
Zápis z jednání Odborné sportovní komise pro bezmotorové létání 
AeČR konaného ve Vysokém Mýtě dne 29. 10. 2017 

  

Přítomní: Josef Bárta, Jirka Cihlář, Petr Koutný, Petr Krejčiřík, Radek Zima 

 

1) Jednání Odborné sportovní komise pro bezmotorové létání AeČR (dále PK) zahájil v 9:00 
Jirka Cihlář. 

2) Jirka Cihlář seznámil s činností Výboru AeČR. Důležitá projednávaná témata jsou zejména: 

a) Problematická situace v LŠ Vrchlabí a možnosti řešení. 

b) Nejasná interní pravidla pro přidělování dotací KKPL na sportovní akce. Nejasné rozhraní mezi 

KKPL a OSK. Sportovní akce by podle názorů všech OSK měly být řešeny pouze přes OSK. 

c) Celková neuspokojivá situace s dotacemi na sport vzhledem k politické situaci trvá. 

 

3) Jirka Cihlař informoval o činnosti IGC. Lobbistická skupina se snaží vyvíjet na tlak, aby na soutěže 

WWGC a JWGC byl podáván BID společně. Podle informací od Petra Krejčiříka tento návrh 

žádnému významnému reprezentačnímu týmu nevyhovuje. Naše PK nesouhlasí se spojováním 

těchto soutěží. Naopak považujme za rozumné otevřít diskusi o pořádání JWGC, kdy by tím 

pádem byla mezinárodní juniorská akce každý rok.  Nakonec IGC dostala BID od SPA a GB a 

samostatně na WGCJ ČR (Tábor) a pravděpodobně od Rakouska.  Problematické je rovněž konání 

WWGC 2018(2019) v Austrálii. Dle informací z ostatních významných reprezentačních týmů bude 

účast velmi omezená, nebo žádná. Souvisí to s vysokými náklady. Témata rozdělování soutěží se 

budou řešit na zasedání IGC v březnu 2018.  

 

4) Využití DuoDiscus OK-2345. Nálet poslední dobou stabilní, hospodaření dle očekávání. Dle info 

z Výboru jsou nová pravidla na půjčování letadel AeČR. Pro rok 2018 bude u DD povinnost mít 

připojištění na škodu způsobenou na letadle  (tzv. „pojistku na blbost“) na limit min. 100tis. Kč. 

Princip směnky zůstává, částka ve směnečném prohlášení bude snížena na 3mil. Kč. Garantem 

údržby i pro rok 2018 je Karel Mareš. Dokumentaci k pronájmům a kalendář spravuje David 

„Pup“ Zapletal. PK tímto oběma děkuje za spolupráci. 

 

5) Hodnocení soutěží 2017 – Radek Zima zajistil dotazníkové šetření  – viz. Příloha. PK bude zvažovat 

po dohodě s pořadatelem PMČRj2018 rozdělení juniorů do tříd dle výkonnosti. PK nařizuje 

organizátorům soutěží stanovit jasná pravidla pro storno účastí. 

PMČR Příbram – některé nezvyklé procedury a zázemí, ale z hlediska porovnání v mezinárodním 

měřítku hodnoceno pozitivně. Příští rok budou ještě některé prvky v zázemí vylepšeny (čistota 

zpevněné VPD, rozvod vody, UL vlečná apod.) 

WWGC Zbraslavice – velmi pozitivní zpětná vazba, vysoce hodnoceno, vyšlo počasí 

EGC Moravská Třebová – složité počasí, ale průběh bez problémů, dobré hodnocení, konfliktní 

vystupování polského týmu (např. neprofesionální vystupování S. Kawa) 

 



6) Volba pořadatele soutěží 2018: 

PMČR: Tábor (27.5.-9.6.2018), PMRg: Hodkovice (29.7.-11.8.), PMČRj: Raná (15.7.-27.7.) – viz 

kalendář 

 

7) Rozvoj OGN – momentálně se připravuje rozdělení finančních příspěvku na provoz roku 2017, PK 

bude dále podporovat rozvoj sítě OGN využívané pro tracking. PK nakoupí v roce 2018 15ks 

trackerů. 

 

8) Petr Koutný  zpracoval Žebřík 2017, který byl přepočítán dle ZM8 – PK následně schválila, viz. 

příloha 

 

 

9) Reprezentační výběr a Reprezentační družstvo – Petr Krejčiřík představil sestavu RV a RD pro rok 

2018 a výhledové možnosti nominací na mezinárodní soutěže. Příští rok není tak časově nabitý 

mezinárodními soutěžemi, což umožňuje více variant. Nominace bude dále řešit Petr Krejčiřík 

diskusí s jednotlivými členy RD. 

 

10) Nominace na PMČR 2018 – dopracuje P.Koutný.  Žádost o mimořádnou nominaci je nutné poslat 

na komisi (pk@aecr.cz) do 31.1.2018. 

 

 

11) Program podpory juniorů PPJ – V roce 2017 organizoval soustředění Míla Fišer a Petr Krejčiřík. Na 

základě zpětné vazby od pořadatelů soutěží a účastníků soustředění klesá úroveň vycvičenosti a 

sportovní připravenosti mladých plachtařů z jednotlivých aeroklubů.  

Zájem o rozšíření pořadatelského týmu PPJ projevil Ondra Bordovský a Ivan Harašta. PK tento 

zájem vítá a podporuje. Soustředění PPJ bude týden před pořádáním PMČRj. Pro RV juniorů bude 

soustředění pod patronací Petra Krejčiříka. 

 

12) Příprava WGC2018 – garant příprav je Tomáš Rendla. Probíhá komunikace s organizačním 

štábem, koordinace s majiteli letiště Příbram je dojednána. Na základě zpětné vazby PMČR2017 

budou odstraňovány zjištěné nedostatky. 

 

13) Sportovní komise uspořádá školení rozhodčích 1. a 2.třídy. Plachtařská Komise konstatuje nízkou 

úroveň sportovní dokumentace, která nesplňuje pravidla SŘ. Je nutné věnovat tomuto tématu 

prostor v období zimních školení. Roste počet výkonů, které nejsou kvůli špatnému zpracování 

podkladů uznány. 

 

14) Různé 

• Byla projednána žádost pořadatelů soutěže Safari Pohár (P.Pánek, AKDK) na úpravu 

koeficientu soutěže. Byla zamítnuta, protože nebyl naplněn bod 5.1.1. SŘ u třídy Duo a 

propozice umožňují použít nehomologovaného zařízení u třídy Open. 

• PK schvaluje podání BIDU (přihlášky) na pořadatelství JWGC2021 od AK Tábor. Bylo 

schváleno per roll-am výsledkem 4:1. PK bude prostřednictvím JC na IGC prezentovat 

návrh na pořádání JWGC(JEGC) každý rok. 



• PK projednala žádost Jardy Tomani, který se dotazoval na zařazení mezinárodních 

armádních soutěží do Žebříku. PK s tímto zařazením nesouhlasí,  protože se jedná o 

diskriminační soutěže. na základě platného SŘ nebudou vojenské soutěže zařazeny do 

Žebříku. 

• CPS: Pro kontinuitu záznamu sportovních výkonů budou členové AK Holešov převedeni 

na AK Luhačovice pokud nepožádají o jiné zařazení. 

• Účastníci CPS CZ/INT budou pozváni na vyhlašovací ceremoniál, pravděpodobně na 

PMČR2018 – bude ještě upřesněno. 

• PK schválila finanční odměny pro medailisty z mezinárodních soutěží FAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


