Ing. Pavel Rind
Ředitel
Letecké služby Hradec Králové a.s.
Piletická 151
500 03 Hradec Králové - Rusek

30.9.2019
Oznámení o plánovaném výcviku na letišti Hradec Králové

Letecká společnost DSA a.s. má v následujícím období plánovaný výcvik v létání na vrtulnících
v nočních hodinách v rámci plnění závazku České republiky v mezinárodním boji proti terorismu.
Létání na vrtulnících EN480 v měsíci září a první týden v měsíci říjnu ve všedních dnech je
v celkovém objemu 180 hodin a představuje zvýšení pohybů v nočních hodinách na letišti v Hradci
Králové.
Provozně bude společnost DSA plánovat výcvik v ATZ maximálně dvěma vrtulníky, a to pouze do
22:00 místního času, létání v ATZ bude v tomto čase omezeno na dobu nezbytně nutnou do 22:00
Po 22:00 hodině provede každý z vrtulníků pouze odlet mimo obydlené oblasti s následným
návratem do 24:00 opět mimo obydlené oblasti, celkově se bude jednat o 4 pohyby v uvedeném
časovém rozpětí dvou hodin. V pátek nebudou výcvikové lety v ATZ LKHK prováděny vůbec.
DEN v termínu mezi 2.9. až 4.10.2019

Do 22:00

Pondělí až čtvrtek

Výcvik dvou vrtulníků
v prostoru ATZ
s přistáním do 22:00.

Pátek

Výcvik dvou vrtulníků
mimo prostor ATZ
LKHK s přistáním do
22:00.

V čase mezi 22:30-24:00
Odlet dvou vrtulníků v čase
okolo 22:30 na sever mimo
prostor letiště, návrat obou
vrtulníků ze severu do 24:00.
Odlet dvou vrtulníků v čase
okolo 22:30 na sever mimo
prostor letiště, návrat obou
vrtulníků ze severu do 24:00.

Přílety a odlety jsme schopni provádět podle dohody s LSHK i v režimu – odlet ve směru dráhy 33,
přistání ve směru dráhy 15.
Vzhledem k minimálnímu počtu vrtulníků nasazených pro plnění úkolu a létání mimo ATZ a obydlené
oblasti věřím, že obyvatelstvo zvýšenou hlukovou zátěž nezaznamená. Žádáme o projednání
možnosti provádění výcviků v nočních hodinách i v pátky.

S pozdravem
Martin Hejra
Výkonný a letový ředitel společnosti DSA
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