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Mimořádné zasedání PK 

k úpravě stanov AeČR a nastavení vztahu PK vs. Plachtařská Asociace 

Zbraslavice 22.6.2011 
Přítomni:  Pepe Bárta, Jirka Cihlář, Petr Koutný, Tomáš Rendla, Jirka Štěpánek, David Zapletal, Radek Zima 

Provozní záležitosti: 

1) Rozpočet PPJ 
David informoval o soustředění juniorů v Letkově a seznámil komisi s konečným rozpočtem. Stávající 

náklady s akcí nesl AK Letkov, na LSC AeČR bude vystavena faktura na 59.961 Kč. 

PK s rozpočtem, způsobem proúčtování a předloženým vyúčtováním souhlasí, rozpočet je přiložen k tomuto 

zápisu.  

2) CZIL 
Komise probrala stávající stav a posbírané zkušenosti z republiky. Stále chybí několik typů přihlášených na 

regiony v Jihlavě a juniorky ve Vysokém Mýtě (např. ASW24). Jirka Š. tyto typy dopočítá co nejdřív, 

nejpozději týden před začátkem soutěže. PK  prosí všechny závodníky, aby si zkontrolovali, že mají 

v registraci na soutěž správně uvedený typ. 

Tyto úpravy indexlistu budou schváleny dodatečně elektronicky. 

3) Rozdělení tříd na soutěžích AeČR 
Tomáš navrhl úpravu rozdělení tříd dle rozsahu indexů namísto rozpětí, aby se zabránilo velkému rozsahu 

indexů v některých třídách (např. letos Duo na republice). Členové PK s úpravou v podobném duchu 

souhlasí, k tomuto bodu se vrátíme po sezóně a upřesníme. 

4) Diskuze k termínu soutěží a jejich obsazenosti 
Letošní soutěže nebo některé třídy byly a budou v porovnání s předchozími roky slabě obsazeny, důvodem 

mohou být oblíbené pohárové soutěže nebo i obecně nižší kupní síla. 

Jirka C. navrhl obnovit myšlenku střídání republiky mezi ČR a SR. Tomáš připomněl možnost „Visegrádské 

soutěže“, tj. střídat některé závody i s dalšími blízkými zeměmi (Polsko, Slovensko, Maďarsko). V tom 

případě by bylo příliš mnoho závodníků, což by šlo vyřešit rozdělením závodů např. po dvou třídách do dvou 

či více lokalit ročně.  

Komise diskutovala různé výhody a nevýhody tohoto systému, situace v některých okolních zemích je 

podobná. Jirka C. neformálně probere tuto možnost s plachtaři z dotčených zemí na ME v Nitře a bude 

komisi informovat. Tomáš s Krejčou projednají tuto možnost během ME v Litvě. 

Tomáš zkusí pozvat na letošní juniorky závodníky s Rakouska (bojují s nízkou účastí), Pepe je rád v Mýtě 

přivítá. 
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Tomáš navrhl možnost zorganizovat seriál (5? 6?) kratších soutěží (týdenních?), v tuto chvíli by bylo možné  

zapojit AZ CUP, Jesenický pohár, GGP, Vlnový kemp), třeba i s nominací na republiku (3 nejlepší výsledky), 

Jirka C. je proti nominaci z těchto závodů vzhledem k rozdílnému počasí apod. Ponecháno k diskuzi. 

K tématu se vrátíme na podzimním zasedání. 

5) Zpětná vazba z letošních soutěží a juniorských soustředění 
Radek zařídí odpovědní formuláře v podobném rozsahu jako v loňském roce, přidáme do dotazníku mj. 

otázku střídání soutěže s dalšími zeměmi. Aktuální znění formuláře bude schváleno elektronicky, 

pravděpodobně budou upraveny ještě další otázky. Žádost o vyplnění odešle závodníkům Radek a to opět 

až na konci sezóny. 

6) Novinky z jednání Reprezentační Rady (RR) a z jednání Výboru — David Z. 
V rámci pojištění flotily reprezentačních letadel došlo změnou pojišťovny k úspoře cca 100 tisíc Kč, přičemž 

došlo k prodloužení doby pojištění na 12 měsíců (dosud byla letadla nepojištěna v zimních měsících, což 

neslo riziko zejména při pozemních přesunech na opravy, prohlídky apod.). 

Pro účely státní reprezentace je plán na základě poptávky po novém větroni  pro třídy 15/18 m pořídit  

ASG29, zatím není jistá konečná konfigurace. Největší diskuze je momentálně kolem motoru, zda verzi 

s motorem, bez motoru nebo s přípravou na motor. Na variantu s motorem či se zástavbou vyjednal Tomáš 

u výrobce cca EUR 5000 slevu. Bez motoru bude nicméně větroň lehčí a ušetříme nemalé finanční 

prostředky (viz. nutnost dofinancování níže). 

Dotace na pořízení této nové špičkové 15ti/18ti metrovky nestačí (dotace se většinou neposkytuje  na 100% 

ceny) takže bude potřeba sáhnout do vlastní kapsy, jedna z variant je prodej techniky. Na pokrytí levnější 

varianty bez motoru by měly stačit prostředky z prodeje Discusu VL (dnes ve standardech 

nekonkurenceschopný — viz. Honza Kantor v Rieti, nicméně stále vhodný jako juniorské výcvikové éro a 

časem se bude hodit třeba do klubovky) nebo z Ventusu CZ. Další varianty financování některých 

komponent (např. přístrojů) jsou v jednání. Po delší diskuzi došla komise k závěru, že prodej stávající 

techniky bude uskutečněn pouze, bude-li to nutné, bez ohledu na dřívější rozhodnutí o prodeji VL. Další 

finanční, účetní a právní náležitosti nákupu jsou v procesu. 

