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Aktualizace údajů pro Databázi letišť 2021, letiště BŘEZÍ FALCON

LK2D + MAP + PLAN

ZMĚNY prosím zapisujte přímo do formuláře = ŠKRTEJTE, PŘEPISUJTE, OPRAVUJTE jak je třeba! HLAVNĚ VÝRAZNĚ!
INFORMACE PROSÍM UVÁDĚJTE S PLATNOSTÍ KE DNI: 25. BŘEZEN 2021 (WEF: 25 MAR 2021).
Provozovatel letiště/plochy, poštovní adresa, kontakty - spojení na letiště a přímá telefonní čísla:
Popis jednotlivých hodnot - návod na vyplnění:
(1) OPR: Flying Academy s.r.o.
PŘÍMÉ KONTAKTY:
OPR: název provozovatele letiště
(2) Adresa: Beranových 130, 19900 Praha

(3) Telefon: 731.655.054, 733.133.914;
(4) Fax:
(6) Email: petr@flyingacademy.com, office@flyingacademy.com;
(7) Web: www.falcon.flyfa.com;
(8) Soc:
(10) Další spojení:
VLP: Petr Kratochvíl 731.655.054, petr@flyingacademy.com
Leoš Vybíral 733.133.914, leos@flyingacademy.com

(15) TWR:
(16) APP:
(17) ATIS:
(18) DELIVERY:
(19) FPL:
(20) VLP:
(21) ARO:
(22) MET:
(23) FUEL:
(24) AVGAS:
(25) MOGAS:
(26) JETA1:
(27) HAND:
(28) FBO:
(29) CUST:
(30) SERV:

Adresa: poštovní adresa na letiště včetně PSČ
Telefon/fax: telefonické a faxové spojení na letiště
AFTN: AFTN adresa letiště
Email: emailová adresa letiště; Web: stránky letiště
Soc: sociální sítě (FaceBook, Twitter...)
Další spojení a kontakty: další spojení na letiště
a osoby odpovědné za provoz na letišti
=> formát zápisu = funkce na letišti: jméno a příjmení
+ kontakt (telefon, e-mail, jiný) + jazykové znalosti
PŘÍMÉ KONTAKTY (telefonní čísla) na jednotlivá
pracoviště či stanoviště služeb na letišti:
TWR: řídící věž nebo stanoviště AFIS/RADIO
APP: stanoviště APP; ATIS: telefonické vysílání ATIS
DELIVERY: stanoviště DELIVERY
FPL: podávání/ukončování letových plánů
DISP: dispečer nebo pracoviště RADIO/AFIS
VLP: vedoucí letového provozu
ARO: ohlašovna letových provozních služeb
MET: místní meteoslužebna
FUEL: obsluha prodeje leteckých paliv
AVGAS: obsluha prodeje paliva AVGAS
MOGAS: obsluha prodeje automobilových paliv
JETA1: obsluha prodeje paliva JETA1
HAND: služba handlingu
FBO: místní poskytovatel služeb pro piloty a letadla
CUST: pracoviště celního odbavení
SERV: služby na letišti (ubytování, restaurace, opravy a pod.)

Komunikační FREQ a základní údaje:

(40) ICAO / IATA:

(35)Volací znak + FREQ (36)<provozní doba stanoviště - je-li odlišná od prov. doby letiště>;
(37)dostupnost služby v cizích jazycích (+ poznámky cizí jazyky)

(41) Statut:

Plocha SLZ neveřejná

Březí Falcon RADIO 124,515 ; ENG

(42) Druh provozu:

VFR - den

(43) ARP (WGS 84):

N49°20’17,55” E016°13’58,44”

(44) Umístění GEO:

5,4 km N Velká Bíteš

(45) ELEV m / ft:

512 m / 1680 ft

(46) ALT okruhy ft:

2700 ft

(47) Mag.deklinace:

5°E 2021

ICAO / IATA
značka
veřejné / neveřejné
letiště, plocha SLZ
VFR / IFR + den / noc
+ PJE (=paravýsadky)
souřadnice vztaž. bodu
letiště ve WGS 84
poloha letiště vůči
blízkému městu
nadmořská výška letiště
v metrech a stopách
okruhová výška
ve stopách AMSL
magnetická
deklinace

Dráhový systém letiště:
(50)Označ(51)Okruhy (52)MAG
RWY

1

(53) Délka x Šířka / Povrch

TORA

LDA

(54) LIGHT

(55) ELEV THR

12

R

118°

600 x 18 m

600 m

NIL

NIL

1680 ft

30

L

298°

tráva

NIL

600 m

NIL

1631 ft

(56) Únosnost

NIL

Pravidla a omezení provozu na letišti a v okolí, doplňující údaje, upozornění, hlukové postupy (NOISE):
(60) Přílety a

provoz výhradně PPR! Pozor RWY30 pouze přistání (stoupání 2,5%), RWY12 pouze vzlety. Odklízení sněhu není zajištěno. NOISE:
Nepřelétávat obce Březí, Břežské, Vlkov, Níhov a Ondrušky.

Letiště: Březí Falcon, aktualizace informací o letišti, 1. strana. ©Avion® - Databáze letišť, rok 2021. Formulář prosím odešlete zpět do 4.1.2021!

Pokračování na další straně !!!

