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Rozdělovník

Účinnost příručky, změn a oprav 

Č.vý%sku umístění

1 LETIŠTĚ PŘÍBRAM s.r.o.

2 ÚCL ČR

3 STANOVIŠTĚ RADIO

4 BRIEFING 

5

6

7

Změny Opravy

Číslo 
změny Datum účinnosti Datum záznamu  

a podpis
Číslo 

opravy Datum účinnosti Datum záznamu a 
podpis

1 1. 1. 2023 1. 1. 2023
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Použité zkratky 
AeČR Aeroclub Czech Republic Aeroklub České republiky

AD Aerodrome Letiště

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

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

QNH Nastavení tlakové stupnice výškoměru pro získání nadmořské 
výšky letadla, které je na zemi 

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
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1. Údaje o letišti 

 

1.1. Letiště: 		 	 	 	 Příbram / LKPM


1.2. Provozovatel:  Letiště Příbram s.r.o.  (IČ 27421821)  

		 se sídlem Skalka 39,  261 01 Drásov


                                 	 	 	  


1.3. Charakter letiště: 	 	 	 veřejné vnitrostátní letiště  

 


1.4. Provozní použitelnost: 	 	 VFR den

 


1.5.  Vztažný bod letiště: 		 	 49° 43´ 12“ N a 14° 06´ 01“ E


1.6  Poloha/vzdálenost a směr:  	 6 km  NE Příbram 


 


1.7. Nadmořská výška: 	 	 	 466 m 


1.8. Vztažná teplota letiště: 	 	 22,8oC


1.9. Provozní doba RADIO: 	 1. dubna – 31. října  Po-Pá od 8:00 do 18:00 SEČ (místní čas),  
		 	 1. dubna – 31. října So-Ne - státní svátky od 10:00 do 18:00 SEČ 		
		 	 1. listopadu – 31. března  Po-Pá od 9:00 – 15:00 SEČ (místní čas)	 	
		 	 dále na vyžádání (O/R)


1.10. Poštovní adresa: 	 	 	 Drásov 223,  261 01 Drásov


1.11. Dálnopisná adresa:  	 NIL


1.12. Telefonní čísla, email: 	 	 tel. 608 919 666 - vedení společnosti Letiště Příbram s.r.o.

		 tel. 602 508 248 - manažer letiště (e-mail: info@lkpm.cz)

		 tel. 608 030 626 - vedoucí letového provozu


	 	 	 	 	 	 tel. 608 910 666, 318 690 318 - služba RADIO


VMC Visual meteorological conditions Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti
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1.13. Ubytovací možnosti na letišti: 60 osob, jinak Příbram 

         


1.14. Stravovací možnosti: 	 klubové zařízení restauračního typu k dispozici omezeně

	 	 


1.15. Zdravotnická služba:  	 	 Záchranná zdravotnická služba tel. 155

 


1.16. Dopravní prostředky na letiště: 	autobus ze stanice Skalka 

	 	 	 	 	 	 	 ČD DIST 6 km

 


1.17. Druhy paliv: 	 JET A-1, AVGAS 100 LL, Natural BA95 


1.18. Druhy olejů: 	 	 	 	 NIL	 


1.19. Zařízení pro plnění palivem: 	 čerpací stanice LPH, čerpání na tankovací čipy nebo s obsluhou

        


1.20. Hangárovací prostor pro cizí letadla:  	v omezeném rozsahu, nutno předem projednat 	 	
	 s provozovatelem letiště 


1.21. Opravárenské služby: NIL


1.22. Záchranné a protipožární zařízení: kat. 2 dle Přílohy 1 předpisu L – 14 letiště


1.23. Sezonní použitelnost: sezonní, není zabezpečeno odklízení sněhu na RWY, toto pouze 
na vyžádání a za úplatu 

        

1.24. Hlukové omezení leteckého provozu: NIL


1.25. Umístění stanoviště pro přezkoušení výškoměru: plocha před st. RADIO (456 m)   


1.26. Meteorologické údaje:	 	 ČHMÚ Praha  - tel. 244 032 231 (Odbor letecké meteorologie)
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1.27 RWY: 

Pozn. Maximální provozní výška travního porostu na pohybové ploše je dle předpisu L - 14 Letiště 35 cm.  

