
ZÁPIS ZE 4. JEDNÁNÍ ODBORNÉ SPORTOVNÍ KOMISE BEZMOTOROVÉHO 

LÉTÁNÍ AEČR (DÁLE PLACHTAŘSKÁ KOMISE  A PK) 

KONANÉHO VE ZBRASLAVICÍCH DNE 3.11.2013  

 

Přítomni: Pepe Bárta (JB), Jirka Cihlář (JC), Petr Koutný (PeK), Petr Pánek (PP), Radek Zima (RZ) 

Přizváni: Petr Krejčiřík (manažer reprezentace), Honza Hruška a Andrea Balounová (propagace 

plachtění) 

Zástupci pořadatelů: Luděk Kluger, Honza Beránek, Ondra Šindelář, Petr Jirásek, Tonda 

Teichmann 

 

1. JC zahájil jednání. Informoval o bidech na mezinárodní soutěže v roce 2017 včetně plánů 

Slovenska na pořádání mezinárodních soutěží ve stejném roce. Po výroční schůzi IGC 

konané dne , kdy bude jasné, zda závody byly ČR a SR na rok 2017 přiděleny, je 

plánovaná společná schůzka s bezmotorovou komisí SR, abychom upřesnili koordinaci 

případných společných závodů (zejména společného mistrovství ČR a SR v návaznosti na 

případné mezinárodní závody, kdy vybrané státy budou muset mít v roce 2016 

předzávody). 

2. Dalším bodem bylo navrhnutí časového harmonogramu soutěží AeČR v roce 2014 

s ohledem na mezinárodní soutěže a možnosti potenciálních pořadatelů. V roce 2014 

bohužel celé léto zabere MS (Leszno, Rayskala). Termín republiky na jaře je nevhodný 

kvůli zkouškovému období na většině vysokých škol. Termín v létě letos přilákal rekordní 

množství juniorů, v létě je však možnost pouze na konci prázdnin, nicméně letos byla 

právě s polovinou srpna pozitivní zkušenost. Komise proto zvolila tento termín PMČR 

ihned po termínu konání PMRg i s vědomím rizika, že se někteří soutěžící, kteří létali 

v předchozích obdobích na obou soutěžích, nezúčastní vzhledem k návaznosti PMČR a  

PMRg. Následovaly prezentace a dotazy na pořadatele.  

  



3. Po přednesených prezentací zástupců potenciálních pořadatelů na soutěže v roce 2014 

rozhodla PK o umístění jednotlivých soutěží. V případě nerozhodného výsledku bylo 

připravené druhé kolo, které nakonec potřeba nebylo. 

 

PMRG Tábor (3x Tábor, 2x Mladá Boleslav – RZ + PP) v termínu 27.7. (Ne) – 8.8. (Pá, So 

náhradní den) 

PMČR Hosín (2x Jihlava PP + RZ, 3x Hosín) v termínu 11.8. (Neděle není soutěžní den 

kvůli WGC Leszno, jeden den na přejezd only) – 23.8. (So, Ne náhradní den). Je 

plánováno jako společné s národním mistrovstvím SR.  

(Pozn. Snahou PK ČR a PK SR je konečně dospět k dohodě ve společném pořádání 

republikových soutěží a tím napomoci otevření Kombi tříd nebo samostatných FAI tříd. 

Na schůzce zmíněné v bodě 1. Zápisu by se měl dohodnout model střídaní republik 

v pořádání společného mistrovství). 

PMČRj Hronov (3x Hronov, 2x Křižanov RZ + PeK) v termínu 13.7. (Ne) -25.7.  (Pá) 

PPJ Hronov 7.7. (Po) – 12.7. (So) 

 

4. Honza Hruška a Andrea Balounová byli přizvání k dalšímu bodu jednání prezentace 

plachtění. Informovali a prezentovali komisi dokončené projekty, např. „dokument“ o 

PPJ a další. Primární šíření těchto krátkých filmů mezi veřejnost se děje samotnými 

plachtaři a dále pomocí sítí typu Facebook a Youtube, případně pomocí regionálních 

televizí. PeK pak prezentoval názor, že kromě přátel a rodinných příslušníků stávajících 

pilotů je třeba cílit i na širší veřejnost se zájmem o létání. Toho lze těžko dosáhnout bez 

médií s celostátní působností. RZ informoval o stávajících jednáních s Alenou 

Zárybnickou a Petr Krejčiřík informoval o situaci v ČT a možnostech najít vysílací čas na 

ČT 4 – Sport. Na propagaci plachtění má PK vyčleněné peníze v rozpočtu dlouhodobě. 

