Zápis
z 9. jednání Plachtařské komise AeČR
konaného ve Zbraslavicích ve dnech 19. a 20.2.2010
Přítomni: Jiří Cihlář, Petr Koutný, Petr Krejčiřík, Tomáš Rendla, Vratislav Šrám, Jiří Štěpánek
Přizváni:
Eva Maixnerová, Luděk Kluger, Jaroslav Vach, Jan Horák, Jiří Mlejnek
Omluveni: Alena Zárybnická, Patrik Čebiš

1.

Výsledky CPS 2009
PK AeČR schvaluje výsledky CPS-Online 2009 v obou kategoriích CZ a INT ve stavu, jak
jsou přístupné na webu www.cpska.cz. Pro nominace na PMRg, PMČR_J a PMČR_D 2010
budou použity výsledky CPS-INT.

1.1. Vyhlášení výsledků, předání diplomů a pohárů
PK AeČR žádá generálního tajemníka AeČR, pana Jiřího Dodala:
• o vystavení diplomů pro vítěze CPS-Online 2009 v kategoriích CZ a INT, v pořadích:
jednotlivci, junioři, ženy a aerokluby,
• o zápis jmen na oba putovní poháry pro vítěze CPS.
Diplomy budou předány prvním třem soutěžícím/aeroklubům v každé kategorii.
Oficiální předání diplomů a putovních pohárů proběhne v rámci vyhlášení výsledků PMČR
2010 v Plasech.

2.

Soutěžní řád AeČR - bezmotorové létání, ZM4, účinnost od 1.1.2010
PK AeČR schválila konečné znění Soutěžního řádu AeČR pro bezmotorové létání, se
zapracovanou změnou č. 4, s účinností od 1.1.2010, dále jen SŘ (ZM4).
Aktuální a platné znění SŘ (ZM4) je k dispozici na:
www.lkka.cz/sport/docs/SR.ZM4.2010.01.01.pdf.

3.

Závazná nařízení pro organizátory soutěží 2010
Níže uvedená pravidla odstavce 3. jsou závazná pro pořádání a organizátory soutěží PMČR,
PMČR_J, PMČR_D a PMRg v roce 2010. Tato pravidla jsou doporučena také pro
organizátory ostatních místních a pohárových soutěží.

3.1. Nominace na soutěže a platnost Soutěžních řádů
Nominace na soutěže v roce 2010 byly provedeny na základě nově vydaného a aktuálně
platného Soutěžního řádu pro bezmotorové létání, se zapracovanou změnou č. 4, s účinností
od 1.1.2010, viz www.lkka.cz/sport/docs/SR.ZM4.2010.01.01.pdf, dále jen SŘ (ZM4).
Všechny soutěže v roce 2010 proběhnou na základě platného SŘ (ZM4).

3.2. Třídy soutěží
3.2.1. Třídy PMČR 2010
Za splnění podmínek SŘ (ZM4), odstavce 5.1., 5.2. a 5.4.1., se PMČR 2010 uskuteční ve
třídách Klub, Kombi 15m, Kombi Open.
V případě nedostatečného počtu soutěžících v samostatných třídách Kombi 15m a
Kombi Open bude pro tyto kluzáky otevřena společná třída Kombi.
3.2.2. Třídy PMČR_J a PMRg 2010
Za splnění podmínek SŘ (ZM4), odstavce 5.1., 5.2. a 5.4.2. se PMČR_J a PMRg 2010
uskuteční ve třídách Klub a Kombi.
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3.2.3. Třídy PMČR_D 2010
Za splnění podmínek SŘ (ZM4), odstavce 5.1., 5.3. a 5.5. se PMČR_D 2010 uskuteční ve
třídách Duo-Klub a Duo-Kombi.

