
 

 

Zápis  
z 2. jednání plachtařské komise AeČR 

 
konaného v Plasích dne 2.6.2010 

 
 
Přítomni:  Josef Bárta, Jiří Cihlář, Petr Koutný, Tomáš Rendla, Jiří Štěpánek, David Zapletal,  
  Radek Zima 
 
Přizváni:  Petr Krejčiřík (manažer reprezentace), Miloš Pajr (expedice Argentina), Petr Pánek 
  (organizace semináře) 
 
 

1. Informace o jednáních Výboru AeČR 
 
Zapletal informoval o předchozích jednáních Výboru AeČR. Ekonom Poupa zůstavá zaměstnancem 
AeČR. Na základě návrhu PK bylo Výborem schváleno zavedení účetních středisek jednotlivých 
odborností (komisí) v rámci účetnictví AeČR. Výbor, kromě provozních záležitostí, pracuje 
především na snižování nákladů (auta, mzdy,…) a přípravě rozpočtu. Byly schváleny dotace pro svaz 
i reprezentaci, z čehož vyplývá pokrytí financování ASW-22 BLE. Prozatím není příliš jasná 
zaměstnanecká struktura ani přesné personální obsazení sekretariátu. Příští zasedání Výboru se 
koná dne 15.6.2010. 
 
Koutný informoval o rozhovoru s Poupou a Dvořákem. Je dohodnuto zavedení stavu účetního 
střediska PK dle doposud vedené tabulky financí PK, které bude provedeno, až budou hotova nutná 
nastavení účetního systému AeČR. Dvořák s Poupou pouze upozornili, že není možné prostředky 
vyčerpat najednou v krátké době. S tím PK nepočítá, již dříve k tomu Dvořákovi předala plán výdajů 
PK pro rok 2010. Proplácení výdajů PK v roce 2010 by nemělo být ohroženo. 
 
PK diskutovala o organizačním schématu a zodpovědnostech ve vedení AeČR, které nejsou vždy 
úplně jasně definovány. PK se bude do budoucna zabývat přípravou návrhů pro změnu stanov. 
 
Výbor AeČR schválil jednorázovou dotaci 120 tis. Kč pro účast reprezentace v bezmotorové 
akrobacii na MS 2010 ve Finsku. PK hlasovala prostřednictvím Zapletala proti tomu způsobu 
financování, protože má za to, že je to nesystémový postup a není jasné z jakých zdrojů (členské 
příspěvky, provozní dotace na flotilu,…) budou tyto neplánované výdaje pokryty. Zapletal doplnil, 
že Výbor poskytnutí dotace akceptoval jako jednorázovou podporu, kdy na první ročník závodů 
nelze žádat o dotaci. 
 
Bezmotoroví akrobaté mají aktuálně k dispozici ASK-21, L-13AC (posledních 11 akrohodin) a 
částečně využívají DG-1000 v LSC Vrchlabí. 
 

 
2. Internetové komunikační kanály 
 
Skupinová e-mailová adresa PK (pk@aecr.cz) funguje ke všeobecné spokojenosti. 
 
Diskusní fóra na Glidingu fungují a již se stala zdrojem námětů pro činnost PK. 



 

 

 
Stránky PK jsou zatím stále provozovány na serveru AK Křižanov. Je možnost přesunout stránky do 
redakčního systému AeČR, nebo na vlastní redakční systém, jak bylo schváleno na minulém jednání 
PK. Redakční systém AeČR se nezdá být pro tyto potřeby úplně vhodný, především z důvodu značné 
nepřehlednosti (struktura, velmi mnoho informací na jedné stránce). Členové PK do příštího 
jednání zváží obě tyto varianty. 
 

