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Tlačová správa 
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA  

ZLATÁ ÉRA ČS. LETECTVA 
100. VÝROČIE NARODENIA  JANA VLČKA KONŠTRUKTÉRA LIETADLA AERO L-39 ALBATROS 

 
 
Termín konferencie: 28. 6. 2022 a 29. 6. 2022  
Miesto konania: STM-Múzeum letectva  v Košiciach a Letecká fakulta Technickej  

univerzity v Košiciach 

Spoluorganizátor: Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach 

Partneri podujatia: AERO Vodochody AEROSPACE a. s., Technické muzeum v Brně, Národní technické 

muzeum Praha, Slovenská letecká agentúra 

 
 
V utorok 28. júna 2022 sa uskutoční medzinárodná konferencia pri príležitosti 100. výročia 

narodenia hlavného konštruktéra lietadla L-39 Ing. Jana Vlčka (10. júla 1922) v STM-Múzeu 
letectva. V stredu 29. júna 2022 bude sprievodný program konferencie pokračovať v priestoroch 
Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Hlavným cieľom konferencie je prezentovať 
prostredníctvom osobnosti J. Vlčka zlatý vek československého leteckého priemyslu v prepojení na 
možnosti a využitie výsledkov činností vojenského leteckého školstva (Vysoká vojenská škola SNP 
v Košiciach), výskumných ústavov, podnikov leteckého priemyslu v Československej a Slovenskej 
republike.   

Jan Vlček pôsobil od šesťdesiatych do osemdesiatych rokov 20. storočia ako letecký 
konštruktér v Aero Vodochody a podieľal sa na vývoji cvičného prúdového lietadla L-29 Delfín a bol 
hlavným konštruktérom lietadla L-39 Albatros. L-39 ako najpoužívanejšie cvičné vojenské lietadlo 
začalo svoju úspešnú kariéru na VVLŠ SNP v Košiciach začiatkom 70. rokov minulého storočia. Ide  
o jeden z najvýznamnejších a najúspešnejších úsekov úspechov československého leteckého 
priemyslu. 

Súčasťou medzinárodnej konferencie je výstavná inštalácia ,,Zlatý vek čs. leteckého 
priemyslu“. V roku 2022 sa unikátnym prírastkom prezentovanej kolekcie leteckej techniky  
v STM-Múzeu letectva stalo prvé lietadlo L-39 Albatros overovacej série  v. č. 0001, ktoré sa vrátilo  
na košické letisko po 50 rokoch. ,,Lietadlo bolo po ukončení jeho prevádzky v roku 1973 umiestnené 
na Vysokej vojenskej leteckej škole SNP v Košiciach, v súčasnosti Letecká fakulta Technickej 
univerzity v Košiciach, kde bolo súčasťou vyučovacieho procesu do marca tohto roku. LF TUKE 
zapožičalo lietadlo nášmu múzeu v rámci partnerstva s STM pri organizovaní nosnej odbornej 
aktivity v tomto roku – konferencie a výstavy k 100. výročiu narodenia Ing. Jána Vlčka, 
konštruktéra lietadla,“ hovorí riaditeľ STM-Múzea letectva Miroslav Hájek.  
 „Obsahovo konferencia prepojí českú a slovenskú „leteckú minulosť s budúcnosťou“ – sme 
nadšení, že na konferencii aktívne vystúpia osobnosti súčasného špičkového vývojového tímu Aero 
Vodochody a zo Slovenska osobnosti, ktoré boli súčasťou realizácie zavedenia lietadla L 39  
do prevádzky a vývoja leteckého motora pre nasledovníka L-39 (L-59).  Pre kvalitnú ďalšiu odbornú 
činnosť v dokumentácii histórie českého a slovenského letectva sú dobrým signálom ohlásené 
prezentácie zástupcov Národného technického múzea Praha, Technického múzea Brno,  
VHÚ-Vojenského historického múzea v Piešťanoch a samozrejme Slovenského technického múzea − 
Múzea letectva. Konferencia bude skvelou oslavou 20. výročia založenia našej pobočky – Múzea 
letectva v Košiciach,“ dodáva generálna riaditeľka Slovenského technického múzea Zuzana Šullová. 
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STM-Múzeum letectva v Košiciach bolo prvýkrát sprístupnené verejnosti 23. augusta 2002, dnes na 
ploche vyše  20 000 m2 prezentuje takmer 500 unikátnych exponátov, ktoré približujú históriu 
letectva, vývoja lietadiel, leteckých motorov a prístrojovej techniky, od počiatkov lietania až po  
 
nedávnu minulosť. Zbierka letectva a leteckej techniky spravovaná Slovenským technickým múzeom 
aktuálne obsahuje takmer 1 500 zbierkových predmetov.  Múzeum letectva prezentuje návštevníkom 
expozície: Počiatky letectva do roku 1945, Vývoj letectva po roku 1945, Letecká prístrojová technika, 
Letecké konštrukcie, Galéria lietadiel, Expozícia cestnej dopravy I. a  Expozícia cestnej dopravy II. 
 

Viac informácií získate: https://stm-ke.sk/sk/aktualne/medzinarodna-konferencia-zlata-era-cs-
letectva/detail/158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-letectva-v-kosiciach/expozicie?st=part-0
https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-letectva-v-kosiciach/expozicie?st=part-1
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https://stm-ke.sk/sk/aktualne/medzinarodna-konferencia-zlata-era-cs-letectva/detail/158
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