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Použité zkratky

AeČR

Aeroclub Czech Republic

Aeroklub České republiky

AD

Aerodrome

Letiště

RADIO

Providing information to know traffic

Poskytování informací

AGL

Above ground level

Nad úrovní země

ALT

Altitude

Nadmořská výška

ARP

Aerodrome reference point

Letištní referenční bod

ASDA

Accelerate-stop distance available

Použitelná délka přerušeného vzletu

ATS

Air traffic services

Letové provozní služby

ATZ

Aerodrome traffic zone

Letištní provozní zóna

CTR

Control region

Řízený okrsek

DIST

Distance

Vzdálenost

ELEV

Elevation

Výška nad povrchem země, měřená od stř.hladiny moře

FREQ

Frequency

Frekvence

ft

Foot

Stopa

GEO

Zeměpisný nebo pravý kurz

HO

Služba je k dispozici podle potřeb provozu

HOL

Holiday

Svátek

LDA

Landing distance available

Použitelná délka přistání

LT

Local time

Lokální čas

NM

Nautical mile

Námořní míle

NIL

Nothing or I have nothing to send to you

Nic nebo nemám, co bych Vám poslal

OFZ

Obstacle free zone

Bezpřekážkový prostor

O/R

On request

Na vyžádání

PCN

Pavement classification number

Klasifikační číslo vozovky
Nastavení tlakové stupnice výškoměru pro získání
nadmořské výšky letadla, které je na zemi

QNH
RDST

Radistation

Radiostanice pro obousměrné spojení

RWY

Runway

Vzletová a přistávací dráha

SAT

Saturday

Sobota

SUN

Sunday

Neděle

TODA

Take-off distance available

Použitelná délka vzletu

TORA

Take-off run available

Použitelná délka rozjezdu

TMA

Terminal maneuvering area

Koncová řízená oblast

VHF

Very high frequency

metrové (velmi krátké) vlny 30 - 300 MHz

VMC

Visual meteorological conditions

Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti
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HLAVA 1
Údaje o letišti
1.1. Město/letiště : Raná u Loun / LKRA Raná
1.2. Provozovatel/vlastnik : Aeroklub Raná / Aeroklub Raná
1.3. Charakter letiště : veřejné vnitrostátní letiště
1.4. Provozní použitelnost: VFR den
1.5 Vztažný bod letiště : 50o24'14" N
1.6 Poloha/vzdálenost a směr :

13o45'07" E.
6 km od středu města Louny
GEO 330o

1.7. Nadmořská výška : 269 m / 883 ft
1.8. Vztažná teplota : 25,1oC
1.9. Provozní doba : 15.APR – 15.OCT, SAT, SUN, HOL , 08:00- 15:00, jinak dle
vlastní činnosti, nebo na vyžádání (viz AIP AD4-LKRA-1)
1.10. Poštovní adresa : Aeroklub Raná, Hrádek 1, 440 01 LOUNY
1.11. Dálnopisná adresa :
NIL
1.12. Telefonní číslo : tel + fax : +420415679400, e-mail: info@aeroklubrana.cz
1.13. Ubytovací možnosti : 30 lůžek na letišti, v omezeném rozsahu po předchozím
projednání s provozovatelem
1.14. Stravovací možnosti : v omezeném rozsahu po předchozím projednání
s provozovatelem
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1.15. Zdravotnická služba Záchranná služba tel.155
1.16. Dopravni prostředky na letiště : Železniční stanice ČD Břvany DIST 3km,
zastávka ČSAD Raná rozcestí DIST 4km, Hrádek DIST 0,5km
1.17. Druhy paliv : benzín BA 95, pouze pro vlastní potřebu provozovatele
1.18. Druhy olejů : AeroShell Sport Plus 4
1.19. Zařízení pro plnění palivem :
Jedna podzemní nádrž o obsahu 20.000 litrů.
1.20. Hangárovací prostor pro cizí letadla
V omezeném rozsahu. Nutno předem projednat s provozovatelem.
1.21. Opravárenské služby :
V omezeném rozsahu. Poskytnutí služeb nutno předem projednat
s provozovatelem.
1.22. Záchranné a protipožární zařízení :
V souladu s předpisem L-14 Hlava 9- pro danou kategorii letiště
Před hlavní budovou areálu protipožární nádrž o obsahu 180 tisic litrů vody.
1.23. Sezonní použitelnost :
Celoroční. V zimním období omezená použitelnost, není zabezpečeno odklízení
sněhu.
1.24. Hlukové omezení leteckého provozu :
NIL
1.25. Umístění stanoviště pro přezkoušení výškoměru :
Odbavovací plocha před hangárem č. 4. Nadmořská výška 269 m (883 ft) AMSL.
1.26. Meteorologické údaje
Údaje jsou vyžadovány od služebny HMÚ Praha-Ruzyně na telefonu 220 562 627,
či přes internet. Možnost příjmu informací VOLMET na frekvenci 125,525 MHz.
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Pro vlastní pozorování je stanoviště služby RADIO vybaveno indikátory na měření
tlaku vzduchu, směru a rychlosti větru a tabulkou přízemních dohledností v příloze
č.5. Letištní tlak vzduchu QNH se přebírá z AD LKPR.
1.27. Sklony VPD :
VPD 04/22

podélný sklon 1,5 % stoupání ve směru VPD 04. Příčný sklon 4 % na
prahu VPD 22, postupně klesá na 2 % směrem k prahu VPD 04, stoupání
směrem ke kopci Raná.

VPD 11/29

podélný sklon 2 %, stoupání ve směru VPD 11, bez příčného sklonu.

1.28. Pohybová plocha - fyzikální vlastnosti :
VPD
Označení
22
04
29
11
Označení

22
04
29
11

Rozměry (m)
VPD
VPP
100 × 750
140 x 810
100 x 750
140 x 810
70 x 850
120 x 960
70 x 850
120 x 960

Zeměp.směr
225
045
288
108

Vyhlášené délky (m)

TORA
750
750
850
850

ASDA
750
750
850
850

TODA
780
780
890
920

LDA
750
750
850
850

Nosnost
kg/MPa/
cm2

Povrch

13000/0,7
13000/0,7
13000/0,7
13000/0,7

tráva
tráva
tráva
tráva

Poznámka: Nosnost může být snížena v období déletrvajících dešťů a jarního tání.
1.29. Odbavovací plocha : - není zřízena ve smyslu předpisu L-14
Před odbavovací budovou a hangárem aeroklubu je plocha o rozměrech 50 x 18 m
povrch asfalt a 50 x 90 m, povrch tráva, únosnost 13000 kg/0,7 MPa.
1.30. Pojezdové dráhy :
Jsou zřízeny. Pojíždění se provádí po pojezdových drahách na severní straně od VPD
22/04 a na východní straně od VPD 29/11 a po příčné pojezdové dráze, která je spojuje.
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1.31. Doskoková plocha :
NIL
1.32. Pomůcky pro určení místa :
NIL
1.33. Ukazatelé a návěstní zařízení :
Návěstní plocha je umístěna jižně od provozních budov mezi stanovištěm PHM a
pojezdovou drahou. V ní jsou umístěny návěstní znaky a ukazatel směru přistání. WDI je
umístěn vpravo od místa doteku na VPD 22, pomocný WDI je umístěn na vrcholu hory
Raná.
1.34. Světelná zařízení :
NIL
1.35. Náhradní zdroj elektrické energie :
NIL
1.36. Označení a osvětlení překážek :
NIL
1.37. Značky na provozních plochách :
Postranní denní značky VPD ve tvaru obdélníků bílé barvy s prahovými značkami ve
tvaru písmene L doplněné vždy dvěma praporky bílé barvy.
Okraje letištní plochy jsou vymezeny žlutočervenými pomezními značkami.
1.38. Překážky v prostorech přiblížení a vzletu :
Pro VPD 22 a VPD 29 prostory vzletu v poměru 1:30 bez překážek.
Pro VPD 11 a VPD 04 prostory vzletu v poměru 1:20 bez překážek.
Překážky v okolí letiště :
Ostatní překážky jsou uvedeny v tabulce s údaji o nadmořské výšce vrcholu (ELEV) v
metrech, vzdálenosti (DIST) km,směru od vztažného bodu letiště (ARP ) ve stupních a
převýšení v metrech vzhledem k nadmořské výšce letiště.

