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Anotace diplomové práce 

 

Jurák, P., Transformace vojenské letecké základny Přerov na letiště s civilním 

provozem, Ostrava: Institut dopravy, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

2011, 71 stran, Vedoucí diplomové práce: Ing. Michal Červinka, Ph.D. 

 

Diplomová práce se zabývá transformací vojenské letecké základny na letiště 

s civilním provozem. Koncepce práce je směřována na provedení provozních a 

technických opatření na letišti Přerov pro zabezpečení civilní letecké dopravy. Zaměřuje se 

na rozdílnost mezi vojenskými a civilními letišti a určuje řešení tak, aby navrhovaná 

opatření byla prováděna v souladu s mezinárodními leteckými standardy a zákony České 

republiky. 

 

 

 

 

Thesis Abstract 

 

Jurák, P., Transformation of Military Airbase Přerov into airport with civil traffic, 

Ostrava, Institute of Transport, Faculty of Engineering VŠB – Technical University of 

Ostrava, 2011, 71 pages, Thesis Supervisor: Ing. Michal Červinka, Ph.D. 

 

Diploma thesis deals with the transformation of the military air base at the airport to 

civilian traffic. The concept of work is focused on the implementation of operational and 

technical measures at the airport Prerov to secure the civil aviation. It focuses on the 

differences between military and civilian airports and determine solutions so that the 

proposed measures are implemented in accordance with international aviation standards 

and laws of the Czech Republic. 
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Seznam použitých zkratek 

 

Zkratka Anglický název Český název 

ACN Aircraft Classification Number Klasifikační číslo letadla 

AČR  Armáda České republiky 

AIP 
Aeronautical Information 

Publication 
Letecká informační příručka 

APN Apron Odbavovací plocha 

ASDA 
Accelerate−Stop Distance 

Available 

Pouţitelná délka přerušeného 

vzletu 

CAT Category Kategorie 

CTR Control Zone Řízený okrsek 

CWY Clearway Předpolí 

ČR  Česká republika 

DME Distance Measuring Equipment Měřič vzdálenosti 

ECAC 
European Civil Aviation 

Organisation 

Evropská koference pro civilní 

letectví 

EUROCONTROL 
European Organisation for the 

Safety of Air Navigation 

Evropská organizace pro 

bezpečnost leteckého provozu 

GA General Aviation Všeobecné letectví 

GS Glide Slope Sestupová rovina 

IATA 
International Air Transport 

Association 

Mezinárodní sdruţení leteckých 

dopravců 

ICAN 
International Commission for Air 

Navigation 

Mezinárodní komise pro 

leteckou navigaci 

ICAO 
International Civil Aviation 

Organisation 

Mezinárodní organizace pro 

civilní letectví 

IFR Instrument fLight Rules Let podle přístrojů 

ILS Instrument Landing System 
Systém pro přesné přiblíţení a 

přistání 

LDA Landing Distance Available Pouţitelná délka pro přistání 

LKMH  Letiště Mnichovo Hradiště 

LKPO  Letiště Přerov 

LOC Localizer Lokátor 



9 

 

LOZ  Letecký opravárenský závod 

LPH  Letecké pohonné hmoty 

LVO  Letecké vojskové opravny 

LZ  Letecká základna 

MKR Marker Radio Beacon Rádiové návěstidlo 75 MHz 

MLOK – 2  
Mobilní letištní osvětlovací 

komplet 

MO  Ministerstvo obrany  

MTOW Maximum Take-Off Weight Maximální vzletová hmotnost 

MTWR Military Tower Vojenská letištní řídící věţ 

NATO 
North Atlantic Treaty 

Organization 
Severoatlantická aliance 

NDB Non−Directional radio Beacon Nesměrový maják 

PAPI Precision Approach Path Indicator 
Světelný systém sestupové 

roviny 

PICAO 
Provisional International Civil 

Aviation Organisation 

Prozatímní mezinárodní 

organizace pro civilní letectví 

PCN Pavement Classification Number Klasifikační číslo vozovky 

PLASI 
Pulse Light Approach Slope 

Indicator 

Světelný systém sestupové 

roviny 

PPL(A) Private Pilot Licence Soukromý pilot 

PVOS  Protivzdušná obrana státu 

RWY Runway Vzletová a přistávací dráha 

SAR Search and Rescue Najít a zachránit 

SOR  Síly okamţité reakce 

SRA Security Restricted Area Vyhrazený bezpečnostní prostor 

STANAG Standardization Agreement Standardizační poţadavky 

SW Southwest Jihozápad 

SWY Stopway Dojezdová dráha 

TMA Terminal Control Area Koncová řízená oblast 

TODA Take−Off Distance Available Pouţitelná délka vzlet 

TORA Take−Off Run Available Pouţitelná délka rozjezdu 

TWR Tower Letištní řídící věţ 

TWY Taxiway Pojíţděcí plocha 
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ÚCL  Úřad pro civilní letectví 

VFR Visual Flight Rules Let za viditelnosti 

VOR VHF Omnidirectional Range VHF všesměrový maják 

VrP  Vrtulníkový pluk 

VrR  Vrtulníková roj 

VÚ  Vojenský útvar 

zVrL  Základna vrtulníkového letectva 

   

   

  

http://en.wikipedia.org/wiki/VHF_omnidirectional_range
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0 Cíle diplomové práce 

 

1. Zpracovat analýzu provozních a technických podmínek na LKPO. 

2. Navrhnout a popsat cílový stav LKPO s civilním provozem. 

3. Navrhnout základní opatření k provedení transformace letiště. 
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1 Úvod 

 

Letecká doprava prošla za období více jak sta let prudkým vývojem počínaje prvními 

smělými lety průkopníků letectví od Sira George Cayleyho, Octava Chanuteho, Otto 

Lilienthala a Samuela Pierpont Langleyho, jenţ vyvrcholily řízeným letem bratří Wrightů 

v roce 1903 na písečné pláni Kitty Hawk v Severní Karolíně, který odstaroval doslova 

revoluci na poli letectví a létání. 

V začátcích letectví nejprve konstruktér postavil letadlo a teprve poté hledal vhodné 

místo pro jeho vyzkoušení. S postupem času s pokrokem na poli letecké konstrukce bylo 

nutné hledat vhodné a vhodnější lokality, kde by bylo moţné nově konstruované letadla 

zalétnout. První plochy pro létání byly nejčastěji kruhového či čtvercového tvaru bez 

vytyčení směru dráhy. Těsně po první světové válce nadešla éra pravidelné letecké 

dopravy uskutečňované mezi Paříţí a Londýnem, Amsterodamem a Londýnem, ale také 

mezi Prahou a Paříţí a dalších leteckých linkách. Příchod nových letadel jako DC-3 přinesl 

i nové poţadavky na letiště. Na letiště byly kladeny vyšší standardy pro zabezpečení 

letového provozu. Byly určeny směry vzletových a přistávacích drah, jejich délka 

prodlouţena a vybudováno dokonalejší zázemí. 

Válečná léta dala vzniknout mnoţství nových letišť, jeţ se v mnohém odlišovala od 

předválečných zvyklostí. Objevila se letiště velkých rozloh, se systémy zpevněných drah a 

mnoţství technického zázemí. Po ukončení druhé světové války rozvoj letectví pomalu 

naznačil přechod k proudovému věku. Předznamenaný příchod proudových letadel 

znamenal další posun na poli rychlosti a komfortu cestování. Prvenství v proudové letecké 

dopravě drţí po právu britský de Havilland Comet. Následný příchod dalších proudových 

dopravních letounů jako Boeing 707 si vynutil další rozvoj letišť. Byly změněny postupy 

budování letišť, které jiţ byly upravovány či nově budovány v souladu s normami ICAO, 

do podoby, která se blíţí dnes známým letištím. Letiště se tak pomalu stávala díky 

rostoucímu mnoţství přepravovaných lidí velkými přepravními centry. Díky dalšímu 

technickému zdokonalení letadel se letecká doprava stala globální záleţitostí. V dobách 

kdy let z Prahy do Londýna trval 6 hodin, se nyní dalo z Prahy za stejnou dobu dolétnout 

do Teheránu. 

S rozpadem Východního bloku a úpadkem vojenského letectví se objevila spousta 

vojenských letišť, která nyní v dobách po skončení Studené války zůstala opuštěna a 

nevyuţita. To podnítilo myšlenky na oţivení obchodní letecké dopravy a transferu těchto 

letišť do civilní či smíšené podoby.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Otto_Lilienthal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Otto_Lilienthal
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2 Vývoj letišť v ČR 

 

Počátky československého letectví se datují od skončení první světové války. První 

letiště slouţící československým pilotům bylo letiště Cheb, které bylo zaloţeno uţ za 

Rakouska-Uherska a po válce zabráno i s prvními letouny pro nově vzniklou 

Československou armádou. Po válce byla v Československu snaha jak o vybudování 

vojenského letectva tak i rozvoj civilního letectví. Tato snaha podnítila budování letišť po 

celém tehdejším Československu. Jedním z nejvýznamnějších letišť ranně poválečného 

Československa se stalo letiště Kbely, které bylo vybudováno jiţ v roce 1918. Toto letiště 

se postupně stalo centrem rozvoje československého letectví, jímţ bylo aţ do roku 1937, 

kdy bylo otevřeno letiště v Praze-Ruzyni. Významným milníkem v poválečném letectví 

sehrálo zavedení Masarykovy letecké ligy. 

Během Protektorátu byla všechna prvorepubliková letiště i s vybavením zabrána 

Luftwaffe a vyuţívána pro válečné úsilí Třetí říše. Na řadě míst vyrostla další, zcela nová 

letiště vybudovaná okupanty. V průběhu druhé světové války a s příchodem proudové 

techniky bylo nutno řešit modernizování původních letišť pro provozování proudových 

letadel. V Praze – Ruzyni došlo k dobudování zpevněného dráhovému systému započatého 

jiţ před okupací, díky kterému se stalo největším letištěm v Protektorátu. Dalšími 

takovými letišti bylo letiště Cheb, Vodochody, Ţatec a další, u nichţ se většinou nacházely 

opravárenské či výrobní podniky slouţící Luftwaffe. 

Po skončení války se mnohá letiště nacházela v nepouţitelném stavu a tak bylo 

rozhodnuto tato letiště vyuţít při budování nového československého letectva. Z počátku 

byla letiště uváděna do původního stavu, který odpovídal přibliţně válečné podobě, avšak 

příchod proudových letadel znamenal začít s výstavbou zpevněných drah a další 

infrastruktury na zbývajících letištích. Postupem času se tak polní letiště měnila na letiště 

se zpevněnou dráhou a následně část z nich přímo na letecké základny. Pravidelná civilní 

letecká doprava byla v poválečném a předrevolučním období provozována zejména na 

letištích Praha – Ruzyně, Bratislava, svého času i letiště Brno, Karlovy Vary. Další letiště 

byla vyuţívána pak pro vnitrostátní leteckou dopravu jako letiště Kunovice, Holešov atd.. 

Po roce 1989 bylo shledáno, ţe drţení tak velkého počtu vojenské letecké techniky 

jako i samotný počet leteckých základen pozbývá významu. V tomto období dochází 

k masivnímu rušení vojenských leteckých útvarů a opouštění základen vojenského 

letectva. Mnohá letiště, byť moderní, jsou tak často opuštěna a dále nevyuţívána. Některé 

letecké základny byly však převedeny pod správu krajů a dále provozována jak pro 

sportovní letectví, tak i pro obchodní leteckou přepravu. [36] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1937
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_Praha-Ruzyn%C4%9B
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Zlomovým rokem se stal rok 2004, kdy ukončila svoji činnost Česká správa letišť s.p.. 

letiště Brno, Ostrava a Karlovy Vary byla převedena do vlastnictví krajů. Letiště Brno a 

Ostrava byly převedeny na akciové společnosti a letiště Karlovy Vary na společnost 

s ručením omezeným. Jediným letištěm, které zůstalo v rukách České republiky, je Letiště 

Praha, a.s.. [16] 

V poslední době začaly kraje a obce vyciťovat potenciál regionálních letišť a 

podnikaly kroky k jejich podpoře a rozvoji. Tato podpora přenáší na majitele značné 

finanční náklady v souvislosti s plněním poţadavků kladených zejména na bezpečnost a 

technické vybavení těchto letišť. K tomu přibývají i poţadavky plynoucí s připojení ČR do 

schengenského prostoru. Toto připojení zavazuje provozovatele zavést řadu nových 

opatření ve smyslu nových postupů odbavení, technických, stavebních a administrativních 

změn spojených se značnými finančními náklady.  

 

Definicí letiště je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně 

souboru leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a 

k pohybům letadel s tím souvisejícím (§ 2 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). 

 

V současnosti je v ČR 91 civilních letišť. V souladu se zákonem o civilním letectví č. 

49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) se civilní letiště dělí: 

- podle uţivatele letiště: 

1. civilní  (pro potřeby civilní letecké dopravy) 

2. vojenské (letiště pro potřeby letectva AČR) 

3. smíšené (společný provoz vojenských a civilních provozovatelů) 

 

- podle charakteru letiště: 

1. veřejné  (přijímající v mezích své technické způsobilosti všechna letadla) 

2. neveřejné (přijímající na základě předchozí dohody s provozovatelem letiště) 

- podle určení letiště: 

1. vnitrostátní (určená a vybavená k uskutečňování letů, při nichţ není překročena 

státní hranice ČR a ani hranice schengenského prostoru) 

2. mezinárodní (určená a vybavená k uskutečňování letů vnitrostátních i letů, při nichţ 

je překročena státní hranice) [16]  
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2.1 Veřejná mezinárodní letiště v ČR 

 

Poskytování letecké přepravy se sebou nese i poţadavky na letiště, která musí splňovat 

jednotné standardy ICAO. V ČR je moţné rozdělit do tří skupin:  

 

- letiště celostátního významu (Letiště Praha-Ruzyně) 

- letiště regionálního významu (Brno, Ostrava, Pardubice a Karlovy Vary) 

- letiště malého významu, tzv. aeroklubová a sportovní letiště 

 

Regionální letiště většího významu mají statut veřejného vnitrostátního a 

mezinárodního letiště, která zajišťují cestujícím, podnikatelům a turistům přístup do 

regionů. Jsou vybavena jak potřebným navigačním zařízením a dráhovým systémem, tak i 

poskytují sluţby cestujícím a leteckým společnostem. Statut mezinárodního letiště má 

celkově 27 letišť, z nichţ je šest veřejných, zbytek tvoří letiště neveřejná a vojenská. 