3.3. Indexové listy a referenční indexy
3.3.1. Třída Klub
Výkony kluzáků ve třídě Klub budou porovnávány na základě platného handicapového listu
IGC, viz Appendix 3 Annexu A k SC3 na www.fai.org/gliding/system/files/sc3a.pdf.
Rozpětí povolených indexů je 0,96 až 1,09.
Kluzáky s nižším indexem než 0,96 se mohou soutěží Klub třídy zúčastnit s indexem 0,96.
Referenční index (index kluzáku, na který budou stavěny soutěžní tratě) je 1,00.
Dále viz SŘ (ZM4), odstavec 5.2.1.
3.3.2. Třídy Kombi (Kombi, Kombi 15m, Kombi Open)
Výkony kluzáků ve třídách Kombi budou porovnávány na základě CZ indexového listu 2010
(CZ IL).
Rozpětí povolených indexů není omezeno.
Referenční index pro jedinou otevřenou třídu Kombi, včetně kluzáků třídy Klub, viz SŘ (ZM4)
odstavec 5.2.2.3., je 100.
Referenční index pro samostatnou třídu Kombi, bez kluzáků třídy Klub, viz SŘ (ZM4)
odstavec 5.2.2.4., je 110.
Referenční index pro třídu Kombi 15m, viz SŘ (ZM4) odstavec 5.2.2.7., je 110.
Referenční index pro třídu Kombi Open, viz SŘ (ZM4) odstavec 5.2.2.7., je 120.
Dále viz SŘ (ZM4), odstavec 5.2.2.
3.3.3. Třída Duo-Klub
Výkony kluzáků ve třídě Duo-Klub budou porovnávány na základě CZ indexového listu.
Rozpětí povolených indexů bude stanoveno po publikaci CZ IL.
Referenční index bude stanoven po publikaci CZ IL.
Dále viz SŘ (ZM4), odstavec 5.3.1.
3.3.4. Třída Duo-Kombi
Výkony kluzáků ve třídě Duo-Kombi budou porovnávány na základě CZ indexového listu.
Rozpětí povolených indexů bude stanoveno po publikaci CZ IL.
Referenční index pro jedinou otevřenou třídu Duo-Kombi, včetně kluzáků třídy Duo-Klub, viz
SŘ (ZM4) odstavec 5.3.2.6., bude stanoven po publikaci CZ IL.
Referenční index pro samostatnou třídu Duo-Kombi, bez kluzáků třídy Duo-Klub, viz
SŘ (ZM4) odstavec 5.3.2.7., bude stanoven po publikaci CZ IL.
Dále viz SŘ (ZM4), odstavec 5.3.2.
3.3.5. Minimální handicapovaná vzdálenost pro platnost soutěžního dne tříd Duo-Klub a
Duo-Kombi
Minimální handicapovaná vzdálenost bude určována podle vzorce (HI / H0) * H0, kde:
HI je index daného kluzáku
H0 je index kluzáku s nejnižším indexem v soutěžní třídě

3.4. CPS-Online
Pro soutěž CPS-Online v roce 2010 bude použit modifikovaný indexový list DAeC bez
omezení rozpětí indexů.
Základem modifikovaného indexového listu DAeC je platný indexový list DAeC v době
konání soutěže (viz www.daec.de/se/downfiles/2008/DMSt-WO2008.pdf), ve kterém budou
upraveny indexy vybraných kluzáků, a to následovně:
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KKB 15 (15m) ............................................................................................................... 108
LS 8 (15m), Discus 2 (15m), ASW 28 (15m), LAK 19 (15m) ........................................ 110
LS 8 (18m), Discus 2 (18m), ASW 28 (18m), LAK 19 (18m), KKB 15/18 (18m) .......... 116

3.5. Konzultace stavby tratí z řad závodníků
Na všech plachtařských soutěžích AeČR zvolí soutěžící ze svých řad zástupce, Konzultanty
stavby tratí, minimálně jednoho ve třídě, minimálně dva v soutěži, kteří budou
s organizátorem soutěže konzultovat vyhlášené soutěžní tratě buď během jejich tvorby, nebo
před zveřejněním soutěžních tratí na briefingu.
Zvolení Konzultanti - zástupci soutěžících musejí mít dostatečnou zkušenost se soutěžním
létáním. Názory Konzultantů mají doporučující charakter. Konzultanti stavby tratí nemají
právo veta. Účast Konzultantů stavby tratí při tvorbě tratí je dobrovolná.
Volba Konzultantů stavby tratí z řad soutěžících proběhne na úvodním briefingu/rozpravě
před začátkem soutěže.

