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Živo bylo na letišti již v pátek 13. května, 
kdy v dopoledních hodinách probíhaly 
ukázky pro děti ze škol. Jednotlivé pre-

zentace slaňování a práce s pověšeným břeme-
nem zároveň posloužily i k výcviku záchranářů. 
Pro odbornou veřejnost byly v pátek připraveny 
přednášky zaměřené na radiokomunikaci v LZS, 
postupy pro pozemní složky IZS při přistání 
vrtulníku do terénu, výcvik a vzdělávání posá-
dek HEMS a právní stav LZS v České republice 

v roce 2016. Zástupci Airbus Helicopter navíc 
podrobně představili inovovaný vrtulník H135 
(dříve značený EC135T3). Zatím jen v podrob-
né prezentaci, ale s novou technikou se již brzy 
budeme moci setkat i u společnosti DSA, která 
je zároveň také hlavním pořadatelem Helico-
pter Show. Když se vrátíme k přednáškám, tak 
při nich se formou diskuze předávaly a ladily 
zkušenosti posádek z jednotlivých středisek. 
Byla škoda, že zejména poslední přednášku, 
věnovanou právnímu stavu LZS, si nevyslechli 
novodobí reformátoři Letecké záchranné služ-
by, třeba by mohli v diskuzi přednést své ná-
zory a snáze bychom jejich snažení pochopili.

Novinkou letošního ročníku se stalo zakončení od-
borného programu praktickým výcvikem záchrany 
„tonoucího“ z proudící řeky. K tomuto účelu orga-
nizátoři zvolili velice efektní místo v centru Hradce 
Králové pod vodní elektrárnou, přezdívanou mezi 
Hradečáky „Hučák“. Začátek cvičení mírně oddá-
lilo pozdější zakončení přednášek a také značně 
zesilující vítr před blížící se přeháňkou. Zdálo se, že 
počasí výcvik překazí, ale při brífi nku na letišti bylo 
po poradě s posádkami rozhodnuto akci spustit 
a podle aktuální situace na místě rozhodnout o je-
jím uskutečnění. Dva žluté vrtulníky EC135T2+e 
přelétly na místo cvičení a my ostatní jsme 
z letiště přejížděli přes auty přeplněný Hradec.

Rotory pod Hučákem
Již po patnácté se na letišti v Hradci Králové uskutečnila Helicopter Show, 
známá jako setkání leteckých záchranných služeb a prezentace integrované-
ho záchranného systému. Po loňském úspěchu se i letos tato oblíbená akce 
spojila s automobilovou Rally Show a společně v sobotu 14. května přilákaly 
na prosluněné královéhradecké letiště velké množství návštěvníků.
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Na místě akce dokonale zabezpečili prostor čle-
nové Hasičského záchranného sboru Hradec Krá-
lové a dobrovolní hasiči z Liberecka. Část z nich 
již byla připravena v neoprenech a následně při 
cvičení posloužili coby „tonoucí“. Po důkladné 
přípravě a seznámení všech zúčastněných s po-
stupy při cvičení se mohlo začít s akcí.
Mezitím vysvitlo sluníčko a vytvořilo tak u „Hu-
čáku“ malebnou atmosféru. Cvičení se zúčast-
nily posádky zastupující všechny čtyři stanoviště 
LZS zabezpečované společností DSA a na každé 
z nich pak připadly dva záchranné lety. Situace 
byla ztížena stísněným prostorem mezi stromy 
lemujícími z obou stran řeku Labe širokou v těch 
místech přibližně čtyřicet metrů. Také „tonoucí“ 
na tekoucí vodě se zachraňuje hůře než z klid-
ného rybníku a musí být zachycen v pohybu. To 
vyžaduje vysokou koordinaci celé posádky: pilo-
ta, vysazovače a záchranáře. K „tonoucímu“ je 
třeba naletět tak, aby nebyl ještě hnán proudem 
vzduchu od rotoru. Vše muselo probíhat velmi 
rychle, protože vymezený prostor byl přibližně 
150 metrů dlouhý. Jak se všichni přesvědčili, po-
sádkám tato vzdálenost plně dostačovala a zá-
chrana „tonoucího“ se vždy odehrávala na ně-
kolika málo desítkách metrů. Pak následovalo 
přenesení záchranáře i zachráněného v podvěsu 
na břeh, nasednutí další posádky a opakování 