Aktualizace údajů pro Databázi letišť 2021, letiště BŘEZÍ FALCON
Provozní doba, dostupná paliva a oleje, poskytované služby:
(61) Provozní doba:

SR-SS

(62) Palivo:

Avgas100LL

(63) Olej:

Total

(64) Poplatky:

NIL

(65) Celní odbavení:

NIL

(66) Ostatní služby:

NIL

(67) WiFi na AD:

k dispozici

(68) Meteo kamera:

NIL

(69) Občerstvení:

k dispozici O/R

(70) Ubytování:

k dispozici O/R

(71) Restaurace na

NIL

provozní doba
letiště v UTC
paliva dostupná
na letišti
oleje dostupné
na letišti
přistávací
a parkovací poplatky
možnosti celního
a pasového odbavení
ostatní služby
např. hangárování, opravy ...
bezdrátové připojení k internetu WiFi dostupné pro návštěvy
(poskytovatel, název sítě, zpoplatnění, přihlašovací údaje)
on-line meteostanice / webkamera umístěná přímo na letišti
veřejně dostupná přes internet (webová adresa - URL)
občerstvení dostupné
přímo NA LETIŠTI
ubytování dostupné
přímo NA LETIŠTI
možnosti občerstvení, ubytování a atrakce
na AD a v okolí letiště, uveďte název zařízení,
telefon a vzdálenost z letiště,
máte-li osobní zkušenost s kvalitou
služeb v daném zařízení - ohodnoťte jej
prosím => 1-5☼ sluníček: 1☼=mizerné
služby / 5☼=vynikající služby /
0☼=nemám osobní zkušenost

letišti, atrakce,
občerstvení
a ubytování
v okolí:
(72) Dopravní spoj.:

bus: Osová Bítýška (6km); vlak: Vlkov u Tišnova (4km)

(73) Telefon

Velká Bíteš: Pavel Gašpar 602.735.544; Velké Meziříčí: Stanislav Nováček 602.724.738

dopravní spojení
na letiště
telefon na místní
taxislužbu nebo autopůjčovnu

místní TAXI:
(74) Info o letišti:

informace o letišti, které byste rádi zveřejnili, například
provozovaná technika, nabízené služby...Prostě to,
co piloty přesvědčí, aby se k vám přiletěli podívat.

Servisní středisko údržby letadlové techniky AMO CZ.145.0087
(Cessna/Piper/Lycoming/Continental).

Kontaktní osoba pro zasílání korespondence:
(80) Jméno:

Flying Academy s.r.o.
Petr Kratochvíl
Adresa: Březí 57, 59453 Osová Bitýška
E-mail: petr@flyingacademy.com
Telefon:731.655.054
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!!! VŠECHNY ČASOVÉ ÚDAJE UVÁDĚJTE V UTC !!!

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním
poskytnutých osobních údaju a jejich zařazením
do publikace Databáze letišť (tištěné i
elektronické verze) jakož i s tím, že takto
poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty
třetím osobám na základě uzavřené smlouvy s
těmito třetími osobami v souladu s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
Správcem osobních údajů je společnost Patrik
Sainer se sídlem Tušť 167, 378 06 Suchdol n/L,
Česká republika, ičo: 48217841.

Formulář vyplnil:
Jméno:
Funkce na letišti:
Telefon:
Datum zpracování formuláře:

Formulář můžete odeslat zpět e-mailem (vyplněný v papírové podobě a naskenovaný do počítače) nebo klasickou poštou.
Informace, které se nevešly do tohoto formuláře, uveďte laskavě na zvláštní list papíru s odkazem na číslo řádku, kterého se údaje týkají
(malé číslo v závorce na začátku každého řádku). Děkuji vám za váš čas věnovaný vyplnění tohoto formuláře.
Doufám, že naše Databáze letišť bude i pro vás přínosem a dobrým pomocníkem.
Patrik Sainer, vydavatel.

Formulář prosím odešlete zpět do 4.1.2021! E-mail: patrik@avion.eu, Tel: +420 602 420 260
Poštovní adresa: Avion Patrik Sainer, Tušť 167, 378 06 Suchdol n/Luž., Česká republika
Odešlete-li tento formulář zpět do uzávěrky (tzn. nejpozději do 4.1.2021) pošleme vám 1x výtisk Databáze letišť 2021
zdarma jako poděkování za vaši pomoc a včasné zpracování aktualizace!
(81) Akce pořádané na vašem letišti v roce 2021 pro uveřejnění

v KALENDÁŘI S PŘEHLEDEM LETECKÝCH AKCÍ

Uveďte: datum, druh a název akce, místo konání, kontakt na pořadatele (viz. Databáze letišť 2020)

(82) Doplňující údaje, poznámky:

Plánek letiště BŘEZÍ FALCON pro Databázi letišť 2021

V obrázku by mělo být zaznamenáno především:
=> dráhový systém: RWY + TWY, označení, popř. nadmořské výšky prahů RWY
v případě většího výškového rozdílu
=> umístění letištních budov: především TWR, FUEL, HANGAR, MET a APN – stojánky
=> směr letu po okruhu je-li určen
=> poloha okolních silnic, cest, vodních toků, ARP, parakruhu, větrného pytle, ohlašovny [C],
vytyčovacího čtverce [T]
=> výškové překážky, hustší výskyt stromů (s rozdělením na jehličnany a listnáče)
=> ostatní potřebné informace, měřítko, směr severu

LK2D PLAN

Doplňující poznámky:

Obrázek zpracoval:

Formulář prosím odešlete zpět do 4.1.2021! E-mail: patrik@avion.eu, Tel: +420 602 420 260
Poštovní adresa: Avion Patrik Sainer, Tušť 167, 378 06 Suchdol n/Luž., Česká republika
Odešlete-li tento formulář zpět do uzávěrky (tzn. nejpozději do 4.1.2021) pošleme vám 1x výtisk Databáze letišť 2021
zdarma jako poděkování za vaši pomoc a včasné zpracování aktualizace!