Charakter překážky
Hora Raná
Hora Milá
Hora Oblík
Komíny EL Počerady

ELEV [m]

DIST [km]

GEO [°]

457
510
509
436

1,4
3,4
3,9
5,5

077
003
077
302
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1.39. Budovy na letišti :
Severovýchodně od vztažného bodu letiště se nacházejí provozní budovy letiště. Budova
č. 1 je dřevěná ubikace s učebnou, budova č. 2 celodřevěný hangár střední velikosti,
budova č. 3 malý hangár sloužící jako garáž pro větroně v transportních vozech, budova
č. 4 velký hangár aeroklubu s provozními budovami, budova č. 5 dílna a sociální zařízení.
Součástí provozních budov jsou kanceláře, sociální zařízení, společenská místnost,
ubytovací část a kuchyňka s jídelnou. Dále je zde část Air Specialu s dílenskými prostory,
sklad pohonných hmot a olejů a skladovací hala.
1.40. Prostředky pro spojení s letadly
Rádiové - druh vysílání VHF:
- volací značka "RANÁ RADIO"
- kmitočet

126,850 MHz

- umístění pozemní RDST na stanovišti RADIO a záložní RDST v kanceláři VLP
Vizuální :

návěstí na VPD, návěsti v návěstní ploše, praporky, terč pro navijákový
provoz

1.41. Radionavigační zařízení
NIL
1.42. Prostředky pro pevnou spojovací službu :
Telefon:

415 679 400 , Fax: 415 679 400

1.43. Meteorologická služba :
NIL
1.44. Letištní provozní zóna ATZ :
Letištní provozní zóna je vymezena horizontálně kruhem (nebo jeho částí) o poloměru
3 NM (5,5 km) se středem ve vztažném bodě letiště, a vertikálně sahá od povrchu země
do 1200 m AMSL (4000 ft.)
1.45. Jiná letiště v zóně ATZ :
NIL
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1.46. Náhradní letiště : Pouze pro denní lety VFR
1. MOST - volací značka "MOST INFO"
- kmitočet 123,500 MHz
- nadmořská výška 277 m
- VPD 20R/02L o rozměrech 1130 x 30 m
- VPD 20L/02R o rozměrech 1130 x 70 m
- GEO 350 , DIST 16 km
2. PANENSKÝ TÝNEC - volací značka "TÝNEC INFO"
- kmitočet 118,575 MHz
- nadmořská výška 368 m
- VPD 09/27 o rozměrech 2505 x 30 m
- GEO 130 , DIST 17 km
3. ŽATEC - volací značka "ŽATEC INFO"
- kmitočet 125,425 MHz
- nadmořská výška 269 m
- VPD 11/29 o rozměrech 1120 x 40 m
- GEO 240 , DIST 19,7 km
4. CHOMUTOV - volací značka "CHOMUTOV INFO"
- kmitočet 123,600 MHz
- nadmořská výška 345 m
- VPD 04/22 o rozměrech 830 x 100 m
- VPD 14/32 o rozměrech 830 x 100 m
- GEO 290 , DIST 21,5 km
1.47. Kódové značení letiště dle L-14
2B
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HLAVA 2
Organizace letového provozu
2.1. Za provozně letové zabezpečení je odpovědný jako provozovatel letiště
Aeroklub Raná
Za poskytování služeb stanovených provozním povolením vydaným ÚCL ČR (včetně
činnosti poskytování informací RADIO) odpovídá vedoucí letového provozu jmenovaný
provozovatelem letiště.
2.2. Provozní doba letiště :
Provozní doba je stanovena v souladu s zákonem č.49/1997Sb. o civilním letectví, ve
znění pozdějších předpisů a platných vyhlášek takto : 15. APR - 15. OCT SAT, SUN,
HOL, 08:00 – 15:00 UTC nebo O/R jinak po dohodě s provozovatelem.
Zahájení a ukončení provozu se zapisuje do provozního deníku stanoviště RADIO.
2.3. Provádění denních letů VFR :
Letištní provozní minima jsou stanovena pro přízemní dohlednost nejméně na 1,5 km,
pokud není provozovatelem stanoveno minimum větší a spodní základnu oblačnosti na
200 m AGL.
Letištní okruh na VPD 22 a VPD 11 lze provádět pouze doprava, letištní okruh na VPD 04
a VPD 29 lze provádět pouze doleva, tedy vždy od hory Raná. Směr okruhu je tedy
závislý na dráze v používání, tedy podle pokynů stanoviště RÁDIO v době provozu
Aeroklubu Raná, nebo podle vytyčení v návěstní ploše a na VPD.
Výška okruhů je 570 m (187O ft) AMSL na letištní QNH pro letouny a 420 m (1380
ft) pro SLZ. Minimální výška první a čtvrté okruhové zatáčky je stanovena na 375 m
(1230 ft) AMSL na letištní QNH pro letouny a 325 m (1066 ft) AMSL na letištní
QNH pro kluzáky, motorové kluzáky a SLZ.
Příletové ani odletové tratě a vyčkávací prostory nejsou

stanoveny. Přílety, odlety a

vyčkávání se provádí podle pokynů stanoviště RÁDIO.
2.4. Provádění nočních letů :
NIL
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2.5. Mimořádné události :
V případě mimořádné události nebo jejího předpokladu

postupuje pracovník RADIO

podle předpisu L 13 a části VII. Směrnice pro výkon služby na stanovišti RADIO
letiště Raná, která je přílohou tohoto Letištního řádu.
2.6. Zvláštní ustanovení :
Piloti jiných provozovatelů, kteří používají letiště Raná musí být s tímto letištním řádem
prokazatelně

seznámeni,

jsou

povinni

řídit

se

jím

a

informacemi

předávanými

stanovištěm RADIO ve všech otázkách leteckého provozu na letišti a v jeho zóně ATZ
Vzhledem k šířce VPD můžou být starty a přistání kluzáků prováděny i jinde na
letištní ploše mimo VPD. Místo přistání kluzáků musí být na ploše řádně
vyznačeno a všechny kluzáky se na okruhu musí hlásit v poloze po větru,
nestanoví – li vedoucí letového provozu jinak. Směr vzletu na navijáku musí být
totožný se směrem dráhy, která je v používání.

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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3

Pořádkový řád
3.1. Vstup na letiště :
Vstup osob do prostor letiště Raná je řešen Bezpečnostním programem letiště Raná.
Vedoucí letového provozu Aeroklubu Raná zodpovídá za vyznačení veřejného prostoru a
povolených zón pro veřejnost.
Do neveřejných prostor letiště mohou vstupovat osoby pouze v souladu s Bezpečnostním
programem provozovatele AD LKRA. Vjezd služebních vozidel a vozidel členů Aeroklubu
Raná je povolen pouze do vymezených prostor letiště.
Soukromá vozidla ostatních návštěvníků letiště musí být zaparkována na vyhrazeném
parkovišti letiště.

3.2. Střežení objektů a majetku na letišti je organizováno

Aeroklubem Raná podle

vypracované Bezpečnostní směrnice.

3.3. Uskladnění LPH: Letecké pohonné hmoty jsou uskladněny v podzemní nádrži.
Ostatní pohonné hmoty a mazadla jsou uskladněny v odděleném skladu v souladu s
požárními předpisy.

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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4

Závěrečná ustanovení
4.1. Tento letištní řád je závazným dokumentem pro veškerou

leteckou činnost

prováděnou na letišti Raná.
4.2. S tímto letištním řádem musí být prokazatelně seznámeni všichni členové
Aeroklubu Raná a pracovníci ostatních provozovatelů působících na letišti Raná.
4.3. Jeden výtisk tohoto letištního řádu je součástí vybavení stanoviště RADIO a

při

výkonu činnosti jej musí mít trvale k dispozici pracovník RADIO.
4.4. Za aktuálnost letištního řádu odpovídá provozovatel letiště Raná. Rovněž
zodpovídá za návrhy případných změn a zpracování potřebných doplňků. Všichni držitelé
tohoto letištního řádu obdrží od provozovatele letiště schválené změny.
4.5. Závaznost tohoto Letištního řádu vejde v

platnost dnem schválení

statutárním zástupcem provozovatele letiště.

