
LETIŠTNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ LUHAČOVICE
 
AEROKLUB LUHAČOVICE, z.s. 
č.p. 1114, P.O. Box 51 
Luhačovice 76326 

Schváleno: 
V Luhačovicích dne: 27.9.2018 

Předseda: Miroslav ŠTRAUF     Podpis: 

Vedoucí letového provozu: Michal VLÁČILÍK   Podpis: 

Obsah : 

Hlava I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Hlava II ORGANIZACE A PLÁNOVÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU 
Hlava III POŘÁDKOVÝ ŘÁD 
Hlava IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

HLAVA I 

Všeobecná ustanovení 
1. Majitel a Provozovatel 
• AEROKLUB LUHAČOVICE, z.s., č.p. 1114, P.O. Box 51, Luhačovice 76326 
2. Poštovní adresa 
• AEROKLUB LUHAČOVICE, z.s., č.p. 1114, P.O. Box 51, Luhačovice 76326 
3. Telefonní čísla a kontaktní osoby 
• vedoucí letového provozu +420777945960 - Michal VLÁČILÍK 
• předseda AK +420777711020 - Miroslav ŠTRAUF 
4. Statut plochy SLZ 
• OVĚŘENÁ NEVEŘEJNÁ plocha SLZ 
• plocha pro přistání a vzlet sportovních leteckých zařízení a letounů do MTOW 5700kg 
5. Zkratka 
• LKLUHA 
6. Vzdálenost od města 
• 2 km WSW od města Luhačovice 
7. Prostředky pro spojení s letadly a SLZ na stanovišti letově provozních služeb 

(služba rádio) 
• rádiové - FRQ 125,285 MHz - volací znak "Luhačovice RÁDIO" 
• statní spojovací prostředky - mobilní telefon +420777945960 
8. Postup pro nastavování výškoměru 
• QHN dle ATIS LKTB FREQ 131,105 MHz 
9. Použitelnost plochy SLZ 
• sezonní 
• odstraňování sněhu z pohybových ploch není zajištěno 
10. Nadmořská výška plochy pro SLZ 
• 343,5 m n.m. (1127 ft) 
11. Vztažný bod plochy pro SLZ LUHAČOVICE 
• Je navržen v těžišti VPD 02/20 
• Souřadnice JTSK 
• y = 518 241,189 
• x = 1 180 298,524 
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• Souřadnice WGS 
• 17°43’29,382“E 
• 49°05’31,961”N 
12. Provozní plochy 
• VPD 02/20 
Rozměry:   570 x 23 m 
Povrch:  travnatý 
Únosnost:  letouny a SLZ o vzletové hmotnosti 5700 kg  
Kz:   022°/202° 
Km:   018°/198° 
Označení:  02/20 
VPD 02/20 disponuje: 
• Pásem VPP  

Rozměry: 670 x 43 m 
Povrch: tráva 

• Sklonové poměry VPD: 
- Průměrný podélný sklon 1,27% 
- Efektivní podélný sklon 1,56% 

• Podélné sklony se pohybují do 2% 
• Příčné sklony v převážné délce VPD jsou do 2% 
• Sklonové poměry pásu VPD: 

- Podélné sklony v ose pásu VPD mezi prahy VPD jsou totožné s VPD 

Souřadnice a nadmořské výšky prahů VPD 02/20 
• Vyhlášené délky VPD 02/20 jsou stanoveny s přihlédnutím k překážkám vyskytujících 

se v přibližovacích resp. vzletových prostorech VPD 02/20 

13. Pojezdové dráhy 
• neoznačené 
• k pojíždění lze použít celou plochu letiště uvnitř plochy vymezené červeno-bílým 

značením (stříšky) 
14. Stojánka 
• je zakázáno odstavovat SLZ a letouny v prostoru mezi hangárem a VPD 
• prostor před hangárem po úroveň konce zpevněných výjezdů slouží pouze k přípravě 

letadel 
• stojánka je v jihozápadním prostoru letiště  
• SLZ a letouny musí být odstaveny co nejdál od VPD 
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Vyhlášené délky v metrech
VPD

