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Přistávací dráha na letišti v Životicích v roce 1948

LETIŠTĚ NA ÚZEMÍ DNEŠNÍHO
MĚSTA HAVÍŘOVA
Po roce 1945 se začalo opět probouzet na
Těšínsku československé letectvo, které bylo
v průběhu války v útlumu. Na území dnešního
města Havířova tomu nebylo jinak a postupně zde
vznikly tři letištní plochy za účelem výcviku
sportovního létání a pořádání leteckých dnů.
První přistávací plocha vznikla v Dolních
Bludovicích u bývalého starého dvora nedaleko
řeky Lučiny. V prostoru ulic Na Důlňáku a Na
Prostředňáku byl postaven dřevěný hangár
s nápisem Aeroklub Suchá, dílna a další potřebné
příslušenství. Z letadel zde byly k dispozici
2 větroně, pár kluzáků a jeden motorový letoun
značky Piper. Cvičilo zde okolo 30 chlapců, kteří po
zvládnutí počtu startů a cviků mohli získat zkoušky
A, B a C. K tomu samozřejmě průkaz pilotaplachtáře. Prvním instruktorem byl pan Ludvík
Klimsza z Dolních Bludovic.
Druhé letiště bylo postaveno na provizorní ploše
v Prostřední Suché v roce 1946. Pro konání prvního

Rubrika - Havířovské sochy

LETADLO
Málokdo si už vzpomene, že v zahradě
mateřské školy za restaurací Lučina
stávalo také jedno letadlo. Fotografie
pochází z roku 1966 (soukromý archiv
Radima Prokopa)
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LETIŠTĚ NA ÚZEMÍ DNEŠNÍHO MĚSTA
HAVÍŘOVA
nedaleko
leteckého
dne
byl
Kulturního domu Dolu Dukla
upraven travnatý pozemek pro
přistávání motorových letadel. Tato
akce měla velkolepou reklamu
formou plakátů a také přilákala
velkou spoustu diváků, kteří mohli
shlédnout akrobatická čísla, průlety
plachtařů a několika motorových
dvouplošníků.
V roce 1947 bylo rozhodnuto
o přesunu letiště z Dolních Bludovic
na rozsáhlou plochu v Životicích
nedaleko zámku do míst dnešních
jabloňových sadů. Bylo to strategické
rozhodnutí z důvodu dalšího rozvoje
plachtařů pro celé Těšínsko. Po
přestěhování se započalo s výstavbou
nového zděného hangáru na okraji
životického lesa. Letištní plocha měla
na délku 1300 metrů a na šířku 500
metrů. Postupně se také zvýšilo
vybavení
na
čtyři
kluzáky,
tři větroně a motorové letadlo. Zvýšil
se
počet
výcvikových
kursů
a v zámečku byl k tomu zřízen
internát v týdenním a dvoutýdenním
cyklu. V roce 1948 se v Životicích
konal
velkolepý
letecký
den
pořádaný
Aeroklubem
Suchá,
kterého se účastnil i velitel letectva
generál Vicherek. Tímto došlo i ke
slavnostnímu oficiálnímu otevření
letiště pro veřejnost. Další a taky
poslední letecký den se konal v roce
1949. V tomto roce došlo k útěku
několika plachtařů do zahraničí,
a proto byly veškeré aktivity téměř
zastaveny. Životické letiště osiřelo,
chátralo a postupně se změnilo
v jabloňový sad. Dnes již není po něm
žádná zmínka.
(Kamil Křenek)

Letecký výcvik na letišti v Dolních Bludovicích (soukromý archiv V. Firly)

Letecký den uspořádaný na letišti v Prostřední Suché (soukromý archiv V. Firly)

Letecké slavnosti na letišti v Životicích (soukromý archiv V. Firly)
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