Na výboru zatím nebylo dotaženo do konce oddělené střediskové financování, bude opět zaurgováno 

předsedou. Tomáš vysvětlil aktuální situaci týkající se personálního obsazení AeČR.  

Činnosti, které AeČR přestane vykonávat po 31.7., převezme ÚCL, případně už převzal ÚZPLN. Tomáš 

informoval členy komise, že o některé tyto činnosti, kterých se AeČR vzdal na vlastní žádost, projevilo zájem 

několik dalších soukromých subjektů.  

V současné době nejsou ÚCL a ÚZPLN dostatečně personálně vybaveny (např. dlouhé lhůty při objednání 

pilotních zkoušek, vyšetřování para nehody v Mostě).  

Vzhledem k tomu, že AeČR zažádalo o odebrání výkonu státní správy ve věcech SLZ (sportovní padák, 

ultralehký kluzák a ultralehký motorový kluzák) a tomuto bylo ze strany MD dne 3.března vyhověno a 

vzhledem ke znění Leteckého zákona, nebude mít AeČR nárok na účast svých zástupců na jednáních 

ohledně vzdušného prostoru.  
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Hlavní body programu: 

7) Změna stanov AeČR 
K otázce změny struktury AeČR a vztahu mezi PK AeČR a PAČR proběhla dlouhá a bouřlivá diskuze.  

Jirka C. připomněl, že zaslal jako soukromá osoba návrh na změnu stanov (jeho návrh lze stáhnout 

z gliding.cz) a nebyl informován o jejím přijetí či nepřijetí. Komise pro změnu stanov v současné chvíli 

nefunguje, navíc výzva na změnu stanov zůstala bez odezvy členských organizací AeČR. 

Tomáš připomněl, že většina členů AeČR je právě v plachtařské odbornosti a tudíž i plachtaři a potažmo PK 

musí být hybnou silou změn a musí iniciovat změnu stanov. 

PK se v hrubé podobě shodla na struktuře AeČR, centrální AeČR zastupující členy vůči státu a jeho složkám a 

vůči mezinárodním institucím (FAI, IGC,...). Pod AeČR samostatné, finančně či i právně oddělené asociace 

sdružující jednotlivé odbornosti (plachtění, para, motorové létání, akrobacie?,...). Asociace s vlastními 

stanovami, vlastními výkonnými orgány (míra samostatnosti je nadále předmětem diskuze) a svými zástupci 

v centrálním AeČR. Diskutována byla i možnost spojení této struktury s jinými organizacemi v ČR.  

Kromě odlišné struktury je nutné v nových stanovách zakomponovat i další prvky, například členství 

fyzických osob či změna statutárního orgánu — např. místo prezidenta výbor). 

Návrh představy budoucího uspořádání AeČR bude prezentován Petrem na výboru AeČR při nejbližší 

vhodné příležitosti, tj. 11. července.  

Petr Koutný bude dále zodpovědný za přípravu návrhu nových stanov. 

8) Vztah PK AeČR a PAČR 
Tomáš vysvětlil příčiny vzniku asociace a další detaily jejího fungování (stanovy, systém hlasování, apod.). 

Zdůraznil, že primárním cílem PAČR není získat majetek AeČR a připomněl, že PAČR může být připravena 

převzít kompetence AeČR v případě, že by je AeČR nebyl schopen vykonávat. David upozornil, že majetek 

AeČR nemůže bez posvěcení konference vyveden mimo AeČR (z pohledu plachtění se jedná zejména o 

reprezentační letadla, zůstatek na kontě Plachtařské Komise či DuoDiscus DD).  

Tomáš vysvětlil představu, že v nové struktuře AeČR nemusí PAČR vůbec figurovat a je možné založit 

asociaci novou přímo pod AeČR. To je však otázkou dalšího vývoje uvnitř AeČR.  

9) Diskuze ke změně předsedy PK 
Protože David neprojevoval stoprocentní přesvědčení o nových vizích zástupců PAČR o nové organizační 

struktuře AeČR, tak Tomáš vyslovil nedůvěru v Davidovo jednání  při jednáních výboru a navrhnul změnu 

předsedy. Jirka Š. vzápětí konstantoval, že byl taktéž připraven tento návrh přednést. Tomáš navrhl 

doplnění RR o Petra, Radek a Pepa to považují za zbytečné vzhledem k dobrým dosavadním výsledkům RR a 

nepraktické změně počtu členů RR ze 3 na 4. 
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10) Návrh doplnění Petra Koutného do RR. 
Plachtařská komise hlasovala o předložení návrhu usnesení na následující výbor o doplnění RR o Petra 

Koutného. Návrh byl hlasováním schválen: 

Pro: Petr Koutný, Jirka Cihlář, Tomáš Rendla, Jirka Štěpánek 

Proti: David Zapletal, Radek Zima, Pepe Bárta 

11) Návrh na změnu předsedy PK. 
Plachtařská komise hlasovala o návrhu změny předsedy PK na Petra. 

Pro: Jirka Štěpánek, Jirka Cihlář, Tomáš Rendla, Petr Koutný 

Proti: Pepe Bárta, Radek Zima 

Zdržel se: David Zapletal 

 

Zapsal Radek Zima 

Zbraslavice 22.6.2011 

 

 


