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Zápis 
ze 4. jednání plachta řské komise Ae ČR 

 
konaného ve Zbraslavicích dne 27.3.2011 

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

Zapletal, Radek Zima 
 
 
1. Falšování igc soubor ů 
 
V souvislosti s přihlášením falešného letu do CPS projednala PK tento problém. 
Přihlášení bylo pravděpodobně způsobeno použitím krátkého bezpečnostnímu klíče ve 
starších záznamových zařízeních. Jirka Cihlář poslal avízo s tímto souborem na komisi 
IGC a výrobci k posouzení. Na základě jejich vyjádření zaujme PK k tomuto problému 
stanovisko. 
 
V souladu se 7.9.1. Annexu A platí pro všechny účastníky soutěží povinnost uchovávat 
denní igc záznam v záznamovém zařízení minimálně do doby vydání denních oficiálních 
výsledků. 
 
2. Dopln ění a oprava minulého zápisu 
 
PK schválila nákup umělého horizontu do OK-2345, náklady činí 38.150,- Kč. 
PK na minulém jednání neschválila finanční podporu setkání reprezentace s 
vyhodnocením roku 2010. 
 
3. LX8000 – LX7007 – vlek na ASK21    
 
PK navrhuje dohodu, tak, aby stav a umístění přístrojů zůstaly jak jsou a finanční 
vyrovnání se provedlo tak, aby se mohl pořídit transportní vozík pro ASK21 a na oplátku 
PK mohla víc využívat DG1001. 
 
4. CZ SUA 2011 
 
Na webu PK byly publikovány souboru CZ SUA 2011: 
http://www.lkka.cz/sport/files/CZSUA2011.zip. 
 
5.  Reforma prostor ů pro rok 2012 
 
Tomáš Rendla informoval, že se na rok 2012 chystá reorganizace v rozdělení 
vzdušného prostoru. Bude nutná příprava – na podkladech se budou podílet Petr 
Koutný a Jirka Cihlář. 
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6. Nominace na PMRg a PM ČRj 
 
PK schválila nominace, které připravil Petr Koutný. Jsou zveřejněny na webu PK: 
http://www.lkka.cz/sport/docs/Zebrik.PK.AeCR.2010.xls. 
 
7. Dohoda o koordinaci využívání vzdušného prostoru  pro období 
plachta řských sout ěží 
 
Tomáš Rendla zaslal pořadatelům soutěží podepsanou dohodu. AČR byla vstřícná, 
dohoda je podobná té z předchozích let. 
 
8. Služba AFIS 
 
Od roku 2012 by mělo být poskytováno ve zjednodušeném režimu. Nebude nutný 
průkaz AFIS, ale bude stačit platný pilotní průkaz. 
 
9. RR (Reprezenta ční rada pro placht ění) 
 
David Zapletal informoval o jednání RR. Zatím není definitivně potvrzena přesná částka 
na MTZ repre od státu. Zatím se platí startovné na mezinárodní soutěže a trajekt na 
WWGC Arboga (Švédsko). RR provedla VŘ na pojištění reprezentační flotily. Dosud 
pojištěno u Allianz. Další nabídky od Expertingu a ČSOB byly podstatně levnější. 
Nakonec bude uzavřeno pojištění u Expertingu. Úspora oproti předchozímu pojištění, 
které zajišťoval manažer reprezentace je cca 100 tisíc Kč za rok. Rozdělení techniky se 
ještě dolaďuje, zbývá optimalizovat hlavně rozdělení ve třídě standard. 
 
10. PPJ 
 
Přípravy běží dle plánu. Junioři projevili velký zájem o účast v projektu. Zbývá ještě 
doladit stránky PPJ – pomůže Jirka Cihlář a Jirka Králík. 
PK schválila rozpočet soustředění PPJ na Letkově. 
 
11. Oblečení a propaga ční předměty 
 
Zimovi mají na skladě ještě zbytek oblečení. Z dosud realizovaných prodejů mají v 
hotovosti 30tis. Kč. 
RR připraví návrh oblečení pro reprezentaci. PK se k tomu vyjádří. Financování nákupu 
bude dojednáno na základě dohody mezi RR a PK. 
 
