Provozní řád padákových a závěsných kluzáků v lokalitě Doubrava
I. Všeobecně:
Letový terén Doubrava se nachází severozápadním směrem, cca. 6km od pošumavského města Klatovy.
Jedná se o letový terén určený pouze pro výkonnostní termické létání padákových a závěsných kluzáků. Není
určen pro výcvik. Veškerý pohyb a činnost v této lokalitě se řídí tímto provozním řádem.
II. Startovací plocha:
Na letovém terénu Doubrava se nachází jedno startoviště. Startovací plocha je lesní průsek nedaleko
vysílače na vrcholu kopce s nejvyšším bodem 727m.
- orientace startoviště:
- nadmořská výška startovací plochy:
- převýšení:
- poloha středu st.plochy:
- přístup na startoviště:
- čas užívání startoviště:
- překážky v oblasti startu:
- obtížnost startu:
- výstraha:

270°
709 m.n.m.
300 m.n.m.
E13°12´10.07“ N49°25´58.15“
autem nebo pěšky
dle bodu IV.
po obou stranách startu vzrostlé stromy
pod startem, cca.120m vzrostlé stromy
PK i ZK středně obtížný
v případě severozápadního proudění, silná
turbulence po celé délce průseku

III. Přistávací plocha:
Na louce pod kopcem, mezi silnicí směr Poleň a potokem.
- charakter přistávací plochy:
- nadmořská výška přistávací plochy:
- poloha středu přistávací plochy:
- překážky v oblasti přistání:
- obtížnost:

travnatá louka
409m.n.m
E 13°11'14.671", N49°26'15.104"
břeh silnice
lehká

IV. Pravidla vstupu a činnosti na startovišti:
-

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

provoz povolen na období 1.1.2009 – 30.12.2025
pohyb v prostoru a povolení startu v měsících IV. - X. v době 11:00 – 18:00 hod.
v ostatních měsících ( XI. - III.) v době 11:00 – 16:00
vjezd do prostoru lesa je povolen pouze vozidlům členů PG klubu Plzeň po lesní asfaltové cestě
povolenky vjezdu zapůjčuje správcem p.Haniger pro jedno auto max. na jeden den
povolenka platí vždy jen pro vjezd a parkování jenoho vozidla
povolení vjezdu a parkování max. pro tři vozidla s povolenkou
po průjezdu branou je povinnost za sebou bránu zamknout
parkování vozidel je možné pouze na ploše na samotném vrcholu Velké Doubravy
pohyb osob povolen jen po lesních cestách a v prostoru startoviště
nevstupovat do lesního prostoru a nepoškozovat ho
dodržovat základní pravidla zákona č.289/1995 Sb. Zákon o lesích se změnou a doplněním ( lesní
zákon ), hlavně:

Zákaz kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa
Zákaz kouření a rozdělávání ohňů platí i na lesních cestách
Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50m od okraje lesa
Zákaz rušit ticho a klid
Zákaz sbírání lesních plodů způsobem, který poškozuje les
Zákaz těžit stromy a keře nebo je poškozovat
Zákaz vyzvedávání semenáčků a sazenic stromů a keřů lesních dřevin

V. Omezení a pravidla letového provozu:
Z důvodu položení Doubravy takřka do osy vzletové a přistávací dráhy letiště AK Klatovy, je nutné
dodržovat některá opatření pro vzájemný bezpečný provoz:
-

okrsek AK Klatovy je prostor ohraničen Klatovy – Švihov – Žinkovy – Hnačov – Klatovy a sahá do
výšky 300 AGL
je potřeba sledovat prostor východně od Doubravy z důvodu možnosti letového a parašutistického
provozu AK Klatovy a lety nad tímto prostorem minimalizovat
seznam para provozů AK Klatovy je pro každý rok vydán jako zvláštní příloha tohoto letového řádu
a vystavena na www.glide.cz
v případě plánování přeletu v azimutu cca.90° se informovat u AFIS Klatovy o plánovaném provozu
v AK Klatovy
omezení - východním směrem cca.26 km D6 Stražovice Hranice: GND – 1000AGL
omezení - východním směrem cca.32 km TRA68 Písek Hranice FL70-FL240, info na Praha Teren
ostatní směry jsou pro lety bez omezení
při svahování dodržovat min.20m nad porostem
přistávat jen na vymezenou přistávací plochu

VI. Povinnosti pilotů, kontaktní spojení:
-

provoz, zvláště ve všední dny, je nutno dohodnout předem

-

způsob dopravy na kopec je nutné projednat se správcem startoviště nejpozději při zapůjčení
povolenky vjezdu
o

správce - p. Haniger

o

bydliště správce na východní straně kopce v Dolanech, č.10 - proti poště na souřadnicích:
N 49°26'34.45"
E 13°14'53.95"
PG klub Plzeň – p.Horák t.č. 603446267

o

t.č.

607910571

-

pilot, zahajující v případě dobrých povětrnostních podmínek provoz, má povinnost zavolat na AFIS
AK Klatovy na t.č: 376670757 případně vedoucí let. provozu č.t.602944492 a nahlásit zahájení
letové činnosti na Doubravě

-

Praha Teren

-

letecká záchranná služba Líně:
o
Hotovost: 973 342 200 (201)
o
TWR
973 342 230

t.č: 973 212 800

Tento provozní řád startoviště „Doubrava“ je schválen LS Klatovy a všichni zúčastnění letového provozu
v této lokalitě jsou povinni se jím řídit.

Předseda PG klubu Plzeň Ing.Luděk Horák
Provozní inspektor PG LAA ČR