1.28	Sklon RWY:	 	 	 průměrný podélný sklon VPD do 1,74 %, stoupání ve směru 240°	 

  


1.29. Pojezdové dráhy:               viz příloha č. 1, pojíždění se provádí v souladu s letištní mapou

                                                      ADC nebo dle informací, předávaných stanovištěm RADIO


1.30. Odbavovací plocha: viz příloha č. 2


1.31. Doskoková plocha: 	 viz příloha č. 6


1.32. Pomůcky pro určení místa: 	 NIL


1.33. Ukazatelé a návěstní zařízení: návěstní plocha na odbavovací ploše, 2 ukazatele směru větru 
(při seskocích padákem ukazatel směru větru na doskokové 
ploše)  


1.34. Světelná zařízení: 	 	 	 NIL


RWY Rozměry Vyhlášené délky RWY

Označení
Zem. 
směr

RWY

m

STRIP 
RWY


m

TORA

m

ASDA

m

TODA

m

LDA

M

Únosnost Povrch

06 R 055° 1380 x 30 1500 x 80 1380 1380 1440 1380 PCN 25/R/B/Y/U asfalt

24 L 235° 1380 x 30 1500 x 80 1380 1380 1440 1380 PCN 25/R/B/Y/U asfalt

06 L 055° 1000 x 18 1060 x 70 1000 1000 1030 1000 5700 kg/0,4 MPa tráva

24 R 235° 1000 x 18 1060 x 70 1000 1000 1030 1000 5700 kg/0,4 MPa tráva
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1.35. Náhradní zdroj elektrické energie:       NIL


1.36. Označení a osvětlení překážek: 		 NIL


1.37. Značky na provozních plochách: - postranní denní značky RWY ve tvaru obdélníků bílé 	
		 barvy s prahovými značkami ve tvaru písmene L, 	 	
		 doplněné vždy trojicí červenobílých kuželů


	 		 - osové, poznávací značení zp. dráhy, bezp. značení odb. 	
		 plochy, informační značení místa   


1.38. Překážky v prostorech přiblížení a vzletu:


– umělé 
oboustranně pro RWY 06/24 v prostorech přiblížení a vzletu v poměru 1:30 bez překážek


     


– přirozené 
oboustranně pro VPD 06/24 v prostorech přiblížení a vzletu v poměru 1:30 bez překážek 

1.39. Budovy na letišti: na letišti se nacházejí tyto stavby  (vše v katastrálním území 
Drásov u Příbramě, obec Drásov, okres Příbram), viz Příloha č. 3: 


	 	 	 	 	 	 - hangár na st. parc. 301 (čp. 213), st. parc. 302 (bez čp.), st. 	
	 	 	 	 	 	 parc. 303 (čp. 212), st. parc.  276 (čp. 202), st. parc. 277 (čp. 	
	 	 	 	 	 	 203), st. parc. 278 (čp. 204), st. parc. 314, st. parc. 347, st. 		
	 	 	 	 	 	 parc. 265 (čp. 221), st. parc. 224  (čp. 39),


- hangáry se zázemím  na st. parc. 306 (čp. 224), st. parc. 307 
(čp. 223) a st. parc. 308 (čp. 222),

