
LETIŠTĚ VRCHLABÍ (LKVR) 
Veřejné vnitrostátní letiště 

LETIŠTNÍ POHOTOVOSTNÍ PLÁN 
ÚVOD A SYSTÉM 
- Letiště Vrchlabí (LKVR), je provozováno Leteckou školou Vrchlabí a.s.. LKVR je neřízené letiště, na 

kterém není provozována služba ATC ani letištní letová informační služba (AFIS). 

- Provozovatel letiště jmenuje Odpovědného zástupce pro provozování letiště, který má funkci 
Vedoucího letového provozu LKVR. Odpovědný zástupce vytváří a schvaluje provozní dokumentaci 
LKVR, mezi kterou se řadí i tento dokument. Tento dokument je závazný pro osoby, které se 
podílejí na leteckém provozu a na podpůrných provozních činnostech. 

OBECNÉ POSTAVENÍ A SMYSL 
- Základním smyslem dokumentu je poskytnout všem dotčeným osobám stručný a jasný návod, jak 

postupovat při letecké havárie na LKVR, nebo v jeho okolí. Dokument přináší také návod jak 
postupovat při situacích, kdy letecká nehoda hrozí. 

- Speciální důraz na znalost tohoto dokumentu klade provozovatel LKVR u osob poskytujících informace 
známému provozu (dále jen Služba RADIO) a osob zajišťujících službu pohotovostního vozidla. 

VYDÁNÍ 

KONTAKTY PRO OKAMŽITOU POMOC 

!!! Nejprve získej přehled o tom kolik osob je v ohrožení a co je bezprostředně ohrožuje !!! 

MAPA PRO HLÁŠENÍ POLOHY HAVÁRIE JE NA DALŠÍ STRANĚ 

Vydání
31.05.2021 LKVR PP–21_rev.00
Počet stran je 4. Každá změna bude provedena číslovanou revizí

Zpracoval 31.05.2021 Karel Horáček

Schválil 31.05.2021 Jan Bauml

Integrovaný záchranný systém 112
Hasiči 150

Záchranka 155
Policie 158
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KONTAKTY PO POMINUTÍ AKUTNÍHO NEBEZPEČÍ 

ZÁCHRANNÁ A POŽÁRNÍ SLUŽBA LKVR - OBECNĚ 
- Záchranná a požární služba na letišti je poskytována v provozní době letiště nebo na vyžádání, 

v rozsahu dle Přílohy 2 leteckého předpisu L-14. Poskytování záchranné a požární služby je vázáno na 
současné poskytování služby RADIO. V případě, že mimořádně není v provozní době poskytována 
záchranná a požární služba, musí být tato informace Službou RADIO letadlům oznámena při prvním 
navázání spojení.  

- Za zajištění záchranné a požární služby odpovídá Služba RADIO, ta také odpovídá za určení osob 
zajišťujících záchrannou a požární službu. Jednou z těchto osob může být i Služba RADIO. Záchranná 
a požární služba bude poskytnuta i mimo areál LKVR, pokud k nehodě dojde v reálně dosažitelném 
místě blízkého okolí LKVR. 

- Služba RADIO velí až do příjezdu složek IZS. Pokud se Služba RADIO nenachází přímo na 
stanovišti, musí být vždy na spojení na frekvenci 125,330 za pomoci služební přenosné radiostanice. 
Ve spolupráci s účastníky provozu na letišti a s využitím záchranných prostředků musí být 
zorganizována efektivní a rychlá pomoc osobám a letadlům v ohrožení. 

- Po příjezdu složek IZS přebírají další řešení nehody na letišti tyto složky a Služba RADIO se 
dále soustředí na informování přilétajícím letadlům a zajistí informování podle dále popsaného 
schématu v odstavci LETECKÁ NEHODA NA LETIŠTI LOKALIZOVANÁ DLE MAPY. 

LETECKÁ NEHODA NA LETIŠTI LOKALIZOVANÁ DLE MAPY 
- Pokud dojde k nehodě, nebo existuje důvodné podezření, že k nehodě došlo, Služba RADIO okamžitě 

telefonem aktivuje Integrovaný Záchranný Systém (IZS) na čísle 112. V případě požáru je 
vhodné volat nejprve číslo 150, tím se zkrátí reakční doba příjezdu hasičů. 

- Služba RADIO zjistí, kolik osob je ohroženo vzniklou nehodou, nebo kolik osob by mohlo být 
ohroženo, pokud by havarované letadlo bylo plně obsazeno (podle typu letadla). 

- K určení polohy havárie poslouží mapa na straně 2, která jednoduše rozděluje prostor letiště a 
blízkého okolí na čtverce označené svisle čísly a vodorovně písmeny Hangáry jsou tedy ve čtverci D.5. 

- Služební telefon je třeba mít stále při ruce, nikde ho neodkládat a být připraven na zpětné zavolání. 

- Na frekvenci 125,325 ohlásí Služba RADIO, že došlo k letecké nehodě a sdělí jaká rizika lze očekávat 
při příletu na LKVR. Tuto informaci odvysílá Služba RADIO dvakrát za sebou. 

