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TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI AERO - TAXI 
OKR, A.S., PROVOZOVATELE LETIŠTĚ MNICHOVO HRADIŠTĚ A NESMÍ BÝT BEZ 
JEJÍHO PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU DÁLE REPRODUKOVÁN, UKLÁDÁN ANI JINAK 
JAKOUKOLIV CESTOU A JAKÝMIKOLIV TECHNICKÝMI PROSTŘEDKY 
DISTRIBUOVÁN, A TO VČETNĚ ELEKTRONICKÉHO KOPÍROVÁNÍ A POŘIZOVÁNÍ 
FOTOKOPIÍ. PORUŠENÍ TOHOTO PRAVIDLA MŮŽE VÉST K PRÁVNÍM KROKŮM. 
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OBECNÁ ČÁST 

SEZNAM PLATNÝCH STRAN 

STRANA DATUM STRANA DATUM STRANA DATUM STRANA DATUM 

1 1.2.2022 21 1.2.2022 41 - 61 - 

2 1.2.2022 22 1.2.2022 42 - 62 - 

3 1.2.2022 23 1.2.2022 43 - 63 - 

4 1.2.2022 24 1.2.2022 44 - 64 - 

5 1.2.2022 25 1.2.2022 45 - 65 - 

6 1.2.2022 26 1.2.2022 46 - 66 - 

7 1.2.2022 27 - 47 - 67 - 

8 1.2.2022 28 - 48 - 68 - 

9 1.2.2022 29 - 49 - 69 - 

10 29.8.2022 30 - 50 - 70 - 

11 29.8.2022 31 - 51 - 71 - 

12 29.8.2022 32 - 52 - 72 - 

13 29.8.2022 33 - 53 - 73 - 

14 1.2.2022 34 - 54 - 74 - 

15 1.2.2022 35 - 55 - 75 - 

16 1.2.2022 36 - 56 - 76 - 

17 1.2.2022 37 - 57 - 77 - 

18 29.8.2022 38 - 58 - 78 - 

19 1.2.2022 39 - 59 - 79 - 

20 1.2.2022 40 - 60 - 80 - 
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PŘEHLED PROVEDENÝCH ZMĚN A OPRAV 

  

PROVEDENÉ ZMĚNY A OPRAVY ČÍSLA STRAN DATUM 
ÚČINNOSTI 

DATUM 
IMPLEMENTACE PODPIS 

1 Oprava charakteru letiště 14 1.2.2022 1.2.2022  

2 
Změna kontaktních čísel 10, 11, 13, 18 29.8.2022 29.8.2022  

Změna parametrů RWY 12 29.8.2022 29.8.2022 

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      
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ROZDĚLOVNÍK 

PŘÍJEMCE DOKUMENTU  FORMÁT DOKUMENTU   

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY PROVOZOVATELE 

odpovědná vedoucí E 

manažer bezpečnosti a kvality E 

vedoucí stanoviště RADIO E 

vedoucí pozemního odbavení E 

vedoucí údržby E 

správce dokumentace (kancelář provozovatele) E/P 

PROVOZOVATELÉ LETECKÝCH ČINNOSTÍ A ORGANIZACE SÍDLÍCÍ NA LKMH 

Úřad pro civilní letectví České republiky E 

Air Bohemia a.s. E 

ACL Technology s.r.o. E/P 

Turnovský aeroklub z.s. E 

Vladimír Pavlata – BETA AIR E 

Ing. Petr Turek E 

Ing. Jindřich Svoboda E 

Zasahující a zapojené složky včetně IZS dle potřeby 

E – elektronický dokument; P – papírový dokument 
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DEFINICE A ZKRATKY 

V tabulce níže je uveden seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu. Složitější definice a pojmy 
následují za přehledem zkratek. 

