
Z historie křižanovských „juniorek“. 
 

Na počátku července se na letišti v Křižanově uskuteční Plachtařské 
mistrovství České republiky juniorů a akademiků. Místní aeroklub má s pořádáním 
soutěží v bezmotorovém létání bohaté a hlavně dlouhodobé zkušenosti; v roce 1997 
mu byl právě za přínos plachtění při pořádání juniorských  soutěží udělen čestný 
skupinový diplom FAI. Mnozí plachtaři, ať už se dnes věnují soutěžnímu létání či ne, 
mají na křižanovské závody jistě nesmazatelné vzpomínky.  

Vždyť první oficiální juniorská soutěž se zde konala již v roce 1984!  
 

          
 

S myšlenkou uspořádat závody pro mladé plachtaře – a seznámit je tak 
s pravidly soutěžního létání a „připravit“ je na budoucí závody vyššího stupně, se I. 
ročník Poháru juniorů v Křižanově konal v červenci 1984. Prvních juniorských závodů 
se zúčastnilo dvacet mladých plachtařů tehdejšího Jihomoravského krajského 
aeroklubu. Létalo se systémem dvoučlenných družstev (jeden letěl, druhý byl 
zapojen do organizační práce); a to na jednotném typu VT-16/116. Závod to byl jistě 
zajímavý; létalo se i nelétalo; sbíraly se zkušenosti i zážitky – a to na obou stranách: 
pořadatelů i závodníků. Podařilo se odlétat 4 bodované discipliny – a také vyčerpat 
veškerý naplánovaný náhradní program. Dnes již úsměvné nám přijde oficiální  
informativní sdělení, „že každý den se konalo sportovní odpoledne s plněním 
branných disciplin“.  

 

 
 
Vítězem 1. Poháru juniorů se stala křižanovská posádka – Marek Franta jun. a 

Marek Petr (1389 bodů), druzí byli také místní Jana Křípalová a Jaromír Hammer 
(1237 bodů) a Aleš Macek s Marcelou Valigurovou z AK Medlánky (1030 bodů) 
obsadili místo třetí.  



Vlastní soutěž zůstala zapsána v paměti aeroklubáků  i jinak“ „to bylo tehdy, 
když spadl les!“ – 13. července v noci byl při přechodu výrazné studené fronty větrem 
zničen nejen vzrostlý les pod  křižanovským hangárem.   

Následující rok 1985 byl ve znamení katastrofálně nepříznivého počasí – 
všechny závody, ať již Krajské plachtařské závody v Kunovicích či Mezinárodní PM 
ČSSR žen v Moravské Třebové, se moc nevyvedly. Stejný osud měl i Pohár juniorů. 
Pořadí: A. Macek – P. Pávek (AK Medlánky) 736 bodů, R. Štec – D. Gadas (AK 
Hranice, 721 bodů), E. Peníšková – Z. Kölbel (AK Jihlava). Přece jen ale juniorky 
přinesly něco nového - neomezovaly se již pouze na piloty jihomoravského 
aeroklubu, ale hlásit se do závodu mohli i piloti severomoravští. 
 A tak se křižanovské „juniorky“ pozvolna staly moravskou tradicí jako Pohár 
juniorů. Nadále byly pořádány v jednoročním cyklu jako závody začínajících 
sportovců. (Je třeba uvést, že se v republice konaly i další juniorské plachtařské 
soutěže, včetně organizace samostatných republikových závodů - Mistrovství ČSR 
v plachtění juniorů se konalo na konci osmdesátých let ve dvouletém cyklu, poslední 
na Medlánkách v roce 1988, kde zvítězil Tonda Teichmann). Až do roku 1988 se 
hlásily dvoučlenné posádky; od roku 1989 pak už létal každý za sebe. Nejčastěji 
využívanými typy větroňů byly jednoznačně Orlíci (VT 116/VT 16). Tradicí se také 
stalo, že mimo soutěž v Křižanově na poháru létali i další místní piloti nebo závody 
využil k létání některý z tehdejších reprezentantů (nejčastěji Miloš Dedera nebo Eva 
Peníšková). 
 

       
 
 Možná je na místě zmínit, že tehdejší závody a jejich organizace by mnohým 
dnes již připadala neuvěřitelná.  Starší si vzpomenou na plánování letů (a to platilo 
samozřejmě i pro lety soutěžní), ohlašování provozu vojenskému dispečerskému 
stanovišti (VDS), častá omezení a zákazy… Ale byly to také závody, kdy se v kotelně 
čoudily bára; kdy pomocníci vytyčovali v terénu znaky a dalekohledy se kontrolovalo 
dosažení otočného bodu; závody, kdy na pole vyrážela celá parta plachtařů na korbě 
Avie (to byla krásná „funkce“ - vedoucí korby!)… 
 V roce 1989 - tedy již na 6. Poháru juniorů - se startovní pole rozdělilo na tzv. 
základní třídu, kde létalo deset pilotů na Blanících (všichni L-13) a na volnou; zde 
létalo osm pilotů na Orlících (všichni VT-116). Pro každou třídu byla vyhlašována 
samostatná trať. 
 Z šesti vyhlášených disciplin se podařily odlétat čtyři – dvě byly zrušeny pro 
nepřízeň počasí. Pohledem do jednotlivých výsledkových listin je vidět, že v roce 89 
byl přelom prázdninových měsíců značně plachtařsky nepovedený. Základní třídě 
byly vypisovány trojúhelníky v délce od 113 km do 161 km; v první disciplině skončili 
junioři na poli všichni a podobně bojovali i v dalších dnech. Někteří z nich se zpátky 
na letiště za celou dobu soutěže dostali jen na korbě Avie s připřaženým traňdákem. 



