez. Na táboru je každý sám za sebe, ale děti zde zažijí 

vrchovatou porci dobrodružství ve skvělé partě kamarádů. Czech Special Forces je pro opravdové nadšence do 

letadel a letectví, vyznavače Woodcraftu, Bushcraftu a Outdoor Survivalu. Opět budeme sami pod dohledem 

instruktorů pilotovat letadla aeroklubu, potápět se s dýchacími přístroji, cvičit bojové umění musado, slaňovat 

z výškových budov, učit se jak přežít v přírodě, hrát paintball a soutěžit o táborovou trofej, let letounem 

z druhé světové války. 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. 

 

 

 

 

 



Letecko-parašutistický tábor Czech Special Forces 
Po dobu šesti roků jsme se na letecko-parašutistických táborech pokaždé věnovali jiné významné události, 

z období druhé světové války, do které se nesmazatelnou stopou zapsali Čechoslováci. V roce 2020 svou 

pozornost upřeme na naší moderní armádu České republiky. Hlavním tématem letecko-parašutistického 

tábora je pilotování skutečných letounů. Létání je o pokoře a respektu. Piloti, kteří tyto vlastnosti nemají si 

brzy nahrnou zem do nosu. Ovšem ženy a muži usedající do kokpitů letadel nemůžou být bačkory, protože to 

by svou velmi náročnou profesi nezvládali. Vše musí být rozumně vybalancované. Skutečný profesionální pilot 

se na létání odpovědně připravuje. Pokud se chce své kariéře věnovat na plný úvazek, musí počítat s tím, že je 

to o celoživotním vzdělávání v daném oboru, ukázněné životosprávě, pravidelném fyzickém tréninku a spoustě 

dalších nepříjemnosti. Odměnou mu potom je, že buď létá komerčně v obchodní letecké dopravě, nebo jako 

bojový pilot v armádě. To vše samozřejmě provází příjemné benefity jako je odpovídající plat, respekt a obdiv 

okolí, kastovní příslušnost k nepočetně skupině šťastlivců a především nevšední zážitky, které s sebou létání 

přináší. Jestliže jsou ve všech letectvech armád světa bojoví piloti na samém vrcholu pomyslné pyramidy, 

jejich protějškem u pozemních sil jsou příslušníci speciálních jednotek. Tyto dvě profesní skupiny mají jedno 

společné, jejich příslušníci museli projít velmi náročným výcvikem. Speciální jednotky jsou u laické, ale i 

odborné veřejnosti pojmem. Protože většina jejich aktivit podléhá přísnému utajení, kolují o nich historky, 

které mnohdy hraničí s fantazmagorií a především americké béčkové filmy démonizují příslušníky speciálních 

jednotek jako nepřemožitelné super zabijáky. Elitní a speciální jednotky jsou chloubou všech zemí. Účastní se 

bojových operací, na které běžní vojáci nestačí. Pozorně sledují potenciální hrozbu, všímají si strategických cílů 

a mají na starost odvážné záchranné mise. Nejtvrdší výcvik má pakistánská SSG, zvaná Černé čápy, podle 

černého baretu, jejich ýcvik hraničí s fyzickým týráním a dochází při něm ke ztrátám na zdraví a na životech. 

Pákistánci jsou tak nadupaní, protože se musí infiltrovat do řad Talibánu a bojují s největší mezinárodní 

teroristickou organizací uvnitř její struktury. U nás v České republice máme armádní 601. skupinu speciálních 

sil a policejní protiteroristickou jednotku URNA. U našich nejbližších sousedů je to německá GSG-9, rakouská 

EKO Cobra, polský GROM, slovenský ÚOU, maďarský KOMODOR, italská NOCS, francouzská GIGN, britská SAS. 

Tyto evropské speciální jednotky spolu kooperují, mají společná cvičení a pomáhají si navzájem v boji proti 

mezinárodnímu terorismu. Ovšem nejznámějšími speciály ve světě jsou americké SEALs, Delta Force, SWAT a 

ruští Specnaz. 

 

     
 601. skss Armáda České republiky                               útvar rychlého nasazení policie ČR 



             
                           ÚOU Slovensko                                                       EKO Cobra Rakousko   

 

                                                
                                                                                  GSG-9 Německo 

 

       
                               GROM Polsko                                                                             GIGN Francie                                                             
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znak letecko-parašutistického tábora Czech Special Forces 

 
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 
příručkách. Postupně se dostaneme ke kapitole letecký výcvik. 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. Teoretické znalosti získáme 
z příručky pro malé letce, která je v příloze mailu. Je třeba si ji přečíst, abychom na letecko-parašutistickém 
táboru nebyli za úplné neandrtálce, ale letce(!) 
 
 

SYMBOLIKA LETECKO-PARAŠUTISTICKÝCH TÁBORŮ 
 

                              
Pamětní táborová medaile 2017                     červený baret                               odznak KOMANDO 

 



 

 

 

 

 

 

 


