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Helicopter Show a Rally Show ohromily programem  

na zemi i ve vzduchu 
 

Hradec Králové – Slunečné počasí ve spojení silných strojů a profesionálů na zemi i ve vzduchu znovu 

přilákalo na královéhradecké letiště během dvou dnů téměř třicet tisíc návštěvníků. Nejlepší jezdci i 

nejzkušenější piloti předvedli své umění 11. a 12. května 2018 na letišti v Hradci Králové v rámci 

nejrozsáhlejší letecké a motoristické show v České republice. 

 

Na zahájení diskuze i praktický výcvik  

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 a v odpoledních hodinách nechyběl ani praktický výcvik leteckých záchranářů a složek IZS při 

záchraně osob z železničních vozidel (vagónů) v nepřístupném terénu na nádraží v Předměřicích nad 

Labem. V dopoledních hodinách si děti užily program zaměřený na prevenci, dodržování bezpečnosti a 

záchranu lidských životů včetně samotné resuscitace.  

 

Sobotní program doslova praskal ve švech 

Brány letiště se v sobotu otevřely již v 8:30 a návštěvníci si mohli plnými doušky užívat hned od 9:00 

hlavní program Rally Show. Na okruhu se v úvodu předvedly historické vozy, legendy a historické formule 

(viz. startovní listina http://rallyshow.cz/startovni-listina/). Následoval program rally na okruhu CzechRing 

a doplňkové drifty na vedlejším okruhu. Návštěvníci, a hlavně děti měli napilno, aby stihli sledovat auta 

na okruzích, v depu, a ještě se svezli v některém z nich nebo si vyzkoušeli řídit alespoň motokáru, buginu, 

čtyřkolku nebo nový model auta. Jen co došli až k formuli 1, už létal vzduchem Petr Pilát na svém 

motocyklu a autosalony připravovaly testovací jízdy nových modelů na okruhu. Úderem 12:00 upozornil 

moderátor na start hlavního programu Helicopter Show, kde dopoledne proběhl doprovodný program, 



                    

který 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. 

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

organizátoři přistoupit k letovému „předprogramu“, který začal již ve 12:00 průletem skupiny klasických 

letounů Cessna Grand Caravan, připomínajícími svými vlastnostmi SUV mezi automobily.  Na českém 

nebi jsou k vidění v malém počtu. Následovaly ukázky letounu Zlín 326, Stream, Magni Gyro nebo 

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

Od 13:00 následovalo slavnostní zahájení hlavního letového programu, které již tradičně doprovázel 

diváky velmi oblíbený průlet tentokráte třinácti vrtulníků.   

V barvách Red Bullu se na nebi objevili rovnou tři letci. Zkušený pilot Siegfried „Blacky“ Schwarz 

ze skupiny Flying Bulls při očekávané premiéře jediného letu schopného a registrovaného vrtulníku 

Bristol 171 Sycamore na světě a nebe rozzářili svým vystoupením i akrobatičtí piloti Martin Šonka 

s letounem Extra 300 SR a Petr Kopfstein se strojem Extra 330SC, kteří hájí české barvy ve světové 

sérii Red Bull Air Race. 

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

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

eskortované osoby – to byl ústřední motiv letošního ročníku. Do záchrany se zapojily hasičské jednotky, 

Policie ČR, vězeňská služba, psovod se záchranným psem a pět vrtulníků. Diváci svým potleskem odměnili 

všechny, kteří se denně potýkají s těmito situacemi a zachraňují lidské životy. 

Velmi atraktivní částí programu bylo poměření koňských sil několika strojů při závodech motorky 

s jezdcem Karlem Abrahamem, automobily Ferrari 458 Italia a Ferrari F12 Berlinetta, akrobatickým 

speciálem a vrtulníkem.  

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

z Nizozemí, Rakouska, Maďarska, Slovenska i Polska nabídlo svou účast i německé letectvo 1st Squadron 

Naval Airwings, které návštěvníkům umožnilo prohlédnout si kabinu vrtulníku Westland SeaKing MK 41.  

Diváci zhlédli letovou i statickou ukázku více než 70 strojů, mezi kterými byly například letouny 

Piper PA18 Super Cub, Swift, nebo Zlín 326. Armádní vrtulníky Mi171Š, W3A Sokol a poprvé i Mi-24. 

Vrtulníky Mi-2 a Mi-17 se prezentovala společnost LOM Praha, která dorazila i s letounem L-39. 



                    

Zastoupeni byli výrobci jako Airbus Helicopters, Enstrom, Sikorsky, Robinson, Bell Helicopters, Pilatus, 

Beechcraft, Mil nebo Cirrus, Statickou ukázku vrtulníků doplnily luxusní a sportovní vozy jako Ferrari, 

Porsche, Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO, Mustang,  formule BMW a mnoho dalších. 

Po ukončení letového programu měli diváci ještě šanci stihnout kaskadérskou motocyklovou 

show Petra Piláta a Pavla Víka a svézt se na horkých sedadlech spolujezdce při paralelních rozjížďkách 

rally. Pro děti a tatínky byly také po celý den k dispozici adrenalinové zážitky, které nikde jinde v tomto 

rozsahu v ČR nenajdou http://rallyshow.cz/zazitky/.        

 

Bezpochyby se jednalo o velmi povedený ročník a před organizátory tak stojí velká výzva pro ten 

následující. 

 

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

 

 

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

