Zápis z jednání plachtařské komise
Zbraslavice, 16.10.2011
Přítomni:

Josef Bárta, Jirka Cihlář, Petr Koutný, Tomáš Rendla, Jirka Štěpánek, David Zapletal,
Radek Zima

Přizváni členové RR: Petr Krejčiřík, Roman Mraček
1) Prezentace nabídek na pořádání soutěží v roce 2012 a rozhodnutí o umístění soutěží
Zástupci přihlášených AK do výběrového řízení na pořádání plachtařských soutěží v roce 2012, kteří
projevili zájem se osobně zúčastnit jednání, prezentovali své nabídky. PK se taktéž seznámila
s průběžnými výsledky ankety závodníků v roce 2011.
PMČR_D – Vrchlabí (Luboš Kunc, Martin Skala)
Zástupci Vrchlabí mají jediný požadavek k termínu, tak aby se soutěž termínově nekryla se Safari
pohárem (první 2 týdny v červenci), jinak se přizpůsobí. Předpokládají pořádání poháru k hlavní
soutěži, kapacita letiště a zázemí je dostatečná. Organizační štáb teprve sestavují – na organizaci se
bude podílet Jiří Sochor a Martin Skala.
PMRg – Hosín (Pepa Bušek, Petr Havel)
Pepa Bušek a Petr Havel vysvětlili svojí přihlášku a změny v ceně ubytování a vleků.
PMRg, PMČR – Jihlava (Vláďa Máca, Vít Svoboda)
V přihlášce uveden preferovaný termín o prázdninách, ale v případě potřeby jsou schopni zvládnout
PMČR i v květnu.
PMČR_J – Hodkovice (Radek Zima)
Upřesnil výhody pořádání juniorek v Hodkovicích a stávající kapacitu letiště a zázemí. S termínem se
Hodkovice přizpůsobí požadavkům PK.
PMRg, PMČR_J – Zbraslavice (Martin Mezera)
Rekonstrukce sociálního zařízení bude provedena v roce 2013.
PMČR_J, PMRg, PMČR – Vysoké Mýto (Pepa Bárta)
AK Vysoké Mýto má zájem o pořádání PMČR, na ostatní soutěže (PMRg, PMČR_J) je dostatek jiných
vhodných kandidátů, proto tuto kandidaturu stahují. Podal informace o plánu modernizace a
rekonstrukce sociálních zařízení.
PMČR_J – Křižanov (Petr Koutný)
Nabídku AK Křižanov prezentoval Petr Koutný a zodpověděl otázky PK.
PMČR_J – Letkov (Roman Mraček)
Roman Mraček prezentoval nabídku AK Letkov a upřesnil kapacitu letiště.
AK Toužim stáhl přihlášku na PMRg v příštím roce.
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Diskuse a hlasování
Následující bod programu byla diskuze a samotné hlasování, výsledky hlasování:
PMČR
•
•
•
•

Partizánske: Jirka Cihlář, David Zapletal , Radek Zima
Vysoké Mýto: Pepe Bárta, Jirka Štěpánek
Prievidza: Tomáš Rendla
Jihlava: Petr Koutný

PMRg
•

Hosín: schváleno jednomyslně

PMČR_J
•
•

Letkov: Tomáš Rendla, Jirka Cihlář, Jirka Štěpánek, Petr Koutný (v prvním kole hlasoval pro
Křižanov, na základě nerozhodného hlasování podpořil Letkov)
Hodkovice: Pepe Bárta, Radek Zima, David Zapletal

PMČR_D
•

Vrchlabí: schváleno jednomyslně

Termíny pořádání soutěží byly upraveny vzhledem k pořádání mezinárodních soutěží takto (konečná
verze byla schválena dodatečně):
•

PMČR: Partizánske, SK: 27.5.-8.6.2012
PMČR_J: Plzeň Letkov: 15.7.-27.7.2012
PMČR_D: Vrchlabí: 29.7.-10.8.2012
PMRg: Hosín: 29.7.-10.8.2012

Aktualizovaný časový plán soutěží nejen v roce 2012 je k dispozici na webových stránkách:
http://www.lkka.cz/sport/docs/CasovyPlanAkciPK.xls
První soutěžní den soutěže je vždy v neděli, poslední soutěžní den v pátek. V případě neplatnosti
soutěže kvůli malému počtu platných disciplín, pokud existuje reálná šance na získání čtvrté platné
disciplíny alespoň v některé ze tříd, je možné soutěžní období prodloužit do soboty.
2) Prezentace projektu HPH TwinShark – Jarda Potměšil
Vývoje větroně pokračuje, 1.dubna 2012 je první plánovaný start prototypu. V současnosti je hlavní
brzdou rychlejšího vývoje lidské zdroje a vztahy s EASA, nikoliv financování. HPH spolupracuje i na
projektu EB29 (např. bezpečnostní trup).
HPH by uvítalo partnera, který je schopen zajistit rámcovou objednávku na větší sérii výcvikových
kluzáků, aby projekt měl pro HPH jasnější ekonomický výhled, v současnosti má mírnou prioritu
soutěžní varianta větroně s větším rozpětím.

