Aeroklub Prostějov - Stichovice
Šafaříkova 5
Prostějov
PSČ 796 01

LETIŠTNÍ ŘÁD
LETIŠTĚ STICHOVICE

V Prostějově dne …….
Václav Rozehnal
předseda aeroklubu
Aeroklub Prostějov Stichovice

V Praze dne: ……...
Ing. Lukáš Kolín
vedoucí oddělení letišť
ÚCL ČR

............................................

.........................................

Letištní řád letiště Stichovice 2005

strana 2
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3. ROZDĚLOVNÍK
ÚCL
- 1 ks výtisk č. 00
Aeroklub Prostějov Stichovice - 1 ks výtisk č. 01
DELTAKLUB Stichovice
- 1 ks výtisk č. 02
KLeM ČR
- 1 ks výtisk č. 03
AgroAirVa s.r.o.
- 1 ks výtisk č. 04
Aeroklub Prostějov západ
- 1 ks výtisk č. 05
OTRAS balon klub
- 1 ks výtisk č. 06
Paramotor club
- 1 ks výtisk č. 07
Sbor dobrovolných hasičů
- 1 ks výtisk č. 08
Paragliding klub
- 1 ks výtisk č. 09

Aeroklub Prostějov Stichovice
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4. POUŽITÉ ZKRATKY

Mezinárodní:
AAL
Nad úrovní letiště
AD
Letiště
AFIS
Letištní letová informační služba
AGL
Nad úrovní země
APP
Přibližovací stanoviště řízení nebo řízení přiblížení nebo přibližovací
služba řízení
ARP
Vztažný bod letiště
ASDA
Použitelná délka pro přerušovaný vzlet
CTA
Řízená oblast
Řízený okrsek
CTR
DIST
Vzdálenost
ELEV
Výška bodu na povrchu země měřená od střední hladiny moře
GEO
Zeměpisný nebo pravý kurs
GND
Země
LDA
Použitelná délka pro přistání
MCTR Vojenského řízený okrsek
NIL
Žádný nebo nemám nic co bych vám poslal
QFE
Tlak vzduchu vztažený k nadmořské výšce letiště
QNH
Nastavení tlakové stupnice výškoměru pro získání nadmořské výšky
letadla, které je na zemi
RWY
Vzletová a přistávací dráha
TMA
Koncová řízená oblast
TODA Použitelná délka pro vzlet
TORA
Použitelná délka pro rozjezd
TWR
Letištní řídící věž nebo letištní služba řízení
VHF
Metrové (velmi krátké) vlny (30 až 300 MHz)
VMC
Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti
WDI
Ukazatel směru větru
Vlastní:
LSŘLP
MPK
PK
SLZ
SŘLP
ULLa
ULLt
VLP
VPP

Letištní stanoviště řízení leteckého provozu vojenského letiště
motorový padákový kluzák
padákový kluzák
Sportovní létající zařízení
Služba řízení letového provozu aeroklubu
ultralehké letadlo řízené aerodynamicky
ultralehké letadlo řízené změnou těžiště
Vedoucí letového provozu
Vzletový a přistávací pás (Strip)

Aeroklub Prostějov Stichovice
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5. ÚDAJE O LETIŠTI
5.1. Schválený název letiště

Stichovice

5.2. Značka letiště ICAO

LKSB

5.3. Přiléhající město (nebo spádová oblast)

Prostějov

5.4. Vzdálenost a směr od středu města

5,2 km GEO 285° od středu města

5.5. Vlastník letiště (pozemků)

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

5.6. Provozovatel letiště

Aeroklub Prostějov Stichovice
Šafaříkova 5
Prostějov
796 01
dálnopis: NIL
fax: NIL
telefon: 582 362 599, 582 329 735
mobil: 603 741 009

5.7. Druh letiště (podle §24 zák.49/97 Sb.)

Neveřejné vnitrostátní letiště

5.8. Kódové označení letiště

2B

5.9. Provozní doba letiště

Provozovatel a stálí uživatelé podle vlastní
potřeby, ostatní vyžádat 24 hod. předem

5.10. Způsobilost pro lety ve dne / v noci

VFR/den

5.11. Sezónní využitelnost

Celoroční, odstraňování sněhu z RWY
však není zajištěno

5.12. Zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště 49°29 10“ N, 17°03 20“ E
RWY 13/31 v místě napojení
zpevněné komunikace (WGS - 84)
5.13. Nadmořská výška letiště

837 ft / 255 m

5.14. Vztažná teplota letiště

24,4°C

5.15. Druhy leteckých pohonných hmot, olejů

automobilový benzín BA95N z kanystrů,

5.16. Vyhražené plochy pro parkování

NIL, v omezené míře ukotvení venku

5.17. Hangárovací prostory pro cizí 1etadla

NIL

5.18. Zařízení pro odbavování nákladu

NIL

Aeroklub Prostějov Stichovice
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5.19. Opravárenské služby pro ošetření letadel

Jen menší opravy ručním nářadím, k dispozici
vrtačka, pila, bruska, drobný spojovací
materiál.

