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V poslední době byly zjištěny dva případy, kdy byl provozován ULL 
s  raketovým  záchranným  systémem,  z  něhož  nebyla  sejmuta  pře-
pravní pojistka. K uvedené problematice vyšel v Pilotu v roce 2009 
Bulletin 03 / 2009, který naleznete také na webu LAA ČR.

I  přesto  došlo  k  uvedeným  případům,  a  proto  na  problematiku 
znovu upozorňujeme.

Na  obrázku  č.  1  je  zajištěný  systém  ještě  od  výrobce  (Galaxy 
High Technology s.r.o.). V rámci montáže je nutné 
odstranit přepravní pojistky – na obrázku č. 2  je 
částečně  odjištěný  systém,  kde  výstražný  červený 
praporek  a  zajišťovací  jehla  jsou  odstraněny,  ale 
aretační šroub odstraněn není – jsou na něm patrné 
zbytky praporku (!) viz detail.

Aby  byl  systém  funkční,  musí  být  odstraněn 
i aretační šroub, tzn. systém musí vypadat v mís-
tě  aretačního  šroubu  tak,  jak  ukazuje  detail  na 
obrázku č. 3.

Prosím věnujte kontrole svého letadla, které má 
instalován záchranný systém a  instrukcím výrobce 
k jeho zprovoznění patřičnou pozornost. 

POZOR! - U zobrazeného systému takto „zapo-
menutá“  pojistka  při  zběžné  kontrole  nemusí být 
vidět –  v  některých  případech  musíte systém 

odkrytovat, abyste jej mohli 
vizuálně prohlédnout, případně 
si pomoci zrcátkem!

Systémy  ostatních  českých 
výrobců  přepravní  pojistky  na 
tělese  systému  nemají  a  jsou 
zajištěny  základní  pojistkou  na 
aktivační rukojeti.

Nezbývá  než  připomenout,  že 
červená  aktivační  rukojeť  ZS  je 
v  „klidovém“  stavu  vždy  zajiš-
těna  závlačkou  nebo  zámečkem 
proti  nechtěnému  uvolnění,  a  že 
před letem  musíte  toto  základní 
zajištění odstranit.  Bez  sejmutí 
zajišťovadel  nemůžete  ZS  v  pří-
padě opravdové potřeby okamžitě 
použít  a  vozíte  tak  s  sebou  jen 
několik kilogramů balastu.

Pokud  si  při  kontrole  svého 
ZS  nejste  jisti,  kontaktujte  svého  inspektora  techniky  nebo  přímo 
výrobce daného systému.

Petr Chvojka, 
Hlavní inspektor techniky a provozu MZK
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Dočasně omezený prostor Litomyšl

Kvůli ochraně hudebních produkcí Mezinárodního operního festivalu 
Smetanova Litomyšl před hlukem letadel je v níže uvedených dnech 
a časech omezen veškerý letový provoz v Prostoru Litomyšl.

Prostor Litomyšl je definován kružnicí o poloměru 3 km se stře-
dem v bodě 49 52 19 N 016 18 45 E od GND do 5000 ft AMSL.

Lety v prostoru jsou omezeny v následujících časech:

• 10. 6. 2011 18:00 – 20:00 hod. UTC
• 11. 6. 2011 19:30 – 21:00 hod. UTC
• 12. 6. 2011 19:30 – 21:00 hod. UTC
• 13. 6. 2011 19:00 – 20:45 hod. UTC
• 14. 6. 2011 19:00 – 20:45 hod. UTC
• 16. 6. 2011 18:00 – 20:00 hod. UTC
• 17. 6. 2011 17:00 – 19:00 hod. UTC
• 18. 6. 2011 18:00 – 20:00 hod. UTC
• 19. 6. 2011 16:00 – 18:00 hod. UTC
• 22. 6. 2011 19:00 – 21:30 hod. UTC
• 23. 6. 2011 17:30 – 19:30 hod. UTC
• 24. 6. 2011 17:00 – 19:00 hod. UTC
• 25. 6. 2011 19:00 – 22:00 hod. UTC
• 26. 6. 2011 19:00 – 22:00 hod. UTC
• 29. 6. 2011 18:00 – 20:00 hod. UTC
• 1. 7. 2011 19:00 – 22:00 hod. UTC
• 2. 7. 2011 19:00 – 21:45 hod. UTC
• 3. 7. 2011 08:15 – 09:45 hod. UTC
• 3. 7. 2011 19:00 – 21:45 hod. UTC
• 4. 7. 2011 17:30 – 19:15 hod. UTC

Omezení  letů  neplatí  pro  lety  pro  záchranu  lidského  života,  SAR, 
k obraně státu, Policie a Hasičského záchranného sboru.

Bulletin LAA ČR
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K tomuto účelu je posky-
tována:
-  služba  řízení  letového 
provozu;
- letová informační služba;
- pohotovostní služba;
-  služba  spojená  s  předkládáním 
a příjmem letových plánů, zpráv leto-
vých  provozních  služeb  a  tvorbou 
předletových  informačních  bulletinů 
a jsou zavedeny následující provozní 
postupy:

Zóna ATZ se nahrazuje dočasným 
omezeným vzdušným prostorem 
následujících parametrů:
Tvar: 50 23 31,010 N 014 05 56,814 E 
- kruhový oblouk doprava o polomě-
ru 5 NM se středem v ARP LKRO 
(50 24 38 N 014 13 34 E)  
- 50 23 28,876 N 014 21 10,411 E 
- 50 23 29,511 N 014 17 51,161 E - 
kruhový oblouk doprava o poloměru 
3 NM se středem v ARP LKRO (50 
24 38 N 014 13 34 E)  
- 50 23 30,714 N 014 09 16,064 E 
- 50 23 31,010 N 014 05 56,814 E
Horní hranice: FL 60.
Třída vzdušného prostoru: D
V  průběhu  letových  ukázek  lze  pro-
vádět  lety  až  do  minimální  letové 
dohlednosti 1500 m pro letouny (800 
m  pro  vrtulníky)  bez  ohledu  na  IAS 
za podmínky vně oblaků a stálé vidi-
telnosti  země. Stanoviště poskytující 
ATS: TWR Roudnice.