02 20
Rozjezdu 570 570

Vzletu 670 670
Přerušeného vzletu 570 570

Přistání 570 570

Práh VPD
JTSK WGS Nadmořská 

výška y x N E

02 518 373,271 1 180 551,070 49°05’23,424” 17°43’24,055“ 335 m/1099 ft

20 518 109,108 1 180 298,524 49°05’40,499 17°43’34,709“ 342/1122 ft
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15. Pomůcky pro určení místa 
• nápis LUHAČOVICE na čelní straně letištní věže včetně frekvence 125,285 
16. Překážky v prostorech přiblížení na přistání a vzletu: 
• vertikální vzletové a přibližovací roviny obou VPD 02/20 v poměru 1:20 (3 stupňové 

skluzové roviny) nejsou narušeny překážkami 
• vodorovné vzletové a přibližovací roviny obou VPD 02/20 v šíři 113 m nejsou narušeny 

překážkami 
• v blízkosti osy VPD 20 mimo vzletovou rovinu ve směru vzletu vpravo se nachází 2 ks 

telekomunikačních převáděčů a les 
• v blízkosti osy VPD 02 mimo vzletovou rovinu ve směru vzletu se nachází budova statku 

a protisvah 
17. Ukazatele a návěstí 
• návěstní plocha, umístěná u budovy letově provozních služeb (severozápad letiště)  
• ukazatel směru větru (větrný rukáv) umístěný v blízkosti návěstní plochy 
18. Značky na provozních plochách 
• postranní dráhové značky ve tvaru obdélníku, bílé barvy, umístěné v horizontální rovině 

včetně svislých praporků na vrcholu VPD 
• prahové značky tvoří dvojice ve tvaru obdélníku, bílé barvy, umístěné v horizontální 

rovině ve tvaru L na prahu VPD včetně svislých praporků 
• hranice letiště je vyznačena stříškami červené a bílé barvy 
19. Budovy na letišti 
• v severní části letiště se nacházejí budovy, hangáry a čerpací stanice 
20. Prostředky pro odstranění nezpůsobilých letadel z pohybových ploch 
• traktor s lanem 
21. Druhy paliv 
• Letecký benzín Avgas 100 LL 
• Automobilový benzín Natural 95  
• Tankování pouze po předchozí dohodě a platbě předem bankovním převodem 
22. Tankování 
• je povoleno pouze z pevných vydejních stojanů PHM Aeroklubu Luhačovice 
• je zakázáno tankování z přenosných kanystrů v celém areálu a na ploše 
• je zakázáno skladování PHM v přenosných kanystrech v celém areálu a na ploše 
23. Druhy olejů 
• NIL 
24. Kyslík a jiné prostředky 
• NIL 
25. Hangárovací prostor pro cizí letadla 
• Omezené možnosti, pouze po předchozí domluvě s provozovatelem 
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26. Opravárenské služby 
• NIL 
27. Požární ochrana 
• kategorie 1 
• požární sbor města LUHAČOVICE tel: 150 
28. Zdravotní služba 
• Záchranná služba Luhačovice tel.155 
29. Místní omezení leteckého provozu 

• na ploše probíhá provoz letounů s MTOW do 5700kg za podmínek VMC a ve dne  
• na ploše Luhačovice je povolen provoz SLZ a letounů, které mají platnou smlouvu o 

provozování na této ploše 
• pro všechny SLZ a letouny jsou povoleny pouze jednotlivé přílety a odlety a to na 

základě předem získaného souhlasu vedoucího letového provozu 
• není povolena jakákoliv letecká komerční činnost, výcvikové, vyhlídkové, pozorovací a 

seznamovací lety 
• opakované lety po okruhu nejsou povoleny 
• letištní okruhy pouze na severozápad a to za účelem odletu a příletu 
• není povolena žádná jiná neletecká aktivita bez písemného souhlasu provozovatele 
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30. Meteorologická amatérská stanice 
• http://meteo.aeroklubluhacovice.cz:8081/ 
31. Poplatky 
• na letišti jsou zavedeny poplatky spojené s používáním a provozováním letiště a 

uveřejněny v ceníku služeb v kanceláři pilotů 

HLAVA II 

Organizace a plánování letového provozu 

1. Organizace a plánování letového provozu letiště Luhačovice se řídí platnými leteckými 
předpisy, směrnicemi provozovatele a dalšími dokumenty upravujícími letový provoz 

2. Za organizaci letového provozu na letišti Luhačovice odpovídá v souladu s příslušnými 
předpisy a směrnicemi vedoucí leteckého provozu 