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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Přílohy
Příloha č.1 : Mapa zóny ATZ letiště s vyznačením tvaru a velikosti okruhů.
Příloha č.2 : Mapa pracovních prostorů letiště Raná v měřítku.
Příloha č.3 : Mapa letiště s vyznačením VPD a provozních objektů v měřítku.
Příloha č.4 : Podélný řez používanými VPD
Příloha č.5 : Schéma přízemních dohledností letiště Raná
Příloha č.6 : Směrnice pro výkon služby na stanovišti RADIO na letišti Raná
Příloha č.7 : Oprávnění k provozování letiště Raná
Příloha č.8 : Pohotovostní plán letiště Raná

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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Příloha č.1 : Mapa zóny ATZ letiště s vyznačením tvaru a velikosti okruhů.

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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Příloha č.2 : Mapa pracovních prostorů letiště Raná v měřítku.

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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Příloha č.3 : Mapa letiště s vyznačením VPD a provozních objektů v měřítku

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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Příloha č.4 : Podélný řez používanými VPD

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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Příloha č.5 : Schéma přízemních dohledností letiště Raná

označení
1
2
3
4
5
6

Objekt
Vrchol hory Raná
Vrchol hory Milá
Komíny elektrárny Počerady
Rozvodna vysokého napětí Vyškov
Postoloprty kostel
Lenešice kostel

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016

GEO
[°]
077
003
302
256
218
168

DIST [km]
1,4
3,4
5,5
4,5
6
3,2
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Příloha č.6 : Směrnice pro výkon činnosti na stanovišti RADIO na letišti Raná
OBSAH
I. Základní ustanovení
II. Pracovní povinnosti - všeobecně
II.1. Znalost činnosti
II.2. Příprava pro zahájení a převzetí činnosti
II.3. Zahájení, předání a převzetí činnosti
II.3.1. Zahájení činnosti
II.3.2. Předání a převzetí činnosti
II.4. Nařízení činnosti
II.5. Vzdálení se ze stanoviště
II.6. Pracovní doba
II.7. Požívání léků, alkoholu nebo jiných omamných látek
II.8. Vyřazení z činnosti po letecké mimořádné události
III. Činnosti na pracovišti poskytování informací RADIO
III.1. Osoba pověřená vedením stanoviště RADIO
III.2. Osoba poskytující informace RADIO (dále v textu pouze obsluha RADIO)
III.2.1. Ustanovení do činnosti
III.2.2. Povinnosti pracovníka RADIO v době přípravy
III.2.3. Povinnosti obsluhy RADIO před zahájením letového provozu
III.2.4. Povinnosti obsluhy RADIO v době poskytování služby radio
III.2.5. Povinnosti obsluhy RADIO po ukončení provozu
III.2.6. Postupy pro poskytování pohotovostní služby, včetně používání
záchranných a požárních prostředků na letišti
III.2.7. Postupy pro koordinaci s veřejným hasičským sborem, záchrannou
službou, policií ČR, případně dalšími orgány a organizacemi.
III.3. Startér
III.4. Časoměřič
III.5. Navijákař
III.6. Signalizátor
III.7. Řídicí seskoků
III.8. Další funkce

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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IV. Stanoviště poskytování informací RADIO
IV.1. Stanoviště RADIO
IV.2. Vybavení stanoviště RADIO
IV.2.1 Letecká pozemní zařízení a další technické vybavení stanoviště RADIO
IV.2.2 Na stanovišti RADIO je k dispozici
IV.2.3 Popis instalace, ovládání a technická data všech používaných pozemních
elektronických zabezpečovacích zařízení (PEZZ) pro podporu poskytování
informací
IV.2.4. Používané telefonní a jiné spojení
IV.2.5 Údaje o ukazateli směru větru a návěstní ploše
V. Dokumentace vedená na stanovišti RADIO
V.1. Kniha Provozní pokyny a nařízení vedoucího stanoviště RADIO
V.2. Provozní deník
V.3. Evidence vzletů a přistání
V.4. Provozní deníky technických zařízení
VI. Letištní provozní zóna (ATZ)
VII. Stížnosti
VI.1. Stížnosti na službu RADIO
VI.2. Stížnosti na nebezpečné létání a leteckou nekázeň
VIII. Hlášení o nehodě nebo incidentu
Doplněk 1
Důležitá telefonní čísla

Tuto směrnici schválil dne 29.12.2014 Ing. Tomáš Mezera, vedoucí letového provozu

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Poskytování informací RADIO na veřejném vnitrostátním letišti Raná se řídí předpisem L11, dodatek S.

II. PRACOVNÍ POVINNOSTI - VŠEOBECNĚ
II.1. ZNALOST ČINNOSTI
Každá obsluha stanoviště RADIO a určená osoba skupiny zabezpečení létání musí znát
povinnosti a odpovědnost činnosti, kterou vykonává. Obsluha RADIO musí znát
povinnosti jemu podřízených určených osob a pomáhat při výcviku a zaškolování nových
určených osob či obsluhy

II.2. PŘÍPRAVA PRO ZAHÁJENÍ A PŘEVZETÍ SLUŽBY
Každá určená osoba směny stanoviště RADIO a skupiny zabezpečení létání musí mít
určenu potřebnou dobu na řádnou přípravu pro zahájení nebo převzetí služby. Obsluha
RADIO musí mít na přípravu alespoň 30 minut před zahájením nebo převzetím činnosti.

II.3. ZAHÁJENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ SLUŽBY
II.3.1. Zahájení činnosti
Zahájení činnosti se uskutečňuje

zpravidla v době stanovené rozvrhem činnosti na

stanovišti RADIO. Obsluha RADIO je povinna se informovat o všech údajích o provozní
a meteorologické situaci, včetně všech zvláštností a důležitých podrobností, které mohou
mít vliv na poskytování informací RADIO a letový provoz. Zejména se musí seznámit
s NOTAMy, platnými leteckými oběžníky, vyhlášenými omezeními letového provozu a
provozními deníky, a dále se stavem provozních ploch letiště.
II.3.2. Předání a převzetí činnosti.
Obsluha, která činnost předává, je povinna před předáním činnosti předat obsluze, která
činnost přebírá, všechny údaje o provozní a meteorologické situaci, včetně všech
zvláštností a důležitých podrobností, které mohou mít vliv na poskytování činnosti RADIO
a letový provoz. Je povinna upřesnit průběh provozu s osobou pověřenou vedením
letového provozu.
II.3.3. Obsluha RADIO, která po přípravě nastupuje činnost RADIO nebo ji v průběhu
směny přebírá, se podepíše s uvedením přesného času v hodinách a minutách (UTC) do
Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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Provozního deníku pracoviště RADIO. Obsluha, která činnost předává, smí opustit
stanoviště až když se přesvědčí, že přebírající obsluha činnost převzala. Obsluha, která
činnost končí, musí provést záznam o času ukončení činnosti.
II.3.4. Určená osoba skupiny zabezpečení létání, která je zařazena v jiné činnosti než
obsluha RADIO, neprovádí při nástupu, předávání a přebírání činnosti časové zápisy, ale
postupuje při nástupu, předávání a převzetí činnosti podle pokynů obsluhy RADIO
a informuje ji o skutečnosti nástupu, předání a převzetí činnosti.
II.3.5. Dojde-li během činnosti k údobí nouze nebo k letecké nehodě nebo incidentu,
dokončí obsluha RADIO, která službu předává, započatá opatření, vyřídí zprávy týkající
se mimořádné události, provede stanovené záznamy případně vyjádření, i když se tím
doba její činnosti prodlouží. V činnosti zůstane tak dlouho, jak to okolnosti vyžadují.

II.4. NAŘÍZENÍ VÝKONU FUNKCE
Obsluze nesmí být nařízen výkon činnosti, pro kterou nemá požadovanou kvalifikaci, s
výjimkou případu, kdy se obsluha zacvičuje pro získání kvalifikace a pracuje pod přímým
dohledem obsluhy s příslušnou kvalifikací.

II.5. VZDÁLENÍ SE Z STANOVIŠTĚ
Pokud se obsluha RADIO nebo určená osoba skupiny zabezpečení létání musí vzdálit ze
stanoviště a v příslušné činnosti je ustanovena pouze jedna osoba, musí být činnost
předána podle odstavce II.3.2;3;4; Při krátkodobém vzdálení do 30 minut může službu
převzít osoba pověřená vedením letového provozu nebo osoba pověřená vedením
stanoviště RADIO bez písemného převzetí.

