
Setkání s uživateli letiště Hradec Králové

V Hradci Králové: 24. 03. 2022

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

Ing. J. Andrlík, manažer kvality a provozní bezpečnosti 

Ing. T. Kvítek, manažer bezpečnosti (security) 



Program jednání 

1. Informace z letového provozu a služby handling. 

2. Informace manažera bezpečnosti. 

3. Údržba letiště v roce 2022, klíčové projekty. 

4. Aktualizace obchodních podmínek s účinností od 01.04.2022. 

5. Plánované akce na letišti Hradec Králové. 

6. Různé a diskuze. 
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1. Informace z letového provozu a služby handling. 

• Správné využívání aplikace pro avizování letů mimo provozní dobu a v době kdy
nejsou poskytovány informace známému provozu (avizováno NOTAMem) – viz.
text koordinační dohody.

• Způsob organizace nočního létání jednoho / více uživatelů (koordinační dohovory,
typová různorodost).

• Výsadkový provoz a provoz aerovleků v jarním a letním období (obsazení TWY D –
viz čl. 2.12 LŘ, hluková omezení atd.).

• Motorové zkoušky letadel provádět pouze na velké stojánce mimo M2 a M3
(v případě nedostupné plochy na velké stojánce v prostoru M1)!

• Prostor bývalé stojánky APN S (prostor mezi hangáry HLS, Praga Avia a
TL Ultralight) – provoz pouze bez spuštěné pohonné jednotky!! Nebezpečí
poškození majetku (hangáry, vozidla) a osob od odletujících kamínků. Prostor
vymezen červenou čárou.

3



1. Informace z letového provozu a služby handling. 

• Kategorie hasičské a záchranné služby na LKHK (vysvětlení stavu a požadavku
předpisu L14 hl. 9).

• Dodržování včasného podávání žádostí na zvýšení FIRE CAT.

• Dodržování včasného podávání žádostí dle obchodních podmínek s účinností od
1.1.2022 pro přílety/odlety a noční létání.

• Informace o zrušení povinnosti podávání informací a vyplňování příletových
formulářů ze zemí EU a Schengenského prostoru, zrušení povinnosti neplatí pro
všechny státy mimo EU a Schengenského prostoru.
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2. Informace manažera bezpečnosti. 

Školení: 

Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (Aktualizace) A2, A3

Platnost 2 roky. Termíny na www.lshk.cz. Obvykle 1-2 x do měsíce.

Vydávání LIP a VP:  

Vydání LIP a VP podmíněno školením A2,3 a doložením oprávněné potřeby vstupu 
do NČL. Již probíhá vydávání nových vzorů LIP a VP pro rok 2022.
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Závěry mimořádného zasedání LVB ve věci situace na Ukrajině. 

V současné době se jedná o nestandardní situaci, která se stále vyvíjí, bezprostřední
bezpečnostní riziko zatím nehrozí, ale je potřeba zvýšená pozornost okolí a všech
uživatelů letiště.

Město Hradec Králové ubytovalo na budově č. 154 31 UA občanů, byla jim
poskytnuta i materiální humanitární pomoc, zatím se nepředpokládají další
ubytované osoby na letišti Hradec Králové. Z důvodu jejich pohybu po LKHK, je
potřeba zvýšená pozornost pro všechny.

Upozornění od Celní správy na Nařízení Rady (EU) 2022/345 ze dne 1. března 2022:

Článek 5i 1. Zakazuje se prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet eurobankovky
do Ruska nebo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku,
včetně vlády a ruské centrální banky, nebo pro použití v Rusku. 2. Zákaz stanovený v
odstavci 1 se nevztahuje na prodej, dodávky, převod nebo vývoz eurobankovek,
pokud je takový prodej, dodávky, převod nebo vývoz nezbytný pro: a) osobní
potřebu fyzických osob cestujících do Ruska nebo jejich nejbližších rodinných
příslušníků, kteří cestují s nimi, nebo b) oficiální účely diplomatických nebo
konzulárních misí či mezinárodních organizací v Rusku požívajících výsad podle
mezinárodního práva.
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3.  Údržba letiště v roce 2022-klíčové projekty. 

