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

Kontakt
https://pgplzen.cz/kontakty/

Důležitá telefonní čísla
AFIS Líně - 973 342 230
ČEZ poruchová služba - 840 850 860

Všeobecně
I.
Letový terén se nachází na úpatí kopce Tuhošť, severozápadně, cca 2 km od Švihova. Jedná se
o letovou plochu určenou pouze pro létání padákových a závěsných kluzáků, není určen pro
výcvik. Veškerý pohyb a činnost v této lokalitě se řídí tímto provozním řádem.
II.
Startovací plocha, rampa
Na letovém terénu je jedno startoviště. Startovací plocha je prostorná louka na úpatí kopce
Tuhošť s nejvyšším bodem 601 m.n.m. Start je ze dvou stran (severní a západní) obklopen
vzrostlým lesem.
90°
● orientace startoviště:
60–140°
● směr větru:
485 m.n.m.
● nadmořská výška startovací plochy:
60 m.n.m.
● převýšení:
49°29’36.46’’ N, 13°15’59.97’’ E
● poloha středu st. plochy:
autem
● přístup pod startoviště:
● přístup na startoviště:
pouze pěšky - zákaz výjezdu jakýchkoliv
vozidel
● čas užívání startoviště:
celoročně
● překážky v oblasti startu:
po levé straně startu vzrostlé
stromy
na konci úpatí louky vzrostlá křoviska
PK i ZK lehký
● obtížnost startu:
● výstraha:
v případě severovýchodního až
severního proudění, silná turbulence
zasahující až do prostoru startu!
III.
Přistávací plocha
Na konci louky, před křovisky.
● charakter přistávací plochy:

travnatá louka

● nadmořská výška přistávací plochy:
● poloha středu přistávací plochy:
● obtížnost:

409 m.n.m
49°29’38.94’’ N, 13°16’14.72’’ E
lehká

Překážky v prostoru přistání
● Keře a terénní nerovnost na konci louky.

IV.
●
●
●
●
●
●

Omezení a pravidla letového provozu
Plocha je zemědělsky využívána!
Ve vegetačním období - vzrostlá tráva pro seč, pohyb osob po louce omezen
jen na cestu okolo lesa! V tomto období bude omezen provoz ZK.
Letový provoz v případě zemědělských prací jen po dohodě se zemědělci,
kteří mají právo leteckou činnost zakázat!
Vjezd do prostoru louky zakázán, povolen pouze za účelem parkování po pravé
straně na kraji louky v jedné řadě.
Provoz povolen celoročně.
Vzhledem k těsnému kontaktu s lesem platí dodržování základního pravidla
zákona č.289/1995 Sb. Zákon o lesních se změnou a doplněním (lesní zákon),
hlavně:
a. Zákaz kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo
vyhrazená místa.
b. Zákaz kouření a rozdělávání ohňů platí i na lesních cestách.
c. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti
50m od okraje lesa.
d. Zákaz rušit ticho a klid.
e. Zákaz sbírání lesních plodů způsobem, který poškozuje les.
f. Zákaz těžit stromy a keře nebo je poškozovat.
g. Zákaz vyzvedávání semenáčků a sazenic stromů a keřů lesních dřevin.

V.
Omezení a pravidla letového provozu
Z důvodu zemědělského využívání celé lokality, platí přísná pravidla pohybu, vzletů a
přistání.
●
Vzlety a přistání jsou povoleny jen a pouze v prostoru louky.
●
Přistání mimo louku je zakázáno.
●
V případě zemědělské činnosti na louce je letová činnost zakázána, povolení
jen se souhlasem a po dohodě s pracujícími zemědělci.
VI.

Povinnosti pilotů, kontaktní spojení
●
Dodržovat provozní řád plochy.
●
Terén určen pouze pro piloty, není určen pro komerční činnost, ani školy.
●
Jakoukoliv školní činnost je nutno konzultovat se správcem plochy Paragliding klub Plzeň, zastoupený předsedou klubu.
Žádáme všechny návštěvníky o dodržování tohoto provozního řádu v zájmu zachování
letového provozu na Švihově.

