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Zápis 
z 1. jednání Plachta řské komise Ae ČR 

konaného v Jihlavě dne 24.5.2002 
 
Přítomni:  Eva Černá, Petr Koutný, Petr Krejčiřík, Tomáš Rendla, Jiří Štěpánek 
Omluveni: Miroslav Motl, Antonín Otrusina 
 
1. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první jednání nové PK zvolené V. konferencí AeČR 

dne 9.3.2002, členové PK si vzájemně předali své kontakty. E-mailové adresy členů 
PK budou zveřejněny na webové stránce PK AeČR. 

2. PK se zabývala vizí českého soutěžního bezmotorového létání do budoucna. V 
zimním období připraví návrh Soutěžního řádu pro postupné zavádění FAI tříd na 
PMČR a na ostatních soutěžích pořádaných AeČR. Minimální počet kluzáků pro 
otevření nové třídy bude 10, avšak s ohledem na počet kluzáků v ostatních třídách. 
Předpokladem je budoucí zavedení Standardní třídy a Kombinované třídy z kluzáků 
15m, 18m a volné třídy. Podle skladby kluzáků v otevřených třídách bude operativně 
přistoupeno k použití indexů DAeC, nebo k jejich ignorování. 
PK v tomto smyslu projednala návrh soutěžního řádu zpracovaného Vratislavem 
Orlitou. Z tohoto návrhu soutěžního řádu použije pasáže o zavedení více tříd na 
soutěžích pořádaných AeČR. 

3. Byly provedeny drobné změny v platném Soutěžním řádu AeČR pro bezmotorové 
létání: 
Volná třída dle platného Soutěžního řádu AeČR byla přejmenována na Kombinovanou 
třídu. Tento název lépe vyhovuje potřebám plachtařských soutěží AeČR a nekoliduje s 
rozdělením tříd dle SŘ3. 
PMČR_J, PMRg a PMRg_Ž budou pořádány buď v Kombinované třídě s handicapem 
bez vodní přítěže, nebo v Klubové třídě s handicapem a v Kombinované třídě s 
handicapem. Rozdělení tříd na Klubovou a Kombinovanou bude provedeno v tom 
případě, že se v každé třídě zúčastní alespoň 10 soutěžících kluzáků. Pro postup na 
vyšší soutěže z obou tříd budou použity korigované body obou tříd. 
Byl doplněn seznam členských organizací AeČR dle platného organizačního 
schématu AeČR po V. Konferenci AeČR dne 9.3.2002. 
Tyto změny budou do Soutěžního řádu AeČR pro bezmotorové létání zapracovány ve 
formě změny č. 2. do 1.7.2002. 

4. PK projednala systém výběrových řízení na pořádání plachtařských soutěží, 
kritizovaný Revizní komisí AeČR. Pro budoucí výběrová řízení bude vypracována 
tabulka porovnávající nabídky jednotlivých aeroklubů. Tato tabulka bude obsahovat 
především tyto položky: startovné, vklad soutěžícího, vleky (cena, výška), ubytování 
(cena, typ), strava (cena, četnost), navrhovaný termín, zkušenosti (reference) s 
pořádáním soutěží, případně další doplňující údaje. PK si vyhrazuje právo přihlédnout 
k termínům pořádání jiných plachtařských soutěží pořádaných v ČR a v zahraničí, k 
názoru plachtařské veřejnosti, ke zkušenostem s organizátorem soutěže z pořádání 
soutěží v minulých létech a k termickým podmínkám a termínu v místě konání 
soutěže. Výsledky výběrového řízení a porovnání jednotlivých nabídek budou 
publikovány v zápisech z jednání PK a na webu PK AeČR. 
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5. Během PMČR v Jihlavě uspořádala PK dobrovolnou anketu mezi plachtařskou 
veřejností s následujícími otázkami: 
a) Kde si představujete pořádání příštího PMČR z hlediska organizace soutěže, 

termických podmínek a cen? 
b) Jaké nedostatky vidíte v organizaci soutěží pořádaných v ČR? 
c) Máte zájem o pořádání seminářů s plachtařskou tématikou? Případně navrhněte 

téma seminářů. 
Výsledky ankety použije PK jako pomocné kritérium při výběru organizátorů 
plachtařských soutěží. 

