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1

PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1

Odklízení sněhu není zajišťováno.

1.2

Letištní okruhy
- RWY 07 R pravé
- RWY 25 R levé
- RWY 07 L pravé
- RWY 25 L levé
Výška letu po okruhu je 1920 ft / 580 m AMSL.

1.3

Hluková omezení

1.3.1

Přílety a odlety provádět mimo zástavbu města a přilehlé obce.

1.4

2 km jižně AD Slaný je CTR Ruzyně.

1.5

Okruhy na letišti Slaný provádět pouze na jih tak, aby nebylo narušeno CTR Ruzyně.

1.6

AD Slaný se nachází pod TMA I Praha. MAX výška nad letištěm je 1000 ft/300 m AAL.

1.7

Přílet letadla bez obousměrného radiového spojení je možný pouze po předchozí
dohodě s provozovatelem letiště.

1.8

Před přistáním na RWY 25L/R musí být nad silnicí minimální výška 20 m (60 ft). Z tohoto
důvodu je trvale posunut práh dráhy RWY 25L/R o 100 m. Trvale posunutý práh RWY
25L/R je vyznačen prahovými značkami a praporky. Délka použitelná pro přistání (LDA)
je 660 m. Pro vzlety je RWY 25L/R bez omezení a to v původní délce použitelné pro vzlet
(TODA) 790 m. V provozní době je vytyčováno přistávací T vlevo od RWY v pouřívání.

1.9

Po tání sněhu nebo po dlouhotrvajících deštích lze očekávat nezpůsobilost provozní
plochy.

2

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

2.1

Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce na vyžádání předem.

2.2

Mimo provozní dobu jsou přílety na LKSN povoleny jen po předchozí konzultaci s
provozovatelem letiěště (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).

2.3

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

3

POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

3.1

Přistávací poplatky

Letouny

200,00

Ultralehká letadla

100,00

Mimo publikovanou provozní dobu letiště

500,00
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Slaný

Parkovací poplatky

Za hodinu a tunu MTOW

3.3
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3,00

Poplatky za použití letiště cestujícími

Cestující

60,00

Konec kapitoly

VFR příručka - Česká republika

