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PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1

Omezení vzhledem k blízkosti LKPR.

1.1.1

Letový provoz v Letištní provozní zóně (ATZ) a v pracovním prostoru LKBU má omezení
vyplývající z vazby na CTR Ruzyně, TMA I Praha a TMA II Praha.

1.1.2

Mimo publikovanou provozní dobu nebo v případě, že není aktivováno Poskytování
informací známému provozu, nesmí cizí letadla provádět místní provoz. Povolen je
pouze jednotlivý přílet a odlet.

1.1.3

Přílety, odlety a místní provoz bez radiového spojení je možný pouze po dohodě s
provozovatelem letiště.

1.1.4

Veškerý provoz motorových padákových kluzáků je v zoně ATZ možný pouze jižně od
osy RWY 10R/28L a současně vně okruhu RWY 10R/28L, přičemž není vyžadováno
oboustranné rádiové spojení.

1.1.5

Provoz všech vrtulníků, včetně příletů a odletů, s výjimkou leteckých činností pro potřeby
státu a letecké záchranné služby, je možný pouze po dohodě s provozovatelem letiště.

1.2

Použití RWY

1.2.1

RWY 10R/28L - letouny, ultralehké letouny, vrtulníky, motorizované kluzáky.

1.2.2

RWY 10L/28R - kluzáky, ultralehké kluzáky.

1.3

Letištní okruhy:
- RWY 10R - pravé
- RWY 10L - levé
- RWY 28L - levé
- RWY 28R - pravé

1.3.1

Výška letu po okruhu je 2500 ft/750 m QNH.

1.4

Hlukové omezení

1.4.1

Okruh je z důvodu snížení hlukové zátěže obce Kozolupy upraven tak, aby se s výjimkou
školních a výcvikových letů a eventuálních výjimečných případů, v maximální možné
míře vyhnul obci, při zachování bezpečnosti vzletu a přiblížení.

1.4.2

Místní provoz ultralehkých letadel (sportovních létajících zařízení) a motorových letadel
po 1700 UTC není povolen, možný je pouze přílet nebo odlet.

1.4.3

Přiblížení na RWY 28L provádět:
a) kurzem 312 a pak levou zatáčkou na kurz 282 (prioritně)
b) kurzem 282 (výjimečně)

1.4.4

Vzlety z RWY 10R provádět:
a) kurzem 102 a po vzletu pravou zatáčkou na kurz 132 (prioritně)
b) kurzem 102 (výjimečně)

1.5

Upozornění na možnost odstřelů hornin:
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V blízkosti LKBU je situován Lom Čeřinka. V době odstřelů v lomu jsou velitelé letadel
povinni dbát zvýšené opatrnosti. Aktuální rozvrh plánovaných odstřelů je k dispozici na
http://www.akberoun.cz nebo na
+420 311 702 346,
+420 311 702 111.
1.6

V zimním období není zajištěno odklízení sněhu.

1.7

Vzhledem k travnatému povrchu RWY možnost omezení po větších deštích.

2

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

2.1

Poskytování informací známému provozu pouze v českém jazyce, anglický jazyk pouze
na vyžádání 24 hod. předem.

2.2

Přílet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m, nebo maximální šířkou
trupu větší než 2 m je povolen pouze po předchozí domluvě s provozovatelem letiště
(zajištění záchranné a protipožární služby).

3

POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

3.1

Přistávací poplatky

Kluzák

10,00

Ultralehká letadla

25,00

Jednomotorová letadla

50,00

Vícemotorová letadla, AN-2 a letadla nad 2500 kg

100,00

3.2

Parkovací poplatky

Za každou další i započatou hodinu

2,00

Za každý i započatý den

50,00

Hangár

200,00

První hodina zdarma
3.3

Poplatky za použití letiště cestujícími
NIL
Konec kapitoly
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