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Tisková zpráva 
Liberec uvažuje o využití letiště  

pro civilní dopravu 

Liberecké letiště by mohlo v budoucnu sloužit civilní dopravě, což by znamenalo přínos nejenom 

místnímu průmyslu. Město se rozhodlo spojit síly s ostatními letišti a na radnici uspořádalo 

workshop pro vlastníky a provozovatele regionálních letišť se statutem mezinárodního letiště. 

Společně řešili zásadní otázky týkající se financování, bezpečnosti a zajišťování nabídky. Výsledkem 

akce je Memorandum, které proklamuje zájem o další pravidelné konzultace na úrovni vlastníků a 

provozovatelů letišť.  

Vedení Liberce pozvalo k setkání představitele letišť z Hradce Králové, Pardubic, Karlových Varů, Ústí 

nad Labem, Jihlavy, Českých Budějovic a Ostravy a samozřejmě zástupce libereckého Aeroklubu. 

Pozvání přijal i Antonín Kazda, významný odborník v oblasti letecké dopravy a člen představenstva 

Letiskové spoločnosti Žilina.  

„Pro nás byla důležitá účast Antonína Kazdy, který se ztotožnil s naším názorem, že pro oblasti, kde 

jsou průmyslové zóny, je důležitý provoz regionálního letiště, což je právě případ krajského Liberce. 

Profesor Kazda jasně dokladoval přínos leteckého spojení v návaznosti na zmíněný průmysl, 

zaměstnanost a turistické možnosti,“ řekl náměstek primátora pro technickou správu majetku města 

Tomáš Kysela. „Zároveň bych chtěl ubezpečit, že město bude s místním Aeroklubem nadále 

spolupracovat a liberecké letiště bude stále sloužit i pro sportovní létání a parašutismus,“ dodal.  

V rámci koncepce rozvoje letecké dopravy v ČR se postupně daří obnovovat civilní provoz na větším 

množství letišť, rozšiřovat služby pro cestující, zvyšovat zaměstnanost v oblastech umístění 

regionálních letišť, zvyšovat obchodní, podnikatelskou i rekreační nabídku. Letecký provoz je dnes 

standardní součástí dopravní infrastruktury. Představuje významnou úsporu času pro soukromé 

podnikatele a společnosti.  

Liberecké letiště potřebuje vybudovat zpevněnou plochu a rozšířit zázemí. Podobně je na tom 

regionální letiště v Ústí nad Labem. „Setkání ukázalo na nutnost spolupráce letišť. Když se spojíme, 

tak budeme mít širší možnosti získání finančních prostředků pro rozvoj. Společně chceme usilovat o 

optimální legislativní dopad na provoz těchto letišť,“ doplnil Tomáš Kysela. 

 

 

 

 

 

 

 



Kontakt pro média: 

Jan Král 

referent propagace a komunikace s veřejností 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 

   

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
mobil: +420 733 618 706 

tel.: +420 485 243 183 

e-mail: kral.jan@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

www.facebook.com/cityliberec 
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