Paraski jako sport
Co se vlastně skrývá pod tímto názvem?
Jak už sám název napoví, jedná se o kombinaci dvou sportů – dvou disciplín, ze kterých toto
odvětví vzniklo. Parašutismus
a lyžování. Jsou to dvě na sobě nezávislé disciplíny, kdy dosažené výsledky jednotlivých disciplínách se sčítají.
Podobně jako u severské kombinace.

První součástí je lyžařská alpská disciplína – obří slalom.
Závodníci absolvují obří slalom dle předpisů lyžařské federace FIS. Jedná se
o podobné délky a obtížnost tratí, jaké jsou viděny při závodech světového poháru. Hodnocení
této části – každá vteřina za nejrychlejším časem se rovná přičtení 3 cm
do skokanské části.

Druhou součástí je parašutistická disciplína – přesnost přistání.
Jedná se o mladou disciplínu parašutismu a právem se považuje za královskou.Správné
vysazení se v horském terénu a přesné řízení padáku nad elektronický disk ve středu
doskočiště a podání kvalitního výsledku vyžaduje přesné vedení padáku, dobré čtení
povětrnostních změn a proudění vzduchu v horském terénu.
Česká reprezentace patří v této disciplíně k užší světové špičce a reprezentanti mají na svém
kontě tisíce úspěšných seskoků a prezentují se i na sportovně kulturních akcích po celé
republice v rámci leteckých show, či různých jiných propagačních akcí.
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Světový pohár v Paraski
Jako zimní sport je Paraski doménou zejména Alpských zemí. Pořadateli závodů a zároveň
pravidelnými účastníky jsou závodníci ze zemí jako je Itálie, Německo, Rakousko, Švýcarsko,
Česká republika, Slovinsko, Holandsko, Polsko, Rusko, USA, Kanada.
Každá země má své národní týmy, které se účastní jednotlivých kol SP po celé Evropě,
přičemž každý závod je zároveň národním mistrovstvím pořadatelské země. Soutěží se
v jednotlivcích a vysoké ocenění má zejména soutěž čtyřčlenných družstev. Vyhlašovanými
kategoriemi jsou junioři, ženy, muži a masters nad 50 let, což závisí na aktuálním počtu
soutěžících. Nicméně v každé zemi je poměrně velká skupina parašutistů, kteří si to jedou
jednou za zimu vyzkoušet. Díky vysoké náročnosti paraski se nejedná o masový sport. Obří
slalom i parašutismus jsou dvě obtížné disciplíny vyžadující dlouhou přípravu danou mimo
jiné technikou, potřebnou para-kvaliﬁkací a prostředím, kde se závody konají atd.
Národní reprezentační družstva jsou tvořená zkušenými parašutisty a lyžaři zároveň. Jde
o technický sport, ﬁnančně náročný a každý si svou přípravu hradí z vlastních prostředků.
Příprava se skládá z letní části, kdy se účastníme závodů Českého poháru v parašutismu
a ze zimní části, která je buďto v Krkonoších nebo v Alpách a začíná již na konci října a během
listopadu na ledovci.
Protože parašutismus nelze nikde provádět bez příslušné licence, jsme i my sdruženi pod
Aeroklubem České republiky jako zastřešující organizací.
Ambicí našeho týmu je začlenit jedno kolo Evropského, či Světového poháru do stabilního
kalendáře tohoto seriálu závodů. To nám umožní zpopularizovat tento sport, přitáhnout
pozornost veřejnosti, sponzorů, médií a v neposlední řadě je to možnost jak si vychovat
nástupce a tento sport více rozšířit i do parašutistické veřejnosti.
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Paraski – očima diváků
To co dělá tento sport atraktivním pro diváky i média je prostředí hor a lyžařských středisek,
kde se tyto závody konají.
Lyžařské závody se běžně organizují na uzavřené
části veřejné sjezdovky, tak aby byl zajištěn
kontakt s diváky. I seskoky se konají za plného
provozu střediska zpravidla o víkendech, kdy
je v lyžařských areálech nejvíce návštěvníků
a diváků.
