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Vyřizuje: Kateřina Deličová | Telefon: +420 605 226 480 | E-mail: katerina.delicova@lkmh.cz  

v Mnichově Hradišti dne 16. srpna 2020 

Věc: Oznámení o plánovaném testování mobilního osvětlení dráhy na letišti Mnichovo Hradiště 

 

Vážený pane starosto, 

 

provozovatel veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště si Vám dovoluje oznámit, že  

od posledního srpnového týdne po dobu cca jednoho měsíce bude na letišti, respektive na jeho nezpevněné 

(travnaté) dráze probíhat testování mobilního systému návěstidel “MoLiS” vyvinutého společností TRANSCON 

ELECTRONIC SYSTEMS  ve  spolupráci s VUT v Brně za podpory Technologické agentury České republiky, které 

má primárně sloužit k zabezpečení provozu po soumraku na nepřístrojových vzletových a přistávacích drah na 

menších letištích (s délkou dráhy do 1 200 m), kde není dostupná dostatečná infrastruktura pro stacionární 

osvětlení, případně též jako záložní světelná soustava. 

 

V průběhu testování bude upraven letový provoz tak, že bude probíhat i po konci publikované provozní doby 

letiště (17:00 místního času), respektive po konci občanském soumraku. Jako provozovatel letiště jsme 

pochopitelně velmi potěšeni možností účastnit se takto významného projektu v oblasti aplikovaného výzkumu 

a inovací, přesto k němu přistupujeme zodpovědně a věříme, že taková příležitost může být zajímavá i pro region 

a jeho občany. Právě s ohledem na obyvatele a jejich životní komfort jsme ale přistoupili k dočasné úpravě 

provozu zodpovědně a z důvodu zachování co nejnižší hlukové zátěže okolních obcí jsme noční provoz v době 

testování omezili do 22:00 hod. pro pohyb letadel po letištním okruhu a pro občasné jednotlivé přílety či odlety 

do 23:00 hod.  

 

Instalace i samotný provoz jsou koordinovány s Úřadem pro civilní letectví a publikovány budou na webových 

stránkách letiště a v příslušných veřejně dostupných letištních publikacích. Přesto považujeme za vhodné Vás  

s tímto včas seznámit, abychom předešli případným nedorozuměním a nevyvolali dojem, že provádíme 

neohlášené a neprojednané trvalé úpravy provozu letiště. 

 

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů jsme Vám k dispozici. Pokud byste měl Vy, případně kdokoliv  

z členů zastupitelstva obce zájem si systém mobilního osvětlení letiště prohlédnout, nabízíme Vám tuto možnost 

po předchozí domluvě. 

 

Přeji Vám příjemný zbytek léta.  

 S pozdravem, 

                                                                    Kateřina Deličová, členka představenstva 

Adresát: 

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. 

starosta 

Městský úřad Mnichovo Hradiště 

Masarykovo náměstí 1 

295 21 Mnichovo Hradiště 
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