
Aeroklub o prázdninách. 

Na letiště ve Velkém Poříčí o prázdninách jezdí mnoho pilotů s rodinami trávit svoji dovolenou. I letošní 

rok se po celé léto u nás střídali piloti z Německa, Čech i Dánska. Dánové si vybrali tento kraj na 

přestávku v etapovém přeletu 30 ultralehkých letounů, které nechali zaparkované na našem letišti a jeli 

poznávat krásy okolního kraje. Letošní abnormálně teplé léto přineslo výborné podmínky pro 

bezmotorové létání. Na letišti proběhlo tradiční soustředění plachtařů z Brna Medlánek a německých 

kamarádů, kteří u nás vydrželi celý měsíc. Závěrem prázdnin se uskutečnilo týdenní soustředění 

modelářů. Aeroklub žije sportovním i výcvikovým nadšením, kdy naši žáci pokročili ve výcviku a zakončili 

prázdniny provedením samostatného letu. Další naši piloti si rozšiřovali kvalifikace jak v bezmotorovém, 

tak i motorovém létání. Celkový letošní nálet je historicky největší, díky již zmiňovanému počasí. Udrželi 

jsme 9. místo v mezi klubové soutěži CPS a lety 750 km dlouhé řadí Davida Macha mezi nejlepší juniory 

v České republice. Lety o délce 300 a 500 km jsou rozšířením letové třídy, takzvané diamanty a ty se 

podařilo získat našim třem pilotům. Jeden mladý pilot splnil první sportovní krok získáním stříbrného C, 

což obnáší vydržet pěti hodin let ve vzduchu bez přerušení, přelet 50 km a převýšení 1000 m. Piloti si 

rozšiřovali kvalifikace i v motorovém lítání. Na Ul letounu Samba máme letos dva nové piloty Tomáše a 

Moniku. Na motorovém kluzáku si rozšířil kvalifikaci Tomáš J. Reprezentanta Klára v letošním roce 

získala kvalifikaci na velké letadla, můžete ji u nás vidět s letounem Cessna a přeškolila se i na Zlín 226.  

Sportovní úspěchy našich juniorských reprezentantů pokračovali i v létě. Klára T. získala stříbrnou 

medaili na závodě v Toužimi. Na svém prvním závodě ve Dvoře Králové naše mladá posádka Teodor a 

Matěj ostudu neudělala a skončila na 20. místě. Hlavní závod, ke kterému směřovala letošní juniorská 

reprezentace a který navazoval na jarní soustředění juniorů ve Velkém Poříčí, byl předzávod Mistrovství 

Světa juniorů v Maďarském Szegedu. Na tento závod pod mojí taktovkou, jelo sedm juniorů získat 

představu o terénu, počasí a prostředí v místě konání MS 2019. Závod splnil očekávání, utužil 

reprezentační družstvo a po sedmi platných, kvalitních disciplínách v klubové třídě vyhrál rodák 

z Velkého Poříčí David Mach. Čeští piloti získali i bronzovou medaili, páté a šesté místo, které ze 

startovního pole 36 závodníků vybojovala členka našeho klubu Klára Teichmannová. Ve druhé třídě 

kluzáků obsadili Čeští piloti první i druhé místo. Kéž by to takto dopadlo příští rok na Mistrovství světa, 

kde naši republiku bude reprezentovat i David.  

Od 11.8.2018 jste ve Velkém Poříčí zaznamenali větší letecký pohyb. Uskutečnila se chlouba našeho 

aeroklubu, 17. ročník závodu HOP a 8. ročník PPF za účasti 41 kluzáků. Náš závod HOP je zaměřen na old 

timer kluzáky a tím je v Čechách ojedinělí. Letošní ročník se létaly tratě i 300 km dlouhé. Doplňkový 

pohár létal tratě 300 až 500 km dlouhé. Vyšlo výborné počasí pro plachtění, které dovolilo uskutečnit 

kvalitní závod, na který budou účastníci dlouho vzpomínat. Putovní pohár pro historické kluzáky zůstal 

počtvrté v řadě doma, letos zásluhou našeho člena Oldy Slavíčka. 

Důležité je, že náš provoz probíhá bezpečně bez mimořádných událostí dle pravidel pro létání a je pod 

kontrolou státního úřadu, který při osobní kontrole na našem letišti neshledal žádné problémy a 

porušování předpisů. To je zásluhou vedoucího letového provozu, malé skupinky instruktorů, a několika 

,,bafuňářů“, kteří skoro všechen svůj volný čas aeroklubu věnují. Díky nim patříme mezi dobře fungující 

spolky nejen v obci, ale vlastně v celé republice. Díky všem za snahu a vám za podporu. Více informací 

naleznete na aeroklubovém webu: http://www.lkvp.cz/  

A.T. 


