
Klára Teichmannová, dvojnásobná Mistryně České republiky 2013 v bezmotorovém létání na  
prvních letošních závodech. 

Trutnovačka, létající na letišti ve Velkém Poříčí -  Aeroklubu Hronov, se zúčastnila na Velikonoce 
prestižního,  mezinárodního závodu Pribinacup na Slovensku v Nitře, kam jela úřadující juniorská i 
seniorská Mistryně v klubové třídě za rok 2013 sbírat mezinárodní zkušenosti. V tomto závodě 
startovalo celkem 118 kluzáků ve čtyřech třídách. Z 35 kluzáků klubové třídy Klára skončila na 
pěkném osmém místě při létání ve skupině s reprezentantem Ivanem Novákem z AK Ústí nad 
Orlicí, který si vzal Kláru pod patronát a za letu ji předával své dlouholeté zkušenosti. Svůj účel 
tento tréninkový závod splnil. Klára získala zkušenost s velkým počtem kluzáků, startujících 
z jednoho letiště, kroužení před odletem a hlavně směsice řečí z celé Evropy i navázání kontaktu 
s pilotem z Austrálie. Veškerá komunikace probíhala anglicky. Celkem se do vzduchu v termínu 
od 19.4 do 26.4.2014  dostala šestkrát a z toho se tři disciplíny bodovaly. Ve dvou kategoriích se 
na prvních třech místech umístili čeští piloti v konkurenci pilotů z celé Evropy. Za Českou 
republiku zde závodila část reprezentačního družstva včetně jejího trenéra Petra Krejčiříka. 

Klára je členkou reprezentačního výběru ČR v bezmotorovém létání. V letošním roce nejsou 
Mezinárodní mistrovství v bezmotorovém létání v kategorii žen a juniorů. Ale i tento rok je důležitý. 
Cílem je udržet se v reprezentačním výběru a nominovat se pro rok 2015 do reprezentačního 
družstva žen a juniorů. V roce 2015 se konají v obou kategoriích Mistrovství světa. Tyto se 
pořádají v dvouletém cyklu a v roce 2017 se bude konat Mistrovství světa žen v České republice 
na letišti ve Zbraslavicích. 

Klára se letos o prázdninách zúčastní dvou vrcholných soutěží, a to Plachtařského mistrovství 
České republiky juniorů, které proběhne v termínu 13.7. – 25.7.2014 na jejím domácím letišti 
Aeroklubu Hronov ve Velkém Poříčí. Ke konci srpna proběhne Mistrovství České republiky 
v Českých Budějovicích. Na obou akcích bude Klára obhajovat titul Mistryně. 

Fanděte s námi mladé pilotce. 

Stránky závodů: http://www.pribinacup.sk/2014/  

                           http://www.gliding.cz/souteze/2014/pmcr_j/  

                           http://www.gliding.cz/souteze/2014/pmcr/  



 

 



 

 