II.6. PRACOVNÍ DOBA
Provozní dobu stanovuje osoba pověřená vedením letového provozu tak, aby vyhovovala
provozním požadavkům. Pracovní dobu stanovuje osoba pověřená vedením

letového

provozu, nesmí však být delší než 12 hodin.

II.7. POŽÍVÁNÍ LÉKŮ, ALKOHOLU NEBO JINÝCH OMAMNÝCH LÁTEK
Obsluha RADIO

a určené osoby, které se podílí na zabezpečení letového provozu,

nesmí:

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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a) během výkonu činnosti požívat alkohol, léky nebo jiné látky, které zhoršují bdělost,
úsudek, rovnováhu, a tlumí centrální nervový systém
b) nastoupit činnost pokud jsou pod vlivem látek uvedených pod bodem a) nebo pokud
se domnívají, že jsou pod jejich vlivem.

II.8. VYŘAZENÍ ZE SLUŽBY PO LETECKÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Obsluha nebo určená osoba, o které se předpokládá, že se dopustila chyby, která měla
vliv na vznik letecké mimořádné události, musí být ihned po zjištění případu vyřazena
z výkonu činnosti, je-li to proveditelné. Vyřazení z činnosti trvá dokud z výsledků
vyšetřování nevyplyne

nepravděpodobnost účasti obsluhy nebo určené osoby na

zavinění události.

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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III. ČINNOSTI NA STANOVIŠTI RADIO
III.1. OSOBA POVĚŘENÁ VEDENÍM STANOVIŠTĚ RADIO
Osoba pověřená vedením stanoviště RADIO zpracovává plán činnosti stanoviště RADIO
a předkládá jej ke schválení osobě pověřené vedením letového provozu. Dále vede knihu
Provozní pokyny a nařízení vedoucího stanoviště RADIO a

vyhodnocuje činnost

stanoviště RADIO.

III.2. OBSLUHA RADIO
Základní funkcí na stanovišti RADIO je obsluha RADIO. Tato činnost musí být ustanovena
a vykonávána vždy v publikované provozní době a v dalších případech, požadovaných
dodatkem S předpisu L11. Ostatní činnosti ustanovuje obsluha RADIO podle potřeb
provozu po dohodě s osobou pověřenou vedením letového provozu.

III.2.1. USTANOVENÍ DO ČINNOSTI
Osoba ustavená do činnosti obsluhy RADIO musí být držitelem platného oprávnění pro
výkon obsluhy RADIO. Obsluha RADIO ustanovuje do služby osoba pověřená vedením
letového provozu letiště Raná.
III.2.2. POVINNOSTI PRACOVNÍKA RADIO V DOBĚ PŘÍPRAVY
Obsluha RADIO musí v době přípravy:
a) seznámit se s nově platnými směrnicemi, pokyny a nařízeními vedoucího stanoviště a
osobou pověřenou vedením letového provozu
b) získat dostatečné údaje o provozuschopnosti letiště, zejména zkontrolovat stav
provozní plochy a zařízení nutných k zabezpečení letového provozu
c) seznámit se s provozními podmínkami v prostoru působnosti stanoviště
d)

získat

dostatečné

informace

o

současných

a

očekávaných

meteorologických

podmínkách v prostoru působnosti stanoviště
e) seznámit se s NOTAMy, platnými oběžníky a vyhlášenými omezeními pro letový
provoz
f) zkontrolovat zdravotnické a záchranné prostředky

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch
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g) prověřit provozuschopnost pohotovostního vozidla, jeho vybavení, platnost revizí
hasicích prostředků atd.
h) Převzít radiotelefon služby RADIO.

III.2.3. POVINNOSTI OBSLUHY RADIO PŘED ZAHÁJENÍM LETOVÉHO PROVOZU
Před zahájením letového provozu na letišti

Raná musí

obsluha kromě splnění

všeobecných požadavků odst. II.2 a II.3:
a) upřesnit vytyčení znaků na VPD a znaků na návěstní ploše
b) upřesnit rozmístění letadel a technických prostředků
c) vydat pokyny a informace skupině zabezpečení létání
d) vydat létajícímu personálu předletové pokyny a informace k letovému provozu
e) zapnout letištní řídicí rádiovou stanici a prověřit potřebné kmitočty
f) zjistit aktuální meteorologickou situaci, včetně QNH LKPR (z internetových stránek
meteo.rlp.cz, ze zprávy ATIS LKPR, která se vysílá na telefonním čisle 220378333 a
kmitočtu 122,150 Mhz, či ze zprávy VOLMET, která se vysílá na telefonním čísle
220378100 a na kmitočtu 125,525 Mhz
g) zapsat do Provozního deníku požadované údaje
h) v době provozu dbá na dodržování podmínek vstupu a pohybu osob na letišti,
v souladu s Bezpečnostním programem provozovatele.

III.2.4. POVINNOSTI OBSLUHY RADIO V DOBĚ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY RADIO
II.1.4. Obsluha RADIO má tyto povinnosti:
a) má přímou odpovědnost za poskytování informací RADIO, letištní

a pohotovostní

pomoci všem známým letadlům, která tvoří provoz na letišti a v zóně ATZ letiště Raná.
Přitom postupuje podle předpisu L-11.
b) poskytovat podklady pro předletovou přípravu. K tomu musí mít k dispozici, ve stavu
poslední platnosti, všechny dokumenty letecké informační služby, které jsou uloženy u
osoba pověřená vedením ho letového provozu. Musí vést evidenci poletových informací
v Provozním deníku a předat je osobě pověřené vedením letového provozu
c) činit opatření při zjištění vstupu nepovolaných osob nebo prostředků na letištní plochu
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d) po obdržení meteorologické výstrahy nebo náhlém zhoršení počasí v letištním
prostoru zhodnotit situaci a informovat posádky
e) činit nutná opatření k poskytování pomoci posádkám v nouzi a zajišťovat přednost
letů pro záchranu života
f) zaznamenávat všechna narušení pravidel létání, stanovených zásad létání, chyby
a nedostatky v organizaci letového provozu
g) dojde-li na letišti nebo v jeho blízkosti k LMU, učinit potřebná opatření
h) vyhlašovat pátrání po letadlech ve smyslu předpisu L12
ch) udávat letištní QNH LKPR, což vyplývá z umístění LKRA pod TMA Praha
i) vést evidenci vzletů a přistání všech letadel
Povinnost i) může být delegována na časoměřiče.
III.2.5. POVINNOSTI OBSLUHY RADIO PO UKONČENÍ PROVOZU
Po ukončení provozu na Rané pracovník RADIO musí:
a) zajistit pomoc posádkám cizích kluzáků, které přistály v blízkosti letiště Raná a
požádaly o pomoc
b) zrušit vytýčení na VPD a na návěstní ploše, případně vyznačit neprovozuschopnost
provozní plochy (např. pro sníh, vysokou trávu, práce na ploše)
c) uzavřít provozní dokumentaci stanoviště RADIO
d) provést poletový rozbor s účastníky místního letového provozu
III.2.6. POSTUPY PRO POSKYTOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY, VČETNĚ
POUŽÍVÁNÍ ZÁCHRANNÝCH A POŽÁRNÍCH PROSTŘEDKŮ NA LETIŠTI
a) Pohotovostní služba je poskytována všem letadlům, která tvoří letištní provoz.
b) Pohotovostní služba je poskytována všem letadlům Aeroklubu Raná mimo letištní
provoz, včetně kluzáků na přeletu. Piloti těchto letů vyplní Knihu příletů a odletů, v
případě přistání na jiném letišti než na Rané zavolají tuto skutečnost stanovišti RÁDIO
Raná, nejpozději však do 30 min od vypočítané doby přistání.
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c) Pohotovostní služba je poskytována těm letadlům jiného provozovatele mimo letištní
provoz, kteří si tuto službu výslovně vyžádají, vyplní údaje v Knize příletů a odletů a
domluví s obsluhou podmínky oznámení o přistání na jiném letišti. Obsluha RÁDIO by
měla trvat na oznámení telefonicky do 30 min od vypočítaného času přistání.
d) Uvědomování záchranných koordinačních středisek
Údobí nejisoty je když :


nedošla žádná zpráva z letadla během 30 min po čase, kdy měla být
přijata nebo od doby, kdy byl učiněn první neúspěšný pokus o navázání
spojení s takovým letadlem, podle toho co nastane dříve



- když letadlo nepřiletělo do 30 min, od vypočítaného času příletu
naposledy oznámeného

nebo vypočítaného, podle toho co nastane

později s vyjímkou, kdy není pochyb o

bezpečnosti letadla a všech osob

na palubě.
Údobí pohotovosti je když :


po dobu nejistoty, následné pokusy o navázání spojení s letadlem byly
neúspěšné a dotazy na jiné zdroje, nepřinesly nové zprávy o letadle.



letadlo, které se ohlásilo na finále, nepřistálo během 5 minut od
vypočítaného času přistání a spojení s ním nebylo znovu navázáno.



byla přijata informace, která naznačuje že provozní způsobilost letadla se
zhoršila, ale ne do té míry, aby bylo pravděpodobné vynucené přistání.



je známo nebo se předpokládá, že letadlo je předmětem protiprávního
činu.