Vzlety a přistání vrtulníku je možné sledovat
přímo od nástupního prostoru, stejně tak
vlastní soutěžní seskoky a přistání parašutistů na
doskočiště, které je v dosahu diváků, samozřejmě
s ohledem na bezpečnost všech účastníků akce.
Paraski nabízí směs adrenalinu a krásného
prostředí horské přírody jak pro závodníky, pro
které je to celoživotní vášeň, tak i pro diváky, pro které je to atraktivní letecký sport na dosah
ruky.
Znalci lyžařského prostředí mohou mezi závodníky rozpoznat osobnosti Evropského
sjezdového lyžování jako je Marko Valente z Itálie, či Anton (Tony) Gruber z Rakouska, kteří
po skončení aktivní lyžařské kariéry pokračují v Paraski a díky svým zkušenostem se udržují
stále na špici.
Letecká veřejnost zase určitě ohodnotí setkání třeba s Felixem Baumgartnerem, známým
především svým seskokem „z hrany vesmíru“, který některé závody létá jako pilot Redbull
vrtulníku.
V dosavadní historii byl tento sport doménou států okolo Alp. Nejenom kvůli horskému
prostředí, ale zejména kvůli vrtulníkům, ze kterých je možno tento sport provozovat.
To byl ten limitující prvek, který nám jako České republice znemožňoval podobný závod
zorganizovat. V letošním roce se podařilo i tuto část vyřešit. Společnost DSA z Hradce Králové
koupila vrtulník Eurocopter AS 350 Ecureuil
a získal typovou zkoušku k provádění seskoků.
Prvním propagátorem sportovní disciplíny paraski v České republice byl na počátku 90-tých let
minulého století legendární trenér parašutismu
Adolf Eisenhammer, jehož svěřenci vybojovali
mnoho medailí na světových šampionátech a který
provedl první tandemový seskok v Čechách. V jeho
úsilí pokračoval vynikající parašutista Pavel Liška
a lyžařský trénink nově zrozeného družstva
paraski vede od roku 1995 trenér a lektor Svazu
lyžařů ČR Mgr. Petr Jireš.
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Reprezentační družstvo Paraski Česká republika
Taršinský Pavel – Dukla Prostějov
• 1. místo junioři, 2. místo muži 1997 Itálie, Livigno
• 2. místo týmy MS 1999, Rakousko, Igls
• 2. místo týmy, MS Russia, Stupino 2006
• 1. místo týmy, ME paraski 2006
• 2. místo týmy, EP 2007
• 1. místo na mistrovství Slovinska v Bledu 2007
• 4. místo týmy, MS Italy 2007
• 1. místo v Evropském poháru v týmech 2009
• 1. místo jednotlivci MČR 2010
• 2. místo EP paraski Bled 2011
Šíma Radek – ČOS Ostrava
• 2. místo týmy MS 1999 Rakousko, Igls
• 1. místo týmy,ME paraski 2006
• 3. místo Dolomitenmann ve své disciplíně 2006
• 2. místo týmy, EP 2007
• 4. místo týmy, MS Italy 2007
• 1. místo v Evropském poháru v týmech 2009
• 1. místo týmy MČR 2010
• 2. místo EP paraski Bled 2011

Ledník Tomáš – Dukla Prostějov
• 2. místo junior EP Itálie 1995
• 2. místo týmy MS 1999 Rakousko, Igls
• 2. místo týmy Dolomitenmann 2004
• 1. místo týmy Dolomitenmann 2005
• vítěz své disciplíny Dolomitenmann 2005
• 3. místo týmy EP paraski 2007
• 4. místo týmy, MS Italy 2007
• 1. místo v Evropském poháru v týmech 2009
• 2. místo jednotlivci MČR 2010
• 2. místo EP paraski Bled 2011
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Gabla Martin – ČOS Ostrava
• 3. místo Juniři, SP Německo Riezlern 2000
• 3. místo MS paraski 2002
• 3. místo MČR 2006
• 2. místo v maratonu ve sjezdovém lyžování v obřím slalomu 2005
• 2. místo týmy, EP 2007
• 4. místo týmy, MS Italy 2007
