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JJak čtenáři AeroHobby ví, tento prestiž-
ní seriál nejlepších leteckých akrobatů 
světa si v roce 2011 bere ofi ciální pře-

stávku, aby se, doufejme, v roce následujícím 
opět zaskvěl v celé své kráse a oblažil miliony 
příznivců po celém světe dech beroucími vý-
kony pilotů, ideálně opět s českou účastí.
Sezona 2011 tak bude pro český reprezentač-
ní tým znamenat, co do účasti na mezinárod-
ních soutěží, následující:

Kategorie Unlimited/motorová:
31. srpen - 11. září: 
26. MS v kategorii Unlimited, Ravenna/Itálie
Kategorie Advanced/motorová:
12. - 21. srpen: 
7. ME v kategorii Advanced, 
Dubnica nad Váhom /Slovensko
Kategorie Unlimited/kluzáky:
28. červenec - 7. srpen: 
14. MS v kategorii Unlimited, 
Torun/Polsko
Kategorie Advanced/kluzáky:
28. červenec - 7. srpen: 
2. MS v kategorii Advanced, 
Torun/Polsko

LAC ČRLAC ČR a vstup do sezony 2011
Tak jako každý rok, i letos nezapomeneme zmínit, o čem jsme psali na stránkách  AeroHobby 
právě před rokem. Tehdy jsme uveřejnili první, podrobnější zprávy o závodním letounu 
Edge 540 reprezentanta kategorie Unlimited Martina Šonky, který se v té době pilně připravo-
val na svoji úvodní sezonu v Red Bull Air Race. 
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Na setkání reprezentace v letecké akroba-
cii, které se konalo na sklonku roku 2010 
v Letňanech, představil Stanislav Bajzík také 
předběžné nominace v jednotlivých kate-
goriích. Proti loňské sezoně dochází opět 
k významným přeskupením v celém kádru. 
Velmi zásadním je jistě rozhodnutí úspěš-
ného reprezentanta na větroních v kate-
gorii Unlimited Jana Rozlivky, věnovat se 
již výhradně motorové akrobacii ve stejné 
výkonnostní třídě. Nutno dodat, že Jan Roz-
livka za sebou zanechává několik let opravdu 
úspěšného reprezentování, výsledkem če-
hož je zisk celkem pěti medailí z ME a MS. 
Prozatím nepotvrzená zůstává účast dalšího 
matadora reprezentace v kategorii Unlimited 
Miroslava Červenky, a to jak na větroních, tak 
i na motorových letounech. Přemysl Vávra se 
tak stává prozatím jediným jistým českým zá-
stupcem dlouhodobě úspěšného tria na vě-
troních v kategorii Unlimited. Mezi zástupci 
nejsilnější kategorie se opět objevilo jméno 
Martina Vecka, pilota, který po ME v Toužimi 
ohlásil konec soutěžní kariéry. Jeho případ-
ná pomoc týmovým kolegům bude odvislá 
od jeho velmi omezených časových možností. 
Zde tedy předběžné složení reprezentace 
dle jednotlivých výkonnostních kategorií, 
k 15. prosinci 2010:

Kategorie Unlimited/motorová:
Jan Adamec, Marek Hyka, Petr Kopfstein, Jan 
Rozlivka, Martin Šonka, (Martin Vecko)
Kategorie Advanced/motorová:
Jiří Havliger, Jan Zíval, Jaromír Svoboda
S tím, že zasáhnout do nominace na ME v Dub-
nici nad Váhom mohou ještě další piloti, u kte-
rých bude výkonnost dostačující.
Kategorie Unlimited/kluzáky:
Přemysl Vávra
S otazníkem trenér nasadil do této kategorie 
již jméno Jana Rolínka.
Kategorie Advanced/kluzáky:
Jiří Jeník, Miloš Ramert, Josef Regent, Vác-
lav Sehnal

Především v této kategorii platí, že do nomi-
nace na MS v Polsku mohou zasáhnout, dle 
výsledků, další nadějní piloti a sestava se tak 
může samozřejmě patřičně a zásadním způ-
sobem změnit.
Pokud se zaměříme na letadlový park, zů-
stává při osvědčených letounech. V kategorii 
Unlimited (motorová) se opět blýsknou re-
prezentační Su-31M a také soukromé letouny 
Extra 330SC Petra Kopfsteina a Extra 330LC 
Marka Hyky. Su-31M (OK-HXB) navíc prodělá 
nutnou úpravu motoru, samozřejmě za úče-
lem zvýšení výkonu. S otazníkem v tuto chvíli 
(leden 2011) zůstává vyjednávání Martina 
Šonky se silným partnerem o poskytnutí 
dalšího Unlimited letounu, věříme, že vše do-
padne dle plánů a v dalším čísle AeroHobby 
přineseme obsáhlejší informaci. V kategorii 
Advanced (motorová) se bude létat, tradičně, 
na reprezentačním Su-29 a pravděpodobně 
také soukromém letounu Extra. Kategorie vě-
troňů Unlimited využije služeb Swift S-1 a pi-
loti kategorie Advanced osedlají MDM-1 Fox.
Zásadní je také trenérský kádr. Přípravu 
na sezonu 2011 zahájil Stano Bajzík, kterému 

se podařilo získat medailové „asistenty” Pře-
mysla Vávru a Petra Biskupa, kteří by se měli 
postarat o adepty v bezmotorové akrobacii.
Nezbývá, než tradičně popřát celému repre-
zentačnímu a realizačnímu kádru mnoho 
štěstí do nadcházející sezony 2011! 

ONDŘEJ ŠEJNOHA

   Informace a novinky z prostředí 
reprezentace hledejte také na www.lsc.cz

Fo
to

 P
. K

ol
m

an
n 

a 
O.

 Š
ej

no
ha

Česká reprezentace zleva: Marek Hyka, Petr Kopfstein, Martin Vecko, 
Martin Šonka, Jan Adamec, Miroslav Červenka a Jan Rozlivka

0809.indd   90809.indd   9 18.1.2011   12:17:5718.1.2011   12:17:57


