
Ing. Jan Kašpar - první �eský aviatik 
 

Po sto letech,  16. dubna t.r. op�t vzlétlo v Pardubicích legendární letadlo Blériot, které stálo 
v po�átcích �eské aviatiky. Na replice tohoto letadla vystoupal pilot  Mára asi do výšky 60 
metr� a n�kolikrát p�elétl nad p�istávací dráhou a zopakoval tak krátký let, který se poda�il 
pr�kopníkovi letectví Ing. Janu Kašparovi v roce 1910. Po p�istání pilot Mára �ekl "Let s 
tímto letadlem je pro pilota nevšedním zážitkem. Je to je zcela bezpe�ný stroj,  i když létání 
v n�m je obtížn�jší než u dnešních letadel  a je nestabilní vzhledem k po�así. Tohle letadlo je 
technicky schopné absolvovat i let do Prahy , který v roce 1911 provedl Ing. Kašpar.“   
 
Vra�me se o 100 let zpátky.  V deníku Národní politika se objevila ve st�edu 13. dubna 1910 
krátká zpráva "Nový �eský aviatik inženýr Kašpar z Pardubic zakoupil si u Blériota letadlo a 
hodlá s ním cvi�iti na závodní dráze pardubické.". Za�átkem dubna bylo letadlo dopraveno z 
nádraží do hangáru,  smontováno a vyzkoušen jeho motor, možná i pojížd�ní. Protože nem�l 
Ing. Kašpar dost prost�edk� na leteckou školu v Pa�íži, u�il se sám podle knížek a p�íru�ek. 
Již 13. dubna jsou doloženy první n�kolikasetmetrové skoky do vzduchu, které však skon�ily 
poškozením vrtule. V sobotu 16. dubna se mu už  poda�ilo uskute�nit dva kilometry dlouhý 
p�ímý let ve výši 20-25 m p�es celé pardubické vojenské cvi�išt�. Tento den je také 
ozna�ován za den zrodu �eského letectví. Následující dva m�síce trénoval, nau�il se nejen 
létat rovn�, ale také zatá�et, a když získal dostate�nou jistotu v ovládání svého letadla,  složil 
16. �ervna 1910 v Pardubicích ú�ední pilotní zkoušku.  
 
 

 
. 
 

Ing. Jan Kašpar se narodil 20. kv�tna 1883 v Pardubicích. Už když dokon�oval studium 
strojního inženýrství na pražské technice se zajímal o létání a v roce 1908 nastoupil do 
zam�stnání u firmy, která vyráb�la hliníkové sou�ásti pro vzducholod�. V té dob� už v 
Evrop� se konaly  první úsp�šné pokusy s letouny t�žšími než vzduch a tak se rozhodl 
postavit si letadlo vlastní a  stát se v �echách nejen prvním letcem, ale zárove� i prvním 
úsp�šným konstruktérem.  
 
Na podzim roku 1909 za�íná spolu se svým bratrancem Evženem �ihákem stav�t své letadlo 
s vlastním motorem - jednoplošník po vzoru letadla Antoinette francouzského konstruktéra 
Lathama., ale letadlo rozbil už p�i prvním pokusu o vzlet  Na prototypu se projevila �ada 
potíží, plynoucích z nezkušenosti, ale hlavn� z pom�rn� zna�né hmotnosti letadla a malé 
výkonnosti motoru. Proto odjel do Pa�íže, kde si  koupil letadlo Blériot  XI, výrobní �íslo 76 
(údajn� za 18 000 frank�), do n�hož pak v Pardubicích zamontoval nejprve vlastní motor, 
pozd�ji motor Anzani o výkonu 33 k (také koupený v Pa�íži) a za�al zkoušet na vojenském 



cvi�išti za m�stem první lety. Po složení ú�ední pilotní zkoušky, odhodlal se k první ve�ejné 
produkci, která se  konala  v Pardubicích 19. �ervna 1910.  
 
