
SMĚRNICE  PROVOZOVATELE  LETIŠTĚ  PŘÍBRAM (LKPM)
 č. 3/2016

Pohyb letadel, osob a vozidel na letišti Příbram (LKPM)

1. vydání ze dne: 20.06. 2016
Účinnost od: 01.07. 2016

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Účel
1.1 Účelem směrnice je jednoznačně vymezit pohyb letadel, osob a vozidel v  neveřejném 

prostoru letiště Příbram (LKPM).

2. Závaznost
2.1. Tato směrnice je závazná pro všechny osoby (fyzické i právnické osoby), letadla a vozidla, 

která vstupují  nebo vjíždějí do neveřejných prostor letiště Příbram (LKPM).

II. POHYB LETADEL  

1.   Letadla se mohou pohybovat výhradně po provozních plochách letiště. Stát a parkovat 
mohou letadla pouze na vyhrazených místech.

2.   Čerpací stanice pohonných hmot (ČS LPH) je pouze zónou pro čerpání pohonných hmot. 
V této zóně je stání (mimo dobu nutnou k plnění pohonnými hmotami) a parkování letadel 
zakázáno.  

3.  Letadla typu L - 410, Beech a ostatní letadla kódového písmene B (dle předpisu L – 14 
letiště) mohou stát na pojezdových drahách (na určených dočasných stáních) maximálně 5 
min, a to za účelem nástupu nebo výstupu osob. 

4. Na odbavovacích plochách je pohyb letadel povolen 
a) letadlům kódového písmene A (rozpětí až do, ale ne včetně 15 m)
b) letadlům kódového písmene B (rozpětí od 15 m ale ne včetně 24 m) pouze bez pohonné 
jednotky nebo za pomoci pomocníka na konci křídel (wingworker) pro účely zajištění 
bezpečného odstupu od překážek (např. hangár nebo zídky).  

5. Zakazuje se pohyb letadel za pomoci vlastních pohonných jednotek mimo pohybovou 
plochu nebo použití jiných letištních pozemků, než jak je vyznačeno v  přílohách k  této 
směrnici (které vymezují veřejné a neveřejné prostory LKPM a dále odbavovací plochy a 
manipulační plochu) a než je uvedeno v NOTAM.
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III. POHYB OSOB
      

1. Neveřejný prostor letiště je oddělen od veřejného prostoru červenou čárou a ocelovými 
zábranami s výstražnými tabulemi.

2. Do neveřejného prostoru mohou vstupovat výhradně osoby s  identifikační kartou a 
výstražným oděvem (např. reflexní vesta). Osoba bez identifikační karty je oprávněna 
vstoupit do neveřejného prostoru pouze v  doprovodu osoby s  identifikační kartou 
(„průvodce“), která nese odpovědnost za osobu nebo osoby bez identifikační karty. 

3. Identifikační karty vydává provozovatel letiště.

4. Osoby, které vstoupí do neveřejného prostoru letiště bez identifikační karty nebo bez 
doprovodu osoby s  identifikační kartou, budou provozovatelem letiště z  neveřejného 
prostoru vykázány.   

IV. POHYB  VOZIDEL

1.     Vozidla jsou oprávněna pohybovat se po vzletové a přistávací dráze a pojezdových 
drahách pouze s  povolením provozovatele letiště s  tím, že vozidlo je označeno 
překážkovým denním značením (např. šachovnicí), je vybaveno funkčním majákem a 
zapnutou ruční radiostanicí na frekvenci LKPM.  

2. Vozidlům, která nemají povolení provozovatele letiště se zakazuje vjezd na vzletové a 
přistávací dráhy (asfaltovou i travnatou) a na pojezdové dráhy. Vozidla bez povolení 
provozovatele a bez shora uvedeného vybavení nejsou oprávněna vjet ani do neveřejného 
prostoru letiště (na odbavovací plochy).   

V. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Účinnost

1.1.  Tato směrnice se vydává jako příkaz provozovatele letiště Příbram LKPM ve smyslu § 31 
odst. 2 zák. č. 49/1997 Sb. o civilním letectví v platném znění. Její nedílnou součástí jsou 
přílohy, vymezující veřejné prostory LKPM, neveřejné prostory LKPM, odbavovací plochy, 
manipulační plochu a soukromou odbavovací plochu na LKPM.

1.2.   Tato Směrnice č. 3/2016  nabývá účinnosti  dnem 1.7. 2016.

1.3.   Směrnici schválil: Evžen Sosna
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Neveřejné plochy letiště Příbram (LKPM)

Veřejné plochy letiště Příbram (LKPM)

Veřejné a neveřejné plochy letiště Příbram (LKPM)



Odbavovací plochy letiště Příbram (LKPM)

veřejné odbavovací plochy

soukromé odbavovací plochy