zachranného letu. Akce na „Hučáku“ byl od or-
ganizátorů skvělý nápad, který dokonale poslou-
žil k výcviku a zároveň i veřejnosti názorně uká-
zal zásah posádek LZS v téměř ostrém nasazení.
Sobota již plně patřila Helicopter Show, v dopo-
ledních hodinách byl nabitý program i na auto-

dromu nacházejícím se v areálu letiště, kde se 
jezdilo tak, až se kouřilo od gum. Na letišti me-
zitím probíhaly ukázky zdravotní záchranné služ-
by, hasičů a zásahové jednotky Policie ČR proti 
demonstrantům, kde chyběl snad jen pověstný 
malostranský muž v hnědé bundě. 
Se začátkem letového programu se diváci přesunuli 
do prostoru ukázek a zaplnili vymezené prostory 
na letišti. Nechyběl samozřejmě hromadný průlet 
pestré směsice typů vrtulníků, celkem jich letělo tři-
náct. Prostor, v době než se vrtulníky nad městem 
otočily, vyplnila dosud nevídaná skupina složená 

z trojice letadel Cessna 208B Grand Caravan. Pak 
se na královéhradeckém nebi střídaly v jednotli-
vých vystoupeních rotory i pevná křídla. Pochopitel-
ně nechyběla ani divácky věrná ukázka zásahu IZS 
při hromadné nehodě, kterého se vedle vrtulníků 
DSA zúčastnil i W-3A Sokol Armády ČR. V pozem-

ním sledu zasahovalo i unikátní pancéřované sanit-
ní AMB-S sloužící v tomto jediném kusu i v civilních 
službě. Taká hasební zásah „Turbo Čmelákem“ byl 
efektní, ale následná ukázka, při níž pilot Ryšavý 
využíval protivětru a na minimální rychlosti téměř 
„zastavil“ ve vzduchu, se také jen tak nevidí.
Organizátory po celou dobu akce trápila neúčast 
avizovaného akrobatického vrtulníku Bö 105CB 
v barvách Red Bull. Bohužel, povětrnostní podmín-
ky v Rakousku znemožňovaly odlet vrtulníku. Při 
pohledu na srážkový radar to bylo zřejmé a navíc 
pilot průběžně posílal snímky informující o situaci 
na tamějším letišti. Přesto si myslím, že naprostá 
většina návštěvníků to ani nepostřehla, protože 
ukázka Daniela Tučka s vrtulníkem AS350B3e byla 

velice dynamická a od akrobatického stroje ho 
odlišovalo zbarvení a absence prvků, kde je vrtul-
ník v poloze na zádech. Návštěvníci byli z ukázky 
naprosto unešeni a spokojenost panovala i s celou 
programovou skladbou. Bylo zajímavé, že mezi po-
zvanými hosty byli mimo jiné i ministerští pracov-
níci, kteří s údivem pronesli, že neměli tušení, že 
u nás existuje fi rma, která práci se záchranářskými 
vrtulníky takto zvládá. Inu „odborník“ žasne a my 
„laici“ o tom víme již dlouho. ■

■ Letovou premiéru měl L-39ZA Albatros v barvách DSA

■ Při zásahu u ukázkové hromadné nehody bylo ve vzduchu velmi rušno   

■ O neobvyklé vystoupení se postarala trojice letadel Cessna 208B Grand Caravan

■  Hasební zásah letounem Z-37T Agro Turbo je 
vždy velice efektní