 
3. Spolupráce PK s manažerem reprezentace (LSC) 
 
Byl přizván manažer reprezentace Krejčiřík, aby došlo k dohodě, jak bude probíhat další spolupráce 
s novou PK. Byl zjištěn rozpor v organizačním řádu LSC z roku 2006 a 2010. Podle organizačního 
řádu z roku 2010, který má k dispozici Krejčiřík, manažer reprezentace odpovídá Výboru AeČR, 
řediteli LSC je podřízen pouze z hlediska nakládání se svěřenými hodnotami LSC. Dle řádu z roku 
2006 manažer reprezentace, kromě hodnot LSC, odpovídá komisi odbornosti svého sportu. Nový 
organizační řád LSC byl údajně schválen na zasedání Výboru 16.2.2010, ale není to uvedeno 
v zápisu, ani dřívější členové Výboru si nevzpomínají, že by se změna organizačního řádu 
projednávala. Rendla uvedl, že na základě znění řádu LSC 2010 plachtařská reprezentace nadále 
nespadá do kompetence PK. Zima zdůraznil důležitost spolupráce mezi manažerem reprezentace a 
plachtařskou komisí bez ohledu na organizační řád LSC. Většina se přiklání k názoru, že schéma 
podřízenosti manažerů reprezentace přímo Výboru (napříč odbornostmi) nedává příliš smysl 
vzhledem k malé znalosti fungování a specifik ostatních odborností a považuje za nutnou 
spolupráci PK s manažerem. Z důvodu vyjasnění aktuálního stavu Zapletal cestou Výboru zajistí 
platné znění organizačního řádu LSC. 
  
Krejčiřík prezentoval plán hospodaření reprezentace pro rok 2010, který zahrnuje oblast dotací pro 
reprezentaci na soutěžích a materiálně-technické zabezpečení (údržbu letadel). Vysvětlil systém 
stanovení výše jednotlivých dotací, pravidla jejich použití, časový průběh proplácení a využití 
jednotlivých dotací pro financování potřeb reprezentace.  
 
Následně byl široce diskutován model spolupráce mezi manažerem a PK. Rendla prezentoval názor, 
že není třeba se těmito záležitostmi blíže zabývat, protože stavající systém řízení reprezentace 
funguje, v případě pochybností ze strany členské základny existuje možnost obrátit se na Kontrolní 
komisi. Zapletal nepovažuje cestu KK za nutnou a má za to, že většinu nejasností by odstranila větší 
informovanost členské základny prostřednictvím PK. Cihlář zdůraznil, že hospodaření reprezentace 
může zhodnotit pouze audit. Po delší diskusi byl jako oboustranně akceptovatelný schválen 
následující model spolupráce: 
 

- Manažer reprezentace bude předkládat PK plán hospodaření pro danou sezónu/rok 
- Manažer reprezentace bude předkládat PK zprávu o hospodaření (využití finančních 

prostředků) za uplynulý rok 
- Nominaci reprezentačního družstva pro jednotlivé závody/třídy bude i nadále navrhovat 

manažer reprezentace, PK tuto nominaci schvaluje 
- Plán využití reprezentační techniky navrhuje manažer reprezentace, PK tento plán 

schvaluje. Operativní změny ve využití techniky v průběhu sezóny provádí manažer 
reprezentace, o podstatných změnách informuje PK 

 
 
Po sezóně 2010 bude provedena kontrola hospodaření reprezentace za roky 2009 a 2010. 



 

 

Konkrétní způsob provedení (PK, KK, případně společně) vzhledem ke kompetencím jednotlivých 
orgánů prověří Zapletal cestou Výboru a Kontrolní komise. 
 
 

4. Využívání kluzáku Duo Discus xT OK-2345 
 
Zapletal konzultoval problematiku směnek s právníkem. Ten potvrdil, že případné vymáhání 
pohledávky je v případě použití směnky výrazně rychlejší a jednodušší, nicméně nikterak neřeší 
případ nedostatečného majetku na straně dlužníka. Dále připomněl (viz předchozí podnět Ivana 
Nováka) odpovědnost nájemce do pořizovací (nikoli časové) ceny a to i v případech, které jsou 
mimo kontrolu nájemce – viz citace současné smlouvy: „…a to i v případě, že pojišťovna z 
jakéhokoli důvodu odmítne plnit, či bude plnit částečně“. Má za to, že tato ustanovení jsou 
problematická z hlediska primárního účelu využívání (výcvik juniorů) a proto je třeba zhodnotit 
jejich nutnost a účelnost. Ve smyslu usnesení předchozího jednání PK budou podmínky půjčování a 
pravidla přidělování Duo Discuse pro rok 2011 projednány na podzimním jednání PK.  
 
