Provozní řád padákových a závěsných kluzáků v lokalitě Koterov
Provozovatel
Západočeský paragliding klub Plzeň z.s.
Železničářská 698/8, Doubravka, 312 00 Plzeň

Kontakt
Předseda: Tomáš Bedřich
ja@tbedrich.cz
+420 774 216 176 (také Telegram / WhatsApp)

Důležitá telefonní čísla
AFIS Líně - 973 342 230
AFIS Letkov - 377 456 020
ČEZ poruchová služba - 840 850 860

Všeobecně
I.
Letový terén Koterov se nachází v prostoru letiště AK Plzeň – Letkov. Veškerá letecká
činnost zde podléhá provozním podmínkám stanoveným v příloze leteckého řádu AK
Letkov. Odpovědnost za řízení letového provozu má v tomto prostoru služba AFIS
Letkov. Každý pilot je proto povinen dodržovat níže uvedené provozní postupy.
Veškerý pohyb a činnost v této lokalitě se řídí tímto provozním řádem.
II.
Startovací plocha, rampa
Startovací plocha je pronajata od soukromých vlastníků. Plocha stráně se startovací
rampou je ve správě majetku města Plzně a využívání je povoleno časově omezenou
smlouvou při dodržování městem stanovených podmínek a nařízení.
●
●
●
●
●

směr větru:
nadmořská výška startovací plochy:
převýšení:
poloha středu st. plochy:
výstraha:
turbulence v sedýlku vlevo od startu

240–315°

387 m.n.m.
60 m.n.m.
49.7217139 N, 13.4347664 E
při jihozápadním proudění nebezpečí

III.
Přistávací plocha
Přistávací plocha je pronajata od soukromých vlastníků. Pro přistání upřednostní
louku vlevo pod start, ohraničenou cestou, el. vedením a řekou Úslavou v blízkosti
větrného rukávu. Balení padáku je nutno provádět na jižní straně této plochy u
transformátoru. Vjezd vozidly do chatové osady za transformátor je zakázán.

travnatá louka
● charakter přistávací plochy:
409 m.n.m
● nadmořská výška přistávací plochy:
● poloha středu přistávací plochy: 49.7202758 N, 13.4315433 E
Překážky v prostoru přistání
● Na jihozápadním a západním okraji přistávací plochy se nachází el. vedení.
● Na začátku chatové osady na jihozápadě el. transformátor.
● Na severním okraji jsou vzrostlé stromy a řeka Úslava.

IV.
Omezení a pravidla letového provozu
Letové omezení je zakotveno v provozním řádu AK Letkov. Vlastní let může být
provozován na vlastní nebezpečí pilota do max. výšky 50 m nad a 100 m před úroveň
hrany svahu. Nacházíme se v ose VPD Letkov.
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V.
●
●

V případě létání u svahu smí toto současně využívat max. 3 kluzáky.
Při zahájení provozu ZK a v průběhu létání jsou piloti ZK povinni dodržovat
všechny platné předpisy a směrnice pro provoz závěsných kluzáků.
Piloti ZK nejsou povinni oznamovat zahájení a ukončení provozu ZK AK
Plzeň – Letkov zodpovědným za provoz na letišti.
Plocha Koterov leží pod osou vzletové a přistávací roviny dráhy 27 letiště
Plzeň – Letkov. Pro zajištění bezpečnosti obou provozů jsou piloti ZK
povinni dodržovat ustanovení:
a. Létat pouze v prostoru před svahem.
b. Bezpodmínečně dodržet maximální výšku 50 m nad úrovní svahu /
odpovídá výšce 435 m n.m.
c. Všechna přistání ZK musí být provedena pod svahem.
d. Přistání ZK mimo prostor pod svahem musí být vždy předem povoleno
funkcionářem AK Letkov, zodpovědným za řízení provozu letiště.
Při vzniku mimořádné události v provozu ZK postupují piloti ZK podle
vlastních předpisů a směrnic.
Poruší-li piloti ZK body a. – d., je funkcionář AK Plzeň – Letkov zodpovědný
za provoz oprávněn přerušit provoz ZK.

Povinnosti pilotů, kontaktní spojení
Kontakt na AFIS Letkov na t. čísle: 377 456 020.
Všichni návštěvníci tohoto areálu jsou povinni řídit se pokyny členů
Západočeského paragliding klubu Plzeň, kteří jsou též oprávněni vybírat
poplatek za použití tohoto areálu.

Žádáme všechny návštěvníky o dodržování tohoto provozního řádu v zájmu
zachování letového provozu na Koterově.
Předseda PG klubu Plzeň
Tomáš Bedřich

Příloha
I.

Mapa prostoru

