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platný od 1. ledna 2021 

RC letiště (sportovní prostor) je na pozemku Města Hradec Králové a jeho povoz je 
kontrolován Policií České republiky a Městskou policí Hradec Králové (tel. 156 a 
158). Plocha je pronajata JUNIORKLUBU Hradec Králové, jehož členové organizují 
a řídí prezentační a tréninkové lety, zodpovídají za dodržení zásad bezpečnosti 
létání a dodržení nenarušitelnosti soukromí a majetku obyvatel v blízkém okolí.  

Kontaktní osoba:  Mgr. Václav KOHOUT, předseda Juniorklubu, tel. 776 278 544 

                                 Ing. Karel Drye, garant Rc letiště U Terna 

Parkování vozidel: pouze ve vyhrazeném prostoru – nad severní hranou RC plochy 
(viz mapka). Příjezd i odjezd jen po asfaltové ploše.  

 

Pravidla pro létání:  

� Postavení pilota (pilotů) je na delší (severní) hraně RC letiště – blíže k silnici (viz 
mapka).  

� na RC letišti mohou létat všichni řádně organizovaní členové Juniorklubu HK, 
kteří jsou současně členy Svazu modelářů ČR a zaplatili roční členské 
příspěvky. K létání je třeba modely vybavit evidenčním číslem majitele 
(licencí) a číslem Svazu modelářů ČR!. 

� NOVĚ: Maximální letová výška modelů v prostoru Rc letiště je 100 metrů nad 
terénem, za její dodržování zodpovídá provozovatel letiště. V případě průletu 
letounu nad prostorem modelářského letiště omezí jeho provozovatel včas 
výšku letu modelů pod hladinu 20 m (viz Koordinační dohoda). 

� NOVĚ: V případě, že na letišti Hradec Králové bude organizována letecká 
akce, pro kterou bude NOTAMem vyhlášeno omezení, tuto informaci LSHK a.s. 
předá emailem kontaktním osobám Juniorklubu Hradec Králové. 

� návštěvníci (neorganizovaní RC modeláři) mohou létat POUZE za přítomnosti a 
se souhlasem přítomného člena Juniorklubu a při splnění těchto podmínek: 

o seznámí se s platným Letovým řádem a budou ho respektovat, 

o zanechají platný kontakt (adresu, případně SPZ, č. vysílacího kanálu), 

o budou se plně se řídit pokyny vedoucího létání, který má právo vykázat 
návštěvníka z RC letiště při hrubém porušení pravidel a projevech nekolegiality, 

o za hosta některého ze členů Juniorklubu odpovídá daný člen klubu a je na 



jeho rozhodnutí, zda bude návštěvě prominut letový poplatek či nikoliv,  

� pokud pilot používá vysílač v pásmech 35 a 40 MHz, označí kolíčkem na 
přehledové tabuli číslo vysílacího kanálu, 

� členové Juniorklubu mají právo i povinnost organizovat létání tak, aby nebylo 
ohroženo zdraví a majetek zúčastněných lidí a okolních obydlí, 

� vedoucí létání (nebo jiný člen klubu) dohodne s RC piloty letové pořadí, 

� RC asfaltová plocha je určena pouze k rolování, vzletu a přistání,  

� příprava modelu a jeho pozemní zkoušky musí modelář provádět tak, aby 
nebylo ohroženo zdraví a majetek modelářů a případných diváků, 

� letový prostor: směrem západním (louka směrem na město HK), východním 
(pole směrem k Třebechovicím), jižní (směrem k Orlici), 

� STRIKTNĚ ZAKÁZANÝ LETOVÝ PROSTOR: směr k obydlí u silnice (za hlavu pilota-
viz mapka) 

� modelář před přistáním modelu výrazně upozorní ostatní létající kolegy,      

� modelář – začátečník – nesmí létat bez dozoru zkušených kolegů. 

Tréninkové lety: modely se spalovacími motory pondělí až pátek 08:00 – 20:00 
hod., sobota a neděle 09:00 – 20:00 hod., elektrolyty bez omezení. 

Letový řád byl inovován do současné podoby v květnu 2021. 

  

 
 


