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AKROBACIE

spektrem sponzorů, kteří pomáhají reprezen-
taci v plnění plánu. Právě Martin Stáhalík byl 
jediným opravdovým českým profesionálním 
akrobatickým pilotem posledních let, který se 
létáním živil a věnoval chodu LAC ČR veškerý 
čas, který v těchto zimních měsících dělil také 
na permanentní obíhání a přesvědčování 
sponzorů a dodejme, že velmi úspěšné. 
Současná situace je samozřejmě zásadním 
způsobem odlišná. Všichni současní aktiv-
ní reprezentanti mají svá zaměstnání, nebo 
podnikání a určitý přísun fi nancí do repre-
zentace se tak děje tedy přes dotyčné re-
prezentanty, nikoliv centrálně. Což rozhodně 
není špatný model a daný pilot tak má svoji 
zodpovědnost také vůči svému zdroji spon-
zorských fi nancí. Přesto lze jistě z širšího úhlu 
pohledu vidět jako nutnost získat silného, 
dlouhodobého partnera(ry) pro celou repre-
zentaci, kdy by potom každý další, osobní 
fi nanční vstup jednotlivých pilotů pomohl ve 
fi nancování například jejich nadstandardního 
tréninkového soustředění v zimních měsících 
v zámořských destinacích, jakým byl loňský 
tréninkový tábor části reprezentace u Nikola-
je Timofeeva na Floridě. 
Na sponzorské fi nance je přímo navázáno 
také mediální povědomí o reprezentaci, či 
letecké akrobacii jako celku. Dávno jsou pryč 
doby, kdy sponzorovi možná stačil polep na 
křídlech speciálů, jedno „svezení” a pozvá-
ní na závěrečnou trachtu na letišti. Dnes je 
vyžadováno maximální mediální zhodnoce-
ní a zviditelnění. I zde musíme vzpomenout 
Martina Stáhalíka, který byl poslední medi-

ální tváří letecké akrobacie u nás, protože 
se dokázal i díky účasti ve Světovém poháru 
prosadit v médiích a jeho jméno skýtalo záru-
ku, že se diváci při sledování reportáže z jeho 
tréninku, nebo při jeho návštěvě v televizním 
studiu, nudit nebudou. I v tomto ohledu stojí 
před naším reprezentačním týmem těžká ces-
ta, protože i u médií stojí letecká akrobacie 
dlouhodobě v pozadí zájmu, kdy sice napří-
klad slušně rozjetá medializace Red Bull Air 
Race v České televizi v roce 2007 vzbudila 
u diváků zasloužený zájem o tento sport, 
a také komentování jednotlivých záznamů 
Martinem Šonkou mělo přesah na lokální 
úroveň, ale jak víme, sezona RBAR 2008 se již 
v ČT nekonala a s nadcházející sezonou není 
jistého rovněž nic. Přínosem byl jistě přímý 
přenos na ČT4 Sport v rámci Word Aerobatics 
Cupu a ze závěrečného dne ME Unlimited 
v Hradci Králové. Bezesporu také vystoupe-
ní našich pilotů v rámci televizních přenosů 
z  CIAFu jsou kýženým zpestřením v šedi vo-
jenské techniky. Naši piloti jistě mají potenci-
ál být mediálně vděční a zajímaví, z dlouho-
dobého hlediska je to však otázka osobního 
přístupu a permanentního sebeprosazování, 
což ve spojení s tvrdými tréninkovými dáv-
kami a zajišťováním potřebných fi nancí jistě 
není nic jednoduchého. 
Přesto, jak vidno níže z odpovědí části re-
prezentace, sezona 2009 by mohla být opět 
vydařenou.

Rubriku v redakční dílně LAC ČR, připravují
STANISLAV BAJZÍK a ONDŘEJ ŠEJNOHA

Reprezentační družstvo akrobatů Dvě otázky pro reprezentanty
1. Můj osobní největší úspěch v sezoně 2008?
2. Předsevzetí do sezony 2009?
Jan Rozlivka (Unlimited motorová/kluzáky)
1. Leteckou sezonu 2008 hodnotím velmi pozitivně 
jak v osobní, tak týmové rovině - všichni jsme pře-
žili. Za největší osobní úspěch považuji vybojování 
bronzové medaile ve Free programu na ME v Polsku 
a zisk titulu mistra Evropy v družstvech tamtéž.
2. Přežít a úspěšně reprezentovat na Mistrovství 
světa Unlimited motorových letounů v anglic-
kém Sliverstone a na Mistrovství světa Unlimi-
ted kluzáků.
Martin Šonka (Unlimited/motorová)
1. Nejvíce si cením třetího místa ve World Ae-
robatic Cupu a potom vítězství na mistrovství 
republiky. Trošku mě mrzí 17. místo na Mistrov-
ství Evropy, protože vím, že jsem během závodu 
udělal několik chyb, které mě stály lepší umístění. 
Nejdůležitější bylo, že díky našemu zázemí a na-
šim mechanikům nám perfektně fungovala naše 
„Sůčka“ a snad budou i nadále.
2. V roce 2009 bych moc rád co nejlépe reprezen-
toval na Světových leteckých hrách a na Mistrov-
ství světa bych se rád probojoval mezi deset nej-
lepších. S klukama uděláme maximum, abychom 
přivezli medaili ze soutěže týmů.
Miroslav Červenka (Unlimited motorová/kluzáky)
1. Titul mistrů Evropy v družstvech - ME v akroba-
cii kluzáků Polsko 2008.
2. Ve zdraví sezónu 2009 ukončit a dosáhnout co 
nejlepších umístění.
Přemysl Vávra (Unlimited kluzáky)
1. Můj osobní největší úspěch v sezoně 2008, ur-
čitě výsledek na Mistrovství Evropy 2008 v akro-
bacii kluzáků - velká zlatá ve družstvech a malé 
zlato za vítězství ve volné sestavě.
2. Předsevzetí mám hned několik:
a)  pořádně natrénovat na Mistrovství světa 2009 

a Světové letecké hry 2009
b)  najít silného sponzora či partnera proto, abych 

mohl realizovat bod a) a úspěšně reprezentovat
c)  sepsat metodiku pro vysokou akrobacii na 

FOXu a SWIFTu
Petr Kopfstein (Advanced/motorová)
1. V sezóně 2008 jsme bohužel s kolegy z Advanced 
týmu neměli možnost změřit své síly na mezinárod-
ním poli. Snažili jsme se ovšem trénovat v rámci 
svých možností na nadcházející sezónu a pod do-
zorem zkušených trenérů domácích i zahraničních, 
zlepšovat své umění. Za velký přínos osobně pova-
žuji možnost zúčastnit se tréninkových kempů s Vik-
torem Čmalem a Nikolajem Timofjevem.
2. V sezóně 2009 bychom rádi úspěšně reprezen-
tovali Českou republiku na Mistrovství Evropy 
v Polsku v kategorii Advanced. Za mou osobu se 
budu snažit pomoci českému týmu co mi budou 
síly a zkušenosti nováčka stačit. Karlovarský pohár 
a dále pak Mistrovství České republiky budou ide-
ální přípravou pro cestu k našim polským kolegům. 
Pro letošní sezónu, stejně tak jako již loni, máme 
k dispozici špičkový stroj Su-29 a je jen na nás, jak 
využijeme jeho opravdového potenciálu.
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