 

5. Expedice Argentina – zapůjčení kluzáku Duo Discus xT OK-2345 
 
Na jednání PK byl přizván Miloš Pajr, aby podal informace potřebné k rozhodnutí ohledně 
případného zapůjčení Duo Discuse OK-2345 pro vlnovou expedici v Argentině, v termínu září 2010 
– březen 2011. Prezentoval informace o průběhu příprav, organizátory akce jsou Miloš Pajr a Daneš 
Grula.  
 
Zapletal prezentoval názor, že letadlo je určené především pro předávání zkušeností juniorům a 
bude chybět v ČR celou vlnovou sezónu, nicméně bere v úvahu potenciální sportovní přínos akce. 
Je třeba především zajistit, aby kluzák akci absolvoval bez úhony.  
 
Pajr prezentoval návrh, že každý pilot-velitel kluzáku bude podepisovat směnku za sebe a bude sám 
ručit za půjčené letadlo.  
 
Bárta, Cihlář, Koutný a Zapletal s tímto nesouhlasili a jednoznačně požadovali, aby za letoun po 
dobu expedice od přejímky k vrácení zodpovídala jedna osoba. Odpovědnost jednotlivých pilotů 
vůči této osobě je záležitostí těchto dvou stran, vůči PK/AeČR bude za letadlo zodpovědný jediný 
ručitel. 
 
Rendla navrhl, aby garanty a ručiteli byli Grula a Pajr společně a nerozdílně. V tomto došla PK a 
Miloš Pajr ke shodě. 
 
Dále byly poskytnuty podrobnější informace o průběhu akce. Kluzák bude zapůjčen cca od  
20.9.2010, předání zajistí Zapletal ve spolupráci s Krejčiříkem. Pak bude přepraven v kontejneru do 
Argentiny, doba přepravy činí cca 5 týdnů. Připojištění zajistí Pajr/Grula (dale organizátoři) ve 
spolupráci se Zapletalem/Krejčiříkem před odjezdem tak, aby byl kluzák pojištěn po celou dobu 
přepravy i provozu v Argentině. Maximální doba setrvání kluzáku v Argentině je z důvodu právních 
předpisů 3 měsíce. První části expedice se zúčastní Miloš Pajr a Jaroslav Petrásek, druhé části 
Daneš Grula a skupina brněnských pilotů. Další zájemci o expedici mohou kontaktovat organizátory. 
Vrácení letadla proběhne v březnu 2011. 
 
Všechny finanční náklady spojené s přepravou a provozem Duo Discuse jdou k tíži organizátorů, 



 

 

stejně tak úhrada faktury za odlétané hodiny. Letadlo bude půjčeno za standardní cenu 600 Kč za 
letovou hodinu. 
 
Zima zvažuje možnost se expedice zúčastnit, proto deklaruje možný střet zájmů a zdržuje se 
hlasování. 
 
Pro návrh:  Bárta, Cihlář, Koutný, Rendla, Štěpánek, Zapletal 
Zdržel se:  Zima 
 
PK schvaluje zapůjčení kluzáku Duo Discus OK-2345 pro vlnovou expedici v Argentině za výše 
uvedených podmínek. 
 

 
6. CZ Index List 
 
Úpravy CZIL byly předmětem e-mailové komunikace v rámci PK od posledního jednání PK ve 
Zbraslavicích. Byly zapracovány připomínky, tj. index LS3/LS3A a sjednocení indexů pro verze s 
motorem a bez při stejné MTOW, ve shodě všech členů PK a Petra Krejčiříka jako člena skupiny pro 
CZIL. Snížení indexu pro motorové verze s nižší MTOW (především Ventusy) se ukázalo být 
komplikovanějším problémem. Z výpočtů vycházejí poměrně velké rozdíly pro nižší MTOW, které se 
v podmínkách soutěží v ČR nejeví úplně reálné. Štěpánek vidí důvod v soutěžním létání ve skupině, 
které může snižovat vliv výkonu větroně na výsledek. Koutný navrhoval prozatím ponechat původní 
indexy stejné jako u bez verzí bez motoru a řešit tuto problematiku komplexně po sezóně. Krejčiřík 
dal návrh ponížit index motorových verzí Ventusu o půl bodu, který byl nakonec PK schválen. 
Poslední verze CZIL před konáním PMČR byla schválena 12.5.2010 elektronickým hlasováním PK 
s výsledkem: 
 