 

 
 

 
V témže roce stihl ješt� provést n�kolik ve�ejných produkcí :  3. �ervence  v Hradci Králové, 
18. 7. v Pardubicích (udržel ve vzduchu 28 minut a dosáhl výše 150 m), 24. 7. v Jarom��i (za 
prudkého v�tru), 7.8. v Lysé nad Labem, 14. a 15. 8.  v Praze (druhý den produkce došlo 
k leh�í nehod�), 21. 8.  v Olomouci, 18. 9. v Hronov� (za nep�íznivých podmínek), 25. 9. 
v Prost�jov� (došlo k poškození letadla), 2. 10.  v Praze,  9. 10. v �eských Bud�jovicích  
(nevhodný terén mu však neumožnil delší lety), 23. 10. v �ernovicích (v tehdejší Bukovin�, 
dnes Ukrajina). 

V t�chto produkcích pokra�oval i v následujících rocích, historicky nejvýznamn�jší je ale jeho 
p�elet z Pardubic do Prahy, který se uskute�nil v sobotu 13. kv�tna 1911. Krátce po šesté 
hodin� ranní odstartoval z Pardubic, zamí�il na západ, vodítkem mu byla železni�ní tra�. Brzy 
pod sebou uvid�l P�elou�, o chvíli pozd�ji minul Kolín, �eský Brod, pak navázal na tok 
Vltavy a  let š�astn� zakon�il p�istáním na chuchelském závodišti p�esto, že v Praze byla 
mlha. Vzdálenost 121 km p�ekonal za 92 minut ve  výšce asi 800 m. což byl i v evropském 
m��ítku úctyhodný výkon.a byl to nejdelší p�espolní let v tehdejším Rakousku-Uhersku. 
Tímto �inem  vstoupil mezi nejslavn�jší pr�kopníky �eského letectví.  

N�kolik dní p�ed tím, 30.4. si vyzkoušel orientaci p�i letu na trati Pardubice – Chrudim a zp�t. 
Let ve výši 400 m trval 24 minut. Téhož dne uskute�nil Kašpar první vzlet s cestujícím, tím 
byl jeho bratranec E. �ihák. Dne  5. 6. pak v Pardubicích utvo�il neoficiální �eský výškový 
rekord 785 m. Dalším jeho významným letem je první dálkový p�elet s cestujícím, redaktorem 
listu Národní politika J. Kalvou dne 6. 12. 1911 na trase M�lník – Praha Chuchle, kterou 
zdolal za 42 minut. P�i svých produkcích m�l také �adu problém�, n�kolikrát letadlo poškodil 
nebo musel nouzov� p�istát, ale vždy se u poda�ilo letadlo opravit.  

V roce  1913 po smrti svého otce, který ho podporoval, Ing. Kašpar s létáním skon�il. M�l 
nedostatek finan�ních prost�edk� k nákup�m letadel a sou�ástí a sv�j nejslavn�jší aeroplán, se 
kterým let�l z Pardubic do  Prahy, v�noval tehdejšímu Technickému muzeu Království 
�eského. Jeho následovník, Národní technické muzeum, stroj vystavuje dodnes. 



 

Ve správ� rodinného majetku nebyl ale  úsp�šný, soustavn� prod�lával a o peníze prý p�išel i 
nepoda�enými transakcemi na burze. Trp�l t�žkými depresemi a zem�el 2. b�ezna 1927 ve 
v�ku necelých 45 let. 

Jeho pr�kopnické �iny v té dob� už m�ly mnoho následovník�, po první sv�tové válce se 
létání stalo v �eskoslovensku tém�� národní posedlostí. P�es skromné za�átky se v zemi 
rychle rozvinul letecký pr�mysl, vznikly továrny na letadla a letecké motory Aero, Avia, 
Letov, Praga a Walter, byly založeny podniky pro leteckou dopravu - státní �eskoslovenské 
aerolinie a pozd�ji �eskoslovenská  letecká spole�nost, pat�ící do koncernu Škoda (ten 
vlastnil i továrnu Avia). Výraznou roli hrálo za první republiky i sportovní létání, které m�lo 
velkou podporu nejvyšších míst  (Masarykova letecká liga). Ing. Jan Kašpar se už ale na 
�eskoslovenském leteckém život� prakticky nepodílel.  
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