6. Rozdělení dotací pro plachtění v roce 2002. 
Vzhledem k tomu, že v době zasedání PK nebyla dosud známa skutečná výše dotace 
pro plachtění v roce 2002, bude celková částka dotace rozdělena následujícím 
způsobem: 
Výjezd delegáta FAI: 38.545,- CZK (skutečné náklady známé v době jednání PK) 
Označíme-li zbylou částku dotace číslem 100%, potom procentuelní rozdělení dotace 
bude následující: 
Režijní náklady PK:      0%  (z režií AeČR) 
Propagace plachtění v ČR (TV, web, tisk):  22% 
Odborné semináře s plachtařskou tématikou: 22% 
Junioři a mládež:       56% 

7. PK se zabývala přípravou Mistrovství světa v plachtění žen, Jihlava 2003. Zprávu o 
průběhu příprav přednesli za AK Jihlava Zdeněk Kölbl a Lubomír Navrátil. V 
dostatečném předstihu před začátkem soutěže budou uvedeny do provozu nová 
sociální zařízení (sprchy, WC), bude zajištěn bezproblémový rozvod elektrické energie 
v kempu, voda pro kemp a pro plnění letadel. 
Zásadním problémem zůstává zajištění dostatečné volnosti vzdušného prostoru. 
Zkušenosti s koordinací vzdušného prostoru z letošního PMČR v Jihlavě pro potřeby 
plachtařské soutěže jsou velmi negativní. Armáda České republiky naprosto 
ignorovala dopředu plánovanou a publikovanou vrcholnou národní plachtařskou 
soutěž a dokonce vyhlašovala jako zakázané prostory nepublikované v mapě ICAO 
bez jejich předešlého vyhlášení formou letecké informační služby. Vrcholem ignorance 
bylo uzemnění celého startovního pole před soutěžním vzletem kvůli seskoku 
vojenské zásahové jednotky z vrtulníku na dětském dnu. 
Problém s rozdělením vzdušného prostoru ČR je nutné razantně a urychleně řešit. V 
opačném případě hrozí našemu státu jako organizátoru MS žen 2003 mezinárodní 
ostuda. 

8. PK jmenovala pro své funkční období Sportovní plachtařskou komisi (SK) v 
následujícím složení: 

Jiří Cihlář 
Jaromír Hendrych 
Jaroslav Hendrych 
Jiří Mokoš 
Tomáš Suchánek 
Miloš Vencovský 
Garantem komise za AeČR s hlasovacím právem je Jiří Dodal. 

Členové Sportovní komise si na svém příštím zasedání zvolí svého předsedu. 
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9. PK stanovila následující rozdělení agendy a kompetencí mezi PK a SK: 
PK zajišťuje, organizuje, tvoří, provádí, zodpovídá za: 
  Rozdělení a využití dotací pro bezmotorové létání 
 Pořádání plachtařských soutěží pod hlavičkou AeČR (včetně CPS) 
 Výběr pořadatelů plachtařských soutěží 
 Soutěžní řád AeČR pro bezmotorové létání 
 Nominace na plachtařské soutěže 

Nominace do reprezentačního družstva ČR 
Spolupracuje s trenérem reprezentačního družstva 
Propaguje a rozvíjí bezmotorového létání v ČR 

SK jako subkomise PK zajišťuje, organizuje, tvoří, provádí, zodpovídá za: 
 Vzorové propozice soutěží v bezmotorovém létání 
 Kontrolu propozic soutěží v bezmotorovém létání 
 Pravidla a vyhodnocení CPS 
 Překlady dokumentů a sportovních řádů FAI a jejich výklad 
 Vyhodnocení podmínek pro odznaky FAI 
 Vyhodnocuje národní rekordy v bezmotorovém létání a vede jejich registr 
 Organizuje školení oficiálních pozorovatelů a vede jejich registr 
Uvedené rozdělení agendy a kompetencí není konečné a bude upravováno podle 
aktuálních potřeb. 

10. Delegátem v mezinárodní plachtařské komisi FAI (IGC) zůstává Jaroslav Vach. 
11. Prozatímní webová stránka PK byla zřízena na adrese: 

http://www.infoline.cz/lkka/sport/pk_aecr.htm 
12. Příští zasedání PK a SK proběhne alespoň jeden týden před podzimním zasedáním 

Výboru AeČR. 
 
 

Dne 5.6.2002 zapsal Petr Koutný  