• 2. místo Český pohár v přesnosti přistání, 2007
• 1. místo týmy MČR 2009
• 2. Místo jednotlivci RedBull Lake Challenge Cup
Chládek Petr – AK Strakonice
• 3. místo týmy EP 2007
• 8. místo týmy MS Italy 2007
• 3. místo týmy ME Italy 2010
• 3. místo EP paraski Bled 2011
Bednář Radim – AK Hořovice
• vítěz Českého poháru v přesnosti přistání 2006 a 2007
• 3. místo týmy EP 2007
• 8. místo týmy MS Italy 2007
• 1. místo v Evropském poháru v týmech 2009
• 1. místo v týmech MČR 2010
• 2. místo EP paraski Bled 2011
Černý Jiří – Parateam Praha
• 3. místo týmy EP 2007
• 8. místo týmy MS Italy 2007
• 3. místo týmy ME Italy 2010
• 3. místo EP paraski Bled 2011
Kumžák Martin – Parateam Praha
• 1. místo junir, 2. místo muži a 2. týmy EP paraski 1994 Rakousko
• 3. místo týmy, EP Itálie 1995
• 1. místo junioři, 1.místo muži, 2.místo týmy M Slovinska 1995
• 2. místo muži, 2.místo týmy M Slovinska 1996
• 4. místo muži , Itálie , Livigno 1996
• 1. místo muži, 1. místo týmy MČR Harachov 1996
• 2. místo týmy MS Rakousko, Igls
• 3. místo EP paraski Bled 2011
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Pígl Pavel – AK České Budějovice
• 8. místo týmy MS Italy 2007
• účastník rekordu v počtu seskoků na přesnost přistání 2008
• 3. místo týmy ME Italy 2010
• 3. místo EP paraski Bled 2011
• 2. místo týmy MČR 2011
Palo Milan – ČOS Ostrava
• 3. místo týmy ME 2010
• 2. místo EP paraski Bled 2011
Procházková Romana – AK Strakonice
• členka ženské reprezentace ČR
• 3. místo MČR 2009 v klasických disciplinách ženy
• 2. místo MČR 2009 v Paraski
• 2. místo MČR 2010 v Paraski
• 2. místo MČR 2011 v Paraski
• 3. místo MČR 2011 v Paraski
Novotná (Šanovcová) Andrea – Dukla Prostějov
• členka ženské reprezentace ČR
• 3. místo junioři MČR 2004
• 4. místo juniorské ME 2005
• juniorská mistryně světa v paraski 2007, Italy
• 2. místo MČR 2007
• nejlepší letecký sportovec roku 2007 za parašutismus
• nejlepší letecký sportovec Aeroklubu ČR 2007
• 4. místo týmy - ženy ME Croacia 2007
• 2. místo v závodu EP, Austria, Gossau 2008
• 1. místo v závodu EP Italy, Valmalenco 2008
• 4. místo týmy - ženy MS Slovensko, Lučenec 2008
• 2. místo v závodu EP- Gosau Rakousko 2009
• 1. místo v absolutním hodnocení EP 2009
• mistryně ČR v paraski Bled Slovinsko 2009
• 7. místo v závodu SP, Zell am See, Rakousko
• 2. místo EP paraski 2010, Rakousko, Gosau
• 1. místo MČR paraski, Bled , Slovinsko 2010
• 6. místo ME Italy, Predazzo 2010
Javůrek Michal - Parateam Praha
• 18. Místo Evropský pohár v paraski Unterammergau 2013
• 1. Místo Český pohár v přesnosti přistání Strakonice 2013
Chládek Petr junior – AK Strakonice
• 1.místo v juniorské kategorii Evropský pohár v Paraski Alpendorf 2013
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Bývalí členové reprezentačního družstva:
Petra Dvořáková
• 2. místo ženy, SP 2002
• 2. místo ženy ME, Itálie, 2001
• 3. místo ženy ME,SP Slovinsko, Bled, 2002
Kateřina Papežíková
• 3. místo ženy ME, Itálie, 2001
• místo ženy přesnost přistání, MS Seville 2001
Ivana Hubálková
• 2. místo ženy MS 1999 Rakousko Innsbruck
• 2. místo ženy ME 2000 Německo Riezlern
Libor Jiroušek
• 3. místo junioři SP
• 2. místo junioři MS 2003 Slovinsko, Bled
Trenér týmu – Mgr. Petr Jireš
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