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Naše značka/Our Ref.: n/a                                   Dne/Date: 16. 6. 2022 

 

Zveřejnění poskytnuté informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
Společnost Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 282 44 532, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14003 (dále jen „Povinný subjekt“) 
obdržela dne 5. 6. 2022 žádost o poskytnutí informací (dále jen „Žádost o informace“) dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 
svobodném přístupu k informacím V souladu s úst. § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím 
povinný subjekt zveřejňuje poskytnutou informaci včetně znění žádosti o její poskytnutí. 

 

Žádost: 

„zajímal by mě seznam prací na hlavní ranveji - od května je uzavřena a rád bych se dozvěděl, co přesně se na ní 

opravuje. Prosím o zaslání položkového harmonogramu prací, včetně jejich výkonu během dne/noci, a to od  

1. do 30. května 2022.“. 

 
Poskytnutá informace: 

 

V termínu 28. 3. 2022 08:00 LT – 1. 7. 2022 15:00 LT probíhají v rámci uzávěry RWY 06/24 a s ní souvisejících 

uzávěr k dráze přilehlých TWYs tyto práce: 

 

 Rekonstrukce TWY B včetně křižovatky TWY A x TWY D 

 Úprava STRIPu RWY 06/24 – úprava travnaté části plochy (zemní práce) ve vzdálenosti 75/105 m od osy 

RWY tak, aby její sklony povrchu byly v souladu s požadavky předpisů EASA ke snížení nebezpečí 

poškození letadla v případě jeho vyjetí z RWY 

 Zkapacitnění kabelovodu RWY 06/24 – výstavba části nového kabelovodu inženýrských sítí z důvodu 

havarijního stavu stávajícího 

 Zúnosnění poklopů ENG kolem RWY 06/24 – výměna neúnosných, požadavkům EASA nevyhovujících, 

poklopů kanalizačních šachet ve STRIP RWY 06/24 

 Podzemní nájezdové klíny STRIP RWY 06/24 – úprava terénu kolem vybraných objektů šachet 

inženýrských sítí ke snížení nebezpečí poškození letadla v případě jeho vyjetí z RWY  

 Výměna poklopů ve STRIP RWY 06/24 – výměna vybraných neúnosných, požadavkům EASA 

nevyhovujících, poklopů šachet inženýrských sítí ve STRIP RWY 06/24 

 Demolice komunikace k TWY F  

 Výměna zálivek vozovky RWY 06/24 – výměna zálivek cementobetonových desek vozovky RWY 06/24 

 Výměna kabelu NN mezi trafostanicí TS 8 a WDI  

 Výměna sériových kabelů pro SZZ ALS24  

 Údržbové práce (vozovka – výměna 2 poškozených cementobetonových desek, údržba světelného 

zabezpečovacího zařízení, čištění odvodňovacího systému) 

 Údržba poklopů a šachet – práce na údržbě stávajících šachet objektů, mimo rámec výše vyjmenovaných 

akcí, opravy výstroje šachet, odčerpání vody, čištění 

 Obnova vodorovného denního značení 

 

Všechny výše vyjmenované práce probíhají v celém prostoru uzávěry RWY 06/24 kontinuálně, koordinovaně  

a v souběhu s Vámi uvedeným termínem, tj. probíhaly i v období 1. 5. – 30.  5.2022 ve stejném režimu. 
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Nad výše uvedené doplňujeme, že žádná z výše uvedených prací nejde provádět bez úplné uzávěry RWY 09/24, 

tj. provádět práce pouze v denních hodinách, protože charakter postupu prací odporuje safety podmínkám  

pro provoz v nočních hodinách (vybouraná vozovka, výkopy v bezprostřední blízkosti RWY, parkování mechanizace 

apod.). 

 

S pozdravem  

 

 

 

Letiště Praha, a. s. 
 


