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Nové letiště
pod hradem Lipnice
Slunné počasí babího léta v sobotu 1. října vytvořilo krásnou
kulisu pro aviaticky významnou událost v srdci čarokrásné
Vysočiny. U obce Kejžlice bylo otevřeno nové letiště (plocha
SLZ), které tam díky svému nadšení za necelý rok intenzivní
práce vybudoval Ing. Miloš Kovář.

udělat si představu o variabilitě ultralehkých
letounů určených k létání pro radost.
Přítomní piloti svou letovou činnost prováděli
zodpovědně, jak se na správný slet sluší a patří, a veřejnost se tak mohla přesvědčit, že létání je krásný a doslova povznášející sport. Tento
zážitek si mohli vážní zájemci dopřát i v podobě seznamovacího letu vrtulníkem Robinson
R-44 společnosti Blue Sky Service.
Sobotní podvečer s posledními záchvěvy letního počasí před příchodem frontálního systému byl zpestřen vzletem horkovzdušného
balónu. Efektní tečka za vydařeným dnem
na novém letišti.
Hezkému letišti i jeho provozovateli nezbývá než popřát bezproblémové fungování
s korektními sousedskými vztahy s okolím
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Majitel letiště vítá pilota ultralehkého Spacewalkeru

na létajících strojích desítky lidí z okolních
vesnic a měst.
Za dobu konání sletu se na ploše vystřídalo
přes pět desítek letadel od UL klasiky, kterou
je LK-2 Sluka přes Minimaxe až po moderní
brusy typu Dynamic, Bristell, VL-3 či Sting.
Pro návštěvníky - laiky příjemná příležitost

a samozřejmě vyrovnaný počet bezpečných
vzletů a přistání.
Pěknou reportáž z celého dne natočil kameraman a zpravodaj ze Světlé nad Sázavou
Jan Šafránek a je možno ji zhlédnout v databázi snímků na jeho proﬁlu „kenarfas“
na serveru youtube. ■

Plné stání před hangárem, jehož
základem jsou překvapivě dva
standardizované kontejnery
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ěkná travnatá VPD s rozměrem
650 x 40 metrů se nachází v nadmořské výšce 486 metrů. Vzhledem
ke speciﬁckým podmínkám místního terénu
se jedná o jednosměrnou dráhu, přičemž pro
přistání se používá 17 (sedá se do mírného
svahu), pro vzlet potom dráha 35. Členité okolí může při větrném počasí vytvářet
mechanické turbulence, proto je třeba být
ve střehu jak na ﬁnále, tak po vzletu. Volací
znak je Kejžlice rádio 134,825.
Slavnostnímu otevření jsem byl přítomen
od ranních hodin, kdy se již na stojánce
nacházelo několik letounů hostů, kteří dorazili v páteční podvečer. Během dopoledne
postupně přilétali další ultralehké stroje
a připravená plocha pro jejich odstavení se
rychle plnila. Nejen pro piloty, ale i místní
obyvatele bylo nachystáno příjemné zázemí s kvalitním občerstvením. Během dne
přišly obhlédnout techniku báječných mužů
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