
Zápis 

z 5. jednání Plachtařské komise AeČR (*) 
 konaného dne 15. 2. 2013 v Hradci Králové 

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

Přizváni: Petr Krejčiřík (PKre) – manažer plachtařské reprezentace  

  

1) JC předal info o jednáních Výboru AeČR 

JC, jenž se z pozice předsedy PK účastní zasedání Výboru AeČR, podal informaci o 

vývoji jednání na Výboru AeČR, a to v následujících bodech:  

 Prodlužování platnosti průkazů Radiofonisty (všeobecný, omezený) – stále se 

jedná s ČRÚ. 

 Předpisy – připomínkové řízení k nově vydáváným předpisům 

 Zamítnutí držitele TC k žádosti AeČR o prodloužení životnosti Z-43. 

 Zákon o změně právní formy pro občanské sdružení – jednotná metodika a 

postup přechodu na nové společnosti o sdružování občanů bude zpracován 

vzorově pro členské organizace ze strany AeČR.  

 Doprodej ND ze skladu LŠ Vrchlabí 

2) Návrh na ocenění nejlepších leteckých sportovců za rok 2013 

PK byli nominováni jako nejlepší plachtaři za rok 2013 následující piloti: 

Nejlepší sportovec: Roman Mraček, AK Plzeň-Letkov 

Nejlepší juniorský sportovec: Petr Svoboda, AK Plzeň-Letkov 

PK zároveň vyjádřila nesouhlas s předáním ocenění v rámci Aerobatic Freestyle 

Challenge v Brně v červnu 2014, naopak podporuje společné ocenění nejlepších 

leteckých sportovců napříč všemi odbornostmi v rámci jedné reprezentativní akce 

v průběhu zimních měsíců. 

3) Rozpočet 2014  

PK doplnila do rozpočtu roku 2014 položku na krytí výroby nových odznaků FAI, které 

jednak docházejí (stříbrné „C“, zlaté „C“ se třemi diamanty) a jednak je nutné vytvořit 

nové pro kategorie 750km, 1.000km atd dle vzorů z FAI. 

Do výdajů byly také přidány drobné výdaje na krytí cestovních náhrad pro lektory 

školení rozhodčích I. třídy ve Vysokém Mýtě a Zbraslavicích v celkové výši 6.000,-CZK. 

4) Informace z plachtařské reprezentace 

PKre podal s předstihem kompletní položkové vyúčtování výdajů a nákladů 

plachtařské reprezentace za rok 2013, včetně detailního rozboru nákladů jednotlivých 

závodů EGC/WGC. S předloženým vyúčtováním PK souhlasí a děkuje manažerovi 

reprezentace za jeho pečlivou přípravu. 

PK zároveň bere na vědomí plán finančního krytí akcí v roce 2014. 



Nominace pro rok 2014 – PK bere na vědomí nominaci na světové závody, 

předložené manažerem reprezentace. Kompletní seznam i s náhradníky je k dispozici 

v Příloze 1 tohoto zápisu. 

Komise projednala možnosti podpory juniorů a vzhledem k absenci juniorských 

závodů během roku 2014 rozhodla podporovat přednostně juniory, u kterých je 

předpoklad účasti na světových soutěžích v roce 2015. 

Byl ukončen prodej větroně Schemmp-Hirth Ventus 2c OK-0501 „CZ“. Finální 

dosažená cena v nabídkovém řízení byla 1.342.230,- CZK od polského zájemce, plně 

uhrazeno na účet LSC. 

5) Zasedání IGC: 

JC informoval o agendě budoucího zasedání IGC, které se koná v italském Varese 

první březnový víkend (8. -9.3.2014), a jehož se zúčastní jako delegát za ČR. K 

předloženému materiálu JC v jednotlivých bodech došla PK k závěrům, které bude JC 

následně na zasedání IGC prosazovat a obhajovat. 

6) Causa L-13 Blaník 

PK konstatovala na základě předložených informací výrazný posun ve vývoji celé 

causy, bohužel ale tím zároveň zanikla možnost jednoduchého a levného uschopnění 

typu L-13. Vývoj bude i nadále monitorován až do úplného vyřešení. 

