
TT radici se podařilo členům Aeroklubu 
Frýdlant n. O. obnovit po dlouhých 
dvaceti létech, kdy se v roce 2008 

uskutečnil první ročník plachtařské soutě-
že FL. Tato soutěž konaná vždy první týden let-
ních prázdnin se od té doby natrvalo zařadila 
do kalendáře závodů v rámci České republiky. 
Organizační tým se v roce 2012 rozhodl 
přidat ke klasické plachtařské soutěži samo-

Sailplane Grand PrixSailplane Grand Prix
ve Frýdlantě - poprvé v ČR!

Letiště Frýdlant nad Ostravicí je svou polohou doslova předurčeno k plachtění a již od počát-
ku vzniku Aeroklubu Frýdlant n. O. byli plachtaři významnou hybnou skupinou nejen v rámci 
aeroklubu samotného, ale i při výcviku nových pilotů a plnění podmínek odznaků FAI. K vý-
konnostnímu a soutěžnímu plachtění tak byl už jen krůček. V 80. létech byly na letišti Frýdlant 
pravidelně organizovány Krajské plachtařské závody. Naposledy v roce 1988, kdy se jich 
zúčastnil mimo jiné i Petr Krejčiřík, dnešní reprezentační trenér plachtařského družstva ČR. 

Pravidla Sailplane Grand Prix
Cílem závodů Sailplane Grand Prix je představení plachtařského 
závodění v té nejjednodušší a nejsrozumitelnější formě. Obdobně, 
jako když běžci vyběhnou na trať v jeden okamžik a první v cíli je 
vítěz, jsou koncipovaná i pravidla soutěže SGP. Celý závod se tak 
stává zajímavým i pro širokou laickou veřejnost.
Protože se na trať vydávají současně všechny soutěžní větroně, je 
jejich maximální počet omezen na dvacet. Ty jsou postupně vyvle-
čeny do vzduchu a krouží dle stanovených pravidel před startovní 
páskou podobně jako koně před Velkou pardubickou. 
Výška, ve které smí větroň protnout startovní pásku a odletět 
na trať, je omezena a liší se podle lokality, ve které se závod ode-
hrává. Maximální rychlost letu při průletu startovní páskou je však 
stanovena pevně, a to na hodnotu 170 km/h. 
Všichni závodníci jsou po odpoutání se od vlečného letounu monitoro-
váni pomocí trackingu ředitelem závodu. Pokud je většina větroňů v dos-
tatečné výšce a vývoj počasí dovoluje odlet na trať, oznámí ředitel závo-
du na příslušné frekvenci přesný čas otevření startovní pásky. Soutěžící 
se na základě této informace snaží dostat se před pásku do optimální 

výšky a netrpělivě vyčkávají na čas startu. Celá startovní procedura 
v sobě ukrývá ještě další zvláštnosti. Například 5 minut před otevře-
ním startovní pásky je větroňům zakázáno kroužit doprava a 1 minutu 
před startovním odletem na trať musí být větroně v tzv. startovním 
prostoru a být připraveny protnout startovní pásku a odletět na trať.
Startovní napětí graduje v momentě, kdy se do rádia ozve poslední 
odpočítávací sekvence „10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Go!”. V případě 
soutěže Adrenalin Grand Prix ve Frýdlantě je po vzoru fi lmu Vítězná 
křídla toto odpočítávání doplněno hláškou „Doleťte až na pobřeží, 
doleťte až na pobřeží!“.
Všechny větroně musí proletět celou trať, která je defi nována tzv. otoč-
nými body. Dosažení otočného bodu je považováno za platné, pokud 
se větroň dostane do blízkosti menší než 500 metrů od daného 
bodu. Odborně je tento prostor nazván cylindrem a může být rov-
něž omezen výškově, což závod pro diváky rozhodně zatraktivňuje.
Cílem musí větroň proletět buďto přímým letem anebo musí pro-
tnout cílovou páskou na zemi uprostřed letiště. Pokud se zastaví 
před touto čarou, změří se vzdálenost trupu větroně od pásky a pi-
lot je dle pravidel časově penalizován.