 

 

Letiště Praha Ruzyně 

 

Je největším letištěm v České republice. Vyuţívá jej většina zahraniční klientely. Bylo 

postaveno v letech 1933–1937. Na letiště se přemístila veškerá civilní letecká doprava 

z letiště Praha-Kbely, kde zůstal pouze vojenský letecký provoz. Prvních úprav se letiště 

dočkalo po válce. V letech 1947 – 1956 doznalo rozšíření a vylepšení jeho technické 

zázemí. V letech 1960 – 1968 bylo letiště rozšířeno o oblast označovanou dnes jako Sever 

na tzv. Nové letiště. V letech 1989 – 1993 byla provedena rekonstrukce severní 

odbavovací budovy a také vzletových a přistávacích drah. 

Letiště je určeno pro mezinárodní i vnitrostátní, pravidelný i nepravidelný letecký 

provoz. Pravidelné i nepravidelné přímé spojení mezi Prahou a 130 světovými destinacemi 

zajišťuje přibliţně 51 leteckých společností. Národním leteckým dopravcem jsou České 

aerolinie. [23] 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_Praha-Kbely
http://cs.wikipedia.org/wiki/1947
http://cs.wikipedia.org/wiki/1956
http://cs.wikipedia.org/wiki/1960
http://cs.wikipedia.org/wiki/1968
http://cs.wikipedia.org/wiki/1989
http://cs.wikipedia.org/wiki/1993
http://www.csa.cz/
http://www.csa.cz/
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Letiště Brno 

 

Letiště bylo otevřeno v roce 1954. Prvně bylo vyuţíváno pro lety civilních letadel, 

ovšem po převedení pod správu MO zde byl provozován vojenský letecký provoz a civilní 

provoz, zde probíhal jen v období veletrhů. Další posun v civilní letecké dopravě byl 

zaznamenán v roce 1986, kdy byl dokončen odbavovací terminál a od roku 1989 byl letišti 

udělen status mezinárodního veřejného letiště.. Letiště je situováno vedle dálnice D1 směr 

Brno – Olomouc. [9] 

 

Letiště Ostrava 

 

Otevřeno bylo pro civilní letecký provoz otevřeno v roce 1959. Letecké spojení 

zajišťovalo ČSA. Letiště bylo provozováno z části jako civilní a z části jako vojenské. Po 

roce 1989 je opuštěno armádou a v roce 2004 je převedeno pod správu Moravskoslezského 

kraje. [12] 

 

Letiště Karlovy Vary 

 

Otevřeno bylo v roce 1929 pro civilní účely. Během své existence byla civilní letecká 

doprava na tomto letišti ukončena, avšak od roku 1989 opět letiště získává statut 

mezinárodní a dochází k znovuobnovení obchodní letecké dopravy. V současné době 

letiště prochází celkovou modernizací, v jejímţ rámci byla v roce 2009 uvedena do 

provozu nová odbavovací hala. [10] 

 

Letiště Pardubice 

 

Mezinárodní letiště v Pardubicích začalo být vyuţíváno pro civilní účely aţ v roce 

1995. Před tím bylo vyuţíváno výhradně pro vojenské účely. Letiště se vyznačuje 

vojenským a civilním provozem a nadále je vedeno jako záloţní letecká základna pro 

vzdušné síly AČR. [11] 

 

Letiště Mnichovo Hradiště 

 

Bývalé záloţní vojenské letiště. Nyní vyuţíváno pro mezinárodní lety soukromých 

společností a Aeroklubem Dukla, který zde sídlí. [12] 
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Obr. 2.1- Mapa mezinárodních veřejných letišť v ČR mimo LKMH [35] 
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3 Letiště Přerov 

 

První úvahy o zřízení letiště se objevily v roce 1936. Od roku 1937 začala příprava této 

plochy pro přijetí letecké jednotky a v září 1938 dosáhla 70% plánované výstavby. V době 

ohroţení republiky byla na letiště Přerov přemístěna ze svého domovského letiště 

v Olomouci - Neředíně 63. letka 2. leteckého pluku. Odtud se začala psát vojenská historie 

na letišti Přerov. Existence 63. letky na letišti Přerov - Henčlov však netrvala dlouho. Její 

činnost byla ukončena německou okupací v březnu 1939. Okupace Československa od 

března 1939 učinila konec československého letectva. Zároveň byl ukončen i provoz v 

aeroklubech. Okupační vojska zabavila všechen letecký materiál a Luftwaffe začalo letiště 

vyuţívat k elementárnímu výcviku svých pilotů. Ke konci války zde byly dislokovány tři 

bitevní eskadry 10. Bitevní eskadry. Po válce zde byl utvořen 43. letecký pluk „Dr. E. 

Beneše“, který byl v roce 1949 přemístěn na jiné působiště. V tomtéţ roce se zde začalo se 

stavbou betonové dráhy, která byla dokončena na podzim roku 1951, a v československém 

letectvu se objevil nový pojem: Letiště Přerov - Bochoř. Po vybudování betonové dráhy 

zde byly soustředěny stíhací letouny MiG-15. Kromě samotné ochrany státních hranic zde 

probíhal velmi intenzivní výcvik českých i zahraničních pilotů jak na stíhací, 

bombardovací tak i dopravní letouny. Výcvik tehdy spadal pod Vyšší odborné učiliště 

Košice. Speciální jednotkou určenou pro zjišťování základních údajů o radiotechnických 

prostředcích potencionálního protivníka za letu byl 10. protiradiotechnický oddíl. V roce 

1973 bylo rozhodnuto o přezbrojení na nový stíhací typ MiG-21F. Roku 1975, během 

rekonstrukce letiště, působil pluk z letiště Hradec Králové. Během této rekonstrukce byly 

na letišti vybudovány nadzemní úkryty letadel známé jako „úly“. Ty byly rozmístěny do tří 

rozptylů v celkovém počtu 32 úlů. Nejmodernějším typem letounu ve výzbroji 6.sbolp byly 

Su-22M-4, které byly ve stavu letky od května 1988 do října 1990. Kaţdá vojenská 

základna v rámci PVOS měla přiděleno tzv. záloţní letiště se zpevněnou betonovou nebo 

asfaltovou RWY. Pro 6.sbolp dislokovaný na letišti Přerov-Bochoř, bylo vyčleněno záloţní 

letiště Příbram nacházející se 4 km severovýchodně od města Příbram. Vzdálenost těchto 

dvou letišť činí 330km, coţ byla největší vzdálenost mezi záloţním letištěm a mateřskou 

základnou v PVOS. [15]  
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Od konce druhé světové války do roku 2011 zde působila celá řada vojenských útvarů: 

[13] 

 

 43. letecký pluk VÚ 2266 (1946-1948)  

 43. letecký pluk „Dr. Edvarda Beneše“ VÚ 2266 (1948- 1949) 

 Proudové výcvikové středisko letectva VÚ 8010 (1951-1954) 

   7. letecký školní pluk VÚ 8010 (1953-1954) 

 46. bombardovací letecká divize (1954-1960) 

 25. bombardovací letecký pluk VÚ 9128 (1954-1965) 

 24. bombardovací letecký pluk VÚ 1531 (1955-1960) 

 46. protiradiotechnická letka („Netopýr“) VÚ 6806 (1958 -1960)  

   4. letecký školní pluk VÚ 8727 (1962-1965) 

 10. protiradiotechnický letecký oddíl VÚ 6200 (1965-1969) 

   6. stíhací bombardovací letecký pluk „Opavský“ VÚ 3842 (1965-1991) 

   1. letecký školní pluk „Generála Janouška“ VÚ 8727 (1973-1994) 

 33. základna vrtulníkového letectva „Edvarda Beneše“ VÚ 4574 (1995 -2003) 

 23. základna vrtulníkového letectva „Edvarda Beneše“ VÚ 4574 (2004-2011) 

 32. LVO 

 52. LOZ 

 

Jako civilní letiště bylo letiště Přerov-Bochoř zařazeno do sítě Československých 

aerolinií v červnu 1958. Doprava byla zajišťována letouny DC-3, Il-12 a od roku 1960 

licenčně vyráběnými letouny Av-14T. Toto období civilní letecké dopravy skončilo v roce 

1974. Aţ do roku 1981 bylo letiště Přerov křiţovatkou nočních poštovních letů na trati 

Praha-Přerov-Brno-Sliač a současně i v opačném směru. Letouny Av-14T a později i Jak-

40 byly upraveny pro třídění zásilek za letu. V roce 1977 byly v Přerově odbavovány 

proudové letouny ČSA Tu-134 vyuţívané pro charterové lety převáţně do Bulharska. 

Ukončení státního monopolu v roce 1990 umoţnilo vznik soukromých leteckých podniků a 

společností, působících v letectví. Jednou z nich se stala v Přerově letecká společnost 

OLIMEX s.r.o., zaloţená roku 1992. V roce 1999 vydal Úřad pro civilní letectví 

rozhodnutí o způsobilosti letiště Přerov pro provoz civilních letadel podle přístrojů 

v rozsahu neveřejného mezinárodního letiště. Byl tak učiněn první krok k tomu, aby se 

letiště Přerov stalo významným dopravním uzlem střední Moravy. Dalším zásadním 

zlomem bylo i zprovoznění nové věţe řízení letového provozu a s ní souvisejících 

elektrotechnických zařízení. Tato vysoce moderní věţ je budována tak, aby odpovídala i 
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civilním předpisům. Letecká společnost OLIMEX zanikla v roce 2002, ale aţ do zaloţení 

společnosti Regionální letiště Přerov existoval na letišti Přerov civilní letecký provozovatel 

VERA Air Transport. Tato společnost ve spolupráci s armádou zajišťovala přistávání a 

odbavování různých civilních leteckých společností s různými typy letounů, ať uţ  lehčími, 

vrtulovými nebo proudovými motory, ale také i těţké dopravní čtyřmotorové letouny. [15] 

 

 

Historie letiště v datech 

 

1911 První vzlet letounu v Přerově Blériot IX ing. Jana Kašpara 

1937 zahájení výstavby letiště Přerov 

1939 zabrání letiště německou Luftwaffe 

1946 zřízení „Letecké základny 11“ 

1951 ukončení stavby betonové VPD pro provoz proudových letounů 

1956 – 1965 Základna bombardovacího letectva (letouny IL-28) 

1958 – 1974 civilní provoz na letišti v Přerově – dopravní lety letadly ČSA 

1974 – 1981 civilní provoz na letišti v Přerově – noční poštovní lety 

1984 mezinárodní charterové lety Tu-134 převáţně do Bulharska 

1992 – 2002 na letišti Přerov působí soukromá letecká společnost OLIMEX, s.r.o. 

1994 ukončení provozu proudových letounů v Přerově 

1994 zaloţení 33. Základny vrtulníkového letectva 

1999 zprovoznění nové řídící věţe vyhovující normám pro civilní letecký provoz 

2008 - 2009 do obnovy letiště byly Ministerstvem obrany ČR, Olomouckým krajem, 

Zlínským krajem a městem Přerov investovány prostředky ve výši 130 mil. 

Kč 

2009 zaloţení společnosti Regionální letiště Přerov, a.s. 
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3.1 Provozovatel a uživatelé LKPO 

 

Regionální letiště Přerov a.s. 

 

Společnost Regionální letiště Přerov a.s. byla zaloţena v roce 2009 a je 

provozovatelem letiště Přerov. Předmětem její činnosti je rozvoj letiště pro zajištění civilní 

letecké dopravy na letišti Přerov. [15] 

 

23. základna vrtulníkového letectva „Edvarda Beneše“ 

 

23. zVrL je uţivatelem letiště a přímou pokračovatelkou 33. zVrL, vzniklou rámci 

reorganizace vojenského letectva AČR ke dni 1. 12. 1994 a to sloučením těchto útvarů: 

- 11. VrP Plzeň-Líně 

- 51. VrP Prostějov 

- 35. LZ Přerov 

V tomto sloţení, byť s drobnými změnami existovala základna aţ do 1. 1. 2004, kdy 

došlo ke změně na 23. zVrL. Mezi hlavní změny patřilo zrušení 334. VrR SOR, začlenění 

jednotky SAR v Plzni do struktury základny a začlenění 32. LOZ do struktury základny 

jako součást 234. technické letky oprav letecké techniky. 

K 1. 10. 2008 došlo k další změně struktury základny vrtulníkového letectva v Přerově. 

V rámci reorganizace AČR je od tohoto data základna připravována pro smíšený provoz. 

Ve struktuře základny zůstala pouze jedna vrtulníková letka s vrtulníky typu Mi-17 a Mi-

171Š. Letka bitevních vrtulníků Mi-24/35 přešla do struktury letecké základny v Náměšti 

nad Oslavou a zároveň s ní i opravny bitevních vrtulníků. Letka vrtulníků W-3A Sokol, 

která byla dislokovaná v Plzni-Líních přešla do struktury základny dopravního letectva v 

Praze-Kbelích. [27] 

 

Útvary působící v rámci 23. zVrL: 

 231. Vrtulníková letka 

 232. Technická letka oprav vrtulníků 

 234. Technická letka oprav letecké techniky 

 233. Prapor zabezpečení 
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Air Moravia o. s. 

 

Letecké společnost poskytující letecké práce a sluţby jako filmování a fotografování, 

vlekání reklamních transparentů, výsadky parašutistů a propagační seskoky na akcích, 

tandemové seskoky, kontrolní, měřící, hlídkové a pozorovací lety, rozhazování letáků. 

Mimo jiné provozuje i leteckou školu umoţňující dosaţení kvalifikace aţ do úrovně 

PPL(A). 

 

Letecká škola Petr Navrátil 

 

Letecká škola Petr Navrátil nabízí výcvik pilotů PPL(A), CPL, MEP, IR (A) na letišti 

v Přerově. Dále provádí letecké práce (pozorovací lety, aerotaxi, atp.). 

