
 Poslední Juniorské mistrovství v ČSR  před 20 lety. 
 
   Závody juniorů  v prehistorické době se konaly na monotypu L 13 Blaník. Protože se za 
těch dvacet let spousta věcí změnila, chtěl bych trochu zavzpomínat a připomenout historii 
juniorských mistrovství v Čechách z dob našeho mládí. Juniorky se v letošním roce konají ve 
Dvoře Králové, kde jsem se v roce 1987 nominoval z Krajského přeboru na mistrovství 
juniorů České socialistické republiky, konané na letišti v Brně Medlánkách ve dnech 18.6.- 
2.7.1988. Jak se můžete přesvědčit ve statistice, junioři se letos oprávněně vrací na letiště ve 
Dvoře Králové již po několikáté. Jen v době socialismu z devíti závodů probíhaly čtyřikrát ve 
Dvoře Králové. 

 
Grid a stojánka závodních strojů v Medlánkách 1988. 

 

 
 
 
   Samostatné závody juniorů ČSR začaly v roce 1974 v Hosíně, které vyhrál Karel Kopáč 
(dnes Letecká škola Vrchlabí) a získal poprvé putovní pohár pro vítěze. Rok 1975 pokračují 
Juniorky v Příbrami s vítězem Josefem Marksem. 1976 ve Dvoře Králové vítězí Josef Lukeš a 
tamtéž v roce 1978 B.Holešínský. Juniorky od roku 1976 až do Sametové revoluce probíhají 
v dvouletém cyklu. Rok 1980 v Rakovníku vyhrává Petr Hotový. Opět Dvůr Králové v roce 
1982 a vítěz Antonín Paseka. 1984 tamtéž Jura Kupec z Mediánek. V roce 1986 velmi 
úspěšné mistrovství na Rané vyhrává Ivan Hodan ze Zbraslavic. V roce 1988 se Ivanovi 
nepodařilo obhájit titul v Brně Medlánkách a po pěti bodovaných disciplínách zvítězil 
Antonín Teichmann z AK Nové Město nad Metují. Určitě existují přesné výsledkové listiny 
z těchto všech ročníků, předpokládám u Vráti Orlity, ale to není náplní mé vzpomínky. 



 
Michal Taufer, Josef Horáček a Ivan Hodan. 

 
 
    Poslední Mistrovství ČSR juniorů se konalo v roce 1988 v Brně Medlánkách a věřím, že 
součastní čtyřicátníci, kteří se tenkrát těchto závodů zúčastnili si rádi vzpomenou. Když se 
podíváte na startovní pole těchto závodů, zjistíte, že většina kluků u plachtění zůstala a patří 
mezi přední plachtaře v Čechách. Tenkrát nám bylo kolem 25 let. Sešla se výborná parta, 
spolu s Brněnskými pomocníky. Pomáhali nám a u baru obsluhovali Ivan a Radka Filakovští. 
Do pole pro nás jezdil Michal Šťastný a závodům veleli pánové Zavřel a Lodes. Bazén po 
Němcích byl neustále v permanenci. Ve dnech neletových jsme poznali  Brněnský 
automobilový okruh, přehradu a ZOO pod letištěm. Atmosféra  a parta těchto závodů byla tak 
výborná, že ještě po 20 letech na ně rádi vzpomínáme, když se někde na letišti s pamětníky 
sejdeme.  

 
Závodníci u bazénu. 



 
Briefing na ploše. 

    
 
Za 14 dní závodů se letělo 7 disciplín a z toho 5  bodovaných. Poslední dvě disciplíny přes 
200 km. Létalo se na pevné OB a ty se fotografovaly. Vy mladší si to už ani neumíte 
představit, s Blaníkem a přesně za OB do sektoru na focení. Žádná elektronika nebyla, pouze 
mapa a neznámý terén Jižní Moravy a Vrchoviny. Někdy byla taková dohlednost, že jsme 
létali podle kompasu. Kouzelné jsou v Medlánkách dokluzy. Většinou se dolétávalo přes 
přehradu a pokud to vychází akorát, není to nic příjemného. Kopec před letištěm jsem jednou 
nepřeletěl a přistál 3 km od letiště u přehrady. Poslední dokluz z tratě 226,9 km jsme letěli ve 
skupině od Vyškova proti slunci přes město.Věděl jsem, že Ivan Hodan přistál v poli a pokud 
doletím, vyhraji.Zhruba 10 Blaníků klouže v podvečer podle mapy na Medlánky. Ivana vzala 
z Pole ,,Vrána“ a v poli Blaníků si mě našel a přiletěl gratulovat. Seřadili jsme se do průletu a 
já jako poslední proletěl páskou. Byla to nádherná tečka těchto závodů.Všechno dobře 
dopadlo a putovní pohár byl předán. 

 
Miloš Pajr, spolu jsme za letu spolupracovali. 



 
Putovní pohár je broušená váza, kterou jsem se snažil v roce 1990 předat Českému  
Aeroklubu, prostřednictvím Krajského aeroklubu v Hořicích, aby mohla váza putovat dále 
mezi juniory. Bohužel je na ní vyryto slovo socialistický a tak ji už na další juniorky nikdo 
nechtěl. Dodneška je u mě v obýváku na čestném místě. 

 
Autor článku před 20 lety. 

 
A jak to v roce 1988 dopadlo a kdo se těchto závodů zúčastnil? Omlouvám se, že někde 
nejsou křestní jména, ale bohužel nejsou ani ve výsledkové listině. 
 
1. Antonín Teichmann  AK Nové Město 
2. Ivan Hodan               AK Zbraslavice 
3.  Jiří  Němec              AK Tábor    
4.          Fiala                 AK Bubovice 
5.          Vlk                   AK Liberec 
6. Jaroslav Potměšil      AK Benešov 
7. Miloš Pajr                 AK Jičín 
8.           Kučera            AK Chotěboř 
9. Miloš Ramert           AK Benešov 
10.Josef Bušek             AK Hosín 
11.Roman Lanzendorf  AK Letkov 
12.Michal Taufer          AK Podhořany 
13.Josef Horáček          AK Dvůr Králové n.L. 
 
A mimo soutěž Mireček Burian z AK Křižanov a Ondřej Mišovič z AK Chomutov. 
 
Chci tímto vzpomenout kamaráda Ivana Hodana, který už našem plachtařském nebi není. 
Ivane, je mě moc líto, že nestárneš s máma. 
Tonda Teichmann 
AK Hronov 


