Zápis z jednání Odborné sportovní komise pro bezmotorové létání AeČR
konaného v Praze dne 1. 3. 2020
Přítomní: Petr Krejčiřík, Petr Koutný, Radek Zima, Tomáš Suchánek, Pepe Bárta
Hosté: Vladimír Machula – prezident AeČR, Lukáš Volek – zapisovatel
1) Vladimír Machula poskytl PK informace o aktuální situaci a nejbližších plánech v AeČR. Vysvětlil
historii LŠV, okolnosti vstupu minoritních akcionářů do společnosti a aktuální situaci v LŠV. Členové
PK vznesli dotaz na některé finanční operace, jejichž fragmenty byly zveřejněny na základě výpisů
z účtu na Internetu a případně poskytnuty do sdělovacích prostředků, a žádali detailní vysvětlení.
Prezident zodpověděl dotazy a doplnil detaily k jednotlivým operacím. PK nevidí v současné době
smysl komerčně provozovat leteckou školu pod AeČR, organizace neplní již delší dobu svoji funkci,
časová a organizační náročnost na sekretariát AeČR v současných počtech zaměstnanců nám
nedává smysl. Jako jedno z řešení se jeví prodej nebo dlouhodobý pronájem, podnět předáme
novému výboru po VH.
2) Nadále probíhají administrativní operace spojené se státní dotací z MŠMT na pořízení druhé JS3 do
státní reprezentace a projekt bude ekonomickým úsekem ve spolupráci s manažerem reprezentace
ukončen v nejbližších týdnech. Na rok 2020 je podaná žádost o další investiční dotaci do
reprezentační flotily. Proběhlo zúčtovaní pojistky za zničeného Cirruse OK-7077 a bylo použito na
nákup LS4 OK-4114. Inovace letadel klubové třídy v reprezentační flotile je jednou z priorit na
nejbližší období, vzhledem k historickým úspěchům reprezentační družstva na ME/MS v této třídě.
Dle aktuální situace na trhu se manažer reprezentace snaží doplnit druhou LS4, případně přejít na
dvě výkonnější klubovky, kterým je aktuálně nakloněn nový IGC handicap list (Discus, ASW20, LS7,
atd.). Problematické jsou rozdíly v indexech v našem, fyzikálně odvozeném, CZIL a politicky
definovaném IGC HL. Očekáváme, že IGC list v současné podobě bude fungovat 5-8 let a zvažujeme
použití IGC handicap listu v klubové třídě na nejvyšší soutěži v ČR – PMČR na několik následujících
let tak, aby bylo možné na těchto výkonnějších letadlech létat i u nás. Byla vytipována letadla,
jejichž použitelnost na vrcholných soutěžích začíná být problematická: Ventus 2a, ASG29, Discus
2a a Std Cirrus. Poslední dva jmenované stroje budou první kandidáti na prodej v okamžiku, kdy
budeme potřebovat prostředky na obměnu flotily. Očekáváme další kolo obměny flotily
v souvislosti s JS4 a její předpokládané dominanci ve standardní třídě. V reprezentaci taktéž chybí
výkonný dvoumístný kluzák, zapůjčování DuoDiscuse „DD“ již pro účely MS/ME nevyhovuje, byť je
stále použitelný pro tréninkové účely a předávání zkušeností. Připomínáme, že financování
reprezentační flotily je z jiných kapitol než provozní finance používané PK, nic jiného, než státní
reprezentaci z nich financovat nemůžeme. Příjemcem dotace je AeČR, přes AeČR probíhá taktéž
primárně zúčtování údržby z důvodu možnosti odpočtu DPH definovaným koeficientem.
Plachtařský spolek primárně slouží k zajištění financování účasti na soutěžích.
3) PK diskutovala návrhy Tomáše Suchánka spojené s údržbou reprezentačních kluzáků, zejména
úpravy spojené s instalací muchostěrek, imatrikulačními a soutěžními znaky na křídlech
(samolepící fólie vs. nástřik), vybavení letadel PowerFLARMem, dvou LS8 winglety a menším
ostruhovým kolečkem.

