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1. POUŽITÉ ZKRATKY
AED

Automatický externí defibrilátor

AFIS

Aerodrome Flight Information Service (letištní letová informační služba)

AMS

Ovládací a monitorovací panel světelného zabezpečovacího zařízení letiště

APN S
ATZ
BOZP

Apron South (stojánka jih)
Aerodrome Traffic Zone (letištní informační zóna)
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CIAF

Czech International Air Fest (Český mezinárodní letecký festival)

CZK

Česká koruna

Č HZS
ČR
ČVÚT

Člen hasičské a záchranné služby
Česká republika
České vysoké učení technické v Praze

DAZ

Záznamové zařízení hlasové komunikace

DPH

Daň z přidané hodnoty

DPP

Dohoda o provedení práce

DR
ETD
EU
GDPR
GŘ HZS
HZS

Dozorčí rada
Explosive Trace Detection (detektor výbušnin)
Evropská unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU č. 2016/679)
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Hasičská záchranná služba

IFR

Instrument Flight Rules (let prováděný dle navigačních přístrojů)

ICP

Inspektorát cizinecké policie

IT
IZS
JPO
JSDH HK
JSDH LSHK a.s.
KMS
LKHK

Informační technologie
Integrovaný záchranný systém
Jednotka požární ochrany
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Hradec Králové
Jednotka sboru dobrovolných hasičů společnosti LSHK a.s.
Komise místní samosprávy
Letiště Hradec Králové, mezinárodní kód
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LMÚ
LPZ

Letecká mimořádná událost
Letecké pozemní zařízení (zařízení specifikované prováděcí vyhláškou
č.108/1997 Sb. k zákonu o civilním letectví)

LSHK a.s.
LVB

Letištní výbor pro bezpečnost

MO ČR

Česká republika-Ministerstvo obrany

NEPaR

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady

NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

O PIP

Osoba poskytující informace známému provozu

OPZ

Osvědčení provozní způsobilosti

OSH

Open Skies for Handicapped (Otevřené nebe pro hendikepované)

PČR

Policie České republiky

PIP
PNK
PO
QMS
RTG

Poskytování informací známému provozu
Prováděcí nařízení Komise (EU)
Požární ochrana
Systém řízení kvality
Rentgen

RWY 15L/33R

Vzletová přistávací dráha betonová

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

SmHK
SMS
SP ATM

Statutární město Hradec Králové
Systém řízení provozní bezpečnosti
Servisní pracovník ATM

SW

Software

SZZ

Světelné zabezpečovací zařízení

T PIP

Technik stanoviště poskytování informací známému provozu

TWY

Taxiway (pojezdová dráha)

ÚCL
ÚL
VS PIP
ZOK
ZP
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Letecké služby Hradec Králové a.s.

Úřad pro civilní letectví
Úkryt letecké techniky
Vedoucí stanoviště poskytování informací známému provozu
Zákon o obchodních korporacích
Zákoník práce
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2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI
Obchodní jméno společnosti:

Letecké služby Hradec Králové a.s.

Sídlo společnosti:

Piletická 151, Rusek, 500 03 Hradec Králové

Identifikační číslo (IČO):

27520668

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. srpna 2007

Akcionář:

Statutární město Hradec Králové

Akcie:

20 ks akcií na jméno v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

2 000 000,- Kč
Splaceno 100%

Předmět podnikání společnosti:

Provozování letiště
Poskytování leteckých služeb – služeb při odbavovacím
procesu na letišti
Technické činnosti v dopravě
Činnost technických poradců v oblasti dopravy
Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

3. ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI A ROZSAH OPRÁVNĚNÍ
Letecké služby Hradec Králové a.s. byly
založeny Statutárním městem Hradec Králové za
účelem zajištění provozu veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště
Hradec Králové, a to v souladu s požadavky
zákona o civilním letectví a leteckých předpisů
v platném znění. Ke dni 31.12.2021 byla
společnost držitelem oprávnění k poskytování
těchto služeb na letišti Hradec Králové:
1. oprávnění k provozování letiště Hradec
Králové (LKHK),
2. oprávnění k poskytování informací
známému provozu v souladu s předpisem
L11, dod. S,

3. poskytování služeb při odbavovacím
procesu na letišti Hradec Králové, zahrnující
technické a provozní odbavení letadel na
provozní ploše, odbavení cestujících a jejich
zavazadel, odbavení nákladu a pošty pro
letadla o maximální vzletové hmotnosti do
10 000 kg (včetně) nebo maximálně
20 cestujících (včetně).
Společnost vykonává svoji činnost na
základě smlouvy o závazku veřejné služby
a vyrovnávací platbě za její výkon, uzavřené mezi
SmHK a LSHK a.s. vždy na příslušný kalendářní
rok.
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4. ORGÁNY SPOLEČNOST
4.1 VALNÁ HROMADA

i

Valná hromada, jako nejvyšší orgán společnosti, je shromážděním akcionářů, kteří schvalují
zejména znění stanov společnosti, strategii
a dlouhodobé plány společnosti a výsledky
jejího hospodaření. Valná hromada rovněž volí
a odvolává členy dozorčí rady, kteří nejsou

4.2 PŘEDSTAVENSTVO

voleni z řad zaměstnanců společnosti.

i

Představenstvo je statutárním orgánem
společnosti, které řídí činnost společnosti
a zastupuje ji navenek. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně
řádného vedení účetnictví. Představenstvo
rozhoduje o všech záležitostech společnosti,
pokud nejsou zákonem či stanovami vyhrazeny

do působnosti valné hromady nebo dozorčí
rady. Představenstvo má 5 členů, které volí
a odvolává valná hromada. Představenstvo volí
svého předsedu. Délka funkčního období člena
představenstva je 5 let.

V roce 2021 bylo personální složení představenstva LSHK a.s. následující:
Ing. Pavel Rind

předseda představenstva

Pavel Marek

člen představenstva

Ing. Bc. Jiří Bláha

člen představenstva

Mgr. Zdeněk Petr

člen představenstva

Mgr. Lukáš Fiedler

člen představenstva

4.3 DOZORČÍ RADA

i

Dozorčí rada je kontrolním orgánem
společnosti. Dozorčí rada dohlíží zejména na
výkon působnosti představenstva a naplňování
podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada

má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada.
Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu
dozorčí rady. Délka funkčního období člena
dozorčí rady je 5 let.