• Stav TWY A: v roce 2019 byl na Odbor správy majetku města Hradec Králové
adresován požadavek na zahájení opravy TWY a APN S. Na základě této žádosti byl
Radou města Hradec Králové zadán požadavek na výběr dodavatele projektové
dokumentace. Vybraný zpracovatel projekčních prací zahájil projektové práce na
podzim roku 2020. Doposud se z mnoha důvodů nepodařilo projektové práce
dokončit a alokovat finance na komplexní opravu. V současné době již není možné
čekat na komplexní opravu, která bude při současných cenách stavebních prací
natolik vysoká, že se finanční zdroje budou hledat velmi obtížně.

• Na základě současného stavu a nutnosti alespoň havarijních oprav, vytipovaly
LSHK a.s. rozsah ploch, které vyžadují nezbytnou opravu, tzn. odstranění asfaltové
vrstvy a nanesením nové asfaltové vrstvy. Celkem je vytipováno více jak 3 000m2

ploch určených k opravě.
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3.  Údržba letiště v roce 2022-klíčové projekty. 

• Oprava se v současné době nebude týkat plochy APN S.

• Předpokládaný termín realizace: v současné době probíhá koordinace se
zhotovitelem (Technické služby Hradec Králové), nicméně naší snahou je směřovat
realizaci opravy do období teplého a stabilního počasí, což bude cca červen
/červenec 2022. Konkrétní časový harmonogram upřesníme po dokončení
koordinačních dohovorů a vyřešení všech nezbytných obchodních záležitostí.

• S uživateli bude koordinován časový harmonogram a provozní opatření. Naší
snahou bude zajistit fungování letiště a všech uživatelů LKHK, nicméně nelze
vyloučit krátkodobé omezení provozu letiště.
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3.  Údržba letiště v roce 2022, klíčové projekty. 

• V současné době je nastaveno preventivní opatření k zabránění poškození
letadlové techniky v podobě zvýšeného dohledu nad kritickými místy ze strany
pracovníků služby handling a 1x týdně je nařízeno detailnější strojní čištění ze
strany oddělení logistiky.

• Vodorovné značení TWY: Na projekt dílčí opravy TWY A bude navazovat obnova
vodorovného značení TWYs. Současně proběhne odstranění stávajícího znaku
heliportu na TWY C a bude zakreslen nový tvar dle současného požadavku
předpisu L 14.

• Naší snahou bude realizovat vodorovné značení reflexní barvou pro zlepšení
viditelnosti značení při nočním provozu. Časový snímek bude blíže komunikován s
uživateli letiště po výběru zhotovitele. Opět nelze vyloučit krátkodobé omezení
provozu.
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3.  Údržba letiště v roce 2022, klíčové projekty. 

Oprava dilatačních spár RWY 15L/33R.

V období, kdy bude stabilní teplé a suché počasí, bude probíhat oprava dilatačních
spár na RWY 15L/33R. Bude se jednat o uzavírky RWY 15L/33R na cca ½ dne.
Termíny budou předem oznámeny.

V průběhu roku bude dále probíhat běžná údržba letiště ve smyslu údržby
travnatých ploch, pásů RWY atd. Omezení budou oznamována standardní cestou
tzn. emailem, publikací na webu a zprávou NOTAM.

Údržba ÚLÚ: Upozorňujeme nájemce na plnění povinnosti ve věci sekání travního
porostu na podnajatých Úlech a to 2 x ročně. V případě neplnění této povinnosti,
zajistí údržbu LSHK a.s. a podnájemci bude údržba travního porostu vyfakturována.
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4.  Aktualizace obchodních podmínek s účinností od 01.04.2022. 

„Neschválené využití letiště mimo provozní dobu“ se vztahuje na tyto případy: 

a) Pilot letadla využije letiště Hradec Králové pro přílet/odlet v mimo publikovanou
dobu uvedenou ve VFR příručce a v době, kdy je avizováno zprávou NOTAM, že
nejsou poskytovány informace známému provozu, a to bez předchozího schválení
provozovatelem letiště.

b) Pilot letadla využije letiště Hradec Králové v rozporu s ustanovením leteckého
předpisu L14 hl. 9 čl. 9.2.5 a Tab. 9-1.

c) Pilot letadla využije letiště Hradec Králové v rozporu s ustanovením leteckého
předpisu L6/I dodatek I Tab. I-1-1 a Tab. I-1-2.

d) Uživatel letiště využije letiště v rozporu podmínkami uvedenými v koordinační
dohodě uzavřené na daný rok.
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4.  Aktualizace obchodních podmínek s účinností od 01.04.2022. 