Kromě samotných filmů s leteckou tematikou, pro získání zájmu širší veřejnosti chce PK 

tyto prostředky použít i na další PR aktivity (náhrada činností, které pro AeČR vykonávala 

v minulosti Eva Maixnerová, např. psaní krátkých zpráv ze závodů pro tiskové agentury a 

noviny apod.). Jako první projekt navrhuje JC dokument cílený na mladé lidi mimo 

letectví týkající se náboru a začátku výcviku. Honza Hruška a Andrea Balounová jsou 

srozumění se záměry komise a připraví nápady na projekty propagace v příštím roce. 

Nabídka bude obsahovat jak obsahovou, tak i finanční stránku projektu. 

5. Komise diskutovala plánované změny v organizaci výcviků pilotů (ATO) a zánik 

registrovaných zařízení. Od 8. 4. 2015 bude nutné přejít na nový systém i pro plachtařský 

výcvik. Plachtění má tedy zhruba rok času na vyřešení situace. V plánu je použít Leteckou 

školu ve Vrchlabí jako pověřené ATO, které zaštítí výcvik v aeroklubech. JC bude nadále 

prosazovat toto řešení v rámci výboru AeČR a komise provozovatelů.  



6. RZ seznámil s výsledky odpovědních formulářů, podobně jako minulý rok opět velká 

výtěžnost. Děkujeme všem, kteří pomáhají se zpětnou vazbou a pomáhají v rozhodování 

plachtařské komisi. 

7. Petr Krejčiřík předložil plán nominací do reprezentačního družstva a na mezinárodní 

soutěže v roce 2014. Vysvětlil důvody pro zařazení konkrétních lidí do konkrétních tříd a 

zodpověděl na dotazy. Plachtařská komise bere nominace na vědomí a je připravena 

reagovat v případě dotazů či stížností. 

8. Organizační řád reprezentace. Petr Krejčiřík prezentoval návrh organizační řádu 

reprezentačního družstva. Bude porovnán s kodexem reprezentanta (viz. ZM6 sportovní 

řádu), předpoklad schválení finální verze organizačního řádu reprezentace je na jaře, tak 

aby s obsahem byli seznámeni všichni členové reprezentačního družstva.  

9. Na mistrovství světa v třídě Duo 20m schválilo IGC pouze jednu posádku. Toto 

rozhodnutí je proti zájmům ČR, protože máme dostatek větroňů i posádek a JC 

prezentoval nesouhlas na posledním zasedání IGC. JC se nadále snaží prosazovat všemi 

způsoby zvýšení posádek v třídě Duo zpět na dvě. Podobné snahy jsou i z Polska. 

Rozhodnutí však náleží pouze zasedání IGC. 

10. Petr Krejčiřík seznámil PK se žádostí o Duo pro potřeby reprezentace, v příštím roce to 

bude zapůjčení na WGC, které se koná v Rayskale/Finsko (tj. 14. 6. - 6. 7. 2014) 

11. Plachtařská komise schválila nové znění sportovního řádu na základě návrhu PeK (tato 

verze bude označena ZM6). Nejdůležitější změny (plné znění na webu PK): 

 Zavedena nová třída Duo 20m ve dvojím obsazení. Do bodování našeho žebříku 

bude uveden jen velitel letadla. Velitel letadla musí být v aktuálním žebříku na 

vyšším místě než kopilot a kopilota lze v průběhu soutěže měnit (tyto body jsou 

v našem sportovním řádu navíc oproti velkým soutěžím). Kluzák musí létat na 

soutěži vždy v dvojím obsazení. Nominace na PMČR do této třídy bude (zatím) 

volná. 