V roce 2021 bylo personální složení dozorčí rady LSHK a.s. následující:
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Ondřej Vrabec

předseda dozorčí rady

Ing. Aleš Kurka

člen dozorčí rady

Bc. Pavel Bulíček

člen dozorčí rady
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Pohled na letiště Hradec Králové – jižní část
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5. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA JEDNOTLIVÉ PROVOZNÍ ÚSEKY
5.1 ÚSEK ŘEDITELE SPOLEČNOSTI

i

Ekonomická oblast
Rok 2021 byl ovlivněn pokračující pandemií
nemoci Covid-19 a s tím spojených opatřeních
pro omezení pohybu osob. Veškerá tato
opatření měla dopad na využití letiště z hlediska
počtu přistání domácích i zahraničních letů
a počtu odbavených osob. Vedení LSHK a.s. se
soustředilo na hledání dalších zdrojů příjmů,
zejména v oblasti podnájmů ploch a budov jak
stávajících, tak i nově získaných. Současně
probíhaly revize uzavřených podnájemních
smluv a optimalizace cenové hladiny podnájmů
s ohledem na očekávaný vývoj inflace a cen
energií v druhém pololetí roku 2021.
V oblasti využití letištních ploch se podařilo
navázat spolupráci s automobilovým průmyslem a na plochách neveřejné části letiště
uspořádat tyto klíčové akce:

§ uskladnění nedokončených vozidel Škoda
Auto a.s., výrobní závod Kvasiny, a to
v období od května do prosince 2021. Vozidla
byla skladována na zpevněných plochách
v prostoru tzv. velké stojánky a severní
stojánky. Maximální kapacita činila 2 300
osobních vozidel. LSHK a.s. musely naplnit
požadavky výrobce vozidel na kvalitu
skladovaných ploch a jejich zabezpečení,
§ podnájem ploch pro automobilku Škoda
Auto a.s. v rámci prezentace modelu Škoda
Enyaq,
§ podnájem RWY 15L/33R pro ověření
parametrů vyrobených vozidel Hyundai
Motor Manufacturing Czech s.r.o.,
§ podnájem ploch pro testování asistenčních
systémů výrobce autobusů SOR Libchavy
spol. s r. o.



Pohled na letiště Hradec Králové – severní směr
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V oblasti nakládání s vyrovnávací platbou, byly provedeny tyto změny:
§ striktní oddělení hlavní a vedlejší činnosti
(výnosy a náklady), což umožňuje zpřehlednit
skutečné čerpání vyrovnávací platby a její
přesné vyúčtování. Na základě těchto
vyúčtování je po uzavření finančního roku
případná nadměrná vyrovnávací platba
vrácena do rozpočtu Statutárního města
Hradec Králové, popřípadě je po schválení

valné hromady využita na investiční činnosti
pro letiště Hradec Králové.
§ vyrovnávací platba neslouží k tvorbě zisku
§ zpřesněna účetní osnova s cílem detailní
evidence nákladů a výnosů na hlavní a vedlejší
činnosti.

Z hlediska příjmové stránky společnosti bylo řešeno:
§ aktualizace ceníku poskytovaných služeb na
LKHK včetně obchodních podmínek,
§ revize podnájemních smluv, aktualizace cen
podnájmů, aplikace inflačních doložek,

§ posílení výnosů vedlejší činnosti společnosti,

prostřednictvím dalších nemovitostí, které
získaly LSHK a.s. do nájmu a následně byly
podnajímány.

Personální oblast
Vedení společnosti se zabývalo optimalizací
personální struktury s ohledem na zabezpečení
požadavků plynoucích ze závazků vůči jedinému
akcionáři a našim zákazníkům. Jednalo se
zejména o hledání takového řešení, které
umožní personálně zabezpečit hlavní letovou
sezónu a následně optimalizovat personální
náklady v době nižší vytíženosti letiště v zimních
měsících.
S účinností od 1.7.2021 byla schválena nová
personální struktura, která reflektuje očekávaný
vývoj v oblasti letecké dopravy a vytíženost
letiště s ohledem na předpokládaný rozsah
zakázek našich zákazníků. Personální stav

společnosti k 31.12.2021 činil 13 kmenových
zaměstnanců.
Pozornost byla dále věnována rozvržení
pracovní doby zaměstnanců s nerovnoměrně
rozloženou pracovní dobou, systému vykazování docházky a její kontrole. Nově nastavený
systém byl kladně hodnocen v průběhu kontroly
Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj ze dne 8.10.2021
(protokol č.j.: 12880/8.50/21-3, kontrolované
období od 01.01.2021 do 30.06.2021).

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI LETECKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ a.s. ZA ROK 2021.
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA LSHK a.s. - od 1.7.2021 - KMENOVÍ ZAMĚSTNANCI

Valná hromada
společnosti

Představenstvo
společnosti

Dozorčí rada
společnosti

Ředitel společnosti
(Ř)

Manager kvality

Asistentka ředitele

(MK)

(AŘ)

Manager bezpečnosti
(MB)

Vedoucí logistického
zabezpečení

Vedoucí stanoviště
PIP

(VLZ)

(VS PIP)

Technik
logistického
zabezpečení
(TLZ)

O PIP *

T PIP *

Velitel JSDH
(Vel JSDH)

Servisní
pracovník
ATM

Člen JSDH *
(Č JSDH)

(SP ATM)

* O PIP - osoba poskytující informace známému provozu
* T PIP - technik stanoviště poskytování informací známému provozu
* JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů
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Směřování LSHK a.s. v dalším období, koncepční otázky

§ LSHK a.s. úzce spolupracovaly se zpraco-

§ Představenstvo společnosti projednalo

vatelem „Studie proveditelnosti rozvoje
sektoru Hradec Králové sever”. Cílem studie
proveditelnosti je vypracování jednotného
územního nástroje pro řízení rozvoje
rozlehlého území severního sektoru města.
Jedná se zejména o plochy letové a neletové
části letiště Hradec Králové a severně
navazující území až po Správčický písník
(včetně) a západně až po řeku Labe (včetně).

spolupráci s ČVÚT Praha na projektu
„Zkušební létající laboratoř“.

§ Představenstvo společnosti projednalo návrh

§ Představenstvo společnosti projednalo
a schválilo aktualizaci obchodních podmínek
společnosti včetně nového ceníku, který
reflektuje očekávaný nárůst cen energií
v roce 2022.

§ Představenstvo společnosti projednalo řešení
opravy TWY A a APN S, a to v návaznosti na
vyhotovenou projektovou dokumentaci.

ředitele společnosti na další směřování
společnosti na období let 2022-2024.
Prezentace společnosti

§ LSHK a.s. prezentovaly nabídku služeb
a možnosti využití letiště Hradec Králové
v rámci akce „Setkání významných exportérů a importérů Pardubického a Královéhradeckého kraje“ dne 15.6.2021. Akce byla
pořádána ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje
a společností East Bohemian Airport a.s..

Celkem se zúčastnilo více jak 120 zástupců
společností, podnikajících v rámci Pardubického a Královéhradeckého kraje.

§ LSHK a.s. prezentovaly možnosti letiště
Hradec Králové a nabídku služeb pro Královéhradecký kraj v rámci 2. zasedání Komise
Rady Královéhradeckého kraje pro liniové
stavby dne 20.10.2021.

Prezentace společnosti LSHK a.s. 15.6.2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI LETECKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ a.s. ZA ROK 2021.
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5.2 SLUŽBA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZNÁMÉMU PROVOZU
V průběhu roku 2021 zabezpečily LSHK a.s.
celkem 35 419 letových pohybů letadel.
V porovnání s rokem 2020 došlo k poklesu
celkového počtu pohybů o 11 %. Na poklesu
počtu pohybů se podílely pokračující opatření

k omezení pohybu osob v důsledku šíření
nemoci COVID-19 a omezení rozsahu zakázek
na pilotní výcvik zahraničních studentů.