Pro návrh: Bárta, Cihlář, Rendla, Zapletal, Zima 
Proti návrhu: Koutný 
Zdržel se: Štěpánek 
 
Aktuální verze CZIL je k dispozici ke stažení na adrese: 
http://www.lkka.cz/sport/docs/CZIL.xls 
 
Dne 10.4.2010 obdržela PK žádost pana Petra Voženílka o stanovení indexu dvoumístného UL 
kluzáku TST-8D Alpin. Na základě dodaných technických podkladů vypočetl Štěpánek index tohoto 
kluzáku: 
 
Index TST-8D Alpin = 81 
 
Tento index byl následně schválen hlasováním PK s výsledkem: 
 
Pro návrh: Bárta, Cihlář, Koutný, Štěpánek, Zapletal, Zima 
Zdržel se: Rendla 
 
 
V rámci jednání v Plasích Koutný prezentoval návrh, aby CZIL byl do budoucna rozšířen i na 
klubovou třídu. Koutný navrhuje indexy počítat na MTOW u letadel, která mají možnost vodní 
přítěže pro budoucí použití CZIL v CPS. 



 

 

PK bude pokračovat na dalším vývoji CZIL, případné větší úpravy se předpokládají až po sezóně. 
Dosavadní ohlasy na CZIL jsou převážně pozitivní s tím, že neobsahuje zjevné chyby a postihuje 
rozdíly, které ostatní indexlisty neřeší. Připomínky k CZIL je samozřejmě nadále možno podávat 
průběžně. 
    
 

7. Plachtařské semináře 
 
Na základě vlastního podnětu byl na jednání přizván Petr Pánek, který se ujal organizace 
posledního plachtařského semináře. Projevil zájem nadále se podílet na organizování těchto 
seminářů. Chtěl by projednat jakou cestou se dále ubírat, buď cestou seminářů „tuzemských“, nebo 
jít cestou exkluzivnějších seminářů za účasti zahraničních hostů (letos Klaus Ohlmann). Také by 
uvítal, kdyby se na organizaci podílelo více lidí. 
 
Pánek prezentoval i možnost spojit tuto akci s plachtaři ze Slovenska. PK preferuje organizaci pouze 
pro ČR především z důvodů vzdáleností a počtu účastníků, který je i pro samotnou ČR vysoký a jeho 
další zvyšování by vedlo k problémům se zajištěním kapacity ubytování. Otevřel i otázku možného 
pořádání dvou takových akcí, PK považuje za dostačující jednu akci pod svou záštitou. Byl 
konzultován i termín akce, jako nejvhodnější se nadále jeví konec ledna. 
 
Plachtařská komise bude držet oficiální záštitu nad pořádáním semináře. Financování akce bude 
probíhat z poplatků účastníků, případný příspěvek z rozpočtu PK by v odůvodněných případech 
schvalovala PK individuálně. Pánek bude dále jednat s dalšími zájemci o organizaci semináře (Cihlář, 
Mareth, Steiger) o možné spolupráci. Formu, termín a místo semináře bude určovat organizační 
výbor po konzultaci s PK. 
 
 

8. Pravidla pro přidělování soutěží 
 
Zapletal představil svůj návrh pravidel pro přidělování soutěží (příloha zápisu), kdy za splnění 
nutných podmínek kandidatury (plocha, zázemí, vzdušný prostor, personální zajištění) by 
rozhodovala kritéria: 1. rotace uchazečů, 2. cena soutěže. Smyslem je dát potenciálním 
pořadatelům jasnou informaci, jakým způsobem bude přidělování probíhat. Zdůrazněn byl zájem o 
nové lokality a udržení přijatelných cen pro závodníky. Návrh obsahoval i právo PK rozhodnout jinak 
s tím, že takové rozhodnutí bude patřičně zdůvodněno. Tento návrh v hrubých rysech podpořili 
Bárta a Zima. 
 
