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Použité zkratky 

• PK Padákové kluzáky 

• ZK  Závěsné kluzáky 

• ULL  Ultralehké letouny 

• MZK  Motorové závěsné kluzáky 

• MPK  Souhrnné označení pro MPG a PPG 

• ULV  Ultralehké motorové vírníky 

• ULH  Ultralehké vrtulníky 

• VPD  Vzletová a přistávací dráha (alternativní zkratka RWY ) 

• VPP  Vzletová a přistávací plocha 

• SLZ  Sportovní létající zařízení 

• OPR  Operator / Provozovatel 

• ATZ Letištní provozní zóna 

• AMSL Nad střední hladinou moře 

• GND Země 

• TMA  Koncová řízená oblast 

• VMC  Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti 

• ELEV  Výška nad povrchem země, měřená od stř.hladiny moře  

 2



• LIS  Letecká informační služba 

• ZMČ Zóna místní činnosti 

1. Úvodní ustanovení 

Provozní řád plochy pro vzlety a přistání LKCHAR je zpracován v souladu s předpisem LA 3 
Plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení a obsahuje všechny potřebné 
informace o provozu na ploše SLZ LKCHAR. 

2. Charakter plochy, druh činnosti 

Soukromá neveřejná plocha SLZ Charvatce (LKCHAR) je zřízena pro provoz sportovních 
létajících zařízení (SLZ) a jejich hangárování, za účelem sportovního rekreačního létání a 
výcviku.  

Plocha je využitelná pro vzlety kluzáků po přistání v terénu, vzlety a přistání vrtulníků letecké 
záchranné služby a vrtulníků Policie ČR a AČR, pro vrtulníky a letouny, jímž vyhovují 
parametry VPD. 

Identifikace plochy SLZ: LKCHAR (LK23) 

Druhy činnosti:  

• UL    - ultralehké letouny 
• MZK    - motorové závěsné kluzáky 
• ULV               - ultralehké vírníky  
• ULH                 - ultralehké vrtulníky 
• PK                    - padákové kluzáky 
• MPK                 - motorové padákové kluzáky 
• UB               - ultralehké balony 
• modely letadel a drony 

3. Údaje o provozovateli a jeho odpovědném zástupci 
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Majitelem plochy SLZ a jejím provozovatelem jsou: 

• Pavel Tůma 
• Blanka Tůmová 
• Milan Marek 

• Poštovní adresa: 

                          Letiště Charvatce 
                          Libčeves, Charvatce 48 
                          440 01 Louny 

4. Údaje o provozní ploše 

• Plocha SLZ je vybudována na severovýchodním okraji ATZ letiště Raná GEO BRG 
052o od ARP vztažného bodu letiště Raná. Plocha se nachází v bezprostřední blízkosti 
severně obce Charvatce. Vzdálenost od středu obce je 620 m 

4.1. Vzdálenost od středu nejbližšího města 

Plocha SLZ je vzdálena od středu města Loun 8,5 km severně. 

4.2. Vztažný bod VPD:  

APR: N50°26´00,85“, E013°48´38,82“ 

4.3. Provozní směr VPD 

• 08/26 

4.4. Rozměry VPD 

• 400 x 20 m 

4.5. Rozměry VPP, pohyb SLZ  

• 500 x 55 m 
  

4.6. Sklon VPD 

• 0 – 1% 

• 3% na konci dráhy 08 v délce 10 m 
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4.7. Povrch VPP/VPD  

• Tráva 

4.8. Nadmořská výška místa 

• ELEV: 922 ft / 281 m 

4.9. Okruh – výška 

• 1900 ft / 580 AMSL 
• Okruhy vždy severně VPD. Ve směru 26 – okruhy pravé, ve směru 08 – okruhy levé. 

