
Letiště Velké Poříčí, Aeroklub Hronov. 

Létání a obzvlášť bezmotorové létání je velmi závislé na počasí, a to nám celý podzim 2017 nepřálo. 

Rozmoklá plocha, kterou nám průběžně rozhrabávali přemnožená divoké prasata, ukončila loňskou 

sezonu již nezvykle brzo. Areál jsme zazimovali, leteckou sezónu společensky ukončili a oslavili i 

padesátiny našeho Vedoucího letového provozu Petra Jiráska. 

Zima zlobila dlouho a tak první lety jsme mohly uskutečnit po úpravě plochy až na Velikonoce. I pro rok 

2018 máme v plánu několik akcí na našem letišti, tak i účast na velkých závodech našimi reprezentanty. I 

letos má naše organizace dva členy reprezentačního výběru České republiky a to dokonce u každého ve 

dvou kategoriích. Klára Teichmannová jako junior a žena a místní rodák David Mach mezi dospělými i 

juniory. Klára byla za rok 2017 vyhlášena třetím nejlepším sportovcem Náchodského okresu při akci, 

která se již tradičně konala v Obecním sále ve Velkém Poříčí na konci března. David závodí na jarních 

dubnových soutěžích na Slovensku v Nitře a Prievidzi. Klára plánuje květnové závody ve Zbraslavicích a 

Mistrovství české republiky v Táboře. Na domácí juniorské mistrovství se naši borci již nechystají, své 

zkušenosti úročí mezi dospělými závodníky nebo s konkurencí ve světě. V první půlce srpna pojedou do 

Maďarska na tréninkový před závod Mistrovství světa juniorů. 

Na našem letišti pokračujeme ve výcviku pilotů, které máme rozcvičené od loňského roku a i letos se 

našli nový zájemci, které rádi vidíme a budeme se jim věnovat. Hlavní klubová činnost proběhne již 

tradičně o prázdninách, kdy naše mládež bude mít po maturitách a složených semestrech. S využitím 

druhého květnového svátku, v týdnu 5.—13.5.2018, proběhne na našem letišti soustředění juniorského 

reprezentačního výběru České republiky jako příprava na Mistrovství světa 2019 v Maďarsku s výhledem 

na další MS 2021, které se bude konat v Táboře. V tradičním srpnovém termínu 11.-18.8.2018 máme již 

plně naplněnou kapacitu 17. ročníku závodu kluzáků HOP. A my se nejvíc těšíme, jak budeme létat 

přelety do Celostátní plachtařské soutěže, ve které se náš klub z 80 aeroklubů umisťuje v první desítce. 

Uletět dlouhý přelet po Krkonoších a Orlických horách a vrátit se zpátky do Velkého Poříčí bez motoru 

jen s využitím termických stoupavých proudů, je vůbec ten nejzákladnější důvod, proč vlastně tento 

sport děláme.  

Na našem letišti a v našem kraji se líbí pilotům z naší republiky i ze světa. Chystají se k nám trávit svoji 

leteckou dovolenou a jsme cílem i různých etapových a turistických letů. 

A i Vás, občany z Velkého Poříčí zveme na posezení u letištního kiosku a seznámení se s naší činností. A 

prosíme o zachování Vaší přízně do dalších let. 

Aeroklub Hronov 


