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2.23.1

2.23.1

ORNITOLOGICKÁ SITUACE

ORNITOLOGICAL SITUATION

2.23.1.1
V prostoru letiště Kbely a v nejbližším okolí se
nenacházejí žádná stálá hnízdiště ptactva. V zimních
měsících je zjištěn zvýšený výskyt havranů, kteří v ranních
hodinách přelétávají z jihu k sídlištím na sever od letiště a v
odpoledních hodinách se vracejí zpět do prostoru Říčan. V
okrajových částech Prahy se vyskytují hrdličky a holubi, kteří
v době sběru potravy zalétávají do prostoru letiště. V době
kosení trávy na letiště přilétávají rackové.

2.23.1.1
No permanent nests on Kbely aerodrome
territory and closest neighbourhood. In winter higher
occurance of rooks is observed. They migrate from south to
housing estates north of aerodrome in the morning and arrive
back to Říčany area in the afternoon. The pigeons and
turtle-doves occured at Prague peripherials which interfere
aerodrome area when searching food. Gulls fly in when grass
mowing takes place.

2.23.1.2

2.23.1.2

Denní intervaly zvýšeného výskytu ptáků:

Intenzívní výskyt
Intensive incidence

migrující ptáci
migrating birds

Daily intervals of bird increased incidence:

JAN - MAR

APR - JUN

JUL - SEP

OCT - DEC

0600-0900
1400-1700

0600-1000

0700-0900
1500-1700

0700-1000
1500-1600

havran
rook

racek, holub, hrdlička
gull, pigeon, turtle-dove

racek, holub, hrdlička
gull, pigeon, turtle-dove

havran
rook

2.23.1.3
Průměrná letová hladina ptactva je 0-100 m AGL,
výjimečně 200 m.

2.23.1.3
Average bird flight level is 0-100 m AGL,
exceptionaly 200 m.

2.23.1.4
THR 06.

Místa největšího výskytu ptactva jsou 0-500 m za

2.23.1.4
Localities with the greatest bird concentration are
0-500 m behind THR 06.

2.23.1.5

V době ohrožení letů je zajištěno plašení ptactva.

2.23.1.5
Bird flushing is arranged when possibility of
hazard occures.

2.23.2

POSTUPY PRO PROVÁDĚNÍ LETŮ NAD
PRAHOU

2.23.2

PROCEDURES FOR FLIGHTS ABOVE
PRAGUE

2.23.2.1
Za účelem snížení zatížení životního prostředí
leteckým hlukem, emisemi, vibracemi a k minimalizaci rizika
škod způsobených vysazením pohonné jednotky se stanovují
následující podmínky pro provádění letů nad městem Praha:

2.23.2.1
To limit the environmental impact of the noise,
emissions and vibrations of air traffic and to minimize the risk
of aircraft engine failure the following conditions for aircraft
operation above Prague are applied:

2.23.2.1.1 Veškeré lety mohou být prováděny pouze
v souladu s implementovanou třídou vzdušného prostoru
v C TR Ru zy n ě, TM A Pra ha, M CTR/ M TM A Kbel y a
příslušnými ustanoveními předpisu L2 (Pravidla létání),
zejména ust. 3.1.1, 3.1.2 a 4.6, písm. a), přičemž vodní
plochy, hřiště, parky a dopravní komunikace se nepovažují za
nouzové plochy.

2.23.2.1.1 All flights shall be conducted solely in
accordance with the airspace classes implemented in Ruzyně
CTR, Praha TMA, Kbely MCTR/MTMA and the relevant
provisions of L2 - Pravidla létání (Annex 2 - Rules of the Air)
regulation, esp. with 3.1.1, 3.1.2 and 4.6 a), when water
surfaces, playgrounds, parks and roads are not considered
as emergency areas.

2.23.2.1.2 Navíc byl zřízen prostor LK R9 s omezeným
režimem vstupu, konstruovaný tak, aby v případě vysazení
pohonné jednotky za letu prováděném v jeho horní hranici
bylo možné bezpečně dosáhnout plochy mimo hustě
zastavěná obydlená místa.

2.23.2.1.2 The LK R9 area with a restricted entry system
was also established. It is designed so that in case of engine
failure occurring in the course of a flight conducted in the
upper limit of the airspace the surfaces outside the congested
areas of the city could be reached.
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LKKB AD 2-19

Letištní mapa - ICAO
Aerodrome chart - ICAO

AD 2-LKKB-RNAV STAR RWY 24

Mapa RNAV standardních přístrojových příletů (RNAV STAR) - ICAO RWY 24
RNAV Standard Arrival Chart - Instrument (RNAV STAR) - ICAO RWY 24

LKKB AD 2-37-1

Mapa přiblížení podle přístrojů - ICAO ILS RWY 24
Instrument Approach Chart - ICAO ILS RWY 24

LKKB AD 2-37-3

Mapa přiblížení podle přístrojů - ICAO NDB RWY 24
Instrument Approach Chart - ICAO NDB RWY 24

AD 2-LKKB-VFRC

Mapa příletů a odletů za VFR
VFR Arrivals and Departures Chart

LKKB AD 2-43

Mapa minimálních nadmořských výšek pro poskytování přehledových služeb ATC
ATC Surveillance Minimum Altitude Chart
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