
Léto na letišti ve znamení úspěchů, ale bohužel i tragédie. 

Dne 13.8.2019, při soutěžním letu v závodě Hronovské Orlíkovské přeháňky, došlo u Trutnova ke kolizi 

dvou kluzáků a pro našeho člena, kamaráda Bohumila Říkala skončila tato nehoda tragicky. Bondy nás 

opustil ve věku 73 let a bude nám moc chybět. Věnujte mu prosím tichou vzpomínku. 

 

Tato událost poznamenala celý 18. ročník HOP. Každý z nás se s tím musel vyrovnat a pro všechny piloty 

i organizátory bylo správně, že soutěž pokračovala. Ve třídě klub se bodovalo ve dvou disciplínách, kde 

náš člen Oldřich Slavíček skončil z 27 kluzáků na 3. místě. V kategorii kombi závodilo 16 kluzáků a 

uletělo se 5 disciplín. I v nestálému počasí se v obou třídách podařilo uletět dlouhé tratě. Pro dřevěné 

Orlíky je 300 km dlouhý přelet přeci jen první liga, kterou potvrdilo 15 závodníků. Bližší informace o 

HOP 2019 naleznete na webových stránkách klubu. 



 

Výcvik letošního družstva žáků pokračoval každou sobotu. Čtyři žáci jsou těsně před pilotními 

zkouškami a létají samostatně. Naši mladí piloti se posunuli v motorových kvalifikacích přeškolením na 

UL letoun Samba. Přibývají nám i piloti s kvalifikací na motorové letouny, kterou získávají v komerčních 

školách. Mládež vidí šanci budovat svoji kariéru v komerčním letectví. V Celostátní plachtařské soutěži 

se držíme na 9. místě ze 73 bodujících klubů. Náš David Mach, posledním rokem junior, vede její 

juniorskou část. 

David Mach, místní rodák, kluk vyrůstající na letišti. V 15 letech začal létat na kluzácích a svoje mladé, 

divoký léta začal postupem času úročit, nabíral zkušenosti a zrál každým rokem, až se letos dostal na 

vrchol. David je členem reprezentačního družstva České republiky. Letos byl nominován s dalšími 

dvěma závodníky do klubové třídy na Mistrovství Světa juniorů. Dvouletá příprava reprezentačního 

družstva, v podobě společného létání na závodech i soustředění, vyvrcholila pro Český team 

v Maďarském Szegedu na MS ve dnech 28.7.-10.8.2019. David v konkurenci 44 pilotů z celého světa, 

po 11 disciplínách, obsadil nádherné 5. místo. Tomuto největšímu Davidovu úspěchu, předcházelo a 

následovalo v domácích nejvyšších soutěžích umístění nejvyšší. Na začátku prázdnin proběhlo 

v Jaroměři pro Davida poslední juniorské mistrovství České republiky, kde při 7 disciplínách 

v konkurenci 31 juniorů získal titul juniorského Mistra republiky. David Rozporka, také z našeho 

aeroklubu, skončil na 11. místě. Z Maďarska se David Mach přesunul do Moravské Třebové na 

Mistrovství republiky dospělých pilotů a pilotek. Zde po 7. disciplínách, v konkurenci 28. pilotů klubové 

třídy, opět vystoupil na příčku nejvyšší. Dvojitý titul Mistra republiky je velkým úspěchem Davida i 

našeho aeroklubu, který našeho reprezentanta vychoval. Informace o soutěžích naleznete na 

webových stránkách klubu: http://www.lkvp.cz/ 



 

Na podzim dokončíme výcvik žáků, termika pomalu končí. Pokusíme se využít vlnové situace v závětří 

pohoří na severovýchodní hranici, kde se dá v Polsku vystoupat díky větru do výšek nad 5000 metrů a 

splnit si převýšení dle mezinárodních FAI pravidel, diamant k výkonnostnímu odznaku. Na přelomu 

roku 2019/2020  se vydá devět Českých žen do daleké Austrálie, kde proběhne ženské Mistrovství 

světa. I zde bude mít náš Aeroklub zastoupení. Členkou reprezentačního družstva závodící ve třídě klub 

je Klára Teichmannová. Tak alespoň se máme na co těšit a zima rychleji uteče. Informace o MS žen 

naleznete zde: https://wwgc2019.com/ 

Naše letecká organizace je v naší republice vidět, a i v této hektické době patří mezi dobře fungující 

aerokluby. Piloti nejen z Čech se k nám rádi vrací. Náš Vedoucí letového provozu Petr Jirásek patří mezi 

aktivní examinátory -  inspektory bezmotorového létání a vykonává pilotní zkoušky žákům po celém 

kraji. Patříme mezi respektované sportovce, schopné uletět kvalitní sportovní výkony. A to 

nejdůležitější je, že naši mladí piloti se po ukončení pilotního výcviku nadále věnují létání a životu v 

klubu. 

 Děkujeme všem za přízeň a trpělivost. Krásný podzim všem přeje za Aeroklub  

Tonda Teichmann   