3. Způsob odletu do pracovních prostorů a příletu z nich 
• Odlet do pracovních prostorů se provádí vždy tečnou k 2. nebo 3. okruhové zatáčce v 

okruhové výšce 
• Přílety z pracovních prostorů se provádí vždy tečnou do 2. okruhové zatáčky v okruhové 

výšce 
• Přímé přiblížení je zakázáno 
4. Letištní okruh: 
• Okruhy na ploše SLZ Luhačovice se provádí vždy severozápadně od osy VPD 
• Okruh VPD 02: Levý 
• Okruh VPD 20: Pravý 
• Výška na okruhu pro letadla je stanovena 650 m /2200 ft AMSL 
5. Opatření ke snížení vlivu hlučnosti na obyvatelstvo: 
• V souladu s opatřením ke snížení hladiny hlučnosti a jeho vliv na okolí, jsou zakázány 

lety všech motorových letadel a SLZ ve výšce nižší než 1000 ft/300 m AGL nad městy  
• LUHAČOVICE (včetně prehrady) 
• KAŇOVICE 
• LUDKOVICE 
• BISKUPICE 
6. Přílety a odlety letadel bez rádiového spojení 
• Přílet a nebo odlet letadla bez oboustranného radiového spojení není povolen 
7. Náhradní letiště 
• LKKU(DAY-VFR/IFR)  odletový kurz: 255 stupňů   vzdálenost: 12 NM 
• LKKY(DAY-VFR)   odletový kurz: 259 stupňů   vzdálenost: 25 NM 
• LKKM(DAY-VFR)   odletový kurz: 314 stupňů   vzdálenost: 17 NM 
• LKTB(DAY/NIGHT-VFR/IFR) odletový kurz: 280 stupňů   vzdálenost: 41 NM 
8. Mimořádné události: 
• Všichni, kdo se stanou svědky mimořádné události, kde dojde k zranění posádky, nebo 

ostatních osob, jsou povinni ihned poskytnout první pomoc a kontaktovat bezpečnostní a 
záchranné složky na lince 155, popřípadě lince 112 
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HLAVA III 

Pořádkový řád 

1. Vstup do areálu a na plochu SLZ Luhačovice je povolen pouze členům AEROKLUBU 
LUHAČOVICE. Dalším osobám je vstup povolen pouze na základě souhlasu zástupce 
AEROKLUBU LUHAČOVICE (člena rady aeroklubu), nebo v doprovodu člena 
AEROKLUBU LUHAČOVICE a všech, kteří mají na ploše SLZ Luhačovice uzavřenou 
platnou nájemní smlouvu 

2. Cizím osobám je vstup zakázán 
3. Pohyb vozidel a osob po ploše je povolen pouze za účelem zabezpečení leteckého 

provozu a to s maximální opatrností a s pravidlem, že letadlo (nebo SLZ) má vždy 
přednost. Doporučená rychlost pohybu všech vozidel a zařízení (vyjma letadel) po 
letišti je 25 km/hod 

4. Parkování vozidel je možné pouze na vyznačeném parkovišti 
5. Volný pohyb osob, psů a jiných domácích zvířat v areálu a na ploše SLZ je z 

bezpečnostních důvodů zakázán 

HLAVA IV 

Závěrečná ustanovení 
  
1. Letištní řád je závazný dokument pro veškerou leteckou činnost na ploše SLZ 

Luhačovice 
2. S tímto letištním řádem musí být seznámeni členové AEROKLUBU LUHAČOVICE a 

všichni podnájemci hangárů. Výjimku tvoří návštěvníci v doprovodu členů aeroklubu a 
podnájemníků, kteří dohlíží na dodržování tohoto letištního řádu ze strany návštěvníků 

3. Za aktuálnost a případné změny všech vydaných výtisků je odpovědný vedoucí 
letového provozu 

4. Tento letištní řád je uložen minimálně v jenom výtisku na stanovišti letově provozních 
služeb a každý má právo si po dohodě s vedoucím letového provozu prostudovat jeho 
jednotlivá ustanovení pořizovat si poznámky a kopie 

5. Schválením tohoto letištního řádu se ruší platnost předešlých verzí provozních řádů 

Platnost Letištního řádu plochy SLZ Luhačovice: 27.9.2018 

Michal VLÁČILÍK 
Vedoucího letového provozu plochy SLZ Luhačovice 
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