4.10.Letová omezení v okolí letiště 

Plocha SLZ se nachází: 

• V bezprostřední blízkosti obce Charvatce. Letový provoz se provádí severně od 
plochy SLZ. Přelétávat obec, vzhledem k hlukové zátěži, není doporučeno, dále dle 
UL 1 – Pravidla provozu sportovních létajících zařízení 

• Na severovýchodním okraji ATZ letiště Raná. Z uvedeného plyne potřeba koordinace 
vzájemného letového provozu  

• Koordinační směrnice mezi provozovateli LKRA a LKCHAR 
ATZ Raná – GND – 4000 ft AMSL 

ZMČ LKCHAR – GND – 2000 ft AMSL 

• V bezprostřední blízkosti plochy SLZ Charvatce sever. Z uvedeného plyne potřeba 
koordinace vzájemného letového provozu 

•  Koordinační směrnice mezi provozovateli LKCHAR a LKCHAR Sever 

• V LKPR5, TMA Praha, FL065/FL095 

4.11.Sezónní použitelnost 

• Použitelnost plochy je celoroční, s ohledem na aktuální meteorologické podmínky 
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• Odklízení sněhové pokrývky není zajištěno 

4.12.Provozní doba. 

• Není stanovena. Vzlety, přistání a další související činnost mohou být prováděny 
pouze ve dne a za podmínek VMC a dále dle UL 1 – Pravidla provozu sportovních 
létajících zařízení 

4.13.Kontakty na odpovědné osoby 

• Pavel Tůma, OPR – mob: 724 672 101 

• Milan Marek, OPR, VLP, instruktor – mob: 728 361 820 

• Blanka Tůmová, OPR, provozovatel klubovny, ubytování – mob: 603 867 497 

• Emil Špaček, správce areálu  – mob: 724 711 555 

• Jan Seifert, vedoucí instruktor – mob: 603 709 465 

4.14.Hangárovací prostory, stání SLZ 

• Hangárování SLZ v omezené míře, dle dispozice VLP 

• Na provozní ploše jsou umístěny 3 hangáry, Hangár A – kapacita cca 9 SLZ, Hangár B 
– kapacita cca 4 SLZ, Hangár C – kapacita cca 6 SLZ 

• Stání na provozní ploše před každým hangárem po ukotvení SLZ (střežení není 
zajištěno), dle dispozic VLP 

• Hangárování je poskytováno za úplatu, dle platného ceníku na příslušný rok 

4.15.Klubovna, místnost pro přípravu posádek 

• Nachází se v hlavní budově u vjezdu na letiště. Otevírací doba je sezonní a je uvedena 
u vstupu do budovy 
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• Pro přípravu posádek je k dispozici místnost vybavená mapou ČR, internet, předpisy 
LAA 

4.16.Ubytování 

• Ubytování omezené, cca pro 10 osob v dřevěných chatkách v neprovozní části plochy 
SLZ 

• Možnost využít prostoru pro postavení vlastního stanu či karavanu 

• Hygienické zázemí – WC, sprcha, teplá voda je umístěno v klubovně 

• Ubytování je za úplatu, dle platného ceníku služeb na příslušný rok a dle předešlé 
objednávky u ubytovatele 

4.17.Lékařská služba 

• Lékařská záchranná služba Louny, Most – tísňová linka: 112 

4.18.Meteorologické podmínky – omezení 

• VMC den 

• Dle UL 1 – Pravidla provozu sportovních létajících zařízení 

• Při situacích, kdy převládají jihovýchodní větry, lze očekávat orografickou turbulenci 
za vrchy Oblík a Brník, která může zasahovat do prostoru plochy SLZ a může ovlivnit 
starty i přistání v obou směrech. 

• Služba METEO – NIL, oblast ČR a Evropa přes internet u provozovatele letiště, jinak 
telefonem na stanovištích ČHMU, LIS PRAHA – Komořany tel. 244 032 237, MET 
PRAHA – Ruzyně tel. 220 113 422  

4.19.Překážky v okolí 

Plocha SLZ se nachází v krajinné oblasti České středohoří. Překážkami jsou četné kopcovité 
útvary v nejbližším okolí: 

• Malý vrch  vzdálenost 1000 m  n.v. 386 m  120° 
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• Brník   vzdálenost 1800 m  n.v. 471 m  145° 

• Srdov   vzdálenost 1900 m  n.v. 482 m  160° 

• Oblík   vzdálenost 2400 m  n.v. 509 m  185° 

• Dlouhá hora  vzdálenost 2500 m  n.v. 483 m  285° 

• Raná   vzdálenost 3700 m  n.v. 457 m  225° 

• Milá   vzdálenost 3800 m  n.v. 363 m  280° 

Další překážky v bezprostřední blízkosti plochy SLZ: 

• Telegrafní sloup vzdálenost 160 m  výška 4 m  275° 
  

• Místní komunikace – na kraji západního předpolí, 50 m od VPD. Přiblížení ve směru 
dráhy 08 provést v bezpečné výšce nad komunikací, minimálně 15 m AGL. 