5.20. Prostředky pro zdvihání a odtahování letadel

Traktor

5.21. Umístění a nadmořská výška stanoviště pro
přezkoušení výškoměru

Stojánka u TWR
ELEV 837 ft / 255m

5.22. Umístění návěsti a ukazatelů

Ukazatel směru větru - v blízkosti napojení
příjezdové cesty, na kraji VPP dle L14,
Hlava 5, odst. 5.1.1.
návěstní plocha - v blízkosti napojení
příjezdové cesty, na kraji VPP dle L14, Hlava
5, odst. 5.1.4.

5.23. Letecké stavby a budovy na letišti

Stanoviště AFIS

5.24. Napájení letiště elektrickou energií
a náhradní zdroje

220 V, náhradní zdroj není k dispozici

5.25. Uživatelé letiště s trvalou základnou

Aeroklub Prostějov Stichovice, Deltaklub
Stichovice, KLeM ČR, AgroAirVa, s.r.o.,
Aeroklub Prostějov západ, Otras balon klub,
Paramotor klub, Sbor dobrovolných hasičů,
Paragliding klub

5.26. Umístění stanoviště Letištní letové
informační služby (AFIS) včetně technického
vybavení a telefonické spojení s příslušným
pracovištěm ŘLP (civilním i vojenským)

Mobilní buňka na jižním okraji VPP
vybavení:radiostanice na frekv. 120,675
telefon 582 362 599
indikátor směru a rychlosti větru
spojení na MTWR Přerov 581202413,
973421031, 973421053, 973421304
spojení na TWR Brno 548 424 870

5.27. Stanoviště meteorologické služby, způsob
předávání informací a provozní doba

V provozní době a při vyžádání příletu
poskytuje dispečer AFIS údaje dle
radiotelefonních postupů, meteorologické
údaje získány ze služebny Brno 545 521 111

5.28. Záchranná a požární služba, stanoviště,
hasičské a záchranné prostředky, spojení

Tel.150, součinnostní dohovor s útvarem
hasičské služby, viz příloha P13, na letišti k
dispozici ruční hasící přístroje

5.29. Zdravotní služba, umístění prostředků
první pomoci na letišti, napojení na ostatní
zdravotnická zařízení, prov. doba, spojení

Tel. 155, součinnostní dohovor se
zdravotní záchrannou službou, viz příloha P14,
prostředky první pomoci na stanovišti AFIS

5.30. Služební místnost pro navigační přípravu
posádek letadel včetně dokumentace

V objektu Deltaklubu Stichovice k dispozici
mapa ICAO ČR, AIP, předpisy řady L, telefon

Aeroklub Prostějov Stichovice
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5.31. Veřejně přístupný prostor pro cestující
a ostatní uživatele letiště

Stojánka u stanoviště AFIS

5.32. Ostraha letiště

V době provozu zajišťují ostrahu letiště
členové stálých uživatelů letiště, mimo provoz
provádí namátkové kontroly Policie ČR

5.33. Podmínky pohybu osob a vozidel
v areálu letiště

V době provozu informace na stanovišti
AFIS

5.34. Dopravní spojení s městem

Autobus, taxi

5.35. Ubytovací možnosti

Hotely v Plumlově a Prostějově

5.36. Stravovací možnosti

NIL

Aeroklub Prostějov Stichovice
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6. ÚDAJE O PROVOZNÍCH PLOCHÁCH
6.1. Vzletový a přistávací pás - VPP/strip

označení - bez označení
rozměry - 960x80 m
povrch - tráva , max výška 35 cm

6.2. Vzletová a přistávací dráha - VPD/RWY

označení - 31/13
zeměpisný směr - 315°/135°
rozměry - 880x30 m
povrch – tráva, max výška 35 cm
únosnost - 5500 kp / 0,3 Mpa
sklony - podélný 0,8%
příčný jednostranný 1,4%
TORA - 880 m
ASDA - 880 m
TODA VPD 13 - 910 m
TODA VPD 31 - 930 m
LDA - 880 m

6.3. Pojezdová dráha - PD/TWY

NIL

6.4. Odbavovací plocha - OP/TW

NIL

6.5. Ostatní provozní plochy např. odstavné,
doskokové, heliporty

NIL

6.6. Značky na provozních plochách

VPD - prahové značky ve tvaru L a praporky
dle L14, Hlava 5, odst. 5.2.4.3, postranní
dráhové značky dle L14, Hlava 5, odst. 5.5.2.
až 5.5.2.3.
VPP - na kraji pomezní značky dle L14, Hlava
5, odst. 5.5.8.