PŘEHLED ZKRATEK 

ZKRATKA ANGLICKÝ VÝZNAM ČESKÝ VÝZNAM 

ACC area Control Center oblastní středisko řízení nebo oblastní služba řízení 

ACN aircraft classification number klasifikační číslo letadla 

AD aerodrome letiště 

AeČR  Aeroklub České republiky 

AGL above ground level nad úrovní země 

AMSL above main sea level nad střední hladinou moře 

APH  automobilové pohonné hmoty 

APR april duben 

APRON apron odbavovací plocha 

ASDA 
accelerate-stop distance 
available 

použitelná délka pro přerušený start 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

DIST distance vzdálenost 

E east východ 

ELEV elevation nadmořská výška 

FL flight level letová hladina 

GEO geographical zeměpisný 

GND ground země 

HO 
service available to meet 
operational requirements 

služba je k dispozici podle potřeb provozu 

HOL holiday den pracovního klidu 

LDA landing distance available použitelná délka pro přistání 
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LKMH 
ICAO identifier of Aerodrome 
Mnichovo Hradiště 

ICAO identifikátor letiště Mnichovo Hradiště 

LPH  letecké pohonné hmoty 

N north sever 

NIL non, not není, neaplikuje se 

OCT october říjen 

OPIZP  osoba poskytující informace známému provozu 

PCN pavement classification number klasifikační číslo podkladu 

PRHA  práškový hasicí automobil 

QNH 
altimeter sub-scale setting to 
obtain elevation when on the 
ground 

nastavení tlakové stupnice výškoměru pro získání 
výšky nad mořem bodu, který je na zemi 

RWY runway dráha 

STRIP strip vzletový a přistávací pás 

THR threshold práh vzletové a přistávací dráhy 

TODA take-off distance available použitelná délka pro vzlet 

TORA take-off run available použitelná délka pro rozjezd 

TWR tower věž 

TWY taxiway pojezdová dráha 

UTC co-ordinated universal time světový koordinovaný čas 

VFR visual flight rules pravidla pro let za viditelnosti 

VHF 
very high frequency (30 to 300 
MHz) 

velmi krátké vlny (30 až 300 MHz) 

VMC 
visual meteorological 
conditions 

meteorologické podmínky pro let za viditelnosti 

WDI wind direction indicator ukazatel směru větru 
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1 ÚDAJE O LETIŠTI 

Město | letiště Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště, místní část Hoškovice 

Vlastník AIRPORT PROPERTY INVESTMENT s. r. o. 

Provozovatel Aero - taxi OKR, a.s. 

Charakter letiště veřejné mezinárodní letiště 

Povolené druhy letů VFR / den 

Vztažný bod AD 50°32’23,93 N; 15°00’23,53 E 

Vzdálenost a směr od středu města 3 km NE Mnichovo Hradiště 

Nadmořská výška AD 801 ft / 244 m 

Vztažná teplota 26,8 °C 

Provozní doba 07:00 – 15:00 UTC, mimo uvedeno dobu O/R 24 hod. předem 

Celní a pasové odbavení O/R 24 hod. předem (mimo pracovní dny 48 hod. předem) 

Adresa provozovatele Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 

Adresa letiště Letiště Mnichovo Hradiště, 295 01 Mnichovo Hradiště 

Telefonní čísla Provozovatel letiště: tel. +420 311 444 065 
Handling: tel. +420 311 444 065 
Stanoviště RADIO: tel. +420 311 444 066 

Ubytovací možnosti hotely a penziony v Mnichově Hradišti a okolí 

Stravovací možnosti stravovací zařízení v Mnichově Hradišti a okolí 

Zdravotnická služba Na letišti jsou k dispozici prostředky první pomoci. 
Záchranná služba Mnichovo Hradiště  tel. 155 
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav tel. +420 326 742 111 

Dopravní prostředky VLAK:  zastávky Mnichovo Hradiště, Březina 
BUS: zastávky Mnichovo Hradiště, Hoškovice 
TAXI: TOP TAXI Mladá Boleslav  tel. +420 770 660 040 
VIP: Bohemia VIP Transport tel. +420 775 114 211 

Druhy paliva AVGAS 100LL, JET A-1 

Druhy olejů seznam na vyžádání 

Zařízení pro plnění LPH autocisterna (JET A-1 pohyblivá, AVGAS 100LL stacionární) 
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Hangárovací prostor dle kapacit na vyžádání tel. +420 311 444 065 

Servisní služby N/A 

Záchranná a požární zařízení V provozní době AD CAT 2. CAT 3, 4 na vyžádání 24 hod. předem. 

