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Databáze letiš PROFI - Změnová služba
Vážení letečtí přátelé,

přinášíme vám souhrnnou informaci o změnách v komunikačních frekvencích platných od
10. listopadu 2016 (nástup kanálové separace 8,33 kHz). Tato změna byla plánována již delší
dobu, proto jsou obsažené nové kmitočty již zveřejněny ve stávající Databázi letiš 2016
(s upozorněním na datum, kdy vstupují v platnost - 10 NOV 16).
Níže najdete přehledný výpis změněných frekvencí/kanálů pro vaši lepší orientaci ve změnách.
V našich leteckých mapách bohužel nebylo dostatek prostoru pro publikování duálních
frekvencí/kmitočtů - proto vás prosím o provedení ruční opravy. Tuto změnovou službu jsme navíc
doplnili o pár drobných změn týkajících se letiš - prosím zaneste si je do vašeho výtisku
Databáze letiš formou ruční opravy.
Tato mimořádná aktualizace vaší Databáze letiš je vydávána pouze elektronicky (jelikož v ní
obsažené informace jsou již vypublikovány v aktuálním vydání). Děkuji Vám, že jste si novou
Databázi letiš zakoupili a zaregistrovali. Doufám, že je pro vás přínosem a že vám celou sezónu
dobře slouží při vašem létání.
Přeji vám mnoho šastných přistání a pěknou zimu třeba i s leteckou lyžovačkou!
Patrik Sainer, vydavatel vaší Databáze letiš. Praha, listopad 2016.

DATABÁZE LETIŠŤ 2017
Nová Databáze letiš 2017 a letecké mapy vycházejí jako každý rok na přelomu března a dubna,
předběžně je vydání naplánováno na 24. března 2017 (s účinností od 30. března 2017 - 30 MAR
17). Všichni předplatitelé a registrovaní uživatelé od nás obdrží na začátku ledna 2017 dopis se
složenkou - s nabídkou výhodného předplatného. Kdo se zatím nezaregistroval, může tak učinit
na www.aerobaze.cz/predplatne .

LETECKÁ MAPA ICAO 2017 ČR
Nové vydání letecké mapy ICAO ČR 1:500 000 (vydávané LIS ŘLP ČR) je naplánováno se
stejnou účinností jako nová Databáze letiš 2017 - 30. března 2017. Naše dlouhodobá spolupráce
s ŘLP ČR při distribuci mapy pilotům všeobecného letectví bude pokračovat i v roce 2017 a tak
vám mohu oznámit dobrou zprávu:

Součástí každé DATABÁZE LETIŠŤ 2017
bude opět LETECKÁ MAPA ICAO ČR 2017
Letecká mapa ICAO ČR bude přibalena ke každému výtisku, stejně jako naše Letecká
NAVIGAČNÍ MAPA VFR 1:500 000 ČR+SR a Letecká PLÁNOVACÍ MAPA 1:1 000 000 ČR+SR.

APLIKACE DATABÁZE LETIŠŤ PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ APPLE
Data a mapy v naší aplikaci pro tablety a telefony Apple (s operačním systémem iOS) jsme
zaktualizovali zároveň s vydáním této změnové služby. Stačí si v aplikaci otevřít infookno (pomocí
ikony „i” v kroužku na horní liště), vybrat z nabídky „Správce dat - stahování a aktualizace“
a stáhnout si aktuální data do vašeho tabletu/telefonu. Podrobnosti na: www.aerobaze.cz/app !
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POZOR NOVINKA: DATABÁZE LETIŠŤ JE OD LETOŠNÍHO ROKU NOVĚ
DOSTUPNÁ PRO APLIKACI SKYDEMON
V aplikaci SkyDemon pro Android i Apple naleznete podrobné informace o všech letištích včetně
příletových/odletových mapek, které se zobrazují jako podklad navigace (včetně vaší aktuální
polohy a trati letu - nad příletovou/odletovou mapkou s podrobnými informacemi z Databáze letiš).
Podrobnosti najdete na: http://www.skydemon.aero/store/letist.aspx !

ČESKÁ REPUBLIKA
ZMĚNY V KOMUNIKAČNÍCH FREKVENCÍCH
Od 10 NOV 16 nastaly změny frekvencí/kanálů:
Praha VOLMET INT změněna na 128,605 (původní 128,600)
Praha RADAR změněna na 120,530 (původní 120,525)
Praha RADAR změněna na 127,580 (původní 127,575)
Praha RADAR(SUP) změněna na 136,080 (původní 136,075)
Ruzyně RADAR změněna na 119,010 (původní 119,000)
Ruzyně RADAR(VFR) změněna na 118,310 (původní 118,300)
Ruzyně TWR změněna na 118,110 (původní 118,100)
Ruzyně DELIVERY změněna na 120,060 (původní 120,050)
Ruzyně GND změněna na 121,910 (původní 121,900)
Ruzyně ATIS změněna na 122,160 (původní 122,150)
Ruzyně FIRE změněna na 121,610 (původní 121,600)
Vodochody TWR změněna na 133,080 (původní 133,075)
Vodochody RADAR změněna na 127,480 (původní 127,475)
Vodochody RADIM změněna na 123,030 (původní 123,025)
Kbely MAPP změněna na 124,680 (původní 124,675)
Kbely MTWR změněna na 120,880 (původní 120,875)
Kbely MTWR(SUP) změněna na 134,730 (původní 134,725)
Kbely PRECISION změněna na 126,760 (původní 126,750)

VÝZNAMNÉ ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE LETIŠŤ, UL PLOCH A HELIPORTŮ
Hradec Králové (LKHK) - označení RWY bylo změněno na 15R/33L a 15L/33R (původní 16R/34L a 16L/34R)
Teplice (LKTEPL) - RWY 11/29 byla trvale uzavřena (pozemek bude pravděpodobně využit k zemědělské činnosti rozorán), RWY 18/36 zůstává v platnosti beze změn stejně jako ostatní plochy letiště

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
VÝZNAMNÉ ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE LETIŠŤ, UL PLOCH A HELIPORTŮ
Poprad Tatry (LZTT) - na letišti byl zrušen MET Briefing (zůstala pouze MET Office), služby poskytuje Central MET
Briefing Office (CMBO) Bratislava
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