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I.

DEFINICE
Není-li v konkrétním případě stanoveno výslovně jinak nebo nevyplývá-li z kontextu něco jiného,
výrazy použité v tomto letištním řádu, které jsou uvozeny velkým písmenem, mají v tomto letištním
řádu následující význam:
„AD“
„RADIO“

znamená Letiště;
znamená Poskytování informací;

„AGL“

znamená Nad úrovní země;

„ALT“

znamená Nadmořská výška;

„ARP“

znamená Letištní referenční bod;

„ASDA“

znamená Použitelná délka přerušeného vzletu;

„ATS“

znamená Letové provozní služby;

„ATZ“

znamená Letištní provozní zóna;

„CTR“

znamená Řízený okrsek;

„DIST“

znamená Vzdálenost;

„ELEV“

znamená Výška nad povrchem země, měřená od stř. hladiny moře;

„FREQ“

znamená Frekvence;

„Ft“

znamená Stopa;

„GEO“

znamená Zeměpisný nebo pravý kurz;

„HO“

znamená Služba je k dispozici podle potřeb provozu;

„HOL“

znamená Svátek;

„LDA“

znamená Použitelná délka přistání;

„LT“

znamená Lokální čas;

„NM“

znamená Námořní míle;

„NIL“

znamená Nic nebo nemám, co bych Vám poslal;

„OFZ“

znamená Bezpřekážkový prostor;

„O/R“

znamená Na vyžádání;

„PCN“
„QNH“

znamená Klasifikační číslo vozovky;
znamená Nastavení tlakové stupnice výškoměru pro získání nadmořské výšky
letadla, které je na zemi;

„RDST“

znamená Radiostanice pro obousměrné spojení;

„RWY“

znamená Vzletová a přistávací dráha;

„SAT“

znamená Sobota;

„SUN“

znamená Neděle;

„TODA“

znamená Použitelná délka vzletu;

„TORA“

znamená Použitelná délka rozjezdu;

„TMA“

znamená Koncová řízená oblast;

„VHF“

znamená metrové (velmi krátké) vlny 30 - 300 MHz; a

„VMC“

znamená Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti.

II.

Údaje o letišti

2.1

Město/letiště: Písek - Krašovice / ICAO LKPK-U

2.2

Provozovatel/vlastník: Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín,
IČO: 037 94 393, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka
1546

2.3

Charakter letiště: neveřejné vnitrostátní letiště

2.4

Provozní použitelnost: VFR den
bezpilotní lety
školní a výcvikové lety
sportovní a zdokonalovací lety
zkušební lety
lety pro zvláštní účely
letecké práce
letecké činnosti pro vlastní potřebu
výsadkové lety
dopravní lety

2.5

Vztažný bod letiště: 49° 20ʹ 22ʺ N, 14° 06ʹ 50ʺ E, střed VPD 16/34

2.6

Poloha/vzdálenost a směr: 4 km od středu města Písek, GEO 140°

2.7

Nadmořská výška:

1351 ft / 412 m

2.8

Provozní doba RADIO:

O/R

2.9

Poštovní adresa:

Primoco UAV SE
Výpadová 1563/29f
153 00 Praha 5

2.10 Elektronická adresa:

airport@primoco.com

2.11 Telefonní číslo:

+420 603 469 606

2.12 Ubytovací možnosti:

NIL

2.13 Stravovací možnosti:

NIL

2.14 Zdravotnická služba:

NIL

2.15 Dopravní prostředky na letiště: NIL
2.16 Druhy paliv: NIL
2.17 Druhy olejů: NIL
2.18 Hangárovací prostor pro cizí letadla
Na základě nájemní smlouvy, krátkodobě v omezeném rozsahu. Nutno předem projednat.
2.19 Opravárenské služby: NIL
2.20 Záchranné a protipožární zařízení: NIL
2.21 Sezonní použitelnost:
Celoroční. V zimním období omezená využitelnost.
2.22 Hlukové omezení leteckého provozu:
Nelétat nad obcemi Krašovice a Čížová ve výšce menší než 1000 ft / 300 m AGL. Letiště je umístěné
pod prostorem LKTRA77 Milevsko.
2.23 Umístění stanoviště pro přezkoušení výškoměru:
Odbavovací plocha před hangárem. Nadmořská výška: 1351 ft / 412 m.
2.24 Meteorologické údaje:
ČHMÚ Praha-Ruzyně na telefonu 220 562 627, možnost příjmu informací VOLMET na frekvenci
125,525 MHz.
2.25 Sklony RWY 16/34:
Výškový rozdíl RWY 16/34 je 8 m. Podélný sklon 1.4 % nemá vliv na letecký provoz.
2.26 Pohybová plocha - fyzikální vlastnosti:
Označení

Zem. směr

RWY (m)

Povrch

16

160°

600x15

asfalt

34

340°

600x15

asfalt

2.27 Odbavovací plocha: není zřízena ve smyslu předpisu L-14
2.28 Pojezdové dráhy: nejsou zřízeny
2.29 Doskoková plocha: NIL
2.30 Pomůcky pro určení místa: NIL

2.31 Ukazatelé a návěstní zařízení: NIL
2.32 Světelná zařízení: NIL
2.33 Náhradní zdroj elektrické energie: NIL
2.34 Označení a osvětlení překážek: NIL
2.35 Značky na provozních plochách: NIL
2.36 Překážky v prostorech přiblížení a vzletu: bez překážek
2.37 Budovy na letišti: Hangár
2.38 Prostředky pro spojení s letadly
Rádiové vysílání VHF:
volací značka PISEK RADIO
-

kmitočet 125,830 MHz

2.39 Radionavigační zařízení NIL
2.40 Prostředky pro pevnou spojovací službu: ACC PRAHA, +420 220 374 393
2.41 Meteorologická služba: NIL
2.42 Letištní provozní zóna ATZ:
Letištní provozní zóna je vymezena horizontálně kruhem (nebo jeho částí) o poloměru 3 NM (5,5 km)
se středem ve vztažném bodě letiště, a vertikálně sahá od povrchu země do 300 m AMSL (1000 ft.)
2.43 Jiná letiště v zóně ATZ: NIL
2.44 Náhradní letiště: Pouze pro denní lety VFR
-

Strakonice (LKST)
Strunkovice (LKSR)
Hosín (LKHS)
Soběslav (LKSO)
Tábor (LKTA)

III.

ORGANIZACE LETOVÉHO PROVOZU

3.1

Za provozně letové zabezpečení je odpovědný jako provozovatel letiště, Primoco UAV SE.

3.2

Provozní doba letiště: 24H O/R

3.3

Provádění denních letů VFR:
Letištní provozní minima jsou stanovena pro přízemní dohlednost nejméně na 1,5 km, pokud není
provozovatelem stanoveno minimum větší a spodní základnu oblačnosti na 200 m AGL.
Přílet letadla musí být telefonicky nebo písemně schválen na základě žádosti.

3.4

Provádění nočních letů: NIL

3.5

Zvláštní ustanovení:
Piloti jiných uživatelů, kteří používají letiště Písek - Krašovice musí být s tímto letištním řádem
prokazatelně seznámeni, jsou povinni řídit se jím a informacemi předávanými stanovištěm RADIO
ve všech otázkách leteckého provozu na letišti a v jeho zóně ATZ. Na letišti Písek – Krašovice
probíhají lety bezpilotních letounů.

IV.

POŘÁDKOVÝ ŘÁD

4.1

Vstup na letiště je povolen pouze osobám zúčastněným na leteckém provozu.

4.2

Střežení

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1

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

objektů

Písek - Krašovice.

a

majetku

na

letišti

je

zajištěno

elektronickým

zabezpečením.

VI.

Přílohy

