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LKPR AD 2.21 POSTUPY PRO OMEZENÍ HLUKU

LKPR AD 2.21 NOISE ABATEMENT
PROCEDURES

2.21.1

2.21.1

OMEZENÍ LETŮ

FLIGHT RESTRICTIONS

2.21.1.1
Letadla certifikovaná dle ICAO Annex 16/I,
část II, Hlava 2 nebo letadla bez certifikace dle ICAO
Annex 16/I, část II

2.21.1.1
Aircraft certified in accordance with ICAO
Annex 16/I, Part II, Chapter 2 or aircraft without
certification in accordance with ICAO Annex 16/I, Part II

2.21.1.1.1 Vzlety a přistání nejsou povoleny.

2.21.1.1.1 Take-offs and landings are not permitted.

2.21.1.2
Letadla certifikovaná dle ICAO Annex 16/I,
část II, (mimo Hlavy 2)

2.21.1.2
Aircraft certified in accordance with ICAO
Annex 16/I, Part II, (with exception of Chapter 2)

2.21.1.2.1 Vzlety a přistání letadel s MTOW větší než 45 t
s výjimkou letadel, která byla zařazena do seznamu
povolených typů letadel pro noční provoz, nejsou v době od
2100 (2000) do 0500 (0400) povoleny.

2.21.1.2.1 Take-offs and landings of aircraft with MTOW
greater than 45 t except aircraft included in the list of aircraft
types permitted for night operation are not permitted from
2100 (2000) to 0500 (0400).

2.21.1.2.2 Vzlety a přistání letadel o MTOW větší než 45 t,
zařazených do seznamu povolených typů letadel pro noční
provoz v době od 2100 (2000) do 0500 (0400) jsou povoleny.
Konkrétní letadlo musí navíc splňovat kritéria pro zařazení do
jedné z hlukových kategorií 1 až 9 dle GEN 4.1.1.4. Počet
plánovaných letů je omezen provozním omezením pro noční
provoz.

2.21.1.2.2 Take-offs and landings of aircraft with MTOW
greater than 45 t which are listed in the list of aircraft types
permitted for night operation from 2100 (2000) to 0500 (0400)
are permitted. Each particular aircraft is obliged to comply
with standards for being listed in one of noise categories from
1 to 9 in accordance with GEN 4.1.1.4. The number of
planned flights is restricted by traffic regulation for night
operation.

2.21.1.2.3 Vzlety a přistání letadel o MTOW menší nebo
rovné 45 t, jsou v době od 2100 (2000) do 0500 (0400)
povoleny. Konkrétní letadlo musí navíc splňovat kritéria pro
zařazení do jedné z hlukových kategorií 1 až 9 dle
GEN 4.1.1.4. Počet plánovaných letů je omezen provozním
omezením pro noční provoz.

2.21.1.2.3 Take-offs and landings of aircraft with MTOW
less or equal to 45 t are permitted from 2100 (2000) to 0500
(0400). Each particular aircraft is obliged to comply with
standards for being listed in one of noise categories from 1 to
9 in accordance with GEN 4.1.1.4. The number of planned
flights is restricted by traffic regulation for night operation.

2.21.1.2.4 Výjimku pro letadla, která splňují kritéria pro
zařazení do jedné z hlukových katogorií 1 až 9 dle
GEN 4.1.1.4., ale která nejsou zařazena v seznamu
povolených typů letadel pro noční provoz, může na základě
žádosti provozovatele letadla udělit pouze provozovatel
letiště. V žádosti provozovatel letadla doloží dokumenty dle
GEN 4.1.1.4. Žádost musí být zaslána na adresu dle
GEN 4.1.1.4.5.

2.21.1.2.4 Exemption for aircraft which comply with
standards for being listed in one of noise categories from 1 to
9 in accordance with GEN 4.1.1.4, which are not listed in the
list of aircraft permitted for night operation, can by granted
only by the aerodrome operator upon the aircraft operator
request. The aircraft operator shall append the documents
according to GEN 4.1.1.4 to the request. The request shall be
send to address according to GEN 4.1.1.4.5.

SEZNAM POVOLENÝCH TYPŮ LETADEL PRO NOČNÍ
PROVOZ (letadla dle IATA code)

LIST OF AIRCRAFT PERMITTED FOR NIGHT
OPERATION (aircraft IATA code)

141, 142, 143, 146, 14F, 14X, 14Y, 14Z, 318, 319, 31N, 320, 321, 32A, 32B, 32C, 32D, 32N, 32Q, 332, 333, 342, 343, 345,
346, 359, 380, 388, 717, 734, 735, 736, 738, 739, 73C, 73E, 73G, 73H, 73J, 73W, 7M7, 7M8, 7M9, 7S8, 74H, 74N, 752, 753,
75M, 75T, 75W, 763, 764, 76W, 772, 773, 77L, 77W, 783, 788, 789, AB6, AR1, AR7, AR8, ARJ, CCX (jen jedna verze nad/only
one version over 45t MTOW), CS1, CS3, E90, E95, GJ6, SU1, SU7, SU9.
2.21.1.3

Zpoždené vzlety a přistání

2.21.1.3

Delayed arrivals and departures

2.21.1.3.1 Provedení zpožděných vzletů a přistání letadel je
povoleno do 2200 (2100).

2.21.1.3.1 The execution of delayed departures and arrivals
of aircraft is permitted till 2200 (2100).

2.21.1.3.2 Provedení zpožděných vzletů a přistání letadly,
která jsou definována v bodech 2.21.1.2.2, 2.21.1.2.3 a
2.21.1.2.4 je povoleno H24.