 

 

 

Obr. 3.1 – Letecký pohled na LKPO [48] 
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3.2 Letiště Přerov – Bochoř 

 

Letiště je v majetku MO ČR, civilním provozovatelem letiště je v současnosti 

Regionální letiště Přerov a.s. [45] 

 

Legislativní statut Neveřejné mezinárodní letiště 

Provozní statut RWY 
RWY 06 přístrojová RWY pro přesné přiblíţení 

RWY 24 nepřístrojová RWY 

Povolený druh provozu VFR den/noc 

Situování letiště 4,5 km SW od centra města Přerov 

Nadmořská výška 206 m 

Vztažná teplota 24,4°C 

Provozní doba: 

- celní a pasová sluţba 

- letištní letecká informační sluţba 

- ohlašovna letových provozních sluţeb 

- meteorologická sluţba  

- letové provozní sluţby 

- plnění LPH  

- odbavení letů 

- bezpečnostní sluţby 

- odstraňování námrazy  

 

na vyţádání 24 hod předem 

H 24 

MIL ARO - H 24 

MIL - H 24 

MIL - H 24 

NIL 

NIL 

H 24 

neposkytuje se 

Služby a zařízení pro pozemní 

odbavení letadel: 
 

- zařízení pro odbavení nákladu  

- LPH 

- oleje 

- zařízení pro plnění LPH 

- hangárovací prostor pro cizí letadla 

- opravářské sluţby pro cizí letadla 

není k dispozici 

NIL 

NIL 

NIL 

omezeně 

NIL 

Zařízení pro cestující   
Nejsou k dispozici v podobě odpovídající 

standardu na dopravních letištích 

Záchranná a protipožární služba 
Kategorie letiště pro účely záchranné a 

protipoţární sluţby je CAT 4 

 

Tab. 3.1 - Výňatek z AIP  
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4 Legislativa 

 

S postupným rozvojem letecké dopravy se podmínky pro provoz civilní letecké 

dopravy výrazně změnily. Vyvstala nutnost zavedení závazných mezinárodních standardů, 

které by regulovaly oblast civilního letectví. To přímo podněcuje vznik mezinárodních 

organizací, které mají za úkol a zavádět jednotné letecké standardy a usměrňovat vývoj 

letectví. 

 

4.1 Mezinárodní organizace civilního letectví 

 

První mezinárodní dohoda zabývající se letectvím se nazývala Úmluva o úpravě 

letectví, která byla uzavřena v Paříţi jiţ v roce 1919. Základním bodem této úmluvy je 

zachování suverenity státu nad vzdušným prostorem a vzájemný pokojný přelet civilních 

letadel nad územím cizího státu. Paříţskou úmluvou byla zřízena Mezinárodní komise pro 

leteckou navigaci ICAN. Úkolem ICAN bylo řešení otázek aplikace úmluvy, provádění 

změn a doplňků do jejích technických příloh. Mezinárodní komisi pro leteckou navigaci 

ICAN výrazně usnadnila koordinaci a rozvoj civilní letecké dopravy. ICAN se tak stal 

formální stálou organizací zabývající se problematikou civilního letectví. 

Z roku 1928 vstupuje v platnost Havanská úmluva, která byla vybudována na zásadách 

Paříţské úmluvy. Zahrnovala změny, které se týkaly převáţně technických podmínek 

provozování mezinárodního letectví.  

Potřeba mezinárodní spolupráce v letecké dopravě byla zřejmá jiţ před koncem druhé 

světové války. Přestoţe Paříţská i Havanská úmluva byla velmi důleţitá, přestala 

vyhovovat z důvodu rychlého rozvoje letectví války. Proto zahájila vláda USA za účasti 52 

vlád států jednání o vývoji a úpravě mezinárodní letecké dopravy. Výsledkem bylo 

podepsání Úmluvy o mezinárodním civilním letectví tzv. Chicagské úmluvy. Za 

Československou republiku ji podepsal Dr. Edvard Beneš. Ta v hlavních bodech převzala 

zásady Paříţské a Havanské úmluvy a zřídila Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

ICAO. Cílem ICAO bylo nahrazení a přebrání pravomocí Mezinárodní komise pro 

leteckou navigaci ICAN, která ukončila svoji činnost v roce 1945. ICAO začalo prvně 

působit ve formě Prozatímní mezinárodní organizace pro civilní letectví označované 

PICAO a v roce 1947, kdy došlo ke zrušení Paříţské a Havanské úmluvy, přecházejí 

pravomoce na mezinárodním poli civilního letectví jiţ pod správu ICAO. Jednou 

z hlavních aktivit ICAO je vypracovávání mezinárodních standardů, doporučených 
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postupů, které pokrývají technické oblasti civilního letectví. Úsilí ICAO směřuje k tomu, 

aby technické poţadavky byly v souladu s moderními systémy a technologiemi. 

Úmluva o mezinárodním civilním letectví je tvořena ze dvou částí. První část úmluvy 

obsahuje ustanovení, která upravují vztahy mezi státy v oblasti mezinárodního civilního 

letectví. Nejdůleţitější ustanovení definuje, ţe kaţdý stát má úplnou a výlučnou suverenitu 

vzdušného prostoru nad svým státním územím. Dále úmluva obsahuje normy, které 

upravují provozování pravidelných a nepravidelných letů civilních letadel, pravidla létání, 

registraci letadel, poţadavky na personál a posádky letadel, určuje letištní poplatky a dále 

normami reguluje základní otázky mezinárodního civilního letectví. Ty jsou dále 

rozpracovány systémem standardů a doporučení publikovaných v přílohách Chicagské 

úmluvy. 

Druhá část Chicagské úmluvy obsahuje ustanovení, která ve svém souhrnu tvoří statut 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO. 

 

Základní cíle ICAO jsou vymezeny v Chicagské úmluvě: 

- Zajištění bezpečného a spořádaného rozvoje mezinárodního civilního letectví, 

- Rozvoj letových tratí, letišť a leteckých zařízení, 

- Zajištění práv smluvních států, 

- Právo na provozování mezinárodní letecké dopravy, 

- Přispívání k bezpečnosti letu v mezinárodním létání, 

- Všeobecný rozvoj mezinárodního civilního letectví ve všech směrech. 

 

Kromě ICAO vznikají další vládní i nevládní organizace, které dále rozvádí ICAO 

standardy. V rámci evropského regionu působí tři organizace s přímou návazností na 

letový provoz. [34] 

ECAC je mezivládní organizací, která byla zaloţena Mezinárodní organizace pro 

civilní letectví ICAO a Radou Evropy v roce 1955 ve Štrasburku. Cílem ECAC je podpora 

dalšího rozvoje bezpečného, plynulého a efektivního evropského vzdušného prostoru. 

Přitom se snaţí harmonizovat civilní letecké předpisy a postupy mezi členskými státy a 

podporovat bezpečnost, za účelem dosaţení cílů organizace evropského vzdušného 

prostoru. 

EUROCONTROL vzniká v roce 1960 a je evropskou mezinárodní organizací, jejímţ 

cílem je rozvoj systémů a postupů pro plynulé řízení letového provozu pro umoţnění 

dalšího rozvoje letecké dopravy při udrţení vysoké úrovně bezpečnosti. EUROCONTROL 

http://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Europe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADzen%C3%AD_letov%C3%A9ho_provozu
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koordinuje činnosti jednotlivých národních organizací řízení letového provozu, pomáhá s 

plánováním mezinárodních letů, vyvíjí nové postupy a technologie a organizuje výcvik 

řídících. 

Organizací s nejvyšší pravomocí je Evropská agentura pro bezpečnost letectví EASA, 

která byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 v roce 

2002. Jejím úkolem je stanovení strategie, vykonávání regulačních a výkonných úkolů 

v oblasti bezpečnosti letectví v rámci Evropské unie. EASA pracuje v oblastech jejichţ 

cílem je udrţování stejnoměrné úrovně civilního letectví v Evropě. 

 

4.2 Zákon o civilním letectví č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon o civilním letectví je v České republice základním právním předpisem v oblasti 

civilního letectví. Podle tohoto zákona státní správu ve věcech civilního letectví vykonávají v 

České republice Ministerstvo dopravy a spojů a Úřad pro civilní letectví. Zákon byl vyhlášen pod 

číslem 49/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabyl účinnosti 1. dubna 1997 a 

jsou do něj implementovány poţadavky mezinárodní Úmluvy o mezinárodním civilním 

letectví a dalších mezinárodních úmluv. 

K zákonu č. 49/1997 Sb. vydalo Ministerstvo dopravy České republiky prováděcí 

vyhlášku č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. [16] 

 

4.3 ICAO Annex a Národní letecké předpisy 

 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO je vládní organizace přidruţená 

k OSN, která má za úkol regulovat mezinárodní civilní letectví. Dokumenty vydávané 

ICAO jsou vydávány jako tzv. Annexy. Ty mají 18 příloh a popisují standardy 

mezinárodní civilní letecké dopravy. Pro členské státy to jsou doporučení, které jsou 

následně jednotlivými státy přebírány jako zákonná norma. Ministerstvo dopravy České 

republiky je vyhlašuje formou leteckých předpisů. Základní řada leteckých předpisů 

v právním systému ČR má označení L1 aţ L18. 

Předpis L 14 Letiště definuje pouţitelnost předpisu, údaje o letištích, fyzické vlastnosti 

letišť, vizuální navigační prostředky, značení, letištní provozní sluţby a údrţbu. Pro 

zpracování diplomové práce je pouţit předpis L 14 Letiště.   

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Amluva_o_mezin%C3%A1rodn%C3%ADm_civiln%C3%ADm_letectv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Amluva_o_mezin%C3%A1rodn%C3%ADm_civiln%C3%ADm_letectv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_dopravy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_dopravy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_dopravy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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5 Analýza současného stavu letiště Přerov 

 

5.1 Poloha letiště 

 

Vhodné lokality pro letiště byly zejména vybrány s ohledem na strategické umístění v 

rámci zajištění PVOS. Tyto lokality byly dlouhodobě monitorovány z hlediska 

přetrvávajících povětrnostních podmínek, jejichţ posouzením měla být vybrána lokalita, 

která zajišťovala maximální moţný počet letových dnů v roce. Lokalita vhodná pro letiště 

ve středu Moravy byla vybírána rovněţ podle těchto podmínek. Jako nejvýhodnější 

umístění pro letiště byla vybrána lokalita nacházející se 4,5 km jihozápadně od města 

Přerov, kde taky bylo letiště vybudováno. 

Poloha letiště Přerov vůči podobným letištím je celkově nevýhodná. Letiště Přerov leţí 

vzdáleno 60km od letiště  Brno a letiště Ostrava. Na těchto letištích jiţ zcela převládá 

civilní provoz jak charterový tak pravidelný. Do spádové oblasti letiště se dá povaţovat 

okruh 40km. Z toho plyne, ţe největší oblast tvoří Olomoucký a v menší míře pak kraj 

Zlínský. 

 

5.2 Dopravní infrastruktura 

 

Dopravní dosaţitelnost letiště je ze silnic I. třídy č. 434 a č. 436. Obě dvě komunikace 

spojují letiště Přerov s městem Přerov. Silnice č. 434 umoţňuje rychlejší a prakticky přímé 

spojení severní částí letiště s městem Přerov. Silniční spojení mezi městem Přerov a jiţní 

částí letiště, kde sídlí 23. zVrL „Edvarda Beneše“ je realizováno silnicí č. 436. Na trase 

tohoto spojení leţí obec Bochoř, kterou se musí projíţdět. Vzdálenost tohoto spojení je 

delší neţ v předchozím případě. V současné době je vypracován projekt na vybudování 

dálnice D1, která má být vybudována východně mezi letištěm Přerov a městem Přerov. 

Zamýšlená trasa dálnice D1 je realizována z úseku v rámci stavby 0136 a je součástí 

budované sítě dálnic a rychlostních silnic České republiky doplňující úsek Vyškov - Hulín 

- Přerov - Lipník nad Bečvou. Trasa dálnice D1 v úseku Říkovice – Přerov má být spojena 

se silnicí I. třídy č. 434 sjezdy. Tím bude zajištěno napojení letiště Přerov, zejména jeho 

severní části na dálniční síť ČR. Tím se výrazným způsobem posílí dopravní dostupnost 

letiště. Vzhledem k tomu, ţe pro rok 2010 nebyly na stavbu z ministerstva dopravy 

uvolněny finanční prostředky, byla další výstavba dálnice D1 v tomto úseku pozastavena. 
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Opětovné zahájení stavby se předpokládá v roce 2012 a předpokládané uvedení stavby do 

provozu je v roce 2015. Grafické znázornění stavby dálnice D1 je v příloze A. [44] 

 

5.3 Kódové označení letiště a kritický typ letadla 

 

V rámci zavedení standardů pro zajištění celkové bezpečnosti je předpisem L 14 – 

Letiště definováno kódové označování letišť. Účelem je vymezit pouţitelnost RWY pro 

dané typy letadel, které plánují provozovat z daného letiště. Kódové označení se dělí do 

dvou kódových prvků. První skupinu kódových prvků reprezentují čísla, která vymezují 

jmenovitou délku vzletu letadla a druhou skupinu kódových prvků písmena, jenţ omezují 

rozpětí křídel a vnějších vzdálenost okrajů kol hlavního podvozku. Kódové označení letiště 

definuje, jaký typ letadla je moţné trvale provozovat. Letadlo schválené pro provoz na 

daném letišti je označováno jako kritický typ letadla a pouţívá stejné značení jako kódové 

označení letiště. 

 

Kódový prvek 1 Kódový prvek 2 

Kódové číslo 
Jmenovitá délka 

dráhy vzletu letadla 

Kódové 

písmeno 
Rozpětí křídel 

Vzdálenost 

vnějších okrajů 

kol hlavního 

podvozku 

1 Méně jak 800m A Do 15m Do 4,5m 

2 Od 800 do 1200m B Od 15m do 24m Od 4,5m do 6m 

3 Od 1200m do 1800m C Od 24m do 36m Od 6m do 9m 

4 1800m a více D Od 36m do 52m Od 9m do 14m 

  E Od 52m do 65m Od 9m do 14m 

  F Od 65m do 80m Od 14m do 16m 

  G Od 80m Od 16m 

Tab. 5.1 - Kódové označení letiště 

 

V současné době je letiště schváleno pro provoz civilních letadel pro kategorii 2B. 

Avšak potenciál existující RWY umoţňuje tuto kategorii rozšířit aţ do kategorie 4E bez 

nutnosti zvětšování její délky nebo šířky. Samotná existence RWY v takové podobě jaká je 

přináší mimo jiné i řadu nedostatků, které je třeba řešit. Jedná se zejména o opravu 

povrchu RWY a dalších pohybových ploch.  
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5.4 Provozní plochy letiště 

 

Současný stav vzletové a přistávací plochy, pohybových a odbavovacích ploch se 

nachází v rozdílném technickém stavu. Během posledních 2 let bylo investováno zejména 

do opravy RWY jako hlavní pohybové plochy, tak aby vyhovovala pro schválení pro 

civilní provoz. TWY zůstaly v neopraveném stavu. Proto vykazují v mnoha místech 

poruchy povrchu a defekty. V neposlední řadě je třeba zmínit, ţe pohybové plochy mají 

skončenou technickou ţivotnost, coţ vypovídá o nutnosti provedení zbylých oprav pro 

zabezpečení letového provozu. 