Strana 2 z 5

Minimální počet objednaných letadel pro zahájení sériové výroby a udržení zajímavých cen je
objednání 30ks výcvikových letadel. Pokud by někdo z plachtařské komunity měl chuť a časové
možnosti se tomuto věnovat, dejte vědět.
3) Létání ve dvojím obsazení na dvojsedadlovém kluzáku
PK se na základě stížností v uplynulém roce věnovala problematice dvojsedadlových kluzáků. Velká
část diskuze proběhla elektronicky ještě před zasedáním PK.
PK rozhodla následujícím způsobem:
a) PMČR_J bude možné létat na dvojmístném kluzáků pouze v sólo obsazení.
b) Na PMČR a PMRg je možné létat ve dvojím obsazení s tím, že velitelem letadla musí být pilot
s lepším umístěním v Žebříku předchozího roku. Pokud ani jeden z posádky není v Žebříku,
pak složení posádky musí schválit předem Plachtařská komise AeČR.
4) Žebřík 2011
Petr Koutný prezentoval aktuální verzi žebříku. Na základě připomínky Petra Pánka byl doplněn závod
Livno.
Na základě pořadí a stanoveného RV a RD v roce 2012 byla Petrem Krejčiříkem představena
nominace na soutěže v roce 2012 (MS v Texasu, USA a MS v Argentině). Konečná nominace bude
záležet na rozpočtu reprezentace a finančních možnostech jednotlivých soutěžících. Nominace do RV
a RD je součástí Žebříku 2011.
PK schválila nominaci na PMČR, která je součástí Žebříku 2011.
Na základě podnětu Petra Pánka PK diskutovala změnu způsobu započítávání a hodnocení výsledků
GrandPrix, který není úplně spravedlivý zejména při porovnání se soutěžemi s konvenčním
bodováním. Stávající systém výpočtu korigování bodů nebude měněn, nicméně PK se musí zabývat
vytvořením bodovacího systému ze soutěží GrandPrix, jakékoliv náměty jsou vítány.
Aktuální verze žebříku je ke stažení zde:
http://www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2011.xls
PK schvaluje jednorázovou odměnou letošním medailistům z prostředků PK:
Roman Mraček, 1. místo na ME v klubové třídě, Nitra, SK: 10.000 CZK
Petr Krejčiřík, 3. místo na ME ve volné třídě, Pociunai, LT: 5.000 CZK
Alena Netušilová, 3. místo na ME žen v 15m třídě, Arboga, SE: 5.000 CZK
Vyzvednutím finančních prostředků od ekonoma AeČR a předáním sportovcům je pověřen Petr
Koutný.
5) Zasedání IGC - delegát Jirka Cihlář
Jirka obsáhle poreferoval o posledním zasedání IGC. AK Zbraslavice se přihlásil o pořádání MS žen
2015, pořádání WWGC a JWGC bylo odhlasováno jednou za pět let mimo Evropu, tj. v roce 2015 se
bude týkat juniorek (Jirka hlasoval proti). Ze zasedání bude Jirkou připravena zpráva, která bude
zveřejněna na webu PK.
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Protože FAI přistoupilo k olympijské chartě, je nutné řešit problém s kontrolami zakázaných látek,
např. v lécích proti nachlazení či se zakázaným alkoholem i v neletových dnech, to Jirka rozporoval již
na zasedání IGC. Používání kyslíku dopingem není.
Možnost namátkové antidopingové kontroly je možná i na našich národních soutěžích, úhradu
kontroly by hradil pořadatel. Jiří Cihlář je pověřen PK k zajištění nápravy v IGC.
6) Delegát v EGU
Současný zástup ČR slovenským delegátem končí, PK musí najít vlastního kandidáta, bylo diskutováno
několik možných zástupců, z proběhlé diskuse byl navržen Luděk Kluger, který v EGU již pracoval a je
dostatečně odborně způsobilý.
7) Rozbor soutěží v roce 2011
Jednotliví ředitelé zaslali zprávy, které jsou přílohou tohoto zápisu. Byla diskutována otázka uzavírání
okna pro vzlet, tak jak je zvykem na zahraničních soutěžích, např. 3 hodiny po prvním vzletu. PK
upozorňuje, že organizátor má právo dle sportovního řádu určit okno pro vzlet.
Podle Annexu A odložení vzletu není počítáno jako fyzický vzlet, tj. odložené starty nezvyšují
koeficient „N“.
8) Dotazníky k průběhu soutěží 2011
PK byla seznámena s průběžnými výsledky ankety mezi závodníky, výsledky byly vzaty v potaz při
