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KOORDINAČNÍ DOHODA č. 2

Účinnost od
27.8.2016

Směrnice pro koordinaci provozu leteckých modelářů s letovým
provozem na letišti Jihlava
Směrnice vydaná AEROKLUBEM JIHLAVA, z. s., sídlem v Jihlavě, Henčov 61, IČ:
47366826, (dále „provozovatel“) stanovuje pravidla pro provozování činnosti leteckých
modelářů, tzn. k provádění letecké modelářské činnosti na letišti Jihlava (dále „AD LKJI“).
Účelem této koordinační směrnice je zajištění efektivní spolupráce mezi provozovatelem
AD LKJI, ostatními uživatel AD LKJI a leteckými modeláři na AD LKJI, a to především v
oblasti zajištění bezpečnosti a plynulosti leteckého a modelářského provozu.
Obsah:
1

ZÁSADY PRO MODELÁŘSKÝ PROVOZ.................................................................................................... 2

2

PROSTOR PRO LÉTÁNÍ S MODELY A ZÁSADY LÉTÁNÍ S MODELY NA AD LKJI .......................................... 3

3

OHLAŠOVACÍ POVINNOST.................................................................................................................... 4

4

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ...................................................................................................................... 4

5

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM ................................................................................................................... 4

6

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ................................................................................................................... 5

7

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA ................................................................................................................. 5

Zpracoval: Ing. Vít Svoboda

Schválil: Rada AK

Dne: 25.7.2016

V zápise: 7/2016

Strana 1 (celkem 5)

Aeroklub Jihlava

Modeláři

KOORDINAČNÍ DOHODA č. 2

Účinnost od
27.8.2016

1 Zásady pro modelářský provoz
Provoz modelů letadel v ochranných pásmech AD LKJI je prováděn na základě této
Koordinační směrnice, která řeší zásady bezpečného provozu, práva a odpovědnosti
smluvních stran.
1.2 Podmínky pro letový provoz letadel na AD LKJI a v ATZ AD LKJI řeší Letištní řád
AD LKJI, jehož důležitá ustanovení jsou publikována v AIP ČR VOL III a dále tato
koordinační dohoda.
1.3 Provozní doba AD LKJI: viz dokumentace AIP ČR VOL III – provozní doba.
1.4 Areál AD LKJI je vymezen pomezními značkami ve smyslu ustanovení 5.5.8. předpisu
L 14 „AD LKJI“.
1.5 Pro AD LKJI je trvale publikována výstraha (tzv. „NOTAM“) na činnost leteckých
modelářů ve vyhrazeném prostoru – viz mapka v bodě 2 této směrnice. Letový provoz
je povinen vyhnout se sektoru vyhrazenému pro činnost leteckých modelářů
1.6 Za komplexní dodržení zásad bezpečnosti letového provozu ručí provozovatel letiště –
Aeroklub Jihlava, zastoupený Vedoucím letového provozu (dále také VLP).
1.7 Piloti - modeláři, jejich návštěvníci a ostatní osoby, patřící k jejich provozu, se řídí se
pokyny VLP, nebo jeho zástupce, a pokyny dispečera RADIO.
1.8 Piloti - modeláři, jejich návštěvníci a ostatní osoby, patřící k jejich provozu dodržují
zásady bezpečného provozu v prostorách AD LKJI, a současně odpovídají za
dodržování provozních a bezpečnostních zásad ve vymezených prostorech určených k
létání s modely letadel (viz bod 2 této směrnice).
1.9 Za model je vždy a za všech okolností plně zodpovědná osoba (nebo zákonný
zástupce) provozující s modelem jakoukoli činnost .
1.10 Pilot - modelář je při provozu povinen přísně dodržovat hranice vyhrazeného prostoru
(viz bod 2. této směrnice) tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost letadel ve vzdušném
prostoru AD LKJI, jakož i letadel stojících a pohybujících se po provozní ploše
AD LKJI.
1.11 Pilot - modelář je při provozu povinen dodržovat bezpečné vzdálenosti od osob,
majetku, budov, a ostatního letového, modelářského a silničního provozu.
1.12 V případě, že má člen Modelářského Odboru Ak Jihlava v úmyslu pořádat na letišti
modelářské veřejné vystoupení nebo leteckou soutěž, musí mít vždy písemný souhlas
provozovatele, ve kterém budou uvedeny podmínky pořádání akce s ohledem na ostatní
letištní provoz a z toho vyplývající omezení.
1.1
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2 Prostor pro létání s modely a zásady létání s modely
na AD LKJI
2.1

Prostor určený k létání s modely je vymezen sektorem:
• Severní hranice je dána přímkou rovnoběžnou s místní příjezdovou komunikací
k AD LKJI vzdálenou 70 m od místní příjezdové komunikace k AD LKJI směrem
na sever.
•

Západní hranice je dána komunikací Jihlava-Polná

•

Jižní hranice je dána přímkou rovnoběžnou s místní příjezdovou komunikací
k AD LKJI, jejíž vzdálenost od místní příjezdové komunikace k AD LKJI je dána
jižním okrajem kulatého zeleného hangáru (spol. Air Jihlava s.r.o.)