Volná na tom byla o trochu „lépe“ – dokonce třikrát si zaletěli dvoustovku; na 
první zabojoval Ivan Filakovský a dotáhl to „domů“ jako jediný, druhý den doletěli 
hned tři Orlíci – a Mirek Hammer seděl na poli dva kilometry od letiště. 
 Následující rok se juniorské závody v Křižanově povedly. Zcela netradičně je 
provázelo kvalitní plachtařské počasí. V prvním týdnu se mluvilo o malé Austrálii. 
Hlavnímu rozhodčímu – Standovi Mlčouškovi – se dařilo vybírat tratě, které přesně 
odpovídaly počasí, požadavkům dispečerů i možnostem závodníků létajících na L-13 
(L-23). Devět disciplin, které mohly být bodovány, mluví samy za sebe. 

První disciplina se letěla 29.7. – PLG 100 – Křižanov – Tišnov – Velké Dářko – 
Velké Meziříčí – Křižanov. Doletělo devět závodníků, nejlepší rychlost byla 47 km/h. 
a dosáhl jí Vašek Hrůza z Břeclavi. Druhý den se letěl trojúhelník 109 km – Křižanov 
– Bystřice – Jihlava – Křižanov. Počasí začalo být povážlivě juniorské – na letiště se 
dostali jen tři závodníci – „nejrychlejší“ byl J. Sedláček 35 km/h. Sbírání unavených a 
zmrzlých závodníků z polí zabralo i následující den.  

Skvělá disciplina se podařila 4. srpna - vypadalo to na velikou lať: žhavily se 
telefony a byla vyhlášena první třístovka v historii křižanovských juniorek vůbec. Trať 
PLG 302 km Křižanov – Želivka (most) – Jedovnice – Velké Dářko – Křižanov. 
Průběh odpoledne byl pak zcela neuvěřitelný! Všech 14 závodníků dolétlo do cíle! 
Nejvyšší rychlost dosáhl Vašek Hrůza (60,3 km/h). Výlet po moravských a českých 
vodních plochách byl ukončen všeobecným koupáním v Křižovníku. Pod vedením P. 
Marka (též úspěšného třístovkáře) napochodovali všichni závodníci ukázněně mezi 
kapry. S sebou vzali i řídícího létání Frantu Marka jun. 

 

      
 

 V roce 1993 se v Křižanově z pověření AeČR pořádal I. ročník Plachtařského 
mistrovství České republiky juniorů. Startovalo zde 25 pilotů z celé republiky. A hned 
další juniorské mistrovství v roce 1994 bylo mimořádné - byla vyhlášena a uletěna 
pětistovková trať! Poslední letový den 14. července 1994 byla vyhlášena již 11. 
disciplina mistrovství (PLG 516 km na trati Křižanov - Votice - Černá Hora - Benešov 
- Křižanov). Pětistovku tehdy uletělo 31 závodníků; z toho pro 23 z nich to byla vůbec 
první pětistovka v životě, pro některé zároveň i první pětistovka uletěná v jejich 
mateřském aeroklubu! Oslava úspěchu byla bouřlivá! Celkovým vítězem závodu se 
stal Jirka Trnka (AK Ústí nad Orlicí), druhé místo obsadila Alena Netušilová (AK 
Zbraslavice) a třetí pak místní Petr Koutný. Ještě v dalších dvou letech (1995, 1996) 
se v Křižanově pořádalo republikové mistrovství juniorů - vždy úspěšně a pod 
vedením Tondy Otrusiny jako ředitele závodů i bezproblémově. Létalo se už 
zpravidla jen na Vosách (VSO-10), v roce 1996 startovní pole doplnily dvě ASW-15 a 
jedna ASW-19. V roce 1997 se PMČR juniorů poprvé přestěhovalo na jiné letiště - a 
to do Šumperka. 
 



 Republikové juniorské závody se v Křižanově opět představily až v roce 2002 - 
jako mezinárodního závodu se účastnili i dva soutěžící ze Slovenska. Na stupních 
vítězů stáli Martin Hřivna (AK Zbraslavice), Jan Mareth (AK Hranice) a Michal Buryan 
(AK Zábřeh).  
 S postupem doby se již zdaleka nelétalo pouze v klubové třídě na jednom 
monotypu větroně. Stále častěji se na gridu objevovaly i jiné klubovky. V roce 2009 
se pak otevřela jedna kombi třída. Podařilo se uletět 7 disciplin - juniorským mistrem 
republiky se stal Radek Krejčiřík (AK Hranice), druhé místo získal Honza Pavlík (AK 
Křižanov) a třetí Michal Navrátil (AK Medlánky).  
 Po šesti letech se letos plachtařské juniorské závody do Křižanova vrátí! 
Všichni se těšíme a přejeme si, aby i letos byly pro všechny zúčastněné mimořádné 
a každý den se létaly jen krásné a dlouhé tratě! 
 
 
Jana Koutná 
AK Křižanov 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