JIŘÍ PĚLUCHA
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statný závod ve formátu Grand Prix. Název 
Adrenalin Grand Prix určitě věrně vystihuje 
pocity soutěžících, kteří se „křídlo na křídlo” 
prohánějí kolem beskydských vrcholů. Tento 
rok se uskuteční již čtvrtý ročník a je tradič-
ně pořádán v klubové třídě zejména proto, 
aby umožnil co nejširšímu okruhu plachtařů 
vyzkoušet si velmi atraktivní způsob plach-
tařského zápolení. Byť se zdá, že myšlenka 
regatového startu je v plachtařském světě 
nová, fi lm Vítězná křídla dokazuje, že již v pa-
desátých létech minulého století se stejnou 
myšlenkou plachtaři a fi lmaři u nás nechali 
inspirovat. Mimochodem se tento fi lm stal 
kultovním snímkem závodů Adrenalin Grand 
Prix a je již tradičně v průběhu závodů během 
jednoho z večerů promítán.
Prvotní ostych a nervozitu při pořádání zá-
vodů postupně nahradily zkušenosti a sílilo 
sebevědomí. Členové organizačního týmu 
začali snít a diskutovat o velkém závodu. 
Počátkem roku 2014 přišla chvíle, na kte-
rou čekali. Plachtařská komise FAI hledala 
pořadatele jednoho ze sedmi kvalifi kačních 
závodů světové série Sailplane Grand Prix 
2015. Mezi členy organizačního týmu pro-
běhla rychlá výměna názorů, několik e-mailů 
a telefonních hovorů… Bylo rozhodnuto! 
Jdeme do toho! Bryskně jsme vyplnili a ode-
slali přihlášku. Během několika dnů jsme 
měli odpověď. Historicky poprvé bude v Čes-
ké republice k vidění kvalifi kační závod SGP! 
V návaznosti na přidělení kvalifi kačního zá-
vodu jsme vyhlásili nejbližší ročník Adrenalin 
Grand Prix 2014 jako předzávod kvalifi kač-
ního závodu a začali jsme s přípravou. 
Kouzlo atraktivity soutěží Grand Prix tkví jed-
nak v přímém srovnání soutěžících a jednak 
v přenosu aktuální polohy jednotlivých vět-
roňů v reálném čase na zem (tzv. tracking), 
kdy jsou polohy zobrazeny v uživatelsky 
srozumitelné formě divákům. Od pořádání 
prvního ročníku Adrenalin Grand Prix jsme 
se s problémem trackingu potýkali. Prvotní 
myšlenky na pronájem již odzkoušených za-
řízení vystřídal pokus využít rádiový přenos 
v amatérském pásmu. Po zahlcení amatérské 
rádiové frekvence během závodů jsme zjis-
tili, že tudy cesta rovněž nevede a rozhodli 
jsme se pro vývoji vlastního systému. Ten 
využívá sítě mobilních operátorů GSM. Celý 

systém dostal název Adrenalin tracking (Jak 
taky ve Frýdlantu jinak, že?). Pro účely kvali-
fi kačního závodu SGP bude systém Adrena-
lin trackingu hardwarově i softwarově vylep-
šen a věříme, že přinese divákům napínavou 
podívanou. ■

Typy větroňů na SGP ve Frýdlantě

Německý větroň ASG 29 z dílny Alexander Schleicher je v současnosti dominující typ 
v  osmnáctimetrové třídě. Jeho obliba je zřejmá při pohledu na výsledkovou listinu pos-
ledního světového šampionátu v polském Lešně, mezi nejlepšími patnácti větroni bylo 
osm typů ASG 29, včetně větroně mistra světa. Větroň může pojmout až 170 litrů vodní 
přítěže do křídel a může být vybaven ještě 35litrovou nádrží v trupu. Celkem 205 litrů 
umožňuje pilotovi volit mezi nízkým a vysokým plošným zatížením. Klouzavost - 1:53

Plachtařův splněný sen - tak by se dal stručně charakterizovat větroň KKB-18. Ten si sami na-
vrhli a v dílně postavili plachtaři Kusbach a Bartoník, s pomocí leteckého mechanika pana Koto-
lána. Větroň KKB-18 je charakteristický svým elegantním tvarem výškového kormidla, ale také 
prostornou kabinou pro plachtaře - dlouhány. Malá zajímavost: jeden ze tří vyrobených kusů to-
hoto typu větroně má podvozek z vyřazeného frýdlantského větroně VSO-10. Klouzavost - 1:47