- palivové hospodářství na pozemku č. parc. 452/13,

- hangár s administrativní budovou na st. parc. 267 (čp. 201),


	 	 	 	 	 	 - hangáry na st. parc. 123, na st. parc. 243, budovy na st. parc. 	
	 	 	 	 	 	 121, st. parc. 122 a st. parc. 222.
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1.40. Prostředky pro spojení s letadly: Rádiové - druh vysílání VHF (A3):


		 volací značka "PŘÍBRAM RADIO" 

kmitočet         118,755 MHz 

umístění pozemní RDST na stanovišti RADIO


		 Vizuální – návěsti v návěstní ploše


1.41. Radionavigační zařízení:   	 	 NIL


1.42. Prostředky pro pevnou spojovací službu: spojení s APP Ruzyně tel.: 220 374 413 

1.43. Meteorologická služba : 	 	 	 NIL


1.44. Letištní provozní zóna ATZ: viz Příloha č.4


1.45. Jiná letiště v zóně ATZ: NIL 

1.46. Náhradní letiště: Pouze pro denní lety VFR 

 1. Hořovice 
   
	 nadm. výška		 370 m/1214 ft

	 RWY	 	 	 06/24	 	 	 1170 x 30 m

	 GEO	 	 	 316°

	 DIST	 	 	 21 km


Frekvence (RADIO) 135,580 MHz  

	 2. Bubovice (uvnitř CTR Praha Ruzyně)


	 nadm. výška		 426 m/1396 ft

	 RWY	 	 	 10R/28L	 	 730 x 23 m

	 RWY	 	 	 10L/28R	 	 720 x 30 m

	 

	 GEO	 	 	 010°

	 DIST	 	 	 28 km

	 Frekvence (RADIO) 134,305 MHz 
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	 3. Plzeň Letkov 

	 nadm. výška		 419 m/1374 ft 

	 RWY	 	 	 08L/26R	 	 700 x 30 m

	 RWY	 	 	 08R/26L	 	 460 x 50 m

	 GEO	 	 	 268°

	 DIST	 	 	 40 km

	 Frekvence (RADIO) 130,610 MHz 

	 4. Benešov 
	 	 

	 nadm. výška		 403 m/1322 ft

	 RWY	 	 	 06/24	 	 	 720 x 23 m

	 RWY	 	 	 09R/27L	 	 750 x 18 m

	 RWY	 	 	 09L/27R	 	 750 x 40 m

	 GEO	 	 	 086°

	 DIST	 	 	 40 km

	 Frekvence (RADIO) 118,005 MHz 
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	 2. Organizace letového provozu 

	 2.1. Za provozně letové zabezpečení je odpovědná jako provozovatel letiště společnost  

Letiště Příbram s.r.o. 

Za poskytování služeb stanovených provozním povolením vydaným ÚCL ČR (včetně služby 		
	 poskytování informací RADIO) odpovídá vedoucí leteckého provozu jmenovaný provozovatelem 	
	 letiště.


	 2.2. Provozní doba letiště: 

Provozní doba je stanovena v souladu s vyhláškou č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších 	 	
	 předpisů a platných vyhlášek takto: 

	 Provozní doba (publikována ve VFR příručce ČR): 1 APR – 31 OCT, MON-FRI 0600-1600 UTC, 	
	 SAT, SUN, HOL 0800-1600 UTC, jinak O/R  
	 1 NOV – 31 MAR, MON-FRI 0800-1400 UTC, jinak O/R, dále na vyžádání (O/R)

	 Zahájení a ukončení provozu se zapisuje do Provozního deníku stanoviště RADIO.


	 2.3. Provádění denních letů VFR: 

Letištní provozní minima:	 	 	 přízemní dohlednost 5 km

		 vně oblaků za viditelnosti země


           Letištní okruh:	 		 - letištní okruh na RWY 06/24 se provádí podle  

                                                  	        	 pokynů PŘÍBRAM RADIO 


		 - výška okruhu 750 m (2460ft) ALT

		 - výška okruhu v malé výšce 600 m (1970 ft) ALT

		 - výška 4. okruhové zatáčky provozovatele letiště         	
		 minimálně 550 m (1800 ft) ALT

		 - kluzáky – ukončení 4. okruhové zatáčky v min.                    
		 výšce 500 m  (1650 ft) ALT


	 Hranice ATZ zóny:	 	 	  	 viz příloha č. 4

	 Příletové tratě:	 	 	 	 nejsou stanoveny

	 Odletové tratě:	 	 	 	 nejsou stanoveny

	 Vyčkávací prostory:		 	 	 nejsou stanoveny, dle pokynů RADIO
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	 2.4. Mimořádné události: 

V případě mimořádné události nebo jejího předpokladu, postupuje pracovník RADIO podle 


	 předpisu L 13 a stanovených směrnic.


