
INFORMACE KE ZKUŠEBNÍMU PROVOZU II.
VFR noc na LKMH

25.11.2020 – cca 4.1.2021 (bude upřesněno)



ZABEZPEČENÍ PROVOZU

SYSTÉM MoLiS
 kompletní mobilní systém pro zabezpečení provozu VFR noc 

na především nezpevněných RWYs do 1200 metrů
 obsahuje veškeré nutné vizuální navigační prostředky včetně 

APAPI a osvětleného indikátoru větru
 systém je vyvíjen společností TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS 

ve spolupráci s Leteckým ústavem VUT v Brně za podpory 
agentury TA ČR v rámci projektu TH03010211



ZABEZPEČENÍ PROVOZU

PROVOZNÍ DOBA
 standardní provozní doba VFR den 0700 – 1500 UTC
 noční činnost na letištním okruhu TE – 2100 UTC
 jednotlivé noční přílety / odlety TE – 2200 UTC
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 poskytování informací známému provozu (RADIO)
 hasičská a záchranná služba kategorie 2
 řízení provozu letadel na odbavovacích plochách
 follow me (obligatorní – neosvětlené pojížděcí dráhy)
 handling
 parkování letadel
 odvoz posádek z letiště na určené místo



ZABEZPEČENÍ PROVOZU (LPZ)

THREND

APAPI (SESTUPOVÝ ÚHEL 3,5°)

WDI
RWY 08/26 (tráva)
rozměr 1000 x 30 m

TORA: 1000 m
TODA: 1060 m
ASDA: 1000 m
LDA: 1000 m



ORGANIZACE PROVOZU

 POSÁDKY LETADEL
 objednávají zajištění nočního létání nejméně 12 hodin předem 

u provozovatele letiště (formulář)
 poskytnou provozovateli letiště plán činnosti dle předpisu L 2 

(je součástí formuláře)
 udržují nepřetržitý přehled o provozu před sebou, v případě ztráty 

vizuálního kontaktu toto neprodleně oznámí stanovišti RADIO
 dodržují NOČNÍ OKRUHOVOU VÝŠKU 2000 ft
 udržují vlastní rozstupy od provozu před sebou
 s dostatečným předstihem oznamují stanovišti RADIO svoje úmysly
 po dokončení činnosti vyplní krátký dotazník k vyhodnocení systému světel

http://www.lkmh.cz/wp-content/uploads/2020/08/LKMH-IF-12-08-20-handling-request-vfr-night.pdf


ORGANIZACE PROVOZU

POUŽÍVAT POUZE RWY 26.

POUŽÍVAT POUZE SEVERNÍ OKRUH.

DŮSLEDNĚ DBÁT NA DODRŽOVÁNÍ 
TVARU LETIŠTNÍHO OKRUHU.

VYHÝBAT SE PŘILEHLÝM OBCÍM.NOČNÍ OKRUHOVÁ VÝŠKA 2000 ft!



ORGANIZACE PROVOZU

 PROVOZOVATEL LETIŠTĚ
 k zajištění bezpečnosti upravuje noční výšku okruhu na 2000 ft
 ke zvýšení vertikálního odstupu od obce Březina stanovuje 

sestupový úhel návěstidel APAPI 3,5°
 k zajištění nočního provozu zvyšuje síly a prostředky HZS letiště nad 

předpisem stanovenou úroveň
 omezuje maximální počet letadel na nočním okruhu na 4

 s ohledem na zkušební provoz VFR noc na LKMH stanoví při prvním
nočním létání jednotlivých posádek maximální počet 2 letadla na
okruhu, poté po řádném briefingu, dohodě posádek a koordinaci
s provozovatelem letiště lze zvýšit na maximálně 4 letadla pro posádky
se zkušeností s tímto provozem



ŽÁDOSTI O ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU VFR NOC

K DISPOZICI ZDE NEBO NA WEBU www.lkmh.cz

ZASÍLEJTE, PROSÍM, NEJPOZDĚJI 12 HODIN
PŘED PLÁNOVANOU ČINNOSTÍ.

PLNĚ VYHOVUJE PODMÍNCE PŘEDLOŽENÍ
PLÁNU ČINNOSTI DLE L 2, DOPLNĚK S.

ZASÍLEJTE NA info@lkmh.cz.

http://www.lkmh.cz/wp-content/uploads/2020/08/LKMH-IF-12-08-20-handling-request-vfr-night.pdf
http://www.lkmh.cz/
mailto:info@lkmh.cz


OBECNÁ PRAVIDLA LETŮ VFR NOC

LETECKÉ PŘEDPISY
- L 2, Hlava 4 (Pravidla pro let za viditelnosti)
- L 2, Doplněk S (Doplňující podmínky pro lety VFR v noci)
- VFR příručka ČR, VFR-ENR-2 (Pravidla pro VFR)

MÍSTNÍ ÚPRAVA
- VFR příručka ČR (LKMH)
- Letištní řád LKMH (odkaz)
- Organizace pohybu osob na plochách LKMH (odkaz)

https://aim.rlp.cz/vfrmanual/actual/lkmh_text_cz.html
http://www.lkmh.cz/wp-content/uploads/2020/11/LKMH-ID-17-11-20-Letistni-rad.pdf
http://www.lkmh.cz/wp-content/uploads/2020/04/LKMH-ID-19-04-20-Organizace-pohybu-osob-na-plochach.pdf


KONTAKTY

STANOVIŠTĚ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ (RADIO), HANDLING
- tel. +420 603 197 336
- e-mail: info@lkmh.cz

VEDOUCÍ PROVOZU A ÚDRŽBY LETIŠTĚ, VEDOUCÍ STANOVIŠTĚ RADIO (Ing. Břetislav Sluka)
- tel. +420 737 574 339
- e-mail: sluka@lkmh.cz

MANAŽER BEZPEČNOSTI A KVALITY (Lukáš Myška)
- tel. +420 608 745 545
- e-mail: myska@lkmh.cz

SAFETY BOX (povinná a dobrovolná safety hlášení, stížnosti)
- e-mail: sms@lkmh.cz
- bezpečnostní schránka na letišti (u veřejného parkoviště)

mailto:info@lkmh.cz
mailto:sluka@lkmh.cz
mailto:myska@lkmh.cz
mailto:sms@lkmh.cz
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