Na letišti 4 ks ruční hasicí přístroje práškové, prostor u cisteren, 
hangár a přilehlé prostory 6 ks, APRON W 4 ks, pohotovostní vozidlo 
3 ks a 5 ks práškových hasicích přístrojů v PRHA. 

Hasičský záchranný sbor Mladá Boleslav tel. 950 861 011 
Hasičský záchranný sbor Mnichovo Hradiště tel. 950 864 011 

Sezónní použitelnost Celoroční. Sníh se neodstraňuje z nezpevněné VPD. Sníh  
na zpevněné VPD se odstraňuje v omezeném rozsahu. 
Provozuschopnost (kontaminaci zpevněné VPD) v zimním období je 
třeba vždy ověřit na tel: +420 603 197 336. 

Místní omezení letového provozu Na letišti je přípustný provoz letadel velikosti spadající pod kódové 
značení 1A, 1B, 2A, 2B. Maximální přípustná ACN letadel 
provozovaných na zpevněných letištních plochách musí odpovídat 
PCN 25/R/A/Y/T. Použitelné délky RWY jsou menší než celková 
délka RWY. Pojíždění pouze po RWY, TWY.  

Provoz proudových letounů je povolen za podmínek stanovených 
provozovatelem letiště. 

Umístění a nadmořská výška 
stanoviště pro předletové 
přezkoušení výškoměru 

APRON W: 799 ft / 245,5 m 

Meteorologické údaje Služba METEO N/A. Oblast ČR a Evropa přes internet  
u provozovatele letiště, jinak telefonem na stanovištích ČHMU. 

MET PRAHA – Komořany  tel. +420 244 032 237 
MET PRAHA – Ruzyně tel. +420 220 113 422 
MET PARDUBICE tel. +420 973 242 240 

Sklony 
Průměrný podélný sklon RWY a STRIPu je 0,08% ve stoupání  
ve směru 247°. RWY a STRIP nemá příčný sklon 

Pohybová plocha (fyzikální 
vlastnosti) 

06 (062°), 24 (242°) – zpevněná RWY 
05 (062°), 23 (242°) – nezpevněná RWY 

Je zakázán současný provoz na rovnoběžných RWY! 
RWY 05/23 – nezpevněná (vztaženo k RWY 06/24): Maximální 
povolená provozní výška travního porostu je provozovatelem 
stanovena na 25 cm. 
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UPOZORNĚNÍ 

K pojíždění používat nezpevněnou RWY, vyznačené nezpevněné pojezdové pruhy a dále jen zpevněnou RWY 
a zpevněné vyznačené TWY. 

VZLETOVÉ A PŘISTÁVACÍ DRÁHY: 

RWY ROZMĚRY VYHLÁŠENÉ DÉLKY RWY / STRIP 

označení zem. a mag. směr RWY (m) STRIP (m) TORA TODA ASDA LDA únosnost povrch 

06 
066o GEO 
062o MAG 

1970x30 2090x80 1970 2170 1970 1550 PCN 39/R/B/W/T beton 

24 
247o GEO 
242o MAG 

1970x30 2090x80 1550 2030 1970 1550 PCN 39/R/B/W/T beton 

05 
066o GEO 
062° MAG 

1000x30 1120x80 1000 1060 1000 1000 5500 kg / 0.8 MPa tráva 

23 
247o GEO 
242o MAG 

1000x30 1120x80 1000 1060 1000 1000 5500 kg / 0.8 MPa tráva 

 

Odbavovací plochy APRON W 
umístění: u křížení TWY A a TWY B 
rozměry: 190 x 45 m, povrch - beton 
únosnost: PCN 25/R/A/Y/T 
ELEV: 245,5 m 

APRON T 
umístění: jižně TWY G 
rozměry: 175 x 43 m, povrch – asfalt 
únosnost: PCN 10/F/B/Y/T 
ELEV: 244 m 

Pojezdové dráhy TWY A paralelní s RWY a vnější spojovací (10,5 x 2500 m) 
TWY B, G, H, J vnitřní spojovací 

Doskoková plocha N/A 

Pomůcky pro určení místa N/A 

Ukazatele a návěstní zařízení Návěstní plocha, informační znaky, ukazatel směru větru. 