	 2.5. Zvláštní ustanovení:

	 Vedoucí letového provozu resp. služba RADIO může při místním provozu povolit jiné postupy, než 
	 je uvedeno, a to za podmínky, že budou dodržena ustanovení všech předpisů a směrnic, jimiž se 	
	 upravuje provoz na letištích. Piloti ostatních provozovatelů využívajících letiště Příbram musí být 	
	 seznámeni s tímto letištním řádem a řídit se jím včetně pokynů vedoucího letového provozu, resp. 
	 služby RADIO, týkajících se provozu na letišti. Leteckou činnost ostatních provozovatelů upravují 	
	 koordinační směrnice.  


	 Přílet a odlet z/na letiště Příbram je možný pouze za podmínky oboustranného radiofonního 

spojení. 
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3. Pořádkový řád 

	 3.1. Vstup na letiště: 

	 Vstup osob do prostor letiště Příbram je řešen Bezpečnostním programem letiště Příbram.  

	 Vedoucí letového provozu odpovídá za vyznačení vymezeného prostoru a povolených zón pro 	
	 veřejnost.

	 Mimo vymezené prostory se mohou pohybovat osoby pouze v souladu s Bezpečnostním 	 	
	 programem provozovatele LKPM. Pohyb letadel, osob a vozidel na letišti Příbram (LKPM) 	 	
	 upravuje směrnice provozovatele letiště č. 3/2016 (příloha č. 5)


	 3.2. Střežení objektů a majetku na letišti je vymezeno v Bezpečnostním programu letiště 	 	
	 Příbram. 


	 3.3. Uskladnění  a výdej LPH: 


	 Sklad a výdej LPH se uskutečňuje z palivového hospodářství, které je umístěné mezi 

	 TWY C a TWY D. Zahrnuje pozemní nádrž o celkovém objemu 26 m3 LPH.

	 Doplňování paliva je možné pomocí vydaných tankovacích čipů nebo za účasti oprávněné 	 	 

          obsluhy. 


	 Plnění letadel 

           Plnění letadel je prováděno pouze z výdejních stojanů. 
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	 4. Závěrečná ustanovení 

	 4.1. Tento letištní řád je závazným dokumentem pro veškerou leteckou činnost prováděnou na 	
	 letišti Příbram. 


	 4.2. S tímto Letištním řádem musí být prokazatelně všechny osoby zúčastněné na leteckém 	
	 provozu, piloti, létající na letišti Příbram, a to bez ohledu na příslušnost k jednotlivým leteckým 	
	 provozovatelům.


	 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 Příbram. Rovněž zodpovídá 	
	 za návrhy případných změn a zpracování potřebných doplňků. Všichni držitelé tohoto letištního 	
	 řádu obdrží od provozovatele letiště schválené změny.


	 4.5. Schválením a vydáním tohoto letištního řádu se ruší platnost letištního řádu pro 

	 letiště Příbram z roku 2017.
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	 Přílohy: 

	 Příloha č. 1: Letištní mapa - ADC 
  

Příloha č. 2: Odbavovací prostor 

	 Příloha č. 3: Stavby na letišti 

	 Příloha č. 4: Schéma hranice ATZ zóny („Příbram RADIO“) - VOC 

	 Příloha č. 5: Schéma přízemních dohledností 

	 Příloha č. 6: Umístění doskokové plochy 

	    Příloha č. 7: Směrnice č. 3/2016 
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Příloha č. 1: Letištní mapa - ADC 
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Příloha č. 2: Odbavovací prostor 
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Příloha č. 3: Stavby na letišti 
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Příloha č. 4: Schéma hranice ATZ zóny („Příbram RADIO“) - VOC 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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