ASG 29

KKB-18

Ventus 2cx FES / LAK-17 FES JS-1 Revelation

Dva věroně konkurenční konstrukční školy 
avšak s něčím společným. Tím je tzv. FES 
pohon - elektromotor umístěný v přední 
části větroně. Tah zajišťuje sklopná vrtule, 
tvarově přizpůsobena trupu. Akumulátory 
jsou umístěny v trupu za křídly. Hlavní vý-
hodou FES instalace je prakticky okamži-
tý tah motoru v případě potřeby. Určitým 
omezením je v současnosti dostupná ka-
pacita akumulátorů, ale to je vše otázkou 
kompromisů. Klouzavost obou větroňů 
dosahuje hodnoty 1:50 (sklopená vrtule 
v přídi ubírá na klouzavosti zhruba 2 %)

Novinka na poli soutěžních osmnáctimet-
rových větroňů, která se zrodila v dílnách 
bratrů Jonkerových v Jihoafrické Republice. 
Protože větroň vyvíjeli špičkoví piloti se 
znalostí potřeb a požadavků na výkonný 
typ, z pohledu pilota je létání s JS-1 ne-
uvěřitelně příjemné a nezáludné. Větroň 
JS-1 Revelation, úspěšně konkuruje němec-
kému typu ASG 29 a začíná se stále více 
objevovat ve startovním poli při soutěžích 
na mistrovstvích světa a Evropy. Při soutěži 
ve Frýdlantu na tomto typu bude létat i čes-
ký plachtař Petr Pánek. Klouzavost - 1:53
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Jaký byl váš záměr při zakládání takové-
hoto formátu soutěže? Byla tam i touha 
dostat plachtění na olympiádu anebo jen 
vytvořit nový, ale populární styl soutěže?
Cílem Sailplane Grand Prix bylo vytvořit leh-
ce srozumitelnou mezinárodní soutěž, která 
bude sloužit k propagaci plachtění po celém 
světě. Kvalifi kační závody mají pomoci jed-
notlivým národním aeroklubům propagovat 
plachtění v jejich zemi. Nikdy jsme neočeká-
vali, že se Sailplane Grand Prix stane olympij-
ským sportem, jde nám spíše o to, aby bylo 
SGP stejně populární jako například význam-
né závody plachetnic.
Když si vzpomenete na první ročník GP 
v St. Auban. Jak moc se první fi nále liši-
lo od fi nálového závodu např. v Sisteron 
2014 po stránce organizační, mediální 
apod. Došlo během této doby k nárůstu 
zájmu u diváků?
Po stránce organizační žádné velké rozdíly ne-
jsou, ale z hlediska zájmu diváků došlo k velké-
mu nárůstu. Z několika stovek diváků prvního 
fi nále jsme se dostali až na 25 000 diváků, 
kteří sledovali internetové stránky fi nále 2014. 
V současné době sleduje průměrně živý přenos 
trackingu přes 4000 online diváků. Snažíme se 
fanoušky oslovit také přes sociální sítě.
Účastníte se aktivně některých kvalifi kač-
ních závodů nebo jen fi nálového závodu?
Byl jsem ředitelem fi nálového závodu v Sis-
teron a také kvalifi kačního závodu na letiš-
ti La Cerdanya ve Španělsku 2014. Jel jsem 
do Španělska vzhledem k tomu, že znám ta-
mější letiště a okolí, a tak jsem mohl pomoci 
místním, kteří neměli dostatek zkušeností 
s organizováním takové soutěže jako je SGP. 
Chtěl jsem rovněž získat zkušenost při spolu-
práci s místními médii z pohledu organizáto-
ra kvalifi kačního závodu a při té příležitosti 
jsme si vyzkoušeli nové možnosti využití mé-
dií během závodu. 

Vyskytly se v průběhu pořádání závodů 
takové potíže, které by ohrožovaly prů-
běh soutěže, resp. bylo ohroženo její 
pokračování, jako například nedostatek 
nabídek pro jednotlivá kvalifi kační kola?
Zatím se nám takové potíže vyhnuly, i když 
čas od času upravujeme pravidla SGP anebo 
místních propozic, jako například po tragické 
nehodě při fi nále SGP na Novém Zélandu. 
Opravdu se velmi snažíme, aby závody byly 
tak bezpečné, jak to jen jde. Co se týče na-
bídek, máme teď více přihlášek na organi-
zování kvalifi kačních kol, než jich můžeme 
přidělit. Tato situace vyžaduje určité úpravy 
do dalších let.
Čím se v organizačním týmu řídíte při 
výběru organizátora fi nálního závodu, 
(lokalita, kontinent, zkušenost s kvalifi -
kačními koly GP)?

