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Zápis 
z 3. zasedání Plachta řské komise Ae ČR 

konaného v Praze dne 22.2.2003 

Přítomni:  Eva Černá, Petr Koutný, Petr Krejčiřík, Miroslav Motl, Antonín Otrusina, 
Tomáš Rendla, Jiří Štěpánek 

Hosté:  Jiří Dodal, Josef Martinek, Lubomír Navrátil, Alena Netušilová, Jaroslav Vach 

1. Zasedání Plachtařské komise AeČR (PK) bylo zahájeno v 9:00 štábem Mistrovství 
světa žen - Jihlava 2003. K tomuto účelu byl na zasedání pozván zástupce AK Jihlava 
- ředitel soutěže Lubomír Navrátil, který podal zprávu o průběhu příprav MS. Bylo 
konstatováno, že: 

• oficiální trénink Mistrovství proběhne na letišti Jihlava od 12.5.2003, 

• německý tým oznámil začátek tréninku cca 1 měsíc před začátkem soutěže, 
tréninku se zúčastní německé ženské i mužské repre družstvo, 

• nastaly (opět) určité komplikace se vzdušným prostorem ČR - od 15.5.2003 vejde 
v platnost nová ICAO mapa České republiky s podstatnými změnami v rozdělení 
vzdušného prostoru ČR. Pro závodníky a organizátory bude tato komplikace 
znamenat používání jiných ICAO map během tréninku a jiných map během 
samotné soutěže. Zároveň bude nutné vytvořit dva různé soubory pro SW 
WinPilot se souborem vzdušných prostorů před a po 15.5.2003. 
Soubory pro WinPilot (a SeeYou) zajistí do 30.4.2003 Petr Koutný. 
Vhodný počet aktuálních ICAO map zajistí organizátor MS - AK Jihlava, 

• do konečné fázi se blíží zpracování pravidel pro MS. Pravidla soutěže byla 
několikrát vrácena expertní skupinou IGC (mezinárodní Plachtařská komise) pro 
Annex A k přepracování. Finální verze by měla být schválena během zasedání 
IGC v Praze ve dnech 28.2. a 1.3.2003. Po schválení IGC budou Pravidla soutěže 
společně s Místními propozicemi publikována ve formě Bulletinu č. 3 - nejpozději 
do 15.3.2003 - zodpovídá Jiří Dodal ve spolupráci s AK Jihlava, 

• Bulletin č. 4 bude distribuován soutěžícím a týmům při prezentaci do soutěže - 
vzhledem k tomu že obsahem tohoto bulletinu budou propagační materiály a 
doplňky místních propozic, zodpovídá za jeho publikování AK Jihlava, 

• vhodný počet soutěžních frekvencí - doporučeno 15 frekvencí pro soutěžní týmy a 
2 frekvence pro organizátora (contest + safety) zajistí prostřednictvím ČTÚ AK 
Jihlava - Lubomír Navrátil,  

• k 22.2.2003 je na MS žen přihlášeno celkem 47 závodnic (plus 10 reserve pilotek) 
celkem z  15 zemí (Argentina, Česká republika, Itálie, Japonsko, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rusko, Švýcarsko, Ukrajina, Slovensko, 
Velká Británie): 
Klubová třída: 19+3 
Standardní třída: 15+4 
15m třída: 13+3 

2. Dne 15.2.2003 se v Praze uskutečnilo 2. jednání Sportovní komise AeČR. SK se 
během svého zasedání, mimo jiné, zabývala: 

• vyhodnocením CPS 2002 a schválením výsledků této decentralizované soutěže. 
Výsledky CPS 2002 zpracoval Jiří Cihlář, 
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• zpracováním změny č. 4 v pravidlech CPS pro rok 2003. Platná Pravidla CPS se 
všemi zapracovanými změnami najdete v sekci Download webu AeČR, 

• zpracováním a chválením českého překladu Annexu A (zpracoval Jiří Dodal), 

• kontrolou nových českých rekordů v bezmotorovém létání (autorem nových 
rekordů je Petr Krejčiřík), 

Zprávu z jednání SK podal Jiří Dodal. Zápis z tohoto jednání najdete zde. 

