
Zápis z jednání Odborné sportovní komise pro 
bezmotorové létání ze dne 17. 1. 2021 
 
Přítomni 
Videokonference: I. Harašta, M. Chovan, T. Rendla, T. Talanda, T. Suchánek 
Přizváni: P. Krejčiřík 
Odborná sportovní komise pro bezmotorové létání - dále Plachtařská komise (PK) 

 

1) Nominace RD na hlavní soutěže 2021 finálně potvrzena 
MS Německo 11. – 31.7.2021  

● Open               Tichý/Krejčiřík R. 
● 18-m Mach/Koutný  
● 20m Novák I.  

MS Francie 2. – 21. 8. 2021  

● 15-m Mraček/Novák K.  
● STD Loužecký/Cink 
● Club Suchánek/Tomaňa  

JEGC Litva  5. – 24.7.2021 

● STD Zapletal/Macoun/Mořkovský  
● Club Tvrdík/Koubková/Křížová  

PK si v minulém zápisu ponechala možnost změn v juniorské reprezentaci, neboť se všemi 
juniory nestihla projednat jejich nominace. Ponechala si také čas řešit případné námitky. 
Zveřejněné nominace jsou finální. Nominovaným závodníkům bude přednostně přidělena 
technika pro přípravu a reprezentaci. Plán využití techniky se připravuje. 

 

 

2) Nominace na PMČR 
PK obdržela další 4 žádosti o nominaci na PMČR v Táboře podle čl. 9 SŘ:  
Jan Hruška, O. Dvořák (Aeroklub Raná), P. Barták, M. Picka. Všechny došlé žádosti byly 
schváleny. Byl tak naplněn počet volných nominací. Přijetí na soutěž je nyní v rukách 
organizátora soutěže. Po konzultaci s organizátorem soutěže byla ozřejměna metodika o 
přijetí do soutěže. Protože se jedná o předzávod MS v plachtění juniorů, přednost budou mít 
přihlášky našich juniorů, u který se předpokládá účast na MS, pak zahraničních juniorů a 
dále se startovní listina bude doplňovat z došlých přihlášek.  
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3) PK uložila manažerovi reprezentace do konce ledna 2020 
předložit: 

- Harmonogram využití stávající repre techniky v roce 2021, strategii a plán pronajmutí 
další techniky pro potřeby reprezentace na MS (třídy 20m a OPEN) 

- Požadavky členů RD a žádosti členů RV na přidělení repre techniky pro hlavní 
soutěže, trénink i pro další soutěže 2021 

- Pomocníci a TC na MS 
- a další. 

 
PK vnímá problém lidských zdrojů v pozemním zajištění reprezentačního týmu na soutěžích. 
Jedním z nápadů byl angažovat juniory, ten však naráží v oblastech jejich kvalifikací a 
časových možností. Hledá se řešení i forma ohodnocení, aby byla práce v pozemním 
zajištění reprezentace atraktivnější. Vítáme kvalifikované zájemce o dlouhodobou účast na  
výjezdech reprezentačního týmu. 
 

4) Refundace nákladů na reprezentační kluzáky jejich 
majitelům - reprezentantům 

Reprezentační flotila neobsahuje dostatek kluzáků pro všechny třídy a není reálné je v 
dohledné době pořídit. Někteří reprezentanti z tohoto důvodu investují vlastní prostředky do 
nákupu nebo zapůjčení techniky, kterou pak využívají k reprezentaci. Většina kluzáků je 
však použita z flotily a její využívání pro sportovce není zatíženo žádnými náklady. Některé 
kluzáky je však třeba pronajmout pro účely účasti na konkrétním závodu - opět k tíži 
reprezentačního rozpočtu. Tento nepoměr PK vnímá a navrhuje uhradit reprezentantům, 
kteří využívají vlastní techniku na nejvyšších soutěžích (ME a MS), cenu obvyklou za tento 
pronájem.  
O využití vlastní techniky pro účely reprezentace rozhoduje manažer reprezentace a PK. 
Prioritou PK je, aby reprezentace využívala nejlepší dostupnou techniku a není tedy 
přípustné, aby reprezentant letěl na vrcholném závodě na svém kluzáku s horšími 
parametry, pokud je ve flotile k dispozici kluzák vhodnější nebo s lepšími parametry. 
 