Tabulka - Výkonnost letiště Hradec Králové v letech 2019, 2020, 2021

ROK 2019

ROK 2020

ROK 2021

47 204

40 066

35 419

9 107

3 666

4 343

Počty mezinárodních letů v rámci EU
a Schengenského prostoru

892

578

731

Počty mezinárodních letů mimo EU
a Schengenský prostor

127

200

245

Počty dnů nočního výcvikového létání

122

69

46

3 093

1 830

1 414

Počty výsadkových letů zabezpečených v průběhu roku

184

133

127

Počty aerovleků zabezpečených v průběhu roku

180

121

120

Počty letových pohybů letadel s proudovým pohonem

358

217

222

Celkem letových pohybů za rok
Celkem letových pohybů vrtulníků za rok

Počty letových pohybů zabezpečených v noci

5.3 ÚSEK TECHNIKA STANOVIŠTĚ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZNÁMÉMU PROVOZU
Technická podpora služby PIP byla
zabezpečována prostřednictvím techniků
stanoviště PIP (1x kmenový zaměstnanec,
1x DPP), kteří byli přímo podřízení VS PIP.
Hlavním úkolem techniků bylo zabezpečit
předepsanou údržbu, provozuschopnost
a bezpečný chod LPZ. Jedná se o radiostanice
pro spojení stanoviště PIP s letovým provozem,
radiostanice pro zabezpečení spojení se
stanovištěm hasičské záchranné služby letiště,
meteorologické stanice, ovládací a monitorovací
systém, zařízení pro záznam hlasové komunikace, záložní zdroje napájení elektrickou
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energií, zařízení pro měření koeficientu tření
RWY a světelná zabezpečovací zařízení (nadzemní světelná návěstidla na RWY, TWY, PAPI
15L/33R a světelná přibližovací soustava).
Dalším úkolem techniků PIP je vedení
a vyhodnocování statistických údajů o činnosti
LPZ v průběhu celého roku, řádné vedení
provozní dokumentace týkající se činnosti LPZ,
aktivní spolupráce s ÚCL v oblasti LPZ (například
při provádění změn na LPZ), zajišťování
kalibračních měření, profylaxí a školení
personálu v oblasti provozu a běžné údržby LPZ.
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V průběhu roku 2021 bylo stanoviště PIP
v provozu více než 3 922 provozních hodin (rok
2020 4 091 hodin), během kterých technici řešili
2 závady na náhradních zdrojích elektrické
energie, 16 závad na systému SZZ a 4 závady
ostatních leteckých pozemních zařízení.
V roce 2021 pokračovala modernizace
technického vybavení stanoviště PIP. Modernizace se týkala ovládacího a monitorovacího
panelu AMS (254 965,20 Kč bez DPH) a zařízení
pro záznam hlasové komunikace, které bylo
nahrazeno moderním záznamovým zařízením

Redat 5C (195 913,- Kč bez DPH). Současně byla
provedena instalace digitálního telefonu
s předvolbou důležitých telefonních čísel.
V rámci všech těchto modernizačních kroků se
výrazně zlepšilo pracovní prostředí dispečerů,
zejména z hlediska ergonomie ovládacích prvků
a v neposlední řadě došlo ke snížení hladiny
hluku na stanovišti, a to z důvodu přemístění
technologie do technické místnosti. Na
pracovišti dispečera se nyní nachází pouze
ovládací a zobrazovací prvky.

Pohled na modernizované technické vybavení stanoviště PIP

V průběhu roku 2021 byly prováděny
pravidelné kontroly LPZ dle plánu kontrol, dále
pak pravidelné revize na elektrických zařízeních,
letová ověření, kalibrační měření hlavní
meteostanice a současně byly plněny požadav-

ky na metrologii ve společnosti.
Za zmínku rovněž stojí vývoj nové aplikace
na evidenci provozu LPZ, která snižuje administrativní zátěž spojenou s provozem LPZ.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI LETECKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ a.s. ZA ROK 2021.
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5.4 SLUŽBA SP ATM (HANDLING)
V průběhu roku 2021 bylo službou SP ATM
(Handling) celkem zabezpečeno 731 mezinárodních letů (v roce 2020 se jednalo o 578)
a bylo odbaveno 2 572 cestujících (v roce 2020
se jednalo o 3 666). Z uvedeného počtu bylo

2 4 5 l e t ů m i m o S c h e n g e n s k ý pros to r
a Evropskou unii (v roce 2020 se jednalo o 200),
při kterých bylo odbaveno 950 osob (v roce
2020 se jednalo o 941).

Přílet zahraničního letu

5.5 HASIČSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LETIŠTĚ
Odpovědnost hasičské záchranné služby letiště
Hlavním cílem hasičské záchranné služby je
záchrana lidských životů při letecké nehodě
nebo incidentu na letišti nebo v jeho blízkém
okolí. Hasičská záchranná služba je poskytována
za účelem vytvořit a udržovat podmínky pro
přežití, zajistit únikové cesty pro cestující
a zahájit záchranu těch cestujících, kteří nejsou
schopni bez další pomoci sami vystoupit.

15

Na letišti Hradec Králové byla na základě
splnění požadavků zákona č. 133/1985 Sb.,
zákon o požární ochraně, zřízena Jednotka
sboru dobrovolných hasičů podniku Letecké
služby Hradec Králové a.s. (JPO 6), čímž byl
ukotven právní statut činnosti hasičské záchranné služby na letišti.
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Přehled činností hasičské záchranné služby letiště

Hasičská záchranná služba letiště zasahovala v průběhu roku 2021 u 17 událostí, 11
z těchto událostí souviselo s letovým provozem
a zbylých 6 se týkalo technických zásahů
a asistencí v areálu neveřejné části letiště.
Pracovníci hasičské záchranné služby letiště dále
zabezpečovali tyto činnosti:

§ asistenci při překládce pacientů v rámci letů

§ zabezpečení služby SP ATM (Handling),

§ spolupráci s uživateli letiště na výcviku jejich

§ požární asistenci při tlakovém plnění paliva do
letadel,

MEDICAL,

§ požárně preventivní zabezpečení pořádaných
akcí na letišti (např. uskladnění vozidel Škoda
Auto a.s., Škoda Enyaq Road show), dodávky
vody, prvotní zásahy v případě mimořádné
události v průběhu akce,
personálu při manipulaci s hasicími přístroji
a zdolávání požáru,

§ likvidaci uniklých provozních kapalin z letadel,

§ rekonstrukci budovy č. 247 spočívající ve

§ sekání a údržba travnatých ploch, vyžínání

výměně nevyhovující podlahové krytiny,
zateplení stropu minerální vatou, montáže
kazetového podhledu, LED svítidel, opravy
kuchyně, chodby, kompletní výmalby,
instalace nového nábytku,

a prořezání náletových dřevin na ÚLech
v areálu neveřejné části letiště, obsekávání
světel na RWY a TWY a následném čištění
kanálů od posekané trávy, údržba oplocení
perimetru letiště,

§ zásobování čistícího stroje vodou při údržbě

§ běžnou údržbu zásahových vozidel a vybavení jednotky.