2.21.1.3.2 The execution of delayed departures and arrivals
of aircraft which are specified in para 2.21.1.2.2, 2.21.1.2.3
and 2.21.1.2.4 is permitted H24.
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2.21.1.4
pro:
-

-

-

-

-

AIP

PRAHA/Ruzyně

Pravidla pro omezení nočních letů neplatí

2.21.1.4
apply to:

letadla, která se vrátí na letiště pro poruchu nebo
meteorologickou situaci a letadla nucená provést
nouzové přistání;
lety, které dokončují, nebo navazují na přerušený let z
důvodu návratu pro poruchu nebo meteorologickou
situaci na letiště PRAHA/Ruzyně a z důvodu nuceného
nouzového přistání;
lety, za účelem dopravy hlav států a vlád, členů královské
rodiny a ministrů na jejich pracovních cestách;

-

lety, za účelem pátrání a záchrany, autorizované
kompetentním orgánem RCC;
letadla provádějící lety letecké záchranné služby, včetně
sekundárních a repatriačních letů a lety bezprostředně
související se záchranou lidského života;
letadla Úřadu pro civilní letectví;
lety, které jsou uskutečněny výhradně za účelem kontroly
nebo ověřování zařízení, používaných nebo určených k
použití jako pozemní navigační zařízení, s výjimkou letů
sloužicích k přemístění letadel, provádějících tuto činnost.

-

-

-

-

-

CZECH REPUBLIC

The rules for night flight restrictions do not

aircraft returning to the aerodrome due to a failure or
meteorological conditions and aircraft forced to carry out
an emergency landing;
flights finishing or extending interrupted flight due to a
forced return caused by a failure or meteorological
conditions to the PRAHA/Ruzyne Airport and due to an
emergency landing;
flights for the purpose of transport of heads of states and
governments, royalty and ministers on their official
missions;
flights for purposes of search and rescue authorized by
RCC unit;
aircraft conducting air rescue service flights including
secondary and repatriation flights and flights directly
related to human life rescue;
Civil Aviation Authority flights;
flights carried out solely for the purpose of checking or
verifying equipment used or intended for use as ground
navigation aid, except flights for the purpose of relocating
aircraft carrying out such an activity.

2.21.1.5
Výcvikové lety v době od 2100 do 0500
(2000-0400) nejsou na LKPR povoleny.

2.21.1.5
The training flights are not permitted from 2100 to
0500 (2000-0400) at the AD LKPR.

2.21.2

PREFERENCE DRÁHOVÉHO SYSTÉMU A
OMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH RWY

2.21.2

RUNWAY SYSTEM PREFERENCE AND
RESTRICTION OF PARTICULAR RWY’S

2.21.2.1
pořadí:

RWY v používání se určuje v následujícím

2.21.2.1
order:

RWY in use will be determined in following

RWY 24

RWY 24

RWY 06

RWY 06

RWY 30

RWY 30

RWY 12

RWY 12

2.21.2.2

RWY 12

2.21.2.2

RWY 12

2.21.2.2.1 V době od 0500 do 2100 (0400-2000) jsou vzlety
proudových letadel o MTOW větší než 7 t zakázány, s
výjimkou dle 2.21.2.4 a 2.21.2.5.

2.21.2.2.1 In time from 0500 to 2100 (0400-2000)
departures of jet aircraft with MTOW more than 7 t are
prohibited with the exception according to 2.21.2.4 and
2.21.2.5.

2.21.2.2.2 V době od 2100 do 0500 (2000-0400) jsou vzlety
a přistání letadel zakázány, s výjimkou dle 2.21.2.4 a
2.21.2.5.

2.21.2.2.2 In time from 2100 to 0500 (2000-0400)
departures and arrivals of aircraft are prohibited with the
exception according to 2.21.2.4 and 2.21.2.5.

2.21.2.3

2.21.2.3

RWY 30

RWY 30

2.21.2.3.1 V době od 0500 do 2100 (0400-2000) jsou
přistání letadel o MTOW větší než 7 t zakázána, s výjimkou
dle 2.21.2.4 a 2.21.2.5.

2.21.2.3.1 In time from 0500 to 2100 (0400-2000) arrivals of
aircraft with MTOW more than 7 t are prohibited with the
exception according to 2.21.2.4 and 2.21.2.5.

2.21.2.3.2 V době od 2100 do 0500 (2000-0400) jsou vzlety
a přistání letadel zakázány, s výjimkou dle 2.21.2.4 a
2.21.2.5.

2.21.2.3.2 In time from 2100 to 0500 (2000-0400)
departures and arrivals of aircraft are prohibited with the
exception according to 2.21.2.4 and 2.21.2.5.

2.21.2.4

2.21.2.4

Výjimky pro stanovení dráhy v používání

Exceptions for determination of RWY in use

Ustanovení 2.21.2.2 a 2.21.2.3 neplatí v případech, jestliže
pro RWY 06/24 platí alespoň jedno z následujících:

Items 2.21.2.2 and 2.21.2.3 are not in force in case of one of
the following items is valid for RWY 06/24:

-

-

RWY 06/24 je mimo provoz;
není v provozu ILS pro příslušnou RWY;
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RWY 06/24 is out of service;
ILS for the appropriate RWY is out of service;

