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(CZ) PŘÍLETOVÉ INFO 
Přílety jsou povoleny od pátku 3.9.2021 15:00 LT (13:00 UTC) do soboty 4.9.2021 11:00 LT 
(09:00 UTC). 

Piloti jsou povinni být seznámeni se všemi příletovými pokyny a dodržet vstupní body pro přílety i 
odlety a taktéž nastudovat mapu areálu (viz Příletová Mapa a další dokumenty, které jsou k nalezení 
na www.scsl.cz – záložka Dokumenty). 

POKYNY PRO PŘÍLET: 

• 3 minuty před dosažením vstupního bodu ohlásit REGISTRACI LETADLA + TYP + VSTUPNÍ BOD 
• Po přistání dbejte zvýšené opatrnosti a následujte pokyny služby RADIO a Follow Me 
• Vyhněte se přilehlým vesnicím a nepřelétávejte město Vyškov a vesnici Pustiměř 
• Přílety provádějte ve výšce min. 1500 ft AGL za stálého radiového spojení se službou RADIO 
• Je přísně zakázáno přelétávat letištní budovy a stojánky letadel  
• Zbytečně nezahlcujte frekvenci a očekávejte možné vyčkávání  
• Ihned po příletu navštivte registraci 
• V době programu či vystoupení hostů nebudou dovoleny odlety ani přílety (vyjma vystupujích 

a VIP hostů)  
• Motorový klid bude v době hlavního briefingu dne 4.9.2021 a to od 11:30 LT (09:30 UTC) do 

12:30 LT (10:30 UTC) a dále v době vyhlášení od 15:30 LT (13:30 UTC) do 16:30 LT (14:30 
UTC) 

• Pro potřeby tankování se při pojíždění vyžaduje rovněž rádiové spojení se službou RADIO 

 
 

☎ 
Tomáš Jirmus (+420 724 257 769) / Michal Masař (+420 607 279 155) 

 

ATC / RADIO (+420 602 643 540) 
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(EN) ARRIVAL INFO 
Arrivals are permitted from Friday 3.9.2021 15:00 LT (13:00 UTC) till Saturday 4.9.2021 11:00 LT 
(09:00 UTC). 

Pilots shall be familiar with all arrival instructions, taxi chart and shall follow the VFR waypoints for all 
arrivals and departures (see Arrival Map and other documents on our web www.scsl.cz - bookmark 
Dokumenty) 

ARRIVAL INSTRUCTIONS: 

• 3 minutes before approaching to arrival VFR waypoint report AIRCRAFT CALLSIGN + 
AIRCRAFT TYPE + WAYPOINT 

• After landing taxi with caution and follow RADIO and Follow Me instructions 
• Try to avoid surrounding villages and do not over fly Jihlava city and Pustiměř village 
• Minimum arrival altitude is 1500 ft AGL with established two-way RADIO communication 
• It is strictly prohibited to over fly surrounding airfield buildings and apron stands 
• Try to avoid to frequency congestion and expect possible holding  
• Immediately upon landing visit registration 
• Arrivals and departures will be prohibited during the main program and VIP guest’s 

exhibitions (the only exception will be granted for exhibitors) 
• No movements are available during the main briefing 4.9.2021 from 11:30 LT (09:30 UTC) till 

12:30 LT (10:30 UTC) and then during the competition announcement from 15:30 LT (13:30 
UTC) till 16:30 LT (14:30 UTC) 

• Two-way RADIO communication is necessary also for taxi/refuelling movements 
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