
Zápis

z 9. jednání Plachtařské komise AeČR (*)

konaného dne 13. 2. 2016 v Příbrami

Přítomni: Jiří Cihlář (JC), Josef Bárta (JB), Petr Koutný (PKo), Petr Pánek (PP)

Přizváni: Petr Krejčiřík (PKre) – reprezentační trenér; Vladimír Machula – sekretář AeČR;

Tomáš Rendla – příprava WGC 2018

Omluveni: Radek Zima (RZ)

1) WGC 2018 v LKPM

PK se sešla v LKPM z důvodu kontroly připravenosti WGC 2018 v klapkových třídách, 

které bude organizováno zde. Vzhledem ke složitější provozní situaci (více 

komerčních uživatelů letiště, vč. intenzivní para činnosti) bude v 3/2016 svoláno 1. 

Zasedání organizačního štábu WGC 2018 a zároveň koordinační schůzka všech 

uživatelů letiště, aby věděli co v průběhu WGC očekávat.

Termín WGC 2018: 28.7. – 11.8. 2018

Termín předzávodu WGC a PMČR 2017: 11.6. – 23.6. 2017

2) JC předal info o jednáních Výboru AeČR

JC, jenž se z pozice předsedy PK účastní zasedání Výboru AeČR, podal informaci o 

jednáních Výboru AeČR za poslední období. Zprávu doplnil V. Machula údaji za LSC a 

zprávami ze sekretariátu.

PK konstatuje zásadní nespokojenost s činností AeČR v posledním volebním období a 

na základě zjištěných skutečností doporučuje provést personální výměnu ve vedení 

AeČR. Na základě předložené vize a koncepce rozvoje a dalšího fungování AeČR ze 

strany V. Machuly jej bude podporovat v kandidatuře na post prezidenta AeČR na 

následujícím Valném shromáždění. Uvedený dokument je Přílohou č.1 tohoto zápisu.

3) Finanční situace, plnění rozpočtu pro 2015

JC přednesl stav plnění jednotlivých kapitol rozpočtu PK na r. 2015. Detailní analýza 

viz Příloha č. 2. Zápisu, včetně analýzy vývoje poměru fakturovaných a 

nefakturovaných hodin DuoDiscuse OK-2345 za poslední roky.

Problémem zůstává obtížně vymahatelná částka cca 10T CZK za M. Chovanem za 

nálet na DuoDiscusu. JC tuto situaci přednese na výboru AeČR a bude požadovat 

vymáhání této částky na M. Chovanovi. M. Chovan má do zaplacení zakázanou účast 

na plachtařských soutěžích organizovaných AeČR a dále má zákaz používání kluzáku 

DuoDiscus OK-2345. Tato skutečnost bude sdělena nájemcům kluzáku DD a budou 

odpovědni, že M. Chovan nebude na palubě kluzáku do zaplacení dlužné částky.



4) Letecký sportovec 2015

PK nominuje pro rok 2015 následující kandidáty z oblasti plachtění:

- Ondřeje Dvořáka z AK Raná

- Danu Novákovou z AK Mladá Boleslav

- Janu Vepřekovou z AK Dvůr Králové n/L

Vyhlášení nejlepších sportovců AeČR proběhne dne 1.4. 2016 od 13:00 hodin na 

letišti AK Mladá Boleslav – v prostorách muzea Metoděje Vlacha.

5) Výsledky CPS-ky za rok 2015

PK schvaluje výsledky za rok 2015, včetně vyloučení členů, kteří nemají zaplacené 

členské příspěvky AeČR za rok 2015 nejpozději k 31.12.2015

6) Nominace PMČR 2016

PK obdržela žádost o dodatečnou nominaci Jiřího Kupce z AK Medlánky na PMČR 

2016. PK tuto žádost projednala a schvaluje nominaci J. Kupce dle bodu 6.6.6.4. SŘ.

7) Žebříky 2015

PK na základě ohlasů na změnu koeficientů FCC a Pribina Cup z minulého zasedání 

provedla porovnání výsledků obou případů a dospěla k závěru ponechat u obou 

soutěží koeficienty 0,9 jako doposud.

Data v Žebříku byla rozšířena o výsledky JWGC a předzávodu WGC 2016 v Benalle, 

kde se účastnili plachtaři z ČR (obojí AU). PK jej schvaluje jako konečný pro rok 2015 a 

zároveň schvaluje členy reprezentačního družstva (RD), reprezentačního výběru (RV) 

a nominací postupových soutěží pro rok 2016. Kompletní Žebřík 2015 je Přílohou 3.

tohoto zápisu.

8) Nominace na mezinárodní závody pro 2016

Trenér reprezentace předložil PK návrh na obsazení vrcholných závodů pro rok 2016. 

PK s předloženou nominací souhlasí, jako Příloha 4. je součástí tohoto zápisu.

9) Webový rozcestník pro plachtění

PK se zabývala myšlenkou webového rozcestníku pro plachtění. Na této problematice 

bude dále spolupracovat v rámci celého AeČR s ostatními odbornostmi, 

pravděpodobně formou uceleného portálu.

10) DuoDiscus OK-2345

PK konstatovala klesající trend ve využití Dua ze strany reprezentace (menší 

konkurenceschopnost oproti novým Arcusům).

Vzhledem k objemu provedených prací a nálezům na draku a motoru PK očekává 

fakturu za roční údržbu v násobně vyšším řádu, než byla plánována.



11) Ranking list IGC

PK obdržela žádosti o zařazení do RL IGC od pořadatelů následujících soutěží pro rok 

2016: AZ Cup, PMČR, PMČRj,  T-Cup, JPJ, Safari Cup. PK schvaluje přislíbenou dotaci 

na přihlášení soutěží do RL IGC pro rok 2016 v rámci podpory a propagace plachtění 

v ČR.

12) Příprava ME + MS 2017, předzávody v roce 2016

Přípravné práce na EGC; WWGC 2017 postupují dle harmonogramu. Oba předzávody 

mají již funkční webové stránky, informace o závodech byla zaslána na e-maily 

delegátů IGC.

13) Dotace na štáby, tracking pro závody AeČR v roce 2016

Pravidla pro dotace na štáby soutěží pod hlavičkou AeČR a na trackingové systémy v 

roce 2016 se nemění, zůstávají v platnosti shodně s rokem 2015.

14) Nový Žebřík

Vzhledem ke komplikovanosti celé záležitosti kolem stanovení postupů nového 

Žebříku pilotů a končícímu funkčnímu období současné PK bude řešeno detailně na 

dalším zasedání PK.

15) Různé: 

PK děkuje společnosti CAVOK v Příbrami (jmenovitě Evženu Sosnovi) za poskytnutí prostor a 

občerstvení při konání 9. 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).




