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Praha, 9. května 2011 
 

 

100 let prvního dálkového letu v Čechách 

 

Dne 13. května 2011 uplyne 100 let od prvního historického českého dálkového letu, kdy Ing. Jan 
Kašpar přeletěl z Pardubic do Velké Chuchle. Tímto průkopnickým činem Jana Kašpara se začal psát 
příběh české aviatiky. Národní technické muzeum společně s Pardubickým krajem, městem Pardubice a 
Českými drahami a. s. na dny od 13. do 15. května připravilo bohatý program.  

Historie prvního dálkového letu Ing. Jana Kašpara 

Dálkový let Ing. Jana Kašpara nepřímo inspirovalo pardubické Aviatické družstvo, které 
počátkem května 1911 vypsalo dvě ceny – o nejdelší přespolní let vedený z pardubického letiště a o 
časově nejdelší let kolem zmíněného letiště. Pro výherce v obou kategoriích byla vypsána odměna 1000 
korun. 

V sobotu 13. května 1911 odstartoval Jan Kašpar k dálkovému přeletu v 6 hodin 13 minut. Krátce 
zakroužil nad letištěm a odletěl západním směrem. Při letu se orientoval podle železniční tratě. Před půl 
osmou se objevil nad Národním divadlem a o pár minut později se již připravoval k přistání. Na poli vedle 
chuchelského závodiště přistál v 7 hodin 45 minut.  

Vzdálenost přibližně 120 km urazil za 1 hodinu a 32 minut. Tento výkon byl srovnatelný s nejlepšími 
výkony v Rakousku-Uhersku. Letoun, na němž uskutečnil Kašpar dálkový přelet, se dostal přímo od 
majitele do sbírek dnešního Národního technického muzea v Praze.  

Datum vzletu ovlivnila i skutečnost, že v sobotu 13. května 1911 byl Ing. Jan Kašpar pozván do Prahy na 
svatbu přítele jako svědek. Po přistání a krátkém občerstvení v hotelu U červené zahrady se Jan Kašpar 
převlékl v bytě redaktora Jaroslava Kalvy do fraku a zamířil na svatbu.  

K programu Národního technického muzea 

Před budovu Národního technického muzea bude v pátek 13. května vystavena replika Kašparova 
Blériotu, který ráno vzlétne z Pardubic a přistane na závodiště Velká Chuchle. Večer v dopravní hale 
muzea Česká národní banka představí u příležitosti slavného Kašparova letu pamětní stříbrnou minci 
v hodnotě 200 Kč, které bude věnovaná i tématická vitrína. Těšit se můžeme na koncert Sester 
Havelkových a Day Dream Bandu Petra Hanzlíka.  

V sobotu 14. května NTM a České dráhy vypraví salonní vůz Ferdinanda d´Este s parní lokomotivou 
z Masarykova nádraží do Pardubic, kde Pardubický kraj připraví odvoz cestujících na Aviatický den do 
nového Leteckého muzea Ing. Jana Kašpara v Kuněticích. Po dobu pobytu vlaku v Pardubicích bude 
salonní vůz přístupný návštěvníkům. Zatímco v NTM v Praze se budou promítat filmy s leteckou 
tématikou a proběhne letecká přehlídka modelů letadel. Oba víkendové dny se malí návštěvníci NTM 
budou moci zúčastnit výtvarných dílen. 
 
13. 5. 2011 
 

PARDUBICE 
7.00   start repliky letounu Blériot z Pardubic 
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PRAHA 
9.00  předpokládaný přílet do Velké Chuchle 
15.00   instalace repliky letounu Blériot před budovu NTM 
17.30   koncert smyčcového kvarteta 4 Seasons v hlavním vestibulu NTM 
18.00  představení pamětní mince České národní banky v dopravní hale NTM 
18.15  koncert Sester Havelkových s orchestrem a Day Dream Bandu Petra   

   Hanzlíka s Barborou Řeháčkovou v dopravní hale NTM 
14. 5. 2011 
 

PRAHA 
8.00  odjezd parního vlaku z Masarykova nádraží v Praze s lokomotivou  

„Ušatá“ a salonním vozem Ferdinanda d´Este směr Pardubice přes zastávku 
  v Kolíně v 9.13 

 
PARDUBICE 
10.30  příjezd parního vlaku do Pardubic a Aviatický den Ing. Jana Kašpara na  

   letišti Kunětice 
14.50  odjezd parního vlaku do Prahy přes zastávku v Kolíně v 15.54 
17.36  návrat parního vlaku do Prahy 

 
NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM 
10.00–18.00 promítání filmů s leteckou tématikou v kinosále NTM 
12.00  letecká show modelů letadel, krabicových draků a horkovzdušného   

   balonu na parkovišti NTM 
14.00–18.00  výtvarné dílny pro děti 

 
15. 5. 2011 
 

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM 
14.00–18.00  výtvarné dílny pro děti 

 

Ze sbírek NTM 

V dopravní hale NTM je vystaven stroj Ing. Jana Kašpara, pro který se vžilo označení letoun JK systém 
Blériot, s motorem Daimler o 70 k. s., s nímž 13. května 1911 vykonal první dálkový let z Pardubic do 
Prahy. 
 
Na trase Praha – Pardubice – Praha dne 14. 5. vyjede salonní vůz následníka trůnu arcivévody Františka 
Ferdinanda d´Este, postavený v roce 1909 Ringhofferovými závody a. s. v Praze na Smíchově, tažený 
parní lokomotivou 464.102, nazývanou „Ušatá“ a postavenou v roce 1940 v Českomoravských strojírnách 
a. s. v Praze-Libni (protektorátní název ČKD).  
 
Letoun Kašpar  JK Blériot, lokomotiva „Ušatá“ a salonní vůz Ferdinanda d´Este jsou sbírkovými exponáty 
NTM. 
 
Kontakty: 
Oddělení PR 
Národní technické muzeum 
Kostelní 42 
170 78  Praha 7 
 
Mgr. Olga Šámalová         
Tel.: 777 710 826       
E-mail: olga.samalova@ntm.cz       