Faktory, které během let provozu od poslední opravy nejvíce ovlivnily stav RWY lze 

vyčlenit takto: 

- Malá únosnost podloţí, 

- Opotřebení vzniklá provozem, 

- Technická ţivotnost. 

 

Únosnost podloţí pod letištěm Přerov je ovlivněna jak geologickým sloţením zeminy, 

tak také výškou hladiny spodních vod. Únosnost podloţí hraje významnou roli z hlediska 

provozních podmínek letiště. Základy nosné konstrukce RWY přenášejí její zatíţení do 

podloţí. Negativním důsledkem nízké únosnosti podloţí je vzájemný pohyb betonových 

desek vůči sobě. Vznikají tím vzájemné tlaky mezi deskami, které se kvůli vzájemnému 

pohybu na sebe tlačí a spáry, mezi které zatéká voda způsobující degradaci a podmílání 

betonových desek. 

Provozní opotřebení jsou nevyhnutelnou součástí provozu letiště. Za posledních 20 a 

zejména 10 let byl provoz na letišti Přerov značně omezen v důsledku sniţování stavu 

letecké techniky a hromadného rušení útvarů AČR. Tento fakt přispěl k tomu, ţe špatný 

technický stav provozních ploch se ještě více nezhoršoval. 

Technická ţivotnost provozních ploch byla v roce 2002 určena jako vyčerpaná. Bylo 

tak konstatováno ze závěru zprávy, která nalezla vysoký počet popraskaných betonových 

desek, vypršených míst, korozi betonových desek a prokreslování původních prasklin nad 

ně nebetonovaný povrch. Vyčerpaná technická ţivotnost RWY a její stav vypovídá o 

nutnosti provedení oprav a úprav. Část oprav jiţ byla provedena. 

Mapa letiště s vyznačenými provozními plochami je v příloze B 
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Únosnost vozovek 

 

Jedním z hlavních parametrů slouţící k popisu provozních ploch letiště je hodnota 

únosnosti vozovky. Únosnost vozovky musí být stanovena pro kaţdou pohybovou plochu a 

pro všechna letadla s maximální hmotností pro pojíţdění větší neţ 5700 kg, vyjádřená 

metodou klasifikačního čísla letadla. Klasifikační číslo vozovky (ACN-PCN), musí být 

k dispozici vyhlášením všech následujících informací: 

 

- Klasifikační číslo vozovky (PCN), 

- Typ vozovky pro vyjádření ACN-PCN, 

- Únosnost podloţí, 

- Maximální přípustné huštění pneumatik, 

- Způsob hodnocení. 

 

 

 
                          

PCN 

Klasifikační 

číslo 

vozovky 
 

Kód 
Typ 

vozovky  
Kód 

Únosnost 

vozovky  
Kód 

Hustění 

pneu  
Kód 

Metoda 

hodnocení 

** 

Únosnost 

bez 

omezení 

počtu 

pohybů 

 
R Tuhá 

 
A 

Vysoká 

K=150 

MNm 
 

W 

Vysoké 

(bez 

omezení) 
 

T 
Technické 

hodnocení 

   
F Netuhá 

 
B 

Střední 

K=80MNm  
X 

Střední do 

1,5MPa  
U 

S uţitím 

zkušeností 

      
C 

Nízká 

K=40MNm  
Y 

Malé do 

1,0 Mpa    

      
D 

Velmi 

nízká 

K=20MNm 
 

Z 

Velmi 

malé do 

0,5 Mpa 
   

 

Tab. 5.2 - Tabulka stanovení únosnosti vozovek letiště [4] 

 

Únosnost RWY byla jiţ v době projektování letiště v Přerově sníţena, oproti 

srovnatelným letištím. Hlavním faktorem ovlivňující únosnost stávající plochy na letišti 

Přerov je nedostatečně únosné podloţí. Dalšími faktory, které ovlivnily únosnost vozovky, 

byly nevhodně provedené stavební úpravy a pouţité technologie při úpravách. Dalším 

méně důleţitým faktorem je nedostatečná údrţba obecně všech pohybových ploch na letišti 

za poslední léta. 
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Měření za účelem zjištění skutečné únosnosti vozovky se odehrálo v roce 2011. 

Aktuální stavy únosnosti vozovek se stále pohybují na velmi nízké úrovni. To značně 

komplikuje moţnosti vyuţívání RWY a dalších pohybových plochy jejich pouţívání. 

 

 

Plocha PCN 

RWY 23/R/C/W/T 

TWY A 35/R/C/W/T 

TWY B 23/R/C/W/T 

TWY C 22/R/C/W/T 

TWY D 23/R/C/W/T 

TWY E 29/R/C/W/T 

TWY F 26/R/C/W/T 

TWY T 26/R/C/W/T 

APN NORTH 26/R/C/W/T 

APN WEST 29/R/C/W/T 

APN EAST 23/R/C/W/T 

APN MIDDLE Nestanoveno 

 

Tab. 5.3 - PCN pohybových ploch na LKPO [45] 

 

 

Pro stanovení provozní podmínek je nutno určit, pro které typy letounů jsou pohybové 

plochy pouţitelné. Na letiště Přerov se uvaţuje provoz letounů rodiny A320 a B737. 

Současně lze předpokládat, ţe na letišti se můţou vyskytnout na další typy letadel 

s MTOW vyšší jak 5700kg. Mezi předpokládané typy lze zařadit L-410, CASA 295M, Il-

76, An-124. V přiloţené tabulce zle vyčíst ACN zmíněných typů letadel a jejich reakce 

zatíţení na tuhé vozovky. 
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Typ 

letounu 

Hmotnost 

Max/min 

[kN] 

Tlak 

v pneumatikách 

[MPa] 

Podloţí tuhé vozovky [MN∙m
-3

] 

150 80 40 20 

ACN 

A320-100 
667 

1,12 
38 41 43 45 

390 30 22 23 25 

B737-800 
777 

1,41 
51 53 56 57 

406 24 25 26 27 

An-124 
3844 

1,03 
35 48 73 107 

2000 17 18 23 32 

Il-76TD 
1775 

0,66 
32 35 36 37 

920 13 15 16 18 

ATR-72 
211 

0,79 
13 14 14 15 

125 7 7 8 8 

 

Tab. 5.4 – ACN předpokládaných typů letadel operujících z LKPO [19] 

 

Jak je zřejmé, tak hodnota PCN na LKPO je nedostatečná a tedy nezle uvaţovat 

v takovém případě, ţe pohybové plochy mohou být vyuţívány těmito letadly bez omezení. 

Připouští se však jejich provoz za předpokladu omezení počtu pohybů v určitém časovém 

intervalu. Provoz tedy je moţný. 

Únosnost podloţí pod provozními plochami se pohybuje stále na nízké úrovni. 

Předpokládá se, ţe pokud bude v přilehlých Troubkách vybudována povodňová hráz, tak 

dojde k poklesu spodní vody, coţ přispěje ke zvýšení únosnosti podloţí.  

 

Vzletové a přistávací dráhy 

 

Výstavba letiště v Přerově začala v roce 1949. Původní RWY byla tvořena 17 pásy, 

z toho bylo 15 pásů rozměrů desek 3,5m a 2 pásy rozměrů 3,75m. TWY byly postaveny 

v roce 1950. Dokončení stavby bylo v roce 1950, kdy zde byl zahájen letecký provoz. 

V roce 1952 došlo k prodlouţení RWY o 250m na obě strany. Stará dráha byla jiţ v roce 

1957 hodnocena velmi negativně a to z důvodů nízké únosnosti podloţí, špatné funkce 

přerušovací vrstvy a rozsáhlé degradace povrchu RWY.  

První větší oprava dráhového systému proběhla v roce 1969, kdy bylo východní 

prodlouţení RWY překryto vrstvou SLURRY SEALu v tloušťce 4 mm, coţ je nanesení 

tenké vrstvy bitumenové směsi. Další oprava byla provedena v roce 1971, kdy se 

uskutečnila se výměna 2200m
2
 betonových desek na RWY poškozených hloubkovou 
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korozí a trhlinami. V roce 1975 se uskutečnila oprava západní poloviny APN WEST 

včetně TWY nabetonováním novou deskou z prostého cementového betonu. 

Generální oprava letiště Přerov se odehrála v roce 1977, kdy téměř všechny plochy 

RWY a TWY prošly rekonstrukcí. Práce se týkaly zesílením stávajících ploch a to 

nabetonováním nové vrstvy betonu na stávající vrstvu. Mezi opravované defekty patřily 

popraskané betonové desky, koroze desek způsobená povětrnostními vlivy dále pak 

nedostatečnou údrţbou. V současné době má letiště opravenu RWY, která proběhla v roce 

2009.  

Opravy se zaměřily na rekonstrukci popraskaných betonových bloků RWY, vyplnění 

spár a dalších defektů. Nynější parametry letiště jsou následující: rozměry RWY jsou 2500 

x 60 m, pojezdové dráhy jsou jednotné šířky 14 m. 

V současnosti letiště získalo od ÚCL osvědčení pro kategorii letadel 2B. RWY 

současných rozměrů má rezervy a dovoluje do budoucna získat povolení pro vyšší typy 

kategorií. LKPO prodělalo poměrně rozsáhlou rekonstrukci za výrazného finančního 

přispění státu dále pak Olomouckého a Zlínského kraje a města Přerov. Převáţná část 

peněz byla vynaloţena a rekonstrukci RWY a opravy budov. Avšak doposud všechny 

nutné opravy a úpravy nebyly vykonány tak, aby bylo moţno na letišti přijímat letouny 

typu A320 a Boeing 737. 

 

 

 RWY 06 RWY 24 

označení 06 24 

zeměpisný a magnetický směr 066°/063° 246°/243° 

rozměry RWY 2500 x 60 m 2500 x 60 m 

únosnost, povrch 
23/R/C/W/T 

beton 

23/R/C/W/T 

beton 

nadmořská výška THR 202 m 205 m 

sklon RWY max. 0,6% max. 0,6% 

rozměry CWY 300 x 150 m 300 x 150 m 

Pásy RWY 2620 x 300 m 2620 x 300 m 

Tab. 5.5 - Parametry RWY [45] 
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Vyhlášené délky RWY 

 

Pro kaţdý směr kaţdé vzletové a přistávací dráhy musí být vyhlášeny pouţitelné délky. 

Jednotlivé délky neovlivňuje jen délka VPD, ale i jejich aktuální stav a případné překáţky 

ve vzletových nebo přibliţovacích prostorech. 

 

- TORA - pouţitelná délka rozjezdu, 

- TODA - pouţitelná délka vzletu, 

- ASDA - pouţitelná délka přerušeného vzletu, 

- LDA - pouţitelná délka přistání. 

 

 

 

Obr 5.1 - Vyobrazení vyhlášených délek RWY [47] 

 

 RWY 06 RWY 24 

TORA 2500 m 2500 m 

TODA 2560 m 2560 m 

ASDA 2500 m 2500 m 

LDA 2500 m 2500 m 

 

Tab. 5.6 - Vyhlášené délky RWY na LKPO [45] 
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Šířka RWY 

 

Dalším významným faktorem jsou poţadavky na šířku RWY. Tento faktor je zejména 

ovlivněn geometrickými charakteristikami letadel. Patří mezi ně zejména: 

 

- Vzdálenost mezi vnějšími okraji kol hlavního podvozku, 

- Vzdálenost motoru od podélné osy letadla, 

- Rozpětí křídel. 

 

Dále šířku RWY ovlivňují i provozní činitele: 

 

- Přibliţovací rychlost letadel, 

- Převládající meteorologické podmínky. 

 

Minimální šířky jsou stanoveny předpisem L 14 – Letiště a uvedeny jsou v tabulce. 

 

Kódové 

číslo 
Kódové písmeno 

 A B C D E F G 

1 

2 

3 

4 

18m* 

23m* 

30m 

- 

18m* 

23m* 

30m 

- 

23m* 

30m 

30m 

45m 

- 

- 

45m 

45m 

- 

- 

- 

45m 

- 

- 

- 

60 /45m 

- 

- 

- 

60m 

* šířka RWY pro přesné přiblížení nesmí být menší jako 30m. 

Tab. 5.7 – Šířky RWY [4] 

 

 

Šířka RWY má při vzletu a přistání letadla za normálních podmínek zajistit, ţe za 

normálních podmínek letadlo z RWY nevybočí. Šířka má zajistit bezpečný provoz letadel 

s pověšenými motory pod křídlem. Základním poţadavkem je vyloučení nasátí nečistot do 

motoru. 

Z přiloţené tabulky lze vyčíst, ţe rozměry RWY na LKPO o celkových rozměrech 

2500 x 60m poskytují dostatečnou rezervu šířky RWY. 
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Sklony RWY 

 

Letiště musí být konstruováno se sklony RWY jak v rovině podélné, tak příčné. Příčné 

sklony jsou přesně definovány v předpisu L 14 – Letiště podle kódového písmena a mají 

zajistit odvod vody z plochy RWY. Pro příčné sklony RWY je volen nejčastěji střechovitý 

profil, dále pak jednostranný příčný sklon. V některých případech je pro lepší odvodňovací 

vlastnosti volen povrch s vyuţitím dráţek. 

Podélné sklony jsou limitovány z důvodu snazšího přistávacího manévru a kvůli 

sníţení zatíţení na podvozek letadla. 

Vedle sklonu RWY musí být ze stejného důvodu vyspádovány i zbylé provozní plochy 

jako TWY a APN. 

Všechny sklony na LKPO jsou v souladu s L 14 - Letiště a odpovídají nevyšším 

kategoriím letišť. Převládající sklony jsou 0,1%, ve dvou případech se liší a to v jednom 

úseku 0,6% a dalším 0,3%. Tedy poţadavky na sklony jsou bezezbytku splněny. [4] 

 

Pásy RWY 

 

Vzletový a přistávací pás musí obklopovat kaţdou vzletovou a přistávací dráhu a 

v případě existence dojezdové dráhy, pak zahrnovat i tuto dráhu. Vzletový a přistávací pás 

má dvě základní funkce: 

 

- Zaručit bezpečnost letadla a osob na palubě při vyjetí letadla z RWY, 

- Zaručit bezpečnost letadla letícího nad RWY nebo nad vzletovým a přistávacím 

pásem. 

