
 

Neveřejná plocha pro provoz SLZ 

Kunčice pod Ondřejníkem-PETER´S GROUND 

Provozovatel:   

OKA FLIGHT SERVICES s.r.o. 

 info@okafs.cz 

 Petr Adamec +420 603 943 526 

 Leoš Liška  +420 724 006 950 

Provoz pouze se souhlasem provozovatele. 

Údaje: 

Spojení:   PETER PLOCHA 125,830 MHz 

Dráha přistání:  060° MAG 

Dráha vzlet:  240° MAG 

Značení dráhy: Bílé praporky na prahu, na vrcholu a na konci dráhy. 

Rozměry dráhy:  350 x 20 m 

Nadmořská výška:  1330 ft AMSL 

    405 metrů nad mořem 

Postupy 

Konzultujte přílet s provozovatelem. 

Průlet na drahou pro zjištění směru větru letět kolmo na dráhu 06 na výšce 
minimálně 500 ft / 150 m nad zemí (1900 ft / 550m AMSL) se zařazením do 
okruhu na výšce 2300ft AMSL. Po přistání uvolnit dráhu na provozní plochu 
severně. 

Rozpočet na přistání vždy na práh dráhy 06, nedělejte delší rozpočet, je 
třeba přesně dodržet rychlost přiblížení. 

Opakování okruhu při přiblížení na dráhu 06 včas z dostatečné výšky mírnou 
zatáčkou doprava, následně přes kostel Kunčice p/O stoupat okruhovou výšku 
2300 ft AMSL do 3. zatáčky pravého okruhu RWY 06. 



 
Jedná se o náročné letiště, doporučujeme konzultaci s provozovatelem. 
Nabízíme let na letiště s naším instruktorem. 

Vzdušný prostor v okolí plochy 

TMA II Ostrava LKMT od 4000 ft AMSL do FL 095 

Prostor paraglidingového létání Skalka: z vrcholu Skalka na plochu 
Tabaškova louka na jihozápadním úpatí Skalky. 

Příletová a odletová trať k a z letiště Frýdlant nad Ostravicí Frenštát pod 
Radhoštěm – Čeladná. 

Služby 

Parkování letadel na kotvách u domu s apartmentem na venkovní ploše. 

Ubytování v plně vybaveném Starém statku pohodlně pro 6 lidí nebo více po 
dohodě. 

Zařídíme dovoz BA – 95. 

Turistické zajímavosti 

Plocha se nachází v západní části obce Kunčice pod Ondřejníkem, oblíbenou 
turistickou destinaci Pobeskydí a nachází se v podhůří horského pásma 
Ondřejník. Je možno vystoupat na vrchol Skalka, který je oblíbeným 
startovacím místem paraglidistů nebo se pustit na jih a vystoupat na hlavní 
hřeben Beskyd.  

Podrobnosti o turistických zajímavostech nejdete na 
http://www.kuncicepo.cz/informace-pro-turisty 

V obci je 13 restaurací a hospod. 

Poradíme, kam se podívat. 



 
Mapa plochy 

 

 

  

  



 
Přiblížení 

Nadmořská výška plochy 1340 ft AMSL 


