Z NÌMECKÉ PLACHTAØSKÉ HISTORIE
V roce 1930 existoval pouze Nìmecký letecký svaz – Deutscher Luftfahrt Verband, celkem poklidná
organizace, odpovídající našim aeroklubùm i plachtovým odboèkám MLL. V bøeznu 1933 z rozhodnutí
A. Hitlera byly všechny odboèky slouèeny pod jednotný Nìmecký letecký sportovní svaz (stejná zkratka
DLV – Deutscher Luftsport Verband), ale s pøísnì vojenskou organizací, uniformami atd.
Pøipomínky ke èlánku a v nìm uvedených podmínkách zkoušek A a B:
Pro zkoušku “A” platily pro DLV od 1. 1. 1935 tyto závazné podmínky:
- 5 zápoètových (podmínkových letù, nesmìly se odlétat v jednom dnu) v pøímém letu v trvání 20 s,
pøistání do 20 m široké “ulice”
- 1 zkušební let v pøímém letu v trvání 30s, pøistání opìt do “ulice” široké 20 m.
Pro zkoušku „B“ – starty gumovým lanem:
- 5 zkušebních letù v trvání min. 60 s, každý let ve tvaru S se dvìma zatáèkami 90o levou a pravou a
jednou o 180o kolem vytýèených znaèek. Pøistání do prostoru 50 x 150m, „téèko“ bylo umístìno 50 m od
okraje plochy.
Pro zkoušku “B” v aerovleku èi na navijáku:
- 5 zkušebních letù v trvání minimálnì 60 s, pøi každém letu zatáèka 360o na daném místì, pøi pìti letech
celkem dvì levé a tøi pravé, cílové pøistání do kruhu o prùmìru 50 m.
Zkušební lety bylo možno kombinovat i se startem gumovým lanem.
Pro zkoušku “C” start gumovým lanem:
- zkušební let v trvání 5 minut nad místem startu nebo v jeho výšce, kontrola barografem.
Zkouška „A“ pro start navijákem:
- 5 zápoètových letù v trvání minimálnì 2 minuty, pøi každém letu jedna levá a jedna pravá zatáèka
s náklonem 30 o nebo dvì pravé a dvì levé o 180 o.
- 3 zkušební lety shodné se zápoètovými s cílovým pøistáním do prostoru 50x200m.
Zápoètové lety mohly být i na kluzáku, zkušební pouze na vìtroni.
Všechny zkoušky mìly nároènou teoretickou èást, pro “C” ještì z meteorologie.
Dále existovalo ještì “Úøední C” s doložkou pro aerovleky.
Tyto zkoušky byly mnohem nároènìjší než pøedepisoval OSTIV a FAI. A protože úøednì neodpovídaly
mezinárodní úmluvì, nesmìlo být na plachtaøských odznacích udìlovaných v Nìmecku (i když bylo od
1933 èlenem FAI) písmeno D znaèící státní pøíslušnost.
Situaci plachtaøù až do roku 1937 je možno srovnávat asi s naším Dosletem a prvními deseti lety
v Aeroklubech Svazarmu. V organizaci DLV létaly i ženy, v roce 1936 jich 5 mìlo støíbro a Eva MoserSchmidt pøeletem 255 km vytvoøila nový ženský svìtový rekord.
Hitlerovi se však zdálo, že politické uvìdomìní plachtaøù ani v nové organizaci nedosahuje
pøedpokládané výše (známe to i u nás), a proto 17. 4. 1937 DLV ráznì rozpustil a založil novou organizaci
na èistì politických a vojenských základech – NSFK – Nacionálnì socialistický letecký sbor, pochopitelnì
s novými uniformami a øády a také se spoustou omezení, kupø. vylouèení žen z létání a totálního omezení
sportovního létání bezmotorového i motorového. Všechny síly a prostøedky byly urèeny pouze pro výcvik
do Luftwaffe.
Základem byly letecké oddíly Hitlerovy mládeže – Flieger HJ, kde se hlásili chlapci od devíti let, kdy
povinnì až do ètrnácti let byli èleny modeláøského kroužku, a pouze tito byli zaøazeni (po podepsání
pøihlášky do Luftwaffe a dovršení 16 let) do plachtaøského výcviku a v 18 letech do NSFK.
Letištì Kreuzberg, zmínìné ve èlánku, bylo zaøazeno do nejnižší kategorie, Übungsstelle – nìco jako
“cvièák”. Tìchto “cvièákù” byly desítky, létalo se pouze gumicukem a jenom stupnì A a B, hangár
zpravidla postavili okolní sponzoøi, ale noclehy byly zajišovány v hostincích, tìlocviènách atd.,
nepoèítalo se s dalším jejich rozvojem, který stávající terén zøejmì neumožòoval.
Zlámaná chodidla èi lýtkové kosti nastávaly pouze u kluzákù starších konstrukcí, které mìly místo pedálù
pouze pøíènou jednoduchou páku. Modernìjší SG-38 mìl proto pedály na paralelogramu, anatomickou
sedaèku a upevnìní bøišních pásù s deformaèními tlumícími èleny, takže k tìmto úrazùm již nedocházelo.
V roce 1940 došlo ke zrušení udìlování støíbrných a zlatých “C”. Nìmecko bylo ve válce, nebyla auta,
vleèná letadla ani benzín pro zpìtné pøevleky, FAI ještì neuznávala lomené tratì nebo lety s návratem.
Protože ale bylo nutné nìjak po “Céèku” plachtaøe motivovat, bylo vymyšleno náhradní, tzv. Velké C –
Grosses C. První dvì podmínky byly totožné s klasickým støíbrem, ale pøelet byl nahrazen letem, bìhem
nìhož plachtaø musel 5x vytoèit pøevýšení 1000m nad výškou vypnutí.
“Velké C” bylo dle vyjádøení vedoucích èinitelù nejlepší vstupenkou pro pøestup z Flieger-HJ do øad
NSFK.
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