 

Pásy RWY na LKPO má rozměr 2620 x 300m. V tomto pásu RWY se nacházejí 

překáţky, které musí být odstraněny. 

 

Travnatý pás pro nouzové přistání 

 

V současnosti je na LKPO nouzový přistávací pás o rozměrech 1800 x 52m, který se 

nachází vlevo od RWY 06, analogicky vpravo od RWY 24. S plánovanou výstavbou 

travnaté RWY o rozměru 900 x 30m v tomto prostoru bude nouzový pás zrušen. 
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Koncové bezpečnostní plochy vzletových a přistávacích drah 

 

Tyto plochy musí být zřízeny na kaţdém konci vzletového a přistávacího pásu u RWY 

kódového čísla 3 nebo 4 a u RWY kódového čísla 1 nebo 2 jen tehdy, je-li RWY 

přístrojová. Koncová bezpečnostní plocha musí sahat od konce RWY do vzdálenosti 

alespoň 90 m a její šířka musí být alespoň dvojnásobkem šířky příslušné RWY. Tyto 

plochy musí vyhovovat pro případy předčasného dosednutí nebo vyjetí letadla za konec 

RWY, a proto musí být bez překáţek a jejich příčné a podélné sklony v klesání nesmí 

překročit 5%. 

Koncová bezpečnostní plocha je o rozměrech 240m ve směru dráhy a šířky 120m, čímţ 

splňuje poţadavky na letiště aţ do kategorie 4. 

 

Předpolí 

 

Tuto funkci plní do jisté míry koncové bezpečnostní plochy, které se předpolím 

vzájemně překrývají. Zatím pro uvaţované typy letounů není nutné předpolí o rozměrech 

300 x 150m prodluţovat z důvodu dostatečné délky RWY pro vzlet. 

 

Obratiště 

 

Je to dáno dostatečnou šířkou samotné RWY, která splňuje všechny podmínky 

únosnosti pro uvaţované typy letounů. Obratiště vzhledem k šířce RWY pro danou 

kategorii letadel 2B a výhledově 4C je zbytečné budovat.  

 

Pojezdové dráhy 

 

Pojezdové dráhy, po nichţ letadla pojíţdějí, mají umoţňovat bezpečné rychlé a plynulé 

rolování letadel. Poţadavkem je, aby jejich délky byly pokud moţno co nejkratší a vhodně 

spojovaly odbavovací plochy s RWY a dalšími plochami. Šířka TWY se navrhuje 

vzhledem ke kritickému typu letadla. 

Správně navrţené a racionální rozvrţené pojezdové dráhy umoţňují nejvýhodněji 

organizovat provoz letadel na letišti, při minimálních časových ztrátách a vysokém stupni 

bezpečnosti. Dráhy pojíţdění letadel musí umoţňovat maximální propustnost systému 

RWY - TWY.  
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Kódové 

písmeno 

Šířka 

TWY 

(m) 

Vzdálenost mezi 

vnějším kolem 

hlavního 

podvozku a 

okrajem TWY (m) 

Vzdálenost mezi osou TWY a osou RWY (m) 

Přístrojová RWY Nepřístrojová RWY 

Kódové číslo Kódové písmeno 

1 2 3 4 1 2 3 4 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

7,5 

10,5 

15 (18)
1 

18 (23)
2 

23 

25 

1,5 

2,25 

3,0 (4,5)
1 

4,5 

4,5 

4,5 

82,5 

87 

- 

- 

 

- 

82,5 

87 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

168 

178 

- 

- 

- 

- 

- 

176 

182 

190 

37,5 

42 

- 

- 

- 

- 

37,5 

52 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

93 

101 

- 

- 

- 

- 

- 

101 

107 

115 

G 25 4,5 Dle rozhodnutí ÚCL Dle rozhodnutí ÚCL 

1
 Pojezdovou dráhu budou moci používat letadla s rozvorem ≥ 18m 

2 
Pojezdovou dráhu budou moci používat letadla, u nichž rozchod vnějších kol podvozku ≥ 9m 

 
Tab. 5.8 – Parametry pro pojezdové dráhy [4] 

 

 

Tabulkou je rovněţ dána minimální šířka TWY v přímých úsecích. Dále pak šířka 

pojezdové dráhy, a to zejména v obloucích, musí být navrţena tak, aby mezi vnějším 

kolem hlavního podvozku letadla a okrajem pojezdové dráhy byly zachovány minimální 

vzdálenosti, uvedené rovně v Tab. 5.8 při poloze pilotní kabiny na osové značce pojezdové 

dráhy. Pouţitím sloţených oblouků můţe být sníţena nebo zcela vyloučena potřeba 

rozšíření pojezdové dráhy ve směrovém oblouku. 

 

 
Obr 5.2 – Vyobrazení konstrukce oblouku TWY [4] 
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Stav pojezdových drah odpovídal zhruba stavu RWY. Největší defekty jsou v napojení 

TWY na RWY. V roce 2009 vylo investováno do oprav, které by nedostatky těchto TWY 

odstranily. Při své šířce 14m doposud vyhovují zavedené kategorii letadel 2B. Rovněţ 

únosnost podloţí je nízká nicméně je rovna nebo vyšší jak u samotné RWY. Aby bylo 

moţno nekategorizovat a schválit letiště pro kategorii letadel 4C je nutno investovat do 

těchto pohybových ploch tak, aby splňovaly poţadavky předpisu L 14. 

 

Plocha PCN 

TWY A 35/R/C/W/T 

TWY B 23/R/C/W/T 

TWY C 22/R/C/W/T 

TWY D 23/R/C/W/T 

TWY E 29/R/C/W/T 

TWY F 26/R/C/W/T 

TWY T 26/R/C/W/T 

Tab. 5.9 - Únosnosti TWY na LKPO [45] 

 

Postranní pásy pojezdové dráhy 

 

Nejsou zavedeny. Pro kategorii letadel 4C bude nutné jejich zavedení 

 

Pásy pojezdové dráhy 

 

Jsou zavedeny a vyhovují kategorii letadel 2B. 

 

Odbavovací plochy 

 

Odbavovací plochy jsou určeny pro umístění letadel a jejich odbavení. Odbavovací 

plochy musí být vybudovány tak, aby byl umoţněn nástup a výstup cestujících, nakládka a 

vykládka zboţí a pošty a obsluha letadel. Tyto činnosti nesmí jinak narušovat ostatní 

letištní provoz. 

Odbavovací plochy na LKPO se nacházejí ve čtyřech místech. První NORTH je 

situována v severní části letiště, na které je provozovatelem společnost Regionální letiště 

Přerov. Zbývající tři se nacházejí v nynější vojenské části letiště. Jsou označeny WEST, 

MIDDLE a EAST. WEST a EAST umoţňují svými rozměry stání pro letouny do velikosti 
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Boeing 737 a A320. Odbavovací plocha MIDDLE je přizpůsobena pouze pro vrtulníky. 

Stav odbavovacích ploch byl srovnatelný se stavem RWY a TWY. 

 

Plocha PCN 

APN WEST 29/R/C/W/T 

APN EAST 23/R/C/W/T 

APN NORTH 26/R/C/W/T 

APN MIDDLE Nestanoveno 

Tab. 5.10 - Únosnosti APN na LKPO [45] 

 

5.5 Vizuální navigační prostředky 

 

Značení provozních ploch 

 

Značení odpovídá vojenským normám NATO. Podle předpisu STANAG 3158 je 

značení zavedeno na RWY, pohybových plochách a také spravuje osvětlení RWY a TWY. 

Značení dle norem STANAG 3158 je v mnohých aspektech shodné nebo hodně 

podobné značení dle L-14. Proto je nutné provést kroky, které udělají úpravy a změny 

stávajícího značení tak, aby odpovídalo zcela značení dle předpisu L 14 – Letiště. 

 

Přibližovací a dráhový světelný systém 

 

Světelné zabezpečení letišť musí splňovat poţadavky standardu a vyhovovat 

doporučení Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO. Tyto standardy a 

doporučení stanovuje předpis ICAO, Annex 14 v Česku platný jako L 14 - Letiště. 

Český předpis L 14 - Letiště, nezahrnuje všechna světelného zabezpečení vojenských 

letišť a naopak ne všechna zařízení předepsaná pro světelné zabezpečení civilních letišť lze 

povaţovat za běţnou součást infrastruktury leteckých základen AČR. 

Světelné značení na LKPO vychází z NATO norem STANAG 3316. RWY mimo jiné 

zahrnuje: mobilní letištní osvětlovací komplet označovaný MLOK-2. Ten je vybaven tak, 

aby bylo moţné sestavit světelný obrazec SP-2, zabezpečující hlavní a vedlejší směr 

přistání kromě přibliţovací osové řady. Dále pak záblesková soustava usnadňuje navedení 

letadel na přistání za ztíţených povětrnostních podmínek. Návěstidla osové zábleskové 

řady (19 ks) jsou v prodlouţené ose RWY na hlavním směru přistání v roztečích po 30 m 



41 

 

směrem k vstupnímu prahu. Další část obsahuje soupravu sestupových návěstidel SEDLO 

slouţící k navigaci poslední fáze přistání letounů a vrtulníků, kdy se návěstidla rozmísťují 

po obou stranách VPD do dvou příček. 

Osvětlení TWY je zajištěno kompletem MLOK-P. Tato světlotechnická souprava je 

určena k vybavení pojíţděcích a spojovacích drah na polních i stálých letištích světelnými 

návěstidly pro zabezpečení pojíţdění letounů za ztíţených povětrnostních podmínek a v 

noci. Je doplňkem soupravy MLOK-2. RWY a všechny pohybové plochy jsou tímto 

systémem osvětlení vybaveny kromě TWY F. [25] 

Pouţité světelné značení neodpovídá civilním předpisům. Pro zajištění civilního 

provozu na LKPO bude nutné tento systém nahradit novým. 

 

 

Obr. 5.3 – Polovina soupravy MLOK-2 [25] 

(zleva elektrocentrála, řídící stanoviště, souprava dráhových světel na voze Tatra T 148VNM) 

 

 

Obr. 5.4 – Všesměrové dráhové návěstidlo soupravy MLOK-2 [25]  
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5.6 Radionavigační prostředky 

 

V současnosti letiště Přerov splňuje poţadavky na nepřesné přiblíţení na přistání VFR 

den/noc. Současně LKPO disponuje prostředky ILS, DME a MKR. Jejich pouţívání pro 

civilní lety podléhá schválení velitele 23.zVrL. 

 

NDB 

Systém se skládá ze dvou radiomajáků, které jsou umístěny v ose dráhy. Jsou to maják 

NDB a Locator.  

NDB je nesměrový traťový maják, který nepřetrţitě vysílá amplitudově modulovaný 

signál nebo pouze nosnou vlnu o frekvenci 190-1750kHz. Kaţdý maják NDB je 

identifikován třemi znaky vysílanými v Morseově abecedě. Při navigaci se vzhledem k 

tomu, ţe se frekvence částečně kryje s frekvencí rozhlasových vysílačů dlouhých vln, 

moţno vyuţít těchto vysílačů. Dosah majáku je 25-200NM. 

Locator, nazýván bliţná, je nesměrový maják pouţívaný pro konečné přiblíţení. 

Identifikován je jen jedním znakem, dosah vysílače je 10-25NM. 

Na trati konečného nepřesného přiblíţení jsou umístěny dva majáky NDB a to NDB na 

frekvenci 448kHz jako dálná a dále pak NDB bliţná na frekvenci 441kHz. 

 

ILS 

Instrument Landing System slouţí k zabezpečení letového provozu na letištích pro 

přesné přiblíţení na přistání I., II. a III. kategorie. Princip zařízení ILS poskytuje přesné 

informace o okamţité poloze letadla vzhledem k referenční trajektorii, vytvořené dvěma 

majáky pomocí směrového rádiového signálu Při konečné fázi přiblíţení. ILS je definován 

jako „přesný“ přistávací systém, Skládá se z kurzového majáku LOC a sestupového 

majáku GS. 

Systém ILS se dělí na 3 kategorie: 

 

Kategorie Výška rozhodnutí Minimální dohlednost 

CAT I 60 m min. 550 m 

CAT II 30 m min. 300 m 

CAT III A méně neţ 30 m min. 200 m 

CAT III B méně neţ 15 m min. 75 m 

CAT III C 0 m 0 m 

Tab. 5.11 – Kategorie ILS [4] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio
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ILS se skládá: 

 

- Jednokmitočtového kursového radiového majáku LOC (kmitočtový rozsah 

108,00 – 112,00 MHz), 

- Dvoukmitočtového sestupového radiového majáku GP (kmitočtový rozsah 

328,00 – 335,40 MHz), 

- Ze dvou VKV traťových návěstidel MRK, 

- Retranslátoru radiového dálkoměru systému DME umístěného společně s GP. 

 

DME 

Je vyuţíván jak pro navigaci po trati tak i pro určení vzdálenosti letadla od letiště při 

přiblíţení na přistání. Podle toho je pozemní zařízení DME umisťováno na stejnou pozici a 

je automaticky laděno se zařízeními VOR nebo ILS Skládá se z palubní části – dotazovače 

a pozemní části – odpovídače. Zařízení pracuje na frekvencích o rozsahu 960-1250MHz, 

potřebná frekvence se ladí automaticky při naladění frekvence pro VOR. Dálkoměr 

zobrazuje šikmou vzdálenost letounu od majáku, rychlost letu vzhledem k zemi a zbývající 

čas doletu k majáku. Je schopen odpovídat aţ 200 letounům současně. 

Princip činnosti DME, spočívá v měření času mezi vysláním dotazu a přijetím 

odpovědi. Z důvodu přesnějšího měření odpovídač odpovídá se zpoţděním 50µs, které 

automaticky bere v úvahu dotazovač při přijetí odpovědi. Dotazovač dotaz opakuje 150x/s 

při vyhledávání odpovídače a 30x/s při jeho sledování. 

 

MKR 

Traťové návěstidlo MKR je jednoduchý radionavigační prostředek pouţívaný pro 

vytyčení bodů při konečném přiblíţení letounu na přistání. Skládá se ze zpravidla ze tří 

pozemních majáků a palubního přijímače. Majáky vysílají amplitudově modulovaný signál 

o frekvenci 75MHz ve tvaru vějíře. Mají výkon 5-20W. Součástí vysílaného signálu je 

identifikace majáku ve znacích Morseovy abecedy, podle které pilot můţe určit vzdálenost 

od přistávací dráhy. Vzdálenost je dále signalizována signalizačními buňkami podle barvy. 

