
Svaz ZL 2020
Zpráva předsednictva o činnosti a hospodaření ZL



Úvod
Ahoj piloti, 
bohužel se letošní rok nemůžeme potkat osobně, proto jsme pro vás připravili zprávu o činnosti předsednictva a svazu formou 
dokumentu. Běžný život i létání byly omezeny pandemií COVID. I přesto se myslím podařilo odlétat alespoň “průměrnou” sezonu, 
ačkoliv podmínky pro cestování, soutěžení a létání v zahraničí nebyly příznivé. 

Většina soutěží byla zrušena a ty co se udály se podařilo uskutečnit jen s doslova zarputilým nasazením organizátorů. To se týká i 
letošního MČR, které jsme museli několikrát přeorganizovávat a posouvat až se nakonec objevila varianta Francie - Laragne. 
Rozhodnutí i vzhledem k počasí bylo složité a chápu rozhořčení některých z vás nad způsobem organizace. Vše bylo poměrně 
narychlo a uskutečnění napomohla skutečnost, že část aktivních pilotů byla v této oblasti týden předtím na FAI soutěži. Bez tohoto 
kroku by ale MČR nejspíš vůbec neproběhlo a tak děkuji všem, kdo jste se odhodlali přijet a těm kdo se podíleli na organizaci. Více si o 
tomto dobrodružství můžete přečíst v článku Jardy Třeštíka v Pilotu.

Bohužel Vás nepotěším ani zprávou o stavu škol a nových pilotech ZL  (více na dalších stránkách). Novou nadějí je, jak doufáme Milan 
Tichý a Dan Zahrádka, kteří letos uskutečnili několik kurzů a mají rozučeno několik potenciálních pilotů. Držíme jim palce.
Příjemnou událostí letos bylo podzimní soustředění v Italském Bassanu s mladými piloty, které se podařilo s podporou prostředků 
MŠMT uspořádat. 

Momentálně s předsednictvem pracujeme na úspěšném na uzavření financí MŠMT a programu podpory startovaček - dojednáváme 
podporu startovaček pro rogalisty na frekventovaných terénech, tak abyste nemuseli řešit permanentky nebo denní startovné.

Petr Polách



Úkoly z usnesení z valné hromady
Ze zápisu valné hromady 
http://www.laacr.cz/SvazZL/Documents/Z%C3%A1pisy%20-%20VH/Zapis_VH_Svaz_ZL_2019.pdf vyplynuly předsednictvu 
následující úkoly (hlavně číslo 5,6,7 v usnesení).
1. Valná hromada vzala na vědomí zprávy členů předsednictva o dění ve svazu ZL za rok 2019. 
2. Valná hromada vzala na vědomí zprávu o hospodaření svazu ZL za rok 2019. 
3. Valná hromada pověřuje Petra Polácha dokončením projektu podpory startovišť, rozjednaný v roce 2019. 
4. Valná hromada mění článek 2.2.4 organizačního řádu, nové znění: Svolává Valnou hromadu svazu nejméně jednou za 3 
roky. Tu ale musí svolat též prezident LAA ČR do 8 týdnů od doručení žádosti od alespoň 10% z celkového počtu členů 
svazu. 
5. Valná hromada ukládá předsednictvu Svazu ZL povinnost uspořádat vyhlášení Poháru ZL každý rok. 
6. Valná hromada doplňuje organizační řád Svazu ZL o bod 2.2.5. ve znění: Předsednictvo Svazu ZL vydá každoročně 
zprávu o své činnosti vždy před konáním konference LAA ČR.

http://www.laacr.cz/SvazZL/Documents/Z%C3%A1pisy%20-%20VH/Zapis_VH_Svaz_ZL_2019.pdf


Detaily k jednotlivým bodům z usnesení



Podpora startovišť
V roce 2019 jsme udělali program podpory startovišť. Došlo k 
dohodě mezi 5 ti spolky starajícím se o starty po celé ČR. 
Podpora je podmíněna dohodou o startovném pro piloty 
zdarma. Se stejnou filosofií budu sestavovat nové dohody i v 
letošním roce.

Podpořeny byly spolky starající se o následující startoviště v 
oblastech: Krkonoše, Krušné hory, Jeseníky a Beskydy. 
Letošní rok chceme v programu pokračovat a podpořit také 
další spolky - například  v oblastech Šumavy  (Svatobor, 
Doubrava, Křepličák). Rozhodli jsme se také podpořit menší 
částkou majitele vlekacích ploch. (Hrušovany, Roudnice) 

Celkový rozpočet programu je plánován na cca 120 000 Kč.

Petr Polách



Uspořádání vyhlášení poháru ZL
Vyhlášení mělo být součástí zavírání nebe, které bohužel 
nešlo uspořádat kvůli COVID omezením. Navzdory omezené 
sezóně se podařilo vítězi získat úctyhodných 1309 b. 
Gratulujeme Danovi Vyhnalíkovi!

Bylo nutné vyrobit nový podstavec pro pohár, který na sobě 
nese již 26 vítězů! Pohár a odměna vítězi budou předány 
osobně. Z předávání plánujeme zveřejnit krátkou 
videoreportáž.

Robert Kulhánek



Školy ZL
Díky omezením a neočekávaným opatřením v souvislosti s pandemií Covid, se školám nedařilo pořádat kurzy tak, jako v 
minulých letech. Letos bohužel nemáme žádné nové piloty.

