
Zápis z 2. jednání Odborné sportovní komise bezmotorového létání AeČR 

(OSKBL, dále PK) 

30. 3. 2013 – Zbraslavice 
 

Přítomni:  Jiří Cihlář (JC), Josef Bárta (JB), Radek Zima (RZ), Petr Koutný (PK), Petr Pánek (PP) 

Přizvání:  Petr Krejčiřík – trenér státní reprezentace 

  Luděk Kluger – zástupce v EGU 

1) JC informoval o jednáních Výboru AeČR 

Jednání probíhají každý měsíc, JC podal informace o stávající zaměstnanecké struktuře (výkonný ředitel, 

generální tajemník, ekonom a fakturantka) a stávající situaci s účetnictvím LSC. Dotace na 2013 byly 

schváleny v rozporu s požadavky PK.  

Plachtařské komise se ohrazuje proti nařčení, že rozhodla o nákupu DG1000. Plachtaři se distancovali od 

výběru DG. Na základě rozhodnutí výboru je PK ochotna převzít provoz DG1001, nesouhlasí ale s tím že 

letošní peníze určené na nákup kluzáku pro plachtařskou reprezentaci budou použity pro bezmotorovou 

akrobacii. Pokud k tomu dojde, trváme na tom aby v příštím období dostala plachtařská reprezentace 

přednost.  Luděk Kluger dodá seznam dílů koupených v rámci DG1001 aby bylo možné větroň řádně 

převzít. 

DG1001 bude provozována ve stejném režimu jako DuoDiscus „DD“. Výbor byl seznámen s rozpočtem 

PK, PK je jediná, která na rozdíl od ostatních odborností uvádí příjem z provozu letadel do rozpočtu.  

Výbor uznal našetřené prostředky PK z minulosti. 

2) Rozpočet PK  

Rozpočet PK je přiložen jako příloha k zápisu, výbor rozpočet přijal, bude předmětem schválení na schůzi 

statutárních zástupců.  

3) Účetnictví LSC 

Jiří Cihlář seznámil komisi s částí účetnictví LSC - výpis z banky. PK na místě žádala vysvětlení některých 

položek. JC provádí průběžnou kontrolu. Nejsou správně nastaveny počáteční stavy, poslední známé číslo 

je při převedení účetnictví z LSC v Moravské Třebové (schválené při inventuře), Petr Křejčiřík žádá setkání 

trenérů a předsedů jednotlivých odborností ke schválení počátečních stavů majetku a zůstatků na 

účtech/v pokladnách. Setkání bude iniciovat Jiří Cihlář na následujícím výboru. Složité je používání 

jednoho účtu pro všechny odbornosti v LSC, PK opětovně žádá vytvoření nového účtu, kde budou 

evidovány pouze platby týkající se plachtařské reprezentace a nabízí pomoc s provedením tohoto 

opatření. 

4) Nominace a obsazení státní reprezentace 

Petr Krejčiřík představil aktuální verzi nominace na mezinárodní soutěže v roce 2013. 

ME Francie:  

Open třída – Petr Krejčiřík, Petr Šetka, 15m – Pavel Loužecký, Petr Tichý, 18m – Jaroslav „Zip“ Tomaňa, 



Roman Mraček.  

ME Polsko: 

Klub – Roman Mraček (extra místo navíc – zlatá medaile na posledním ME), Petr Svoboda, Slavomír 

Pískatý, Standard – Radek Krejčiřík, Míla Cink, dvousedadlovky – Michal Lešinger+1, Tomáš Rendla+1, 

PW5 – Ivan Novák. Nominace na WWGC a WGCJ se od posledního zasedání nezměnila. 

Pro přihlášky jsou stanovené pevné termíny, není možné měnit třídu těsně před soutěží. V současné 

době nejsou pevná pravidla na přidělení reprezentantů do konkrétní třídy, nominaci připraví trenér a 

schválí PK. V poslední době se však množí problémy s některými piloty a to nejen v kooperaci s trenérem.  

