Výroční zpráva OSK pro bezmotorové létání za rok 2019
Odborná komise (OSKBL, dále též Plachtařská komise – PK) fungovala většinu roku 2019
v novém složení: předseda Radek Zima, členové Petr Koutný, Petr Krejčiřík, Josef Bárta, a
Tomáš Suchánek.
Komise se vypořádala s rozdělením činností po Jirkovi Cihlářovi, veškerá důležitá činnost pro
české plachtění kontinuálně pokračuje. Odborná sportovní komise se v roce 2019 nadále
zabývala rozvojem sportovního plachtění. Sešli jsme se 3x na řádném zasedání, ze kterého
byl publikován zápis, několikrát mimořádně pro vyřešení akutního problému na soutěži, a
drtivou většinu věcí se daří řešit v průběhu roku elektronicky: WhatsApp kanálem, emaily a
telefonicky.
Nepodařilo se z časových důvodů předsedy dotáhnout do konce změnu ve statutárním orgánu
AeČR a zástupci PK docházeli na Výbor jen s poradním hlasem, nicméně požadavky plachtařů
se podařilo ve spolupráci s výborem zprocesovat i v tomto nouzovém režimu.
Během svých zasedání se Plachtařská komise zabývala organizací a pravidly pro sportovní
bezmotorové létání v ČR, jak v tradiční podobě dvoutýdenních soutěží na klubových letištích,
tak i decentralizovaných soutěží a soutěží místního charakteru. Došlo k rozsáhlým úpravám
sportovního řádu AeČR pro bezmotorové létání a v roce 2019 proběhlo několik školení
leteckého personálu pod záštitou PK a za její finanční podpory (školení meteorologů, školení
rozhodčích/OO dle Annex C).
Manažer státní reprezentace Petr Krejčiřík nadále bojuje o špičkovou a bezprecedentní
podobu reprezentační flotily a důstojné zastupování naší malé republiky v zahraničí. Kromě
JS3 a LS4 zapsaných do rejstříku v loňském roce, bude v letošním roce pořízena další JS3.
Optimalizace podoby flotily reprezentačních letadel, která umožní výkonné létání na
nejvyšších světových soutěžích i pilotům bez vlastních špičkových letadel, zůstává prioritním
úkolem i na rok 2020. V klubové třídě je nutné se co nejdříve přizpůsobit flotilou novému IGC
FAI handicap listu a přejít na dvě konkurenceschopné klubovky. V reprezentaci také citelně
chybí konkurenceschopný kluzák do 20m třídy.
Plachtařská komise schvaluje ve spolupráci s manažerem nominaci na mezinárodní soutěže
a v uplynulé sezóně jsme dosáhli na řadu úspěchů na mistrovství Evropy (MS se vloni
nekonalo).
Petr Tichý pro ČR získal zlatou medaili na Mistrovství Evropy v královské třídě „Open“. Ve třídě
Standard se mistrem Evropy stal Pavel Loužecký a bronzovou medaili si odvezl Míla Cink.
K tomu tři smolné bramborové medaile, které dopadnou příště lepe. Na dvě zlaté z ME jsme
naposledy dosáhli před 18-ti lety.
OSKBL nadále působila jako garant hlavních republikových plachtařských soutěží, ty proběhly
úspěšně v této podobě:
•
•
•