Cihlář a Rendla jsou proti stanovení pravidel pro přidělování soutěží. Mimo jiné se obávají možného 
odlivu zájemců o pořádání soutěží, pokud by byl velký tlak na cenu. Rendla prezentoval názor, že 
cena není důležitý faktor. Zima reagoval, že cena není nejdůležitější faktor, ale nelze ho vynechat 
z rozhodování. 
 
Cihlář a Rendla doporučují nechat PK volnost ve výběru, za který pak nese PK stejně odpovědnost. 
Štěpánek neupřednostňuje žádný ze dvou projednávaných způsobů posuzování, rozhodující bude 
optimální výsledek výběru organizátorů. Cihlář nepovažuje za nutné stanovovat písemná pravidla, 
podle něj by se tím jednotliví členové zbavovali vlastní odpovědnosti za rozhodnutí při přidělování 
soutěží. Koutný navrhl nejdříve rozhodnout v obecné rovině, zda jsou nějaká pravidla vůbec 
potřeba a zda bude PK na jejich vytvoření pracovat. Protože diskuse nevedla k jednoznačnému 
závěru, nechal Zapletal tento obecný návrh (zpracovat pravidla/kritéria pro přidělování soutěží) 



 

 

hlasovat, s výsledkem:  
 
Pro návrh: Bárta, Zapletal, Zima 
Proti návrhu: Cihlář, Koutný, Rendla 
Zdržel se: Štěpánek 
 
Návrh na vytvoření pravidel pro přidělování soutěží tedy nebyl schválen. 
 
 

9. Vážení kluzáků 
 
Zima vyjádřil pochybnosti nad smyslem vážení klubové třídy. Jeho negativní zkušenost se potvrzuje 
i na probíhajícím PMČR. Bárta a Rendla diskutovali možnost namátkového vážení, které ovšem 
vyžaduje postih v případě překročení povolené váhy. Koutný na základě zkušeností uznává smysl 
vážení u kombi třídy, u klubové třídy není o jeho nutnosti přesvědčen. Záleží však na používaném 
indexu, což je při používání IGC handicap listu problém. 
 
Cihlář prezentoval situaci v IGC komisi. IGC list má na starosti Axel Reich, ale průběžně na něm 
nepracuje. Všichni v IGC si uvědomují, že IGC list obsahuje chyby. Cihlář zjistí více informací, co se 
dá ohledně dalšího vývoje IGC listu očekávat. 
 
Koutný a Rendla navrhují možnost uzavření času pro technickou přejímku letadel při začátku 
soutěže. Cihlář navrhuje s Králíkem projednat možnost vytvoření rezervačního formuláře pro vážení 
v redakčním systému plachtařských soutěží. 
 
Ve smyslu usnesení z předchozího jednání PK nadále platí, že používání indexů a nutnost vážení 
budou znovu projednány na jednání PK na základě vyhodnocení soutěžní sezóny 2010. 
 
 

10. 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. Z důvodu časové zaneprázdněnosti aktérů se doposud nepodařilo zrealizovat. Úkol trvá. 
 
Zapletal zajistí poskytnutí půjčky Jirkovi Mlejnkovi na Online Tracking ve výši 100.000 CZK, 
schválené na předchozím zasedání PK. Realizace byla poněkud zkomplikována a pozdržena nutností 
schválení půjčky Výborem a průtahy na ekonomickém úseku. Úkol splněn. 
 
Zima se ve spolupráci s Jirkou Králíkem naučí administrátorské úkony na redakčním systému 
plachtařských soutěží, aby mohl fungovat jako zástupce. Úkol splněn. 
 
Dle informací od Jirky Mlejnka práce na Online Trackingu zdárně pokračují a systém bude 
k dispozici pro letní soutěže. PK počítá s jeho nasazením na PMČR_J ve Zbraslavicích a PMRg 
v Moravské Třebové. 
 



 

 

Na základě nabídky Jirky Mlejnka (cena 5 tis. Kč) PK schválila a objednala následující úpravy 
systému CPS Online, usnadňující práci administrátorů spojenou se zadáváním soutěží: 

 
- možnost importu traťových bodů ze souboru CUP  do databáze CPS, při zadávání disciplín 

možnost výběru z takto nahraných otočných bodů  
- možnost mazat, editovat (třídy, termín, kategorie, země, název) již zadané soutěže 
- při přidávání pilota do soutěže - řazení podle příjmení 

 
Objednané úpravy byly realizovány, ze strany PK (Cihlář) potvrzena funkčnost a akceptovány. 
 