V současné době nemáme k dispozici žádná pevná pravidla pro nominaci do tříd a na nových pravidlech 

se PK na zasedání neshodla. 

Petr Koutný doporučuje trenérovi sestavit metodiku pro přidělování reprezentantů do konkrétních tříd. 

Tuto metodiku/pravidla připraví trenér ve spolupráci JC, PK schválí na dalším jednání. Plachtařská komise 

bude řešit konfliktní situace. Petr Krejčiřík představil rozdělení techniky na soutěže.. 

Plachtařská komise schvaluje aktuální žebřík (změněný po MS v Argentině), nominace na soutěže v roce 

2013 a obsazení Reprezentačního Družstva dle žebříku 2012. 

5) Nominace plachtařů na sportovce roku 

Plachtařská komise navrhuje Radka Krejčiříka, Romana Mračka, Mílu Cinka a Petra Svobodu na vyhlášení 

nejlepších sportovců AeČR v rámci Memorial Air Show Roudnice. Plachtařská komise dále diskutovala při 

jaké příležitosti toto vyhlašování v budoucnu dělat. Plachtařská komise doporučuje pro příští rok 

opětovné připojení k LAA a provádět vyhlašování v poslanecké sněmovně za všechny letecké sportovce. 

Jiří Cihlář tento požadavek přednese na následujícím výboru.  

6) Nová podoba žebříku 

PK prezentoval jeden z dalších návrhů úpravy žebříku, návrh na rozdělování bodů lineárně podle 

umístění, model řeší problém s bodováním GP v našem žebříku. Existují další nápady (Ondra Dupal nebo 

Tomáš Suchánek – viz. gliding.cz). PK hodnotila výhody a nevýhody jednotlivých systémů, nic však 

bohužel není ve fázi použitelnosti již pro rok 2013. PK prosí členy komise a další zainteresované 

plachtaře, aby dokončili svoje nápady do plně funkčního modelu, tak aby na podzimním zasedání bylo 

možné vybrat z více variant systém pro rok 2014. 

7) Zasedání EGU a ATO 

Luděk Kluger prezentoval výstupy ze zasedání EGU. Plachtařská komise letos neměla s účastí Luďka 

Klugera žádné cestovní náklady. EGU letos řešilo mj. nový systém výcvikových organizací („ATO“ – GLD se 

to bude týkat od roku 2015). Ve většině zemí je jedna výcviková organizace s filiálkami (např. GB), 

v Čechách jsou podobné plány (ČVÚT, AeČR/LŠ Vrchlabí). Od letošního roku vznikne podobný koncept 

v Nizozemí, za rok bude možné využít jejich zkušeností. ÚCL je zastánce jedné ATO. Zástupci EGU se 

pravidelně účastní připomínkových řízení na EASA. Plachtařská komise souhlasí s členstvím v EGU na další 

rok. Zápis z jednání EGU je přílohou k tomu zápisu. 

8) Jednání IGC 

Jirka Cihlář seznámil komisi s jednáním IGC. Každý rok klesá plachtařská základna, vloni o 4000, celkem 

107319 plachtařů (vlastníků licence, z toho aktivních cca 50%), ČR je na šestém místě ve světě (před námi 



Německo, USA, Francie, Velké Británie, Holandsko). Došlo k velké generační výměně ve vedení IGC a 

několika dalším pozitivním rozhodnutím, zápis z jednání IGC je přílohou k tomu zápisu. 

