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Koordinační směrnice pro užívání dočasně rezervovaných prostorů TRA „Wave camp 2011“ je vydána pro 
koordinaci užívání těchto prostorů s dalšími uživateli (např.piloti AK Broumov, Hronov, Liberec, Hodkovice, Krnov 
apod.) kromě Aeroklubu Jeseník tak, aby nedošlo k porušení pravidel vstupu do těchto prostorů.

Aeroklub Jeseník je stanoven koordinátorem užívání těchto prostorů dle AIP SUP č.25/11 ze dne 11.08.2011

Od 01.09.2011 do 31.03.2012 budou ve vzdušném prostoru České republiky a Polska probíhat lety kluzáků v dlouhé 
vlně.

Lety budou probíhat v závislosti na meteorologických podmínkách mezi SR (východem slunce) a SS (západem 
slunce) v pro tento účel definovaných TRA 90 A, C, D, E, F, G, H, J  a  EA 90 A, B, C, D, G, F.

Při podstatných změnách činnosti bude aeroklub Jeseník neprodleně informovat ACC Praha (pozdější aktivace, kratší 
deaktivace, přestávka ve využití prostoru delší než jedna hodina, jakákoliv změna ve FL). ACC Praha předá tyto 
informace na AMC Polska. Publikované vlnové prostory jsou využitelné maximálně do letové hladiny 500ft pod horní 
hranici prostorů, z důvodu zajištění vertikálních rozstupů od ostatního provozu.

Vstup a využití prostorů pro WAVE CAMP 2011 musí být koordinováno s Aeroklubem Jeseník

 +420 604 905 903 – Vlasta Lasovská

 +420 584 453 951 - fax

 vlna@aeroklubjesenik.cz

Koordinační postup:

Den předem nejpozději (!)do 8:00 hodin UTC požadujte telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle rezervaci  

prostorů tak, aby sektory bylo možno včas rezervovat. V případě, že již rezervované jsou, Vám toto bude sděleno.

Připravte si, které sektory požadujete, čas zahájení a předpokládané ukončení, popř. počet letadel, pokud je toto 

známo.

V den provádění letů požádejte AK Jeseník telefonicky o aktivaci prostorů min. 30 minut před plánovaným 

vstupem do prostorů – to znamená 30 minut před publikovaným časem v AUP . Pokud o aktivaci nepožádáte, 

po 30 minutách od publikovaného času dojde automaticky k deaktivaci požadavku a prostory už ten den nebudou 

k dispozici. V případě, že budete chtít začít provozovat později než v plánovaném AUP čase, je potřeba požádat 

minimálně o posunutí času aktivace na jinou hodinu. V případě posunutí času je potřeba znovu zažádat o 

aktivaci 30 minut před termínem posunutého času. Informujte AK Jeseník o každém přerušení provozování 

delším než 1 hodinu a o každém ukončení provozu ve vyhrazených prostorech. Pozor – může být aktivovaný 

pouze některý sektor, nemusí být aktivní všechny publikované prostory dle AUP. Ujistěte se, že Vámi 

požadované sektory jsou aktivované. Každá deaktivace je vydána jako UUP. 

Pokud aerokluby požádají o aktivaci nebo ohlásí vstup do aktivních prostorů a neohlásí ukončení činnosti, má se 

za to, že stále využívají vyhrazené prostory a deaktivace bude provedena se západem slunce. AK Jeseník není 

povinen obvolávat ostatní AK a dotazovat se na ukončení činnosti. Neblokujte vzdušný prostor zbytečně, 

nepřekračujte povolené letové hladiny, dodržujte požadavek 500 ft (čili 150m) pod publikovanou horní hranicí

vzdušného sektoru.

V případě opakovaného nebo závažného porušování kázně bude spolupráce s problematickým aeroklubem 

(pilotem) ze strany AK Jeseník ukončena a bude informován letový ředitel formou stížnosti na nezodpovědné 

chování takového AK (pilota).

Je nezbytné si zajistit trvalé telefonické spojení s AK Jeseník nebo radiové spojení na frekvenci 123,5 MHz pro 

případné aktuálně vydané omezení z ACC Praha nebo Varšava. Je možno použít jako prostředníka třetí osobu, 

viz:

pilot    ----
rádio 

----    3.osoba (např. místní AFIS)    -----
telefon

-----   AK Jeseník

V tomto případě sdělte kontakt na prostředníka zástupcům AK Jeseník.

Upozorňujeme, že AK Jeseník má zájem na tom, aby byly prostory co nejvíce využívány, a tudíž se vynasnaží 

vyjít vstříc všem požadavkům na využití prostorů za předpokladu, že bude dodržena koordinační směrnice.
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Grafické znázornění dočasně rezervovaných prostorů na české a polské straně.
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Jednotlivé koordináty prostorů lze získat v AIP SUPPLEMENT 25/11 ze dne 11.8.2011 – na české 

straně ( http://lis.rlp.cz/ais_data/aip/data/aipsup/s1125-110901-120331.pdf ) a v AIP SUPPLEMENT 

VFR 37/11 na polské straně ( www.ais.pansa.pl ).

Organizátorem na stejné úrovni z polské strany je Aeroklub Jelenia Gora se 

stejným postupem objednávání prostorů. 

viz VFR SUP 37/11

Kontaktní informace:

JELENIA GÓRA AERO CLUB
Phone: +48-75-752-6020

JESENIK AERO CLUB
Phone: +420-604-905-903

Radiokomunikace
Jelenia Góra Aeroklub:
Frekvence: 122.900 MHz
Volací znak: JELENIA GÓRA RADIO

Jesenik Aeroklub:
Frekvence: 123.500 MHz
Volací znak: JESENIK INFO