Návěstní plocha je umístěna u TWY H, jižně od RWY poblíž prahu 
RWY 06. WDI je umístěn jižně od RWY před prahem RWY 06. Druhý 
WDI je umístěn severně od THR RWY 23. 

Světelná zařízení N/A 

Náhradní zdroj el. energie N/A 
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Označení a osvětlení překážek 50°33‘3,86‘‘ N 14°59‘2,16‘‘ E; VYSÍLAČ NA VRCHU KÁČOV; NOC 
50°30’34,15‘‘ N 14°58’0,76‘‘ E; TOVÁRNÍ KOMÍN VESELÁ; NOC 
50°32’22,31‘‘ N 15°1’34,69‘‘ E; VYSÍLAČ BŘEZINA; DEN/NOC 

Značky na provozních plochách v souladu s leteckým předpisem L 14 

Překážky v prostoru přistání a vzletu V přibližovacích prostorech (RWY kódového čísla 2 pro 
nepřístrojový provoz) pro RWY06 a RWY24 jsou definovány tyto 
plochy: Překážková přibližovací plocha, překážková vzletová plocha 
(dle hl. 4 L 14). Do překážkových ploch nezasahují žádné umělé ani 
přírodní překážky. 

Překážky zasahující do překážkových 
ploch 

2,0 km NW vrch Káčov s vysílačem (378,34 m ELEV) 
2,4 km SE vrchol Kavčina (380,87 m ELEV) 
2,5 km SE vrchol kopce nad Dnebohem (323,26 m ELEV) 
2,5 km ESE vrchol kopce nad Drábskými světnič. (404,88 m ELEV) 
Uvedené překážky penetrují vnitřní vodorovnou plochu 

3,1 km ESE vrchol Mužský (466,88 m ELEV) 
Uvedená překážka penetruje kuželovou  plochu. 

Budovy na letišti čtyři hangáry a provozní budova jižně od RWY 

Prostředky pro spojení s letadly RADIO: 
vysílání VHF (A3E), volací znak „HRADIŠTĚ RADIO“ 
kmitočet 120,405 MHz, HO nebo O/R 

VIZUÁLNÍ: 
návěstní plocha, WDI 

Radionavigační zařízení N/A 

Prostředky pro pevnou spojovací 
službu 

tel. +420 311 444 066 

Meteorologická služba NIL 

POZNÁMKA 

Na letišti je k dispozici meteorologická stanice s údaji o tlaku, směru a rychlosti větru a teplotě, dále tabulka 
dohledností, ceilometr a prostřednictvím Internetu TAF a METAR ČR a Evropa. Údaje o stavu pohybových ploch  
a kontaminaci dráhy jsou k dispozici u OPIZP. 
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Prostor letiště: Horizontální hranice: 
mnohoúhelník určený spojnicí bodů CHOTĚJOVICE, KUŘIVODY, 
BĚLÁ pod Bezdězem, ČISTÁ, BAKOV nad Jizerou, SUKORADY, 
ROVENSKO kóta 744,1, CHOTĚJOVICE 

Vertikální hranice: 
4000 ft /1200 m AMSL  

Zóna ATZ Horizontální hranice: 
kružnice o poloměru 3NM - 5,5 km se středem na AD LKMH 

Vertikální hranice: 
4000 ft / 1200 m AMSL 

Jiná letiště v ATZ N/A 

Náhradní letiště PRAHA 
ELEV 
RWY 
Rozměr RWY 
Zeměpisný kurz z LKMH 

TWR 134,560 MHz 
1234 ft / 376 m 
06/24 a 12/30 
3715 x 45 m a 3250 x 45 m 
228° / 72 km 

 MLADÁ BOLESLAV 
ELEV 
RWY 
Rozměr RWY 
Zeměpisný kurz z LKMH 

RADIO 123,610 MHz 
778 ft / 237 m 
04/22 L,P a 16/34 L,P 
775 x 20 m a 900 x 20 m 
205° / 18 km 

