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technicky, co se týče prováděných sestav, ale 
samozřejmě i fi nančně. Vyžaduje skutečně 
profesionální přístup a časovou náročnost 
zvládne jenom ten pilot, který celý svůj ži-
vot podřídí akrobacii. Musí ale mít logicky 

zajištěno fi nancování takto náročného živo-
ta. Mistrovství světa, které se konalo v USA, 
navíc  vyžadovalo ohromné úsilí při zajištění  
techniky pro účast na soutěži a další časo-
vou náročnost spojenou s nutným tréninkem 
v USA před soutěží samotnou. V letošním 
roce se na toto MS připravovali tři naši pi-
loti, kteří byli ochotni podřídit se tvrdé rea-
litě a všemu, co souvisí s přípravou a účastí 
na soutěži. Každý pilot měl zajištěno své 
vlastní letadlo na přípravu. Pro samotnou 
soutěž plánoval svůj speciál, jak je zmíněno 
výše, odeslat již pouze Martin. V průběhu 
přípravy nastala nepříjemná záležitost, kdy 
Marek Hyka měl problém s motorem u své-
ho letounu a musel stornovat svoji účast. 
Přeorientovat se na jiné letadlo nemělo 
v této fázi přípravy smysl, protože navyk-
nout si na jiné letadlo vyžaduje minimálně 

rok přípravy. Zůstali nám jenom dva závod-
níci - Martin a Petr a tím jsme se rovnou ode-
psali ze soutěže družstev, což je velká smůla, 
protože výkony všech tří pilotů jsou dnes již 
na světové úrovni a dalo se očekávat, že se 

naše hvězdná trojka zapojí do boje o medai-
le právě v soutěži družstev.
Příprava každého závodníka probíhala pře-
vážně individuálně,  protože z důvodu velké 
časové náročnosti se piloti snaží skloubit 
svoje pracovní povinnosti s tréninkem tak, 
aby využili každou volnou minutu na trénink 

- je proto složité podřizovat se v přípravě 
ještě někomu jinému. S výsledkem našich zá-
vodníku jsem maximálně spokojen, protože 
celkovým umístěním, i umístěním v jednotli-
vých sestavách, potvrdili svoji kvalitu a to, že 
patří mezi světovou špičku v kategorii Unli-
mited. Kromě toho, že jsme neměli tři závod-
níky, jsem též přesvědčen, že nám na soutěži 
chyběl i náš rozhodčí, který tím, že sedí mezi 
rozhodčími ostatních zemí, vytváří určitou 
„důležitost” naší země v očích ostatních roz-
hodčích a „špatným pohledem” - v případě 
podhodnocování našich závodníku - může 
též přispět k nějakému tomu bodu navíc.”

Závěrem
Po excelentním zlatém výkonu bezmotoro-
vých Unlimited akrobatů Miroslava Červinky, 
Jana Rozlivky a Přemysla Vávry na letošním 
MS ve Finsku, dokázali rovněž motoroví Un-
limited akrobaté, i přes nesmírnou časovou 
a fi nanční náročnost přípravy, že LAC ČR 
stále drží špičkovou, se světem srovnatelnou 

úroveň - nezbývá než celému reprezentační-
mu týmu, trenérovi, mechanikům, sponzo-
rům, médiím a fanouškům poděkovat za le-
tošní bohatou sklizeň a věřme, že s prvním 
číslem Aerohobby roku 2014 přineseme další 
optimistické zprávy z kokpitů všech kategorií 
letecké akrobacie. ■

Informace a novinky 
z reprezentačního týmu můžete 

sledovat na www.czechaerobatic.cz
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