9) Kauza Blaníků 

Od posledního zasedání v prosinci byl AI publikován ZB L-13/116, který před dalším létáním nařizuje 

kontrolu materiálu pásnice. Tvrdost materiálu, použitého u havarovaného rakouského Blaníka 

neodpovídala požadavkům ve výrobní dokumentaci. Pro AI je urychlené provedení tohoto ZB na všech 

dostupných L-13 velice důležité (potažmo pro uschopnění zbytku Blaníků), může prokázat že šlo o 

ojedinělý výskyt, nezachycený kontrolou při výrobě. Tudíž že šlo o ojedinělé selhání, a není důvod ze 

strany EASA dále rozporovat Typový certifikát L-13; ani jeho systém údržby, prolongací a prohlídek. Pro 

provozovatele je to však výdaj, jehož smysluplnost je zatím diskutabilní – není nikdo schopen zaručit, zda 

bude uzemněná flotila L-13 uschopněna, a pokud ano – zda nebude limitní původní životnost 3.750HR, již 

většina L-13 již dosáhla. Z tohoto důvodu byl vedením AeČR osloven AI a v koordinaci s KKPL AeČR 

(Komisí klubů a provozovatelů letišť, vedenou L. Ježkem) budou do poloviny dubna prováděny prohlídky 

dle ZB L-13/116, hrazené z části AI a z části z rozpočtu AeČR. 

10) Soutěže v roce 2013 

Plachtařská komise aktualizovala pravidla pro pořádání soutěží v roce 2012. Pokyny jsou součástí přílohy 

tohoto zápisu. 

11) Tracking 

Pro letošní rok není k dispozici tracking od Jirky Mlejnka. Komise sleduje trh a máme k dispozici několik 

variant v různých cenových relacích. Snahou je nejen podporovat vývoj lokálního systému pro příští rok, 

ale zařídit i nouzovou variantu pro letošní rok. 

V průběhu dubna a května bude proveden test několika potenciálních variant a finální rozhodnutí 

provedeme ještě před první soutěží AeČR. 

12) CZIL 

Jirka Štěpánek dodal verzi CZIL pro CPSku (všechny koeficienty spočítané na MTOW) a CZIL pro soutěže 

který používá referenční (průměrnou) váhu. Komise na základě dohody s Jirkou Štěpánkem umožní 

použití CZIL i mimo ČR bez omezení. 

13) DuoDiscus XLT „DD“ – OK-2345 

PK děkuje Davidovi Zapletalovi za sestavení kalendáře využití Dua v roce 2013 a uděluje mu oprávnění 

k podepisování smluv s nájemci. ARC končí 13.11.2013 a po tomto datu bude větroň převezen 

k prohlídce. Další ARC bude vystaveno v lednu 2014 a dojde tímto k sjednocení termínů prohlídek. 

14) CPSka 

Na systému CPS probíhají další vylepšování v rámci vyčleněných prostředků v roce 2013. Komise 

předpokládá uzavření smluvního vztahu s Jirkou Mlejnkem do konce roku 2013, tak aby byla zajištěna 

kontinuita provozu CPS. 

PK schvaluje výsledky CPS 2012. Na základě kontroly účastníků Jirkou Dodalem budou z celkových 

výsledků vyřazeny lety účastníků: Josef Zelený, František Matoušek, Michal Stránský, Ulf Kern, Zdeněk 



Prokop a Zdeněk Přemyslovský – nesplňují ustanovení bodu 1.9 pravidel CPS. Lety budou ponechány 

v databázi CPS. 

15) PPJ 

Plachtařská komise nadále podporuje projekt podpory juniorů, a to jak finančním příspěvkem tak 

možností použít větroň „DD“ (nebude-li v daný termín použit pro potřeby státní reprezentace). Projekt 

bude i letos finančně podpořen z rozpočtu PK v podobné výši jako v roce 2012. Personální změny ve 

vedení projektu jsou plně v kompetenci Ivana a Míly, stejně tak jakákoliv opatření ke zvýšení bezpečnosti 

a efektivnosti vynaložených prostředků na tato soustředění.  

16) Různé 

PK projednala žádost Jirky Štěpánka a Máry Pechance o nominaci na PMČR dle bodu 6.6.6.5 a bodu 9 SŘ 

(ZM5) a oběma žádostem vyhovuje. Jirka Štěpánek bude 81. nominovaný a Mára Pechanec 82. 

nominovaný účastník. PK pověřuje JC k projednání nákupu vah s Tomášem Rendlou a výborem AeČR. 

