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Helicopter Show a Rally Show ohromily programem  

na zemi i ve vzduchu 

   

 
Hradec Králové –  Druhý květnový víkend znovu přilákal desetitisíce návštěvníků na Královéhradecké 

letiště díky spojení silných strojů a profesionálů na zemi i ve vzduchu. Nejlepší jezdci i nejzkušenější 

piloti předvedli své umění ve dnech 12. a 13. května 2017 v rámci nejrozsáhlejší letecké a motoristické 

show v České republice. Největším lákadlem byla akrobacie v podání akrobatického vrtulníku BÖ105, 

vystoupení Petra Kopfsteina se strojem extra 330, tradiční hromadná nehoda se zásahem všech 

záchranných složek nebo letová ukázka polské vojenské jednotky s vrtulníkem W3A Sokol. 

Páteční program Helicopter Show se nesl ve znamení tradičního programu pro odbornou 

veřejnost i školy. „Profesionálové z řad složek IZS mohli diskutovat nad tématy spojenými s leteckou 

záchrannou službou, pro hasiče bylo navíc letos připraveno certifikované školení pro zásah na letišti. 

V odpoledních hodinách nechyběl ani praktický výcvik leteckých záchranářů se zaměřením na speciální 

letecké činnosti v LZS a navádění vrtulníku pozemními signály. Naopak v odpoledních hodinách proškolili 

odborní pracovníci děti v oblasti prevence, dodržování bezpečnosti a záchraně lidských životů včetně 

samotné resuscitace. Hasiči a piloti vrtulníku navíc ukázali, jak to funguje při jejich společném zásahu,“ 

řekl za organizátora Helicopter Show Daniel Tuček. 

Brány letiště se v sobotu otevřely již od 8:30 hodin a návštěvníci si mohli plnými doušky užívat 

hned od samého rána v areálu Rally Show opravdu nadupaný program. Na okruhu se hned v úvodu 

předvedly historické vozy a legendy motorsportu, které záhy vystřídaly drifty a road show. Doprovodný 

program Helicopter Show nabídl ukázky činností hasičů, policistů, zdravotníků, kynologů a mnoha dalších. 

Rodiny s dětmi si opět přišly na své a zejména pro nejmenší diváky bylo připraveno mnoho soutěží.  

 

 

 

 



                                 

Hlavní letový program doslova praskal ve švech 

Vzhledem k velkému počtu letadel, které se chtěly na hradeckém nebi v sobotu ukázat, museli 

organizátoři přikročit k novince a tou byl letový „předprogram“. Ten začal již po 12 hodině průletem 

skupiny klasických letounů Cessna Grand Caravan, připomínajícími svými vlastnostmi SUV mezi 

automobily a na českém nebi jsou k vidění v malém počtu. Následovaly ukázky letounu Dynamic nebo 

hornoplošníku Piper PA 18 Super Cub, na kterém se v 50.letech cvičila americká armáda.  

Pokud byl do té doby na letišti někdo, kdo ještě nezaznamenal zahájení letového programu Helicopter 

Show, s příletem proudového víceúčelového bojového letounu Jas 39 Gripen došlo k obratu. Bravurní 

akrobatickou ukázku, se kterou v tu chvíli málokdo z návštěvníků počítal, přilákal pilot Ivo Kardoš pohled 

snad všech, kdo se na letišti nebo v jeho bezprostředním okolí nacházeli. Od 13 hodin následovalo 

slavnostní zahájení hlavního letového programu, které již tradičně provázel diváky velmi oblíbený průlet 

tentokráte devíti vrtulníků.   

Zkušený pilot Siegfried „Blacky“ Schwarz ze skupiny Flying Bulls, při dlouho očekávané premiéře 

akrobatického vrtulníku BÖ105 v barvách Red Bullu, jednoznačně všem návštěvníkům vynahradil loňskou 

neúčast a předvedl dechberoucí prvky akrobacie s vrtulníkem. Obdiv vrtulníkových fanoušků si tenhle 

pilot rozhodně zasloužil. Pozadu nezůstal ani český akrobatický pilot Petr Kopfstein, kterého můžete od 

loňského roku vidět v sérii Red Bull Air Race. Ten na hradeckém nebi ukázal, co má jeho stroj Extra 330 

pod kapotou.  