3.6. Uvedení hlavních plachtařských soutěží AeČR v IGC Ranking Listu
PK AeČR přihlásí centrálně hlavní plachtařské soutěže AeČR (PMČR, PMRg, PMČR_J)
v roce 2010 do IGC Ranking Listu, včetně zaplacení přihlašovacích poplatků. Za přihlášení
soutěží zodpovídá Jiří Cihlář.
Organizátoři jednotlivých soutěží zodpovídají za doplnění výsledků do IGC Ranking Listu po
ukončení soutěže.

3.7. Směrnice AeČR pro organizování sportovních soutěží v leteckých sportech
Výbor AeČR dne 9.2.2009 schválil Směrnici AeČR pro organizování soutěží v leteckých
sportech a parašutismu pod hlavičkou AeČR, která je k dispozici na:
www.aecr.cz/sekretariat-stary/Smsout.pdf.
Tato směrnice detailně popisuje práva a povinnosti organizátora soutěže a je závazná pro
pořádání soutěží v roce 2010. PK doporučuje všem organizátorům soutěží tuto Směrnici
detailně prostudovat.

4.

CZ Indexový list PK AeČR (CZ IL)
Konečná verze CZ IL bude publikována do 20.3.2010. Za zpracování CZ IL ve stanoveném
termínu zodpovídá Jiří Štěpánek.
Plachtařská komise děkuje Jirkovi Štěpánkovi za neocenitelné množství provedené práce na
CZ IL.

5.

Nominace na PMRg 2010
Na základě bodu 6.9.5. SŘ (ZM4) byli na PMRg 2010 v Moravské Třebové, konaném ve
dnech 18.7.-30.7.2010, nominováni soutěžící uvedení v Žebříku 2009, viz:
www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2009.xls na listu Nominace PMRg 2010.
Nominaci PMRg 2010 je možné doplnit dle bodu 6.3. SŘ (ZM4).

6.

Nominace na PMČR_J 2010
Na základě bodu 6.7.5. SŘ (ZM4) byli na PMČR_J 2010 ve Zbraslavicích, konaném ve
dnech 1.8.-13.8.2010, nominováni soutěžící uvedení v Žebříku 2009, viz:
www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2009.xls na listu Nominace PMČR_J 2010.
Nominaci PMČR_J 2009 je možné doplnit dle bodu 6.3. SŘ (ZM4).
Soutěžící na PMČR_J musí splňovat statut juniora (SŘ (ZM4) 6.7.6.), nebo akademika (SŘ
(ZM4) 6.7.7.).
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7.

Nominace na PMČR_D 2010
Na základě bodu 6.8.5. SŘ (ZM4) byli na PMČR_D 2010 v Ústí nad Orlicí, konaném ve
dnech 1.8.-13.8.2010, nominováni soutěžící uvedení v Žebříku 2009, viz:
www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2009.xls na listu Nominace PMČR_D 2010.
Nominaci PMČR_D 2009 je možné doplnit dle bodu 6.3. SŘ (ZM4).

8.

Dodatečné nominace na PMČR 2010
PK AeČR schválila dodatečné nominace na PMČR 2010 v Plasech, konaném ve dnech
23.5.-4.6.2010:
81. Stanislav Kubíček, AK Medlánky, na základě vlastní žádosti, s přihlédnutím k výkonům
na soutěžích v minulých letech,
82. Roman Lanzendorf, AK Plzeň Letkov, na základě vlastní žádosti, s přihlédnutím
k výkonům na soutěžích v minulých letech.
Dodatečné nominace na PMČR 2010 jsou doplněny v Žebříku 2009.
Na PMČR 2010 bude umožněna účast soutěžícím dle bodu 6.6.8. SŘ (ZM4), tedy mimo jiné,
pokud se umístili v aktuálním Všeobecném Žebříku 2009 do 70 místa, nebo u žen pokud se
umístili v aktuálním Ženském Žebříku 2009 do 7 místa.

