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Provozní řád padákových a závěsných kluzáků v lokalitě Třebouňský vrch
I. Všeobecně:
Letový terén Třebouňský vrch se nachází jihozápadním směrem, cca. 6km od města Toužim. 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 Třebouňský vrch se nachází dvě startoviště. Startovací plocha směrovaná na JV je
lesní průsek nedaleko vysílače na vrcholu kopce s nejvyšším bodem 825m.
- orientace startoviště:
- nadmořská výška startovací plochy:
- převýšení:
- poloha středu startovací plochy:
- přístup na startoviště:
- čas užívání startoviště:
- překážky v oblasti startu:

170°-190°
825m.n.m.
171m.n.m.
50°00‘50.30“S; 13°00‘08.90“V
autem s povolením k vjezdu (omezený počet) nebo
pěšky
dle bodu IV.
po obou stranách startu vzrostlé stromy

- obtížnost startu:

PK i ZK středně obtížný

Druhý záložní start je na SVV z lesní cesty do průseku v cca polovině svahu blíže k Branišovu.
Tento start je velmi obtížný.
III. Přistávací plocha:
Na louce pod kopcem – mimo ohrady s hospodářskými zvířaty
- charakter přistávací plochy:
- nadmořská výška přistávací plochy:
- poloha středu přistávací plochy:
- překážky v oblasti přistání:
- obtížnost:

travnatá louka
654m.n.m.
50°00‘34.10“S; 13°00‘51.00“V
nízké stromořadí a řada keřů směrem ke kopci
lehká

IV. Pravidla vstupu a činnosti na startovišti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

provoz povolen na období 1.1. – 30.12.
pohyb v prostoru a povolení startu v měsících IV. – IX. v době 10:00 – 18:00 hod.
v ostatních měsících (X. – IV.) v době 11:00 – 16:00
vjezd do prostoru lesa je povolen pouze vozidlům s povolením po lesní cestě z Třebouně
omezený počet povolení k vjezdu vydávají lesy ČR v provozovně Toužim proti ročnímu poplatku
povolení vjezdu a parkování max. pro dvě vozidla s povolenkou najednou
parkování vozidel je možné pouze na ploše na vrcholu Třebouňský vrch
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

V. Omezení a pravidla letového provozu:
Z důvodu položení Třebouňského vrchu na okraji prostoru TMA letiště Kalovy Vary, je nutné dodržovat
některá opatření pro vzájemný bezpečný provoz:

-

prostor TMA letiště Kalovy Vary začíná ve výšce 1080m.n.m. Toto je tedy maximální
nepřekročitelná výška pro létání na tomto terénu (bez odpovídače"
%)
$
#
při opuštění TMA jižním směrem platí všeobecná pravidla pro létání v tomto prostoru
při svahování dodržovat min. 20m nad porostem
nepřistávat do ohradníků s hospodářskými zvířaty

VI. Povinnosti pilotů, kontaktní spojení:
-

před každým výjezdem autem na Třebouňský vrch je povinnost pro majitele povolení k vjezdu
provézt registraci na stránkách města Toužim na tomto odkazu: …………………………., případně
do zprovoznění odkazu oznámit každý výjezd na mail.: Alexandr.Zak@touzim.cz

-

způsob dopravy na kopec je nutné projednat buďto s některým majitelů povolení k vjezdu anebo
pěšky.

Tento provozní řád startoviště „Třebouňský vrch“ je schválen LS Lesy ČR Toužim a všichni zúčastnění
letového provozu v této lokalitě jsou povinni se jím řídit.
………………………………………….
……………………………