- Služba RADIO po předání velení zásahu složkám IZS informuje: 

1. Záchranné koordinační středisko Praha na čísle 220 372 750 

2. ÚCL na čísle 225 421 111 

3. ÚZPLN na čísle 724 300 800 

4. Vedoucího letového provozu LKVR, nebo jím jmenovaného zástupce 

5. Provozovatele kterého letadlo mělo nehodu, pokud je znám 

- Služba RADIO provede záznam události do deníku služby RADIO a zváží své setrvání ve funkci služby 
RADIO a případně požádá o vystřídání. O tom provede záznam v deníku RADIO. 

Řízení letového provozu ČR - Oblastní služba (FIC) 220 374 393

Záchranné koordinační středisko PRAHA (RCC) 220 372 750

ÚZPLN (Pohotovostní telefon 24/7) 724 300 800

Policie ve Vrchlabí 974 539 761

Vedoucí letového provozu LKVR (Karel Horáček) 608 970 772

Předseda představenstva provozovatele LKVR (Jan Bauml) 602 452 999

Služební telefon na věži LKVR (Služba RADIO) 777 455 865
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LETECKÁ NEHODA V OKOLÍ LETIŠTĚ, NEBO V ATZ 
- Pokud dojde k nehodě, nebo existuje důvodné podezření, že k nehodě došlo, Služba RADIO okamžitě 

telefonem aktivuje Integrovaný Záchranný Systém (IZS) na čísle 112. V případě požáru je 
vhodné volat nejprve číslo 150, tím se zkrátí reakční doba příjezdu hasičů. 

- Služba RADIO zjistí, kolik osob je ohroženo vzniklou nehodou, nebo kolik osob by mohlo být 
ohroženo, pokud by havarované letadlo bylo plně obsazeno (podle typu letadla). 

- Polohu havárie určí Služba RADIO s co největší přesností avšak pokud si není polohou jista, informuje 
složky IZS o tom, že poloha není zcela konkrétní a že pohledem nemůže být lokalizována. K upřesnění 
polohy je možné požádat letadla v ATZ LKVR.  

- Služební telefon je třeba mít stále při ruce, nikde ho neodkládat a být připraven na zpětné zavolání. 

- Služba RADIO po předání velení zásahu složkám IZS informuje: 

1. Záchranné koordinační středisko Praha na čísle 220 372 750 

2. ÚCL na čísle 225 421 111 

3. ÚZPLN na čísle 724 300 800 

4. Vedoucího letového provozu LKVR, nebo jím jmenovaného zástupce 

5. Provozovatele kterého letadlo mělo nehodu, pokud je znám 

- Služba RADIO provede záznam události do deníku služby RADIO a zváží své setrvání ve funkci služby 
RADIO a případně požádá o vystřídání. O tom provede záznam v deníku RADIO. 

STAVY TÍSNĚ A PŘEDPOKLÁDANÉHO RIZIKA 
- Pokud letadlo vyhlásí stav nouze (MAY DAY), nebo stav pilnostní (PAN PAN), ověří Služba RADIO 

zda rozumí přesně podstatě hlášení letadla a dotáže se na záměry letadla, pokud to situace 
dovolí. Pokud letadlo neohlásí předepsaným způsobem stavy nouze a pilnostního vysílání, ale Služba 
RADIO tyto vysílání vyhodnotí jako stav nouze a pilnosti, postupuje jako kdyby letadlo stavy ohlásilo. 

- Služba RADIO zjistí, kolik osob by mohlo být ohroženo. 

- Podle obdržené informace, nebo podle vlastního uvážení aktivuje Služba RADIO Integrovaný 
Záchranný Systém na čísle 112. 

- Pokud to situace vyžaduje, aktivuje Služba RADIO osoby zajišťující záchrannou a požární 
službu s tím, že se tyto připraví na možný zásah. 

PROTIPRÁVNÍ ČIN OHROŽUJÍCÍ CIVILNÍ LETECTVÍ 
- Každá osoba, která má podezření vzniku protiprávního činu (únos, sabotáž apod.), je povinna 
urychleně informovat službu RADIO pokud je služba právě poskytována. Mimo provozní dobu 
letiště je tato osoba povinna informovat Policii na čísle 158.  

- Služba RADIO, když má podezření vzniku protiprávního činu (únos, sabotáž apod.), je povinna 
informovat ÚCL na čísle 225 421 111. Pokud se současně jedná o situaci, kdy je nezbytné zajistit 
záchranu osob nebo majetku, použije se přiměřeně ustanovení pro leteckou nehodu. Situace, které 
přímo souvisí s letovým provozem, informuje Služba RADIO Záchranné koordinační středisko Praha. 

- V provozní době Služba RADIO vizuálně kontroluje nepřekračování veřejných prostor letiště 
od GreenHouse a Parkoviště návštěvníky letiště. Veřejné prostory jsou od ostatních ploch 
odděleny oplocením a výstražnými tabulemi. 

POŽÁR OBJEKTŮ LETIŠTI 
- Každá osoba, která zjistí na letišti požár je povinna volat hasiče na čísle 150, případně IZS 112. 
Volající přitom sdělí s co největší přesností kde hoří a co hoří. Dále se tato pokusí s využitím 
dostupných prostředků o uhašení vzniklého požáru, přičemž si vyžádá místně dostupnou pomoc. 

- Osoba která zjistí požár informuje i Vedoucího letového provozu LKVR a předsedu představenstva LŠV.

Stránka  z 4 4