Plachtařské mistrovství ČR 2019 (Moravská Třebová)
Plachtařské mistrovství regionů (Vysoké Mýto)
Plachtařské mistrovství juniorů a akademiků (Jaroměř)
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Pro tyto soutěže každoročně PK vybírá formou konkursů pořadatele, přispívá na organizaci a
dohlíží na ně po sportovní stránce.
Stejně tak se nadále podílíme na provozu infrastruktury pro plachtaře (CPS, flymet, OGN,
CZIL, atd.). Infrastruktura dostupná v ČR je svou funkčností a přínosem pro sportovní
plachtění ve světe bezprecedentní.
Pokračuje cílená příprava juniorů. Nejvýkonnější junioři se účastní soustředění pod vedením
manažera reprezentace, začínající nebo středně rozlítání junioři se účastní kempů PPJ. Kromě
těchto dvou akcí přispívá PK i na startovné juniorů u vybraných celostátních soutěží. Máte
v klubu nadějnou plachtařku/plachtaře? Nezapomeňte na tyto programy!
DuoDiscus, který je každoročně zapůjčován k létání v aeroklubech, v roce 2019 nalétal opět
více hodin než v přechozím období, celkem 317 hodin. Děkujeme Karlovi Marešovi a Davidovi
Zapletalovi za pomoc s plánováním, organizací provozu a zachování letové způsobilosti. Přes
vzrůstající investice, vzhledem ke stáří kluzáku a socialistickému vlastnictví, zůstává letadlo
důležitou součástí strategie přenosu znalostí a zkušeností na omladinu a podporu
pokračovacího a sportovního výcviku. Škoda, že nemáme letadla dvě …
V roce 2020 se bude konat na území republiky předzávod další světové soutěže: Aeroklub
Tábor se zhostí úlohy organizátora MS juniorů 2021, tato soutěž zatím v ČR nebyla nikdy
organizovaná. Po úspěšně zvládnutém MS v těžkých třídách na Hosíně v roce 2018 (taky
premiéra – od MS ve Wasserkuppe v roce 1937 první MS u nás), MS žen ve Zbraslavicích
2017 a ve stejném roce historicky prvního ME v ČR zorganizovaného v Moravské Třebové,
tak pokračuje trend přílivu nejvyšších soutěží a zvyšující se prestiž ČR. Nepokažme to.
Plachtařská komise se důrazně ohrazuje proti cíleně šířeným dezinformacím ohledně
společností WGC 2018, s.r.o. a Plachtařský spolek ČR. Nejedná se, cituji, ani o „střet zájmu“,
ani o „klientelismus“, o „finanční podvody“ nebo síť „účelově založených spolků zapojených do
karuselových podvodů, prakticky zločinná spolčení“, konec citace. Vznik obou organizací,
provozní, právní a účetní důvody, které nás k tomu vedly, byly vysvětleny jak v řádně
zveřejňovaných zápisech z pravidelných jednání PK v době předcházející vzniku těchto
organizací, tak i oznámeny na diskuzním fóru https://gliding.cz. Tam i s možností diskuze nebo
kladení otázek. Diskuze nebo otázky je pochopitelně možné řešit přímo se všemi členy PK,
pokud je tedy zájem o odpovědi a vysvětlení. Výběr právní formy odpovídá činnostem, pro
které byli společnosti vytvořeny. Plachtařský spolek nevlastní žádný majetek, který by bylo
možné vytunelovat. Opakujeme ze zápisů, spolek je sice provozovatelem reprezentační flotily,
ale majitelem letadel je přímo nebo prostřednictvím pobočného spolku vždy AeČR.
S provozovanými letadly nelze v rámci Plachtařského spolku bez AeČR nijak manipulovat.
Statutárním orgánem, právně odpovědným za hospodaření, zárukou právně čistých a pro
plachtaře výhodných rozhodnutí je Výbor spolku, kde jsou dva členové PK a manažer
reprezentace. Činnost spolku je plně pod správou PK a mimo rozhodování jiných odborností.
To je výrazné zlepšení stavu oproti minulosti, je zajištěno pravidelné a věcně správné vedení
účetnictví a dává exekutivní pravomoc nad plachtěním plachtařům. Pro zajímavost, přestože
útok nastal v souvislosti s volbami a „účtováním“ uplynulého volebního období 2016-2020, tak
se skutečně nejedná o věc, ke které by došlo v roce 2019. Plachtařský spolek byl založen již
v roce 2014, tj. za působení předchozího výboru, minulého osazenstva PK a koneckonců i
minulého prezidenta. WGC 2018 s.r.o. byla vytvořena pro organizaci WGC 2018, jediným
společníkem je AeČR se 100% podílem (tj. nehrozí žádné riziko násilného převzetí lidmi mimo
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AeČR jako třeba na letišti ve Vrchlabí u LŠV). Účetní zůstatek 319 tisíc Kč bude využit na
reprezentační techniku. Předpokládáme využití společnosti i v příštím roce na WGC2021,
bude-li to situace vyžadovat. Všechny tyto informace jsou pochopitelně již mnoho let lehce
dohledatelné v zápisech z jednání PK, v obchodním rejstříku a v rejstříku letadel.
Mimo bodů výše se komise zabývala pochopitelně i další běžnou operativou, jejíž detaily
najdete v zápisech z jednání. Zápisy z jednání včetně relevantních příloh jsou pravidelně
publikovány na stránce PK na webových stránkách http://www.lkka.cz/sport/pk_aecr.htm a
odkaz najdeme též na našem společném webu http://aecr.cz.
PK je nespokojena s aktuálními zněním stanov a požaduje následující změny:
-

Zvýšit počet členů PK
Umožnit volbu předsedy samotnou komisí
Ukotvit postavení sportovní komise ve struktuře AeČR

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.

Rádlo, 26. 2. 2020

Radek Zima, v.r.
předseda OSK BL
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