RWY 15L/33R,

Asistence HZS při doplňování čistícího stroje vodou

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI LETECKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ a.s. ZA ROK 2021.
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Odborná příprava hasičské záchranné služby letiště

Odborná příprava příslušníků HZS probíhala dle schváleného plánu výcviku a zahrnovala
odbornou přípravu dle požadavků GŘ HZS pro
jednotky požární ochrany. Součástí všeobecné
přípravy členů HZS byla prověřovací cvičení,
zaměřená na kontrolu fyzické připravenosti
členů HZS a jejich včasnou reakci v případě
vyhlášení letecké mimořádné události, dále
školení v oblasti základních technických dat
všech letadel u místních provozovatelů,
poskytování první pomoci, resuscitace za použití

AED a nácvik činností v případě výskytu
nebezpečné látky na letišti, atd.
V listopadu se členové jednotky zúčastnili
cvičení složek IZS na letišti v Pardubicích v rámci,
kterého měli možnost se seznámit s postupem
zásahu v případě mimořádné události vrtulníku
typu Mi 17.

Nácvik vyproštění zraněné osoby z letadla a poskytnutí první pomoci

Automobilová technika hasičské záchranné služby letiště
V roce 2021 disponovala hasičská záchranná služba letiště automobilovou technikou:
CAS 32 TATRA 815 PHA
CAS K 25 LIAZ
CAS 32 TATRA 148
Dacia DOKKER – rychlé zásahové vozidlo v kombinaci s přepravou cestujících.
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Modernizace zázemí hasičské záchranné služby letiště

V rámci jednání představenstva LSHK a.s.,
byly ze strany ředitele společnosti vzneseny
požadavky na plánování opravy budovy č. 247
a výstavbu krytého stání pro automobilovou
techniku HZS u budovy č. 247. Následně bylo
vypsáno poptávkové řízení na zpracovatele
projektové dokumentace na opravu budovy
č. 247, spočívající v zateplení vnějšího pláště
a střechy a zpracovatele projektové dokumentace na výstavbu krytého stání pro automobilovou techniku u budovy č. 247.
Projekt výstavby krytého stání pro automobilovou techniku HZS byl odložen, a to
z důvodu umístění uvažované stavby na pozem-

cích MO ČR a s tím spojenými smluvními
problémy mezi LSHK a.s. a MO ČR. Dalším
důvodem byl nárůst cen stavebních prací
a materiálu. Cena projektu se v roce 2021
dostala nad rámec alokovaných financí.
Projekt rekonstrukce budovy č. 247 byl
v roce 2021 rovněž přehodnocen. V závěru roku
2021 byly provedeny dílčí opravy budovy, které
měly za cíl zlepšit vnitřní prostředí a snížit
energetickou náročnost provozu budovy.
Jednalo se o zateplení stropu z vnitřní strany,
dále o instalaci LED svítidel, výměnu podlahových krytin a opravu svislých stěn včetně
výmalby.

5.6 ÚSEK LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENÍ
Odpovědnost úseku logistického zabezpečení

Úsek logistického zabezpečení odpovídá za
zajištění údržby letiště v souladu se schváleným
plánem údržby a požadavky vyplývajících
z předpisu L14 Letiště a L14 Heliport. Dále je

odpovědný za zabezpečení údržby pronajatých
budov od SmHK. Dále zabezpečuje podnájmy
ploch a budov, které má LSHK a.s. pronajaté od
SmHK.

Údržba letiště - RWY 15L/33R (beton)

V souvislosti s poklesem úrovně koeficientu
tření RWY 15L/33R a s tím související zhoršení
protismykových vlastností betonové RWY, bylo
v rámci první porady vedení LSHK a.s. v roce
2021 rozhodnuto o realizaci čištění celé RWY
15L/33R vysokotlakým vodním paprskem,

s cílem odstranit nečistoty z makrotextury
betonového povrchu. Realizace zakázky
probíhala v období 23.8. až 27.8.2021. S ohledem na snahu vedení LSHK a.s. omezit letový
provoz na RWY 15L/33R na nejkratší možnou
dobu, probíhaly čistící práce 24 hodin denně.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI LETECKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ a.s. ZA ROK 2021.
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Čištění RWY 15L/33R vysokotlakým vodním paprskem

Detailní pohled na výsledek čistění – kontrast před a po čištění

19
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Po ukončení čistících prací byla provedena
kontrola makrotextury RWY 15L/33R a kalibrační měření koeficientu tření. Obě tato měření
potvrdila výrazné zlepšení stavu RWY a obnovení požadované úrovně koeficientu tření.

V období září a říjen proběhla obnova
vodorovného značení RWY 15L/33R, čímž se
výrazně zlepšila vizuální orientace pilotů při
přiblížení na letiště Hradec Králové.

Pohled na RWY 15L/33 R po obnově vodorovného značení

Pozornost byla rovněž věnována stavu pásu
dráhy RWY 15L/33R, zejména se jednalo
o opravu propadlých kanálových vpustí.

roku 2021 dosáhly částky 1 298 892,- Kč bez
DPH a akce byly hrazeny z uspořené vyrovnávací
platby za předchozí roky.

Náklady na výše uvedené práce v průběhu
RWY 15R/33L (tráva) a travnaté pásy RWY

Mulčování RWY 15R/33L bylo v průběhu
roku 2021 realizováno celkem 5x s využitím
techniky LSHK a.s. Mulčování travnatých pásů
RWY bylo provedeno 3x s využitím techniky
LSHK a.s. a 1x byly pásy sekány se sběrem,

a to s využitím techniky zemědělců, spolupracujících s LSHK a.s. Ke zlepšení stavu
travnatého povrchu RWY 15R/33L bylo v jarních
měsících strojně aplikováno hnojivo ledek
chilský.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI LETECKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ a.s. ZA ROK 2021.
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TWY A, APN S

LSHK a.s. se intenzivně podílely na spolupráci s projekční kanceláří SIEBERT + TALAŠ,
spol. s r. o. na projekčních pracích pro kompletní
rekonstrukci TWY A, APN S. Obě tyto plochy
vykazují vysoký stupeň degradace povrchu.
Stavební řízení ve věci projektové dokumentace
bylo zahájeno v srpnu 2021. Vlivem připomínek
ze strany uživatelů letiště, kteří vznesli připomínky zejména k rozsahu opravy APN S a s tím

spojenou předpokládanou délkou uzávěry této
plochy, byl průběh stavebního řízení pozdržen
a do konce roku 2021 se nepodařilo v uvedené
záležitosti pokročit směrem k vydání platného
stavebního povolení. LSHK a.s. v průběhu roku
2021 přistoupily alespoň k dílčím opravám
výtluků.

