Zápis
ze 7. jednání Plachtařské komise AeČR (*)
konaného dne 5. 4. 2015 ve Hradci Králové

Přítomni: Jiří Cihlář (JC), Josef Bárta (JB), Radek Zima (RZ), Petr Koutný (PKo), Petr Pánek (PP)
Přizváni: Petr Krejčiřík (PKre) – reprezentační trenér

1) JC předal informace o jednáních Výboru AeČR o aktuálním dění, konferenci 28. 3. a
Výboru AeČR

JC, jenž se z pozice předsedy PK účastní zasedání Výboru AeČR, podal informaci o
vývoji jednání na Výboru AeČR za poslední období. Zároveň shrnul podněty vzešlé
z III. Valné hromady AeČR konané 28. 3. 2015.
PK jako celek zastává stanovisko, že osoba ředitele LSC je v současné chvíli zbytná
vzhledem k ustanovení V. Machuly do funkce manažera leteckých sportů AeČR.
2) JC přednesl zprávu ze zasedání IGC
3) Předneseny výsledky hospodaření PK za rok 2014 a výhled (rozpočet) na rok 2015
Rozpočet PK k nalezení jako Příloha 1 k Zápisu, bude dále předmětem schválení na
schůzi statutárních zástupců.
4) Vyhlášení nejlepších sportovců:
PK navrhuje za sportovní výkony v plachtění pro rok 2014 nominovat na titul Nejlepší
sportovec roku Pavla Loužeckého a Radka Krejčiříka.
5) Zprávy z LSC
PKre představil aktuální verzi nominace na mezinárodní soutěže v roce 2015:
ME Osceny, Maďarsko: (TC Krejčiřík P.)
Open: Krejčiřík P., Rendla T.
18m: Mraček R., Krejčiřík R.
20m: Tichý P. + Kluger L.; Svoboda P. + Bartoník O.
ME Rieti, Itálie: (TC Pískatý S. st.)
Club: Mraček R., Dvořák O., Louda J.
STD: Loužecký P., Cink M.
15m: Tomaňa J., Pískatý S. ml.
MS Pociunai, Litva:
13,5m - ???
MS žen Arnborg, Dánsko: (TC Krejčiřík P.)
Club: Papežíková P., Teichmanová K., Hájková A.

STD: Vepřeková J., Nováková D., Trešlová H.
15m: Trešlová J., Černá E.
MS junioři Narromine, Austrálie: (TC Krejčiřík P.)
Club: Trešlová H., Charouz M., Novák K. (Teichmanová K. – náhradnice)
STD: Krejčiřík R., Piskáček M., Trybenekr P.
Finále GP Varese, Itálie:
18m: Mraček R.
Dále bylo diskutováno přidělení reprezentační techniky na závody 2015, rozpočty
jednotlivých soutěží, stav techniky (3 větroně vyžadují nový lak), obměna techniky
(Ventus „PK“ prodán, zakoupena ASG-29, plánovaná a objednaná JS-1c prodána ve
formě přepuštění opce)
6) DuoDiscus:
JB předložil materiál o provozu, technickém stavu a prohlídkách DD. Přistaveno pozdě
na roční údržbu v LKVM, předložen seznam závad a jejich řešení. Servis celého
kluzáku včetně motoru se bude řešit pouze přes Aeroservis Vysoké Mýto. PK děkuje
Davidu Zapletalovi za pomoc při plánování provozu DD.
Komise si je vědoma pozdního dodání DD do provozu, a z toho důvodu se zavazuje
poskytnout AK Toužim kompenzaci za pozdní dodání ve formě přednostního práva
výběru termínu pro poptávku na DD pro rok 2016.
7) PK schvaluje výsledky CPS-ky za rok 2014. Pro nesplnění pravidel vylučuje výsledky P.
Lonského, O. Johanovského a D. Kuncové (nezaplacení členských příspěvků AeČR).
8) PK schvaluje nominaci na PMRg a PMČRj 2015 a prosí Pko o zveřejnění na webu PK.
9) 3 zástupci plachtařů do Sportovní komise
PK nominuje jako zástupce plachtařů následující osoby: Radka Moravcová (AK
Zbraslavice); Zdeněk Schenk (AK Hranice); Jacek Kerum (AK Jeseník). Sportovní
komise bude určena rozhodnutím Výboru AeČR, bude podřízena generálnímu
tajemníkovi – manažerovi leteckých sportů. Termíny pro zasílání hlášení o
sportovních výkonech z místních AK budou vyhlášeny dodatečně.
10) PK schvaluje poslední návrhovou verzi CZIL, zpracovanou Jirkou Štěpánkem.
Publikována bude co nejdříve z důvodu začátku plachtařské sezóny.
11) Pravidla pro pořádání soutěží v roce 2015
PK schvaluje předloženou Aktualizaci pravidel pro soutěže v roce 2015. Tento
dokument je závazný pro organizátory PMČR, PMČRj a PMRg a bude ředitelům

