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Přestože název soutěže zní velmi „zahraničně“, 
za soutěží stojí ryze český tým v čele s promo-
térem, závodníkem a ředitelem soutěže v jedné 
osobě Janem Zívalem. 
Pravidelní návštěvníci tuzemských akroba-

tických soutěží mohli nultý ročník World 
Aerobatics Cupu zhlédnout již minulý rok 
v  rámci konání MČR v  letecké akrobacii na 
letišti v  Toužimi. Tehdy se soutěž létala na 
závěr celého mistrovství a organizační tým 

si měl možnost vyzkoušet veškeré technické 
finesy, které mimo jiné zahrnují atraktivní 
pohledy do kokpitů, okamžité on-line hodno-
cení jednotlivých figur a grafické znázornění 
přetížení, což je pro diváky, kteří mohou vše 
za doprovodu erudovaného komentáře sledo-
vat na velkoplošných obrazovkách, bezesporu 
velmi atraktivní. Leteckou akrobacii to divá-
kům přibližuje na maximum. Minulý rok se 
také otestoval televizní záznam soutěže tak, 
aby druhý letošní červnový víkend mohlo vše 
proběhnout na jedničku a aby ani diváci u tele-
vizních obrazovek sportovního kanálu České 
televize nepřišli o jedinou informaci.

Přehlídka dokonalosti
V sobotu se v Roudnici konaly dva kvalifikační 
lety všech jedenácti zúčastněných pilotů, aby 
se pro nedělní finále vykrystalizovala osmička 
postupujících. Přes kvalitní výkony neprošli 
sítem hodnocení dva naši reprezentanti, Jan 
Rozlivka a Martin Muck, společně s  nimi se 
s  nedělním finále musel rozloučit také jejich 
slovenský kolega František Pytlík. 
Oficiální nedělní program začal v 11.30 skupi-
novým seskokem parašutistů, a tak byl odstar-
tován sled mnoha vybraných „lahůdek“ do-
provodného programu, takže si každý letecký 
gurmán přišel na své a byl řádně připraven na 
hlavní menu, které od 14 hodin začala serví-
rovat vybraná osmička pilotů Unlimited v po-
řadí: Světlana Kapanina – letoun SU-31M, 
Matthias Dolderer – Extra 300, Jan Adamec 
– SU-31M, Michail Mamistov – SU-31M, 
Sami Kontio – CAP232, Matt Hall – Extra 
300, Martin Šonka – SU-31M a Viktor Čmal 
– SU-31M. 
Krátce po startu první dámy letecké akroba-
cie Světlany Kapaniny se nebe zatáhlo, ale její 
půvab a vytrvalé přemlouvání sytého bary-
tonu SU-31M nakonec zvítězily a přehlídka 
dokonalosti mohla začít. Každý z pilotů svoji 
sestavu, jež se skládala z  pěti daných figur  
a závěrečné freestylové, zakončil smoke efek-
tem a udělal tak tečku za několika minutami, 
do nichž každý vložil maximum. Celé finále 
mohlo na velkoplošných obrazovkách se všemi 
důležitými detaily sledovat na 15 tisíc diváků 
přímo na místě a další tisíce u televizních obra-
zovek. Ty se tak staly účastníky historicky prv-

ního přímého přenosu závodů v letecké akro-
bacii vůbec. O patřičný komentář jednotlivých 
výkonů se pro televizní diváky starala kvalitní 
a v  letecké akrobacii kovaná moderátorská 
dvojice Alena Zárybnická a Jiří Hölzel, kteří 
si ke svému moderátorskému pultu pozvali 
na výpomoc šéfa reprezentace Stana Bajzíka 
a dvojnásobného mistra světa Petra Jirmuse. 
Příjemným oživením přímého přenosu potom 
byly i jednotlivé komentátorské vstupy, kdy se 
u mikrofonu sportovní redaktorky Zuzany 
Kalátové vystřídaly zajímavé osobnosti. 
Pomyslné slzy štěstí – případně zklamání – 
jednotlivých pilotů měl na svědomí úspěšný 
mezinárodní rozhodčí Pavol Kafka a jeho 
tým pěti rozhodčích. Finální verdikt potvrdi-
la mezinárodní jury v  čele s M. R. Heuerem 
z USA.