 HODKOVICE 
ELEV 
RWY 
Rozměry RWY 
Zeměpisný kurz z LKMH 

RADIO 120,905 MHz 
1480 ft / 451 m 
01/19 
980 x 100 m 
024° / 14 km 

 JIČÍN 
ELEV 
RWY 
Rozměry RWY 
Zeměpisný kurz z LKMH 

RADIO 118,080 MHz 
863 ft / 263 m 
12/30 
1000 x 100 m 
118° / 25 km 

UPOZORNĚNÍ 

Uvedená letiště, vyjma letiště Praha, jsou použitelná pouze pro lety VFR den. 
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2 ORGANIZACE LETECKÉHO PROVOZU 

2.1 ORGANIZACE LETECKÉHO PROVOZU 

Odpovědnost: Za organizaci a provozně letové zabezpečení je odpovědný vedoucí stanoviště 
RADIO. V průběhu provozu je za zabezpečení leteckého provozu odpovědná osoba 
poskytující informace známému provozu, která je ustanovena do funkce vedoucím 
stanoviště RADIO. Služba je prováděna v souladu s řídícím dokumentem Směrnice 
pro stanoviště RADIO. 

POZNÁMKA 

Před zahájením provozu vždy prověřit aktivaci prostoru LK TRA 61 a LK TRA 62, a to na telefonním čísle  
+420 220 374 393 (FIC PRAHA), na frekvenci 133,080 MHz (VODOCHODY VĚŽ), případně v aplikaci AisView. 

2.2 PROVÁDĚNÍ LETŮ VFR / DEN 

2.2.1 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ MINIMA 

Letištní provozní minima jsou stanovena podle minim pro lety VFR předepsaných předpisem L2 v příslušné 
třídě vzdušného prostoru pro výšku letu na okruhu. 

2.2.2 LETIŠTNÍ OKRUH 

 povoleny jsou levé i pravé okruhy 
 směr okruhu se odvíjí od provozní situace a je pro jednotlivá letadla určován OPIZP, přednostně se 

používají okruhy severní 

 výška okruhu je 1805 ft / 550 m AMSL 

 minimální výška 4. okruhové zatáčky je 1149 ft / 350 m AMSL 
 nácvik letu po okruhu ve výšce 500 ft / 150 m GND je možný pouze při použití jižního okruhu 

 let severním okruhem se provádí přibližně po řece Jizera, severně od vrchu Káčov (přibližně nad říčním 
mostem přes řeku Jizeru mezi obcemi Sychrov a Mohelnice) 

 mezi 3. a 4. okruhovou zatáčkou na RWY 06 se vyhýbat městu Mnichovo Hradiště 

 při vzletech z RWY 06 a při přistáních na RWY 24 se vyhýbat obci Březina 
 při letu po okruhu není z hlukových důvodů povolen přelet obcí Březina, Podolí, Sychrov, Mnichovo 

Hradiště, Loukovec a Kruhy 

 ideální tratě provozních okruhů jsou znázorněny v přílohách 4 a 5 
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Zpracovatel:  LUKÁŠ MYŠKA – manažer bezpečnosti a kvality 

LETIŠTNÍ OKRUH PRO RWY 06 

 
Po vzletu z RWY 06 točit mimo obec Březina. 

Severní okruh letět minimálně ve výšce 1000 ft / 300 m AGL (1805 ft / 545 m AMSL). 

Jižní okruh letět minimálně ve výšce 500 ft / 150 m AGL (1305 ft / 395 m AMSL). 
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LETIŠTNÍ OKRUH PRO RWY 24 

 
Na finále RWY 24 se vyhnout obci Březina. 

Severní okruh letět minimálně ve výšce 1000 ft / 300 m AGL (1805 ft / 545 m AMSL). 

Jižní okruh letět minimálně ve výšce 500 ft / 150 m AGL (1305 ft / 395 m AMSL). 
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2.2.3 PŘÍLETOVÉ A ODLETOVÉ TRATĚ 

PŘÍLETOVÉ TRATĚ pro mimoletištní lety a přelety nejsou pevně stanoveny. Při místním provozu se přílet 
provádí dle pokynů OPIZP vydaných RDST. Přímé přiblížení do polohy "finále" je povoleno pouze při 
oboustranném radiovém spojení. Přílety bez radiového spojení jsou povoleny pouze po předchozím souhlasu 
zástupce provozovatele letiště a dle jeho pokynů, koordinaci je nutno provést se stanovištěm RADIO,  
tel. +420 311 444 066 nebo +420 603 197 336. 

