
Výlet na letiště v Ruzyni 

 

V sobotu 26.4.2014 se za překrásného počasí uskutečnil výlet naší územní 

skupiny do Prahy na komentovanou exkurzi po zázemí Letiště VH v Ruzyni. 

Maximální počet účastníků skupiny (45), striktně stanovený vedením letiště, 

jsme nejen hravě dosáhli, ale dokonce i "nepatrně" překročili. Dychtivé oči 

přítomných dětí, resp. vnoučat a (slovenský) šarm našeho předsedy, jinak 

přísnou průvodkyni (původem Slovenku) obměkčily tak, že celá skupina poté 

mohla v terminálu č. 3 vyslechnout úvodní přednášku o všem zajímavém z 

historie pražského letiště. Před vlastní prohlídkou jsme prošli přísnou 

bezpečnostní kontrolou (někteří, prý „náhodně vygenerovaní“, ještě přísnější), 

na jejímž konci nám bylo umožněno nastoupit do letištního autobusu. Po 

nasednutí vyjel autobus provozními prostory kolem vládní letištní budovy a 

hangárů k terminálům č. 1 a 2, kde jsme pozorovali tankování a nakládání, 

případně vykládání zavazadel z letadel. Po vysvětlení těchto procesů a 

dostatečném vysledování všech možných detailů na letadlech přejel autobus do 

těsné blízkosti hlavní startovací a přistávací dráhy. Zde jsme za velmi 

fundovaného výkladu naší průvodkyně více než půl hodiny sledovali, 

fotografovali a filmovali startování či přistávání letadel různých typů a velikostí. 

Poté jsme se vrátili zpět před terminály č. 1 a 2, kde autobus projížděl tak blízko 

letadel připravujících se k odletu, že by bývalo bylo téměř možné dotknout se 

jich nataženou paží z otevřeného okna, pokud by taková okna měl. Závěrem 

nám zbývalo už jen projet kolem věže leteckých dispečerů, prohlédnout si 

hasičskou základnu a středisko biologické ochrany  před ptáky a pozemní 

havětí.  V průběhu celé prohlídky probíhala, zejména pro malé ratolesti, soutěž 

ve stylu pozorně poslouchej a dívej se. Ten, kdo správně odpověděl, byl 

spravedlivě odměněn hezkými obrázky s leteckými motivy. Exkurze utekla jako 

voda a podle ohlasů přítomných stála za to. Škoda, že blížící se čtvrtá hodina 

odpolední nás donutila odřeknout přislíbenou návštěvu u místních kolegů 

z cizinecké policie. Věříme, že jsme se všichni s  Prahou loučili s pocitem 

příjemně a zajímavě  prožitého dne.  

                                                                                                                                 

Za očité návštěvníky podle předlohy Jardy Antoše 

 zpracoval Vítězslav Šmídl 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


