
Setkání s uživateli letiště Hradec Králové

V Hradci Králové: 08. 07. 2021

Vypracoval: Ing. P. Rind, předseda představenstva LSHK a.s.

Ing. J. Andrlík, manažer kvality a provozní bezpečnosti 
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2. Přílety a odlety mimo provozní dobu, zaznamenávání letů do aplikace. 

3. Tvar letištního okruhu, dodržování hlukových omezení, provozní záležitosti. 

4. Údržba letiště Hradec Králové v měsíci červenci a srpnu. 

5. Informace manažera bezpečnosti security.

6. Informace ke studii rozvoje letiště Hradec Králové. 

7. Prostor pro diskuzi a dotazy uživatelů. 
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1. Úvod

• V předchozích měsících byla setkání s uživateli omezena z důvodu pandemie Covid 19.

• Setkání jsou určena všem uživatelům letiště, nejsou určena pouze pro velké uživatelé.

• Cílem setkání je informovat uživatele o plánované údržbě a provozních omezeních,
plánovaných akcích a dalších záležitostech, týkající se provozu letiště Hradec Králové
a současně dát prostor uživatelům k vyjádření svých podnětů a návrhů.

• Každý z uživatelů má možnost v průběhu setkání vznést své dotazy.

• K jednání jsou zváni i zástupci komisí místních samospráv s cílem řešit případné
dotazy/podněty.
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1. Úvod

• V relativně krátké době je svoláno nové jednání s uživateli (předchozí setkání se
uskutečnilo 3.6.2021) a to z toho důvodu, že v předchozích týdnech došlo k několika
událostem, na které je třeba důrazně upozornit. Jedná se zejména o činnost uživatelů
mimo publikovanou provozní dobu letiště a množství stížnosti na činnost uživatelů ve
dnech pracovního klidu ze strany KMS v okolí letiště.
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2. Přílety a odlety mimo provozní dobu, zaznamenávání letů do aplikace. 

Stále se opakují případy, kdy uživatelé s koordinační dohodou, využívají letiště
mimo publikovanou provozní dobu, aniž by tento přílet/odlet byl zaznamenán
v aplikaci Provoz LSHK a.s.

• Aplikace je dostupná prostřednictvím www.lshk.cz (odkaz na horní liště úvodní
stránky).

• Aplikace byla v předchozích měsících upravena z důvodu zlepšení uživatelských
parametrů.

• Aplikace je dostupná i z mobilních telefonů.

• Znovu připomínáme, že využití letiště mimo provozní dobu, aniž by byl
přílet/odlet zaznamenán v aplikaci, je zpoplatněn částkou 3 000,-Kč + přistávací
poplatky + DPH.
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2. Přílety a odlety mimo provozní dobu, zaznamenávání letů do aplikace. 

V krajním případě při nedostupnosti aplikace akceptujeme oznámení o provedení
letu prostřednictvím emailové zprávy na adresu handling@lshk.cz.

Cílem není sankcionovat uživatele letiště, ale mít přehled o činnosti na letišti i mimo
standardní publikovanou dobu a naplnit požadavky předpisu L11 dod. S.

Jakékoliv dotazy k aplikaci Vám zodpoví pracovníci služby handling nebo
Ing. J. Farkaš, Ing. J. Andrlík.
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3. Tvar letištního okruhu, dodržování hlukových omezení, provozní záležitosti. 

Stále se množí stížnosti zejména z obce Rusek na přelétávání této obce při letu po letištním
okruhu. Pokud je to z provozního hlediska možné, obci se vyhýbejte, nepřelétávejte ji.

Apelujeme na dodržování výšky na letištním okruhu (pokud je to provozně možné).

Při plánování Vašich leteckých akcí (vyhlídkových letů, zážitkových letů), zvažujte termíny
jejich realizace. Kritickými dny jsou neděle a státní svátky. Doporučujeme tyto záměry včas
prodiskutovat s LSHK a.s.

V případě nácviků visení vrtulníků je nutné dodržet stanovený prostor, případně změnu
prostoru visení oznámit.
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4. Údržba letiště Hradec Králové v měsíci červenci a srpnu. 

V termínu od 13.7. do 16.7.2021 bude opět uzavřena RWY 15L/33R v čase od 06:00 hod
LOC do 12:00 hod LOC a to z důvodu sekání travního porostu v pásech dráhy a opravy
dilatačních spár. Sledujte zprávu NOTAM a dbejte pokynů stanoviště RADIO.

V termínu od 28.7. do 29.7.2021 nebude poskytována služba RADIO z důvodu
modernizace technického vybavení stanoviště RADIO. V tyto dny nebudou možné lety
specifikované v L11 dod. S (výcvikové lety na okruhu, aerovleky, výsadkové lety atd.)

V termínu od 23.8 do 27.8.2021 bude uzavřena RWY 15L/33R z důvodu čištění. Přílety
a odlety budou realizovány v nejnutnějších případech po předchozím projednání s LSHK a.s.

Změny termínů těchto akcí jsou vyhrazeny z důvodu vývoje počasí. 
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5. Informace manažera bezpečnosti (security) 

- Přijímaná opatření k COVID 19 (NOTAM + PČR).

- Zvýšená bezpečnostní opatření vzhledem k akci „ŠKODA AUTO“.

- Kamerový systém letiště.

- Zahájení školení A2, 3  (nejbližší školení 4. a 5.8.2021 od 8:30 na budově č.69 – kanceláře 
LSHK).
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6. Informace ke studii rozvoje letiště Hradec Králové 
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7. Prostor pro diskuzi uživatelů letiště a návrhy termínů dalšího setkání. 

Termíny setkání do konce roku:  čtvrtek 30.09.2021, úterý 30.11. 2021. 

Čas setkání: v 10:00 hod. 

Místo bude vždy včas upřesněno. 
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