Na rozdíl od předcházejících ročníků Sletu československých
letadel, které jsem navštívil vždy pozemní cestou, jsem letos
využil nabídky přátel z Hradce Králové a na slet se vydal stylově, na palubě dvoumístného Čmeláku OK-YJF. Je to ten červený
krásně udržovaný stroj, který jsme si blíže představili na stránkách minulého AeroHobby.

N

a slet se vedle Čmeláku vydala
v sobotu 16. června z Hradce Králové ještě další dvě letadla Xairu
a firmy Praga Avia. Konkrétně se jednalo o Z-42MU a SM-92TE Praga Alfa. Měli
jsme naplánováno odletět se Čmelákem
v časných dopoledních hodinách, ale
pracovní povinnosti pilota Martina Vysokého nás na královehradeckém letišti
trochu zdržely a my startovali krátce po
půl desáté. V tu dobu se na letišti již rozbíhal další ročník akce Open Skies For
Handicapped, jejímž cílem je umožnit
našim postiženým spoluobčanům nezapomenutelný zážitek z vyhlídkového
letu. Při startu jsme tak míjeli vojenský
transportní letoun CASA 295M, Turbolet
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od pardubického CLV a „Andulu“ Xairu,
které se právě chystaly na první rundu
vyhlídkových letů.
Již od rána byla poměrně vysoká teplota a předpověď slibovala výskyt bouřek.
Pohled na obzor směrem na Mladou
Boleslav nevypadal nejlépe a zdálo se,
že na polovině cesty se vrátíme, ale jak
jsme se blížili k cíli, tak ta šedivá clona
byla ve stejné vzdálenosti od nás. Už
z větší vzdálenosti bylo na boleslavské
frekvenci slyšet čilou komunikaci slétajících se účastníků sletu. Přistání probíhala na dráhu 05 a v době našeho příletu
kolem desáté hodiny bylo stání pěkně
zaplněné. Martin již dopředu věděl od
organizátorů, že místo pro Čmeláka

bude na úrovni čerpací stanice, kam
jsme pohodlně zarolovali. Předpověď
odradila některé účastníky ze vzdálenějších míst, a tak se zdálo, že „náš“ červený Čmelák bude jediným zástupcem
tohoto typu. Jen co jsme se odbavili
v organizačním štábu, tak se na obzoru
objevila silueta druhého dvoumístného
Čmeláku, ale slétávaly se i další československé legendy a mezi nimi i Zlin
a Praga z Hradce. Celkově se do Mladé
Boleslavi dostavilo 65 letadel československé konstrukce, což vzhledem k meteorologickým podmínkám v podobě vysokých teplot a hrozících silných bouřek
bylo pěkné číslo.
Hlavním cílem sletu je především setkání s přáteli a kolegy, a to se povedlo.
Panovala přátelská atmosféra, do které dobře zapadali i velice disciplinovaní letečtí fandové s fotoaparáty. Před

Na slet stylově
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plánovaným brífinkem byla mimořádně
ohlášena přednáška Ing. Pavla Valenty
z ÚCL. V ní prezentoval zkušenosti úřadů okolních zemí s provozem historických letadel a závěrem představil nový,
velice vstřícný přístup ÚCL k provozovatelům historických typů.
Na brífinku se dala dohromady i pětadvacetičlenná velkoskupina, kdy organizátoři velmi správně všechny upozornili, aby účast zvážili s ohledem na
výkony svých motorů ve vysokých teplotách. Po „suchém“ nácviku, kdy piloti
šli ve skupině, se vše podařilo a v tu
chvíli podmračené nebe nad Mladou

dem jsme se rozloučili se sletem. Bohužel jsme nestihli být u toho, když Vladimír
Peroutka přebíral jako historicky první
osobnost cenu nedávno zesnulého Jiřího
Kobrleho z rukou jeho ženy.

Poměrně intenzivní bouřka nakonec do
Mladé Boleslavi došla, i když poněkud
později než se předpokládalo. Naše
dvojice klasických československých

letadel z šedesátých let si držela po
celou dobu letu do Hradce Králové
pěknou skupinku, ve které jsem udělal
i několik záběrů „Dvaačtyřicítky“.
Teplota vzduchu šplhající ke čtyřicítce
byla v bohatě prosklené kabině dvoumístného Čmeláku dost znát a v tu chvíli jsem ještě více obdivoval zemědělské
piloty, kteří v podobných podmínkách
trávili řadu hodin.
Při návratu do Hradce jsme stihli ještě
poslední vyhlídkové lety vojenské Casy,
s kterou jsme se dělili o pořadí na přistání a to se také tak často nestává. Když
jsme patřičně propocení vystoupili z letadel, tak jsme společně konstatovali,
že výlet na slet se vydařil a věříme, že
organizátoři v této činnosti budou pokračovat a příští rok opět na slet vyrazíme. Ještě jsme omyli oba stroje, uložili
je do Hangáru 74, zavřeli vrata a řekli si,
že teď může klidně bouřka přijít.
■
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Boleslaví navíc zastínil i „mrak“ československé letecké klasiky.
V příjemné restauraci Leteckého Muzea Metoděje Vlacha se diskutovalo
a setkalo se tam také několik žen čes-

koslovenského letectví. Na nebi pak
někteří účastníci předvedli své stroje.
Prostě pohodová atmosféra, která by
měla patřit ke každému sletu.
Při pohledu na radar bylo znát, že bouřky
se začínají „napékat“ na řadě míst a přibližují se k Mladé Boleslavi. Podobně jako
někteří jiní jsme se okolo třetí hodiny
rozhodli k odletu. Zpátky jsme letěli ve
skupině se Zlinem pilotovaným Jakubem
Albrechtem. Po odstartování jsme se
zformovali a pravou stoosmdesátistupňovou zatáčkou se vrátili do osy dráhy 05
mladoboleslavského letiště a průletem
zakončeným na úrovni muzea rozcho-
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