Údobí tísně je když :


po údobí pohotovosti, další neúspěšné pokusy navázat spojení s letadlem a
rozsáhlé dotazy ukazují, že letadlo je pravděpodobně v tísni.



se předpokládá, že palivo na palubě je vyčerpáno a jeho zásoba
nepostačuje letadlu k bezpečnému dokončení letu.



došla zpráva, která udává, že provozní způsobilost letadla se zhoršila
natolik, že je pravděpodobné vynucené přistání.



došla zpráva nebo je přiměřeně jisté, že letadlo hodlá provést nebo
provedlo vynucené

přistání, kromě, kdy je přiměřeně jisté, že letadlu a
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všem osobám na palubě nehrozí vážné

bezprostřední

nebezpečí

a

nepožadují okamžitou pomoc.
Telefonické oznámení Záchrannému koordinačnímu středisku SAR musí obsahovat
ty z následujících informací, které jsou dostupné v uvedeném pořadí.


příslušné údobí nouze



služebna a osoba, která volá



povaha nouze



důležité informace z letového plánu



stanoviště, které naposledy udržovalo spojení, čas a použité prostředky



poslední hlášená poloha a jak byla určena



barva a charakteristické znaky letadla



všechna opatření, která učinila ohlašující služebna



další související postřehy

Záchrannému koordinačnímu středisku musí být neprodleně předány následující
informace:


všechny užitečné doplňující informace, zejména o vývoji stavu nouze



informace o tom že nouzová situace skončila

e) Obsluha RÁDIO v případě nouze, pokud to taková situace vyžaduje, aktivuje
záchrannou letištní službu, která je tvořena řidičem záchranářem a obsluhou služby
RÁDIO. Vůz se záchrannými prostředky musí být v době poskytování pohotovostní služby
vždy připraven k okamžitému zásahu kdekoli na ploše letiště, a to do 2 minut od
aktivace.

III.2.7. POSTUPY PRO KOORDINACI S VEŘEJNÝM HASIČSKÝM SBOREM,
ZÁCHRANNOU SLUŽBOU, POLICIÍ ČR, PŘÍPADNĚ DALŠÍMI ORGÁNY A
ORGANIZACEMI.
a)

Obsluha

služby

RÁDIO

v případě

mimořádné

situace

postupuje

v souladu

s Pohotovostním plánem letiště Raná, který je přílohou Letištního řádu.
b) Jako stálé pohotovostní středisko je na letišti Raná tzv. věž. Odtud je dostatečný
systém spojení pomocí státní linky, mobilních telefonů a VKV radiostanice s ostatními
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orgány a s mobilním místem velení. Jako mobilní místo velení je myšlen automobil, jehož
osádka bude pomocí záchranných prostředků provádět zásah.
c) Mimořádnou situaci je nutno oznámit na následující místa :


Okamžitě volat ambulanci tel. 155, pokud není jistota že nedošlo ke zranění
osob.



Okamžitě volat hasiče tel. 150, pokud tak charakter nehody vyžaduje.



Při aktivaci veřejného hasičského útvaru či ambulance řeknete heslo ‚ LETECKÁ
NEHODA‘



Při spojení s dispečerem hasičského sboru nebo záchranného systému se uvádí
následující informace.


Jméno a funkce osoby podávající hlášení.



Letiště, na kterém se stala nehoda.



Typ letadla nebo sportovního létajícího zařízení.



Počet osob na palubě případně jiných zraněných osob na
zemi, je-li znám.





Popis nehody.



Druh a množství paliva, je-li známo.



Případné nebezpečné látky na palubě.



Jiné důležité informace.

neprodleně informovat dozorčí službu Obvodního oddělení Postoloprty, tel.
+420974445300, popř. tísňovou linku 158 nebo 112, pokud došlo ke zranění
osob a/nebo hmotné škodě.



Volat VLP tel. +420608226142, pokud není přítomen.



Volat provozovatele letounu, je-li znám. (jde-li o letoun provozovaný na Rané,
tel. číslo viz koordinační směrnice)

d) Letecká nehoda se oznamuje příslušným orgánům :


Oblastnímu středisku řízení letového provozu Praha FIC tel.+420220374393
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ÚZPLN – stálá služba tel. +420724300800, fax. +420225115430.
oznámení musí být podáno vždy telefonicky a následně potvrzeno písemnou
formou (fax, email)



ÚCL – fax. +420220561823 nebo nehody@caa.cz, formulář na www.caa.cz



Oznámení musí obsahovat :


Označení zprávy a druhu události (např. Oznámení o vzniku nehody)



Datum a čas události, s označením druhu času.



Typ, poznávací značku, jméno nebo název provozovatele letadla, zařízení.



Určení místa události ve vztahu k obecně známému místu, popř.
v zeměpisných souřadnicích.



Jméno velitele letadla, je-li známo.



Počet členů osádky a osob na palubě, zdravotní stav posádky a cestujících,
je-li znám.



Popis a okolnosti události, rozsah poškození, případně odhad škody, je-li
znám.



Předběžná opatření.



Jméno a funkce osoby podávající hlášení.

III.3. STARTÉR
Startér je podřízen obsluze RADIO a plní jím stanovené úkoly.
Pokud obsluha RADIO neurčí jinak, zdržuje se startér v blízkosti přistávacích znaků na
ploše. Při své činnosti používá pomůcky a návěští uvedené ve předpisu L-14 a L-2. Je
povinen zakázat vzlet nebo přistání, pokud hrozí letecká nehoda nebo incident nebo
jsou-li na VPD překážky. Je povinen zakázat vzlet, vykazuje-li letadlo viditelné závady.
Je povinen zakázat přistání v případě, kdy přistávající letadlo nemá vysunutý podvozek,
pokud se nejedná o stav nouze.
III.4. ČASOMĚŘIČ
Časoměřič je podřízen obsluze RADIO.
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Časoměřič vede evidenci vzletů a přistání letadel v pracovním bloku časoměřiče. Pokud
letadlo nepřistane v předpokládaném čase, je povinen na tuto skutečnost upozornit
obsluhu RADIO.
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III.5. NAVIJÁKAŘ
Navijákař je podřízen obsluze RADIO.
Navijákař musí být držitelem oprávnění k obsluze navijáku (s výjimkou zaškolování, viz
II.4.).
Navijákař odpovídá za dodržení té části předpisů a směrnic pro vzlet navijákem, která se
ho týká, a předpisů a směrnic pro provoz a obsluhu navijáku. Odpovídá za přesun
navijáku po ploše letiště a za umístění navijáku na ploše letiště podle pokynů obsluhy
RADIO.
III.6. SIGNALIZÁTOR
Signalizátor je podřízen obsluze RADIO. Signalizátor se zřizuje pouze v případě kdy není
zřízeno oboustranné telefonní či bezdrátové spojení start – navijákař.
Signalizátor předává návěští vydaná startérem navijákařovi a pilotovi. V případě, že se
tažné lano navijáku nepodaří odpojit od kluzáku, upozorňuje

