Zpráva sekretariátu

Úvod
Sekretariát Aeroklubu České republiky (dále jen AeČR) je organizační součástí AeČR.
Zabezpečuje činnost AeČR včetně pracovních orgánů AeČR, kterými jsou pracovní skupiny.
Hlavním cílem Sekretariátu AeČR je podpora členů, členských organizací, závodníků,
reprezentantů a jejich činnosti.
Personální obsazení Sekretariátu AeČR v roce 2018 bylo navýšeno o dvě brigádní pozice.
Personální složení na HPP se ani v roce 2018 nezměnilo. Jedná se o pozice generální sekretář
- Ing. Dagmar Vítovcová a ekonom - Bc. Michaela Jahodová.

Činnost Sekretariátu
Hlavní činností sekretariátu v roce 2018 bylo zajištění podpory členů Aeroklubu, závodníků a
reprezentantů, reprezentativní zastoupení AeČR na jednotlivým mezinárodních i národních
leteckých akcích a další. V neletovém období se sekretariát zabýval formálními záležitostmi,
jakými jsou zdokonalení a zjednodušení elektronické evidence členů AeČR, vytvoření
strategické koncepce rozvoje Aeroklubu a další. AeČR také pořádal několik seminářů, které
měly přiblížit členským organizacím danou problematiku, usnadnit jejich rozhodování a
nápomoci k realizaci jednotlivých aktivit.
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Evidence členské základny
AeČR má v současné chvíli celkem 110 členských organizací. Níže naleznete porovnání
členské základny v letech 2018 a současnosti.
Porovnání členské základny
31/12/2018
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15/2/2019
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Sekretariát AeČR eviduje jednu žádost o ukončení členství a to PARA FORM Pardubice,
který se již několik let potýká s nedostatkem členů. Naopak o vstup do AeČR zažádal
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Aeroklub Vysočina, který má základnu na letišti v Jihlavě. Jejich žádost je součástí zprávy
Sekretariátu. Počet členů se v roce 2019 navýšil o 41 členů.
FAI – Fédération Aéronautique Internationale
AeČR, jako NAC – National Airsport Controler, spolupracuje v mnoha oblastech
s mezinárodní organizací FAI. AeČR je v tomto ohledu zastřešující organizací také pro
Modelářský svaz a pro LAA. Tato spolupráce pokračovala i v roce 2018.
Soutěže v roce 2018

Akrobacie

Motorová
V září se konalo Mistrovství Evropy v Jindřichově Hradci.
Zde zazářil Martin Šonka, který se stal Mistr Evropy ve Freestylu. V celkovém pořadí
akrobacie se umístil Martin Šonka na 6. místě. Jeho kolega Marek Hyka se umístil na 25.
místě.
Bezmotorová
V srpnu se konalo Mistrovství Světa v bezmotorové akrobacii ve Zbraslavicích. Zde Česká
republika zazářila. Vícemistrem Světa se stal Tomáš Bartoň. Josef Rejent získal bronzovou
medaili. Aleš Ferra získal 6. místo, Lukáš Pařízek 7. místo a David Beneš 8. místo. Česká
republika díky skvělým výsledkům závodníkům získala 1. místo v družstvech.
Plachtění
První velkou soutěží v roce 2018 bylo Mistrovství Světa GRAND PRIX v Chile. Zde se
účastnil Roman Mraček. Bohužel tento rok se mu moc nedařilo a skončil na 16 místě.
Mistrovství Světa v klasickém plachtění bylo podstatně úspěšnější. Jaroslav Tomaňa získal
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bronzovou medaili na mistrovství světa v klubové třídě a družstvo se umístilo na krásném 4.
místě. Uprostřed léta se konalo Mistrovství Světa v těžkých třídách u nás v České republice a
to na letišti v Hosíně. Zde získal bronzovou medaili Petr Tichý a také české družstvo. Závody
pořádané organizačním týmem WGC2018 byly nadmíru úspěšné a to jak z pohledu
organizace tak z pohledu počasí.

Parašutismus
České parašutisty čekalo v létě Mistrovství Světa v disciplíně Canopy Piloting, které hostilo
Polsko. Z pohledu České reprezentace bylo největším úspěchem 8. místo v kategorii týmu.
V individuálních soutěžích se bohužel reprezentantům moc nedařilo. V roce 2018 se také
konalo 2. Mistrovství Světa v disciplíně WingSuit a to u nás v Prostějově. Zde nás
reprezentovali dva závodníci. Jedná se o velmi mladou disciplínu, kde se máme ještě co učit.
Další Mistrovství Světa v parašutistických disciplínách se konalo v Austrálii a to v disciplíně
Freestyle. Zde nás reprezentovala Martina Rydlová a Vendula Harasimová. I zde se jedná o
mladou disciplínu a tomu odpovídaly i výsledky. V klasických disciplínách se letos konalo
Mistrovství Světa v Montaně v Bulharsku. Česká reprezentace mužů, žen a juniorů zde byla
velice úspěšná. Tým ve složení Jiří Gečnuk, Libor Jiroušek, Hynek Tábor, Oldřich Šorf a
Miloslav Kříž dovezla po dlouhých 22 letech do České republiky pohár vítězů v družstvech a
rovnou zlatý double za přesnost přistání i kombinaci družstev. Parašutisté Dukly Prostějov tak
převálcovali konkurenci obrovským náskokem. Po těžkých třech rozskocích si odvezl domů
vysněný titul mistra světa Jiří Gečnuk, zároven získal i stříbrnou medaili v přesnosti přistání.
Bronzovou medaili z individiuální akrobacie za volného pádu vybojoval junior Petr Chládek.
Kvalitní formu potvrdil i armádní mistr světa Oldřich Šorf, když mu těsně uznikla bronozová
medaile a skončil čtvrtý. Hynek Tábor obsadil páté a Libor Jiroušek sedmé místo v celkové
hodnocení. I přesto, že tréninková příprava světových špiček a našeho ženského týmu je
naprosto nesrovnatelná v počtu treninkových skoků, ženy se umístily za čtyřmi ženskými
armádními týmy na krásném 5. místě.

