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Provozní řád padákových a závěsných kluzáků v lokalitě Doubrava
Frovozovatel: Zapa<iočeský paragiiding kiub Pizen z.s.

ŽelezničaŤská ó9 8/8, Plzeň

i. Yšeobetlě;
Letolý terén Doubrava se trachází severozápadním směrem- cca. 6km od pošumavského rněsta Klator,y.

jednit se o letový terén určený pro iétání padákovýc}t a závěsných kiuzáků. není určen pro qícvik. Je ve správě
Par-agii<iing kirrbu Plzeň a tlrčelr pro rekreačrrí leiání píitrlů í,etecké ariratérské asr.,ciace ČR. Vešket1 grhib a

čirrnost v této 1okalitě se řídí tímto provozním řádern.

lI. Staňcrvací plocha:

Na letovén terénu Doubrava se nacházi jedno startoviště. Stafiovaci plocha je lesni průsek nedaleko
v"v-sílače na wcholu kopce s nejvyšším bodem 727m.
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- nadmořská výška startovací plochy: 709 m.n.m,
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- lru!(inii siíťiju si,.piUťn\,: l. i _i l j lU.Ui " i\-J:i'].a _1ó_ lf '

,^-^...-- pl lĎLup lra lror ioviště'. autem nebo pěŠk_v

- čas užívání Staltoviště: dle bodu lV.
, nie !_irž!,t, l. oblas|i starltr: rr_r obrltt stftl&iiťlr starlrt vzrr-lsi-lé sŤirrny

pocJ startein, cca.120m vzrostle sŤomy
- obtížnost staítu: PK i ZK sťedně obtížný
- wricrrqha, u nřinlrllĚ..,,..,,,,,j^",lníhn nr,,rrrlÉni riln.i
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lui"bulcncc po ccle riš|ce pruseku

fII. Přistávací plocha:
Na iouee pod kcpeelrl, nlezi siirrieí slrrér Pi-rlpd a prlt,rlkoul.

- charakterpřistávací plochy: ťavnatá iouka
- nar,{n:ořs|:á rn],ška nřistávrrí n|nchr,, .J0ary a.;n
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- překážt<y v oblasti přistaní: břeh silnjce
- obtížnosi: lehká

fV, Pravidla vstupu a činnosti na startovišti;

- pohyb vprostoru apovoieni starfll v rněsicich tV. - X. v <Íobě t t:UU-- l9:U0 hoci.
- v ostatních měsících ( Xt- - Ilt.) v době 1 l:00 - 16:00
- ,,iezd,Jtrpt,ostoruiesaje povolenpouzevozidlůrnč]enůPCklut-.uP|zelipolesníasíhltovécestě
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- povtrIenka platí ,, žd5 jen pro vjezd a parkovánijenoho vozidla
- povolcní ljezdu a pai,kováni ma\. pro tři lozidla s pov,olenktlu
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- parkování vozide l je možné pouze na pioše na samotném vrcholu Velké Doubravy,
- pohy,b osob povolen jerr po lesních cestách a v prostoru startoviště
- llť\rilllpnlrt do icrníhrr Pft)\ittf|l ir ncpoŠk(}Zt)rat ho
- dodržovat zákiadní pravidla zákona č.28gl1995 Sb. Zákon o lesich se zrrěnou a doplněnírn (' iesní

zákon ), hlavnč:

3. laHaz kcu, ii. |-(,-zičlá\,i]1 nslro vdr;)o,"al olcviťllť chnč c líLlci.;í lliili,lů, ,,ihía-žťna ll]isl3
b. Zákaz kouření a rozdělávání olrňů platí i na lesních cestách
c. Rozdčlávat nebo udržovat otevřcné ohnčje zakázána takó do vzdáIenosti 50m od okraje lesa
) 2:l _-..,,l:. _]^l-- ^ 1.1j llt. L(t!.ilz i ilstt ttcll(J .t Ňlrú
e. Zákaz sbíráttí lesních plodů způsobem, ktery poškozuje les
ť. Zákaz těžit stromy a keře nebo.je poškozovat

8. Zá|<az vyz:ledár,áni ser-rrenáčý.ů a sazenic ;t1,9tr,!ů a k+řů lesrrieh d;"ti iii



V, Onrezení a pravidla letového provozu:

Z ciťivodu položení Doubravy,takřka do osy vzletové a přistávací dráhy leriště AK Klatovy,. je nutné
dodržovat nčkterá opatření pro vzájemný bezpečný provoz:
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i\t4!ýtf J! ylwJlvl Urlr4trl9!ft l\lclv|,Y - J}rr]VY - _t,tl&UÝJ - tilf4lvv - l\ldlvl y .. aarr* ilo
,,"ýšky 300 ACL
_ie ptrtřeba 5i.6{r.lv;.| pl-L}§l(-]!, v_Ýehorllě ocl Llotrbrav-y z rlflvl:du l]1{ržlcs|i ietového a parašrrtisLického
prolozu AK Klatov_v- a lery nad timto prostorenr minimalizovai
cťlnHíi:' pi*a rir:',,_,r',i ,;,,!i },l;ri,_;,,l jť íl;iij'i:_} .i,.:,j+,.:lt lllr i,,,r.i.,l 1.1.e ,r klirlrj;:l-,lIci.pi4,
v připadě plánováni pŤeletu v azimuiu c{ra_}Ť-}'se ilŤbm;ovat u Ař'lS Kiatovl,ů piáfiovaném pťovozu
v AK Klatow
(lll]ť./t,ní- liCilt_rr.itritr,! stnřťť!}! (,t,a,?6 krri DÉ Slražcr:icc Ht'atticr: fiND l000ACL
oilezeni - východnirn směrem cca.32 km l'RA68 Pisek Hranlce l.L7O-b'L240, inťo na Praha'l'eren
ostatní směry jsou pro leťy bez omezení
při ,svahování dodržrrvat min"2Orn nad poroslem
*i:.-.ir,.rl ;..".,,.1,,.,,,..-Ť.-,,.1., ňř;. i,i l,ó,- { ň !,1-.ji i,u| rJ4tuljL,l vilJlaluvl i/t\rll,u

VI" Pqvinnosti pilotů, kontektaí §poi€ni;

, ?ťty{)7, zviášfě ve r,šední dn;,-,.ie nutrro rJohorlnout předgrn

- způsob eiopravy na kopecje nulné plojeeinat §e správeein §tartovišlě nejpozději při zapťrjčeni
^^.,^l_--i.-. ..;--l,,

o správce - p. Haniger

o bydliště správce na východní straně kopce v Dolanech, č. 1 0 - proti poště rra souřadnicích:
.\ +:' jU J+.l+_l

E i]^ lj,j3.9.1,
, Ď_ 1,1_-L Dl-^Y - lt^_1t, ) | lh)C) r\t Kluu rIZš|I - p.rrul aK 

',c. 
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- piiot, zahqjující v případě dobqích povětmostrrích podnlínek pfovoz, má povinnost zavolat na A_FIS
,+!r. liiatrrv_r- -na t.i,: j?ó{r?i}]$Ť piipa.,lnč nlpr{lv(}z(}vatcie PARA Klaioll e.t. *ll2-188588 a

nahlásit zahájeni ietové čirrnosťi na Doribrzvě

- Praha Teren t.č: 973 U2 8.aa

- letecká záclrranná služba Liuě;
o Holoyosí: 973 342 200 (20I)
c T|YR. 973 342 23{l

I'ento provozní řád startoviště ,.Doubrava"je schválen LS Klatovy a všichni zúčastnění letového provozu
v této lokalitč.jsori povinni se jíni l'ídit.

VlI. Plainost provozního řádu:

Od 3 1 .5,2021 na celé snlluvní období s LČR, s.p.

Lč. ó079]a571
***rl 378§S9389

Za LČR, s,p.:

Lesy České republiky, s.p, i07]

ii8 .Ť;;:T!Triall0ď19, Nový Hradec Králové

IC: 42196451, DIČ: CZa2196451
L€sni spráVa Klatovy
Voř;škova 259, Klatovy IIl, 339 01 Klatovy

Předseda PG

3l2 0O Plzeň
lčo: 453 33 58l

tel.: +420 60J 445 267

peragliding klub ř{reň r.s.
69E/8