rozhodování o organizátorech soutěží v příštím roce. Termín na vyplnění dotazníků bude prodloužen
do středy a finální výsledky budou zveřejněny jako příloha tohoto zápisu. PK děkuje za pomoc
s tvorbou a vyhodnocením dotazníků Lence Zimové.
9) Finance PK
PK je hrubě nespokojena s prací ekonomického úseku AeČR, neboť přes opakované urgence nezná
finanční pohyby spojené s hospodařením PK (např. provoz OK-2345 „DD“ – za poslední dva roky
nalétalo Duo 822 hodin, část roku 2010 a velká část letošního roku nebyla nájemcům stále
vyfakturována).
10) Duo Discus OK-2345
PK žádá všechny zájemce o zapůjčení Dua, aby se předem seznámili se všemi dokumenty a
podmínkami pro zapůjčení kluzáku, a to ještě před odesláním žádosti.
Petr Koutný navrhuje po letošních zkušenostech ustanovení odpovědné osoby, která bude vědět kde
Duo je, v jakém stavu je pojistka apod. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že to bude pro PK zajišťovat
v rámci LSC Petr Krejčiřík. Členové PK a RR budou v průběhu roku provádět namátkové kontroly na
území republiky v průběhu předávání kluzáku. PK upozorňuje, že Duo není pojištěno na základní
výcvik, Duo nesmí být používáno pro úlohy základního výcviku. Vzhledem k provozním poškozením
DD doporučujeme při předávání provádět fotodokumentaci a o vzniklých závadách informovat
odpovědnou osobu (tj. Petra Krejčiříka). PK vyhlásí konkurz na používání Dua na příští rok.
Provoz Dua na závodech bude přefakturován LSC.
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Duo prošlo roční prohlídkou, po sezóně (od 13. 11., kdy letadlu končí ARC) bude nutné poslat Duo k
odstranění závad, jejichž odstranění vyžaduje delší čas.
Přehled využití Dua v letech 2010 a 2011 a podklady pro fakturaci letových hodin jsou předmětem
samostatné zprávy pro Výbor AeČR dne 14.11.11
11) Index CZIL
Jirka Štěpánek podal souhrn nových typů v indexlistu, které budou PK schváleny elektronicky. PK
zhodnotila používání indexlistu v letošním roce, k indexlistům se vyjádřili i soutěžící v anketě,
nejproblematičtější se stále jeví typy ASW19 a Cirrus. Indexlist je stále ve vývoji, snahou PK je aby
indexlist byl v rámci možností co nejobjektivnější. Na základě dnešní diskuze budou na soutěžích
použity u sólo obsazení u dvoumístných větroňů indexy s jedním pilotem.
Proběhla diskuze nad možností přidat CZIL i do CPSky, Jirka Š. se obává nových typů, nicméně index
list je již poměrní komplexní, chybějících typů už tolik není. Byla by použita varianta s vodou (tj.
obdobně jako u v současnosti používaného indexlistu DAeC, který variantu bez vodní přítěže nemá).
Jirka C. projedná tuto možnost s Jirkou Mlejnkem (autorem systému CPS).
Petr K. navrhl, že CZIL by měl být představen na IGC, Jirka C. zajistí možnost prezentace.
Tomáš R. navrhuje odměnu pro Jirku Štěpánka za soustavnou a náročnou práci na CZIL.
12) Stav AeČR
Petr K. informoval o stavu v AeČR, o tvorbě nových stanov a svolání mimořádné konference AeČR na
14. ledna 2012, následně jsou v plánu další konference jednotlivých odborností dle nových stanov
AeČR. Petr K. se vyjádřil k žádosti prezidenta o odstoupení z postu předsedy PK AeČR, důvod
k odchodu v současné době nevidí.
13) PPJ
PK konstatuje, že PPJ pod vedením stávajícího organizačního štábu je velmi úspěšný a pozitivně
přijímán juniorskými plachtaři. PK děkuje Ivanovi Haraštovi, Romanu Mračkovi a Mílovi Fišerovi za
obětavou práci!
PK má zájem v projektu pokračovat a podpořit ho finančně a technikou. Bude dále projednáno
s realizačním štábem s tím, že uvítáme i další zájemce o pomoc.
14) Ostatní
PK zvažuje zorganizování ještě jednoho zasedání v průběhu roku 2012.

Zapsal Radek Zima
Zbraslavice 16. 10. 2011, 10.11.2011
Dne 13.11.2011 kontroloval a upravil Petr Koutný
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