Zápis
z 1. jednání Plachtařské komise AeČR (*)
konaného dne 15. 12. 2012 ve Špindlerově Mlýně

Přítomni: Jiří Cihlář (JC), Josef Bárta (JB), Radek Zima (RZ), Petr Koutný (PK), Petr Pánek (PP)
Přizváni: Petr Krejčiřík – reprezentační trenér
Lubomír Motl – člen Kontrolní a revizní komise
Tomáš Rendla – uspořádání vzdušného prostoru, předpisy a legislativa
1) JC předal info o jednání Výboru AeČR po valné hromadě
Vzhledem k chybějícímu Organizačnímu a Kompetenčnímu řádu pro nezávislé a úplné
fungování Plachtařské komise v novém schématu činnosti a pojetí celého AeČR,
prezentovaném na jednání Výboru, členové Plachtařské komise jednomyslně trvají na
jejich vytvoření, resp. aktualizaci zastaralých dokumentů podle nových podmínek,
kde již existují.
2) Rozdělení úkolů v rámci činnosti Plachtařské komise:
- Jiří Cihlář – zasedání Výboru, zastupování ČR v IGC, komunikace PK – AeČR +
ostatní subjekty, organizace práce komise, vzdušný prostor, vztahy k LSC, kontrola
propozic CZ závodů,
- Petr Koutný - Žebřík, sportovní záležitosti a Soutěžní Řád (SŘ), pravidla CPS
- Radek Zima – junioři – projekt PPJ, Gliding.cz
- Josef Bárta – DuoDiscus
- Petr Pánek – ekonomické, technické a zákonodárné (legislativní) záležitosti
v oblasti plachtění
Pro podměty a připomínky k činnosti Plachtařské komise nadále zůstává v platnosti
hromadná e-mailová adresa pk@aecr.cz. Komise rozhoduje jako celek, výše uvedené
specializace slouží k rozdělení oblastí působnosti jednotlivých členů (předkládání
materiálů k projednání atd.) a mohou se měnit dle aktuální potřeby.
3) Externisté přizvaní na pomoc Plachtařské komise:
Vzhledem ke sníženému počtu členů Plachtařské komise (ze 7 na 5) a
předpokládanému většímu vytížení (přechod některých činností ze zaměstnanecké na
aktivistickou činnost) byly přizvány ke spolupráci následující osoby:
- Petr Krejčiřík pro oblast státní reprezentace a LSC
- Tomáš Rendla pro oblasti vzdušného prostoru, legislativy
- David Zapletal – péče o DuoDiscus PK – pravidla, smlouvy, směnky…
- Luděk Kluger – EGU, legislativa
4) LSC

Diskutován vztah LSC, nové Plachtařské komise a nastavení spolupráce s LSC a
ostatními odbornostmi vrcholového sportu v LSC sdruženými. Plachtařská komise
důrazně doporučuje vytvoření separátních podúčtů jednotlivých odborností v LSC pro
zprůhlednění finančních toků a samotných administrativních nákladů na vedení LSC.
Také vztah a pravomoci nově pojaté Plachtařské komise a reprezentačního trenéra /
manažera jsou nedostatečně definovány, což by mělo být v blízké budoucnosti
s definitivní platností vyřešeno novelizací Organizačního a Kompetenčního řádu.
5) Plachtařská reprezentace v roce 2013
Petr Krejčiřík přednesl zprávu o stavu repre techniky, plánu prohlídek / zimní údržby,
nově zakoupených větroních z dotačních titulů v roce 2012 a jejich dovybavení.
Využití stávající flotily a její přidělení jednotlivým reprezentantům pro rok 2013 není
vzhledem k MS v neklapkových třídách v Argentině v průběhu ledna 2013 finální;
teprve po jeho ukončení dojde k zapracování výsledků do Žebříku pro rok 2012,
sestavení finálního reprezentačního družstva/výběru; plánu reprezentace pro rok
2013 a následnému přidělení techniky. Vše bude předneseno ve finální podobě na
zimním zasedání Plachtařské komise.
Dále byla prezentována vize rozvoje parku reprezentačních větroňů, prodeje a
nákupy nové techniky v budoucích letech. Plachtařská komise souhlasí s odprodejem
již nekonkurenceschopného větroně S-H Ventus 2c OK-0301 (CZ) standardní cestou
výběrového řízení v průběhu roku 2013.
6) DuoDiscus OK-2345
Z důvodu sjednocení evidence, oprav a letových dokumentů bude kluzák převeden a
dále servisován v CAMO Vysoké Mýto, při náletu cca 400 HR ročně je nutné polovině
sezóny provést prohlídku v rozsahu 200Hr a opravit vzniklé závady. Toto bude
zohledněno v Pravidlech pro využívání DD, s termínem těsně předcházejícím EGC v
Polsku.
Do plánů činnosti DD pro rok 2013 byly prioritně zaneseny požadavky
reprezentačního trenéra (EGC Polsko; březnové soustředění reprezentace ve
francouzských Alpách – Romorantin poblíž Vinonu, dějišti EGC v klapkových třídách;
podzimní termín PPJ – bohužel, červnový se kříží s termínem konání EGC pro 20m
třídu). Nebylo schváleno použití DD pro LSC na Pribina Cup, využití v tomto termínu
bude podléhat následnému tendru pro rok 2013.
7) Tomáš Suchánek, dodatečná nominace na ME
Plachtařské komisi byla doručena žádost Tomáše Suchánka o dodatečnou nominaci
na ME v třídě Standard nebo Klub pro rok 2013, jelikož pouze se dvěma (i když
hodnotnými) výkony v Žebříku pro rok 2012 vypadává z reprezentačního družstva pro
rok 2013. Plachtařská komise se jednomyslně rozhodla nenominovat Tomáše
Suchánka na ME pro rok 2013, neboť dle mínění jejích členů nebyly naplněny