6.7. Překážkové roviny a plochy v prostorech

V obou prostorech nejsou překážky přiblížení
a vzletu přesahující sklon 1:30

6.8. Světelná zařízení

NIL

6.9 Letištní poznávací znak

Dle L14, Hlava 5, odst. 5.4.5., umístěn na
střeše mobilní buňky na jižním okraji VPP.

Aeroklub Prostějov Stichovice
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7. PŘEKÁŽKY NA LETIŠTI A V OKOLÍ LETIŠTĚ
7.1. Překážky na letišti

NIL

7.2. Překážky v okolí letiště - umělé

NIL

7.3. Překážky v okolí letiště - přirozené

NIL

Aeroklub Prostějov Stichovice
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8. ORGANIZACE LETOVÉHO PROVOZU
8.1. Osoby zodpovědné za organizaci a provozní letové zabezpečení činnosti na letišti
Za organizaci letového provozu odpovídá provozovatelem určený zástupce – vedoucí dispečer
AFIS. V provozní době letiště ustanoví vedoucí dispečer AFIS provozovatele do funkce dispečera
AFIS, který se v době své služby řídí Směrnicemi pro výkon služby na stanovišti AFIS letiště
Stichovice, viz příloha č.9. Obdobně při provozu jiných stálých uživatelů ustanoví odpovědný
zástupce tohoto uživatele do funkce dispečera AFIS, pokud charakter jeho provozu tuto funkci
vyžaduje. Dispečeři AFIS jednotlivých stálých uživatelů jsou podřízeni vedoucímu dispečerovi
AFIS provozovatele.
8.2. Informační zóna AFIS (horizontální hranice, výšková hranice, pracovní prostory, jiná letiště
v zóně AFIS)
Horizontálně vymezena kruhem o poloměru 5,5 km se středem v ARP AD, vertikálné vymezena od
GND do výšky 1000 ft / 300 m AGL, což je hranice MTMA Přerov.
8.3. Náhradní letiště (volací značka, kmitočet, nadmořská výška, VPD, GEO, DIST)
letiště Prostějov LKPJ, volací značka Prostějov Info, nadmořská výška 702 ft/214 m, RWY 12/30,
GEO 125°, DIST 6 km, frekvence 123,6 Mhz
8.4. Provádění denních letů (letištní provozní minima, letištní okruhy, příletové trati, odletové trati,
vyčkávací prostory)
Letištní provozní minima:
Přízemní i letová dohlednost min. 3 km základna oblačnosti min. 200 m AGL
Letištní okruh:
Letištní okruh se provádí vždy severně. Výška okruhu pro letouny 1685 ft / 556 m, výška okruhu
pro ULLa, ULLt 1123 ft / 456 m QNH, výška okruhu pro PK, MPK 842 ft / 406 m QNH. Výška 4.
okruhové zatáčky pro letouny je 1079 ft / 356 m QNH, pro kluzáky 927 ft / 306m QNH.
Příletové a odletové tratě:
Příletové a odletové tratě nejsou určeny.
Vyčkávací prostory:
Nejsou stanoveny, vyčkávání se provádí letem po okruhu nebo dle pokynů dispečera AFIS.
Pojíždění letadel:
Pojíždění letadel pro vzlet a po přistání se děje po jižním okraji VPP.
8.5. Pracovní prostory (vymezení, souhlas k využití pracovních prostorů, přílety a odlety z/do
pracovních prostorů)
Pracovní prostory nebyly stanoveny.
8.6. Provádění nočních letů
Noční lety nejsou povoleny
8.7. Prostředky pro spojení s letadly (radiové, vizuální)
Radiové spojení VHF A - 3, volací značka "Stichovice INFO", kmitočet 120,675 Mhz, provozní
doba viz bod 5.8.
Aeroklub Prostějov Stichovice
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8.8. Postupy pro případ mimořádné události
Při vzniku mimořádné události nebo předpokladu k ní postupuje provozovatel dle schválených
směrnic a předpisů.
8.9. Provozní omezení
Zahájení a ukončení letového provozu:
Pokud je v sobotu, neděli a ve svátky na letišti prováděn letový provoz pouze v prostoru třídy G
a jedná se o jednotlivé lety, není třeba hlásit zahájení a ukončení letového provozu. Letový provoz
na letišti v prostoru třídy G ve všední dny je nutné vždy ohlásit zahájení a ukončení letového
provozu na MAPP/ MTWR Přerov.
Provoz stálých uživatelů:
Pokud na letišti chtějí provádět letovou činnost stálí uživatelé, řídí se ve své činnosti “Koordinační
směrnicí”, uzavřenou s provozovatelem letiště. Před zahájením provozu zahajující uživatel oznámí