3. Sportovní komisi AeČR (SK) se nepodařilo připravit a schválit nové Vzorové propozice 
soutěží AeČR v bezmotorovém létání pro rok 2003. Organizátoři soutěží zpracují 
propozice soutěží, které se budou konat v roce 2003, ve spolupráci s hlavními 
rozhodčími těchto soutěží. Zpracované propozice budou zaslány ke kontrole 
předsedovi Plachtařské komise v elektronické podobě alespoň 3 měsíce před 
začátkem soutěže. 
Organizátoři soutěží mohou pro základ svých propozic použít buď poslední platnou 
verzi českého překladu Annexu A (najdete v sekci Download webu AeČR) upravenou 
pro potřeby soutěže tak, že budou vypuštěny pasáže týkající se mezinárodních 
soutěží, nebo návrh Vzorových propozic zpracovaný Jiřím Cihlářem. 

4. PK, ani SK nejsou spokojeny s informacemi publikovanými na webu AeČR. PK žádá 
Výbor AeČR o úpravu publikačního systému webových stránek AeČR tak, aby byly 
pokud možno vzaty v úvahu připomínky osob pracujících s publikačním systémem 
stránek, především pak celkové zrychlení práce se stránkami. 
PK dále žádá administrátory stránek, aby začali na web AeČR doplňovat potřebné 
informace a data tak, aby byla zajištěna dostatečná informovanost členské základny a 
aby stránky sloužily k plánovanému účelu. 

5. PK schvaluje výsledky CPS 2002. Soubor s oficiálními výsledky CPS 2002 je ke 
stažení v sekci Download webu AeČR. 
Nominace na soutěže v roce 2003 (PMČR_J, PMČR_D, PMRg a PMRG_Ž) budou 
provedeny mimo jiné podle schválených výsledků CPS 2002. 
PK uděluje Jiřímu Cihlářovi za zpracování výsledků CPS 2002 odměnu ve výši 
5.000 CZK. 

6. PK provedla na základě platného Soutěžního řádu AeČR pro bezmotorové létání (SŘ) 
a výsledků CPS 2002 nominace na soutěže v roce 2003: 

a) Plachta řské Mistrovství ČR junior ů 2003 (PMČR_J): 
podle odstavce 4.5.1.a) platného SŘ: 

1. Martin Hřivna (Zbraslavice) 
2. Jan Mareth (Hranice) 
3. Josef Novák (Kunovice) 

podle odstavce 4.5.1.b) 
4. Andrea Benšová (Hodkovice) 
5. Ondřej Bělohlávek (Vysoké Mýto) 

podle odstavce 4.5.1.c) 
6. Jindřich Švorc (Letňany) 
7. Roman Mraček (Rakovník) 
8. Radek Zima (Hodkovice) 
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9. David Tejnora (Vysoké Mýto) 
10. Tomáš Bartoň (Hosín) 
11. Bohumil Kunc (Kunovice) 
12. David Říha (Vlašim) Náhradníci pro bod 4.5.1.c): 
13. Vladimír Máca (Jihlava) 1. Petr Poláček (Letkov) 
14. Jakub Kmošek (Kladno) 2. Jiří Šlemr (Vysoké Mýto) 
15. Martin Šonka (Tábor) 3. Filip Graf (Křižanov) 
16. Martin Pehe (Soběslav) 4. Tomáš Maňásek (Kunovice) 
17. Slavomír Pískatý (Kunovice) 5. Vojtěch Labuda (Příbram) 

podle odstavce 4.5.1.d) 
18. Vojtěch Labuda (Příbram) 
19. Petr Poláček (Letkov) 
20. Filip Graf (Křižanov) 
21. Tomáš Morch (Raná) 
22. Ladislav Křížek (Šumperk) 
23. Jiří Šlemr (Vysoké Mýto) 
24. Radek Vlček (Šumperk) 
25. Jitka Zimová (Hodkovice) 
26. Radek Hýbl (Šumperk) 
27. Josef Novotný (Přibyslav) 
28. Tomáš Maňásek (Kunovice) 
29. Martin Duba (Jihlava) 
30. Leoš Strnádek (Hodkovice) 
31. Filip Marek (Medlánky) 
32. Roman Lukeš (Přibyslav) 
33. Michal Lorenc (Jihlava) 
34. Lucie Prušáková (Letkov) 
35. Zdeněk Kropáč (Kladno) 
36. Pavel Pařízek (Kunovice) 
37. Veronika Müllerová (Letkov) 
38. Jan Plateník (Krnov) 
39. František Dvořák (Plasy) 
40.  
Organizátor soutěže (AK Hodkovice) může zvýšit celkový počet soutěžících podle 
svých kapacitních možností. 

