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Mistr světa Martin Šonka i vrtulník ze seriálu M*A*S*H 

ohromí návštěvníky letošní Helicopter Show 

 

Hradec Králové – Třetí květnový víkend znovu zažije královéhradecké letiště závodění silných strojů ve 

vzduchu i na zemi. Na spojení již 18. ročníku tradiční akce Helicopter Show s Rally Show se diváci 

mohou těšit 17. a 18. května 2019. Paralelní konání největší letecké akce zaměřené na vrtulníky s Rally 

a Autosalon Show přilákalo v minulých letech na letiště téměř tři desítky tisíc diváků. 

 

Hned několik novinek, které nebyly prozatím vidět nikde ve světě, se chystá pro diváky. 

„Milovníky kultovního seriálu M*A*S*H nebo bondovky Thunderball nadchne letová ukázka vrtulníku 

Bell 47 od rakouských Flying Bulls, který je vůbec prvním sériově vyráběným typem vrtulníku. Pro 

dokreslení atmosféry nebude chybět ani pozemní ukázka mobilní vojenské nemocnice z války v Koreji, kde 

se potkáte s major Houlihanovou, kapitánem B.F. Piercem nebo desátníkem Radarem,“ láká za 

organizátory Helicopter Show Daniel Tuček. 

 

Mistři světa Red Bull Air Race zaplní hradecké nebe 

Martin Šonka, který se v loňském ročníku elitní letecké série Red Bull Air Race stal mistrem světa, 

i Petr Kopfstein předvedou dechberoucí leteckou akrobacii. V dopoledním programu proběhne 

autogramiáda obou pilotů, kteří hájí české barvy v sérii Red Bull Air Race i nadále.  

 

Na hradeckém letišti vyroste opravdová lanovka 

Hlavním tématem celého letošního ročníku je záchrana osob z lanovky. V pátek budou v rámci 

praktického odborného programu letečtí záchranáři cvičit zásah na lanovce, a na sobotní letecký den 

bude ukázka připravena pro širokou veřejnost. „Tuto specifickou ukázku můžeme zařadit do programu 

akce jen díky generálním partnerům českému stavebnímu holdingu enteria a.s. a společnosti Chládek a 

Tintěra, Pardubice a.s. i hlavnímu partnerovi akce Skiareálu Špindlerův Mlýn, kteří na hradeckém letišti 
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vybudují opravdovou lanovku. Diváci se mohou těšit na ukázku, při které budou mít opravdový pocit hor, 

kde musí letečtí záchranáři bez váhání zasahovat a pomáhat lidem z lanovky dolů. Jde o velmi obtížný 

manévr, proto jsme se rozhodli zařadit tuto ukázku a cvičení jak do pátečního odborného, tak do 

sobotního programu. Simulace záchrany osob z lanovky doposud nebyla nikde k vidění. Letos v zimě ale 

na horách několikrát potrápila naše záchranáře,“ říká za organizátory Helicopter Show Daniel Tuček. 

 

Na nebi i na zemi zazáří bezpočet vrtulníků i luxusních vozů  

Chybět nebude ani tradiční průlet skupiny vrtulníků, který zahájí hlavní letový program, letová 

ukázka bojového letounu Gripen, vrtulníků Mi171 a W3A Sokol nebo letounu JAK C11 v barvách Armády 

ČR. Diváci se mohou těšit i na oblíbený zásah všech složek IZS společně s vrtulníky u simulované 

hromadné nehody nebo ukázku jednomotorového lehkého pětimístného vrtulníku s dvoulistým hlavním 

rotorem Robinson R66 od společnosti NISA AIR, spol. s r.o. Statickou ukázku vrtulníků doplní bezpilotní 

vrtulník SkySpotter 150 nebo luxusní a sportovní vozy od Advantage Cars, Porsche, Caterham, 

elektromobily Tesla a mnoho dalších.  Díky spolupráci s Friends Fest na Helicopter Show objevíte kousek 

Ameriky a kouzlo veteránů i nejnovějšího modelu Mustang. 

 

Doplňující informace:  

Paralelní konání největší letecké akce zaměřené na vrtulníky s Rally a Autosalon Show přilákalo v 

minulých letech na letiště téměř tři desítky tisíc diváků. Povědomí o akci sahá za hranice České republiky. 

Akce přivítá fanoušky z Nizozemí, Rakouska, Maďarska, Slovenska i Polska. Hlavní programy obou akcí 

budou na sebe navazovat. Diváci si užijí za jeden vstup bohatý program ve vzduchu i na zemi, včetně 

zážitkových jízd a letů na vlastní kůži. Vstup na nejrozsáhlejší leteckou a motoristickou show v České 

republice mají děti do 150 cm i osoby ZTP zdarma. Parkovné je rovněž zdarma a je zajištěno v prostoru 

letiště v dostatečné kapacitě, proto organizátoři žádají návštěvníky, aby neparkovali podél silnic před 

letištěm. Aby návštěvníci stihli vidět to nejlepší z obou akcí, doporučují organizátoři dojet na Helicopter 

Show na čas zahájení, tedy v 9 hodin. 

 

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

 

http://www.helicoptershow.cz/
http://www.rallyshow.cz/