Osvětlení stání M2 a M3 na Apronu M2

V průběhu roku 2021 byla dokončena
projektová dokumentace k rekonstrukci 2 ks
osvětlení na stáních M2 a M3. V průběhu řešení
projektových prací byl identifikován problém
s pozemky, pod kterými bude vedeno nové
elektrické vedení. Uvažované pozemky jsou ve
vlastnictví MO ČR, s kterým bylo zahájeno
jednání. Nicméně, finanční rozpočet uvažovaných stavebních prací se dostal z důvodu

nárůstu cen stavebních prací a materiálu mimo
alokovaný finanční rámec (alokováno 1.5 mil. Kč
bez DPH, položkový rozpočet pro rok 2021 činil
2.9 mil. Kč.) a vedení LSHK a.s. se rozhodlo tento
projekt v současné době zastavit. V průběhu
roku proběhly provizorní opravy elektrického
vedení s cílem zajistit funkčnost proti kolizních
světel na vrcholech sloupů.

Údržba budov v užívání LSHK a.s a údržba ostatních ploch

Údržba se týkala zejména sekání travního
prostu na úkrytech letecké techniky (ÚL) č. 132,
135, 156, 157, 162, 164, které byly současně
zbaveny náletových dřevin, které mohou svými
kořeny narušit hydroizolaci objektu.
V červenci proběhla oprava elektrických

rozvodů a hydroizolace Úlu č. 136. Následně byl
ÚL předán novému podnájemci k hangárování
letecké techniky.
Průběžně byly mechanicky a chemicky
čištěny dilatační spáry od travnatého náletu na
všech pojezdových drahách, včetně stojánek.

Podnájmy budov a ploch pro akce

V roce 2021 pokračovala omezení společenských a kulturních akcí, což mělo vliv na
přehodnocení akcí ze strany pořadatelů. V roce
2021 nebyly organizovány tradiční akce spojené
s letištěm Hradec Králové, jako je například
Open Skies for Handicapped, Helicopter Show,
či CIAF.
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Širší spolupráce byla nastavena s Krajským
ředitelstvím Policie ČR, která využívala plochu
tzv. staré RWY k nácviku zákroků proti agresivním řidičům.
LSHK a.s. dále pod najímají úkryty letecké
techniky pro hangárování letadel uživatelů
letiště Hradec Králové.
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Spolupráce se vzdělávacími institucemi

V roce 2021 pokračovala úzká spolupráce
mezi LSHK a.s. a Technologickým centrem
Hradec Králové o.p.s. na prezentaci letiště
a letecké techniky. V roce 2021 se podařilo
s ohledem na epidemiologickou situaci zorganizovat 4 návštěvy dětí z příměstských táborů,
škol a školek, kteří měli možnost se seznámit
s letadlovou technikou běžně provozovanou na
LKHK.

V září 2021 byla ve spolupráci s Ameba
production s.r.o. zorganizována akce menšího
rozsahu pro děti s názvem „Kašpárek v rohlíku“,
v rámci, které byla dětem umožněna prohlídka
letiště Hradec Králové a seznámení s letadlovou
technikou uživatelů letiště.

5.7 ÚSEK MANAŽERA BEZPEČNOSTI (SECURITY)
Odpovědnost manažera bezpečnosti

Úsek manažera bezpečnosti je odpovědný
za naplňování evropské a národní legislativy
v oblasti ochrany letiště před protiprávními činy,
zabezpečuje spolupráci s ÚCL, PČR a ICP při
jejich kontrolní činnosti v neveřejné části letiště
Hradec Králové, odpovídá za zabezpečení letiště
před vniknutím neoprávněných osob do

prostoru neveřejné části letiště. Současně je
odpovědný za naplňování požadavků na
ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679
(GDPR).

Přehled událostí za rok 2021 v oblasti security

V roce 2021 byla na letišti Hradec Králové
řešena mimořádná událost v oblasti ochrany
civilního letectví České republiky před protiprávními činy, která spočívala v neautorizovaném vstupu do systému pro objednávání letů,
v rámci, kterého byly změněny údaje o objednaném letu a některá data o jiných objednaných
letech byla z databáze odstraněna. Uvedená
záležitost byla řešena na mimořádném jednání
LVB dne 1.4.2021 ze přítomnosti zástupců PČR.
Na základě vyhodnocení celé události, bylo ve
spolupráci s právní zástupkyní společnosti
podáno trestní oznámení na neznámého
pachatele. Celý případ byl ze strany PČR

důkladně prošetřen, pachatel byl identifikován,
objasněn i jeho motiv a následně pravomocně
odsouzen.
Uvedený případ vedl společnost k posílení
investic do zabezpečení vnitropodnikové sítě,
důkladnému školení personálu v oblasti IT
bezpečnosti, aplikaci SW, který omezuje přístup
zaměstnanců na webové stránky, které neslouží
k bezprostřednímu výkonu jejich práce a dalším
opatřením na základě doporučení NÚKIB.
Posílena byla rovněž objektová bezpečnost
včetně posílení zabezpečení klíčů od budov
LSHK a.s.

Spolupráce s bezpečnostními složkami

Spolupráce mezi PČR, ICP Pardubice,
Celním úřadem a LSHK a.s. při jednotlivých

odbaveních byla hodnocena kladně všemi
stranami.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI LETECKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ a.s. ZA ROK 2021.
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Letištní výbor pro bezpečnost, komunikace s uživateli letiště

Letištní výbor pro bezpečnost se v průběhu
roku 2021 sešel celkem třikrát. Na svých
zasedáních byli členové seznamováni s výsledky
kontrol a činností v oblasti bezpečnosti. V rámci
pravidelných setkání s uživateli letiště, byli

uživatelé letiště informováni o činnosti LSHK a.s.,
plánovaných pracích a omezeních provozu na
letišti v aktuálním období. Uživatelé byli rovněž
seznámeni s vládními opatřeními týkající se
požadavků při příletu a odletu mimo území ČR.

Kontrolní činnost

Dle plánu kontrolní činnosti vnitřního
systému řízení kvality proběhly ve dnech 22. 6.,
21. 9. a 8. 12. kontroly pověřeným auditorem,
který neshledal žádné systémové ani dlouhodobě trvající nedostatky. Všechny zprávy

z těchto kontrol jsou archivovány dle požadavků
národních předpisů. V roce 2021 neproběhla na
letišti žádná plánovaná ani mimořádná
bezpečnostní inspekce ze strany ÚCL.

Bezpečnostní školení

V roce 2021 bylo zorganizováno celkem 19
bezpečnostních školení, kterých se zúčastnilo
celkem 138 osob, převážně z řad uživatelů letiště
Hradec Králové. Statistika školení byla ve
stanoveném termínu odeslána na ÚCL. V současnosti je vyškoleno 7 pracovníků LSHK a.s. dle

Národního programu bezpečnostního výcviku
na provádění kontrol vstupu, dozor a hlídky
(B 15) a 4 pracovníci pro provádění fyzických
kontrol osob a zavazadel bez využití RTG
s použitím ETD (B 11).

