
Zápis z jednání Odborné sportovní komise pro 
bezmotorové létání ze dne 25.10.2020 
 
Přítomni 
osobně I. Harašta, M. Chovan, T. Rendla, T. Talanda, R. Zima, P. Krejčiřík  
videokonference T. Suchánek 
 
Odborná sportovní komise pro bezmotorové létání - dále Plachtařská komise (PK) 
 
 
Úvod - přivítání, zdvořilostní formality, čaj a med 
 
Témata: 
 
Žebřík 
Ročník 2020 projekt vede stále P. Koutný. Projekt naráží na hranice současného řešení v 
excelu pomocí výpočtů a maker. Je potřeba prozkoumat možnost jiného řešení s částečnou 
automatizací, aby se administrátor zabýval hlavně výpočtem a ne mechanickým zadáváním 
dat. 
 
Závody 2021 
V současné době se hlásí pouze Tábor. 
Regiony a dvou- tří-stupňový postupový systém. Nutno prověřit jak tato pravidla fungují v 
rámci dotační politiky. M. Chovan prověří tento systém u MŠMT a NSA.  
Finální rozhodnutí o pořadateli a termínu soutěží padne na začátku začátku listopadu po 
uzávěrce přihlášek.  
 
Soutěžní řád, IGC Ranking 
V roce 2021 ve spolupráci se Sportovní komisí diskutovat rozdíly našeho a FAI sportovního 
řádu s cílem směřovat k co největší harmonizaci. Soutěže nedodržující ani česká SŘ 
nemohou být zařazeny do žebříku ani IGC rankingu. Každopádně je třeba s organizátory 
soutěží s předstihem diskutovat změny  pravidel, jasně formulovat požadavky a ty 
promítnout do propozic. 
Ceny - startovné je stejné nebo nižší než před pěti lety. PK dotuje 3 hlavní soutěže, přesto 
není o pořadatelství zájem. Proto bude podporovat narovnání cen na soutěžích, tedy zvýšit 
startovné a ceny vleků. Cena není rozhodujícím faktorem pro získání pořadatelství národní 
soutěží.  
Prodiskutovat se SK dohled nad IGC rankingem hlavně u zahraničních závodníků 
závodících v ČR a našich v zahraničí, aby jejich údaje byly pro naše účely použitelné při 
výpočtu pořadí v žebříku. 
 
Rozpočet 
Diskuze nad konstrukcí rozpočtu z historického hlediska a současné provedení.  



R. Zima a P. Krejčiřík připraví stav v čerpání rozpočtu 2020 - kde se dluží, komu se co 
slíbilo, kdo nám dluží a co a jak vyúčtovat. Při čerpání a realizaci budeme úzce 
spolupracovat s ekonomkou AeČR.  
 
OGN - Vyhodnotit provoz sítě, podporu a financování. 
Flymet - Připravit projekt a plán realizace 
DD - Vyúčtování s Marešem připravit ihned. 
Dotace a repre - V rámci rozpočtu prověřit plnění rozpočtu v souladu s přidělenými 
dotacemi.  
 
 
Plachtařský spolek  
Požadavek na výměnu členů - vyměnit dva za dva / staré za nové. Je potřeba mít situaci 
pod kontrolou.  
P. Krejčiřík chce pokračovat v roli manažera reprezentace. Pomůže se sestavením repre 
rozpočtu na rok 2021. Ten se bude připravovat neprodleně, abychom byli připraveni na 
vypsané dotační řízení pro rok 2021 na NSA. 
P. Krejčiřík předloží rozpočet plachtařského spolku 2020 a jeho plnění. 
P. Krejčiřík také předloží svojí smlouvu s AeČR na funkci manažera, návrh fungování 
reprezentace v budoucích letech,  návrh činnosti trenéra reprezentace a reprezentačního 
týmu.  
 
Na jednání výboru předložit a projednat tyto návrhy: 
- PK požaduje, aby personální politiku AeČR řešil výhradně Výkonný výbor, nikoliv pouze 
prezident 
- Personální obsazení AeČR - PK požaduje minimálně 2 pracovníky pro řešení plachtařské 
agendy. O konkrétních jménech chce spolurozhodovat. 
- Deklarovat zájem o získání pověření výkonu státní správy pro oblast bezmotorového létání. 
- Navrhnout přesun administrativy AeČR na nějaké vhodné letiště. T. Rendla a A. Netušilová 
nabídli objekt na letišti Zbraslavice tč. v pronájmu AK Zbraslavice 
- Odvolat V. Machulu z funkce jednatele WGC2018, s.r.o., převzít veškerou agendu a 
prověřit hospodaření společnosti od října 2018. 
 
 
 
O výše uvedených bodech nebylo hlasováno, jednalo se o informace o fungování předchozí 
komise a předání úkolů.  
 
 
Zapsal Martin Chovan 
Schvaluje Ivan Harašta 
 
 


