Zápis z jednání
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 2/2019
konaného dne 29. 5. 2019
Přítomni:
1. Svoboda Čestmír (místopředseda)

5. Žák Petr

2. Řezníčková Ludmila (předsedkyně)

6. Limon Martin

3. Forst Vlastimil

7. Fink Karel

4. Vaňková Magda

8. Kastner Milan (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Wolker Roman

5. Stejskal Zbyněk

2. Nováková Hotařová Jana

6. Skočdopole Jindřich

3. Fenárová Magda

7. Burda Jan

4. Procházka Radek

8. Zemanová Kateřina

Program:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu; (Mgr. Ludmila Řezníčková);
3. Zhodnocení ankety Sportovec Kraje Vysočina, (Ing. Zdeněk Beneš);
4. Informace o stavu příprav ODM 2019 - 2020, (Ing. Zdeněk Beneš);
5. Informace o činnosti Aeroklubu Přibyslav, (Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Starý);
a. Historie a současnost letiště Přibyslav (uživatelé, správa a rozvoj letiště, výcvik pilotů,
pořádání soutěží, práce s mládeží),
b. Využití leště pro veřejnost a další úlohy letiště Přibyslav, služba Rádio, JZS,
c. Principy sportovního létání, sportovní činnost a výsledky,
d. Financování provozu letiště, sportovní činnosti Aeroklubu, výcviku, tréninků,
pořádaných soutěží a účasti na soutěžích.
6. Diskuze, různé;
7. Závěr.
a. Po zasedání bude následovat prohlídka areálu aeroklubu
b. Ukázky leteckého provozu, podle počasí a zájmu
(vzlety kluzáku navijákem, aero vlekem; motorová a ultralehká letadla; paragliding za aktivní účasti členů sportovní komise, ukončení podle zájmu, cca 19:00).
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1. Zahájení
Ludmila Řezníčková, předsedkyně Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina (dále jen
„Ksvč“) přivítala všechny přítomné a zahájila jednání. Dle počtu přítomných členů konstatovala,
že Ksvč není usnášeníschopná.
2. Schválení programu a zápisu
Předsedkyně přednesla návrh programu jednání, který byl 7 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 7 hlasy schválen.
3. Zhodnocení ankety Sportovec Kraje Vysočina
Milan Kastner seznámil členy komise s výsledky ankety Sportovec Kraje Vysočina. Cílem je
zviditelnit mimořádné sportovní výkony a úspěchy sportovců z Vysočiny za rok 2018. Sportovní
kluby, svazy a organizace mohly nominovat své favority v odborné části ankety do konce ledna
2019. Od 6. února mohla své hlasy pro nej sportovce nebo kolektivy zasílat také veřejnost.
Hlasování probíhalo prostřednictvím elektronického formuláře. O jednotlivých nominacích
rozhodovala odborná komise složená z odborníků i sportovních osobností regionu.
Slavnostní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců Kraje Vysočina pro rok 2018 se
uskutečnil 11. dubna 2019 v Pelhřimově. Celkem bylo v rámci hodnocení sportovních výkonů
posuzováno 93 sportovců. Ve veřejné anketě se na internetových stránkách objevilo 75 jmen.
2238 hlasujících zvolilo jako nejoblíbenějších sportovkyni charismatickou Pavlínu Havlenovou,
která se věnuje požárnímu sportu, a v kolektivech si veřejnost získaly Mažoretky Telč. Mezi
sportovními výkony mužů porota nejvýše hodnotila automobilového závodníka rally Martina
Prokopa z Jipocar Racing Team.
Členové komise pro sport a volný čas velice kladně zhodnotili průběh slavnostního večera a
vyjádřili poděkování všem zúčastněným.
4. Informace o stavu příprav ODM 2019 - 2020
Milan Kastner podal informace o stavu příprav LODM v Liberci. V současné době probíhá sběr
akreditací. Svou účast na Hrách potvrdilo všech čtrnáct krajů, které vyšlou celkem 4.133
reprezentantů. Ti se utkají o své první olympijské medaile v 18 sportech. Vedle tradičních, jako
je atletika, plavání, volejbal či fotbal, budou mít mladí závodníci nově možnost soutěžit také v
judu, sportovním lezení, letním biatlonu nebo v umělecké disciplíně – street art.
Dále informoval o přípravě na ZODM v Karlovarském kraji. Hry se uskuteční od 19. 1. 2020 do
24. 1. 2020. Maximální počet účastníků je stanoven na 135 z toho 101 sportovců, 31 trenérů a
servismanů a 3 vedoucí výpravy v celkem 12-ti disciplínách.
5. Informace o činnosti Aeroklubu Přibyslav
Vlastimil Forst seznámil přítomné členy komise formou powerpointové prezentace s činností
Aerobklubu Přibyslav. Letiště bylo založeno v roce 1932 jako zabezpečovací (nouzové) letiště.
Začátky letecké činnosti v Přibyslavi se datují rokem 1933, kdy byla několika pokrokovými, pro
letectví zapálenými občany města založena odbočka Masarykovy letecké ligy. Přičiněním a
hlavně obětavostí tehdejších 55 členů se podařilo získat kluzák Zlín V., později i větroň “Šedý
vlk”. V létě v roce 1945 byla ustavena odbočka Českého národního Aeroklubu. V roce 1947 se z
Ministerstva dopravy vyčlenila Letecko-technická správa jako samostatný útvar. V Přibyslavi byl
vytvořen sklad leteckého materiálu Letecko-technické správy Ministerstva dopravy. Letadla
docházela do skladu buď vlakem rozložená, nebo se přepravovala na transportním podvozku a
nebo přímo z továren přelétávala ve vleku za motorovým letadlem. Všechny práce spojené s
provozem a vedením skladu vykonávali členové Aeroklubu zdarma. V roce 1989 proběhla
transformace aeroklubů, vznikají místní aerokluby. Aeroklub v současné době čítá 103 členů,
z toho 48 aktivních pilotů, ve čtyřech odbornostech. V aeroklubu jsou členové z Přibyslavi,
Žďáru, Havlíčkova Brodu, Prahy a Jihlavy. Aeroklub provádí pro veřejnost rekreační lety jak
motorovými tak bezmotorovými letadly, Ull letouny, Motorovými tandemovými padáky. Letiště
Přibyslav je technicky vybaveno heliportem a organizačně připraveno poskytnout zázemí pro
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denní i noční sekundární zásahy LZS. Letiště slouží jako záložní pro všeobecné letectví při
zhoršení počasí a také je záložní pro vrtulníkový provoz ČS armády a vojsk NATO.
6. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 11. září 2019 od 14.00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
7. Závěr
Po ukončení jednání následovala prohlídka areálu Aeroklubu.
Ludmila Řezníčková poděkovala přítomným za aktivní účast a ukončila jednání.

Mgr. Ludmila Řezníčková
předsedkyně Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Ing. Milan Kastner
tajemník Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová 4. června 2019
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