rozsah své činnosti zápisem na informační desku umístěnou na hangáru Deltaklubu. Piloti jiných
stálých uživatelů jsou povinni se seznámit s takto daným rozsahem provozu na letišti. V další své
činnosti se řídí pokyny dispečera AFIS. Za plánování a za přípravu pilotů zodpovídá odpovědná
osoba každého stálého uživatele.
Jiní stálí uživatelé zodpovídají zcela za organizaci a zabezpečení svého letového provozu. Při
provozu se řídí letištním řádem a předpisy pro letový provoz a pokyny provozovatele letiště. Pro
zahájení a ukončení letového provozu pro ně platí totéž co pro provozovatele letiště. Provozuje-li
stálý uživatel letiště, řídí se koordinačními směrnicemi.
Provoz letadel pro leteckochemickou činnost:
Při tomto provozu ( dle Koordinační směrnice) musí být plnění letadel chemickými prostředky
prováděno pouze na zpevněné ploše k tomu určené, rovněž pomocná vozidla musí být pouze na této
zpevněné ploše a nesmí vjíždět na VPP a VPD letiště. Pro zahájení a ukončení této činnosti platí
stejná oznamovací povinnost. Letouny provádějící tuto činnost musí být na spojení na frekvenci
AFIS Stichovice.
8.10. Prostory pro zvláštní účely
Na letišti je vyhražen prostor, ve kterém mohou provozovat činnost letečtí modeláři (LMK). Prostor
je zakreslen na mapě na příloze č. 4 Letištního řádu letiště Stichovice. Účastníci provozu na letišti
mají zakázáno vlétat do tohoto prostoru bez předchozího dohovoru se službou AFIS nebo, pokud
tato služba není ustanovena, se členy LMK. Členové LMK se musí řídit koordinační směrnicí.
8.11. Všichni účastníci leteckého provozu musí po přistání ihned uvolnit VPD, aby tím
neohrožovali další účastníky leteckého provozu.
8.12. Je zakázáno parkovat u návěstní plochy a ukazatele směru větru v okruhu 50 m.
8.13. Motorovou zkoušku je povoleno provádět jen ve volném prostoru proti větru, aby nedošlo
k ohrožení osob a majetku.
8.14. Všichni účastníci leteckého provozu v areálu letiště Stichovice jsou plně odpovědni a povinni
dodržovat pravidla bezpečného provozu. Při vzniklé škodě na majetku nebo zdraví sobě nebo
druhému nesou plnou odpovědnost.
8.15. Všichni létající členové jednotlivých provozovatelů musí být seznámeni s tímto řádem
v plném rozsahu protokolárně.
Aeroklub Prostějov Stichovice
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9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Závaznost dokumentu
Tento dokument je závazný pro všechny účastníky leteckého provozu na letišti Stichovice.
9.2. Odpovědnost za zachování aktuálnosti dokumentu
Za zachování aktuálnosti dokumentu odpovídá odpovědný zástupce provozovatele letiště Stichovice
- Aeroklubu Prostějov Stichovice.
9.3. Koordinační vztahy
viz koordinační směrnice - Příloha P7

Aeroklub Prostějov Stichovice
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10. PŘÍLOHY
P1 - Mapa zóny AFIS letiště s pracovními prostory a se sousedními zónami AFIS (měř.:1:100 000)
P2 - Mapa s vyznačením CTR a hranice (území) letiště (měř. 1:50000)
P3 - Mapa se zakreslenými překážkami na letišti a v okolí letiště (překážky umělé a přirozené)
P4 - Schema letiště s vyznačením VPD, objektů a pohybů letadel po zemi
P5 - Schema přízemních dohledností
P6 - Schema příčných a podélných sklonů VPD
P7 - Koordinační směrnice s trvalými uživateli letiště (č. 1 – 8)
P8 - Letištní pohotovostní plán
P9 - Směrnice pro výkon služby na stanovišti AFIS Stichovice
P10 - Důležitá telefonní čísla
P11 - Seznam dispečerů AFIS letiště Stichovice
P12 - Dohovor o koordinaci letového provozu s TMA Přerov
P13 - Součinnostní dohovor s útvarem hasičské služby
P14 - Součinnostní dohovor se zdravotní záchrannou službou
P15 - Bezpečnostní směrnice k zajištění leteckého provozu na letišti Stichovice
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