Divácky oblíbená hromadná nehoda se zásahem všech složek IZS společně s vrtulníky nesměla 

chybět ani letos. Simulovaná dopravní nehoda střetu dvoupatrového autobusu s osobními vozy a 

motocyklem, jež řídil český motocyklový závodník Karel Abraham – to byl ústřední motiv letošního 

ročníku. Do záchrany se zapojily hasičské jednotky, Policie ČR, psovodi se záchrannými psy a šest 

vrtulníků. Diváci svým potleskem odměnili všechny, kteří se denně potýkají s těmito situacemi a 

zachraňují lidské životy. 

V programu letos nechybělo ani zpestření, které měl na svědomí pilot společnosti DSA a.s. One 

Man Show aneb výzva, do které se s odhodláním pustil Daniel Tuček. Jeho úkolem bylo zvládnout 

letovou ukázku na 7 různých typech vrtulníků v časovém limitu 20 minut. I přes dešťovou přeháňku, která 

se v té době prohnala nad královéhradeckým letištěm, a díky povzbuzování nadšených fanoušků při 



                                 

přebíhání pilota od jednoho stroje k dalšímu, se mu povedlo sedm vrtulníků zvládnout v úctyhodném 

čase necelých 17 minut.  

Povědomí o akci sahá až za hranice nejen východních Čech, ale i České republiky. Kromě fanoušků 

z Nizozemí, Rakouska, Maďarska, Slovenska i Polska, nabídla svou účast i 2. vyhledávací a záchranná 

skupina (2. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza) z Polska. Jedná se o samostatnou vojenskou jednotku 

určenou k provádění pátrací a záchranné činnosti na území Polské republiky a úkolům SAR v pohraniční 

oblasti sousedních zemí.“ 

Diváci zhlédli letovou i statickou ukázku více než 60 strojů, mezi kterými byli například vrtulníky 

Robinson R-44, Cabri G2, MD-500E, Ranabot CH77, armádní W3A Sokol a Mi171, stroje Mi2 a Mi17 od 

LOM Praha nebo letouny L29 Delfín, Zlín Z50LS. I přes nepřízeň počasí, která akci chvílemi provázela, se 

jednalo o velmi povedený ročník a před organizátory tak stojí opravdu velká výzva pro následující ročník. 

 

Jubilejní desátý ročník Rally show vyvrcholil závodem v rámci Finále Mistrů 

Jubilejní desátý ročník Rally Show nabídnul všem divákům nové tratě a zážitky. Okruhové a 

driftařské vozy měly k dispozici vlastní okruh, stejně tak truck trial a dakarské speciály. Pro rally se tím 

otevřel prostor pro duální závod, který vygradoval soutěží Finále mistrů. 

Mnoho fanoušků využilo unikátní příležitost zažít pocity navigátora při rally jízdě se skokem přes 

most, nebo se svést v závodní Tatře, kterou znají z Dakarské rally. Diváci také využívali jízdy na okruzích.  

Celou řadu závodních simulátorů si vyzkoušely také děti, pro které bylo v letošním roce připraveno hodně 

akční zázemí. Motokárová škola pro nejmenší byla na malém okruhu hned vedle mnoha RC modelů a 

celé řady simulátorů. Silné motokáry se proháněly na velkém okruhu vedle. Dále děti bagrovaly nebo 

jezdily na čtyřtaktní čtyřkolce. Velkým lákadlem pro děti byly opět buginy nebo jízdy s molo traktorem. 

Depo bylo do posledního místa obsazeno legendami motorsportu a tatínkové i děti měli unikátní 

příležitost si z blízka prohlédnou technické a konstrukční detaily ostrých závodních speciálů. Kromě rally 

vozů, nechyběly ani okruhové speciály, formule a buginy. Doplňkové programy a soutěže pro děti byly 

převážně zdarma, stejně tak jako testovací jízdy s nejnovějšími modely automobilů. 

 
Více informací na webu akcí: www.helicoptershow.cz a www.rallyshow.cz.  