5) Rozpočet plachtařské komise na rok 2021 
Základní návrh je zpracován, diskutují se jednotlivé položky. PK se snaží, aby byly v 
rozpočtu zohledněny všechny potřeby plachtařské komunity. Společné projednání rozpočtu 
výborem bude v týdnu od 17.1., podání výborem schválené žádosti u NSA bude 23.1.2021. 
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6) Opravy Duo Discus DD  
PK projednala zprávu K. Mareše o dostupnosti náhradního dílu - výlisku překrytu kabiny. 
Díly jsou k dispozici skladem u výrobce (Schempp-Hirth) a je třeba je objednat, aby 
nehrozilo nebezpečí z prodlení. 
 
Vzhledem k blížícímu se ukončení výrobní řady LX8000 PK rozhodla o zjištění aktuální 
cenové nabídky u dodavatele plachtařského počítače. Stávající první generace přístroje 
nelze nijak dál rozvíjet a ani aktualizovat. V minulé sezóně byly pořízeny nové vzdálené 
ovladače na řídicí páky jako náhrada za staré, které bohužel se starou verzí LX8000 
nekomunikují správně. Náhrada za nový, větší LX9000, je vzhledem k prostorovým 
možnostem na palubních deskách obtížně realizovatelná a nákladná, není tedy možnost 
přístroj vyměnit za větší bez zcela zásadní přestavby. PK navrhuje update stejného přístroje 
LX8000 na současnou verzi, která je po softwarové verzi prakticky stejná jako LX9000, ale 
rozměrově totožná, tedy s montáží pouhou výměnou kus za kus.  
 

7) Střediska talentované mládeže 
V návaznosti na metodiku NSA bude PK řešit organizační směrnice k systému práce s 
talentovanou mládeží. Na rozdíl od ostatních sportů nemají plachtaři stovky nebo tisíce 
adeptů, ze kterých by mohli vybírat ty více nebo extra talentované. I když PK má metodiku 
jak rozhodnout, který junior si zaslouží větší nebo menší podporu (na základě účasti a 
výkonů na soutěžích, v žebříku nebo nebo pořadí v CPS, členství v repre a dalších kritérií), z 
hlediska pohledu NSA by to nemuselo být dostatečné a je potřeba pravidla vytvořit 
jednoznačněji a jinak evidovat příjemce podpory, pokud nějaká bude. Potřeba změny 
systému byla i v minulých letech konzultována s M. Fišerem. Talentovaný junior je v principu 
každý, který se dostaví na PPJ nebo se začne účastnit soutěží. I tak je třeba selektovat, 
který junior si v běhu času podporu “zaslouží”, neboť podpora leteckých juniorů je v principu 
příliš plošná. 
 
PK také bude spolu s pracovníky sekretariátu usilovat o prosazení možnosti posuzovat 
juniorské sportovce podle podmínek FAI pro věk (junior v celém roce, kdy je sportovci 25 
let), nikoliv podle podmínek NSA (do 23 let). Naši sportovci nemohou sportovat ani se 
připravovat od 3 let jako v jiných sportech a motorsport a letecké sporty mají jinou společnou 
rozpočtovou kapitolu. Rozdílné posuzování těchto sportů ve společné rozpočtové kapitole 
nemá na celkový objem financí žádný vliv. Znemožňuje ale leteckým sportovcům v nejvyšší 
kondici v závěru juniorské kariéry podporu z příslušné kapitoly, která by jim jinak logicky 
náležela. Je tedy naprosto nepřijatelné vytvářet střediska talentované mládeže, tedy juniorů, 
kdy část z nich podporu podle pravidel NSA čerpat může a část nesmí. Na reprezentačním 
soustředění juniorů s intenzivní přípravou na MS, kde je placený trenér a další organizační 
štáb, by část reprezentantů být mohla a část by tam byla načerno? Řešit podobné situace 
připadá PK naprosto nepřijatelné. 
 
 
 
Zapsal: Martin Chovan, Schválil: I. Harašta  
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