ODLETOVÉ TRATĚ nejsou pevně stanoveny. Odlety při mimoletištních letech a přeletech se provádějí  
v okruhové výšce z první okruhové zatáčky, nestanoví-li OPIZP jinak. 

2.2.4 VYČKÁVACÍ PROSTORY 

N/A 

2.2.5 PRACOVNÍ PROSTORY 

N/A 

2.2.6 MINIMÁLNÍ VÝŠKY LETŮ V LETIŠTNÍM PROSTORU A NA OKRUHU 

Obecně minimální výška letů na letištním okruhu a v ATZ je 300 m (1000 ft) GND, případně 150 m (500 ft) 
GND na jižním letištním okruhu. 

2.2.7 OMEZENÍ V LETIŠTNÍM PROSTORU A NA OKRUHU 

Po startu z RWY 06, po dosažení bezpečné výšky, pokud možno točit mimo obec Březina. Nad obcemi  
v prostoru okruhu s výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání, přelétávat v minimální výšce 
stanovené předpisem L2 Hlava 4 pro lety nad zastavěnými místy, tedy 300 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 
600 m od letadla. 

2.3 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

2.3.1 KOORDINACE A PODMÍNKY LETIŠTNÍHO PROVOZU 

Vedoucí stanoviště RADIO, případně OPIZP může při místním provozu s přihlédnutím k jeho hustotě nebo 
nařídí-li to ACC Praha, povolit nebo nařídit jiné postupy, než je uvedeno, ale pouze za podmínky, že budou 
dodržena ustanovení všech směrnic a předpisů, jimiž se řídí letecký provoz. 

Uživatelé sportovního létajícího zařízení mohou SLZ užívat na LKMH pouze se souhlasem provozovatele 
letiště a v souladu s platným Zákonem o civilním Letectví. 

Provoz proudových letadel je povolen pouze v souladu se Směrnicí pro schvalování provozu proudových 
letadel a na základě předchozího schválení provozovatelem letiště. 
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Lety bez oboustranného rádiového spojení jsou povoleny pouze po předchozím souhlasu a koordinaci  
s provozovatelem letiště. Koordinace se provádí se stanovištěm RADIO na tel. +420 603 197 336. 

Všichni piloti, kteří používají letiště Mnichovo Hradiště, musí být s tímto letištním řádem seznámeni, řídit se 
jím a pokyny vedoucího stanoviště RADIO nebo OPIZP, a to ve všech ohledech. 

Všichni provozovatelé, provozující na letišti Mnichovo Hradiště, jsou povinni se dále řídit Dopravním řádem, 
Pořádkovým řádem a Organizací pohybu osob na plochách letiště Mnichovo Hradiště. 

2.3.2 PROVÁDĚNÍ VYHLÍDKOVÝCH LETŮ 

Vyhlídkové lety mohou z LKMH provádět provozovatelé, kteří k tomu mají oprávnění od ÚCL a v souladu se 
svou provozní směrnicí. K nástupu/výstupu osob lze využívat konec TWY H a pokud to dovolí provozní situace, 
pak i prostor před hangárem. Nástup/výstup cestujících je povolen pouze s vypnutou pohonnou jednotkou.  

3 POŘÁDKOVÝ ŘÁD 

3.1 VSTUP 

Postupy, které jsou vytvořeny a prováděny v souladu s Bezpečnostním programem provozovatele letiště  
k zajištění bezpečnosti leteckého provozu a k zabránění neoprávněného vniknutí osob, vozidel, zvířat nebo 
jiných předmětů na pohybovou plochu letiště, v rámci veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště 
jsou následující: 

Plocha veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště je rozdělena na veřejnou a neveřejnou část. 