Indoor skydiving
Mistrovství Evropy v Indoor skydingu se konalo v dubnu v Norsku. Obrovskou radost všem
českým fanouškům udělal juniorský dívčí tým HF Cubs, který vybojoval druhé místo
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v kategorii FS 4 -Way Junior. Nenechali se však zahanbit ani kolegové z týmu DW 4, kteří
získali stříbrnou medaili. V kategorie Indoor Freestyle nás reprezentovala Jitka Mančíková,
která získala 8. místo. V kategorii Indoor Freestyle Junior – závodil Tobiáš Chaloupka, který
pro Českou republiku vybojoval 6. místo.

Balonové létání
Sezóna 2018 se stala velmi úspěšnou pro juniorské piloty balónů. Na Mistrovství Světa
v Polském Wloclaweku zvítězil a stal se juniorským mistrem světa Jan Suchý. S Nikolou
Kličkovou pak dokázali získat stříbrnou medaili v celkovém hodnocení družstev.
Seniorskému týmu se dařilo o něco hůře a tak v celkovém hodnocení družstev obdržel David
Línek a Petr Kubíček 11. pozici.

Všeobecné létání
Mistrovství Světa se zúčastnili naši reprezentanti v letecké rally v Dubnici nad Vahom. Toto
Mistrovství Světa bylo velmi úspěšné pro Českou reprezentaci. Na prvním místě a mistry
světa se stala posádka Jonáš Petr a Marek Velát. V družstvech potom Česká republika
obdržela bronzovou medaili.

Zpracovala: Ing. Dagmar Vítovcová

Příloha: Žádost o vstup do AeČR – Aeroklub Vysočina
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Dne 21.1.2019

Aeroklub Vysočina z.s., základna letiště Jihlava, žádá o přijetí za člena Aeroklubu České
republiky.
Náš aeroklub jsme založili jako sdružení přátel letectví a parašutismu v roce 2010. Od té
doby rozvíjíme parašutistickou a leteckou činnost kontinuálně, a současně budujeme a stále
vylepšujeme svoji základnu v prostoru sousedícím s areálem AK Jihlava.
Za uvedenou dobu jsme vybudovali hangár, který slouží současně jako dílna pro výrobu UL
replik historických letadel, budovu manifestu se skladem padáků a klubovým občerstvením,
halu pro balírnu padáků s možností společenského využití, ubytovnu s umývárnami a
sprchami, WC, trenažér, prostor pro kempink včetně přírodního koupacího jezírka, dětského
hřiště, permakulturní zahrádky a kořenové čističky.
Hlavní náplní naší činnosti je základní a sportovní parašutistický výcvik, zajišťujeme rovněž
tandemové seskoky. K dispozici máme letoun AN-2 s vlastní profesionální posádkou.
Výsadkový provoz realizujeme na základě smlouvy s AK Jihlava podle platných předpisů.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem se našich akcí zúčastňují i rodinní příslušníci našich
členů, takže se chystáme podchytit zájem jejich dětí a začít s výcvikem našeho potěru dle
vzoru „Mladých parašutistů“, abychom měli zajištěny pokračovatele. Rovněž bychom rádi
oslovili okolní střední školy a založili zde oddíl mladých parašutistů pro děti od 15let již pod
hlavičkou AeČR. Naším dalším záměrem je zapojení se do pořádání soutěží a závodů v
našem areálu.
Aeroklubům, které mají pro seskoky jen letouny L-60, můžeme nabídnout zapůjčení AN-2
včetně posádky a přeletů (po vzájemné dohodě a kalkulaci nákladů), případně jejich seskoky
na našem letišti, aby se jejich členové mohli věnovat i seskokům z výšek nad dva tisíce metrů.
O přijetí do Aeroklubu České republiky žádáme z toho důvodu, že naši sportovní parašutisté,
kteří využívají i větrného tunelu a školení v zahraničí, by se rádi zapojili do soutěží a akcí
parašutistického odboru Aeroklubu ČR se všemi právy, možnostmi a povinnostmi regulérních
členů. Dalším důvodem je pořádání parašutistických soutěží v našem paracentru a výcvik
mladé generace našich pokračovatelů.
Radka Svobodová
předseda AK Vysočina
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