Komise nesouhlasí s používáním vah po PTS vzhledem k obtížné manipulaci, možnosti poškození kluzáku 

a jejich celkové nevhodnosti použití k tomuto účelu. 

Na základě dotazů ohledně školení plachtařských rozhodčí I. třídy – školení proběhne v řádném termínu 

na přelomu 2013/2014. 

Petr Koutný připraví nové znění soutěžního řádu bez PMČR_D. 

PK děkuje AK Zbraslavice za dlouhodobé poskytování prostoru pro jednání PK. PK oceňuje nové aktivity 

sloužící k podpoře plachtění (např. Jarní Ptáče). 

  



Aktualizace pravidel pro soutěže v roce 2013 
1. Závazná nařízení pro organizátory soutěží 2013 

Níže uvedená pravidla odstavce 2. jsou závazná pro pořádání a organizátory soutěží PMČR, PMČR_J, 

PMČR_D a PMRg v roce 2013. Tato pravidla jsou doporučena také pro organizátory ostatních místních a 

pohárových soutěží. 

1.1. Nominace na soutěže a platnost Soutěžních řádů 

Nominace na soutěže v roce 2013 byly provedeny na základě aktuálně platného Soutěžního řádu pro 

bezmotorové létání, se zapracovanou změnou č. 5, s účinností od 1.1.2013, viz 

www.lkka.cz/sport/docs/SR.ZM5.2012.10.11.pdf, dále jen SŘ (ZM5). 

Všechny soutěže v roce 2013 proběhnou na základě platného SŘ (ZM5). 

1.2. Počet soutěžících ve třídě 

Plachtařská komise AeČR neomezuje maximální počet soutěžících v otevřených třídách. Pořadatel může 

omezit maximální počet soutěžících v celé soutěži z důvodu kapacitního omezení letiště. 

1.3. MTOW 

Kluzáky mohou létat na MTOW dle letové příručky kluzáku, viz např. ASG29 s rozpětím 15m s MTOW 

550kg. Indexy kluzáků jsou v CZIL postaveny právě na MTOW dle letové příručky. Kluzáky klubové třídy 

létají po celou dobu soutěže na stejné hmotnosti, se kterou vstoupily do soutěže, která nepřekračuje 

maximální hmotnost kluzáku bez vodní přítěže. 

1.4. Třídy soutěží 

1.4.1. Třídy PMČR 2013 

Za splnění podmínek SŘ (ZM5), odstavce 5.1., 5.2. a 5.4.1., se PMČR 2013 uskuteční ve třídách Klub, 

Kombi 15m, Kombi Open a Duo Kombi. 

V případě nedostatečného počtu soutěžících v samostatných třídách Kombi 15m a Kombi Open bude pro 

tyto kluzáky otevřena společná třída Kombi. 

Minimální index dle CZIL třídy Duo Kombi pro PMČR 2013 je 95,0, maximální je neomezen. 

Kluzáky s nižším indexem než 95,0 se mohou soutěže zúčastnit s indexem 95,0. V případě 

nedostatečného počtu soutěžících v třídě Duo Kombi na PMČR se tyto kluzáky mohou zúčastnit 

v příslušné třídě (Klub nebo Kombi Open). 

1.4.2.  PMRg 2013 

Za splnění podmínek SŘ (ZM5), odstavce 5.1., 5.2. a 5.4.2. se PMRg 2013 uskuteční ve třídách Klub a 

Kombi. 



1.4.3. PMČR_J 2013 

Za splnění podmínek SŘ (ZM5), odstavce 5.1., 5.2. a 5.4.2. se PMČR_J 2013 uskuteční ve třídách Klub a 

Kombi 15m. 

