Flying Revue  vše o létání
www.flying-revue.cz

Český pilot, cestovatel a publicista Jiří Pruša
Letec (Dynamic WT-9 OK-LEX)
•
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On-line sólo letecké expedice – USA +
Aljaška, Karibik, Austrálie, Afrika a celá
Evropa (zejména evropské ostrovy).
Nejprve v s iDNES.cz, nyní pod hlavičkou
leteckého časopisu Flying Revue podniká
sólové letecké expedice, které mohou
zájemci sledovat on line.
Ojedinělá databáze leteckých fotografií a
videí Během expedic pořizuje fotografie a
filmové záznamy, takže disponuje světově ojedinělou databází leteckých záběrů
nejzajímavějších míst Evropy, USA + Aljašky, Karibiku, Austrálie a Afriky.

•

Zajímavé přelety:
o centra měst: Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Boston, New York (oblet
Manhattanu), Miami, Casablanca, Sevilla, Edinburgh, Oxford, Stradford, Florencie,
Benátky, Mnichov, Hamburk, Stockholm, Helsinki, Vilnius etc.
o First Flight Airport S. Karolína, Kennedy Space Center Airport etc.
o přistání v Beringově úžině na Aljašce
o přelet Niagarských vodopádů
o průlet nad Grand kaňonem
o oblet Etny a dalších sopek etc.
o přelet pouští Namib, Kalahari a Sahara,
o přelet Viktoriiných vodopádů
o oblet Mysu Dobré naděje
o oblet Ayers Rock (Austrálie)
o etc.

•

Pilotní rekord: 400 pokořených letišť světa Řadí se k nemnoha pilotům, kteří mají na
kontě přistání na více než 400 různých letištích světa

•

Přistání na šesti z desítky top ten obtížných letišť
o Princess Juliana Airport Karibik
o Saint Barthélémy Airport Karibik
o Barra Airport, Skotsko
o Madeira Funchal Airport
o Gibraltar Airport
o Courchevel Altiport Savojské Alpy
o Wales Airport Beringova úžina, Aljaška

•

Držitel dálkového portugalského národního rekordu letu nad otevřeným mořem ve své
kategorii (Madeira – Lisabon).

Autor
•
•

Svět letecké dopravy - vedoucí autorského kolektivu knih Svět letecké dopravy I. a II.
(určeno odborníkům a studentům)
Chytré létání - určeno laické veřejnosti, ilustroval Vladimír Jiránek, křtila Tereza Maxová
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Evropské ostrovy z nebe - e-Kniha
VFR anglická Komunikace - učebnice anglické komunikace pro piloty s názvem „VFR
anglická Komunikace“ a řady článků v časopise Flying Revue i jinde. Pro radost publikoval
také knihu Abeceda reálného socialismu.
Po Evropě s Flying Revue – publikace pro laiky i piloty z létání nad Evropou

První návštěva letiště ve čtyřech letech
První sólový let na větroni v patnácti
První nehoda na větroni v sedmnácti.
Nálet: 2 000 hodin Celkem nalétáno 2 000 hodin, z toho asi 500 na větroni a zbytek na
různých typech sportovních letadel (Dynamic WT-9, Cessna 172 (182), Cirrus, Zephyr etc.)
v mnoha zemích světa. Asi 50 hodin nalétáno na paraglideru – do nehody v roce 2007.
Držitel PPL pilotního průkazu USA a ČR.
IATA Ženeva - 1986-1994 finanční ředitel IATA Ženeva.
ČSA - 1995-99 viceprezident pro marketing ČSA.
Nejdůležitější projekty v oblasti letectví mimo ČSA:
o Jazyková škola pro výcvik dispečerů letového provozu bývalého SSSR (celkem asi
1000 studentů) v Praze - založení.
o Systém na vybírání přeletových poplatků v zemích bývalého SSSR (obrat cca 300
milionů USD ročně).
o Komerční pojištění letového prostoru jednotlivých zemí.
o Distribuční systém Galileo – zavedení na trhy ve střední a východní Evropě.
o Flying Revue - převzetí a vydávání časopisu a webu Flying Revue.

Možná témata pro rozhovor:
•

•

•
•

Expediční létání – kromě Antarktidy a Asie všechny světadíly.
o Jak, kdy a kam letět sportovním letadlem – destinace, plánování, realizace. Co je
k tomu potřeba, jaká to má úskalí, co je potřeba umět a znát?
o Jak se létá na různé typy letišť – zapadlé a opuštěné přistávací dráhy, mezinárodní
dopravní letiště, sportovní letiště, altiporty.
o Zajímavosti – např. proč je někdy nejnebezpečnější částí expedice pozemní
doprava, proč někde musíte počkat na ozbrojený doprovod, než vystoupíte
z letadla, co dělat, když vás řídící na pojížděcí dráze dopravního letiště pošle pod
kola A340, jak nouzově přistávat na vodě,
o Jakákoliv další „proč“ či „jak“ v situacích, kdy člověk startuje, letí, filmuje, fotí,
přistává a žije sám na leteckých expedicích v různých zemích a místech světa.
o Problémy, zajímavé situace, letecké reportáže, nejzajímavější místa, plány do
budoucna.
Letecké foto a video záznamy nejzajímavějších míst světa
o za fotkami i videi jsou zajímavé příběhy.
o Jak se fotografuje při pilotování - technika leteckého filmování a fotografování,
tematické zaměření, využití, plány.
Letecká doprava – situace v ČR a ve světě (má ČSA šanci? Proč nemáme vlastní dálkovou
síť? Kolik lidí na světě cestuje letadly? Jaká jsou největší letiště/společnosti a jak se měří?
atd.), ziskovost letecké dopravy, hlavní problémy, budoucnost.
Vydávání leteckého časopisu: Jak se zachraňuje letecký časopis a web. Má u nás letecký
časopis šanci? V čem jsou problémy? Jak se dají řešit?