8.1. Poznámka:
Nominace na PMČR a PMRg byly provedeny tak, že každý nominovaný pilot má nominaci
buď na PMČR, nebo na PMRg. To znamená, že žádný z pilotů nemá řádnou nominaci
zároveň na PMČR 2010 i na PMRg 2010. Toto ustanovení se netýká náhradníků a
dodatečné nominace. V případě, kdy náhradník postoupí na nominační místo PMČR,
neztrácí svou nominaci na PMRg.

9.

Nominace na mezinárodní soutěže v roce 2010
Trenér RD Petr Krejčiřík upřesnil nominaci pilotů AeČR na mezinárodní soutěže v roce 2010.
Kurzívou jsou uvedeni náhradníci.

9.1. 31. MS (WGC) v neklapkových třídách, Prievidza, Slovensko, 3.7. - 18.7.2010:
Soutěže se může zúčastnit max. 6 soutěžících z jednoho státu, max. 2 v jedné třídě:
Kapitán týmu: Petr Krejčiřík
Std:

Mraček Roman (LS8 JB)
Suchánek Tomáš (Discus 2a GX)
náhradníci: Loužecký Pavel, Koutný Petr

Club:

Louda Jan (Cirrus Std. CX)
Cink Miloslav (Cirrus Std XC)
náhradníci: Lešinger Michal, Hřivna Martin

World:

Krejčiřík Radek (PW-5 OK)
Hřivna Martin (PW-5 JM)
náhradníci: Švorc Jindřich, Motl Lubomír

9.2. 31. MS (WGC) v klapkových třídách, Szeged, Maďarsko, 24.7. - 8.8.2010:
Soutěže se může zúčastnit max. 6 soutěžících z jednoho státu, max. 2 v jedné třídě:
Kapitán týmu: Petr Krejčiřík
Open:

Krejčiřík Petr (ASW-22BLE RX)
Rendla Tomáš (ASW-22BLE PF)
náhradník: Hřivna Martin
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18m:

Novák Ivan (Ventus 2cxT PX)
Loužecký Pavel (Ventus 2c CZ)
náhradníci: Hřivna Martin, Koutný Petr

15m:

Tomaňa Jaroslav (Ventus 2ax AX)
Tichý Petr (Ventus 2a AZ)
náhradníci: Hřivna Martin, Koutný Petr

10. Agenda IGC - International Gliding Commission FAI (Jiří Cihlář)
Výroční zasedání IGC FAI se uskuteční ve dnech 4.-7.3.2010 ve švýcarském Lausanne.
Tohoto jednání se zúčastnil i delegát AeČR Jiří Cihlář.
Zprávu o činnosti delegáta IGC zpracoval jako Přílohu 1 tohoto zápisu Jiří Cihlář:
http://www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2010.02.19_9.P1.pdf
Kompletní informace o činnosti a jednáních IGC FAI lze získat na webu IGC:
www.fai.org/gliding/meetings.

11. EGU - European Gliding Union (Patrik Čebiš, Luděk Kluger)
Kongres EGU se uskuteční v březnu 2010 ve Švýcarsku.
Pro potřeby EGU je třeba dodávat statistiku nehod jak AeČR, tak UZPLN.
Současnými úkoly EGU jsou především vzdušný prostor a jednání ohledně Operation
Standards - odvrácení nebezpečí, aby výcvik mohl být prováděn i mimo certifikované letecké
školy.
Zpráva bude doplněna po zpracování delegáty.

12. PR zajištění sezóny 2010
Novinářka paní Eva Maixnerová (Maixnerova.Eva@seznam.cz, mobil: 773 513 592) je v roce
2010 opět k dispozici i přes to, že již není zaměstnána u AeČR. PK doporučuje
organizátorům soutěží, leteckých akcí, případně autorům zajímavých námětů kontaktovat
Evu Maixnerovou a spolupracovat s ní při medializaci leteckého sportu a akcí.
PK schvaluje odměnu Evě Maixnerové v roce 2010 za zajištění PR servisu z leteckých
soutěží ve výši 15.000 CZK.
PK AeČR uvolňuje ze svého rozpočtu na propagaci a medializaci v roce 2010 částku do
max. výše 200.000 CZK, přednostně na video výstupy z WGC 2010 v Prievidzi a WGC 2010
v Szegedu.