Vstupní/výstupní body:
Není-li službou řízení letového 
provozu stanoveno jinak:
Od západu/na západ:  
LIMA (obec Libochovice)  
50 24 20 N, 014 02 36 E,
Od severu/na sever:  
ROMEO (město Terezín)  
50 30 38 N, 014 09 03 E,
Od východu/na východ:  
MIKE (město Mělník)  
50 21 10 N, 014 28 35 E.
Všechny body jsou jako povinné 
hlásné.

Memorial Air Show 2011 - Roudnice nad Labem

Výňatek z VOL III - AIP SUP 4/11
LKRO - MEMORIAL AIR SHOW 2011
1. Platnost: od 18 JUN 11 06:00 UTC do: 19 JUN 11 16:00 UTC
2. AD, kterého se AIP SUP týká: ROUDNICE
3. Vzdušný prostor, kterého se AIP SUP týká: ATZ ROUDNICE, ATZ SAZENÁ TMA VODOCHODY, TMA PRAHA, CTA PRAHA

Z důvodu konání leteckého dne Memorial Air Show 2011 ve dnech 18. a 19. 6. 2011 
se letiště Roudnice (LKRO) v době 18. 6. 06:00 UTC – 16:00 UTC, 19. 6. 06:00 UTC - 16:00 UTC  

stává řízeným letištěm. 

Bulletin LAA ČR
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Letové postupy:
Letové  provozní  služby  jsou  poskytovány  letištnímu  provozu  VFR 
v českém a anglickém jazyce na kmitočtech: 
- Roudnice Věž 122,200 MHz pro spouštění, pojíždění, přílety a odlety.
- Roudnice Věž   134,550 MHz pro vzlety, přistání a  letové ukázky 
v  případě  vhodnosti  na  základě  rozhodnutí  služby  řízení  letového 
provozu. Provozní doba viz výše.

Přílety
Minimálně 3 MIN před přeletem vstupního bodu nebo  vstupem do 
omezeného vzdušného prostoru navázat spojení na kmitočtu TWR 
Roudnice 122,200 MHz a předat:
-  identifikaci letadla;
-  typ letadla;
-  vstupní bod;
-  vypočítaný čas přeletu vstupního bodu nebo vstupu do omezené-

ho vzdušného prostoru;
-  výstupní bod v případě průletu;
-  SSR kód v případě vybavenosti odpovídačem.

Letové ukázky
Letové ukázky jsou plánovány v době: 18. 6. 10:00 UTC - 15:00 UTC 
19. 6. 10:00 UTC - 1500 UTC
Pro povolení ke spouštění pohonných  jednotek navázat spojení na 
kmitočtu TWR Roudnice 122,200 MHz a předat:
- identifikaci letadla,
- typ letadla,
- místo stání,
- činnost (letová ukázka).

Odlety
Pro povolení ke spouštění pohonných  jednotek navázat spojení na 
kmitočtu TWR Roudnice 122,200 MHz a předat:
- identifikaci letadla;
- typ letadla;
- místo stání;
- činnost (odlet, zkušební let, vyhlídkový let atd.);
- informaci, jedná-li se o let s nebo bez letového plánu
- výstupní bod, je-li relevantní.

Z důvodu potřeb místní regulace toku letového provozu jsou přílety 
a  odlety  preferovány  mimo  dobu  letových  ukázek.  Přílety  a  odlety 
v době letových ukázek jsou omezeny. Velitelé letadel musí očeká-
vat možné zdržení. Lety bez obousměrného rádiového spojení jsou 
povoleny  pouze  po  předchozí  telefonické  koordinaci  s  TWR  přes 
mobilní telefon: +420 724 242 535
V době  letových ukázek  jsou  tyto  lety zakázány. Výjimku tvoří  lety, 
jež jsou součásti letových ukázek.

Ohlašovna letových provozních služeb:
Jsou  poskytovány  služby  spojené  s  předkládáním  a  příjmem  leto-
vých plánů a příslušných zpráv letových provozních služeb. Předle-
tová příprava zahrnující předletové informační bulletiny je dostupná. 
Předkládání  musí  být  provedeno  po  AFTN  na  LKROZPZX  a  LK-
PRZPZX nebo přes mobilní telefon +420 724 056 453, nebo osobně. 
Provozní doba viz výše.

Řízení odbavovací plochy:
Na vyžádání  je poskytována služba spojená se zaváděním  letadel 
na místa stání určená k letovým ukázkám. Provozní doba viz výše.

Záchranné a protipožární prostředky: K dispozici na letišti.
Provozní doba 08:00 - 15:00 UTC. 
Mimo tuto dobu pouze externí služba.

Zdravotní a sanitární služba: K dispozici na letišti.
Provozní doba 08:00 - 15:00 UTC. 
Mimo tuto dobu pouze externí služba.

Bezpečnostní složky: Provozní doba H24.

Poznámky:
Jakékoliv případné změny budou předmětem
příslušného NOTAM.
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