4) Tomáš Suchánek seznámil PK s jednáním European Gliding Union (EGU), některé detaily z jednání
jsou též zveřejněny na diskuzním fóru gliding.cz. AeČR je aktivním členem asociace, která jako jedna
z mála bojuje v Evropě za plachtaře a včas lobuje pro změny/proti změnám zaváděných evropskou
agenturou proti letectví. V některých zemích byla prodloužena výjimka pro výměnu průkazů do
roku 2021, u nás je nutné vyměnit do 8.4. letošního roku. EGU monitoruje situaci u akutních
nebezpečí, která ohrožují vzdušný prostor využitelný pro náš sport, zejména publikace
přístrojových přiblížení a s nimi spojený vznik prostorů mimo třídy G/E a očekávaný rozmach
komerčního využívání bezpilotních prostředků větší velikosti. Velký důraz na konferenci EGU byl
kladen na bezpečnost v bezmotorovém létání, a některá, bohužel i u nás aktuální témata, jako je
hypoxie nebo specifika vlekání s ULL. PK diskutovala možnosti další evangelizace spojené
s bezpečností v klubech v ČR a aktivní hledání rizikových oblastí, na které je možné plachtaře
upozorňovat. Apelujeme na provozovatele, aby zimní školení probíhalo řádně se zaměřením na
bezpečnost a nedocházelo k podceňovaní významu rozboru nehod a z nich vycházejících
preventivních opatření. PK diskutovala možnosti dalšího spolufinancování školení či výukových
videí zaměřených na bezpečnost.
5) Petr Krejčiřík prezentoval výsledky čerpání rozpočtu PK („Organizace sportu“), státní reprezentace
a s tím spojeného Plachtařského spolku, a programu TALENT v roce 2019:
REPRE
Startovné (MS - SVK, ESP; MSŽ AUS; ME - POL)
Nájemné na pronájem letadel bezmotorové
Cestovné - plachtařské soutěže
Ubytování - plachtařské soutěže
Aerovleky pro bezmotorové
kluzáky
Trénink - trenérské a sportovní
služby - bezmotorové létání
Technické zabezpečení - údržba
reprezentačních letadel (pla)
Technické zabezpečení - pojistné
reprezentačních letadel (pla)
Transport kluzáků

Celkem výdaje

Příjmy - dotace

400 032,84

400 032,84

277 621,10

231 706,00

45915,10

70 218,00
158 298,32

47 759,00
124 815,27

22459,00
33483,05

167 984,42

123 804,65

44179,77

218 454,00

208 585,00

9869,00

916 330,09

910 198,02

6132,07

440 040,00

401 186,00

38854,00

251 042,00
2 900 020,77

182 490,60
2 630 577,38

68551,40
269 443,39

TALENT
Startovné na soutěže
Cestovné (pla)
Ubytování (pla)
Aerovleky pro bezmotorové kluzáky
Organizační a sportovní služby - bezmotorové
létání

Příjmy - Zdroje
PS ČR

Výdaje
102651,82
45000,00
77348,18
163000,00

Příjmy (dotace)
102651,82
45000,00
77348,18
163000,00

100000,00

100000,00

488 000,00

488 000,00

ORGANIZACE SPORTU
PMČR, PMRg, PMČRj - startovné juniorů,
podpora organizace
Technické zabezpečení - DuoDiscus, OGN síť
Přihlášení soutěží do IGC rankingu, poplatky FAI
Junioři a repre junioři - PPJ, přeškolování, kempy
CPS, Flymet, příspěvek na organizaci vlnového
létání
Cestovné - konference, školení plachtařského
personálu
Oblečení reprezentantů na mezinárodní závody

Výdaje

Příjmy (dotace)

414 331,50

414 331,50

230 446,00
52 225,27
320 000,00

230 446,00
52 225,27
320 000,00

50 000,00

50 000,00

29 495,25

29 495,25

70 322,00
1 166 820,02

70 322,00
1 166 820,02

6) PK bere na vědomí rozvahu a výkaz zisků a ztrát Plachtařského spolku.
7) Petr Krejčiřík prezentoval žádost na MŠMT – Organizace sportu 2020 na financování aktivit PK na
rok 2020 a žádost na MŠMT Programy REPRE (bývalý program 1) a TALENT. Rok 2020 zatím nebyl
schválen, plán je v podobné, lehce navýšené podobě, jako výše uvedené čerpání roku 2019 (zatím
plán REPRE 3,192m, Organizace sportu 1,266m). Finální podoba je zatím ve hvězdách, je
pravděpodobné, že rozpočet bude jako obvykle krácen v některých položkách. Plnění rozpočtu
bude úkolem pro novou PK.
8) PK bude v rámci rozpočtu 2020 nadále přispívat na startovné juniorů a na organizaci sportu,
provoz a inovaci infrastruktury pro plachtaře (Flymet, OGN, cpska,….), podporu začínajících
plachtařů apod.
9) RZ osloví plachtařskou komunitu, zda se nenajde dobrovolník, který by zkonsolidoval prezentace
na školení žáků, jako doplnění/náhrada obrazových příloh z AK-PL.
10) Plachtařská komise projednala pozdní vrácení kluzáku JS3 zapůjčeného na ME 2019 Stalowa
Wola. Větroň byl vrácen o tři dny později, smluvní pokuta dle uzavřené smlouvy činila EUR 500 za
den, nicméně jeden den nám byl odpuštěn (poslední disciplína ME proběhla až v sobotu). Ze
zaslané zálohy nám tak bylo pronajímatelem strženo EUR 1000. Plachtařská komise požaduje
uhrazení pokuty po Romanovi Mračkovi, který tak dosud neučinil. Dokud nebude pokuta
uhrazena, nebude Romanovi Mračkovi zapůjčena reprezentační technika a nebude mu umožněna
účast na soutěžích v rámci českého reprezentačního družstva.
11) Z výše uvedeného důvodu zatím není stanovena konečná podoba RD na rok 2020, finální
rozhodnutí o účasti je třeba udělat do konce března 2020. Jan Louda splnil požadavky předsedy
PK spojené s jeho pokračováním v reprezentačním družstvu a prezident AeČR odvolal svůj zákaz
využívání reprezentační techniky.