na neodhozené lano

osádku kluzáku domluveným a stanoveným způsobem.
Při výkonu činnosti musí zvolit stanoviště tak, aby na pozadí byla jeho návěští dobře
patrná. Přitom musí být stanoviště zvoleno na úrovni navijáku, v kolmé vzdálenosti
alespoň 10 metrů od lan navijáku.
III.7. ŘÍDICÍ SESKOKŮ
Řídicí seskoků je podřízen obsluze RADIO.
Řídicí seskoků musí být držitelem průkazu opravňujícího k obsluze letecké radiostanice.
Povinnosti řídicího seskoků:
Řídící seskoků se řídí platnou legislativou pro paraprovoz.
Pohyb výsadkového letadla a výsadkářů po ploše letiště, se řídí Letištním řádem, se
kterým se všichni účastníci paraprovozu musí před zahájením paraprovozu
prokazatelně seznámit.
III.8. DALŠÍ ČINNOSTI
Pokud to vyžadují provozní požadavky, může obsluha RADIO ustanovit další pomocné
funkce.
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IV. STANOVIŠTĚ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ RADIO
Veškerá dokumentace, vedená stanovištěm RADIO, musí být vedena v UTC
IV.1. STANOVIŠTĚ RADIO
Poskytování informací RADIO se provádí ze z kterého je výhled na provozní plochu nebo
ze stanoviště na provozní ploše. V případě stanoviště na provozní ploše musí být
zajištěno telefonické spojení.
Stanoviště musí být zvoleno tak, aby poskytovalo dobrý výhled na provozní plochu, oba
prahy RWY, musí umožnit sledování letadel při pojíždění, vzletu, a přistání.
Obsluha RADIO může vykonávat funkci mimo stanoviště RADIO, pokud není prováděna
místní letová činnost s více než dvěma letadly. Nepřetržitě však musí být na poslechu
letištní radiostanice a nepřetržitě musí být schopen poskytovat potřebné informace
v rámci činnosti stanoviště poskytování informací RADIO.
IV.2. VYBAVENÍ STANOVIŠTĚ RADIO
IV.2.1 Letecká pozemní zařízení a další technické vybavení stanoviště RADIO:
a) řídicí stůl
b) letecká rádiová stanice ICOM IC-A110 EURO
c) telefonní pojítko státní sítě, radiotelefon
d) 2x ukazatel času ( Local time a UTC)
e) indikátor směru a rychlosti přízemního větru. Lze využít informativní meřidlo na
stanovišti „věž“ nebo anemometr a směr větru určit podle metodiky určování směru
větru z polohy WDI.
f) tlakoměr stanovení letištního QNH v hPa (pouze informativní, používá se aktuální QNH
AD LKPR)
g) dalekohled
h) pozemní vizuální návěští na návěstní ploše
Obsluha RADIO odpovídá za správné nastavení času UTC s přesností + - 30 sekund.
IV.2.2 Na stanovišti RADIO jsou k dispozici:
a) Provozní deník stanoviště RADIO
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b) Letištní řád, Směrnice pro činnost stanoviště RADIO, kniha Provozní pokyny a nařízení
vedoucího stanoviště RADIO
c) kniha plánování, příletů a odletů
d) pracovní blok časoměřiče
e) Aktuální mapa ICAO 1:500 000
f) tabulka východů a západů slunce
g) seznam důležitých telefonních čísel
h) seznam osob oprávněných vykonávat činnost obsluhu RADIO
i) provozní deníky radiostanice, staničního barometru a zařízení pro indikaci směru a
rychlosti větru
U osoby pověřené vedením letového provozu jsou k dispozici:
a) letecké předpisy požadované pro stanoviště RADIO předpisem L-11, dodatek S,
b) omezení letového provozu
c) další vybavení, pokud je požadováno předpisem L-11 dodatek S
IV.2.3 Popis instalace, ovládání a technická data všech používaných
pozemních elektronických zabezpečovacích zařízení (PEZZ)pro podporu
poskytování informací
Radiostanice letecké pohyblivé služby ICOM IC-A110 EURO je nainstalována na řídícím
stole stanoviště služby RÁDIO. RDST je napájena 12 V z transformátoru ze sítě 230V.
Hlasitý reproduktor je namontován v předním panelu radiostanice a tak žádná překážka
nebrání reprodukci, zvuk je hlasitý a jasný. Volič kanálů je umístěn též na předním
ovládacím panelu, rotací voliče volíme z uložených kanálů v paměti radiosranice nebo
přímo frekvenci. Radiostanice je schopna pracovat v rozsahu –20°C to +55°C provozních
teplot, má kanálovou separaci 8,33 kHz a vysílací výkon 36 W.


frekvenční rozsah Rx, Tx : 118.000–136.975 MHz



počet uložitelných kanálů do paměti : 99 kanálů



kanálová separace :

25 kHz / 8,33 kHz



požadavky na napájení :

13.75V or 27.5V DC



proudové zatížení : Tx 5.0A, Rx 500mA stand by, 4.0A max. audio



rozměry :

150×50×180 mm
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hmotnost :



frekvenční stabilita :



výkon vysílače :



citlivost přijímače : 5dBμV (12dB SINAD)

IV.2.4.

1.5kg
±1ppm (0°C to +40°C)
36/9W typ. (PEP/Carrier)

Používané telefonní a jiné spojení

Na stanovišti služby RÁDIO je k dispozici veřejná telefonní linka +420415679400, pro
mobilní stanoviště je možné použit radiotelefon Panasonic, u kterého je potřeba
kontrolovat stav nabití.
IV.2.5

Údaje o ukazateli směru větru a návěstní ploše

Návěstní plocha :

Ukazatel směru větru :
Rozměry odpovídá předpisu L 14, nachází se v prostoru návěstní plochy, na úrovni místa
doteku dráhy VPD 22. Pro určení směru větru lze využít pomocný WDI na vrcholu hory
Raná.
Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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Metodika zjišťování informací o směru přízemního větru

SEVER
360

SEVEROZÁPAD

SEVEROVÝCHOD
315

330

300

ZÁPAD

045

030

060
090

270
240
225

VÝCHOD

120
210

150
135

JIHOZÁPAD

JIHOVÝCHOD
180

JIH
Směr větru udáváme ve směru ODKUD vane.
V. DOKUMENTACE VEDENÁ NA STANOVIŠTI RADIO
V.1. PROVOZNÍ POKYNY A NAŘÍZENÍ VEDOUCÍHO STANOVIŠTĚ RADIO
V knize Provozní pokyny a nařízení vedoucího stanoviště RADIO publikuje vedoucí
stanoviště RADIO nebo osoba pověřená vedením letového provozu opatření k zajištění
bezpečnosti letového provozu. Jedná se zejména o:
a) dočasné úpravy, změny a doplňky platných dokumentů
b) změny v technickém zabezpečení letového provozu a poskytování RADIO.
Jednotlivá nařízení publikovaná v knize se číslují podle předpisu L-11.
Obsluha RADIO, pro nějž je nařízení závazné, musí potvrdit svým podpisem, že se s
nařízením seznámil a že mu rozumí.
Osoba RADIO zapisuje do knihy jím udělená povolení k použití letiště jinými uživateli.
Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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V.2. PROVOZNÍ DENÍK
Provozní deník stanoviště vede obsluha RADIO, stránky deníku musí být očíslovány.
V.3. EVIDENCE VZLETŮ A PŘISTÁNÍ
Evidenci vzletů a přistání vede obsluha RADIO nebo jím pověřená osoba, nebo časoměřič
podle předpisu L-11.

V.4. PROVOZNÍ DENÍKY TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Vedoucí stanoviště RADIO vede provozní deníky:
- radiostanice
- staničního barometru
- zařízení pro indikaci směru a rychlosti větru

VI. LETIŠTNÍ PROVOZNÍ ZÓNA (ATZ)
Letištní provozní zóna veřejného vnitrostátního letiště Raná je ohraničena
a.) horizontálně : kruhem o poloměru 3 NM (5,5 km) se středem ve vztažném bodě
letiště.
b) vertikálně :

sahá od povrchu země do výšky 1 200m AMSL ( 4.000 ft)

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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VII. STÍŽNOSTI
VII.1. STÍŽNOSTI NA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ RADIO
Písemné stížnosti, které se týkají poskytování služby RADIO, se předávají podle předpisu
L 13.

