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Zdeněk Trčka:

Vidím svět

s nadhledem
Profil
Paraglidingu se věnuje od roku 1989. Je
zakladatelem a majitelem MAC školy paraglidingu
s.r.o., školu založil v roce 1993. Inspektor provozu
LAA ČR, instruktor, tandemový pilot, vlastní pilotní
licenci kategorie Soutěžní pilot. Inspektor provozu
padákových kluzáků.

Co je vlastně paragliding?
O jaký typ sportu se jedná?
Paragliding je nejenom leteckým sportem. Paragliding
jsou hlavně zážitky, paragliding je životní styl. Kdo mu
jednou propadne, zůstane jím okouzlen navždy. Je
úzce spjat s přírodou a horami, otevře vám doslova
nové obzory a najednou uvidíte svět s nadhledem…
K vlastnímu letu se používá křídlo - padákový kluzák,
který nemá pevnou konstrukci. Startuje se buď
rozběhem z kopce, nebo z roviny pomocí vlečného
zařízení.

Jak dlouho se paraglidingu věnujete vy
osobně? Kdo vás k tomuto sportu přivedl?
Na padákovém kluzáku létám od roku 1989. První
impuls jsem získal od svého kamaráda horolezce
Tibora Hromádky z Vysokých Tater. Od roku 1993
se tomuto sportu věnuji profesionálně. Stal jsem se
spoluzakladatelem firmy na výrobu padákových
kluzáků, vlastním a provozuji školu paraglidingu.
Přestože se tomu věnuji už takovou řadu let, pořád mě
práce motivuje a mám z létání radost.

Když se naprostý laik začne
o paragliding zajímat, jsou nějaké limity,
ať už zdravotní, či jiné, kvůli kterým by
například s paraglidingem nemohl začít?
U tandemového letu hranice prakticky nejsou.
Lze létat i s dětmi, a pokud jde o věkový limit, je
kritériem fyzická zdatnost. Jestliže zvládnete mírným
během zdolat několik metrů potřebných pro start,
tak máte stále výborné předpoklady pro tandemový
paragliding. Před kurzem paraglidingu musí všichni
zájemci absolvovat lékařskou prohlídku. Spodní
věková hranice pro kurz je 15 let, do 18 let je
podmíněna ověřeným písemným souhlasem rodičů.
Horní věkovou hranicí je pouze touha létat :)

Jaké vybavení je potřeba zakoupit?
Je paragliding drahý sport?
Paragliding je asi nejlevnějším způsobem, jak se
dostat do vzduchu. Tandemový let u MAC školy
koupíte za 1 300 Kč. Základní kurz, během kterého
můžete získat pilotní průkaz a dál samostatně
létat, stojí 7 500 Kč. Kurz trvá osm dní a v případě
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nevhodného počasí jej lze kdykoliv zdarma
dokončit. V ceně je samozřejmě vše, co potřebujete
k absolvování výcviku. To znamená zapůjčení
kompletní výstroje (padáku, sedačky, záložního
padáku, vysílačky, helmy), učebnice, foto a video
záznam, doprava, poplatek za nájem terénů
a zákonné pojištění na škody způsobené třetí osobě.
Létání na padákovém kluzáku je celkově
nejlevnějším leteckým sportem – ať už se jedná
o vybavení, nebo o provozní náklady. Vždyť padák
sbalíte do batůžku a na kopec můžete vyjít pěšky :)

Kdy je „paraglidingová“ sezona?
V jakých ročních obdobích lze létat?
Létat je možné celoročně. Hlavní sezona (zvláště pro
termické létání a přelety) je u nás, v České republice,
zhruba od března do října. Několikrát do roka
jezdíme do zahraničí, navštěvujeme nejkrásnější
evropské terény, které vybíráme podle ročního
období.

K létání je určitě nutné znát
základy meteorologie. Může začít
s létáním i naprostý laik, který
o počasí mnoho neví?
Jak už jsem se zmínil, pokud chce člověk
samostatně létat, musí mít pilotní průkaz, který získá
po absolvování základního kurzu paraglidingu.
Všechny potřebné znalosti nejenom z meteorologie,
ale i aerodynamiky, leteckých předpisů, navigace atd.
se naučí budoucí pilot na kurzu v hodinách teorie.
Závěrečný test prověří, zda je dobře připraven.

Jak moc je tento sport bezpečný? Stává
se, že se začátečník dostane „nahoře“
do problémů? A jak se to eventuálně řeší?
Bezpečnost paraglidingu je jen otázka přístupu –
člověk musí létat s rozumem. Respektovat přírodu,
počasí, nepřeceňovat své síly a zkušenosti. Pokud
pilot dodržuje základní zásady bezpečnosti, nelétá
v nevyhovujících povětrnostních podmínkách a zbytečně
neriskuje, je riziko prakticky stejné jako u kterékoliv
jiné lidské činnosti. Bezpečnost kurzů považujeme
za nejdůležitější hledisko při provozu naší školy
paraglidingu. Používáme padákové kluzáky a vybavení
firmy MAC PARA Technology, které mají certifikáty
a jsou přísně testované v zahraničních zkušebnách,
procházejí každoroční servisní kontrolou a průběžně je
obměňujeme. Kurzisté jsou během letu pod dohledem
zkušených instruktorů navigováni pomocí vysílaček.

Jakou formou se lze s paraglidingem seznámit?
Musím jít hned na kurz, když nevím, zda se
tomuto sportu budu chtít věnovat?
Paragliding je nejjednodušším a nejlevnějším
způsobem létání. Když si nejste jisti, zda se vám bude
paragliding líbit, vyzkoušejte si let nejprve se zkušeným
pilotem v tandemu, nebo absolvujte seznamovací kurz,
který vám přiblíží základní principy paraglidingu.
Naučíte se potřebné teoretické znalosti, prakticky
procvičíte startování, ovládání padáku, zatáčení
a přistávání na cvičných loukách. Po získání těchto
dovedností sletíte z kopce s převýšením 400-500 m
a hned poznáte, zda jste tomuto sportu propadli,
či nikoliv. Zaručuji první možnost :) ■
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