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Povolen í k letové činnosti ve vzdušném  prostoru ČR

Úřad pro civilní letectví (dále jen  „ÚCL") na základě žádosti společnosti Czech Jet 
Team, s.r.o., Perlová 68/7 301 00 PLZEŇ, IČ: 05949594, vydává podle ustanovení 
GEN 1.2.6 Letecké inform ační příručky ČR povolení k letové činnosti ve vzdušném  
prostoru ČR pro letoun typu L-39 C, v. č. 530515, p o zn .zn . ES-TLP, při dodržení 
těchto podm ínek:
1. Při všech letech musí být dodržována všechna provozní a letová om ezení vydaná 

Estonian Civil Aviation A dm in istra tion a platná pro tento letoun.
2. Letoun nesmí být provozován nad hustě zastavěným i m ísty nebo 

nad shrom ážděním  osob na vo lném  prostranství vyjm a případů, kdy je  to  nezbytné 
pro vz le t nebo přistání.

3. Letoun smí být provozován za sp lnění níže uvedených podm ínek:
- všechny druhy letů jsou povo leny do FL 100 a m ax V h = 220 KIAS;
- m inim ální výška letu a přeletů je  2000 ft AG L m im o hustě zastavěná území;
- akrobatické lety nejsou povoleny;
- na palubě předm ětného letounu m ohou během  letu být pouze následující 

osoby:
•  ve lite lem  letounu bude ............................................... 
o další osoby:

- ............................................
- .................................................
- .......................................
- ..........................................
- ...........................................
- .......................................
- ................................................

- všechny osoby, které budou na palubě předm ětného letounu, musí 
prokazatelně projít výcvikem  v nouzovém  opuštění letounu pom ocí 
vystře lovací sedačky;

4. V šechny lety m usí být provedeny v prostoru ohraničeném  polom ěrem  20 km od 
vztažného bodu letiště LKLN - m im o hustě zastavěná území, ze jm éna m im o město 
Plzeň.

5. Každý let musí být m inim álně 2 dny předem  oznám en na e-m ail: . . . ..................



6. Toto povolení m usí být na palubě letounu při všech letech.
7. P latnost tohoto povolení je  podm íněna platností všech dokum entů uvedených 

v ustanovení GEN 1.2.6.2 Letecké inform ační příručky ČR.
8. P latnost tohoto povolení je  od 04. 5. 2019 do 19. 5. 2019.
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