4.20.Poloha ukazatele větru, Návěstní plocha 

• Větrný rukáv umístěn na 5 metrů vysokém stožáru u provozní budovy 

• Návěstní plocha zřízena na PPD jižně VPD 

4.21.Prostředky pro spojení se SLZ a ostatními letadly 

• Volací znak CHARVATCE RADIO, frekvence 125,830 MHz 

• Pozemní radiová stanice NIL 

4.22.Místo a označení parkoviště dopravních prostředků 

• Parkování pro osobní automobily je zajištěno na parkovací ploše před klubovnou, 
kapacita cca 15 míst.  

• Parkoviště a příjezdová cesta na něj jsou označeny dopravním značením 
„PARKING“, jedná se o jediný vjezd do areálu letiště. 

• V areálu nelze parkovat na žádném jiném místě než na označeném parkovišti 
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• Nákladním automobilům a autobusům není umožněno z kapacitních důvodů parkovat 
v areálu 

• Další parkovací místa jsou na přilehlé komunikaci z obce Charvatce 

4.23.Pohyb osob a dopravních prostředků po provozní ploše 

• Pohyb osob v areálu letiště pouze v doprovodu místně příslušných a na povolení VLP. 
Jedná se zejména o školy paraglidingu a modelářské kluby se kterými je uzavřen 
smluvní vztah. Povinností těchto subjektů je řídit se Provozním řádem plochy SLZ 
LKCHAR 

• Pohyb automobilů, jiných dopravních a technických prostředků po provozní ploše je 
možný pouze ve výjimečných případech a na povolení vlastníků plochy SLZ 

4.24.Jiná omezení 

• Nedoporučeny lety nad přilehlou obcí Charvatce. Jinak dále dle UL 1 – Pravidla 
provozu sportovních létajících zařízení 

• Provozovatelé MZK, ULZ a ULPG po startu točit na sever a stoupání provádět 
směrem od obce Charvatce 

4.25.Ostatní subjekty používající plochu 

• Vlastníci soukromých SLZ 

• Školy paraglidingu se kterými je uzavřen smluvní vztah 

• Letecko-modelářské kluby se kterými je uzavřen smluvní vztah 

• Všechny subjekty využívající plochu SLZ kromě uzavřeného smluvního vztahu s OPR 
musí se povinně seznámit s Provozním řádem plochy SLZ LKCHAR 
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5. Důležitá telefonní čísla 

Tísňové volání                                     112 

Hasiči                                       150 

Záchranná služba                                     155 

Policie                                       158 

Sbor dobrovolných hasičů Raná   731 491 514 (728 856 921) 

Letové informační středisko FIC Praha  220 374 393 

Středisko pátrání a záchrany RCC Praha  220 374 452 

       220 372 750 

       220 212 900 

Letecká meteorologická služebna Praha  224 032 237 

       244 032 263 

Úřad pro civilní letectví Praha (ÚCL)  225 421 111 

Úřad pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) 

Hlášení nehod      724 300 800, fax 266 199 234 

       225 115 426 

Letecká amatérská asociace  (LAA ČR) 

Zdeněk Doubek                                                        242 403 287, 777 707 262 

Chvojka Petr                                                            242 403 286, 777 707 264 
 

Stanoviště Raná RADIO    415 679 400 
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Tomáš Morch, předseda AK RANÁ   603 411 841 

Rostislav Frič, místopředseda AK RANÁ  603 192 435 

Tomáš Mezera, VLP LKRA    608 226 142 

Milan Marek, OPR, VLP LKCHAR   728 361 820  

Pavel Tůma, OPR LKCHAR               724 672 101 

Štěpán Rudolf, OPR LKCHAR Sever  606 642 474 

Správa sportovního centra Raná (skleník)  777 575 337
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