b) Plachta řské Mistrovství ČR dvojsedadlovek 2003 (PM ČR_D): 
podle odstavce 4.6.1.a) platného SŘ: 

1. Jan Šindelář (Kunovice) 
2. Petr Vodička (Jaroměř) 
3. Ivan Harašta (Karlovy Vary) 
4. Wolfgang Sluka (Liberec) 
5. Miroslav Motl (Letkov) 
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6. Jaroslav Čejka (Letkov) 
7. Vratislav Orlita (Kunovice) Náhradníci pro bod  4.6.1.a) 
8. Kramosil (Most) 1. Jaroslav Szakal (Jaroměř) 
9. Houštěk (Jaroměř) 2. Chudoba (Točná) 
10. Karel Kůrka (Roudnice n/Labem) 3. Jan Kárník (Letkov) 

podle odstavce 4.6.1.b) 
Ostatní soutěžící nominuje Organizátor soutěže (AK Kunovice) podle svých 
kapacitních možností. 

c) Plachta řské Mistrovství region ů 2003 (PMRg): 
podle odstavce 4.8.1.a) platného SŘ: 

1. Jan Podhrázský (Šumperk) 
2. Karel Vladař (Hodkovice) 
3. Stanislav Poslušný (Holešov) 
4. Michal Poslužný (Medlánky) 
5. Bronislav Smatana (Břeclav) 
6. Jaroslav Potměšil (Zbraslavice) 
7. Slavomír Valečko (Hranice) 
8. Aleš Hájek (Mladá Boleslav) 
9. Petr Uhrinčko (kladno) 
10. Jiří Kusbach (Holešov) 
11. Lubor Zelený (Přibyslav) 
12. Jaroslav Buryan (Zábřeh) 
13. Oldřich Bartoník (Holešov) 
14. Pavel Řeřicha (Moravská Třebová) 
15. Vít Rýdl (Mladá Boleslav) 
16. Petr Fryček (Most) 
17. Václav Trnka (Ústí n/Orlicí) 
18. Jana Koutná (Křižanov) 
19. Andrea Benšová (Hodkovice) Náhradníci pro bod  4.8.1.a) 
20. Pavlína Horáčková (Šumperk) 1. Lenka Šťovíčková (Hořice) 
21. Karel Mareš (Jihlava) 2. Ondřej Bělohlávek (Vysoké Mýto) 

podle odstavce 4.8.1.b) - Region Čechy 1 
22. Jan Horák (Letňany) 
23. Bedřich Procházka (Rakovník) Náhradníci pro bod  4.8.1.b) - Č1 
24. Tomáš Vrbský (Letkov) 1. Vojtěch Labuda (Příbram) 
25. Pavel Svoboda (Letňany) 2. Daniel Novák (Letkov) 
26. Karel Toman (Letňany) 3. Patrik Čebiš (Kralupy) 
27. Roman Lanzendorf (Letkov) 4. Jaroslav Šimek (Letkov) 
28. Václav Rada (Letkov) 5. Jiří Hodan (Zbraslavice) 

podle odstavce 4.8.1.b) - Region Čechy 2 
29. Petr Hora (Jičín) 
30. Pavel Dostál (Jičín) Náhradníci pro bod  4.8.1.b) - Č2 
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31. Zdeněk Borůvka (Jičín) 1. Michal Parýzek (Podhořany) 
32. Karel Balatka (Liberec) 2. Tomáš Frinta (Hodkovice) 
33. Miloš Pajr (Jičín) 3. Tomáš Profeld (Jičín) 
34. Wolfgang Sluka (Liberec) 4. Ivan Ládr (Dvůr Králové) 
35. Milan Meisner (Dvůr Králové) 5. Luboš Kunc (Dvůr Králové) 

podle odstavce 4.8.1.b) - Region Morava 
36. Alois Sohr (Hranice) 
37. Antonín Otrusina (Křižanov) Náhradníci pro bod  4.8.1.b) - M 
38. Vojtěch Bartoš (Medlánky) 1. Jaroslav Zavřel (Medlánky) 
39. Dušan Kmeť (Křižanov) 2. Miroslav Filip (Křižanov) 
40. Michal Šťastný (Medlánky) 3. Jan Beránek (Jihlava) 
41. Josef Krejsa (Hranice) 4. Ivan Poláček (Medlánky) 
42. Jan Otrusina (Křižanov) 5. Radovan Sohr (Hranice) 
Organizátor soutěže (AK Zbraslavice) může zvýšit celkový počet soutěžících podle 
svých kapacitních možností. 

