
Setkání s uživateli letiště Hradec Králové 

V Hradci Králové: 30.11.2022

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



Program setkání 

1. Ceník přistávacích poplatků a služeb na LKHK s účinností od 01.01.2023. 

2. Koordinační dohody pro rok 2023. 

3. Poskytování informací známému provozu v období 11/2022 až 02/2023. 

4. Organizace závěru roku 2022.

5. Různé a diskuze. 



Ceník přistávacích poplatků a služeb na LKHK s účinností od 01.01.2023. 

Do cen přistávacích poplatků a služeb pro rok 2023 se promítly tyto vlivy:

1. Vývoj cen elektrické energie.

2. Vývoj cen pohonných hmot.

3. Vývoj cen dodavatelských služeb (údržba technického vybavení letiště, ostraha
letiště atd.).

4. Udržitelnost financování údržby letiště v následujícím období.

5. Závěry kontrolních orgánů LSHK a.s. ve věci výše poskytovaných slev vs. výše
vyrovnávací platby poskytované Městem Hradec Králové na zabezpečení chodu
letiště Hradec Králové.



Ceníky přistávacích poplatků a služeb s účinností od 01.01.2023 jsou publikovány na 

www.lshk.cz. 

http://www.lshk.cz/


Koordinační dohody pro rok 2023

1. Žádost o vystavení koordinační dohody pro rok 2023 předávají uživatelé LSHK a.s.
nejpozději do 12.12.2022 a to cestou:

a) elektronická pošta office@lshk.cz

b) datová schránka id: m82exw4

2. V žádosti uvést imatrikulace všech provozovaných letadel, na které bude
poskytována sleva ze základní ceny přistávacího poplatku dle platného ceníku.
Seznam letadel bude přílohou koordinační dohody.

3. Platnost koordinačních dohod bude vždy od následujícího měsíce po měsíci ve
kterém obdržíme žádost. Stejně tak bude účtována sleva ze základní ceny
přistávacího poplatku.

mailto:office@lshk.cz


Poskytování informací známému provozu 11/2022-02/2023.

Úprava se týká So, Ne, svátky, kdy na tyto dny vyčleňujeme pouze jednoho
dispečera služby RADIO. V průběhu dne, zpravidla v čase 11:30 – 12:00 hod a dále
cca v čase 15:00 – 15:30 hod, může být přerušeno poskytování informací známému
provozu (publikováno zprávou NOTAM ) z důvodu přestávky dispečera.

Z uvedeného důvodu je obtížné reagovat na neplánované prodloužení provozní
doby z důvodu opožděného příletu/odletu na/z LKHK.

V období mezi svátky sledujte zprávy NOTAM.



Organizace závěru roku 2022

Redukční odstřel zvěře: 15.12.2022 09:00 -15:00 hod LOC. Dodržujte pokyny O PIP.

Profylaktické kontroly radiokomunikačního vybavení věže: termín 7.12.2022,

tento den v dopoledních hodinách nebudou poskytovány informace známému

provozu. Zpráva NOTAM bude publikována.

Přítomnost ostrahy letiště H24: 24. až 26.12.2022 a 31.12.2022 – 1.1.2023.                         

V ostatních dnech ostraha od 16:00 do 08:00 LOC následujícího dne. 



Různé a diskuze 

Upozornění na umístění antén v prostoru letiště: umístění v prostoru za stojánkou
sever, prostor před zázemím hasičů LSHK a.s. a v prostoru mezi TL Ultralight a
hangárem č. 72. Antény nezasahují do ochranných rovin letiště, jsou označené
výstražným značením den i noc. Provoz do 15.12.2022.

Nejbližší bezpečnostní školení A2, A3: konec ledna 2023.

Vjezdová povolení pro kalendářní rok 2023: probíhá příjem žádostí (Ing. Kvítek, 
Ing. Macolová) 

Očekávaná úprava bran 12, 13 26: instalace čtečky SPZ (rámcově do 02/2023).

Termíny setkání s uživateli v roce 2023: budou avizovány na počátku roku 2023.
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Různé a diskuze 

Výhled pro rok 2023:

17.6.2023: pořádání akce Open Skies for Handicapped 2023 za předpokladu
zajištění přepravních kapacit ze strany Vzdušných sil AČR.

Z hlediska údržby letiště: bude pokračovat další etapa opravy asfaltových povrchů,
vytipovány jsou prostory TWY A, prostor před b.č. 154, prostor u TL Ultralight,
a prostor u Lion Helicopters. Konečný rozsah oprav bude stanovena dle aktuálních
cen prací a objemu vyčleněných financí. Termín a postup prací bude opět projednán
s uživateli LKHK.
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