 

11. Oblečení pro reprezentaci 
 
Na základě návrhu Krejčiříka PK schválila objednání nového oblečení pro reprezentaci dle 
předchozího usnesení. Jedná se o černé softshell bundy a bílá polo trička s výšivkou. Oblečení 
včetně výšivek již bylo dodáno. 
 
Bundy a trička jsou k dispozici i pro volný prodej, nabídka bude zveřejněna na internetu, včetně 
nabídky oblečení a propagačních předmětů z minulých let, převzatých od Maixnerové. Prodej zajistí 
Zima, předpokládá se na závodech, kde budou Zimovi přítomni (PMRg), případně zásilkový prodej. 
 

 
12. Delegáti IGC 
 
PK schválila další působení dosavadních delegátů v IGC – Jiřího Cihláře a Jaroslava Vacha 
(náhradník). 
 
 

13. Mistrovstvi seniorů 
 
Vratislav Orlita podal návrh na pořádání Mistrovství republiky seniorů pro plachtaře starší 55 let. PK 
tuto myšlenku podporuje, nicméně nepočítá se zařazením do systému soutěží AeČR. 
 
Rendla projevil zájem tuto soutěž zorganizovat v roce 2011 ve Zbraslavicích. PK pověřuje Rendlu 
projednáním s Orlitou a informováním PK o výsledku. 
 
 

14. Propagace (filmy) z WGC 2010 (Szeged, Prievidza) 
 
PK obdržela dne 17.5.2010 nabídku Miroslava Orose – Agentura Cumulus, na pořízení filmu z WGC 
2010 Prievidza, s jeho následným odvysíláním na televizi Z1, v případě medailového umístění i ve 
zpravodajství ČT, a možností následného využití materiálu pro potřeby AeČR. Cena včetně 
postprodukce je 30 tis. Kč. 
 
Krejčiřík informoval o výsledku jednání s Českou televizí, se kterou plachtaři udržují dlouhodobé 
vztahy. Z naší strany je třeba uhradit cestovní náklady (cesta, ubytování, diety) štábu a náklady na 
externího kameramana a zapůjčení kamery. Předpokládané náklady na dva 30-minutové filmy 
(Prievidza, Szeged), následně odvysílané na ČT4, činí cca 110 tis. Kč. 



 

 

 
Zapletal informoval o jednání Výboru, na kterém dostal pozitivní reference na práci Miroslava 
Orose. Krejčiřík vítá každou možnost medializace plachtění a je pro přijetí obou nabídek.  
 
PK schvaluje přijetí obou uvedených nabídek na TV pořady. Předpokládané náklady jsou do 150 tis. 
Kč, tj. v rámci schváleného limitu v rozpočtu PK na propagaci a medializaci plachtění.  
 
 

15. Podpora juniorů 
 
Na základě předchozích podnětů na diskusním fóru PK diskutovala možnosti další podpory juniorů, 
především otázku organizace soustředění pro juniory, o které sami junioři projevili největší zájem. 
 
Cihlář prezentoval myšlenku, že by byla dobrá metodická výchova juniorů – předávání zkušeností. 
Krejčiřík popsal zkušenosti z předchozích soustředění, především finanční a organizační náročnost. 
Převládl názor, že myšlenka soustředění je jednoznačně dobrá, protože na závodech nejsou 
nejvhodnější podmínky pro tyto aktivity. PK je připravena tuto akci podpořit poskytnutím Duo 
Discuse i jinak. Jako zásadní článek se v tuto chvíli jeví vhodný trenér, který by zajistil tyto aktivity v 
rámci systematické přípravy juniorů. Přesný model spolupráce PK s trenérem juniorů bude 
následně domluven s vybraným uchazečem. PK předpokládá morální, technickou i finanční 
podporu těchto aktivit. 
 
PK hledá trenéra juniorů a vyzývá zájemce, aby se kontaktovali PK. Tato výzva bude zveřejněna i 
prostřednictvím dalších komunikačních kanálů PK. 
 