d) Plachta řské Mistrovství region ů žen 2003 (PMRg_Ž): 
podle odstavce 4.9.1.a) platného SŘ: 

1. Jana Koutná (Křižanov) 
2. Andrea Benšová (Hodkovice) 
3. Pavlína Horáčková (Šumperk) 
4. Lenka Šťovíčková (Hořice) 

podle odstavce 4.9.1.b) 
----- 

podle odstavce 4.9.1.c) 
5. Jana Mazačová (Křižanov) 
6. Jitka Zimová (Hodkovice) 
7. Lucie Prušáková (Letkov) 
8. Martina Adlerová (Letkov) 
9. Veronika Müllerová (Letkov) 

PMRg_Ž se v roce 2003 uskuteční v rámci soutěže PMRg (organizátor AK 
Zbraslavice). Všechny účastnice PMRg_Ž budou zároveň účastnicemi PMRg. 

7. Tomáš Rendla informoval PK o stavu zajištění stejnokrojů pro českou plachtařskou 
reprezentaci a předvedl funkční vzorky konfekce včetně vyšívaného loga. PK souhlasí 
s předloženým návrhem sportovního oblečení a stanovuje tuto minimální povinnou 
výbavu pro české reprezentanty/reprezentantky: 

1 ks větrovka - tmavě modrá 
1 ks klobouček - bílá 
2 ks tričko s límečkem (1 ks tmavě modrá, 1 ks bílá) 
2 ks košile (1 ks tmavě modrá, 1 ks bílá) 

Jedná se o sadu sportovního oblečení, kterou si reprezentanti a reprezentantky AeČR 
pořídí povinně na vlastní náklady. Pořízení této sady bude nutnou podmínkou pro 
reprezentaci AeČR na mezinárodních soutěžích. Na všech částech sady oblečení 
bude vyšito logo české reprezentace. 
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Po uspokojení potřeb reprezentace bude umožněno pořízení sady oblečení všem 
zájemcům z řad plachtařů. Cena výše uvedené sady sportovního oblečení nepřesáhne 
3000 CZK. Možnost objednání sady oblečení bude avizována na webu PK. 

8. PK se zabývala dopisem Hany a Vladislava Zejdových ohledně ustanovení nových 
kategorií světových rekordů v bezmotorovém létání pro nepřerušovaný let kolem Země 
a pro přerušovaný let kolem Země. 
Dopis byl jménem AeČR postoupen FAI a IGC. 
PK upozorňuje, že deadline pro přednesení příspěvků konferenci IGC je běžně 60 
dnů, konkrétně v případě zasedání IGC v Praze byla tato deadline 10.1.2003. PK tedy 
nezaručuje projednání požadavků na zasedání IGC v Praze ve dnech 28.2. a 
1.3.2003. 
PK dále upozorňuje, že důležitou korespondenci je vhodné zasílat doporučenou 
poštou na adresu Sekretariátu AeČR (doporučeně lze zasílat i e-mailové zprávy, u 
kterých lze vyžádat oznámení o doručení). 

9. Na zasedání PK byl přizván letový ředitel AeČR Josef Martinek, aby PK informoval o 
stavu v komisi pro vzdušný prostor ČR (komise SO ASM - Státní orgán pro Air Space 
Management). 
AeČR přišel (ne vlastní vinou) začátkem letošního roku o členství a poradní hlas v této 
důležité komisi. PK určuje pracovní team ve složení Tomáš Rendla a Josef Martinek, 
jehož cílem je opět protlačit zástupce AeČR do komise SO ASM a působit příznivě na 
rozdělení vzdušného prostoru ve prospěch bezmotorového létání a General Aviation. 
PK se také zabývala iniciativou Vratislava Orlity „Otevřené plachtařské nebe“. Josef 
Martinek informoval PK, že Iniciativa byla prostřednictvím Sekretariátu AeČR 
postoupena komisi SO ASM. 
PK konstatuje, že datum odeslání Iniciativy 9.2.2003 je poněkud pozdní vzhledem 
k blížícím se termínům plachtařských soutěží v roce 2003. 

10. Na zasedání PK byla přizvána Alena Netušilová, aby informovala o svém záměru 
Public Relations - propagace plachtění v ČR pro širokou veřejnost. Jde o reakci na 
nepatrnou odezvu v médiích na bezprecedentní výsledky českých bezmotorových 
pilotů na světových a evropských soutěžích v roce 2002. 
PK vítá iniciativu Aleny Netušilové a souhlasí s jejím působením jako PR mluvčí 
Plachtařské komise AeČR. 