Lokalita je velice důležitá, je skvělé vidět SGP 
závody na nejrůznějších místech. Závody se 
snažíme spravedlivě rozdělit mezi místa, kde 
je plachtění populární a místa, které z pořá-
dání soutěže SGP mohou mít prospěch v rám-
ci dané země. Například Chile nabídlo nejen 
nádherné scenérie a výbornou organizaci, ale 
vybraný klub navíc dokázal skvěle propago-
vat a medializovat závod SGP. Horské pro-
středí Chile je určitě vizuálně zajímavější, než 
rovinatá krajina jinde, ale pro mě je Grand 
Prix hlavně o pilotech a jejich umění a z to-
hoto pohledu nám rovinatá krajina umožňuje 
soustředit se zejména na závod samotný.
Jak velký je organizační tým seriálu GP 
a jak probíhá komunikace a týmová prá-
ce mezi vámi.
Organizační tým není stále kompletní a chy-
bí nám zejména lidé se zaměřením na zpra-
vodajství a spolupráci s médii. Organizační 
stránka samotné soutěže je relativně snad-
ná, závodů SGP se účastní pouze 20 závod-
níků a dobrému řediteli stačí dva lidé, kteří 
mu pomohou. Jeden vyhodnocuje výsledky 
a druhý pomáhá s provozními záležitostmi. 
Ve Španělsku jsme soutěž zvládli ve dvou li-
dech plus jeden člověk, který měl na starost 
provozní organizaci na letišti. Protože cílem 
závodů SGP je oslovit co největší publikum, 
soustředíme se nyní na vybudování mediální-
ho týmu. Příští fi nále v italském Varese bude 
mít na starosti čtyřčlenný tým, který zajistí jak 
základní organizaci závodů, tak medializaci.
Jak jste začal plachtit, co osobní plach-
tařské úspěchy?
Začal jsem létat ve Velké Británii, když mi 
bylo 16 let. Ve 23 létech jsem začal pracovat 
v Britské Plachtařské Asociaci jako instruktor. 
Po sedmi létech instruktořiny jsem se stal ve-
doucím instruktorem a manažerem v Booker 
Gliding Club, v klubu, který se nachází ne-
daleko Londýna. Po sedmi létech práce pro 
Booker Gliding Club jsem se svou ženou Gilli-
an založil European Soaring Club. Tento klub 
se věnoval organizaci létání v místech, kam 
se člověk tak snadno nedostal. Organizovali 
jsme plachtění pro zájemce v mnoha zemích, 
včetně Jižní Afriky ne bo Španělska. Vedl jsem 
také kurzy pro závodní plachtaře na Novém 
Zélandu, USA a v mnoha zemích Evropy.
Vyhrál jsem mistrovství světa v Austrálii 
v roce 1987 v 15metrové třídě a získal jsem 
bronz ve volné třídě na mistrovství světa 
ve Švédsku v roce 1993. Tam jsem létal se 
svou ženou v ASH 25. Nejzajímavější soutěž, 
které jsem se účastnil, bylo mistrovství světa 
1995 na Novém Zélandu, kde jsem ve stan-
dardní třídě získal stříbro.
Děkujeme za rozhovor a hodně štěstí 
a úspěchů vám i sérii závodů SGP.

S Brianem Spreckleym korespondenčně 
hovořili Jiří Pělucha a Rostislav Stryk

Brian Spreckley zakladatel Sailplane Grand Prix
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Jak jste se dostal k plachtění?
Chodíval jsem v Hořovicích na koupaliště 
a strašně se mi líbilo, když nade mnou krou-
žily větroně. Vždycky jsem se snažil být v ně-
čem nejlepší. Hrál jsem na lesní roh, závodně 
plaval, ale až plachtařina byla to pravé.
Vzpomenete si na svůj první přelet a na 
své první pole?
Na svůj první přelet a ani na své první pole si 
bohužel nevzpomínám, ale na své první roz-
bité letadlo velmi živě… 
Máte z plachtění nějaký kuriózní zážitek?
Nevím, jestli kuriózní, ale když jsem létal v Ra-
kovníku, tak se mi jednou bohužel povedlo na-
razit s „Vosou“ do hangáru a urazit obě křídla.
Jak velkou roli hraje u vašich přeletů psy-
chika, stává se vám, že nadějně rozjetý zá-
vod pokazíte špatným rozhodnutím v zá-
věrečné fázi závodů?
Každý přelet se rozhoduje dobrými a špatný-
mi rozhodnutími! A zásada je dělat špatných 
rozhodnutí co nejméně.
Máte raději létání v termice nebo ve vlně?
V termice. Létání ve vlně se mi zdá velmi statické.
A co v termice na Vysočině nebo nad 
horami?
To už je těžší, ale asi na Vysočině, tam jsem 
přece jen doma!