13. Podpora projektů
13.1. CPS-Online
Na jednání PK byl přizván Jiří Mlejnek, tvůrce CPS-Online, viz www.cpska.cz. Jednáním
zúčastněných stran byla dohodnuta podpora CPS-Online ze strany PK AeČR:
• za rok 2009 bude za provoz a správu CPS-Online proplacena částka 15.000 CZK
• od roku 2010 paušální roční příspěvek na provoz a správu CPS-Online ve výši 15.000
CZK
• hodinová sazba 150 CZK za servisní zásahy a administraci do maximální výše 192 hodin
ročně
• vývoj a rozšiřování CPS-Online bude prováděn na základě objednávky PK AeČR, po
oboustranně odsouhlasených požadavcích a sjednané ceně za provedené úpravy
• servisní zásahy, vývoj a rozšiřování musejí být odsouhlaseny Předsedou PK AeČR
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• Jiří Mlejnek zaškolí na správu a administraci CPS-Online další osobu dle svého výběru,
pro případ nepředvídané situace
• do 15.3.2010 připraví Jiří Cihlář a Jiří Mlejnek návrh smlouvy, ve které bude zakotveno
předkupní právo AeČR na redakční systém CPS-Online, platnost smlouvy na 5 let,
výpovědní lhůta 3 měsíce a inflační doložka
• všechny sazby jsou včetně DPH, podmínkou proplacení závazků je vystavení faktury na
Aeroklub ČR, U Mlýna 3, 141 00 Praha 4 - Spořilov, IČO: 00537403, DIČ: CZ00537403
Součástí CPS-Online pro rok 2010 bude Old Timer Cup.

13.2. Online Tracking
Jiří Mlejnek představil PK AeČR projekt Online Trackingu. Jednáním zúčastněných stran
byla dohodnuta podpora Online Trackingu ze strany PK AeČR:
• PK AeČR tento projekt podpoří půjčkou 100.000 CZK se splatností do 31.12.2012, která
bude kryta směnkou
• PK AeČR se zavazuje po dobu tří kalendářních let 2010 - 2012 nasadit tento online
tracking v počtu 10 ks minimálně na 2 soutěžích každý rok, za garantovanou cenu 20.000
CZK na každou soutěž v délce trvání 14 dnů
• Jiří Mlejnek se zavazuje po dobu tří kalendářních let 2010 - 2012 nasadit tento Online
Tracking na soutěžích požadovaných PK AeČR, za garantovanou cenu 20.000 CZK na
každou soutěž, včetně nezbyté obsluhy a servisu
• všechny sazby jsou včetně DPH, podmínkou proplacení závazků je vystavení faktury na
Aeroklub ČR, U Mlýna 3, 141 00 Praha 4 - Spořilov, IČO: 00537403, DIČ: CZ00537403

13.3. Flymet
Na jednání PK byl přizván Jan Horák, tvůrce systému meteorologických informací
www.flymet.info. Jednáním zúčastněných stran byla dohodnuta podpora Flymetu ze strany
PK AeČR:
• za rok 2009 bude za provoz a správu Flymet proplacena částka 24.000 CZK
• od roku 2010 paušální roční příspěvek na provoz a správu Flymet ve výši 15.000 CZK
• vývoj a rozšiřování Flymet bude prováděn na základě objednávky PK AeČR, po
oboustranně odsouhlasených požadavcích a sjednané ceně za provedené úpravy
• vývoj a rozšiřování musejí být odsouhlaseny Předsedou PK AeČR
• všechny sazby jsou včetně DPH, podmínkou proplacení závazků je vystavení faktury na
Aeroklub ČR, U Mlýna 3, 141 00 Praha 4 - Spořilov, IČO: 00537403, DIČ: CZ00537403

14. Finance PK AeČR
Skutečný stav podúčtu PK AeČR vedeného u AeČR a jednotlivé pohyby jsou pravidelně
aktualizovány na www.lkka.cz/sport/docs/PKAeCR.Finance.xls.