11. Jaroslav Vach podal zprávu o plánovaném zasedání IGC (International Gliding 
Committee) v Praze, které se uskuteční ve dnech 28.2. a 1.3.2003 v hotelu Duo 
Prague: 

• České republice se podařilo získat pořadatelství této důležité a prestižní události - 
je to poprvé, co se delegáti IGC z celého světa setkají v ČR v Praze, 

• zasedání IGC povede současný prezident Tor Johannessen (Norsko), zasedání 
se zúčastní také prezident FAI - pan Wolfgang Weinreich, 

• z pořadu jednání obsahující 18 kapitol nás budou zajímat především 2 návrhy 
(švýcarský a německý) týkající se rozšíření počtu závodníků na 2 ve všech třídách 
a možnost rozdělení MS na oddělené části - oba tyto návrhy budeme podporovat, 

• dále agenda týkající se Annexu A, zejména návrh dánského AK na zvýšení limitu 
hmotnosti volné třídy na 850 kg - tento návrh je problematický vzhledem 
k současnému limitu na mezi bezpečnosti, 
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• švédský návrh na změnu FAI sektoru na kruh u letů na odznaky - tento návrh 
nebudeme na doporučení SK AeČR podporovat, 

• budeme podporovat návrh na zavedení absolutních rekordů, 

• návrhy na pořadatelství budoucích závodů: 
MS 2006: USA a Švédsko - podpora Švédska, 
MS žen 2005 - Německo, 
MS juniorů 2005 - Velká Británie - nabídka požaduje vysoké startovné 800,- EUR - 
snaha o snížení startovného, 

• návrhy na Lilienthalovu medaili: Roake - Nový Zéland, Ax - Švédsko, 

• Ranking system - mezinárodní žebříček soutěžních pilotů. 
Více o chystaném zasedání IGC v Praze se dozvíte na webu FAI. 

12. PK se zabývala Soutěžním řádem AeČR (SŘ) pro bezmotorové létání. Vzhledem k 
odlišným názorům jednotlivých členů PK na budoucí koncepci soutěží AeČR 
v bezmotorovém létání a na nominaci do reprezentace AeČR rozhodla PK ponechat 
znění Soutěžního řádu pro rok 2003 beze změn a deklarovanou změnu SŘ odložit na 
podzim a zimu 2003. 

13. PK souhlasí s používáním nově vyvíjeného českého loggeru (GNSS FR) Karla 
Vladaře na všech soutěžích (Mistrovstvích) AeČR, včetně decentralizované soutěže 
CPS. Logger bude považován za schválené zařízení GNSS FR. Podmínkou pro 
používání nového loggeru bude zahájení certifikace přístroje Mezinárodní leteckou 
federací FAI. 

14. Rozdělení dotací PK v roce 2003 
Vzhledem k tomu, že v době zasedání PK nebyla dosud známa skutečná výše dotace 
pro plachtění v roce 2003, bude celková částka dotace rozdělena následujícím 
způsobem: 
Účast českých delegátů na zasedání IGC v Praze 2003: 40.000 CZK 
Režijní náklady PK: 30.000 CZK 
Odměna za vyhodnocení CPS: 5.000 CZK 
Označíme-li zbylou částku dotace číslem 100%, potom procentuelní rozdělení 
zbývající dotace bude následující: 
Propagace plachtění v ČR (TV, web, tisk): 22% 
Odborné semináře s plachtařskou tématikou, rezerva: 22% 
Junioři a mládež: 56% 

15. PK schvaluje Josefa Bártu z AK Vysoké Mýto jako vedoucího české výpravy na 
Mistrovství Světa juniorů v Nitře 2003 (Slovensko).  

16. Petr Krejčiřík přednesl zprávu o hospodaření plachtařského LSC v roce 2002 a 
vyúčtování české reprezentace v roce 2002. PK bere zprávy na vědomí bez 
připomínek. 

17. Příští zasedání PK se uskuteční během PMČR 2003 v Křižanově (17. - 31.8.). Přesné 
datum zasedání PK bude upřesněno podle aktuální meteo situace během PMČR a 
bude situováno do jednoho z neletových dnů. 

Dne 26.2.2003 zapsal Petr Koutný  