následně distribuován, jinak je Přílohou 2 k zápisu. PK doporučuje dodržování
Pravidel i pro pořádání ostatních místních soutěží.
PK Schvaluje navrženou změnu rozpětí koeficientů 94-109 (VSO-10 C až Discus 2) pro
PMČRj (výjimka pro případ neotevření kombinované třídy, aby se soutěže mohli
zúčastnit i juniorští reprezentanti na LS-8 a Discus 2 bez vody).
12) IGC Ranking list
V roce 2015 budou centrálně nahlášeny a zaplaceny z rozpočtu PK následující
soutěže: PMČR, PMČRj a PMRg
13) QSGP Frýdlant 2015
PK projednala možnost finanční podpory QSGP. V současné době nejsou k dispozici
volné finanční prostředky v rozpočtu, nicméně je zde možnost přidělení volných
finančních prostředků po konci roku 2015 dodatečně.
14) Žádost M. Piskáčka
PK projednala žádost M. Piskáčka o zaplacení startovného na QSGP. Vzhledem
k finanční podpoře PPJ, proplácení startovného na PMČR, PMRg a PMČRj pro juniory
ze strany PK již další výdaje pro juniory nejsou žádoucí. I vzhledem k již uzavřené
startovní listině a nemožnosti se přihlásit pro další juniory se žádosti nevyhovuje.
15) Žádost Petra a Jirky Štěpánkových
Pokud se nebude létat ve 20m třídě, bude ve výsledkové listině uveden pilot s lepším
pořadím v aktuálním Žebříku. PK tedy nevyhovuje žádosti, zůstává v platnosti původní
pravidlo – velitelem kluzáku na soutěži je pilot s vyšším aktuálním hodnocením
v Žebříku pilotů (v tomto případě Petr Štěpánek).
16) Koeficienty Sedmičky
PK stanovuje pro finále Sedmičky v letošním roce koeficient shodný s jakoukoli jinou
pohárovou soutěží, tj. 0,6.
17) Prostory 2015
Do října 2015 PK nemá informace o zásadní změně v publikovaných prostorech. Proto
zůstávají v platnosti pro všechny soutěže soubory s prostory z roku 2014.
18) Změna Soutěžního řádu (ZM 7)
PK schválila předloženou změnu ZM 7 Soutěžního řádu + změna Žebříku pilotů. Tato
změna se týká bodování soutěží GP, které ve stávajícím systému byly velice
diskriminovány. V Žebříku 2015 budou soutěže GP počítány již podle ZM7, tedy roky
2013 a 2014 budou zpětně přepočteny podle nového vzorce pro soutěže Grand Prix.