Zabezpečení letiště před protiprávními činy, kamerový systém, technické vybavení

Areál letiště je nyní monitorován 20 kamerami s nahrávacím zařízením, které umožní ve
dne i v noci sledovat zájmové prostory.
V průběhu roku 2021 byla kompletně
modernizována přenosová síť kamerového
systému, v rámci, které byly nahrazeny
dosluhující kamerové spoje novými s vyššími
datovými přenosy. Tento krok byl nezbytný
i z důvodu instalace dalších kamer pro monitoring uskladněných vozidel Škoda Auto a.s.
Původní přenosové kapacity již neumožňovaly
stabilní chod kamerového systému, což byla
podmínka pro spolupráci se Škoda Auto a.s. při
uskladnění nedokončených vozidel.
V závěru roku 2021 byla úspěšně podána
žádost na podporu investic do zabezpečení
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letiště před protiprávními činy, a to z fondu SFDI.
Finanční prostředky budou v roce 2022 využity
na nákup a instalaci vjezdových kamer na brány
č. 12, 13 a 26. Tímto krokem se omezí
neautorizovaný vjezd vozidel do prostoru
neveřejné části letiště Hradec Králové.
LSHK a.s. využívají zařízení pro stopovou
detekci výbušnin ITEMISER DX 4. Uvedené
zařízení je na vyžádání využíváno pro provádění
bezpečnostních kontrol cestujících a posádek
a dále pro výcvik bezpečnostních pracovníků
letiště. Průběžně byly prováděny stanovené
údržby tohoto zařízení a v prosinci 2021 proběhla i celková údržba zařízení autorizovaným
poskytovatelem servisních služeb.
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GDPR

V rámci dodržování a uplatňování pravidel
GDPR u společnosti, byli proškoleni všichni
zaměstnanci LSHK a.s. Byla vedena požadovaná

dokumentace včetně průběžných kontrol pravidel zavedených v rámci společnosti s ohledem
na požadavky GDPR.

5.8 ÚSEK MANAŽERA KVALITY
Odpovědnost úseku manažera kvality

Úsek manažera kvality je odpovědný za
plnění požadavků předpisů a norem vztahujících se k provozu letiště, poskytovaných služeb
a dalších činností souvisejících s letovým
provozem. Současně je odpovědný za zajištění
provozní bezpečnosti ve vztahu k letovému
provozu, hodnocení provozní bezpečnosti
a rizik včetně předkládání návrhu na jejich
minimalizaci.

s principy řízení systému kvality, nicméně od
roku 2020 již bez certifikace, od které bylo
upuštěno z důvodu neposkytování služby AFIS
a rovněž z důvodu neúměrného nárůstu ceny za
certifikační proces. Na základě rozhodnutí
ředitele společnosti a v souladu se schválenou
politikou jakosti a bezpečnosti, je systém řízení
kvality a současně provozní bezpečnosti veden
ve stejném rozsahu jako v případě služby AFIS.

LSHK a.s. nadále postupují v souladu
Oblast systému řízení provozní bezpečnosti (SMS)

Rok 2021 byl z pohledu provozní bezpečnosti provozu letiště zaměřen na řešení kvality
poskytovaných služeb, zejména v oblasti
modernizace technického vybavení stanoviště
poskytování informací známému provozu
a v oblasti údržby letiště, zejména technické
způsobilosti RWY 15L/33R.
V roce 2021 přijaly LSHK a.s. 34 bezpečnostních hlášení. V návaznosti na tato hlášení
byla 11x svolána skupina bezpečnosti LSHK a.s.
Všechna hlášení byla skupinou hodnocena
a následně aplikována nápravná opatření
a ověřena jejich účinnost.

V oblasti bezpečnosti letového provozu se
manažer kvality aktivně podílel na řešení
leteckých incidentů na letišti Hradec Králové
a komunikoval s vyšetřovateli při jejich šetření.
Manažer kvality byl pověřen řešením medializovaného incidentu „Start letadla z uzavřené
RWY“. Tento případ si však převzal Úřad pro
civilní letectví spolu s Ústavem pro odborné
zjišťování příčin leteckých nehod. Na základě
výsledků šetření bylo rozhodnuto o sankci vůči
provozovateli letadla.

Oblast systému řízení kvality (QMS), dokumentace, spolupráce se zákazníky a okolím

V roce 2021 bylo ve sběrném listě zpětné
vazby od zákazníků evidováno deset podnětů,
které byly projednány na úrovni porad vedení
společnosti a byla přijata adekvátní opatření.

Zhruba polovina těchto podnětů se týkala
hlukové zátěže okolních obcí z provozu letecké
techniky.
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V této oblasti manažer kvality opakovaně
prověřoval dodržování předepsaných letových
postupů a podílel se na komunikaci s provozovateli letecké techniky při hledání optimálních
podmínek pro obyvatele okolních obcí tak, aby
nebyly obce zatíženy hlukem více než je
nezbytně nutné. Složitost řešení těchto stížností
spočívala v tom, že provozovatel letiště
nedisponuje zařízením pro objektivní sledování
a vyhodnocování letových tratí letadel v ATZ
letiště Hradec Králové. V této záležitosti mohou
LSHK a.s. požádat ÚCL o prověření postupu
velitele letadla prostřednictvím záznamů
z radarových informací. Případné zjištění
porušení pravidel létání může sankcionovat
pouze ÚCL.

zátěže okolních obcí patřičnou pozornost, a to
prostřednictvím komunikace s uživateli letiště
Hradec Králové v rámci kvartálních setkání
či mimořádných setkáních vyžaduje-li to situace,
a dále komunikací mezi LSHK a.s. a KMS
s kterými jsou řešeny jejich návrhy na zlepšení
postupů pro snížení hlukové zátěže.
V druhé polovině roku zahájil manažer
kvality restrukturalizaci interní dokumentace
společnosti s cílem zpřehlednit a zpřístupnit
dokumentaci pro zaměstnance společnosti.
Cílem této restrukturalizace je také vyhodnocení
současného objemu dokumentace a návrh
zeštíhlení agendy společnosti na nezbytně
nutnou úroveň.

