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Mistr světa na tréninku
české
reprezentace
Brány Leteckého akrobatického centra se po delší
odmlce v sobotu 17. května opět otevřely, aby
vpustily pozvané zástupce stávajících
i potenciálních sponzorů české reprezentace.
Text: Ondřej Šejnoha, foto autor a Martin Chovan
Program byl tentokrát velice lákavý. Hvězdou
tréninkového dne byl totiž absolutní mistr světa kategorie Unlimited, ruský top pilot Viktor
Čmal. Pod jeho zkušeným dohledem se uskutečnil ukázkový tréninkový den národního týmu.
Organizačně si celou akci vzali na starost šéftrenér české reprezentace Stanislav Bajzík a akrobatický pilot Radim Kurka. Oběma se za velkého přispění celého reprezentačního družstva
a osazenstva LAC ČR podařilo připravit vše tak,
aby se pozvaní hosté za přítomnosti půvabných
hostesek mohli jen pohodlně usadit do připravených křesel a užívat programu. K tomu přispěl
erudovaný výklad v podání Stanislava Bajzíka,
ale také akrobatické lety v kluzáku MDM1 Fox
s našimi reprezentanty.

Šampión u vysílačky
Dramaturgie byla pečlivě připravená. Úvodem
Bajzík představil celou reprezentaci a také Viktora Čmala. Poté již začaly v rychlém sledu stoupat k obloze obě SU-31M. V kategorii Advanced
se vzhůru vznesli Petr Kopfstein, Martin Vecko
a Jan Zíval, kategorii Unlimited zastupovali Jan
Adamec, Miroslav Červenka, Martin Muck, Jan
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Rozlivka a Martin Šonka. Každá jednotlivá sestava byla Stanem Bajzíkem detailně a přehledně komentována a diváci měli možnost rovněž
vidět, jak funguje tréninkový postup Viktora
Čmala, který prostřednictvím vysílačky dával
jednotlivým pilotům za letu cenné rady.
Jako pověstná třešnička na dortu byl poslední
akrobatický let vyhrazen právě Viktorovi. Ten
osedlal SU-31M OK-HXC a za zvuků hudby,
kterou využívá jako doprovod při soutěžích
FAI World Grand Prix, předvedl nádherný,
dynamický vzdušný balet doprovázený smoke
efektem a ještě dlouho po přistání sklízel ovace
diváků, jimž se během jeho nízkých průletů tajil
dech.
Reprezentační družstvo ČR svým ukázkovým
tréninkovým dnem předvedlo všem, kteří se
rozhodnou naše piloty podpořit a spojit své
jméno s národním týmem, že se vložené finance
vrátí bohatě zpět. Logo té které firmy bude zářit
na křídlech reprezentačních Suchojů všude po
světě a jako přidanou hodnotu firma získá silného partnera v podobě motivované a výkonné
reprezentace. Nezbývá než popřát všem našim
reprezentantům, aby získané zkušenosti ze

třetího tréninkového pobytu Viktora Čmala
v LAC ČR maximálně zhodnotili na evropských
a světových kolbištích. První příležitost měli
8. června v Roudnici nad Labem na Aerobatics
Cup. Výsledky se dozvíte na straně 78. 

Viktor
Čmal

Fenomén současné
letecké akrobacie se
narodil v roce 1960
na Ukrajině. Po absolvování pilotní školy v roce 1981 vstoupil
na soutěžní pole jak v kategorii motorových,
tak bezmotorových akrobatických letounů.
Postupem času se stal významným testovacím pilotem v továrně Suchoj a také díky jeho
schopnostem se podařilo z letounů SU 26/29
a 31 vytvořit etalony své třídy. Vedle soutěžního létání si Viktor udělal kvalifikace rovněž na
mezinárodního rozhodčího.
Viktor Čmal je považován za jednoho z nejvšestrannějších akrobatických pilotů současnosti a společně s Martinem Stáhalíkem
dokázal získat medaile ve všech kategoriích.
Po odchodu mnoha pilotů z FAI World Grand
Prix do Red Bull Air Race zůstává Viktor jedním z posledních veteránů tohoto prestižního
podniku, který pro promotéra Světového poháru Jean-Louise Monneta nadále pravidelně
vystupuje. Umění „ruského suchoj cara“ měli
v minulosti možnost zhlédnout i diváci v ČR,
především ve spojitosti s podniky, které dávají
vzpomenout umění Martina Stáhalíka. Viktor
vystupoval v roce 2001 v rámci prvního ročníku Memoriálu Martina Stáhalíka v Příbrami,
v roce 2002 zazářil na 1st Czech FAI World
Grand Prix „Martin Stáhalík Trophy“. Viktor
Čmal má nalétáno více než 3600 hodin. Od
dubna 2007 se pravidelně účastní tréninkových táborů naší reprezentace.

