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PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2008"



Koordinaèní smìrnice pro užívání prostorù "Dlouhá vlna/Long Wave 2008" je vydána pro 
užívání tìchto prostorù dalšími uživateli kromì  Aeroklubu Jeseník tak, aby nedošlo k porušení 
pravidel vstupu do tìchto prostorù.

Základní informace:
Poèínaje dnem 25.9.2008 bude probíhat soutìž kluzákù AK Jeseník "Vlnový kemp 2008" 

a soubìžnì také soutìž kluzákù AK Jelenia Gora (Polsko) " Zimní pohár Krkonoše/Winter Cup 
Karkónosze 2008". Tato èinnost bude probíhat ve stejných prostorech, které jsou definovány v 
pøíloze è.1 této koordinaèní smìrnice. Prostory mají charakter DOÈASNÌ REZERVOVANÝCH 
PROSTORÙ.

AEROKLUB JESENÍK JE STANOVEN KOORDINÁTOREM UŽÍVÁNÍ TÌCHTO 
PROSTORÙ. 

Požadavky na omezené prostory jsou zasílány den pøedem do 10:00 UTC souèasnì na 
ACC ÈR a AMC Varšava (pøedem definované prostory A,A1,D,W,E,L - lze notamovat dle 
meteorologické pøedpovìdi též pouze èást prostorù). Polská strana oznaèuje prostory  jako 
EA70-73  definované pouze na polském území.

Vyhlášení je publikováno Notamem a  prostorù bude AK 
Jeseník pøedávat telefonicky na ACC Praha . Aktivace prostorù musí být minimálnì 

 pøed vstupem do tohoto prostoru, deaktivace okamžitì po opuštìní tìchto 
prostorù.

V pøípadì èinnosti pouze Aeroklubu Jelenia Gora budou využívány prostory pouze nad 
polským územím. Aktivaci a deaktivaci polských prostorù si zajistí Aeroklub Jelenia Gora.

*Ostatní uživatel prostorù = pilot, startující z jiného letištì než je letištì Mikulovice (AK Jeseník), 
napø. letištì Krnov, Broumov, Hronov, Liberec, Hodkovice, ap.

1.Telefonicky kontaktujte AK Jeseník na níže uvedeném èísle s požadavkem 
na notamování prostorù den pøedem do 8:00 hodin UTC tak, aby bylo možno 
tyto prostory vèas notamovat. Notamování provádí výhradnì AK Jeseník. V 
pøípadì, že notamování již bylo provedeno, bude toto dalšímu uživateli prostorù 
sdìleno.

Telefonní spojení se zástupci AK Jeseník :
Lasovská Vlasta: 00420 604905903

aktivace - deaktivace
60 

minut

Bez pøíslušné aktivace bude ØLP ÈR uvedené prostory využívat pro IFR lety bez 
ohledu na jejich publikaci notamem.  

Postup pro ostatní(*) uživatele prostorù:
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2. V den provádìní letù požádejte AK Jeseník o aktivaci prostorù min.60 
minut pøed vstupem do prostorù. Zároveò tuto žádost zašlete SMS na telefonní 
èíslo  00420604905903 pro pøípadnou identifikaci èasu v pøípadì rozporù. AK 
Jeseník aktivuje prostory a Vám pøijde SMS zpráva s potvrzením, že prostory jsou 
aktivovány. Deaktivaci opìt nahlaste AK Jeseník telefonicky (a SMS)po opuštìní 
tìchto prostorù. SMS potvrzení slouží jako dùkazní materiál AK Jeseník pro možné 
rozpory v dokazování èasù aktivace a deaktivace.  Vlastní aktivaci a deaktivaci 
provede AK Jeseník.
Pilot, provádìjící let ve vlnových prostorech, si musí zajistit stálé spojení s AK 
Jeseník jakoukoliv formou( i za využití tøetí osoby) pro pøípad, že ACC Praha nebo 
AMS Varšava vydají pøípadné omezení s aktuální platností.