ČÁST VEŘEJNÁ 

Veřejná část letiště, označená jako ZELENÁ ZÓNA slouží k přístupu veřejnosti k letišti a umístění vozidel  
na veřejném parkovišti. Do tohoto prostoru je umožněn vstup bez omezení s výjimkou mimořádných událostí 
a nestandardních situací. 

ČÁST NEVEŘEJNÁ 

Neveřejná část letiště je primárně určena k zajištění bezpečnosti leteckého provozu (pohybová plocha)  
ze strany provozovatele letiště, ať již údržbou letiště či zajištěním technického odbavení letadel a s tím 
spojenými letovými službami. 

Tato části letiště je označena a oddělena od veřejné části značením podél hranice bezpečnostních zón, toto 
značení je dobře viditelné a zřetelné. Zabezpečení proti vstupu nežádoucích osob to těchto zón je zajištěno 
závorami u přístupových cest na letiště, kde je jasně a zřetelně vyznačen zákaz vstupu. Dále zabezpečení proti 
vstupu v provozní době zajišťuje bezpečnostní pracovník provozovatele, který případné osoby narušující 
bezpečnostní zóny upozorní na tuto skutečnost, popř. zavolá k prošetření Policii ČR nebo Městskou policii 
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Mnichovo Hradiště. S Městskou policií Mnichovo Hradiště je uzavřena dohoda o namátkové kontrole 
případného narušení těchto zón. Letiště Mnichovo Hradiště nedisponuje žádnou detekční technikou. 

MODRÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA zahrnuje nepoužívané pojížděcí plochy a vstup veřejnosti do tohoto prostoru 
je možný na základě zvláštního povolení provozovatele letiště. Všechny osoby vstupující do modré 
bezpečnostní zóny jsou proškoleny o pohybu v této zóně s důrazem na bezpečnost a nenarušení neveřejné 
části letiště a na bezpečnost leteckého provozu. Jsou důkladně obeznámení o rozložení bezpečnostních zón, 
o jejich hranicích (dle mapky letiště LKMH) a o bezpečnostních pravidlech pohybu. Žadatelé před vstupem 
do této zóny podepíší, že byli seznámeni s bezpečnostními pravidly do knihy vstupů na letiště LKMH. Tato 
kniha je uložena na stanovišti RADIO. Poté dostanou žadatelé povolení pro vstup do modré bezpečnostní 
zóny. 

Modrá (veřejná) bezpečnostní zóna je oddělena od žluté a červené (neveřejné) bezpečnostní zóny cedulemi 
upozorňujícími na tuto skutečnost a nápisy zakazujícími vstup do žluté (červené) bezpečnostní zóny. 

Neveřejná část letiště zahrnující plochy pro pojíždění letadel a vzletové a přistávací dráhy je označena jako 
ŽLUTÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA a ČERVENÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA a není za žádných okolností přístupna 
veřejnosti (vyjma nouzových situací, prostředky záchranné služby, požární zásah, policie, …). Tyto zóny jsou 
přístupné pouze leteckému personálu a pozemnímu personálu společnosti Aero - taxi OKR, a. s. a osobám 
pravidelně vstupujícím do těchto prostor disponujících platnou ID kartou vydanou provozovatelem letiště. 
Ve žluté a červené bezpečnostní zóně se může pohybovat veřejnost (cizí osoby) jen za doprovodu s osobou 
oprávněnou pro vstup do těchto prostor. 

3.2 SRA PROSTOR 

SRA prostor na letišti Mnichovo Hradiště je vždy fyzicky vyznačen na dobu nutnou ke kontrole odlétajících 
cestujících a jejich zavazadel v rámci letů obchodní letecké dopravy pro letouny s MTOM nad 15 tun, resp. 
nad 45,5 tun v případě neobchodních letů. Bezpečnostní kontrolu provádí bezpečnostní pracovník k tomu 
vyškolený. SRA PROSTOR se vyznačuje výstražnými kužely v okruhu 1 m od obrysu letadla a dále prostorem 
2 x 2 m před nástupními dveřmi do letadla, kde prohlídka cestujících a zavazadel proběhne. Cestující pak po 
provedení prohlídky nesmí před nastoupením do letadla opustit tento prostor. Pokud cestující z nějakého 
důvodu prostor opustí, musí se znovu podrobit, včetně zavazadel (pokud taktéž SRA prostor opustí) 
bezpečnostní kontrole, a to opět pracovníkem k tomu určeným a vyškoleným. Ostatní provoz je odbavován 
z vymezeného prostoru, jehož rozsah je totožný s neveřejnou částí letiště. 

