
 

 

Zápis 

z 1. jednání plachtařské komise AeČR 

konaného ve Zbraslavicích dne 2.4.2010 

 

Přítomni:  Josef Bárta, Jiří Cihlář, Petr Koutný, Tomáš Rendla, Jiří Štěpánek,   

  David Zapletal, Radek Zima 

Přizváni:  Miloš Ramert, Martin Mezera (členové Výboru AeČR za plachtaře) 

Omluveni:  Petr Krejčiřík (účast na Pribina Cupu) 

 

1. Situace ve Výboru AeČR 

Zapletal podal informaci o prvním jednání Výboru AeČR dne 31.3.2010.  

Byla projednána spolupráce PK s přítomnými členy Výboru za plachtaře Ramertem a Mezerou.  

Na AeČR fakticky neexistuje vedení konta Plachtařské komise. Rendla a Koutný popsali situaci 

v přerozdělování dotací v AeČR na základě dřívějších zkušeností z práce ve Výboru. 

Koutný předal Zapletalovi tabulku „Stav Konta PK AeČR“, obsahující příjmy a výdaje PK od 1.1.2002 a 

konečný stav prostředků PK, který byl k 15.3.2010 odsouhlasen s ekonomem AeČR Poupou. Poupa je 

aktuálně ve výpovědní lhůtě, Zapletal projedná odsouhlasení stavu konta PK s ekonomickým úsekem 

AeČR a prezidentem AeČR Dvořákem – případné nesrovnalosti bude řešit Koutný. Zapletal bude 

prosazovat vedení prostředků PK jako samostatného střediska AeČR a zřízení samostatného 

bankovního podúčtu PK. 

Bárta s Cihlářem vyslovili obavu, zda vzhledem k aktuálnímu stavu na AeČR po konferenci 

(neschválený rozpočet) bude PK schopna dostát svým schváleným závazkům. Cihlář se Zapletalem 

zpracují soupis těchto závazků, který následně Zapletal projedná s prezidentem Dvořákem, aby byla 

garantována realizace dle předchozích usnesení PK. 

Nový formát jednání Výboru – návrhy bude za každou odbornost prezentovat nejpozději 10 dnů před 

jednáním Výboru předseda příslušné komise odbornosti.  

PK bude podporovat vizi a reorganizaci, kterou představil prezident Dvořák na konferenci, a sestavení 

rozpočtu AeČR odpovídajícího představené vizi.  

PK souhlasí s tím, aby prezident Dvořák zastával i funkci výkonného ředitele. 



 

 

 

2. Internetové komunikační kanály PK 

Zapletal prezentoval návrh změn internetových komunikačních kanálů PK (web, fórum, e-mail), jejichž 

cílem je zlepšení  komunikace PK s členskou základnou. PK tento návrh schvaluje, jak je uvedeno níže. 

Zajistí Zapletal ve spolupráci se Zimou. 

Bude vytvořen nový samostatný web server PK v doméně AeČR (kam logicky patří) na adrese 

http://pk.aecr.cz, spravovaný v režii PK na redakčním systému Joomla.  

Bude založen skupinový e-mailový alias PK na adrese pk@aecr.cz – e-maily zaslané na tuto adresu 

budou automaticky přeposílány na všechny členy PK. Tato adresa bude primárním e-mailovým 

kontaktem PK, používaným pro vnitřní i vnější komunikaci. Cílem je 100% informovanost členů PK o 

aktuálním dění v PK, stejně jako o komunikaci s členskou základnou. 

Diskusní fórum bude prozatím zřízeno jako separátní sekce na www.gliding.cz. Do budoucna by mělo 

být přesunuto do domény AeČR, kam logicky patří. Zapletal to bude prosazovat ve Výboru, vzhledem 

k dosavadním zkušenostem to pravděpodobně bude běh na dlouhou trať. 

Členové PK se shodli, že výsledky hlasování budou zveřejňovány včetně hlasování jednotlivých členů 

PK (po jménech). 