12) Plachtařská komise odsouhlasila zapůjčení DD na následující akce:
•

M.Chovan — 30.4.-9.5., AZ Cup

•

K.Mareš — 10.4.-18.4, Pribina Cup

•

PPJ — 25.7.-5.8., Zbraslavice

•

Soustředění juniorské reprezentace — 23.-29.8.

PK požádala Mgr. Davida Zapletala o vyhlášení a řízení konkurzu na využití DD v sezóně 2020.
13) PK schválili konečnou podobu Žebříčku pilotů a CPSky 2019. Gratulujeme vítězům!
14) PK provedla nominaci na PMČR dle odstavce 6.6.6.4:
•

Petr Barták

•

Václav Svoboda

•

Jan Hruška

•

Jan Koťan

•

Martin Picka

V rámci bodu 6.6.6.4 máme k dispozici pouze 5 míst, Plachtařská komise musela zamítnout žádost
o nominaci Michala Čechmánka.
15) Plachtařská komise doporučuje dalším zájemcům o létání na PMČR využít dvoukolového systému
nominace skrze PMRg.
16) Plachtařská komise posoudila varianty řešení neuspokojivého stavu palubního počítače v DD.
Přístroj bude odeslán výrobci a posouzeny nabídnuté varianty řešení. Další plánovaná údržba je
v procesu, tak aby byl kluzák letuschopný do prvního nájmu 10.4.2020
17) Plachtařská komise provedla revizi nákladů a příjmů z provozu OK-2345 „DD“ k 31.12.2019.
Z provozu kluzáku, po odečtení nákladů, bylo zatím ušetřeno 1 743 930 Kč, které zůstávají v AeČR
do doby, než rozhodneme o případné obnově za modernější typ.
18) Prezident seznámil PK s jednáním ohledně plánovaných prostorech v okolí Prostějova pro provoz
vojenských bezpilotních prostředků. AeČR pokračuje v jednání s ÚCL a ŘLP s cílem dojít co
nejlepších podmínek v regionu dotečených touto aktivitou pro bezmotorové létání a GA.
19) PK schvaluje znění výroční zprávy svého předsedy pro Valnou hromadu 14.3.2020
20) PK projednala žádost o přidělení koeficientu 0.9 na wettbewerb v Hahnwaide v roce 2020.
Seznam soutěží se základním koeficientem 0.9 je součástí aktuálního znění SŘ ZM9, bod 8.4.1.
Hahnwaide se tak týká koeficient 0.75, nebude-li se jednat současně o předzávod MS/ME nebo
národní mistrovství Spolkové republiky Německo.

21) Na základě žádosti PK provedl Jirka Štěpánek rozbor hmotností kluzáků klubové třídy v letech
2017-2019 a posouzení vlivu hmotnosti na vypočítané koeficienty indexlistu CZIL. Vzhledem
k výsledkům srovnání aktuálních dat a dat použitých k výpočtu, a vzhledem k závěrům autora o
vlivu rozdílu na koeficient rozhodla komise o zachování stávajících referenčních hmotností a z nich
odvozených indexů. PK děkuji Jirkovi za asistenci a odvedenou práci na této analýze.
22) PK byla kontaktována další zemí, která oceňuje metodiku výpočtu u CZILu a zvažuje jeho nasazení
v praxi.
23) PK schválila nominace na PMRG a PMČRj 2020.
24) PK posoudila žádost o nominaci Michaely Rendlové na PMČRj a konstatuje, že po schválení
výsledků CPS 2019 se jí týká odstavec 6.7.5.4 SŘ ZM9 a soutěže se může zúčastnit v rámci řádné
nominace podle tohoto bodu.
25) PK publikovala Soutěžní řád AeČR pro bezmotorové létání se zapracovanou změnou ZM9.
26) Petr Koutný připravuje nový soubor se SUA v rámci ČR pro rok 2020. Soubor bude zveřejněn ke
stažení na webu PK po implementaci AIRAC 4/20 s platností od 26.3.2020.
27) PK je nespokojena s aktuálními zněním stanov a požaduje implementaci následujících změn do
příští VH:
•

Zvýšit počet členů PK

•

Umožnit volbu předsedy samotnou komisí

•

Ukotvit postavení sportovní komise ve struktuře AeČR

28) Plachtařská komise vyjadřuje nespokojenost s úplností a zpožděním při vydávání zápisů z jednání.
Dobrovolní zapisovatelé Pepe Bárta a Radek Zima přijímají odpovědnost za tato pochybení a
nebudou kandidovat na následující VH do OSKBL.
29) Členové PK chtějí i v dalším roce pomáhat rozvoji sportovního bezmotorového létání v ČR, ať už v
rámci PK nebo jako dobrovolníci mimo ni. Většina současných členů se bude ucházet o důvěru
zástupců členských organizací na Valné hromadě AeČR 14.3.2020.
30) PK děkuje Dádě Vítovcové a Vláďovi Machulovi za zajištění prostor a dostatečného množství kávy
pro jednání komise.

Zapsal Radek Zima a Lukáš Volek

Ověřil Petr Koutný