Mapka bezpečnostních zón je uvedena v příloze č. 5. 

3.3 POUŽÍVÁNÍ HANGÁRU 

Prostor hangáru je užíván k poskytování krátkodobého nebo dlouhodobého parkování letadel třetích osob. 
Užívání hangáru je upraveno Provozním řádem hangáru, u dlouhodobých uživatelů případně též smlouvou a 
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výše poplatků za jeho užívání se řídí platným ceníkem letiště. Část hangáru je určena pro parkování 
hasičských a obslužných vozidel provozovatele letiště. 

POZOR! 

Osoby užívající prostory hangáru jsou povinny dbát pořádku a čistoty, respektovat zákaz kouření  
a manipulace s otevřeným ohněm a při manipulaci s letadly postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

3.4 POUŽÍVÁNÍ ZÁZEMÍ LETIŠTĚ 

Kuchyň, WC a umývárny jsou přístupné v provozní době letiště. Užívání těchto prostor je bezplatné. 

3.5 USKLADNĚNÍ LPH, APH A HOŘLAVIN 

LPH jsou skladovány v automobilních cisternách. 

APH jsou skladovány ve vozidlech a nejnutnější zásoby v uzavřených nádobách na místě určeném vedoucím 
provozu a údržby letiště. 

Oleje jsou skladovány v uzavřených nádobách na místě určeném vedoucím provozu a údržby letiště. 

3.6 STŘEŽENÍ LETIŠTĚ 

Je organizováno dle schváleného Bezpečnostního programu provozovatele letiště. OPIZP a bezpečnostní 
pracovníci jsou povinni při leteckém provozu zamezit pohybu nepovolaných osob a vozidel  
po pohybových plochách letiště, uzavřením závor na příjezdových komunikacích. 

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tento letištní řád je závazný dokument pro veškerou leteckou činnost na letišti Mnichovo Hradiště. 

S letištním řádem musí být seznámeni všichni piloti, létající na letišti Mnichovo Hradiště, a to bez ohledu  
na příslušnost k jednotlivým provozovatelům.  

Jeden výtisk tohoto letištního řádu je součástí dokumentace stanoviště RADIO a při výkonu funkce jej musí 
mít OPIZP trvale k dispozici. 

Za aktuálnost tohoto letištního řádu a návrhy případných změn či doplňků odpovídá vedoucí provozu  
a údržby letiště. Všichni držitelé tohoto letištního řádu (viz. rozdělovník) jsou povinni zaznamenat a provést 
změny či doplňky tohoto letištního řádu po jejich schválení. 
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5 SEZNAM PŘÍLOH 

OZNAČENÍ  NÁZEV PŘÍLOHY 

1 Mapa okrsku letiště se zákresem letištní provozní zóny v měřítku 1:100 000 

2 Mapa letiště s RWY a objekty v měřítku 1:10 000 

3 Tabulka přízemních dohledností 

4 Bezpečnostní zóny letiště 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Mapa okrsku letiště a zákres letištní provozní zóny v měřítku 1:100 000 

 

  



LETIŠTNÍ ŘÁD 
ČÁST TEXTOVÁ 

Číslo dokumentu: LKMH-ID-17-01-22 

Revize: 5 Účinnost: 1.2.2022 

 

 
 
 
 
 
 

Strana 24 z 26 UPOZORNĚNÍ: Tištěný dokument není řízený, pokud není na titulní straně 
označen přelepkou nebo dokumentačním razítkem, protože může obsahovat 
neplatné postupy! Používejte výhradně oficiální zdroj řízené dokumentace. 

Zpracovatel:  LUKÁŠ MYŠKA – manažer bezpečnosti a kvality 

PŘÍLOHA Č. 2 

Mapa letiště s RWY a objekty 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Tabulka přízemních dohledností 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Bezpečnostní zóny letiště 
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