7) Duo Discus OK-2345 

PK děkuje Pupovi (alias Davidu Zapletalovi ) za příkladnou práci při provozu Duo 

Discuse.  

DD budou v průběhu zimní údržby z hlediska technického sladěny resursy 

jednotlivých celků na zimní termíny tak, aby nedocházelo k odstavení z provozu 

v průběhu sezóny z důvodu nutnosti prohlídky autorizovaným pracovištěm. A to i za 

cenu zvýšených nákladů, kdy budou některé prohlídky provedeny před termínem 

jejich expirace.  

PK opakovaně upozorňuje na pravidlo prodlení splátky faktury. Bude-li subjekt 

v prodlení se splátkou více jak 2 měsíce od data splatnosti uvedeného na faktuře, 

automaticky ztrácí nárok na zařazení do výběrového řízení na zápůjčku DD v dalším 

roce. Dále pokud při předání DD nebude předávající vybaven všemi dokumenty 

nutnými pro zápůjčku, bude moci předávající odmítnout předávku uskutečnit (viz 

Pravidla pro zápůjčku). PK dále upozorňuje na přísný zákaz provádění jakýchkoli 

modifikací, úprav či prohlídek pneumatického či elektrického systému. Při přistižení 

během předávek bude uvedení do původního stavu účtováno k tíži předávajícího. O 

tato pravidla bude do sezóny upraven příslušný dokument. 

PK schvaluje plán zápůjčky DD na sezónu 2014, detaily uvedeny v Příloze 2. 

8) CPS – schválení výsledků ročníku 2013 

PK byly předloženy výsledky CPS-ky s kontrolou členství v AeČR generálním 

sekreřářem AeČR, a dále doporučení Sportovní komise k výsledkům CPS-ky za rok 

2013. Za sporné lze považovat pouze lety Davida Šachla  a Jana Koťana, kteří k datu 

31. 12. 2013 dle centrální evidence nebyli létajícími členy AeČR se zaplacenými 



příspěvky, i přes jejich tvrzení o zaplacení příspěvků před koncem roku 2013. Chyba 

byla identifikována na straně místního AK, který v průběhu roku 2013 neprovedl 

patřičné úpravy v seznamech členů AeČR a následné doplatky členských příspěvků 

směrem k AeČR. Proto PK výkony uvedených 2 osob ponechává v individuálních 

výkonech, ale vyřazuje je z kolektivního hodnocení klubů.  

Pro zamezení výskytu podobných situací v budoucnu bude v CPS-ce.cz (on-line verzi 

soutěže) viditelné členství v AeČR. PK požádala administrátora soutěže o realizaci 

této úpravy. 

V roce 2013 bude ponechán v hodnocení CPS AK Náchod, a to jak v jednotlivcích, tak 

v hodnocení klubů – přestože AK Náchod není členem AeČR. Nicméně jeho členové 

mají zaplaceny příspěvky AeČR prostřednictvím jiného AK. Tento princip bude 

prosazován PK i v dalšícho obdobích. 

Po těchto úpravách PK schvaluje výsledky CPS 2013 za definitivní a platné. 

9) Nominace na PMRg a PMČRj 2014 

PK schvaluje na základě výsledků CPS 2013 nominaci závodníků na uvedené soutěže, 

tvoří Přílohu 3 tohoto zápisu 

PK byla požádána Markem Pechancem o udělení o dodatečné nominaci na PMČR 

2014 dle bodu 6.6.6.4. platného SŘ (nominace na návrh PK). PK nominaci schvaluje, 

nicméně upozorňuje na to, že využití tohoto bodu je možné nejvýše 2x po sobě. 

10) Nové pravidla pro sestavení Žebříku 

Byly obdrženy po několika urgencích od administrátora IGC Rankingu oficiální 

výsledky  - IGC Ranking list – od roku 1999. 