 

16. GrandPrix 
 
Na základě podnětu Radka Krejčiříka byla diskutována možnost pořádat nominační soutěž 
plachtařské GrandPrix v ČR. Podle informací Krejčiříka a Cihláře je možná účast maximálně 20 
soutěžících, musí být rezervováno minimálně 5 míst pro zahraniční účastníky, nominace je v pořadí 
dle IGC Ranking Listu. Pořádání této soutěže není ekonomicky příliš výhodné – omezený počet 
závodníků, stejně jako špatná možnost spojení s dalšími závody – do odletu GP nesmí jiná třída do 
vzduchu. V tomto kole GP jsou již rozebrány všechny nominační závody, které probíhají letos a příští 
rok, finále taktéž v příštím roce 2011. Ucházet se o nominační závod tedy připadá v úvahu až 
v příštím kole, tj. v roce 2012 nebo 2013. Cihlář zjistí na IGC podmínky přihlašování pořadatelů. Je 
předpoklad, že v příštím roce bude nominační závod GP zařazen do výběrového řízení na pořádání 
mistrovských soutěží pro rok 2012.  
 
 

17. Reprezentační flotila 
 
Zapletal otevřel otázku dalšího rozvoje reprezentační flotily kluzáků. Zeptal se na využití Discuse CS 
(VL), který považuje za nekonkurenceschopný ve standardech a navrhl možnost prodeje a využití 
získaných prostředků pro nákup dvou větroňů klubové třídy. Krejčiřík souhlasí, že Discus CS nemá 
pro reprezentaci smysluplné využití a podporuje myšlenku jeho prodeje. Upozorňuje ale na fakt, že 
vzhledem k předpokládané prodejní ceně (kluzák ani transportní vozík nejsou v příliš dobrém 
stavu) a nutnosti odvodu DPH a daně z příjmu, budou utržené prostředky postačovat nanejvýš 
k nákupu jedné klubovky. Také má za to, že pro potřeby reprezentace není aktuálně další klubovka 



 

 

třeba. Vzhledem k nevyužitelnosti navrhuje Discus CS po sezóně prodat a získané prostředky 
v budoucnu využít k nákupu nového větroně 18m/15m třídy, pravděpodobně ASG-29E. Dalším 
kandidátem na prodej je Ventus 2c (CZ), nicméně opět vzhledem k odvodu DPH a daně z příjmu by 
zisk z prodeje  pokryl jen část nákladů na ASG. Prodej CZ by tedy byl realizován až ve chvíli, kdy by 
byly k dispozici prostředky na dofinancování nákupu ASG. 
 
PK souhlasí s prodejem kluzáku Discus CS (VL). Zapletal upozorňuje, že veškeré prodeje majetku 
AeČR podléhají schválení Výboru a PK tedy může jen podat návrh na Výbor na schválení tohoto 
prodeje, nikoli sama tento prodej schválit. Na posledním jednání Výboru byla diskutována potřeba 
stanovení jednotných pravidel prodeje majetku AeČR a Jasoň Kučera pověřen úkolem připravit 
návrh těchto pravidel, která by měla být schválena na příštím jednání Výboru. Prodej Discuse bude 
tedy těmto pravidlům podléhat. 
 
PK pověřuje Zapletala zpracováním návrhu na jednání Výboru, na prodej kluzáku Discus CS (VL). 
Tento návrh bude zpracován na základě pravidel pro prodej majetku AeČR, schválených Výborem. 
Termín po sezóně 2010. 
 
 

18. Problematika vlečných letounů 
 
Rendla představil projekt pořízení vlečných letounů z investiční dotace pro AeČR. Jedna z možných 
variant je např. 10x Maule. Letouny by byly pořizovány do majetku místních aeroklubů, které by se 
podílely na financování letounu (předpoklad 25-30%). AeČR by měl předkupní právo za cenu 
odpovídající podílu zaplacenému místním aeroklubem, tento by měl by pak povinnost letoun 
poskytnout na plachtařské soutěže dle požadavku AeČR. Rendla navrhuje ustanovit pracovní 
skupinu pro zpracování návrhu tohoto projektu. 
 