LSHK a.s. věnují problematice hlukové

Spolupráce na klíčových projektech

Úsek manažera kvality se aktivně zapojil do
projednávání a přípravy níže uvedených
projektů:

§ řešení koordinace letového provozu a využití
provozních ploch letiště pro uskladnění
nedokončených vozidel Škoda Auto a.s.
V této věci byla řešena implementace
postupů při návozu vozidel, jejich uskladnění
včetně stanovení bezpečných rozestupů mezi
uskladněnými vozidly a letovým provozem,

§ výměna ovládacího a monitorovacího panelu
AMS 2 LKHK na stanovišti poskytování
informací známému provozu. V této věci byly
řešeny organizační postupy, zajištění
bezpečnosti letového provozu, přechodový
plán, hodnocení rizik a stanovení bezpečnostních bariér, koordinace s uživateli letiště,
zpracování provozní vnitropodnikové
dokumentace a dokumentace pro vydání
aktualizovaného OPZ,

§ náhrada zařízení pro záznam a přehrávání
hlasové komunikace DAZ 4 za ReDat 5 C
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a s tím související vydání nového OPZ. V této
věci byly řešeny organizační postupy, zajištění
bezpečnosti letového provozu, přechodový
plán, hodnocení rizik a stanovení bezpečnostních bariér, koordinace s uživateli letiště,
zpracování provozní vnitropodnikové dokumentace a dokumentace pro vydání aktualizovaného OPZ,

§ stanovení postupů pro zajištění bezpečného
provozu letiště v době údržby RWY 15L/33R
v rámci které musela být RWY kompletně
uzavřena,

§ návrh řešení na získání relevantních dat
o směru a síle větru ze směru 15. V této věci
byl řešen návrh na umístění meteostanice,
technické požadavky na stanici, výběr
vhodného zařízení na trhu,

§ řešení stání letadel v prostoru před budovou
č.154 a rozšíření kapacit stání letadel na APN
M2 a M3 včetně grafického návrhu jako podklad pro projektovou přípravu,
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Grafický návrh stání na tzv. jižním karmánku

§ oprava povrchu provozních ploch (TWY A,

§ návrh nového elektronického systému na

APN GA, APN S). V této věci byl řešen rozsah
a etapizace projektu a provozní opatření po
dobu rekonstrukce, aplikace dočasných
opatření k zajištění provozuschopnosti ploch
(organizace a četnost kontrol a úklidu),

plánování, sledování a kontrolu docházky
zaměstnanců společnosti,

§ vývoj aplikace pro sledování provozu LPZ.
Aplikace zefektivní práci O PIP a T PIP a dále
umožní efektivně monitorovat činnost LPZ ve
sledovaném období, a hlavně zajistí
jednoduché, časově nenáročné a zároveň
korektní vyplnění stavu LPZ při jednotlivých
kontrolách. Výstupy aplikace budou
elektronické a tím pádem dojde i k výrazné
úspoře nákladů na tisk a archivaci papírových
záznamů,

§ aktualizace stávající aplikace pro objednávání
letů, která po dobu svého fungování velmi
výrazně přispěla ke zvýšení přehledu o pohybech na LKHK, a to zejména mimo provozní
dobu letiště,

§ spolupráce na aktualizaci dokumentace BOZP,
PO, hodnocení bezpečnostních rizik spojených s výkonem práce na jednotlivých
pracovištích a nastavení bezpečnostních
bariér,

§ ochranná pásma letiště Hradec Králové, jejich
analýza a návrh možných úprav v případě
rozhodnutí vlastníka letiště o jejich změně,

§ řešení otázky návratu k systému poskytovaní
služeb na úrovni služby AFIS, analýza požadavků ÚCL kladených na prvního žadatele
o získání oprávnění k poskytování služby AFIS
dle PNK 2017/373,

§ v návaznosti na projekt AFIS, analyzovat
požadavky kladené na žadatele o poskytování
služby IFR AFIS, odhad nákladů a případných
výnosů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI LETECKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ a.s. ZA ROK 2021.
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Stručné zhodnocení projektu AFIS, případně IFR AFIS, doporučení LSHK a.s.

Na základě zhodnocení průběhu certifik a č n í h o p ro c e s u u p r v n í h o ž a d a te l e
o poskytování služby AFIS v ČR dle aktuální
legislativy, zakotvené zejména v PNK 2017/373,
LSHK a.s. konstatují, že za současných
legislativních podmínek, není projekt AFIS,
případně navazující projekt IFR AFIS,
ekonomicky smysluplný. Investice by se týkaly
technického vybavení letiště (meteorologický
systém vyšší kvality např. od společnosti
Vaisala), personálních zdrojů a s tím spojené
navýšení počtu technického personálu včetně
jejich odborných školení. Dále je potřeba brát

v úvahu nutný návrat k certifikovanému systému
řízení kvality a s tím spojený nárůst administrativní zátěže společnosti. Návratnost takto
vynaložených prostředků je v současné době
diskutabilní.
LSHK a.s. na základě těchto zjištění
nedoporučují v současné době usilovat
o návrat k poskytování služby AFIS, případně
pokračovat v projektu IFR AFIS. LSHK a.s.
doporučují monitorovat vývoj certifikačního
procesu u jiného žadatele v ČR, na základě
kterého, bude patrný celkový náklad spojený
s projektem.

Výcvik a školení personálu

Manažer kvality organizoval a dozoroval
průběhy veškerých interních školení, včetně
adaptačních výcviků nově příchozích zaměst-

nanců s cílem naplnit požadavky na kvalitu
a připravenost personálu před samostatným
zahájením výkonu práce.

Kontrolní audity

V průběhu roku 2021 poskytl úsek manažera kvality součinnost při následujících kontrolách dozorových orgánů:

§ kontrola Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
ze dne 3.3.2021. Předmětem kontroly bylo
plnění povinností stanovených pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zákonem
č. 258/2000 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb.,
zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 262/2006 Sb., ZP, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
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§ kontrola Oblastního inspektorátu práce pro
Královéhradecký kraj a Pardubický kraj ze dne
31.08.2021. Předmět kontroly bylo dodržování povinností vymezených v ustanovení
§ 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci
práce, ve znění pozdějších předpisů, se
zaměřením zejména na povinnosti na úseku
dovolené, povinnosti na úseku odměňování
zaměstnanců, povinnosti na úseku pracovní
doby, povinnosti na úseku pracovního
poměru nebo dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr.
Při této kontrole byly zjištěny nepatrné
nedostatky, které byly v poskytnuté lhůtě
napraveny, žádná sankce nebyla LSHK a.s.
správním orgánem uložena.
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6. PLÁNOVANÉ ÚKOLY LSHK A.S. NA ROK 2022
Úsek ředitele společnosti

i

§ Zajistit financování opravy TWY A, kterou je
třeba s ohledem na její technický stav opravit
v průběhu roku 2022. Její dočasná oprava si
vyžádá náklad v předpokládané výši
cca 5 mil. Kč bez DPH.
§ Zajistit financování obnovy vodorovného
značení pojezdových ploch reflexní barvou
k zajištění bezpečného nočního provozu.
Předpokládané náklady budou činit cca 2 mil.
Kč bez DPH.
§ Pokračovat v jednání se zřizovatelem letiště
Hradec Králové v záležitosti vyřešení
majetkových sporů na letišti Hradec Králové.
Náklady na pronájem pozemků od MO ČR
budou v dalších letech představovat
významný náklad na provoz LSHK a.s., který
bude každoročně narůstat o míru inflace. Za
stávajícího právního vztahu nelze uvažovat
o dalším rozvoji letiště, například v souvislosti
s připravovaným návrhem rozvoje zóny letiště
Hradec Králové (zpracovatel Ing. arch. Pavel
Zadrobílek).