Buňky blikají shodně se zvukem, který zní ve sluchátkách. Palubní přijímač je jednoduchý, 

skládá se z antény a vedení signálu a bloku přijímače, ze kterého je vyveden výstup pro 

sluchátka a signalizační buňky. Na přijímači lze nastavit dvě vstupní citlivosti: vysoká – do 

5µV a nízká – od 100µV. Při přiblíţení k letišti se nastavuje nízká citlivost pro přesnější 

určení polohy majáku. Na LKPO je MKR vybaven pouze vnějším a středním návěstidlem. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/VOR
http://cs.wikipedia.org/wiki/ILS
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Název 

návěstidla 
Vzdálenost: 

Kmitočet identif. 

signálu 

Barva signalizační 

buňky 

Morse 

značka 

Vnitřní 75m 3000Hz bílá …..... 

Střední 1050m 1300Hz jantarová -.-.-.-. 

Vnější 7200m 400Hz modrá -------- 

 

Tab. 5.12 - Rozmístění majáků MKR a jimi vysílané údaje 

 

Zařízení Frekvence 

NDB 441 kHz 

L 319 kHz 

DME 06 110,15 MHz 

 

Tab. 5.13 – Frekvence radionavigačních systémů na LKPO [45] 

 

Na LKPO se nachází oddělení sluţby MTWR. Jedná se o relativně novou budovu 

v budoucnu pouţitelnou pro zřízení stanoviště TWR. Aktuálně stanoviště MTWR sluţba 

Přerov Approach poskytující telekomunikační sluţby v TMA Přerov na frekvenci 

127,775MHz a sluţba Přerov věţ na frekvenci 119,75MHz poskytující sluţbu řízení 

provozu v CTR Přerov a ve fázi konečného přiblíţení na přistání. 

 

5.7 Letištní provozní služby 

 

Odbavení cestujících a letadel 

 

Odbavovací proces se skládá z řady vysoce specializovaných činností. Současný civilní 

provoz na letišti Přerov nedovoluje plnohodnotné odbavení letadel. Chybí zde prostory pro 

odbavení a sluţební místnost pro posádky. Současně nejsou na LKPO prostředky pro 

technickou obsluhu letadel. 

 

Letecké pohonné hmoty 

 

Nejsou poskytovány 
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Zabezpečení letiště elektrickou energií 

 

Letiště je trvale napojeno na elektrickou síť. Rozvody jsou vedeny do budov a také 

zabezpečují fungování letiště z hlediska zabezpečení provozu. Jako je napájení TWR, 

osvětlení a navigačních systémů. Z dob vojenského vyuţívání letiště Přerov byly 

poţadavky v podstatě stejné na zabezpečení náhradními zdroji elektrické energie při 

výpadku sítě. Na letiště Přerov je tento systém zabezpečen dvěma dieselovými agregáty 

vyrábějící elektrickou energii. Přechod na zásobení elektrickou energií ze záloţního zdroje 

je omezen časovým prodlením dle kategorie osvětlení letiště. Pro současnou kategorii 

osvětlení je nutný přechod na záloţní zdroj do 15 sekund, coţ je splněno. Do budoucna 

bude nutné převést TWR pod napájení, které bude odděleno od stávajícího, jenţ 

zabezpečuje energií celé letiště. V plánech se počítá s výstavbou nové trafostanice. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.5 – MTWR na LKPO [46] 
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5.8 Ochrana letiště 

 

Oplocení 

 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, oplocení letiště je nevyhovující a nedostatečné. Jiţní část 

letiště je sice oplocena, ale část severní poloviny letiště v místech od vesnice není oplocena 

vůbec. Tato neoplocená část ústí na TWY F. V případě dalšího rozvoje letiště Přerov je 

nutné vybudovat oplocení jednak pro zabránění vniknutí zvěře na letištní plochu a také 

proti vniknutí neoprávněných osob do neveřejného sektoru letiště a zabránění tím 

případným protiprávním činům. V rámci letiště je jiţ naplánováno oplocení a to ve dvou 

variantách viz. příloha C. 

 

Letištní pohotovostní plánování 

 

Letištní pohotovostní plánování je proces přípravy letiště na zvládnutí mimořádných 

událostí na letišti nebo v jeho okolí. Účelem letištního pohotovostního plánování je 

minimalizovat následky mimořádných událostí, zejména z hlediska záchrany lidských 

ţivotů a zajištění provozu letadel. Na letišti Přerov je soustředěna vojenská posádka 

23. zVrL, jejich příslušníci jsou zodpovědní za zabezpečení pohotovostního plánování ve 

vojenské části letiště. Regionální letiště Přerov má zpracován a zaveden svůj vlastní 

pohotovostní plán. 

 

Záchranná a požární služba 

 

Záchranné sluţby se lze dovolat na 23.zVrL. Předně však vyuţít rychlé záchranné 

sluţby v rámci integrovaného záchranného systému. 

Poţární sluţba je zajišťována 23.zVrL. Ta je kategorie CAT 4 a na vyţádání lze 

poskytnout poţární sluţbu aţ do CAT 7.  
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5.9 Ochranná pásma letiště Přerov 

 

Parametry ochranných pásem jsou vázány: 

- na kódové číslo RWY 

- na provozní statut RWY (nepřístrojová/přístrojová RWY) 

 

Pro letiště se zřizují tato ochranná pásma: 

- - OP se zákazem staveb, 

- - OP s výškovým omezením staveb, 

- - OP proti nebezpečným a klamavým světlům, 

- - OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN, 

- - OP ornitologická. [4] 

 

Ochranná pásma vznikají dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o ochranném 

pásmu. Ke zřízení ochranného pásma je nutný souhlas Úřadu civilního letectví, který je 

pak vyhlášen místním stavebním úřadě. 

Letiště má péči AČR a v roce 1997 byla pro něj zpracována ochranná pásma. Ochranná 

pásma však dosud nebyla vyhlášena územním rozhodnutím. 

 

 

 

Obr. 5.6 – Vymezení ochranných pásem [4]  
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5.10 Zhodnocení letiště Přerov 

 

LKPO z hlediska svého umístění poskytuje výhledově velmi dobré napojení na silniční 

a dálniční síť ČR. Jeho existenci jako mezinárodního letiště komplikují letiště vzdálená 

60km od něj. Jsou to Letiště Brno a Letiště Ostrava. V obou případech se jedná o 

nevytíţená letiště. 

Rozhodujícím faktorem pro rozvoj letiště Přerov jsou vlastnické poměry. Přestoţe na 

letišti Přerov je civilní provozovatel, tak letiště je stále ve vlastnictví MO ČR. To prakticky 

brání jeho rozvoji. Jakmile bude letiště převedeno pouze pod správu Olomouckého kraje, 

tak nic nebrání provádění rozsáhlejším stavebním pracím. 

V současnosti je letiště schváleno pro kategorii letadel 2B, ale jeho potenciál dovoluje 

získat osvědčení aţ do kategorie 4E. Technický stav provozních ploch je hodně odlišný. 

Během let 2009 bylo investováno do opravy RWY jako stěţejního prvku letiště. Byly 

provedeny základní opravy a to i na TWY E. Ostatní plochy zůstaly ve svém původním 

stavu. Pro další rozvoj letiště bude nevyhnutelně nutné investovat dále do těchto ploch. 

Vizuální navigační značení pohybových ploch je podle norem STANAG. Bude tedy 

nutné přizpůsobit značení na standard ICAO. Světelné značení rovněţ vychází z norem 

STANAG. V tomto případě se bude jednat o výměnu světelného značení pohybových 

ploch. 

Radionavigační zařízení jsou NDB, ILS, DME a MKR. Přestoţe letiště disponuje 

touto technikou, tak její vyuţívání pro potřeby civilní dopravy podléhá povolení velitele 

základny. Proto je zatím pro potřeby civilní dopravy schválen provoz VFR den/noc. 

Letištní provozní sluţby se z velké části opírají o příslušníky 23. zVrL. Jedná se o 

poskytování sluţeb řízení letového provozu, poţární ochranu, ostrahu letiště, údrţbu 

pohybových ploch apod. 

Nutno poznamenat, ţe při odchodu AČR z LKPO si armáda se sebou odnese i část 

vybavení nutného pro zabezpečení letového provozu. 

Pro zajištění bezpečnosti a odpovídající kvality sluţeb letiště je však nutné opravit 

kromě RWY i stávající pohybové plochy, vybudovat zcela nový terminál odpovídající 

poţadavkům na standardní odbavení letadel typu Boeing 737 nebo Airbus 320 s kapacitou 

okolo 150 osob s vyuţitím stávajících APN nebo s vybudováním nové APN a jejího 

napojení těchto nových ploch na současné provozní plochy letiště. Mimo jiné bude nutné 

vybavit civilního provozovatele letiště prostředky, které mu umoţní v odpovídající kvalitě 

plnit poţadavky na něho kladené. 
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6 Návrh opatření pro zabezpečení civilní letecké dopravy 

 

6.1 Všeobecně 

 

Po převodu letiště do vlastnictví Olomouckého kraje zůstane v kasárnách v jiţní části 

letiště zachována část vojenské posádky. Ta bude muset být oddělena od plánované civilní 

části letiště. Existují jiţ dvě úvahy o tom o oddělení civilní a vojenské části viz. příloha C. 

Z nichţ při návrhu vycházím. 

V první varianta zahrnuje severní část letitě, RWY, část APN WEST a její jiţní hranici 

tvoří pásu RWY ve vzdálenosti 150m jiţně od osy RWY. 

Druhá varianta rovněţ zahrnuje severní část letiště, RWY, APN WEST, 

APN MIDDLE a APN EAST a všechny TWY. 

 

6.2 Navrhované parametry letiště pro plánovaný kritický typ letadla 

 

Pro dané letiště je nutné zvolit kritický typ letadla. Znamená to, ţe letiště po získání 

dané kategorie vyhovuje trvalému provozu letadla příslušné kategorie. Letiště ovšem můţe 

přijímat i letadla s vyšším kritickým číslem neţ pro jaké je schváleno. Tento proces 

podstupuje schválení na ÚCL, pokud je pro daný typ letadla uveden provozní postup 

příletu na letiště niţší kategorie. Současná kategorie kritického čísla letadla pro LKPO je 

2B, coţ odpovídá malým letadlům a bizjetům jako SAAB 340, An-38, Dassault Falcon, 

Beechcraft King Air 300/350 a další. 

Cílem je dosáhnout takových změn na LKPO, aby bylo moţno přijímat letadla 

kategorie 4C. Mezi taková letadla v charterové dopravě patří velmi vyuţívána rodina 

letadel Boeing 737 a Airbus A320. Dále pak An-26, CRJ900, DC-9 a jeho varianty a další. 

 

 

Obr. 6.1 – Airbus A320 [40] 



50 

 

6.3 Provozní plochy letiště 

 

Vzletové a přistávací, pojížděcí a odbavovací plochy 

 

Za poslední dva roky byla na RWY provedena řada oprav. V nynějším stavu 

nevyţaduje další nutné investice, které by sledovaly zlepšení technického stavu RWY. 

Provedené opravy splnily podmínky pro získání kategorie 4C. Vzhledem k moţnému 

provozu GA je plánováno vybudování paralelní travnaté RWY, z důvodu přání zákazníků 

o co nejmenší opotřebení pneumatik letadel. Vznik paralelní travnaté RWY je podmíněn 

zrušením nouzového přistávacího pásu. Rozměr travnaté RWY je počítán na 900 x 30m. 

Přestoţe tato RWY je paralelní, tak by bylo vhodné její označení RWY 07 v opačném 

směru RWY 25. Cílem je usnadnit zjednodušení provozních postupů. 

Pojíţděcí plochy, tak aby splnili poţadavky kategorie letadel 4C musí být ještě 

opraveny a upraveny. Pro splnění této podmínky je nutné provést následující kroky. 

V první řadě provést opravu poškozených betonových desek. Dále pak šířka TWY je 14m. 

poţadavek na kategorii letadel 4C hovoří o šířce minimálně 15m nebo 18m podle rozchodu 

podvozku pohybujících se letadel. Navrhuji, aby se veškeré úpravy TWY prováděly na 

šířku 18m. Podél takto upravené TWY jsou vyţadovány postranní pásy, které mají zamezit 

nasátí cizích předmětů do motorů. Druhotný význam postranních pásů TWY spočívá 

v moţnosti instalace světelného značení pojíţděcí dráhy a její snadnější údrţby. K realizaci 

těchto postranních pásů navrhuji pouţít bitumenový povrch. Celková šířka TWY včetně 

postranních pásů TWY musí být minimálně 25m. Pásy TWY pro danou kategorii letadel 

4C jsou předpisem vyţadovány v celkové šířce 52m. Mimo samotné šířky TWY včetně 

postranních pásů TWY a pásů TWY je nutno upravit geometrické charakteristiky 

v obloucích TWY, tak aby se zabránilo vyjetí hlavního podvozku mimo únosný povrch 

TWY. 

Plochy vhodné pro odbavení letadel jsou na letišti tři. APN WEST, APN EAST a APN 

NORTH. Na LKPO se ještě nachází APN MIDDLE, na které navrhuji zřídit heliport. Další 

moţností je vyuţít plochy před bývalou 52. LOZ jako dalšího místa pro stání letadel. 

V případě jejího zřízení bude nutno APN na severu letiště označovat jako APN NORTH 1 

a APN NORTH 2. Mimo uvedené plochy se nabízí moţnost výstavby nové APN, která 

bude z provozního hlediska v rámci provozu na LKPO umístěna co nejvhodněji. 

Pro všechny paralelní TWY a APN platí, ţe musí být vzdáleny minimálně 176m od osy 

RWY pro kategorii 4C.  
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6.4 Vizuální navigační prostředky 

 

Dráhové, pojížděcí a značky na odbavovací ploše 

 

Podmínkou pro provozování civilní letecké přepravy na letišti Přerov je zajištění 

vizuálního značení systému RWY, TWY a APN dle platného předpisu L 14 - Letiště. 

Doposud pouţívané značení podle NATO předpisu STANAG 3158 se v pár věcech 

neshoduje s poţadavky na značení podle L 14 – Letiště. 

Značení hlavní RWY je shodné se značením dle L 14 – Letiště. Pouţité značení je typu 

s kódováním vzdálenosti. V případě vybavení letiště pro přesné přístrojové přistání CAT I 

je nutné doplnit RWY o značení dotykové zóny, tak jak je poţadováno dle předpisu. 

