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ORGANIZACE POHYBU OSOB 
NA PLOCHÁCH LETIŠTĚ MNICHOVO HRADIŠTĚ 

1 VEŘEJNÁ A NEVEŘEJNÁ ČÁST LETIŠTĚ 

 

VEŘEJNÁ ČÁST LETIŠTĚ 

 ZELENÁ bezpečnostní zóna: vstup osob a vjezd vozidel bez omezení 

NEVEŘEJNÁ ČÁST LETIŠTĚ 

 MODRÁ bezpečnostní zóna: vstup bez doprovodu pouze s platným osobním nebo návštěvním 

letištním identifikačním průkazem (IDC) s vyznačenou modrou bezpečnostní zónou. 

 ŽLUTÁ a ČERVENÁ bezpečnostní zóna: vstup bez doprovodu pouze s platným osobním letištním 

identifikačním průkazem (IDC), případně pouze v nepřetržitém dohledu osoby s platnou IDC 

s vyznačenou žlutou a/nebo červenou bezpečnostní zónou. 

2 POHYBOVÉ PLOCHY LETIŠTĚ 

VZLETOVÁ A PŘISTÁVACÍ DRÁHA (RWY), POJEZDOVÉ DRÁHY (TWY) 

 vstup pouze v případech nezbytných k manipulaci s letadly, kontrole, údržbě a úklidu ploch, vždy po 

předchozím povolení osoby poskytující informace známému provozu (OPIZP) 

ODBAVOVACÍ PLOCHY 

 vstup pouze v případech nezbytných k manipulaci s letadly, nástupu a výstupu cestujících a posádky, 

nakládce a vykládce letadel, kontrole, údržbě a úklidu ploch 
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NA VŠECH POHYBOVÝCH PLOCHÁCH LETIŠTĚ pohyb výhradně v reflexní vestě nebo obdobném oblečení 

(reflexní bunda, tričko) a s viditelně umístěnou platnou IDC na svrchní části oděvu! 

  

3 ÚČINNOST 

Tento dokument je vydán jako příkaz provozovatele letiště Mnichovo Hradiště ve smyslu § 31 odst. 2 zákona 

č. 49/1997 Sb. o civilním letectví v platném znění a je závazný pro všechny osoby pohybující se na plochách 

letiště Mnichovo Hradiště. 

Dokument nabývá účinnosti dne 20.4.2020. 

v Mnichově Hradišti dne 20. dubna 2020 

………………………………………………. 

Lukáš Myška 
manažer bezpečnosti a kvality 

………………………………………………. 

Kateřina Deličová 
odpovědná vedoucí 
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