•

Východní hranice je dána přímkou kolmou na místní příjezdovou komunikací
k AD LKJI, jejíž poloha je dána západním okrajem kulatého zeleného hangáru
(spol. Air Jihlava s.r.o.)

Obr. 1. Obrázek vyhrazeného prostoru pro provoz leteckých modelářů na AD LKJI
2.2

Pilot - modelář odpovídá za to, že:
• provoz jeho modelu nepřekročí vymezený prostor,
•

nesmí svou činností ohrozit ani omezit účastníky letového a letištního provozu,
nezávisle na provozní době letiště
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•

v žádném případě nesmí svojí činností dopustit možnost kolize s letadly stojícími a
pohybujícími se po provozní ploše AD LKJI.

•

v případě letecké činnosti vrtulníků na AD LKJI, je pilot-modelář povinen přerušit
činnost na dobu nezbytně nutnou

Pro rádiem NEŘÍZENÉ (volné) modely platí následující:
• Provoz pouze ve vymezeném prostoru:
o V případě vhodných povětrnostních podmínek může pilot - modelář
volných modelů při své činnosti překročit hranice vyhrazeného prostoru pro
létání s „volnými“ modely letadel, a to pouze ze západní a severní hranice.
•

Provoz mimo vymezený prostor (vyžaduje-li to situace – např. v případě leteckomodelářské soutěže):
o Pouze v publikované provozní době letiště
o Pouze po předchozí dohodě s dispečerem Radio (tzn, pokud nebude např.
hustý letový provoz, činnost vrtulníkářů, letecká akce, atp.)
o Ukončení činnosti oznámí dispečerovi Radio

2.4

Pro rádiem ŘÍZENÉ modely platí následující:
• Provoz pouze ve vyhrazeném prostoru
•

2.5

Nemusí nahlašovat činnost dispečerovi Radio (na letištní věž)

Dispečer Radio má s činností leteckých modelářů vizuální kontakt a letovému provozu
dává informaci o provozu leteckých modelářů. V případě přilétávajících letadel
(zejména vrtulníků) informuje provoz o činnosti modelářů a zároveň dává výstrahu,
aby se provoz vyhnul severozápadnímu okraji letiště z důvodu činnosti modelářů

3 Ohlašovací povinnost
3.1

S žádostí o pořádání akcí většího rozsahu (soutěže, modelářské dny apod.), informuje
člen Modelářského Odboru Ak Jihlava Radu Ak o tomto záměru min. 14 dnů předem.
U akcí vyžadujících omezení leteckého provozu minimálně 2 měsíce předem.

4 Mimořádné události
4.1

Pokud dojde k havárii modelu s následným poškozením cizí věci, popřípadě ke zranění
osob v souvislosti s provozem modelu, odpovídá pilot-modelář za okamžité nahlášení
okolností souvisejících s touto událostí VLP a nebo jeho zástupci, vyžaduje-li to
situace, neprodleně tuto událost oznámí složkám IZS, příp. ÚCL.

5 BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM
5.1

Piloti - modeláři, jejich návštěvníci a ostatní osoby, patřící k jejich provozu, jsou
povinny dodržovat bezpečnostní program AD LKJI.
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6

VSEOBECNA USTANOVENI

6.1

Aeroklub Jihlava, jako provozovatelAD LKJI zajistipublikovrini t6to smdmice formou
piilohy leti5tniho i6du AD LKJI, kter;i je zhvazny pro v5echny provozovatele, d6le
vyv65enim na n6stdnky AK Jihlava (vd. elektronick6 n6st6nky a webu AK Jihlava). S
touto koordinadni smdrnici budou sezndmeni jak dlenov6 Modelaisk6ho Odboru Ak
Jihlava, tak dal5i dlenov6 Ak Jihlava, kteii jsou opr6vndni poskytovat sluZbu Radio
znfimemu provozu, piipadnd dal5i uZivatel6 letiStd Jihlava.
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