VII.2. STÍŽNOSTI NA NEBEZPEČNÉ LÉTÁNÍ A LETECKOU NEKÁZEŇ
VII.2.1.
Při telefonické stížnosti na nebezpečné létání nebo leteckou nekázeň se obsluha nebo
jiná osoba, který přejímá hovor, musí snažit získat popis události, včetně místa a času
události, typu letadla a jeho barvy a dále též jméno, adresu a telefonní číslo stěžovatele.
Stěžovateli sdělí, že jeho stížnost bude postoupena Úřadu pro civilní letectví.
VII.2.2.
Telefonicky i písemně předaná stížnost na nebezpečné létání nebo leteckou nekázeň
musí být neprodleně předána vedoucímu letového provozu a jím neprodleně předána
Úřadu pro civilní letectví.

VIII. HLÁŠENÍ O NEHODĚ NEBO INCIDENTU
Každou leteckou nehodu nebo incident musí obsluha RADIO hlásit postupem stanoveným
v předpisu L 13 prostřednictvím vedoucího letového provozu Úřadu pro civilní letectví a
Úřadu pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod. Dále musí leteckou
nehodu nebo incident hlásit na Obvodní oddělení Policie České republiky Postoloprty. V
případě letecké katastrofy je nutné událost hlásit i na Ústav leteckého zdravotnictví.

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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Dodatek 1 k směrnici pro výkon činnosti RADIO na letišti LKRA
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tísňové volání

112

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Dozorčí služba OO Policie ČR Postoloprty

974 445 300, popř. 158 nebo 112

Sbor dobrovolných hasičů Raná

731 491 514 (728 856 921)

Letové informační středisko FIC Praha

220 374 393

Středisko pátrání a záchrany RCC Praha

220 374 452
220 372 750
220 212 900

Letecká meteorologická služebna

Praha

224 032 237
244 032 263

Úřad pro civilní letectví Praha (ÚCL)

225 421 111

Úřad pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN)
Hlášení nehod

724 300 800, fax 266 199 234
225 115 426

Správa sportovního centra Raná (skleník)

415 679 402

Air Special, technická stanice Raná

415 679 102

Tomáš Morch, předseda AK

603 411 841

Rostislav Frič, místopředseda AK

603 192 435

Tomáš Mezera, vedoucí letového provozu

608 226 142

Jaromír Hendrych, examinátor

602 222 616

Martin Frič, technik

724 201 701

Jan Krejčí, letecký mechanik

728 432 908

závora vjezdu na letiště

739 998 076

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016

LŘ Strana 45 (celkem 58)

Aeroklub Raná

LKRA

LETIŠTNÍ ŘÁD

Účinnost
01.02.2016

Příloha č.7 : Oprávnění k provozování letiště Raná

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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Pohotovostní plán letiště Raná

Obsah
Obsah
Použité zkratky
Definice
1. Telefonní kontakty
2. Informační toky
3. Záchranná a požární služba
4. Mimořádné události v leteckém provozu
4.1

Letecká nehoda na letišti

4.2

Letecká nehoda mimo letiště

4.3

Tíseň a místní pohotovost

4.4

Požár stavebních a jiných objektů

4.5

Vznik protiprávního činu ohrožující civilní letectví

4.6

Incident na letišti

5. Pověřené osoby
6. Prověřování a nácvik mimořádných událostí

Dodatky
: Obsah hlášení
: Oznámení o vzniku LN nebo I
dodatek 3 : Mapa letiště a blízkého okolí s vyznačením příjezdu

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016

LŘ Strana 47 (celkem 58)

Aeroklub Raná

LKRA

LETIŠTNÍ ŘÁD

Účinnost
01.02.2016

Použité zkratky

RWY

runway

Vzletová a přistávací dráha

APRON

apron

Odbavovací plocha

TWY

taxiway

Pojezdová dráha

RDST

radiostation

Radiostanice

PČR

POLICE – CZECH REPUBLIC

Policie České republiky

LVB
RADIO

Letištní výbor pro bezpečnost
Providing information

Poskytování informací

LPH
ADC

Letecké pohonné hmoty
Aerodrome chart

Letištní mapa

EZS

Elektronický zabezpečovací systém

HZS

Hasičská záchranná služba

ZZS

Zdravotní záchranná služba

VLP

Vedoucí leteckého provozu

NIL

None or I have nothing to send to you

SDH

Žádný nebo nemám nic co bych Vám poslal
Sbor dobrovolných hasičů

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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1. Telefonní kontakty
1.1. Provozovatel letiště (Aeroklub Raná)
- stanoviště RADIO tel.: 415 679 400 , FREQ 126,850 Mhz
- vedoucí letového provozu (VLP – Tomáš Mezera) tel.: 608 226 142
1.2. Řízení letového provozu ČR, s.p.
- oblastní služba Řízení letového provozu Praha (ACC), letové informační středisko (FIC)
tel.: 220 374 393
- přibližovací služba řízení Praha (APP) tel.: 220 374 548, 233 320 909
1.3. Záchranné koordinační středisko Praha (RCC)
- dispečink tel.: 220 372 750, 220 374 452
1.4. Krajské operační středisko Integrovaného záchranného systému (IZS)
- dispečink tel.: 112
1.5. Hasičský záchranný sbor (HZS)
- dispečink tel.: 150
1.6. Zdravotnická záchranná služba
- dispečink tel.: 155
1.7. Policie České republiky
- dozorčí služba Obvodního oddělení Postoloprty, tel. +420974445300, popř. tísňová
linka 158 nebo 112
1.8. SDH Raná
- velitel sboru hasičů p. Bláha 731 491 514, zástupce p. Kukla 728 856 921
1.9. Stálí provozovatelé leteckých činností na letišti a v jeho bezprostředním okolí
- správa sportovního centra Raná :

415 679 402

- Air Speciál, technická stanice Raná :

415 679 102

1.10.

ÚCL

- tel.: 225 421 111
1.11.

ÚZPLN

- tel.: 225 115 426
- tel.: 724 300 800 (hlášení nehod – mobil H24)

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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2. Informační toky
2.1

Pohotovost jakéhokoli druhu vyhlašuje pracovník stanoviště RADIO, který též

zajišťuje informování příslušných složek.
2.2

Pokud zjistí jiná osoba stav vyžadující vyhlášení pohotovosti, neprodleně

informuje pracovníka služby RADIO. V případě neproveditelnosti tohoto požadavku
(např. mimo provozní dobu letiště), musí tato osoba urychleně informovat příslušné
složky samostatně a následně VLP.
3. Záchranná a požární služba
3.1

Záchranná a požární služba na letišti je poskytována v provozní době letiště nebo

na vyžádání, v rozsahu dle Přílohy 2 předpisu MD L-14 Letiště. Poskytování záchranné a
požární služby je vázáno na provozní dobu letiště.
3.2

Za zajištění záchranné a požární služby odpovídá pracovník RADIO v činnosti, ten

také odpovídá za určení osob zajišťujících záchrannou a požární službu. Primárně jsou
pro tuto činnost určeni pracovník RADIO a jeho asistent, pokud vedoucí letového provozu
nestanoví jinak.

3.3

Velení až do příjezdu složek IZS zajišťuje pracovník RADIO ve spolupráci

s vedoucím letového provozu, nebo jeho zástupcem. ze stanoviště RADIO. Pokud se
pracovník RADIO nenachází přímo na stanovišti, musí být vždy na spojení na frekvenci
126,850 MHz. Po příjezdu složek IZS přebírají další řešení nehody na letišti velitel
zásahu.
4. Mimořádné události v leteckém provozu
4.1 Letecká nehoda na letišti
4.1.1 Pokud dojde k nehodě na letišti, pracovník RADIO v činnosti okamžitě informuje
podle potřeby příslušné zásahové složky dle povahy nehody (rozsah a struktura viz
příloha č. 1) buď:


Krajské operační středisko IZS (112), nebo jednotlivé složky IZS samostatně,



Hasičský záchranný sbor (150)



Zdravotnická záchranná služba (155)



dozorčí služba Obvodního oddělení Postoloprty, tel. +420974445300, popř. tísňová
linka 158 nebo 112
Městská policie - NIL



4.1.2 Osoby zajišťující záchrannou a požární službu zabezpečí ve spolupráci s účastníky
provozu na letišti a s využitím všech dostupných záchranných prostředků okamžitou
potřebnou pomoc osobám a letadlům v ohrožení.
Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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4.1.3 Pracovník RADIO následně o nehodě informuje (rozsah a struktura viz příloha č.2):


Záchranné koordinační středisko Praha (220 372 750)