19) Public Relations 2015
PK diskutovala návrh A. Balounové pro rok 2015. PK využije pro zajištění článků o
plachtění do periodik A. Balounovou jako autora a koordinátora. Pro pořady pro TV
pověřila PKre vybráním vhodných závodů pro vznik obrazového materiálu, a to vč.
zhotovitele a předložení písemné nabídky zhotovitele (vč. DPH).
20) Tracking pro závody AeČR v roce 2015
Pravidla pro dotace na trackingové systémy v roce 2015 se nemění, tj. po předložení
faktury bude proplaceno maximálně 15T CZK/závody.
21) Žebřík
PK souhlasím s vypsáním veřejného výběrového řízení na on-line verzi Žebříku. PK
byla informována, že v tomto případě bude nutné podílnictví – příspěvek na provoz
webových stránek z budoucích rozpočtů PK. Forma zhotovení (např. ročníková práce
atd.) je ponechána na garantovi – PP. Termín: co nejdříve, nejlépe do příštího
zasedání PK.
22) Plachtařský spolek ČR
OSK projednala situaci v řízení a financování reprezentačního družstva. Pověřuje
organizací reprezentace Plachtařský spolek ČR, který byl z jejího rozhodnutí pro tento
účel založen. Jedná se o shodný model, na základě kterého funguje již dlouhodobě
vztah AeČR (LSC) a LAC či LC (tj. akrobatická a motorová reprezentace). Důvodem
tohoto kroku bylo mimo jiné i neuspokojivé vedení účetnictví LSC, rozklíčování výdajů
pro jednotlivé odbornosti leteckého sportu bylo vždy problematické. Pro řízení
reprezentace potvrzuje ve funkci trenéra Petra Krejčiříka včetně jeho odměny. OSK
žádá generálního tajemníka o součinnost při realizaci tohoto usnesení.
23) Různé:
Blaníci – PP podal informace o aktuálním stavu projektu zesílení L-13. Konečná verze
bude představena výrobcem na AERO Fridrichshafen 2015, měla by umožňovat
provoz do 6.000HR, ovšem negativem je předpokládaná cena v úrovni 400T CZK!
Licence FAI – žádosti o vystavení licenci FAI nutných pro účast na zahraničních
závodech prosím směrujte e-mailem k rukám MuDr. Jiřího Cihláře, cihlar@lkuo.cz
Projekt „Rádia“ ALP ČR – PP podal stručné info o projektu hromadného nákupu RDST
s dělením 8,33kHz, které bylo schváleno ALP ČR. PK konstatovala podporu projektu a
bude sledovat jeho další vývoj.

Plachtařské frekvence – RZ podal info o vývoji komunikace s OCL MD, p. Valentou.
OCL MD podporuje myšlenku vzniku 20-ti specializovaných frekvencí pro komunikaci
plachtařů na přeletech (využívání bude koordinovat EGU napříč Evropou).
Výcvikové osnovy – Pkre zmínil vhodnost existence doporučených výcvikových osnov
pro elementární výcvik, mimo jiné i z pohledu examinátora, kdy studium místních
specifik a odchylek je několikrát delší než samotná zkouška dovednosti. PK iniciuje
vytvoření jednotných a doporučených výcvikových osnov pro elementární výcvik jako
náhradu za již neaktuální AK-PL. Pověřuje RZ jejich sestavením, ve spolupráci
s ostatními subjekty (již držiteli oprávnění ATO). Termín: Příští zasedání PK.
Změna rozpětí u Kombi Open - Změna rozpětí kluzáku během soutěže je povolena,
nesmí však vést ke zvýšení koeficientu kluzáku (kluzák musí létat během celé soutěže
se stejným koeficientem, který reflektuje maximální použité rozpětí kluzáku).
Změna třídy po registraci - PK upozorňuje, že při neotevření některé třídy z důvodu
nedostatečného počtu účastníků musí být původnímu účastníkovi zrušené třídy
umožněna změna konfigurace kluzáku.
PK děkuje DSA a.s. v Hradci Králové (jmenovitě Danu Tučkovi a Michalu Šťastnému) za
poskytnutí prostor a občerstvení při konání 7. jednání PK AeČR.

*)

Zapsal:

Odsouhlasil:

……………………………………..
Petr Pánek

………………………………………………………
Jiří Cihlář

…. V textu je používán vžitý termín „Plachtařská komise AeČR“ – PK - namísto věcně správného názvu
Odborná sportovní komise bezmotorového létání AeČR (OSK BL).