V žádném pøípadì není možno vstupovat do vzdušného prostoru Polska nebo 
pøekroèit bìžnì povolovanou výšku FL 095 na èeské stranì bez potvrzení 
zodpovìdnou osobou AK Jeseník, že pøíslušné prostory jsou aktivovány.

Pokud aerokluby mimo AK Jeseník požádají o aktivaci nebo ohlásí vstup do již 
aktivovaných prostorù a neohlásí ukonèení èinnosti v tìchto prostorech, má se za 
to, že kluzáky tìchto aeroklubù stále letí a deaktivace bude provedena až po 
západu slunce. AK Jeseník není povinen obvolávat ostatní AK a dotazovat se na 
ukonèení èinnosti. Neblokujte ovšem zbyteènì vzdušný prostor!

V pøípadì opakovaného nebo závažného porušování káznì bude spolupráce 
s problematickým aeroklubem ze strany AK Jeseník ukonèena a požadavkùm na 
aktivaci nebo notamování nebude vyhovìno. Paralelnì bude informován letový 
øeditel AeÈR formou stížnosti na nezodpovìdné chování takového AK. 

3. Je nezbytné být neustále v telefonickém a rádiovém spojení pro pøípadné 
aktuální omezení, které mùže ACC Praha nebo Varšava vydat. Frekvence AK 
Jeseník je 123,5 MHz.

Vyzýváme všechny další uživatele prostorù, aby spolupracovali a zodpovìdnì 
používali prostory vyhrazené k vlnovým letùm tak, aby nedošlo k problémùm, které 
by mohly zapøíèinit zrušení možnosti využívat tuto èást vzdušného prostoru.

Pøíloha è.1 : prostory vè. souøadnic
Pøíloha è.2 : seznam odpovìdných osob
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Prostory "Dlouhá vlna 2008"
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Pro informaci uvádíme seznam odpovìdných osob AK Jeseník a jejich povìøení:

Vít Reich (tel.728865674) - VLP AK Jeseník, odpovídá za letovou èinnost v AK Jeseník.

Jiøina Ivanová (tel.736774256)- koordinátor vlnového létání, sleduje vývoj poèasí, urèuje složení 
posádek a poøadí vývozù, urèuje pøidìlování kluzákù AK Jeseník ostatním zájemcùm z jiných AK. 
Jeden Blaník zùstává k dispozici èlenùm AK Jeseník pokud požádají o rezervaci den pøedem.

 

Osoby povìøené k provádìní vývozù : Hanáèek Petr, Vlasta Lasovská, Milan Klusák, František 
Bac, Petr Hájek a Vít Reich.
Vývozy do vlny mohou provádìt rovnìž instruktoøi jiných aeroklubù,pokud jsou dostateènì 
obeznámeni s létáním ve vlnì za Jeseníky.

Vlasta Lasovská (tel.604905903) - instruktor AK Jeseník, provádí notamování, aktivaci a deaktivaci 
prostorù, rozhodèí, vývozy. Vede internetové stránky AK Jeseník a informuje tímto zpùsobem o 
èinnosti AK Jeseník, o prùbìhu a výsledcích létání ve vlnì.

Petr Hanáèek (tel.605298850) -

František Bac (tel.602761865)- pøedseda AKJeseník, zodpovídá za finanèní záležitosti, pøijímá 
platby od úèastníkù spoleènì s úèetní AK Jjeseník. 

Pavel Míèek (tel.724207265) - hlavní správce budovy.

Vlekaøi - Vít Reich, Miloslav Ruman (tel737241091), Vlastimil Míèek, Ladislav Balda,Tomáš Navrátil.

Dále je rozhodèím AK Jeseník, pøijímá hlášení o dosažených výkonech a vyhodnocuje poøadí 
soutìžících, vede evidenci zájemcù o ubytování a rozdìluje pokoje, vede evidenci pøihlášených 
soutìžících. Úèetní AK Jeseník.

instruktor AK Jeseník, provádí vývozy, sleduje a vyhodnocuje poèasí
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