 Nový kodex reprezentanta 

 Upraveny pravidla výběru do RD  

 Soutěží se může účastnit i osoba s platnou licencí FAI (tj. nečlen AeČR) 

 Zrušeny odkazy na PMČR_D 

 Úprava nominace – např. RV místo RD 

 Pravidla volné nominace budou použita již pro volnou nominaci v roce 2014 

 Další drobné změny 

12. Plachtařská komise schválila nominace na PMČR v roce 2014. Upozorňujeme, že dle 

platného soutěžního řádu je možné využít volnou nominaci dle bodu 6.6.8 a to bez 

nutnosti žádat PK. 

13. Plachtařská komise byla informována o problémech s předáváním a stavem kluzáku 

DuoDiscus XLT „DD“ OK-2345. Budou upravena pravidla pro zapůjčování Dua (např. 



zákaz manipulace s díly kluzáku, větroň bude vždy předáván s plným kyslíkem, nový 

nájemce musí dorazit na výměnu vybavený dokumentací k předání). Byla diskutována i 

řada dalších nápadů na vylepšení, např. online evidence závad.  

14. Plachtařská komise uděluje trest Milošovi Pajrovi za odmontování částí kyslíkového 

systému z DD v průběhu jeho zápůjčky a prokazatelné použití v jiném kluzáku. Na sezónu 

2014 Miloši Pajrovi nebude umožněno zúčastnit se výběrového řízení na zápůjčku DD a 

PK mu zakazuje kluzák DD  OK-2345 v roce 2014 používat.  

15. JC předal informace z jednání výboru. PK opět konstatovala nesplnění zásadního úkolu 

pro další existenci samostatných odborných komisí  - a to vytvoření Organizačního a 

Kompetenčního řádu. 

16. Dalším bodem bylo schválení rozpočtu rozpočtů PK a informace o stávajícím stavu účtu. 

Z podkladů vedoucího EÚ bohužel nelze poznat nic, ani obraty, ani zůstatek, zhola nic. 

Předseda komise zjistí více informací do dalšího zasedání výboru. Hospodaření v roce 

2013 je přílohou tohoto zápisu. (Pozn. Vzhledem k doplnění údajů při vzájemné schůzce 

předsedy PK a zástupci ekonomického úseku, byla tabulka stavu účtu doplněna a je 

přílohou zápisu). 

17. Na návrh RZ budou proplaceny AK Jeseník náklady spojené s provozem vlnových 

prostorů. 

18. V současné době obdržela PK dvě cenové nabídky na možnost provozování trackingu na 

soutěžích v roce 2014: Adrenalin Tracking a GTrack.  Příspěvek na tracking je součástí 

rozpočtu PK, PK přispěje na provoz každému organizátorovi oficiální soutěže AeČR 

15.000 Kč vůči předložené faktuře za tracking. Záleží pouze na vůli pořadatele, který 

z nabízených systémů (či zda oba dva), si vybere. Příspěvek je podmíněn také 

publikováním výstupů funkčního trackingu na webových stránkách. 

19. Poslední částí zasedání bylo schválení úprav výpočtu Žebříku, na komisi se sešli tři 

konkurenční návrhy, detaily jednotlivých variant najdete na diskuzním fóru gliding.cz: 

 Nový systém – team Petra Pánka a Michala Krupičky 

o Vyhodnocení ankety – 35 lidí, většinou souhlas se stávajícím systémem, až na 

koeficienty soutěží 

o PP – zveřejní výsledek ankety 

o výpočet GP – přepočet na 10000 bodový systém 

o výpočet indexu soutěže: fixní koeficient +- delta dle obsazení soutěžícími 

 Systém Petr Koutného 

o lineární distribuce bodů dle umístění (viz. gliding.cz) 

 Systém Radka Zimy 

o úprava koeficientů soutěží dle IGC Rankingu (viz. gliding.cz) 

 



Přes mnohahodinovou diskuzi se komise neshodla na úpravách výpočtu Žebříku a bude 

nutné svolat ještě jedno zasedání do konce tohoto roku. PP zajistí názory dalších 

zainteresovaných osob formou dotazníku nebo aktivní diskuzí s členy reprezentačního 

družstva a výběru. 

 

Zapsal Radek Zima, Rádlo, 13. 11. 2013 