§ Spolupracovat se SmHK na zpracování studie
Návrh postupu v rozvoji zóny letiště Hradec
Králové a vést odborný dialog se zadavatelem
projektu i s jeho zpracovatelem.
§ Nadále komunikovat s uživateli LKHK
a sledovat jejich požadavky k dalšímu rozvoji
jejich činnosti.
§ Komunikovat se zástupci KMS v okolí letiště
Hradec Králové s cílem zajistit vzájemné
soužití letiště a okolních obcí.
§ Nadále prezentovat letiště Hradec Králové
v rámci pořádaných akcí na úrovni Krajské
hospodářské komory s cílem nabídnout
využití letiště pro další aktivity (podnájmy pro
akce, skladovací prostory, atd.).
§ Pokračovat v optimalizaci výše vyrovnávací
platby poskytované ze strany SmHK.
§ Nadále zabezpečovat provoz letiště Hradec
Králové v souladu s platnou legislativou a při
zachování adekvátní úrovně provozní bezpečnosti.

Úsek služby poskytování informací známého provozu

i

§ Pokračovat v započaté modernizaci stanoviště
poskytování informací známému provozu se
zaměřením na meteorologický systém.
§ Z hlediska dlouhodobých záměrů je třeba
věnovat pozornost investici do vybudování
nového zázemí pro službu PIP. Stávající

Služba HZS

kontejnerová věž firmy TRANSCON byla
koncipována jako dočasné řešení (instalace
v roce 2008) a je třeba řešit vybudování zděné
věže, která poskytne celoroční zázemí pro
činnost dispečerů.

i

§ Zajistit odbornou připravenost HZS k poskytnutí prvotního zásahu v případě LMU na
LKHK.
§ Ve spolupráci s úsekem manažera bezpečnosti připravit a účastnit se společného cvičení
složek IZS při řešení mimořádné situace

na letišti Hradec Králové.
§ Pokračovat v modernizaci zázemí pracoviště
HZS na budově č. 247 a to zejména s ohledem
na nezbytnou modernizaci sociálního zázemí,
rozvodů vody a odpadů.
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Oddělení manažera kvality

i

§ Zajistit přípravu provozních opatření v souvislosti s klíčovými projekty pro rok 2022
tzn. oprava TWY A a obnova vodorovného
značení TWYs.
§ Připravit projektovou dokumentaci na rozšíření počtu stání na TWY C a dále zřízení míst
pro stání letadel na APRON S a tzv. jižním
karmánku.
§ Dokončit návrhy na revizi usnesení Rady

Oddělení manažera bezpečnosti (security)

i

§ Účastnit se jednání připravované pracovní
skupiny ÚCL ve věci nastavení adekvátních
požadavků pro regionální letiště se službou
IFR AFIS.
§ Zajistit soulad LSHK a.s. s předpisovou
základnou ve vztahu k provozu letiště Hradec
Králové.

§ Věnovat odpovídající pozornost ochraně

§ Realizovat společné cvičení všech složek IZS

letiště před protiprávními činy v souvislosti
s válečným konfliktem na Ukrajině.

při řešení mimořádné situace na letišti Hradec
Králové.

§ Úzce spolupracovat s bezpečnostními slož-

§ Využití dotačního programu SFDI pro nákup

kami a průběžně vyhodnocovat případná
bezpečnostní rizika nejenom v souvislosti se
situací na Ukrajině.

vhodných prostředků pro ochranu letiště
před protiprávními činy.

Oddělení logistiky

i

§ Realizovat opravu TWY A v předpokládaném
2

s aktuálními požadavky předpisu L14 realizovat nový znak Heliportu.

rozsahu 3 200 m . Jedná se o plochy, které
jsou v havarijním stavu a realizace jejich oprav
nesnese odkladu.

§ Pokračovat v dalších opravách dilatačních

§ Realizovat obnovu vodorovného značení

§ Pokračovat v běžné údržbě neveřejné části

TWYs pro bezpečný denní a noční provoz.

§ Realizovat čištění TWY C vysokotlakým
vodním paprskem, zajistit odstranění stávajícího znaku Heliport na TWY C a v souladu
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města Hradec Králové ve smyslu snížení
hlukové zátěže z provozu vrtulníků.

spár na provozních plochách letiště.
letiště Hradec Králové s cílem zajistit bezpečný a udržitelný provoz letové části letiště
Hradec Králové.

WWW.LSHK.CZ

7. PERSONÁLNÍ STRUKTURA PRO ROK 2022
V době zpracování výroční zprávy není plánována změna personální struktury.

8. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Nepřetržitý chod účetní jednotky

i

Vedení společnosti LSHK a.s. analyzovalo
rizika plynoucí z pandemie nemoci Covid 19
a zaujalo k tomuto riziku následující stanovisko
a opatření.

§ Společnost má nastavena vnitropodniková

§ Společnost se od vypuknutí pandemie Covid 19

nemoci Covid 19 bude mít vliv na udržení
chodu společnosti v průběhu roku 2022.

v roce 2020 organizačně i ekonomicky
přizpůsobila změnám na trhu.

Následné události po datu účetní závěrky.

i

opatření k zabránění šíření virové infekce
a tato opatření se jeví dostatečně efektivní.

§ Společnost tedy nepředpokládá, že pandemie

Vedení společnosti LSHK a.s. analyzovalo
rizika plynoucí z válečného konfliktu na Ukrajině
a zaujalo k tomuto riziku následující stanovisko
a opatření.

§ Společnost reagovala na nárůst inflace i cen

§ Společnost má nastavené postupy pro moni-

§ Společnost nepředpokládá, že válečný

torování a vyhodnocování rizik spojených
s případným narušením bezpečnosti letiště
Hradec Králové.

konflikt na Ukrajině bude mít vliv na udržení
chodu společnosti v průběhu roku 2022.

energií úpravami v obchodních podmínkách
nabízených služeb a současně zavedla další
úsporná opatření.
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9. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI LETECKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ a.s. ZA ROK 2021.

38

39

WWW.LSHK.CZ

10. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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11. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
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12. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
V období od 1. ledna 2021 do 31. prosince
2021 přijaly LSHK a.s. jedno podání označené
jako žádost o poskytnutí informací dle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „Zákon“).

§ Počet vydaných rozhodnutí o poskytnutí informací: 0
§ Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
§ Počet vydaných rozhodnutí o odložení žádosti: 0
§ Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
§ Počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace: 0
LSHK a.s. nepřijaly v uvedeném období
žádnou úhradu nákladů v souvislosti s poskytnutím informací dle Zákona. V uvedeném
období nebyly vedeny žádné soudní spory
ohledně poskytování informací dle Zákona,
tudíž LSHK a. s., nevynaložily žádné náklady na
právní zastoupení v souvislosti se spory ohledně
Zákona.

LSHK a.s. neposkytly v uvedeném období
žádné informace, které jsou předmětem ochrany práva autorského, na základě licenční nebo
pod licenční smlouvy v souladu s ustanovením
§ 14a Zákona.
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