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1

PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1

V zimním období není zajištěno odklízení sněhu.

1.2

Letiště leží pod TMA Vodochody. V provozní době AD PRAHA/Vodochody je maximální
výška v ATZ LKSZ bez koordinace 2000 ft AMSL. Přílety a odlety se musí provádět s
ohledem na blízkost CTR Vodochody.

1.3

Okruhy provádět na východ, pokud Poskytování informací známému provozu nestanoví
jinak.

1.3.1

Výška letu po okruhu je 1600 ft / 488 m AMSL.

1.4

Postupy pro omezení hluku

1.4.1

Z důvodu omezení hlukové zátěže provádět přílety, odlety a lety po okruhu s letouny
(včetně sportovních létajících zařízení) mimo zástavbu blízkých obcí Sazená, Loucká
a Ledčice.

1.5

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

1.6

Výcvikové lety po okruhu jsou pro cizí provozovatele bez předchozí domluvy zakázány.

2

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

2.1

Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce na vyžádání 24 HR
předem.

2.2

Mimo provozní dobu jsou přílety a odlety na/z letiště povoleny jen po předchozí
konzultaci s provozovatelem letiště (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).

2.3

Využití AD pro VFR noc je možné pouze po předchozím souhlasu provozovatele AD a
po ověření provozuschopnosti AD, světelného zabezpečovacího zařízení a seznámení
s místními podmínkami provozu.

2.4

RWY 15L/33R je vybavena pro noční provoz dvěma řadami nadzemních návěstidel.
Způsob použití: na vyžádání.

2.5

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

3

POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

3.1

Přistávací poplatky

Za tunu MTOW

3.2

100,00

Parkovací poplatky

Za den a tunu MTOW

První 3 hodiny zdarma.

VFR příručka - Česká republika

100,00
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Poplatky za použití letiště cestujícími
NIL
Konec kapitoly

VFR příručka - Česká republika

