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Info Letiště Přílezy 
 

Dne 17.4. 2019 starostovi na mail dorazila následující zpráva: 
 

Dobrý den, 
 

Uvědomil jsem si, že jsem letos neposlal seznam větších akcí na letišti. V letošním 

roce se neplánují žádné akrobatické kempy s intenzivní akrobacií. Pouze občas bude 

létat Petr Kopfstein tak, jak je tomu tento týden. Nelétá akrobacii ale ladí special na 

RedBull airace. Tento letoun je hlučný, nicméně Petr ví, že nemá létat nad obcemi 

(u Chylic se tomu při vzletu či přistání ale nedá vyhnout). Zítra bude poslední den, 

kdy bude testovat. Jedná se o krátké 5-10 minutové lety. Po šesté hodině už 

neprovádí lety nad letištěm – včera po 6 hodině po vzletu odletěl do prostoru mimo 

území našich obcí. Chápu, že žpůsobený hluk může některé občany vest ke 

stížnostem. Na druhou stranu na letiště v tomto týdnu dorazila řada návštěvníků z 

okolních obcí, kteří naopak možnost vidět tento speciál na vlastní oči velmi uvítali. 
 

V letošním roce tedy pořádáme pouze 1 soutěž v akrobacii motorových letadel a to 

tradiční Karlovarská pohár:  
 

23.05. - 25.05.2019 – Karlovarský pohár – mezinárodní soutěž – velmi intenzivní 

létání dle počasí až do večerních hodin (ve dnech před a po se očekávají přílety a 

odlety účastníků) 
 

V rámci Karlovarského poháru se dle počasí musí využít veškerý čas, takže se může 

stát, že ve čtvrtek 23/5 či v pátek 24/5 budou akrobatické lety prováděny až do 

západu slunce. Jelikož se jedná o maximálně 2 dny v roce, kdy se bude akrobaticky 

létat až do večera, žádáme občany o pochopení. 
 

Tréninkové kempy jako v minulých letech nejsou plánovány, nicméně v průběhu 

roku budou probíhat akrobatické lety (jednotlivé – ne intenzivní létání). Pokud by se 

něco změnilo, dám včas předem vědět. 

 

Dne 18.4.2019: 
 

Dobrý den,  
  

dnes jsem dostal informaci z letiště, že se u nás čím dál víc objevují výcvikové lety 

z Karlových Varů. Jde jak o karlovarská letadla, tak o letadla firmy F-Air, která 

začíná v Karlových Varech cvičit čínské piloty. Většinou ani nepřistanou nebo jen 

udělají letmé přistání či létají na letištním okruhu. Tento zvýšený provoz se nám 

vůbec nelíbí ale bohužel nemáme žádnou možnost toto zakázat. Pokud přistanou, 

mohli bychom po nich vymáhat přistávací poplatky. To ale neřeší problém 

zvýšeného provozu (raději je zaplatí u nás než ve Varech nebo budou dělat jen 

průlety) a také nemáme nikoho, kdo by ve všední dny byl na letišti a přistání 

zaznamenával. Pokud toto bude pokračovat či dokonce narůstat, pokusíme se s F-

Air vyjednat  nějaká pravidla.  
  

V případě, že by toto přerostlo únosnou mez a provoz obtěžoval i naše obce, 

požádal bych vás o schůzku kde bysme se dohodli na dalším společném postupu. 
  

 S pozdravem    Petr Jiránek, Předseda Aeroklubu Toužim 


