
První otázky patří řediteli soutěže Tomá-
ši Kořínkovi. Jak celkově hodnotíte prů-
běh letošního Mistrovství Evropy?
Je pro mne těžké hodnotit akci, kterou jsem řídil. 
To přenechám jiným. Přijdou-li slova chvály, vy-
slechnu je se zadostiučiněním, protože nasazení 
každého člena organizačního týmu bylo enorm-
ní. Jistě přijdou i hodnocení negativní, protože 
pomluvačům jsem dodal, jako Contest Director 
začátečník, dostatek munice. Zvláště v procedu-
rálních a ceremoniálních otázkách jsem „plaval“ 
a dopustil se zbytečných chyb. Podle prvních 
ohlasů se však zdají být zapomenuty.
Mně osobně se v Hradci líbilo. To, že tam uvi-
dím nádherné stroje a špičkové výkony pilotů 
se dalo očekávat a moje očekávání byla beze 
zbytku naplněna.
Co jsem však ani já, ani ostatní členové 
organizačního týmu nečekali, byla vysoká 
účast závodníků. Z původních 56 přihláše-
ných pilotů se nakonec utkalo na hradeckém 
nebi 52 závodníků. Prakticky z celého světa. 
Z toho pět žen. Kdyby se přihlásila ještě jed-
na žena, tak jsme také mohli vyhlásit samo-
statnou ženskou kategorii a na závěr vyhlásit 
i mistryni Evropy.
O výkonech pilotů jsem se již zmínil. Pro fanouš-
ka letecké akrobacie bylo nádherné sledovat je 
a chybu udělal ten, kdo si je nechal ujít.
Co na mne však udělalo největší dojem, byla 
atmosféra soutěže. Uvolněná a přátelská. Pova-

žuji se již za zkušeného harcovníka na meziná-
rodních soutěžích, ale s něčím takovým jsem se 
ještě nesetkal! Piloti chtěli létat i za nepříznivého 
počasí a požadovali na Jury posunutí limitů (např. 
větru) a na meetingu pilotů vyvolaném časovou 
tísní si závodníci přímo na místě vymohli na Jury 
zrušení, lépe řečeno neakceptování, jednoho 
omezujícího pravidla soutěží. Všichni! Bez ohle-
du na umístění a jakoukoliv taktiku. Byl jsem jako 
v Jiříkově vidění. I ti největší a věční „protestan-
ti“, známí z jiných soutěží, chodili na náměstíčku 
mezi stany teamů s úsměvem na rtech!

Do této atmosféry svým chováním zapadli 
i naši reprezentanti. Zaslouží si absolutorium. 
A pokud někdo nad jejich umístěním ohrne 
rty, je zcela mimo. V Hradci byla světová špič-
ka a oni dokázali, že do této špičky patří. Kéž 
by jim Pán Bůh více peněz naděliti ráčil…

Jak byly přijaty a využity podmínky pro 
trénink závodníků?
S tréninkem nad boxem jsme si, lidově řečeno, 
pěkně „zavařili“. Chtěli jsme, aby toto mis-
trovství bylo fair jak jen to bude možné. Proto 

Přesně polovina závodníků startovala na různých verzích letounů Suchoj, 
na snímku „Šestadvacítka“ švýcarského akrobata Marmy

Na první pohled pohodlná, leč velice náročná, 
práce rozhodčích, na snímku vlevo Jiří Duras

Závodníkům ze tří zemí posloužil tygrovaný Su-26M, vedle 
Španěla  Sociase na něm startoval i Brit Onn a Ital Pasini
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Nejvýkonnější  Suchoje ve verzi Su-26M3 
měla ruská reprezentace
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