Značení dotykové zóny bude provedeno pouze ve směru RWY 06. Postranní značení RWY 

provést na šířku RWY 45m. Vedlejší travnatou plochu je nutné také označit dle předpisu. 

Osové vodící čáry na TWY a APN jsou v souladu s L 14 – Letiště, ale bude nutné 

přeznačení na APN, tak aby odpovídalo pro pouţití letadel typu Boeing 737 a Airbus 

A320. Současné značení je uzpůsobeno pro vrtulníky z 23. zVrL. TWY v kříţeních na sebe 

doplnit o příčná značení upozorňující na křiţovatku TWY dle předpisu. 

Na vyčkávacích místech na TWY je nutné provést přeznačení dle předpisu L 14 –

 Letiště na odpovídající značení pro přesné přístrojové přiblíţení CAT I. Obrazec A je 

umístěn blíţe k RWY a Obrazec B dále od RWY. Obrazec A musí být umístěn 90m od osy 

RWY a Obrazec B 150m od osy RWY. Všechna značení doplnit o příslušná značení 

polohy. Celkově na značení po letech provozu je nutno obnovit nátěr pro jeho dobrou 

čitelnost. 

Mimo horizontálního značení pohybových ploch je nutné vybavit letiště vertikálními 

značkami, které informují pilota o jeho aktuální poloze a podávají mu informaci při 

pohybu po letištních plochách. Horizontální značky musí být křehké reflexivní a osvětlené. 

 

Obr. 6.2 – Značení vyčkávacích míst na TWY [4] 
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Obr. 6.3 – Vertikální značení pohybových ploch letiště [29] 

 

 

Obr. 6.4 – Značení v prostoru vyčkávacího místa a TWY [38]  
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Světelné značení  

 

Světelné značení vychází z NATO norem STANAG 3316. Doposud vyuţívaný 

světelný systém typu MLOK-2 a MLOK-P bude nezbytné nahradit systémem schváleným 

pro civilní pouţití. Pro uvaţovanou kategorii letadel 4C je vhodné vybudovat světelný 

dráhový systém umoţňující přesné přístrojové přiblíţení CAT I. Rozloţení návěstidel a 

jejich barevné schéma je uvedeno na obr. 6.5. 

 

Obr. 6.5 – Barevné schéma světelných návěstidel letiště [31] 

 

Přibližovací soustava a osvětlení RWY 

Světelné značení letišť se podle ICAO dělí na nepřístrojové, přístrojové RWY a RWY 

pro přesné přístrojové přiblíţení. Přesné přístrojové přiblíţení je pak dále rozděleno podle 

meteorologických limitů, pro které je letiště navrhováno.  

 

Parametr 
Kategorie 

I. II. III.a III.b III.c 

Dráhová dohlednost (m) 800 400 200 x x 

Výška rozhodnutí (m) 60 30 x x x 

Tab. 6.1 – Přehled limitů ICAO [4] 

 

Světelná soustava pro přesné přístrojové přiblíţení CAT I se skládá z přibliţovací 

světelné soustavy pro CAT I, prahové příčky, postranních návěstidel a koncové příčky. 

Světelná soustava pro přesné přiblíţení CAT I se musí skládat z řady návěstidel na 

prodlouţené ose RWY sahající pokud moţno do vzdálenosti 900 m od prahu dráhy, 

s řadou návěstidel tvořících příčku 30 m dlouhou ve vzdálenosti 300 m od prahu dráhy. V 
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celosvětovém měřítku jsou schváleny dva typy přibliţovacích soustav. Jsou to soustavy 

Calvert a ALPA-ATA. Calvert soustava je starší a skládá se ze soustavy světel, která se 

klínovitě sbíhají před prahem RWY. Naopak soustava ALPA-ATA je tvořena soustavou 

řady zábleskových světel, která usnadňuje identifikaci a navedení do kurzu RWY od světel 

v okolí. Navrhuji pouţít modernější soustavu ALPA-ATA. [2] 

Okraje RWY musí být označeny světelnými návěstidly. Pouţívaná provedení jsou buď 

zapuštěná, nebo umístěná nad povrchem na prodlouţené tyči. Vzhledem k tomu, ţe šířka 

RWY je 60m a v případě umístění prahových světel na kraje takto široké RWY, dochází 

k tomu, ţe piloti při nočním přistání ztrácí přehled o aktuální poloze nad RWY. Proto 

doporučuji umístit prahová světla na šířku RWY 45m. Postranní prahová světla navrhuji 

nadzemní návěstidla a v místech, kde bude docházet k otáčení letadel, navrhuji poţít 

zapuštěná světelná návěstidla. Příklad přibliţovací světelné soustavy je v příloze D. 

 

Obr. 6.6 – Zapuštěné světelné návěstidlo [43] 

 

Sestupová soustava 

Pouţívá se pro zlepšení vedení letadla po sestupové rovině. Na LKPO je instalována 

světelná sestupná rovina systému PAPI. Ta je instalována pro přiblíţení na RWY 06 a 

RWY 24 po obou stranách RWY. V případě odvezení stávajícího zařízení AČR navrhuji 

vybudovat PAPI pouze při levé straně RWY, na kterou je prováděno přistání. 

 

 

Obr. 6.7 - Sestupná rovina PAPI [32] 
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Osvětlení TWY a APN 

V rámci osvětlení musí být instalována nová postranní návěstidla TWY a doplněna 

vyčkávací místa na TWY. 

Světelné STOP příčky pro uvaţovanou kategorii letiště CAT I nejsou poţadovány, 

avšak pro navrhovanou kategorii přesného přiblíţení na přistání je nutné doplnit TWY o 

dráhová ochranná návěstidla. Účelem dráhových ochranných návěstidel je varovat piloty a 

řidiče vozidel vyskytujících se na pojezdové dráze, ţe vjíţdějí na aktivní RWY. Barva 

ochranných návěstidel je ţlutá. 

Postranní návěstidla modré barvy doporučuji nadzemní z důvodu jejich niţší finanční 

nákladnosti. Postranní návěstidla budou umístěna na bitumenovém postranním pásu TWY 

z důvodu snadnější údrţby a oprav.  

 

 

Obr. 6.8 – Postranní návěstidlo TWY [41] 

 

 

 

 

Obr. 6.9 – Světelné značení vjezdu na RWY [4] 
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Obr 6.10 – Ukázka osvětlení letiště CAT I [42] 
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6.5 Radionavigační prostředky 

 

Pro zabezpečení leteckého provozu na LKPO je nutné toto letiště vybavit příslušnými 

komunikačními systémy a navigačními systémy pro přesné přístrojové přiblíţení na 

přistání. Jako vhodný směr pro přiblíţení na přistání a přistání je ve stávajícím směru tzn. 

na RWY 06 v důsledku příhodných povětrnostních podmínek. Druhotně také kvůli 

dodrţování hlukových. 

Sluţba řízení letového provozu je klíčová pro fungování a zajištění letového provozu. 

Na LKPO se nachází relativně nová budova TWR vyhovující potřebám civilního provozu, 

kde se bude nacházet oddělení letových provozních sluţeb. Konkrétně sluţba 

Přerov Approach poskytující telekomunikační sluţby v TMA Přerov na frekvenci 

127,775MHz a sluţba Přerov věţ na frekvenci 119,75MHz poskytující sluţbu řízení 

provozu v CTR Přerov a ve fázi konečného přiblíţení na přistání. 

Přiblíţení na přistání jsou v zásadě dvojí: vizuální a přístrojová. Vizuální přiblíţení 

jsou prováděna bez pouţití radionavigačních pomůcek a za dodrţení správného postupu. 

Pro přístrojové přiblíţení na přistání je nutné pouţití radionavigačních pomůcek, které 

umoţňují pilotovi se vektorovat do směru dráhy v pouţívání. Probíhá od bodu počátečního 

přiblíţení, přes bod středního přiblíţení a konečného přiblíţení aţ do bodu nezdařeného 

přiblíţení.  

Podle druhu navigačního zařízení se dělí přiblíţení na přesná přístrojová (ILS) a 

přístrojová (VOR, NDB), podle směru trati konečného přiblíţení na přímá, vyosená a 

přiblíţení okruhem. Princip zařízení ILS poskytuje přesné informace o okamţité poloze 

letadla vzhledem k referenční trajektorii, vytvořené dvěma majáky pomocí 

směrového rádiového signálu Při konečné fázi přiblíţení. ILS je definován jako „přesný“ 

přistávací systém, Skládá se z kurzového majáku LOC a sestupového majáku GS. 

Pro letiště Přerov bude plně dostačovat ILS na CAT I tj. do 60m rozhodnutí nad RWY 

při dráhové viditelnosti min 550m. Dále je vhodné tento systém doplnit o dálkoměrný 

systém DME v součinnosti se systémem radiových návěstidel MKR. Tím bude zajištěno 

dostatečně přesné přístrojové přiblíţení navíc doplněno dalšími systémy pouţívaných při 

přiblíţení a přistání. Systémy MKR a DME byly popsány v kapitole 5.6. Radionavigační 

prostředky. 

Pro zabezpečení provozu TWR bude nutné vybudovat novou trafostanici pro oddělení 

stávajícího systému rozvodů elektrické energie mezi civilní a vojenskou částí. Veškeré 

elektrické rozvody letiště budou na tuto trafostanici připojeny. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio
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Obr. 6.11 – Instrument Landing System (ILS) se systémem návěstidel MKR [30] 

 

6.6 Letištní provozní služby 

 

Odbavení cestujících 

 

Pro odbavení cestujících je nezbytně nutné mít vybudovánu odbavovací budovu tzv. 

terminál. Poţadavky na odbavovací budovy vycházejí z koncepce jejich technického řešení 

a z hlediska bezpečnostních poţadavků, které jsou na ně kladeny v poslední době. 

Vzhledem k umístění odbavovací budovy v prostoru letiště jsou rozhodující následující 

body:  

- Návaznost terminálu na odbavovací plochu, 

- Návaznost terminálu na komunikace a parkoviště, 

- Co nejkratší pěší vzdálenosti cestujících při příletu a odletu, 

- Informovanost cestujících po dobu odbavovacího procesu, 

- Oddělení cestujících ze schengenského a neschengenského prostou, 

- Oddělení transferovaných a tranzitních cestujících, 

- Dostatečná kapacita všech prostor terminálu. 

 

Terminál na letišti Přerov by měl být schopen pojmout 150 cestujících s moţností 

dalšího kapacitního navýšení. Navrhuji, aby terminál byl řešen jako jednoúrovňový 
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s moţností rozšíření na dvouúrovňový. Mimo jiné navrhuji nakoupit autobus pro převoz 

cestujících v případě, ţe letadlo se bude nacházet ve velké vzdálenosti od odbavovacího 

terminálu. 

Před samotným terminálem bude nutno vybudovat parkoviště. Členění parkoviště 

navrhuji následovně. Nejblíţe terminálu umístit místa vyhrazená pro vozidla taxisluţby, za 

nimi pak místa pro zájezdové autobusy a jako poslední parkoviště pro osobní vozidla. Jeho 

kapacita by měla poskytovat parkovací místa pro 150 vozidel. 

 

Technické odbavení letadel 

 

V současnosti prakticky neexistuje vybavení, které by bylo přímo v majetku 

společnosti Regionální letiště Přerov. Proto je nutné nakoupit veškerou zabezpečovací 

techniku. 

Technické odbavení letadel spočívá v zaručení nepoškození letadla při jeho 

manipulaci, zajištění vysoké spolehlivosti odbavení a hlavně zkrácení celkových časů na 

odbavení. Dnešního vysokého standardu lze dosáhnout za vynaloţení vysokých nákladů na 

pořízení moderních technologií pouţívaných při odbavení letadel. 

Odbavovací proces se skládá z řady vysoce specializovaných činností. Pro jejich 

zabezpečení je rozhodující profesionalita pracovníků odbavení a technické vybavení 

letiště. Je moţné proces odbavení rozdělit do tří kategorií: 

 

- S vyuţitím v co největší míře vlastních technických prostředků letadla, 

- Klasický způsob odbavení s vyuţitím mobilních technických prostředků, 

- Odbavovací plochy se zabudovaným vybavením bez mobilních prostředků. 

 

Výše uvedené způsoby je moţné mezi sebou kombinovat podle odbavovaného typu 

letadla, intenzity vyuţívaného stání, kapacity letiště, typu linky a letu a podle rozsahu 

odbavení. 

Pro kategorii letadel 4C, kde se počítá s provozem letadel typu Boeing 737 a Airbus 

A320 a pro daný typ letiště jako je Přerov s předpokládaným převládajícím charterovým 

provozem počítám s vyuţitím klasického odbavení, jako bylo uvedeno výše. Charterové 

lety obvykle vyţadují minimální poţadavky na obsluhu a veškeré zabezpečení se snaţí 

realizovat pomocí vlastního vybavení letadla 
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Mezi nejnutnější prostředky, které je nutno v první řadě přesto nakoupit navrhuji: 

 

- Mobilní zdroj elektrické energie, 

- Mobilní schody, 

- Cisternu na LPH, 

- Techniku pro dopravu zavazadel, 

- Techniku pro odstranění námrazy, 

- Techniku pro zabezpečení zimního provozu. 

V delším časovém horizontu ve výhledu na pravidelné linky doplnit toto vybavení o 

mobilní klimatizační jednotku, jednotku plnění pitné vody a jednotku čištění WC. 

 

 

 

Obr. 6.12 – Mobilní nástupní schody [28] 

 

 

Obr. 6.13 – Cisterna LPH [33]  
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6.7 Ochrana letiště 

 

V rámci plnění Národního bezpečnostního programu musí mít letiště zpracován svůj 

vlastní Letištní bezpečnostní plán. Jedná se o celé spektrum bezpečnostních opatření 

vedoucích k prevenci protiprávních činů. Ve vztahu k letišti se jedná o zabezpečení 

perimetru, vymezení prostorů veřejných, neveřejných prostor a bezpečnostních prostor 

uvnitř perimetru letiště, vytvoření krizového plánu, zavedení kontrol. 

Jak jiţ bylo uvedeno v analýze, tak musí dojít k výstavbě úplně nového systému 

oplocení a vstupních bran, které budou plnit nové bezpečnostní standardy. Plánované 

oplocení je uvedeno v příloze B. Dále je letiště rozděleno dle následujícího klíče: 

 

Veřejný prostor letiště (Landside) 

Veřejný prostor letiště je provozovatelem určená část letiště, která vymezuje prostory 

letiště přístupné veřejnosti. Do této oblasti patří veškeré budovy a prostory vně oplocení 

letiště a část odbavovací haly. Tento prostor je oddělen kontrolovanými vstupy do 

neveřejného prostoru a vyhrazeného bezpečnostního prostoru (SRA). Do veřejného 

prostoru lze vstupovat a vyjíţdět zpravidla bez omezení. 

