
 
 

UTAJENÝ KONCERT 4# / Mezi nebem a zemí (19. 5. 2017) / Správné odpovědi diváckého kvízu 
 
1 . Na kterém letišti provozuje leteckou činnost Aeroklub České Budějovice? 

a) Planá u Českých Budějovic 
b) Hosín 
c) Kramolín 

 
2.  Aeroklub České Budějovice za svou historii působil na mnoha místech, např. ve Čtyřech Dvorech, Světlíkách, 

Plané. Na jakém kopci poblíž Českých Budějovic se létalo na svahu?  Nápověda – lyžařský vlek. 
a) Kluk 
b) Baba 
c) Dubičné 

Na Dubičném se létalo v letech 1935 – 1953. Startovalo se na vrcholu pomocí gumy a přistávalo na louce pod svahem. 
 
3. Který z následujících známých akrobatů není spojen s Aeroklubem České Budějovice? 

a) Martin Stáhalík 
b) Ing. Petr Jirmus 
c) Martin Šonka 

Martin Šonka – známá tvář Red Bull Air Race je z AK  Tábor. Z našeho Hosínského letiště vzešli Ing. Petr Jirmus absolutní 
Mistr světa v letecké akrobacii, čtyřnásobný Mistr ČSSR a Martin Stáhalík absolutní Mistr světa v letecké akrobacii, 
čtyřnásobný Mistr ČR. 
 
4. Letadla vzlétávají a přistávají vzhledem ke směru větru: 

a) proti větru 
b) ve směru větru 
c) bez ohledu na směr větru 

Vzlet a přistání se vždy provádí proti směru větru proto, že pro let  je důležitá rychlost letadla vůči vzduchu. Letem proti 
větru se zkracuje délka vzletu i přistání vzhledem ke vzletové dráze, což zvyšuje bezpečnost. 
 
5.  Možná se Vám již stalo, že jste na louce či na poli zahlédli přistávat větroně (bezmotorové letadlo). Co je 

důvodem tohoto přistání? 
a) došel mu vítr 
b) pilotovi se chtělo na malou 
c) pilotovi se nepodařilo nabrat výšku ve stoupavém proudu 

Mezi lajckou veřejností panuje představa, že větroň nemůže létat za bezvětří. Ve skutečnosti se využívají především 
vzestupné proudy teplého vzduchu v počasí, kdy jsou na obloze vidět tzv. beránky – mraky označující vrcholy stoupavých 
proudů. 
 
6. Kolik je v ČR vydáno přibližně platných pilotních licencí? 

a) 1700 
b) 5600 
c) 22000 

Přesně k prosinci 2016 je to 22 486 licencí (s tím, že někteří piloti vlastní více licencí např. pro dopravní letadla a 
například větroň či malé motorové letadlo, padák,…). Například pilotů větroňů je 4460, pilotů malých motorových letadel 
2671 a pilotů ultralehkých letadel 4484. 
 
7. Když se řekne letiště, každého napadne Ruzyně. Ale Česká republika je poseta množstvím menších sportovních 

letišť a ploch pro vzlet ultralehkých letadel. Kolik jich je celkem? 
a) 199 
b) 299 
c) 99 

V okolí Českých Budějovic jsou to například Hosín, Planá, Kramolín, Frymburk, Soběslav, Jindřichův Hradec, Doudleby, 
Strunkovice. 
 
8. Jakým způsobem může vzlétnout větroň? 

a) Aerovlakem za motorovým letadlem 
 



 
b) navijákem  pomocí dlouhého navíjeného lana
c) vlastním vyklápěcím motorem 
d) startem ze svahu s pomocí gumy 

Všechny možnosti jsou správné. Na našem letišti se setkáte s
 
9. Aeroklub České Budějovice používá mimo logotyp svůj tradiční znak. Co je zobrazeno v

a) letící čáp 
b) akrobatické letadlo 
c) letící drak 

V našem znaku je zelený letící drak ve žlutém oválném poli.
 
10. Za jakým účelem můžu navštívit Aeroklub České Budějovice na letišti Hosín?

a) vyhlídkového letu 
b) dobrého oběda v restauraci 
c) lovení pokémonů 
d) návštěvy utajeného koncertu Jihočeského divadla
e) strávení příjemných chvil při sledování letového provozu
f) návštěvy Dětského dne, Mikuláše a Drakiády
g) absolvování leteckého výcviku 

Všechny odpovědi jsou správné, aneb rádi Vás tu uvidíme.
 
11. Přiřaďte k obrázkům správné názvy

   

Stíhací bombardér P 47 

Thunderbolt 

 
Stíhací letoun P 51 Mustang 

 

Dolnoplošník Z 37 Čmelák 

 

Dopravní letadlo Boeing 747 

 

navijákem  pomocí dlouhého navíjeného lana 

 
Všechny možnosti jsou správné. Na našem letišti se setkáte s prvními dvěma způsoby startu.

Aeroklub České Budějovice používá mimo logotyp svůj tradiční znak. Co je zobrazeno v

našem znaku je zelený letící drak ve žlutém oválném poli. 

Za jakým účelem můžu navštívit Aeroklub České Budějovice na letišti Hosín? 

koncertu Jihočeského divadla 
strávení příjemných chvil při sledování letového provozu 
návštěvy Dětského dne, Mikuláše a Drakiády 

Všechny odpovědi jsou správné, aneb rádi Vás tu uvidíme. 

obrázkům správné názvy 

 

Ultralight Super Cub SC Stíhací letoun JAS 39 Gripen

 
Větroň Airline Hawk EP 

 
Stíhací letoun Mig 21 Vrtulník Euroctopter BK 117

 
Stíhací letoun F 16 Nákladní letadlo Antonov AN 225

prvními dvěma způsoby startu. 

Aeroklub České Budějovice používá mimo logotyp svůj tradiční znak. Co je zobrazeno v tomto znaku? 

 
Stíhací letoun JAS 39 Gripen 

 
Bombardér B 17 

 
Vrtulník Euroctopter BK 117 

 

Nákladní letadlo Antonov AN 225 


