
Letiště Přílezy – akrobatická letadla - korespondence 
 
21.7.2014 – od: starosta K.Údolí; komu: aeroklub Toužim, starostka Útvina, ředitel Hollandia  
 
Dobré dopoledne pane Jiránku. 

Koncem minulého týdne a o víkendu jsem byl mimo naše Krásné Údolí a ihned po návratu (už v neděli 
podvečer) se mi množí stížnosti na opětovné létání „Vašich“ letadel. Ne, na avizované plachtařské závody a s 
tímto spojený hluk není ani jedna. Ale na akrobatická letadla ano. 

 
Vámi avizované termíny si můžeme z internetových stránek a veřejné desky sejmout, neboť stejně 

nejsou dodržovány a naplánovaná letní dovolená za pěkného počasí a za hluku akrobatů je skutečně 
k nezaplacení. Fajnové je, že alespoň „obyvatelé“ letiště si tu svou dobře užívají, neboť oni si mohou vybrat.  

 
Údajně byly překračovány i dohodnuté večerní časy. O pocitu občanů, že letadla prolétávala opět i 

nad obcemi, se už ani rozepisovat nebudu. Jde pouze o „subjektivní“ pohled človíčků na zemi a skutečnost je 
jistě jiná. 

 
Obtížně, hodně obtížně se mi vysvětluje, že si i přes opakovaná jednání a dohody akrobatičtí piloti 

dělají co chtějí, a že starosta malého Krásného Údolí, které ve svém katastru letiště ani nemá, nedokáže nic. 
 
Omlouvám se, ale pokud někteří naši spoluobčané už nevydrží a místo telefonických a osobních 

stížností u starosty pojedou na návštěvu přímo k Vám na letiště, pochopím je. V žádném případě je k tomuto 
nenavádím, ale obavu mám. Věřte, že se snažím situaci vždy zklidnit, ale poznatky, že nespokojenost narůstá 
jsou jistě oprávněné. 

 
Mail přeposílám i kolegyni do Útviny a p. řediteli Hollandia a.s., neboť i od jejich zaměstnanců se 

stížnosti opakují. 
 
Pokud budete na tento mail reagovat, vězte, že Vaši reakci patrně u nás zveřejním.  
 
Přeji prima (a u nás snad klidný) den. 

 
           Ing. Martin FRANK 
                 724 180 369 
                 starosta města 

           Krásné Údolí čp.77 
              364 01 Toužim 
          www.krasneudoli.cz 
 
 

21.7.2014 – od: ředitel Hollandia; komu: aeroklub Toužim, starosta K.Údolí   
 
Dobrý večer i za Hollandia.  
 
Opravdu je mi s podivem, co si někteří lidé v rámci svého hobby dovolí vůči svým spoluobčanům. Sám se 
divím, co občané K.Údolí a Útviny zatím snesou …….. Osobně jezdím občas do práce o víkendech a někdy 
s chutí z kanceláře vypadnu díky hluku akrobatů a to mám kam………… Co teprve lidé, kteří se nikam z domova 
nehnou a musí to snášet při odpočinku nebo grilování ……… 
 
Plně souhlasím ve věci s panem starostou ! 
 
Hezký večer ! Michal Škoda 

https://urldefense.proofpoint.com/v1/url?u=http://www.krasneudoli.cz/&k=wdHsQuqY0Mqq1fNjZGIYnA%3D%3D%0A&r=ZlfXP04BQYtQOp0CgqG0jukIp8Psm6hmCPMZwd00r40%3D%0A&m=2LJAcDQiskGwMI%2FPg4Z2t8PR%2Fk8%2Bswqm8HzZ8gYaMIU%3D%0A&s=393866f2a3709ec3759b3a914a57aebc5f7e39a3d0064513deb8d2174884bf3e


 

5.8.2014 – od: aeroklub Toužim; komu: ředitel Hollandia, starosta K.Údolí   
 
Dobrý den, 
 
Omlouvám se za opožděnou odpověď, ale byl jsem 14 dní pryč. 
 
Chápu, že hluk akrobatických letadel může vadit. Proto jsme také slíbili, že budeme větší akce a jednotlivé 
tréningy hlásit předem. To také děláme. Jednotlivé lety ale nehlásíme a ani nebudeme – prostě dopředu 
nevíme. Co rovněž neovlivníme jsou lety jiných provozovatelů z jiných letišť. 
 
Rovněž musím konstatovat, že někteří nespokojení občané dost přehání. Jako příklad mohu uvést stížnost, 
kterou mi před cca 3 týdny přeposílala paní starostka Útviny – došla mi v cca 9:45 dopoledne a stálo v ní, že 
akrobaté už zase celé dopoledne obtěžují hlukem. Okamžitě jsem volal na letiště a zjistil, že ten den se 
uskutečnil jeden akrobatický let v trvání cca 12 minut. Rovněž stížnosti, že akrobaté provádějí akrobatické 
lety nízko nad vesnicí jsou nesmyslné – akrobaté mají vytýčen čtverec 1x1 kilometr přímo nad letištěm, ve 
kterém musí provádět sestavy. Tréning nad vesnicí by jim byl k ničemu. Samozřejmě při vzletech, odletech, 
příletech a přistání létají i mimo tento čtverec a jsou neustále upomínáni, aby se pokud možno obcím 
vyhýbali. 
 
Kromě toho, letos jsme pořádali jen jeden závod – Karlovarský pohár. Ten trvaldíky špatnému počasí pouze 
dva dny – pátek a sobota. Dále se uskutečnili dva čtyřdenní  tréningové kempy (rovněž nahlášené) a účastnily 
se jich 2 piloti (tj maximálně 6 15minutových letů denně). Mimo to občas trénuje náš jediný akrobat a to 
opravdu zřídka.  
 
Z toho je vidět, že jsme oproti minulosti létání akrobatů opravdu razantně omezili. Toto je však maximum, co 
jsme mohli udělat 
 
 
Přesto našemu akrobatovi opět sdělím připomínky, které jsme obdrželi. Musím ale říct, že on dohodnutá 
pravidle dodržuje.  
 
S pozdravem 
 
Petr Jiránek 
 