 

Neveřejný prostor (Air Side) 

Neveřejný prostor je provozovatelem letiště určená letiště, který zahrnuje pohybové a 

odbavovací plochy, k nimţ je přístup blokován osobní kontrolou. Je určen to pro činnosti 

související s odbavením letadel, zboţí, cestujících a jejich zavazadel, pozemní obsluhu a 

údrţbu letadel a dalších činností. Zahrnuje provozní plochy, pohybové plochy a technické 

budovy. 

 

Vyhrazený bezpečnostní prostor SRA 

Provozovatelem vymezená část neveřejného prostoru letiště, do níţ je kontrolován 

přístup pro zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Oblast zahrnuje 

všechny prostory pro odlet cestujících, prostor v okolí odbavovaného letadla, prostory pro 

třídění a nakládku zavazadel a další. Vstup do této oblasti je dovolen pouze osobám s 

platnými palubními lístky a personálu, který má bezpečnostní školení umoţňující vstup do 

SRA. Na kontrolu a povolování vstupu do této oblasti dohlíţí ostraha. 

Stráţní sluţba letiště má za úkol zabránit nedovolené činnosti v prostoru letiště. Z 

hlediska časového je ochrana vzletové a přistávací dráhy prováděna nepřetrţitě celých 24 

hodin včetně perimetru letiště.  
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Záchranná a požární služba 

 

Hlavním cílem záchranné a poţární sluţby je záchrana ţivotů při letecké nehodě nebo 

incidentu na letišti nebo v jeho blízkém okolí. Úroveň poskytované ochrany na letišti pro 

záchrannou a poţární sluţbu musí odpovídat kategorii letiště. Ta je stanovena předpisem 

L 14 – Letiště. Pro letiště Přerov záchranná a poţární sluţba musí být schopna poskytnout 

úroveň CAT 6. Úroveň CAT 6 definuje, ţe je nutné mít k dispozici dvě zásahová vozidla. 

Umístění záchranné a poţární sluţby navrhuji do stávajícího objektu v blízkosti TWR. 

Z tohoto místa je rovněţ zajištěn tříminutový zásahový čas od vyhlášení poplachu do všech 

míst provozované RWY. 

 

 

Obr. 6.14 – Požární vůz [39] 

 

6.8 Ochranná pásma letiště Přerov 

 

Pro prevenci znehodnocení stavby letiště je nutné mít vyhlášena ochranná pásma. Ta 

vymezují prostor v okolí letiště, na kterých není moţné nebo jen s výjimkou stavebního 

úřadu ÚCL realizovat stavební činnost. Projekt ochranných pásem pro letiště Přerov je 

zpracován, ale ochranná pásma nebyla doposud vyhlášena vzhledem k majetkovým 

poměrům na LKPO. Navrhuji, aby co nejdříve po převedení letiště do majetku 

Olomouckého kraje bylo ze strany civilního provozovatele letiště poţádáno o vyhlášení 

ochranných pásem na místním příslušném stavebním úřadě.  
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6.9 Varianta rozvoje letiště Přerov v severní části 

 

Varianta rozvoje letiště Přerov v severní části (dále jen Přerov – Sever) je zpracována 

pro případ, ţe AČR si ponechá část jiţní části letiště, kde se nachází převáţná část 

pohybových ploch. Varianta Přerov – Sever vyuţívá betonovou RWY jako hlavní provozní 

pohybovou plochu letiště, dále pak ze stávajících pohybových ploch vyuţít jen TWY E. 

TWY F je dlouhodobě mimo provoz. Severní část letiště dále nabízí moţnost vyuţít ze 

stávajících ploch ještě APN NORTH. Budovy potenciálně moţné k vyuţívání společností 

Regionální letiště Přerov, a.s. jsou budovy po VÚ 4574, 23. zVrL „Edvarda Beneše“. 

Jedná se jak o administrativní budovy, tak i o budovy 52. LOZ, kde probíhala údrţba 

letecké techniky. Dále se v severní části letiště nachází 11 ÚLů. 

Mimo těchto nabízených ploch se nabízí varianta vybudování zcela nové provozní části 

letiště, kde by byla umístěna APN, odbavovací terminál, administrativní a provozní 

budova. Toto řešení umoţňuje efektivně rozmístit zmíněné plochy a budovy z hlediska 

provozního na LKPO. Umístění takto navrhované provozní části plánuji umístit mezi 

RWY a TWY F na úrovni TWR. 

Po zváţení budoucích provozních aspektů se jako perspektivní více hodí druhá 

varianta. Proto navrhuji začít výstavbou zcela nové TWY, APN, odbavovacího terminálu a 

dalších budov v prostoru mezi RWY a TWY F na úrovni TWR, které budou odpovídat 

kategorii 4C. 

 

APN 

Navrhovaná APN by měla být schopna pojmout 2 aţ tři letadla typu Boeing 737 nebo 

Airbus A320. Velikost takové plochy by měla mít rozměry 130 x 80m. Označení této APN 

vzhledem k jejímu umístění na LKPO navrhuji APN CENTER. 

Další plánovanou APN pro pouţívání je část APN WEST. Dále navrhuji vyuţít i 

APN NORTH. Na ní navrhuji zřídit heliport a stání pro letadla kategorie 2B. Dále navrhuji 

zřídit druhou APN v prostoru před bývalou 52. LOZ rovněţ pro kategorii letadel 2B. 

V tomto případě bude nutné provést přeznačení APN na APN NORTH 1 a 

APN NORTH 2. APN NORTH 2 je plocha před bývalou 52. LOZ. 
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TWY 

APN CENTER bude s RWY spojen pouze jednou TWY splňující poţadavky kategorie 

4C. Jejím úkolem bude pouze spojit RWY a APN CENTER. Letadla pojíţdějící na místo 

vzletu nebo z místa přistání budou vyuţívat jako TWY hlavní RWY. Z hlediska hustoty 

předpokládaného provozu dostačující. Označení této TWY navrhuji TWY G. 

Aby bylo moţné vyuţívat APN WEST letadly kategorie 4C, tak bude nutno TWY A 

rozšířit na odpovídající šířku a geometricky přizpůsobit dle poţadavku předpisu. TWY E 

navrhuji nechat v dosavadním stavu, který splňuje poţadavky kategorie letadel 2B. 

Navrhovaná varianta umoţňuje rozšíření sítě TWY o moţnost spojit TWY E 

s APN CENTER a dále rozšířit síť TWY na stranu od APN CENTER k TWY F. Tento 

návrh nedoporučuji v dohledné době realizovat. Počítám s ním pouze do budoucího 

výhledu. 

 

Odbavovací terminál, provozní budovy, parkoviště, dopraví napojení 

Navrhovaná kapacita terminálu je 150 osob. Parkoviště pro počet 150 vozidel a 

zaměstnanecké parkoviště pro 30 vozidel. Z obr. 6.15 vyplývá, ţe jako dopravní 

komunikaci navrhuji pouţít TWY F. Tato TWY je přímo napojena na silniční síť a 

výhodou je blízkost napojení na plánovanou dálnici D1. 

 

Zhodnocení letiště Přerov – Sever 

Navrhovaná varianta je z provozního hlediska výhodná z důvodu velmi dobrého 

napojení na silniční a dálniční síť ČR. Silnou stránkou navrhované varianty je moţnost 

vyprojektovat provozní část letiště s ohledem na jeho provozní charakteristiky. 

Nevýhodou je nutnost úplně nové výstavby pohybových ploch, které uvedenou 

variantu více prodraţí. 
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Obr. 6.15 – Varianta č. 1 - LKPO – Sever [45] 

(Větší náhled v příloze E) 

 

 

Legenda 

 

Odbavovací terminál 

Administrativní budova a provozní budova 

Budova s provozní technikou 

Budova údrţby letadel 

Příjezdové komunikace a parkoviště 

APN a TWY 

Hlavní RWY 

Vedlejší RWY 

Oplocení 
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6.10 Varianta rozvoje letiště Přerov v jižní části 

 

Varianta rozvoje letiště Přerov – v jiţní části (dále jen Přerov – Jih) je zpracována pro 

případ, ţe AČR předá celé letiště do majetku Olomouckého kraje. Varianta zahrnuje 

všechny provozní pohybové plochy. Proto poskytuje moţnost vyuţití pohybových ploch v 

daleko větší míře, neţ u předchozí varianty. V části letiště Přerov – Jih se nachází 21 Úlů. 

 

APN 

V jiţní části letiště se nacházejí tři odbavovací plochy, z nichţ dvě pouţít pro 

odbavování letadel kategorie 4C. Jsou to plochy APN WEST a APN EAST. Obě jsou 

charakteristické svojí rozlohou a umoţňují stání pro několik letadel typu Boeing 737 nebo 

Airbus A320 současně. Jako hlavní odbavovací plochu navrhuji zvolit APN EAST 

s ohledem na směr orientace přístrojové RWY a dobrzdění přistávajícího letadla na 

pojíţděcí rychlost. APN WEST lze vyuţívat jako odloučené stání letadel či jako místo pro 

letadla přepravující letecký náklad. Na APN MIDDLE navrhuji zřídit heliport. Jako 

v předchozí variantě navrhuji postupovat shodně v případě APN NORTH. 

 

TWY 

Do varianty Přerov-Jih spadají TWY A, TWY B, TWY C, TWY D, TWY T. Pro 

provoz budou muset být ze všeho nejdříve opraveny a upraveny na kategorii 4C TWY A, 

TWY C a TWY D. V blízkosti TWY na jiţní části letiště se nachází ÚLy. Ty přímo 

nezasahují do pásu TWY, ale po konzultaci s pracovníkem ÚCL je nutné tyto ÚLy buď 

vhodně označit, nebo odstranit. Jelikoţ je předpoklad jejich výškové zasahování do 

přechodové roviny TWY. 

 

Odbavovací terminál, provozní budovy, parkoviště, dopravní napojení 

Navrhovaná kapacita terminálu je 150 osob. Parkoviště pro počet 150 vozidel a 

zaměstnanecké parkoviště pro 30 vozidel. Nevýhodou této části je, ţe je plánována ve 

vojenské části letiště. Proto bude nutné vést jednání o převod i těchto pozemků spolu 

s letištěm.  

Varianta letiště Přerov – Jih sice poskytuje ve velké míře vyuţít stávajících 

pohybových ploch, ale z hlediska dopravního napojení sloţitější jako předešlá varianta. 

Napojení na dálniční síť ČR bude muset být v tomto případě realizováno přes obec Bochoř, 

město Přerov a teprve odtud na plánovanou dálnici D1. 
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Zhodnocení letiště Přerov - Jih 

Silnou stránkou navrhované varianty je moţnost vyuţití potenciálu stávajících TWY a 

APN. Lze tyto pohybové plochy uschopňovat podle aktuální potřeby letiště Přerov. 

Nevýhodou této varianty je horší dopravní dostupnost a nutnost vyřešení majetkových 

poměrů pod plánovaným odbavovacím terminálem a dalším zázemím. Dalším zdánlivým 

problémem se zdají ÚLy. 

 

 

Obr. 6.16 – Varianta č. 2 – LKPO – Jih [45] 

(Větší náhled v příloze F) 

Legenda 

 

Odbavovací terminál 

Administrativní budova a provozní budova 

Budova s provozní technikou 

Budova údrţby letadel 

Příjezdové komunikace a parkoviště 

APN a TWY 

Hlavní RWY 

Vedlejší RWY 

Oplocení  
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7 Zhodnocení cílů 

 

Na základě provedené analýzy jsem dospěl k závěru, ţe letiště Přerov bude moţné 

transformovat do civilní podoby a přijímat letadla kategorie 4C. Pro uskutečnění plánu 

transformace je stěţejním prvkem jeho převod do majetku Olomouckého kraje. 

Z technického a provozního hlediska brání zavedení civilního provozu řada nedostatků, 

které je nutné pro získání osvědčení provozovatele letiště v dané kategorii vyřešit. 

Základní opatření zjištěná analýzou vedoucí k nápravě nedostatků jsou zpracována 

v řešení diplomové práce. Opatření se týkají zejména opravy a úpravy stávajících 

pohybových ploch, obnovení či nové vybudování vizuálních navigačních značek, značení a 

světelných návěstidel CAT I, vybavení letiště odpovídajícími radionavigačními prostředky, 

které budou splňovat limity pro kategorii letiště CAT I. Dále pak vyřešit poskytování 

letištních sluţeb a ochrany letiště a vyhlásit ochranná pásma leteckých staveb. Během 

vzniku diplomové práce nebyly vyřešeny majetkové vztahy na letišti Přerov. Proto jsem 

v návrhu postupoval ve dvou rovinách řešení v umístění provozní části letiště. Kaţdá 

varianta vycházela z předpokládaného přerozdělení letištní plochy mezi Olomoucký kraj a 

MO ČR. Jako více perspektivní variantu letiště Přerov z hlediska provozního doporučuji 

variantu letiště Přerov – Jih. 

Po aplikaci opatření ve výše uvedených bodech na zpracované varianty letiště Přerov 

bude moţné na zmíněném letišti začít trvale provozovat letadla kategorie 4C.  
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8 Závěr 

 

Za posledních 25 let bylo v rámci České republiky transformováno na 8 vojenských 

letišť, ať uţ do podoby, která vyhovuje pouze všeobecnému letectví či do podoby, který 

umoţňuje provoz moderních dopravních letadel. V době zadání diplomové práce letiště 

Přerov bylo vojenskou leteckou základnou AČR pouze s vojenským provozem, avšak 

během prací na diplomové práci bylo schváleno jako civilní letiště. Samotné převedení 

vojenského letiště na civilní nevyřešilo otázku provozování letadel kategorie 4C. 

Práce přináší pohled na rozdílnost provozních charakteristik a technické provedení 

vojenského a civilního letiště. Zaměřuje se na transformaci vojenské letecké základny a 

zabývá se zavedením řady opatření, po jejichţ aplikaci na navrhované varianty letiště bude 

moţné začít pravidelně provozovat letadla kategorie 4C na letišti Přerov.  

Práce prokázala, ţe dosáhnout cíleného stavu letiště pro kategorii letadel 4C je moţné.  
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