 

3. Spolupráce PK s manažerem reprezentace (LSC) 

Noví členové byli informování o dosavadním modelu spolupráce PK s manažerem reprezentace, 

včetně hospodaření reprezentace, které probíhá v rámci LSC a bylo doposud plně v kompetenci 

manažera reprezentace. Zapletal prezentoval svůj názor, že z organizační struktury – PK odpovídá 

členské základně, manažer reprezentace odpovídá PK (viz organizační řád LSC) – a skutečnosti, že 

současný manažer reprezentace Krejčiřík není nadále členem PK, vyplývá faktická odpovědnost PK za 

hospodaření reprezentace. Navrhuje proto, aby návrh rozpočtu reprezentace, návrh využití 

reprezentační techniky (oba předložené manažerem reprezentace pro dané období) a hospodaření 

reprezentace v minulém období podléhaly schválení PK. Cihlář vyslovil pochybnost, zda bude možno 

návrh rozpočtu vzhledem k systému přidělování dotací schvalovat předem, což nebylo vzhledem 

k neúčasti Krejčiříka možno zodpovědět. 

PK vyslovuje předběžný souhlas s uvedeným návrhem s tím, že konkrétní realizace bude projednána 

na příštím jednání PK za účasti manažera reprezentace Krejčiříka. 

 

4. Využívání kluzáku Duo Discus xT OK-2345 

Zapletal konstatoval malý podíl využívání kluzáku Duo Discus OK-2345 k jeho primárnímu účelu 

(výcvik juniorů ve výkonném létání) a některé negativní ohlasy k jeho přidělování, které zaznamenal. 

Koutný prezentoval dosavadní způsob přidělování s tím, že prakticky na každého zájemce se dostalo, 

že velký převis poptávky nebyl zaregistrován a v loňském roce bylo letadlo nadprůměrně využíváno. 



 

 

Zapletal vysvětlil své návrhy úprav pravidel pro přidělování, které by měly do budoucna eliminovat 

pochybnosti a přispět k většímu využívání kluzáku juniory. Konkrétně se jedná o stanovení základní 

časové jednotky přidělení 2 týdny, stanovení termínu pro zaslání požadavků, zveřejnění všech 

požadavků, koordinaci prvních požadavků jednotlivých žadatelů do základního kalendáře rozdělení, 

koordinaci dalších požadavků v případě volných termínů po uspokojení prvních požadavků, prioritu 

neuspokojených žadatelů v dalším roce. 

Dále byla široce diskutována otázka blankosměnky, kterou Zapletal považuje za překážku širšího 

využívání kluzáku juniory, stejně jako ustanovení odpovědnosti nájemce v nájemní smlouvě, které je 

stanoveno do pořizovací, nikoli časové ceny kluzáku. Dále se tato odpovědnost vztahuje i na okolnosti, 

které jsou mimo kontrolu nájemce – k tomu PK obdržela podnět od Ivana Nováka. Zima upozornil, že 

pro reprezentační letadla z LSC (tj. taktéž v majetku AeČR) se blankosměnka nepoužívá. V těchto 

otázkách nedošla PK ke shodě a budou předmětem dalšího jednání. 

Zapletal předloží návrh úprav systému přidělování, aby mohl prodiskutován a případně schválen do 

konce září 2010, a případné změny mohly být aplikovány pro pravidla využívání v roce 2011. 

Dále byla diskutována otázka zapůjčení kluzáku pro expedici do Argentiny (Grula - Pajr, září 2010 – 

únor 2011). PK nemá v této věci dostatečné informace, Zapletal proto zjistí podrobnosti od Daneše 

Gruly. Na základě těchto informací PK rozhodne o zapůjčení kluzáku pro tuto akci. 

 

5. Přidělování závodů 

Zapletal připomněl poslední diskuse a negativní ohlasy ohledně přidělení závodů pro rok 2010 a 

prezentoval názor, že by PK měla stanovit jasnější pravidla případně priority pro přidělování. Má za to, 

že by neměly být výrazně preferovány „lukrativní“ lokality, naopak by snaha měla směřovat k získání 

většího množství zájemců a lokalit pro pořádání závodů. Z toho by vyplývala i větší konkurence a 

zabránění neúměrného nárůstu cen, který se zpětně může projevit na nižší účasti závodníků. Nelze 

přehlédnout ani fakt, že pořádání „velkých“ závodů znamená finanční přínos pořadatele pro svůj 

aeroklub. V následné diskusi bylo především ze strany zkušených členů PK konstatováno, že stanovení 

naprosto přesných pravidel je těžko možné a že by si tím mohla PK zkomplikovat výběr. Dále byla 

zmíněna i možnost druhého kola výběrového řízení, které by mohlo rozhodnout mezi srovnatelnými 

kandidáty na základě nabídnutých cen. Celkově v této otázce nebyla v PK nalezena širší shoda a bude 

předmětem dalšího jednání. 