14.1. PK AeČR pravidelně financuje a schvaluje tyto výdaje:
(za podmínky pravidelného přidělování dotací ze Sazky)
• poplatky EGU
• poplatky za uvedení hlavních soutěží AeČR (PMČR, PMRg, PMČR_J) v IGC Ranking
Listu
• výjezdy delegátů IGC FAI a EGU
• poplatek OLC
• poplatek FAI
• vyhodnocení CPS, případně CPS-Online
• cestovní náklady na jednání PK AeČR pro členy PK a přizvané hosty
• propagace plachtění v ČR
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• vyhlášení sportovců AeČR - plachtařů
• proplacení startovného juniorům na hlavních soutěžích AeČR (PMČR, PMRg, PMČR_J a
PMČR_D) až do výše uvedené v konkursu na pořádání soutěže
• roční provozní náklady Duo Discuse xT OK-2345

14.2. PK AeČR schvaluje tyto výdaje v roce 2010:
• proplacení startovného juniorům na všech hlavních soutěžích AeČR (PMČR, PMRg,
PMČR_J a PMČR_D) dle stanovených pravidel pro rok 2010:
www.lkka.cz/sport/docs/PravidlaDotaceJuniorum.2010.pdf
• mediální aktivity 2010, viz 12.
• provoz a vývoj CPS-Online, viz 13.1.
• podporu vývoje Online Trackingu, viz 13.2.
• provoz a vývoj Flymet.Info, viz 13.3.
• vývoj a správa webového redakčního systému plachtařských soutěží ve výši 20.000
CZK/rok - tato částka pokryje vývoj, údržbu a provoz redakčního systému na všech
plachtařských soutěžích v ČR, pokud organizátor soutěže uzná za vhodné webový
redakční systém využít
• stejnokroje, trička, propagační materiály pro reprezentační družstvo na WGC 2010
v Prievidzi a v Szegedu do výše 70.000 CZK
Pokyn k proplacení finanční částky vydává vždy předseda PK AeČR ekonomickému úseku
AeČR, který provede vlastní platbu.
Předseda PK AeČR opětovně vyslovuje nespokojenost s dosavadním plněním platebních
příkazů a informováním o proběhlých platbách ekonomickým úsekem AeČR!

15. Využití kluzáku Duo Discus xT OK-2345
PK AeČR na základě zkušeností s provozem revidovala Pravidla pro využívání kluzáku Duo
Discus xT OK-2345. Aktuální Pravidla včetně cen jsou uvedena v samostatném dokumentu
na: www.lkka.cz/sport/docs/DUO.Pravidla.pdf.
Formulář předávacího protokolu je k dispozici na:
www.lkka.cz/sport/docs/DUO.PredavaciProtokol.zip
Vzory smlouvy, směnečného prohlášení, blankosměnky a předávacího protokolu jsou
k dispozici na www.lkka.cz/sport/docs/DocDuo.zip.
PK schvaluje plán využití Duo Discuse v roce 2010, který je publikován na:
www.lkka.cz/sport/docs/DUO.Kalendar.xls.
PK AeČR upozorňuje na skutečnost, že o využití kluzáku Duo Discus xT OK.2345 rozhoduje
výhradně Plachtařská komise AeČR. Uvedení kluzáku v Požadavku na využití letadel AeČR
na rok 2010 v rámci ročního hlášení AeČR bylo bez vědomí PK AeČR a na tyto požadavky
nebude brán zřetel.
Kluzák Duo Discus xT OK-2345 nalétal v roce 2009 neuvěřitelných 519 letových hodin.