podmínky odstavce 9. platného SŘ a jeho nominace by znamenala neúčast jiného
člena repre družstva 2013, který si nominaci řádně vylétal.
Odůvodnění: I přes hodnotné výkony a vysokou pravděpodobnost dobrého umístění
na ME je zde nutnost respektovat platný SŘ. V případě dobrovolného „přepuštění“
místa na ME nominovaným závodníkem je nutné toto uvolněné místo nabídnout
dalšímu v pořadí, nikoli předat formou jakési divoké karty Tomáši Suchánkovi.
Nominace na obě ME v roce 2013 stále nemá finální podobu a bude dokončena po
znalosti výsledků MS v neklapkových třídách v Argentině v lednu 2013. V případě
problému s obsazením některé třídy se PK k žádosti Tomáše Suchánka vrátí.
8) Plachtění na programu Olympijských her
Plachtařská komise bude nadále pozorně sledovat a aktivně podporovat projekt
zařazení plachtění ve formě závodů Grand Prix do programu Olympijských her – za
účelem zvýšení prestiže a většího rozšíření plachtařského sportu u veřejnosti.
9) Procedura doletového kruhu
RZ požádal Plachtařskou komisi o stanovisko k proceduře doletového kruhu a
stanovení minimální doletové výšky, mj. i vzhledem k problematickému terénu pro
dokluzy na PMČRj 2013 v Hodkovicích a stále častějšímu doletu závodníky na okraj
doletového kruhu, nikoli na letiště v jeho středu. Řešením je stanovení minimální
doletové výšky při průletu doletovým kruhem. Plachtařská komise konstatovala, že
tato úprava pravidel je možná a je plně v kompetenci pořadatele pomocí úpravy v
Místních propozicích, které jsou následně pro všechny závody dle soutěžního řádu
pro bezmotorové létání předkládány ke kontrole a schválení Plachtařské komisi.
Plachtařská komise nicméně spíše doporučuje penalizovat nebezpečné létání jedinců
místo omezování doletové výšky pro všechny účastníky.
10) Předpis L-2
Plachtařská komise požádala Tomáše Rendlu o spolupráci při doplnění státního
předpisu L-2 o některé podrobnosti, týkající se plachtařského provozu. Dosavadní
právní úprava pomocí směrnice P-1 platné pro členy AeČR není závazná a právoplatná
pro nečlenské subjekty AeČR, proto je nutné tato pravidla převést do nadřazeného
předpisu, který prochází právě fází novelizace.
11) Žebřík – úpravy
Plachtařská komise si vyslechla prezentace možných úprav hodnocení Žebříku od
obou navrhovatelů – Radka Zimy a Petra Pánka. Dále zkonstatovala, že navrhované
úpravy druhého ze jmenovaných vedou k celkovému masivnímu přepracování
systému výpočtu, nicméně mohou přinést zajímavé výsledky, a proto oběma autorům
(PP + Michal Krupička z AK Most) ukládá vypracovat detailní propozice nového
systému výpočtu a provést porovnání se stávajícím – nejlépe do příštího zasedání

Plachtařské komise. Pro sezónu 2013 však Plachtařská komise počítá se stávajícím
systémem, poupraveným dle návrhů RZ – jako provizorní a jednoduché řešení do
odladění finálního systému.
12) Causa L-13 Blaník
Plachtařská komise si vyslechla stav celé causy a plány dalšího postupu. Ukládá PP
celou záležitost dále sledovat a průběžně informovat o stavu a možných řešeních.
13) Soutěžní řád AeČR a Pravidla CPS
Plachtařská komise nově schvaluje dokumenty ve znění, jak jsou uvedena na webu
http://www.lkka.cz/sport/pk_aecr.htm:
•
Soutěžní řád AeČR pro bezmotorové létání, se zapracovanou změnou č. 5, s
účinností od 1. 1. 2013
•
Pravidla CPS-Online, se zapracovanou změnou č. 1, s účinností od 1. 1. 2013

Zapsal:
Petr Pánek

(*)

Odsouhlasil:
Jiří Cihlář

…. V textu je používán vžitý termín „Plachtařská komise AeČR“ namísto správného názvu

Odborná sportovní komise bezmotorového létání AeČR (OSK BL).