12. Vozík k Ventusu C (LF) 
 
Vozík k LF, který užívá k již dříve zakoupenému Ventusu LF Petr Koutný, je letos možné 
prodat. Petr Koutný užívá vozík bezplatně, nicméně hradí režijní a provozní náklady 
vozíku (pojistky, technické prohlídky, drobné opravy). V době prodeje Ventusu nebyl 
dohodnut postup prodeje tohoto vozíku. 
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Petr Koutný požádal Plachtařskou komisi o možnost využívat tento vozík do konce 
měsíce srpna 2011, s čímž plachtařská komise souhlasí. V měsíci září 2011 bude vozík 
vrácen LSC AeČR a bude připraven k prodeji. LSC (plachtařská reprezentace) nemá pro 
tento vozík využití. 
PK navrhuje Výboru řešit tento prodej po ukončení sezóny 2011, formou veřejné 
soutěže. 
 
13. Prodej ostatk ů L-23 z majetku LSC 
 
PK rozhodla, že prodej bude spojen s nabídkou na prodej letadel z flotily AeČR. 
 
14. Duo Discus OK-2345 
 
Kalendář přidělení DD je zveřejněn. Přidělení proběhlo na základě losování. Stav při 
technické přejímce doporučuje PK dobře zdokumentovat – vhodná je fotodokumentace. 
Za neuvedené závady vždy zodpovídá poslední nájemce. 
Část poškození po návratu z expedice Argentina opraví Aveko před sezónou, dokončení 
údržby proběhne po sezóně 2011. Pokrytí nákladů na opravy poškození po sezóně 
bude dohodnuto mezi účastníky expedice a PK. 
O půjčení DD na expedici Argentina 2011-2012 projevil zájem jen Miloš Pajr. 
PK vyhlašuje VŘ na využití DD pro podzimní a zimní sezónu (1.10.2011 - 15.3.2012). 
Zájemci budou zasílat požadavky na základě pravidel pro využití kluzáků do 20.4.2011. 
 
15. Zprávy ze zasedání IGC a EGU 
 
Po vzájemné dohodě zastupoval ČR na jednání EGU Vlado Foltín ze SNA. 
FAI se potýká s nedostatkem finančních prostředků. 
Zpráva ze zasedání IGC je přílohou tohoto zápisu, viz. 
http://www.lkka.cz/sport/zapisy/2011IGCmeeting.pdf. 
 
16. CZIL 
 
Pro soutěže pod záštitou AeČR bude používán CZIL. Jeho konečná verze bude vydána 
před soutěží AZ Cup (do 15.4.2011). 
V klubové třídě bude index vztažen na průměrnou hmotnost tohoto typu (vycházející z 
vážních protokolů) a pilota o hmotnosti 90kg. 
V klubové třídě nebude povinnost vážit. 
Rozsah klubové třídy je stanoven v rozmezí indexů 90-109 bez vody. 
Pokud bude pro Kombi třídy disciplína mimořádně vyhlášena z technických důvodů bez 
vody, tak se použije pro danou disciplínu index bez vody. 
U kluzáků ve verzi s motorem a bez motoru bude ve variantě s vodou počítáno s 
indexem bez motoru, pokud platí pro obě verze kluzáku shodná maximální povolená 
vzletová hmotnos (MTOW). Pokud se povolená MTOW liší, budou indexy stanoveny pro 
každou verzi zvlášť. 
Pro CPS se použitý index list zatím nemění. 
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17. Sportovní komise 
 
Jirka Dodal poslal informaci, že došly odznaky „C“. 
Je třeba objednat další. David Zapletal projedná způsob financování nákupu odznaků na 
Výboru. 
PK schvaluje zápis ze Sportovní komise. 
 
18. Koeficienty sout ěží 
 
Na podnět Radka Zimy PK diskutovala téma úpravy koeficientů soutěží. Radek Zima 
prezentoval návrh vycházet při určení koeficientu soutěže z žebříčku IGC. Tato 
problematika bude dále diskutována na podzimním jednání PK a případné změny budou 
aplikovány pro rok 2012. 
 
19. Finan ční plán PK 
 
PK bude na Výboru trvat na tom, aby byly příspěvky na plachtařské soutěže 
(organizační štáb, junioři) propláceny tak, jak PK na podzim schválila. Dotace na juniory, 
web soutěží, IGC ranking, organizační štáb (3 x 5.000), Online tracking. 
 
 
Dne 28.6.2011 zapsal Josef Bárta 
 
Dne 3.7.2011 kontroloval a doplnil Petr Koutný a Jirka Štěpánek 
 
 