PK souhlasí s tímto návrhem a pověřuju Rendlu, aby připravil příslušný návrh usnesení pro jednání 
Výboru. Dále pověřuje Zapletala, aby tento návrh po projednání v PK podal na příští zasedání 
Výboru dne 15.6.2010. 
 
 

19. Různé 
 
 
Dne 26.4.2010 PK jmenovala novou Sportovní komisi ve složení: 
 
Jaromír Hendrych 
Jaroslav Hendrych 
Tomáš Suchánek 
Jiří Mokoš 
Jacek Kerum 
Juraj Rojko 
Jiří Cihlář 
 
 



 

 

Dne 10.5.2010 obdržela PK prostřednictvím AeČR žádost Tomáše Morcha, AK Raná, o dodatečnou 
nominaci na PMČR 2010 v Plasích. Především na základě pozice v Žebříku pilotů 2009 PK tuto 
žádost hlasováním zamítla: 
 
Proti návrhu: Cihlář, Koutný, Štěpánek, Rendla, Zima 
Zdržel se: Bárta, Zapletal 
 
 
Dne 15.5.2010 Jirka Cihlář zaregistroval mistrovské soutěže AeČR v IGC Ranking Listu: 
 

- PMČR - 3 třídy 
- PMRg - 2 třídy 
- PMČR_j - 1 třída 

 
 
 
Dne 2.6.2010 zapsal Josef Bárta 
 
 
 
Příloha: Návrh pravidel pro přidělování soutěží 



 

 

Pravidla přidělování soutěží 
 
Nezbytnými podmínkami kandidatury jsou: 
- odpovídající provozní plocha (rozměry, tvar, okolí) 
- organizace provozu, umožňující uspořádání plachtařské soutěže 
- dostačující infrastruktura letiště pro předpokládaný počet osob 
- vyhovující rozdělení vzdušného prostoru nad letištěm a v jeho okolí 
- personální zajištění soutěže 
Uchazeči, nesplňující tyto podmínky budou z výběrového řízení vyřazeni. 
 
Kritéria pro přidělování 
1. Rotace uchazečů 
2. Cena soutěže pro závodníky 
 
1. Rotace uchazečů 
Základním kriteriem přidělení závodů je rotace uchazečů, kdy rozhoduje pořadatelství některé z 
mistrovských soutěží v minulých letech – vyhovující uchazeči (splňující nezbytné podmínky) budou 
řazeni v pořadí pořadatelství v předchozích letech, tj. v klesajícím pořadí doby od pořádání poslední 
mistrovské soutěže. 
 
2. Cena soutěže pro závodníky 
Pro jednotlivé nabídky bude vypočtena cena soutěže pro závodníka jako celková cena spotřebního 
koše, obsahujícího: 
- startovné 
- ubytování 1 osoby ve stanu/karavanu v kempu po dobu trvání soutěže 
- strava po dobu trvání soutěže 
- 9 aerovleků 
 
V případě, že existuje jediný nejlepší uchazeč dle bodu 1. a nabídnutá cena nepřesahuje 105% 
nejnižší nabídky, stává se tento uchazeč vítězem. 
 
V případě, že existuje jediný nejlepší uchazeč dle bodu 1. a nabídnutá cena přesahuje 105% nejnižší 
nabídky, bude tento uchazeč vyzván k aktualizaci cen tak, aby nepřesáhla 105% nejnižší nabídky. 
Pokud tak učiní, stává se vítězem. Pokud nikoli, budou všichni uchazeči vyzváni k předložení 
nabídky do druhého kola. 
 
V případě, že existuje více stejně ohodnocených uchazečů dle bodu 1., z nichž alespoň jeden nabídl 
cenu nepřesahující 105% nejnižší nabídky, stává se vítězem uchazeč s nejnižší nabídkou. 
 
V případě, že existuje více stejně ohodnocených uchazečů dle bodu 1., ale nikdo nenabídl cenu 
nižší než 105% nejnižší nabídky, budou všichni uchazeči vyzváni k předložení nabídky do druhého 
kola. 
 
Ve druhém kole se stává vítězem uchazeč s nejnižší nabídnutou cenou. 
 
PK si vyhrazuje právo v odůvodněných případech rozhodnout v rozporu s těmito pravidly, taková 
rozhodnutí budou vždy patřičně zdůvodněna. 
 