PP prezentoval výsledky ankety mezi prvními 100 piloty z Žebříku 2012 (odpovědělo 

celkem 36 oslovených z 98) a následné simulace s využitím IGC Rankingu na data za 

Žebřík 2012. PK se shodla na následujících připomínkách, které požaduje zapracovat 

do simulací: 

 Pro průměrný IGC Ranking účastníků závodů použít prvních 15 závodníků 

z výsledkové listiny, nikoli celé startovní pole v dané třídě. Nicméně PK souhlasí 

s přidáním IGC rankingu pilotů do hodnocení Žebříku, je přínosné a odstraňuje 

některé závažné vady stávajícího systému hodnocení. 

 Nepřevzetí IGC koeficientu soutěže z důvodu nevhodného algoritmu výpočtu. 

 Použití koeficientu soutěže ve variantě z pravidel Žebříku pro rok 2014 a 

variantně vypočítané koeficienty (na základě provedené ankety prvních 100 

pilotů) z předložené simulace PP. PK následně vyhodnotí, která varianta je pro 

použití pro další období vhodnější. 

 Upravit variantně výpočet koeficientu soutěže s vlivem IGC Rankingu 15-ti 

nejlepších pilotů nikoli podle historie (výsledků předchozích ročníků), ale podle 

porovnání s ostatními soutěžemi v daném roce a jejich hodnocením průměrného 

IGC Rankigku pilotů. 

PK ukládá PP uvedené úpravy předložit nejpozději do 28.2.2014 a následně do konce 

března bude vyhodnocena optimální varianta Žebříku 2015, včetně změn dotčených 



pasáží v SŘ a samotných výpočtů Žebříku. PK upozorňuje, že vzhledem 

k nekompatibilitě minulých a navrhovaných metod výpočtů budou historická data za 

roky 2013 a 2014 přepočítány pro rok 2015 dle nových pravidel pro sestavení Žebříku 

pilotů! 

PK děkuje za pomoc při výpočtech a optimalizaci Michalu Krupičkovi. 

11) Pravidla pro pořádání soutěží v roce 2014 

PK schvaluje předloženou Aktualizaci pravidel pro soutěže v roce 2014. Tento 

dokument je závazný pro organizátory PMČR, PMČRj a PMRg a bude ředitelům 

následně distribuován, jinak je Přílohou 4 k zápisu. PK doporučuje dodržování 

Pravidel i pro pořádání ostatních místních soutěží. 

12) Prostory 2014 

PKo publikoval na stránkách PK změny v SUA prostorech ve fromě CUB a OpenAir 

souborů, platné pro rok 2014. 

13) Stránky Plachtění na www.aecr.cz 

PK byla upozorněna na neaktuálnost uvedeného odkazu. PK požádá generálního 

sekretáře AeČR o zaslání přístupových hesel a následně provede aktualizaci obsahu. 

14) Sailplane Qualification Grand Prix 

Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí podal žádost o organizaci kvalifikačního závodu GP 

v 6. sérii (2014-2015). Kvalifikační závod mu byl přidělen oznámením výsledků 

konkurzu na začátku ledna 2014; schválen Výborem AeČR na jednání dne 27.1.2014. 

PK byla pověřena dozorem nad přípravou soutěže. 

Závod dle dohody AK Frýdlant a organizačního štábu GP se uskuteční v termínu 2.-

9.5.2015 na letišti LKFR. Třída konání závodu bude publikována s propozicemi. 

Průběžné informace na www.sgp.aero 

15) Sedmička 

PK byl doručen návrh na soutěž teamů v rámci stávajícich pravidel CPS-ky. Mělo by se 

jednat o soutěž vícečlených družstev bez ohledu na příslušnost k AK. Tři nejlepší 

teamy budou obdarovány věcnými cenami. PK požádá administrátora CPSky.cz o 

implementaci pravidel do on-line verze vyhodnocení, přičemž pravidla budou 

finalizována ještě před začátkem sezóny. 

 

Zapsal:      Odsouhlasil: 

 

     
……………………………………..   ……………………………………………………… 

Petr Pánek      Jiří Cihlář 
*)

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

Odborná sportovní komise bezmotorového létání AeČR (OSK BL). 

http://www.aecr.cz/
http://www.sgp.aero/