Vítězný Mamistov
Pohár pro vítěze si odváží Michail Mamis-
tov, jako druhý v  pořadí se umístil Matthias 
Dolderer a vynikající třetí příčku obsadil náš 
reprezentant Martin Šonka. Překvapením, ale 
jistě nikoliv zklamáním, je čtvrté místo Svět-
lany Kapaniny a šesté místo Viktora Čmala. 
Sedmá příčka dalšího českého reprezentanta 
Jana Adamce naopak dokazuje, že se naši pi-
loti pod tréninkovým vedením Viktora Čmala 
dostali do výtečné formy, a můžeme doufat, že 

nejen jemu pomohou se sběrem cenných kovů 
na nadcházejících mistrovstvích.
Závěr World Aerobatics Cupu patřil jednak 
Světlaně Kapanině, jejíž výkony mohlo české 
publikum naposledy obdivovat před dlouhými 
sedmi lety, kdy se přijela rozloučit s Martinem 
Stáhalíkem na jeho první memoriál do Pří-
brami. Světlana se s českým nebem rozloučila 
nádhernou sestavou, jež ve spojení s citlivě vy-
branou hudbou uvedla diváky bez přehánění 
do stavu euforie. Tradičně úplný závěr patří 
vítězům a Michail Mamistov se nedal dvakrát 
pobízet, aby dal reprezentačnímu SU-31M  
a všem přihlížejícím „co proto“. 
Organizátoři World Aerobatics Cupu doká-
zali přilákat nejen velmi slušný počet diváků, 
který u nás běžně na akrobatické soutěže neza-
vítá, ale především dokázali leteckou akrobacii 
patřičně medializovat, což dokazuje, že pokud 
se průběh klasických akrobatických soutěží 
přizpůsobí více divákům, má tento sport šanci 
na svoje pevné místo v přímých přenosech te-
levizních stanic.
Plány promotéra World Aerobatics Cupu 
Jana Zívala nekončí v Roudnici. Plánuje 
s podporou FAI rozšířit pořádání soutěže do 
Asie a vybraných evropských zemí, aby svě-
tovost tohoto podniku nezůstala jen v názvu. 
Držme palce, aby vedle Red Bull Air Race  
a FAI World Grand Prix vyrostla nová, dospě-

lá soutěž v letecké akrobacii, tentokráte „made 
in Czech Republic“ a opět s českými piloty ve 
startovním poli.
Novinky můžete sledovat na oficiální stránce 
soutěže: www.aerobaticscup.cz.  

78 | 

Výsledky finále:
1. Michail Mamistov [RUs] sU-31M 
2. Matthias dolderer [GeR] extra 300
3. Martin Šonka [CZe] sU-31M 
4. Světlana Kapanina [RUS] SU-31M
5.  Sami Kontio [FIN] CAP 232 
6.  Viktor Čmal [RUS] SU-31M 
7.  Jan Adamec [CZE] SU-31M 
8.  Matt Hall [AUS] Extra 300

Účastníci World Aerobatics Cupu, 
Roudnice nad labem:
Jan Adamec [CZE] SU-31M 
Viktor Čmal [RUS] SU-31M 
Matthias Dolderer [GER] Extra 300 
Matt Hall [AUS] Extra 300
Světlana Kapanina [RUS] SU-31M  
Sami Kontio [FIN] CAP 232 
Michail Mamistov [RUS] SU-31M 
Martin Muck [CZE] SU-31M 
František Pytlík [SVK] Extra 300L 
Jan Rozlivka [CZE] SU-31M 
Martin Šonka [CZE] SU-31M 

O víkendu 7.-8. června se na letišti 
v Roudnici nad Labem konal první ročník 
dlouho očekávaného mezinárodního klání 
akrobatických pilotů kategorie Unlimited.
Text: Ondřej Šejnoha, foto: Martin Chovan