V případě nedostatečného počtu soutěžících v samostatných třídách Kombi 15m, uskuteční se soutěž 

pouze v třídě klub.  

1.4.4. Třídy PMČR_D 2013 

Za splnění podmínek SŘ (ZM5), odstavce 5.1., 5.3. a 5.5. se PMČR_D 2013 uskuteční ve třídách Duo-Klub 

a Duo-Kombi. 

1.5. Indexový list a referenční indexy 

Výkony kluzáků ve všech otevřených třídách budou porovnávány na základě aktuální verze platného 

handicapového listu CZIL 2013 platnou pro soutěže, který je ke stažení na webu PK AeČR 

(http://www.lkka.cz/sport/pk_aecr.htm). Pro všechny soutěže a otevřené třídy bude platit poslední verze 

CZIL vydaná nejpozději v den začátku dané soutěže, publikovaná na těchto stránkách. 

1.5.1. Třída Klub 

Rozpětí povolených indexů dle CZIL je 94,0 až 108,1. 

Kluzáky s nižším indexem než 94,0 se mohou soutěží Klub třídy zúčastnit s indexem 94,0. 

Referenční index (index kluzáku, na který budou stavěny soutěžní tratě) je 100,0. 

Dále viz SŘ (ZM5), odstavec 5.2.1. 

1.5.2. Třídy Kombi (Kombi, Kombi 15m, Kombi Open) 

Rozpětí indexů všech Kombi tříd není omezeno. 

Referenční index pro jedinou otevřenou třídu Kombi, včetně kluzáků třídy Klub, viz SŘ (ZM5) odstavec 

5.2.2.3., je 100. 

Referenční index pro samostatnou třídu Kombi, bez kluzáků třídy Klub, viz SŘ (ZM5) odstavec 5.2.2.4., je 

110. 

Referenční index pro třídu Kombi 15m, viz SŘ (ZM5) odstavec 5.2.2.7., je 110. 

Referenční index pro třídu Kombi Open, viz SŘ (ZM5) odstavec 5.2.2.7., je 120. 

Třída Kombi 15m je omezena maximálním rozpětím kluzáků 15m. 

Dále viz SŘ (ZM5), odstavec 5.2.2. 

1.5.3. Třída Duo-Klub 



Rozpětí povolených indexů je bez omezení spodní hranice do maximální hodnoty indexu 90,0. 

Referenční index je 80,0. 

Tato třída je primárně zamýšlena pro kluzáky třídy L13/23. 

Dále viz SŘ (ZM5), odstavec 5.3.1. 

1.5.4. Třída Duo-Kombi 

Rozpětí povolených indexů není omezeno. 

Referenční index pro jedinou otevřenou třídu Duo-Kombi, včetně kluzáků třídy Duo-Klub, viz SŘ (ZM5) 

odstavec 5.3.2.6., je 80,0. 

Referenční index pro samostatnou třídu Duo-Kombi, bez kluzáků třídy Duo-Klub, viz SŘ (ZM5) odstavec 

5.3.2.7., je 100,0. 

 

Dále viz SŘ (ZM5), odstavec 5.3.2. 

1.6. Létání na dvoumístných kluzácích 

1.6.1. Na PMČR_J je možné létat na dvoumístném kluzáků pouze v sólo obsazení. Pro takový kluzák 

bude použit index pro obsazení jedním pilotem. 

1.6.2. Na PMČR a PMRg je možné létat ve dvojím obsazení pouze za dodržení pravidla, kdy velitelem 

kluzáku musí být pilot s lepším umístěním v Žebříku předchozího roku. Pokud ani jeden z posádky není 

uveden v Žebříku předchozího roku, pak složení posádky musí schválit předem Plachtařská komise AeČR. 

1.6.3. 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 

AeČR soutěže (PMRg, PMČRj, PMČR) budou přihlášeny do IGC Rankingu, počkáme na finální rozhodnutí o 

třídách dle přihlášek.  

 


