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AKROBACIE

Dejme nyní prostor oběma našim re-
prezentantům na krátké zhodnoce-
ní tréninkového kempu na Floridě, 

který proběhl v termínu 11. – 15. února.
Bylo něčím ovlivněno vaše rozhodování, 
zda i v tomto roce absolvovat kemp pod 
vedením Nikolaje Timofjeva?
JR: Hlavní motivací byla velmi dlouhá zima 
a tedy nemožnost trénovat v Čechách. Navíc 
Nikolaj je velmi dobrý trenér, a tak se nám 
nechtělo přerušit již vybudovanou tradici.
MV: Nikolaj má obrovské zkušenosti s létá-
ním na akrobatických Suchojích a současně 
je velmi dobrým instruktorem. Za kvalitu je 
třeba ale logicky platit. Jelikož mám, asi jako 
každý, pouze limitované množství prostředků, 
které mohu věnovat do akrobatického létání, 
bylo třeba zvážit rozložení této investice. 
Hlavní přínos letošního kempu?
JR: Především jsme letos létali na stroji osa-
zeném silnějším, motorem o výkonu 420 koní, 
což byla velmi zajímavá zkušenost, ale hlavně 
od tak zkušeného závodníka a show pilota je 
stále se co přiučit.

MV: Rychlejší odstranění některých chyb a ne-
přesností, které uzrály v průběhu zimní přestáv-
ky, resp. v průběhu sólo létání v minulé sezoně.
Na jakou oblast v sestavách jste se v tré-
ninku především zaměřil?
JR: Letos to bylo především pilování kopaných 
výkrutů, jak pozitivních, tak negativních, pře-
devším na vertikále nahoru a jejich kombinace 
s dalšími prvky, které se mohou objevovat v nej-
náročnějších tajných sestavách. V neposlední 
řadě jsme také trénovali právě show prvky.
MV: Zejména na autorotační prvky, tj. klad-
né a záporné kopané výkruty a uvádění 
vývrtek. To je koneckonců téma „celoživot-
ního vzdělávání“ téměř každého akrobata.
A jak vidí tréninkové kempy přímo Nikolaj 
Timofjev?
Nikolaji, jste v ČR velmi dobře znám, nejen 
díky své soutěžní kariéře, ale svého času 
také pořádáním tréninkových kempů na 
Hosíně. Před pár lety někteří naši repre-
zentanti začali navštěvovat váš kemp pří-
mo na Floridě. Jak tyto tréninky hodnotíte 
a plánujete se opět vrátit do ČR?

Věřím, že je to vždy velmi produktivně stráve-
ný čas pro vaše piloty, ale je to také poměrně 
velký záběr pro mě. Létat devět Unlimited 
startů denně s opravdu plným, Unlimited pří-
stupem, to není jednoduché. Ale těší mě, že 
máme nejen dobré výsledky, ale že společně 
strávíme i několik příjemných dnů. Ohledně 
mého návratu do ČR. Zde nevidím důvod 
proč ne, zdá se, že česká škola letecké akro-
bacie má novou generaci opravdu nadšených 
a zapálených pilotů a současně si drží odkaz 
na tradice akrobatických úspěchů.
Vidíte v některém z pilotů styl vašeho 
přítele a kolegy z velkých soutěží Mar-
tina Stáhalíka?
Víte, Martin měl zcela specifi cký přístup k ži-
votu, stejně jako k létání a vytvářel kolem 
sebe velmi zvláštní druh energie, který se jis-
tě přenesl i na současné reprezentanty, kteří 
tak vlastně pokračují v jeho odkazu.
Pro naše piloty je jistě každý kemp u vás 
velmi dobrou přípravou na novou sezo-
nu. Co si z těchto kempů (kromě klad-
ných a záporných G), odnášíte vy?
Díky těmto kempům mám možnost udržet si 
kontakty a přehled o Světové akrobacii. Sna-
žím se také, abych lokální, americkou školu 
akrobacie posunul blíže evropským standar-
dům a vnímání letecké akrobacie. A rozhod-
ně je mi stále příjemné dát si plzeňské pivo se 
skutečnými znalci tohoto lahodného moku. 
Závěrem
Nezbývá než doufat, že i příští sezonu se naši 
piloti vypraví za velkou louži, anebo ještě 
lépe, uvítáme Nikolaje Timofjeva opět u nás.
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Za velkou louží u Nikolaje Timofjeva
Přestože se dlouhou dobu rozmýšleli, nakonec padlo jasné ano a reprezentant kategorie Unlimi-
ted Jan Rozlivka, společně s novým kolegou v kategorii Unlimited, veteránem Advanced soutěží 
Martinem Veckem zakoupili letenky a vydali se ze studené, únorové Prahy do klimaticky příjem-
nějšího místa, kterým bývá již po několik let před hlavní sezonou pro naše piloty Florida, kde se 
na ně těší starý dobrý známý, bývalý ruský šampión, Nikolaj Timofjev a jeho tréninkové Su-29.

Marti Vecko, Nikolaj Timofjev a Jan Rozlivka před Suchojem Su-29
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