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10 000 koní na Aviatické pouti
Výtečně zrenovovaný letoun Douglas DC-6B s poznávací značkou N996DM ze stáje Red Bull/
Flying Bulls rakouského miliardáře Dietricha Mateschitze netřeba leteckým fandům sáhodlouze představovat. Stal se mimo jiné i ozdobou letošní Aviatické pouti v Pardubicích, kde vystupoval nejen v programu, ale v sobotu v podvečer uskutečnil pro pozvané hosty i vyhlídkový
let na Českou republikou.
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etoun, vyrobený v roce 1958, si prošel
zajímavou historií, která jej pojí s majiteli, kteří letoun využívali jako VIP
speciál. Prvním majitelem byl od roku 1958 jugoslávský vůdce maršál J. B. Tito. Po téměř dvacetiletém užívání byla v roce 1975 „Décéšestka“
prodána prvnímu prezidentovi Zambie, Kennethu Kaundovi. I tomu se vládní speciál po určité
době omrzel, a tak letoun skončil zapomenutý
a opuštěný v odlehlém koutě letiště v Lusace,
hlavním městě Zambie. Zachráncem se stal
Chris Schutte, provozovatel menších aerolinek
v Namíbii. Od něj se již letoun dostal do rukou
nejpovolanějších, když jej v červenci roku 2000
na popud šéf pilota letky Flying Bulls, Sigi Angerera, D. Mateschitz odkoupil. Kompletní obnova
do současného stavu započala v roce 2001 a letoun v novém „kabátě“ se, po desítkách tisíc
odpracovaných hodin, poprvé představil v roce
2004. O tom, že výsledek stojí za to, se od té
doby mohli přesvědčit diváci po celém světě, a ti
šťastnější, si mohli vychutnat let na vlastní kůži.
Ke zmíněným šťastlivcům, kteří se na chvíli přenesli do luxusního interiéru, pár set metrů nad
zemský povrch, se v sobotu 4. června v rámci
Aviatické pouti, kam byl Douglas DC-6B i se svojí
milou a zkušenou posádkou pozván, zařadil také
Martin Šonka, reprezentant v letecké akrobacii
kategorie Unlimited a pilot, který má ke značce

■ Přístrojová deska historického stroje DC-6B byla částečně modernizovaná

Red Bull, díky účinkování v prestižním seriálu
Red Bull Air Race 2010 a současném angažmá
v elitní letce Flying Bulls, velmi blízko. Právě
Martin se nám stal odborným průvodcem vyhlídkovým letem na následujících řádcích.
Let započal stylovým uvítáním posádkou a stručným představením historie letounu. Start z Par-

dubic se uskutečnil krátce po 18. hodině a stříbřitě se lesknoucí koráb, poháněný čtyřmi motory
o výkonu 10 000 koní, přemístil své účastníky
během chvíle do Prahy, kde v mnoha „low level
ﬂy by“ jistě potěšil (a možná i vyděsil) některé
přihlížející na letištích Kbely a Vodochody, ale
rozhodně neméně nadchnul účastníky letu sa-
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motného. Aby byl zážitek dokonalý, nemohla si
posádka pod vedením Frederica Handelmanna,
profesionála s náletem více jak 11 300 hodin,
odpustit průlet nad vojenskou základnou Čáslav. Také přistání v Pardubicích se neobešlo bez
závěrečného nízkého průletu, kterým se tento
výjimečný zážitek zakončil.
Martin Šonka a jeho postřehy
z absolvovaného letu v Douglas DC-6B

■ Součástí luxusního interiéru je i honosný bar zhotovený z leštěného dřeva

■ „Décéšestka“ vzbudila na letošní Aviatické pouti zasloužený obdiv diváků
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„Poprvé jsem tohoto krasavce viděl před několika
léty v Budapešti (v roce 2007, pozn. red.), kde byl
součástí doprovodného programu během jednoho
ze závodů Red Bull Air Race a létal tam velice působivé nízké průlety nad řekou, přímo v centru města.
Od té doby jsem jej viděl ještě několikrát, ale až teď
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se mi poštěstilo dostat se také dovnitř a dokonce
se v něm i svézt. Čím blíže se k němu člověk dostane, tím víc zůstává v úžasu, v jak dokonalém stavu
Red Bull DC-6 je. Však ho také restaurovalo 70 mechaniků po dlouhé 4 roky. Co jsem na něm musel
obdivovat ze všeho nejdříve, jsou čtyři motory Pratt
& Whitney R-2800, které za letu vydávají neskutečně fascinující zvuk. Jedná se o hvězdicové motory,
každý má 18 válců po devíti, ve dvou řadách za sebou. Stejný typ motoru poháněl také například stíhací letouny F-4U Corsair a nebo P-47 Thunderbolt.
Interiér této DC-6 si v ničem nezadá s dokonale
zrestaurovaným drakem letounu. Byl to přeci jen
prezidentský stroj, takže tam člověk ani nemůže
čekat standardní turistická sedadla. Vešlo se nás
tam všeho všudy asi 25 a ani jediné místo k sezení
nebylo volné. Sedět se dalo na velikých kožených
křeslech nebo pohovkách. Uvnitř samozřejmě nechybí ani luxusní dřevěný bar.
Poté, co jsme všechno zvědavě osahali a omačkali, jsme se konečně usadili do pohodlných
křesel. Jelikož je to přece jen stroj z padesátých
let, byl jsem připraven na velký hluk a vibrace,
ale nic z toho po nahození motorů nepřišlo. Když
motory běží na volnoběh na zemi, ani o nich
nevíte. Za letu pak samozřejmě nějaký hluk
do kabiny produkují, ale rozhodně to není nic
nepříjemného. Akcelerace při vzletu byla dalším příjemným překvapením. Samozřejmě také
díky poloprázdným nádržím letadlo zrychlovalo
po odbrzdění více než slušně. Jinak plně natankovaná DC-6 dokázala přeletět bez mezipřistání
z Los Angeles do Evropy.

■ Akrobat Martin Šonka se svou přítelkyní Zuzanou během ukázkového letu nad českou krajinou ozkoušeli

i luxusní sedací pohovku v zadní části letounu
Během našeho letu se pak skupinka cestujících rozdělila na dva tábory. Ti ‚neaviatici‘ se převážně zdržovali poblíž prezidentského baru a pak druhá skupina lidí, kteří se přetlačovali u okének, z kterých
byl nejlepší výhled na naleštěné motorové gondoly
a nebo se strkali u vchodu do pilotní kabiny, mezi
které jsem se počítal i já. Celý pilotní prostor je
zrestaurován v původní podobě až na pár nutných
změn, které si moderní letectví žádá. Jednou z nich
je například zástavba dvou displejů do palubní
desky. Co se řízení týče, nebyl bych asi překvapen,
kdybych uviděl v kabině pilota, který zápasí se stařičkými berany oběma rukama a po čele mu stékají

proudy potu. Pilot však převážnou dobu letu řídil
jednou rukou a doslova dvěma prsty, což svědčí
o tom, jak dobře DC-6 létá a také jak kvalitní práci
odvádějí mechanici od Red Bullu.
Závěrem patří můj velký díky organizátorům Aviatické pouti a společnosti Red Bull za možnost
svézt se tímto nádherným strojem a doufám, že
se s ním budeme ještě hodně dlouho na nebi
i na zemi, setkávat. ”
Ke slovům Martina Šonky netřeba příliš mnoho
dodávat, snad jen přání, aby i příští ročník Aviatické pouti dokázal přilákat některý z výjimečných strojů ﬂotily Flying Bulls. ■
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