Zapletal připraví návrh pravidel respektive priorit přidělování závodů tak, aby mohl být prodiskutován 

a případně schválen do termínu vyhlášení výběrového řízení na pořadatele soutěží pro rok 2011, 

potenciálně v průběhu konání PMČR 2010 v Plasích (do 6.6.2010). 

 

6. Stav příprav PMČR 2010 Plasy 

Zástupci PK (Cihlář, Rendla) navštíví letiště Plasy a kontaktují ředitele Vráťu Šráma ohledně aktuálního 

stavu příprav PMČR 2010, následně budou informovat PK.  



 

 

 

7. CZ IndexList 

Štěpánek podal informace o průběhu a metodice tvorby CZ IL, na kterém spolupracoval s Krejčiříkem, 

spolupráci původně přislíbil i Tomáš Suchánek a Lukáš Popelka, ale ti se nakonec na tvorbě CZ IL 

nepodíleli. Zapletal vyslovil respekt k práci Štěpánka, nicméně vyslovil jisté obavy z přijetí CZ IL 

členskou základnou z důvodu absence širší diskuse nad jeho tvorbou.  Zapletal upozornil na chybu 

v CZ IL (index ASH-26 x ASH-26E), kterou je třeba opravit co nejdříve. Jak již bylo rozhodnuto na 

předchozím jednání PK, CZ IL nebude v roce 2010 zatím platit pro třídu klub. Na soutěžích bude vždy 

používána poslední verze CZ IL, platná k datu zahájení soutěže. K CZ IL je možné i nadále podávat 

připomínky z řad členské základny.  

Byla diskutována nutnost vážení na soutěžích pod záštitou AeČR. Rendla trvá na vážení bez výjimky na 

všech soutěžích, Zima, Zapletal, Bárta a Koutný to nepovažují za nutné. Cihlář upozornil, že vážení je 

nedílnou součástí v případě použití IGC index listu a proto na něm musí trvat. Padly návrhy nevážit na 

PMČR_J případně PMRg, existuje i možnost namátkového kontrolního vážení. Štěpánek podal 

informaci o vlivu hmotnosti na výkony, získanou z výpočtů pro Standard Cirrus. Celkově nebyla v této 

otázce nalezena širší shoda. 

Pro soutěže pod záštitou AeČR v roce 2010 nadále platí povinnost vážení všech větroňů ve třídách 

kombi (CZ IL) i klub (IGC). 

Používání indexů a nutnost vážení bude znovu projednána na jednání PK na základě vyhodnocení 

soutěžní sezóny 2010. 

 

8. Prostory 2010 

Cihlář vytvořil soubor s prostory pro Flying Rhino 2010. 

Koutný vytvoří SUA soubory do 8.4.2010. 

 

9. Podpora CPS-Online, Online Trackingu a redakčního systému plachtařských 

soutěží 

V návaznosti na dřívější usnesení PK připraví Cihlář smlouvu s Jirkou Mlejnkem na provoz CPS-Online – 

zejména je nutno vyřešit předkupní právo s ohledem na právní úpravy v oblasti autorských práv. 

Zapletal zajistí poskytnutí půjčky Jirkovi Mlejnkovi na Online Tracking ve výši 100.000 CZK, schválené 

na předchozím zasedání PK. 

Zima se ve spolupráci s Jirkou Kralíkem naučí administrátorské úkony na redakčním systému 

plachtařských soutěží, aby mohl fungovat jako zástupce.  

 



 

 

10. Různé  

Ve smyslu předchozích usnesení PK dohodne Zapletal s Evou Maixnerovou zajištění stejnokrojů, triček 

a propagačních materiálů pro reprezentační družstvo na WGC 2010 v Prievidzi a v Szegedu. 

 

11. Termín příštího jednání PK 

Příští jednání PK je naplánováno v průběhu PMČR 2010 v Plasích, termín bude upřesněn. 

 

 

Dne 3.4.2010 zapsal Josef Bárta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