ÚCL (220 561 823)



ÚZPLN (724 300 800)

4.2 Letecká nehoda mimo letiště
4.2.1 Pokud má pracovník RADIO důvodné podezření, že došlo k nehodě v prostoru
mimo letiště, okamžitě informuje podle potřeby příslušné zásahové složky dle místa a
povahy nehody (rozsah a struktura viz příloha č. 1):


Záchranné koordinační středisko Praha (220 372 750) a pokud je známo místo

nehody a nachází se v blízkosti letiště buď,


Krajské operační středisko IZS (112), nebo jednotlivé složky IZS samostatně,



Hasičský záchranný sbor (150)



Zdravotnická záchranná služba (155)



dozorčí služba Obvodního oddělení Postoloprty, tel. +420974445300, popř. tísňová
linka 158 nebo 112

4.2.2 Pokud je to možné, osoby zajišťující záchrannou a požární službu zabezpečí ve
spolupráci s účastníky provozu na letišti s využitím záchranných prostředků okamžitou
potřebnou pomoc osobám a letadlům v ohrožení.
4.3 Tíseň a místní pohotovost
4.3.1 Pokud je to vyžádáno letadlem nebo je jiné důvodné podezření, že hrozí letecká
nehoda, pracovník RADIO okamžitě informuje podle požadavků velitele letadla nebo
povahy problémů buď (rozsah a struktura viz příloha č.1):


Záchranné koordinační středisko Praha (220 372 750)

a / nebo


Krajské operační středisko IZS (112), nebo jednotlivé složky IZS samostatně,



Hasičský záchranný sbor (150)



Zdravotnická záchranná služba (155)



dozorčí služba Obvodního oddělení Postoloprty, tel. +420974445300, popř. tísňová
linka 158 nebo 112

4.3.2 Pokud to situace vyžaduje, osoby zajišťující záchrannou a požární službu se
připraví k urychlenému zásahu.

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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Požár stavebních a jiných objektů

4.4.1 Každá osoba, která zjistí v provozní době letiště požár je povinna urychleně
informovat pracovníka RADIO (415 679 400 , FREQ 126,850 Mhz) a pokusit se tento
požár uhasit. Mimo provozní dobu letiště je povinna

informovat přímo HZS (150) a

vedoucího letového provozu (608 226 142).
4.4.2 Pracovník RADIO je povinen v případě obdržení informace o požáru zajistit
informování HZS (150) a osob zabezpečujících záchrannou a požární službu letiště.
4.4.3 Osoby zajišťující záchrannou a požární službu se pokusí s využitím záchranných
prostředků o uhašení vzniklého požáru.
4.5 Vznik protiprávního činu ohrožující civilní letectví
4.5.1 Každá osoba, která zjistí v provozní době letiště vznik protiprávního činu
ohrožujícího civilní letectví (únos, sabotáž apod.) je povinna urychleně informovat
pracovníka RADIO (415 679 400 , FREQ 126,850 Mhz). Mimo provozní dobu letiště je
povinna informovat přímo Policii ČR (dozorčí službu Obvodního oddělení Postoloprty, tel.
974 445 300, popř. tísňovou linku 158 nebo 112) a VLP (608 226 142) letiště Raná.
4.5.2 Pracovník RADIO je povinen v případě obdržení informace o protiprávním činu
zajistit okamžité informování Policie ČR (dozorčí službu Obvodního oddělení Postoloprty,
tel. 974 445 300, popř. tísňovou linku 158 nebo 112) a řídit se nadále jejich pokyny.
4.5.3 Pokud se jedná o situace, které přímo souvisí s letovým provozem, informuje
pracovník RADIO též Záchranné koordinační středisko Praha (220 372 750).
4.5.4 Pokud se jedná o situace, kdy je nezbytné zajistit záchranu osob nebo majetku,
použije se přiměřeně též ustanovení pro leteckou nehodu na letišti.
4.5.5 Pracovník RADIO následně o protiprávním činu informuje ÚCL (fax. 220 561
823, email: podatelna@caa.cz).
4.5.6 V provozní době organizuje kontrolu veřejných prostor letiště (odbavovací plochy,
parkoviště,) a dále hangárů, stanoviště výdeje LPH pracovník RADIO, a to přítomnými
členy AK Raná.
4.5.7 Veřejné prostory jsou

od

ostatních

ploch odděleny

cedulemi

a

částečně

oplocením.
4.5.8 Mimo provozní dobu jsou provozní prostory letiště, které jsou ve vlastnictví AK
Raná, zabezpečeny mechanickými zábranami a sledovány kamerami.
4.5.9 Mimo provozní dobu jsou provozní budova letiště, hangár č. 2 a hangár č. 4
zabezpečeny elektronickým poplašným zařízením.

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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4.6. Incident na letišti
4.6.1 V případě incidentu na letišti se použije podle situace přiměřeně ustanovení pro
leteckou nehodu na letišti a oznámí se shodným způsobem jako letecká nehoda
(struktura a rozsah viz příloha č. 2).
5. Pověřené osoby
5.1 VLP určí okruh osob pověřených zastupováním, které jsou oprávněny zajišťovat
činnost RADIO a záchranou a požární službu letiště. Jejich aktuální seznam musí být
k dispozici na veřejně přístupném místě.
6. Prověřování a nácvik mimořádných událostí
6.1 VLP dle potřeby aktualizuje telefonní kontakty a postupy uvedené v tomto letištním
pohotovostním plánu.
6.2 K ověření dostatečnosti plánu organizuje VLP minimálně jednou ročně nácvik řešení
mimořádné události a současně dle potřeby organizuje průběžně dílčí nácviky.
6.3 V případě vzniku některé z výše uvedených situací provede VLP po jejím skončení
vyhodnocení vhodnosti postupů uvedených v letištním pohotovostním plánu.

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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Dodatek č. 1 k pohotovostnímu plánu (L11, dodatek N, odstavec 5.2.2.)
Při spojení s dispečerem hasičského útvaru (HZS), záchranné služby nebo integrovaného
záchranného systému (IZS) se uvádí následující informace:
a) jméno a funkce osoby podávající hlášení;

b) letiště na kterém se vyhlašuje pohotovost nebo místo nehody;

c) typ letadla nebo sportovního létajícího zařízení;

d) počet osob na palubě případně jiných zraněných osob na zemi (je-li znám);

e) popis nehody nebo nouzové situace;

f) druh a množství paliva (je-li známo);

g) případné nebezpečné látky na palubě;

h) jiné důležité informace.

Oznámeno komu

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016

Čas
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ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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Dodatek č. 2 k pohotovostnímu plánu (L11, dodatek N, odstavec 6.3. a 6.4.)
Oznámení o vzniku letecké nehody nebo incidentu se musí podávat v otevřené řeči a
obsahovat co možno nejvíce snadno získatelných informací, avšak nedostatek údajů
nesmí mít za následek zpoždění při odeslání. Oznámení musí obsahovat:
a) označení zprávy a druhu události (např. Oznámení o vzniku letecké nehody, vážného
incidentu nebo incidentu);
b) datum a čas události (s označením druhu času);
c) typ, poznávací značku, jméno nebo název provozovatele letadla - zařízení;
d) určení místa události ve vztahu k obecně známému místu, případně v zeměpisných
souřadnicích;
e) jméno velitele letadla (je-li známo);
f)

počet členů posádky a osob na palubě, zdravotní stav posádky a cestujících (je-li
znám);

g) popis a okolnosti události, rozsah poškození, případně odhad škody (je-li znám);
h) předběžná opatření;
i)

jméno a funkce osoby podávající hlášení.

Oznámeno komu

Čas

Záchranné koordinační středisko Praha
ÚCL
ÚZPLN

Způsob oznámení
Oznámení se podává telefonicky, faxem, elektronickou poštou (e-mailem). Pokud bylo
oznámení podáno telefonicky, dodatečně se potvrdí písemně. U oznámení podaného
prostřednictvím elektronické pošty musí být ověřeno, zda došlo k adresátovi, příjmem
zprávy potvrzující přijetí oznámení nebo telefonem.
Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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Dodatek 3 pohotovostního plánu : Mapa letiště a blízkého okolí s vyznačením příjezdu

Zpracoval: Ing. Tomáš Mezera

Schválil: Tomáš Morch

Dne: 9.1.2016

Dne:10.1.2016
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