Upřesnění obchodních podmínek bude publikováno na webu LSHK a.s. a současně dojde

k publikaci ve VFR příručce v nejbližším možném publikačním termínu.

Obchodní podmínky noční výcvikové létání na okruzích:

V předchozích týdnech byly zaznamenány dva případy, kdy pracovníci LSHK a.s. při

komunikaci se zákazníkem požadovali po zákazníkovi v případě zařazení do již objednaného

nočního létání v době kratší než 24 hodin před zahájením nočního výcvikového létání,

příplatek 100% k základní ceně nočního výcvikového létání. Na základě prověření celé

situace bylo zjištěno, že tento požadavek byl v rozporu se všeobecnými obchodními

podmínkami publikovanými na www.lshk.cz. Ze strany ředitele LSHK a.s. byla nařízena

kontrola všech nočních létání od začátku roku 2022. Případné chyby ve fakturaci budou se

zákazníky řešeny. Za vzniklé chyby se předem omlouváme.
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5.  Plánované akce na letišti Hradec Králové 

Akce Rock for People 2022

Termín od 15-18.6.2022, příprava cca od 14-21.06.2022.

Škoda Auto a.s. – uskladnění nedokončených vozidel

Probíhají intenzivní jednání, předpoklad zahájení spolupráce od 01.05.2022 do 31.12.2022.
Bližší informace budou včas předány uživatelům letiště.

Den otevřených dveří letiště HK.

Původně uvažovaná propagační akce letiště bude v současné době zrušena s cílem věnovat
maximum úsilí opravám TWYs a obnově horizontálního značení. LSHK a.s. zvolí participaci
na akci „Kašpárek v rohlíku“, kterou pořádá Park 360 s.r.o. v měsíci září 2022.
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5.  Plánované akce na letišti Hradec Králové 

Open Skies for Handicapped – akce v roce 2022 zrušena.

CIAF 2022 – akce v roce 2022 zrušena.
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6.  Různé a diskuze 

LSHK a.s. byly zařazeny do projednávání návrhu urbanistického řešení rozvoje
sektoru sever, zpracovatel AFRY CZ s.r.o.

Uvedená studie má definovat limity území, možnosti rozvoje, ekonomické
zohlednění. Prezentace proběhne 6.4.2022.
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6.  Různé a diskuze 

V rámci diskuze bylo dále řešeno:

a) Podnět ze strany Ing. Podolského na vývoj aplikace na evidenci stížností na hluk z
letového provozu. Cílem aplikace je evidovat stížnosti na případné porušování
pravidel provozu v ATZ LKHK, dále tyto podněty ze strany LSHK a.s.
vyhodnocovat a závěry budou sloužit pro případná jednání se zástupci města HK,
na které se obracejí zástupci KMS ohledně neustálého porušování pravidel létání.
LSHK a.s. připraví návrh aplikace a projedná cenovou náročnost s dodavatelem IT
služeb.

b) Vznesen podnět na chování některých pilotů, kteří nepatřičně komentují dění
v ATZ a komunikaci zbytečně zahlcují.

c) Diskutována opatření v případě provozu na RWY 15R a pohybu provozu na
TWY D – možná kolize.
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6.  Různé a diskuze 

V rámci diskuze bylo dále řešeno:

d) Brána č. 12 a její problematické otevírání v zimních měsících – podezření na
vadný GSM modul či relé – LSHK a.s. opakovaně prověří, doposud nebyla ze
strany servisní organizace zjištěna závada.

e) Ing. Kurka upozornil na pohyb vozidel v okolí jeho hangáru – úzká cesta,
nepřehledná zatáčka, hmotnostní omezení – není možný průjezd těžké nákladní
techniky.
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6.  Různé a diskuze 

V případě dotazů k jakýmkoli probíraným tématům, můžete kontaktovat odpovědné 
pracovníky LSHK a.s. 

Kontaktní spojení viz. https://lshk.cz/kontakt/
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