15.1. Podpora projektu Argentina
Plachtařská komise podporuje zapůjčení Duo Discuse na expedici pilotů Daneše Gruly a
Miloše Pajra, případně dalších, do Argentiny, předběžně v termínu od 20.9.2010 do
28.2.2011.
Veškeré náklady spojené s expedicí, zejména povinné ručení, havarijní pojištění, přeprava,
prohlídky, údržba a opravy zapůjčeného kluzáku půjdou k tíži organizátorů expedice.
V rámci expedice bude stanovena odpovědná osoba, s níž bude sepsána standardní
nájemní smlouva na Duo včetně garancí.
Vlastní podmínky zápůjčky dojedná nově zvolená PK.
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16. Letecké sportovní centrum (LSC) AeČR
Petr Krejčiřík seznámil PK s vývojem situace v oblasti LSC. Novým ředitelem LSC AeČR
bude Jiří Sochor, který je zároveň ředitelem Letecké školy Vrchlabí. Novým sídlem LSC
AeČR bude Aeroklub České Republiky, U Mlýna 3, Praha 4 - Spořilov.
Plachtařská komise schvaluje Petra Krejčiříka jako trenéra a manažera reprezentačního
družstva ČR v bezmotorovém létání v LSC AeČR.

16.1. Kluzák ASW-22 BLE
Komise vyslechla informaci trenéra RD o tom, že reprezentační tým má pro letošní sezónu k
dispozici kluzák ASW-22BLE. Tento kluzák je plně vybaven pro soutěžní létání a je
s prodlouženým rozpětím na 27m. Před 3 lety byl přebroušen profil do šablon u výrobce. Je
vybaven palubním počítačem LX 8000, záložním systémem Colibri - PDA, odpovídačem v
S-modu a bude dovybaven ELT406. Na kluzáku byla provedena výměna hadic u výrobce a
další práce dle technických podmínek.
V současné době probíhá změna registračních značek a poté bude dokončen proces pro
vydání provozních dokladů (polovina března).

17. Vzdušný prostor
Tomáš Rendla informoval o významné změně ve vzdušném prostoru ČR, ke které dojde od
8. dubna 2010. K tomuto datu bude upraveno TMA Praha, doufejme ke větší spokojenosti
uživatelů vzdušného prostoru z řad General Aviation.
Práce na úpravách vzdušného prostoru budou pokračovat i nadále, Jedná se o běh na
dlouhou trať.
Od 3. do 23.5.2010 bude nad územím ČR probíhal vojenské letecké cvičení Flying Rhino
2010. Sledujte informace v AIP ČR.
CZ SUA prostory platné pro rok 2010 budou vytvořeny a uvolněny po publikaci změn v AIPu
ČR v dubnu 2010.
Používání těchto souborů na soutěžích AeČR bude závazné pro všechny organizátory
soutěží. Je doporučeno i pro piloty při běžných cross-country letech.
SUA soubory pro potřeby plachtařských soutěží mohou být dále upraveny podle místních
požadavků jednotlivých organizátorů soutěží.
Sledujte web PK AeČR na www.lkka.cz/sport/pk_aecr.htm

18. Různé
18.1. PK projednala situaci v životnosti kluzáků VSO10 a pověřuje Petra Krejčiříka a Luďka
klugera jednáním v této záležitosti.

18.2. Návrhy na případná ocenění FAI (Lilienthalova medaile, medaile Pelagie Majewské, diplom
Pirata Gehrigera, diplom Paula Tissandiera) a AeČR (Zlatá medaile AeČR, Čestný pilotní
odznak) z členských organizací lze podávat buď předsedovi PK AeČR, Petrovi Koutnému,
generálnímu tajemníkovi AeČR Jiřímu Dodalovi, nebo kterémukoliv členu PK, nebo Výboru
AeČR.

19. Závěrem
chci poděkovat členům současné Plachtařské komise AeČR za jejich práci a přínos
bezmotorovému létání v Čechách a na Moravě.
Pokud ještě mohu, chci podpořit kandidaturu současných členů PK i do příštího volebního
období: Jiří Cihlář, Jiří Štěpánek, Tomáš Rendla, Petr Krejčiřík, Vraťa Šrám a Petr Koutný.
Dne 10.3.2010 zapsal Petr Koutný
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