Jak se vám daří skloubit osobní život s lé-
táním?
Skvěle. Mám obrovské štěstí, že moje přítel-
kyně velmi fandí létání. Sama je motorový 
pilot a doprovází mě na každé závody. Co se 
týká práce, tak to je složitější, ale také jde 
vše zvládat.
Zažil jste již několik kvalifi kačních závo-
dů a v minulém roce i světové fi nále, kde 

jste se umístil na 7. místě. Jak hodnotíte 
fi nálový závod v Sisteronu? 
Finále Grand Prix v Sisteronu bylo velmi 
pečlivě a profesionálně připraveno. Bylo 
znát, že organizátoři se snaží o rozšíření 
podvědomí nejen plachtění, ale i samotné-
ho Grand Prix. Co se týká tratí, měly svojí 
specifi ckou náročnost odpovídající regionu 
francouzských Alp, ale na neznalost místní-
ho terénu se nemůžeme vymlouvat. Co se 
týče českých výsledků, nebyly to jedny z na-
šich nejlepších závodů.
Projevuje se v závodě větší rivalita mezi 
plachtaři nebo to je, jak je vidět z video se-
střihů ze Sisteronu, pořád o skupině dobře 
naladěných plachtařů, kteří létají pro radost, 
a jen aby se neřeklo, si zazávodí o titul?
Jak řekl jeden nejmenovaný plachtař: „Boj 
začíná již na zemi!” Takže co vypadá z videí 

jako idyla, to se mění ve vzduchu v boj o kaž-
dý metr. O tom však Grand Prix je.
Jaké je závodní myšlení při létání Grand 
Prix? V klasických disciplínách si každý 
rozhoduje, kdy odejde na trať, zde mu-
síte startovat všichni ve stejný okamžik 
a fi nálové dokluzy jsou často o tom, kdo 
vydrží s nervy. Vyhovuje vám tento, řek-
něme ofensivnější styl létání?
Každému vyhovuje ten styl disciplíny, ve 
kterém vyhrává. Ale principiálně lze říci, že 
Grand Prix je spravedlivější a lépe vypoví-
dá o kvalitách pilota. Co si nevybojujete, to 
nemáte!
Podařilo se vám kvalifi kovat v letošním 
dějišti fi nále GP. Vnímáte to jako výhodu 
a jaké máte ambice?
V Grand Prix nejde o nic jiného než vyhrát, 
takže mé ambice jsou jasné! Varese je velmi 
specifi cký terén na úpatí Alp, kde plachtařsky 
mrtvý vzduch získává první energii z předhů-
ří a jeho energie, v porovnání s energií stou-
pání francouzských Alp, je o poznání nižší. 
Proto moji kvalifi kaci v dějišti fi nále určitě 
jako výhodu vnímám.

S Romanem Mračkem 
hovořil Jiří Pělucha

Roman Mraček - český plachtař ve fi nále Grand Prix

Roman Mraček v číslech
Aeroklub: Plzeň - Letkov
Narození: 1980
Plachtařská přezdívka: Mračoun
Počet letových hodin: 2800
Počet km: 100 000
Umístění (významné národní, evropské 
šampionáty):
PMČRj: 1. 2005, 2. 2003
PMČR: 1. 2005, 2007, 2012, 2. 2009
PMSR: 1. 2006
EGC: 1. 2013, 2. 2007, 2009, 3. 2013
WGC: 3. 2013
WGCj: 3. 2005 
GP: 7. 2014
(PMČRj: mistrovství ČR juniorů, PMČR: 
mistrovství ČR, PMSR: mistrovství SR, 
EGC: mistrovství Evropy, WGC: mistrov-
ství světa, WGCJ: mistrovství světa juni-
orů, GP: Grand Prix)
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