Na závěr sezony jsme iniciovali s Milanem Tichým, který se začíná více angažovat ve výuce pilotů ZL, seznamovací kurz 
pro zájemce o létání na rogalu. O kurz byl velký zájem a ohlasy byly pozitivní. Uvidíme kolik nováčků se vrátí do ostrého 
kurzu příští rok.

K plánovaným, alternativním testům výcviku, ve vleku na kladkovém lanu, už na podzim nedošlo.

Dvěma letos aktivním školám se podařilo přidělit cca 60 000 Kč z finančních prostředků dotačního programu MŠMT.

Petr Čejka



Další aktivity



Hospodaření svazu (k 25.11.)
Převod zůstatku r. 2018                    239 574 Kč  (+ 15 000 Kč  dar z roku 2015)
Příjmy členské příspěvky 2019  16 746 Kč
Čerpání  -12 246 Kč
Zůstatek    259 074 Kč

Souhrn výdajů
Pojištění a provoz navijáků 3 000 Kč
J.Nádvorník  články pilot 2019    3 000 Kč
Náklady MČR - mimo dotaci  MŠMT  6 246 Kč
Výdaje celkem:                                            12 246 Kč

Jarda Třeštík 



Hospodaření s dotačními prostředky MŠMT
K dispozici: 721 386 Kč

● Kurz vlekání pomocí ULL
● Lubin Cup
● MČR
● Kemp přeletového létání
● Podpora startovišť
● Podpora škol a instruktorů
● Podpora seznamovacích Kurzů ZL
● Propagace ZL ve spolupráci s LAA Výstava letectví Brno
● Propagace ZL podpora kalendáře Vlasta Bartas
● Úprava soutěže xcontest pro kategorii FAI 5 = rigid wing a rozlet

Ostatní: 
Price money  MČR, Pohár ZL a Rozlet (30 000 Kč)
Práce členů předsednictva a správa IT
Příprava reprezentace

Petr Polách

Reprezentační prostředky: 540 850 Kč

Využity na přípravu reprezentace a nákup 
náhradních dílů na údržbu techniky.



Jednání předsednictva Svazu ZL
Zdokumentovaných je 10 zápisů z oficiálních schůzek předsednictva. Setkání byla mezi 3-4 hodinami práce. Mimo tuto 
činnost probíhaly pravidelné krátké schůzky (telefonem nebo na skype), kde byly řešeny nezbytné aktuální úkoly. Jinak 
jsme rozdělené úkoly řešili průběžně ve svém volném čase. Jsme také neustále v kontaktu na whastup, pro záležitosti 
nevyžadující projednání na schůzích.

Nejnáročnějším úkolem letos bylo uspořádání MČR a každoroční účetní agenda s programy MŠMT.

Zápisy: www.laacr.cz/svazzl/stranky/sprava-svazu/dokumentyzl.aspx

Online Konference LAA: http://www.svazzl.cz/konference-laa-a-zmena-ceniku/

http://www.laacr.cz/svazzl/stranky/sprava-svazu/dokumentyzl.aspx?RootFolder=%2FSvazZL%2FDocuments%2FZ%C3%A1pisy%20%2D%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20p%C5%99edsednictva&FolderCTID=0x0120002F9DCD16961DB64A95B11DE1405CD81C&View=%7B26201C23-9412-4D4C-B450-9B2E66AA55F1
http://www.svazzl.cz/konference-laa-a-zmena-ceniku/


Časopis Pilot (1/2)
Kvalitu obsahu Pilota se dlouhodobě nedaří udržet. Nejsme jediný svaz asociace, který s tím má problémy. Výhodu mají 
svazy s větší členskou základnou a tedy více potenciálními autory i zajímavými událostmi během roku.

Absence obsahu ZL byla negativně ovlivněna odchodem Lenky Trojanové z Redakční Rady, která bohužel o této 
skutečnosti z nepochopitelných důvodů neinformovala nikoho z nás. Nestalo se tak ani ze strany redakce časopisu. Mojí 
osobní chybou bylo, že jsem obsah a činnost rady důsledněji nekontroloval a doslova tuto problematiku vypustil z hlavy. 
Proto se Vám členům omlouvám za svojí pasivitu. 
Zajisté chápete, že články nejde psát z donucení nebo povinnosti, jen proto,  abychom za každou cenu naplnili obsah. 
Nejlepší články jsou ty, které vznikají z nadšení pro sport. Děkuji autorům za vytvořený obsah. Doufám, že se nám podaří 
příští rok zažít chvíle a najít témata o kterých budeme (budete) rádi psát.

Obsah:
Pilot 1 -  Proti větru aneb Silvestr na Vítovce (M. Lörincz)
Pilot 2  -  MČR v závěsném létání 2019, Provance, Francie (P. Čejka)
Pilot 3 - Výroční jednání EHPU ve Stockholmu (M. Fejt)
Pilot 4 - Pilot 8 - bohužel bez obsahu ZL
Pilot 9 - MČR v závěsném létání 2020 (J. Třeštík)
Pilot 10 - Polétání s Mosquitem (M. Heš)
Pilot 11 - Změny v poháru ZL (R. Kulhánek), Přípravný kurz ZK v Hradčanech (J. Nádvorník)



Časopis Pilot (2/2)
Pro zlepšení situace podnikneme v příštím roce následující kroky:

● Místo v Redakční Radě přijala Karolína Lietavcová, která se bude věnovat komunikaci článků a popularizaci naší 
odbornosti nejen v letecké komunitě a časopisu Pilot. (tiskové prohlášení o výsledcích soutěží do zpráv o okrajových 
sportech atd,...)

● Chci jednat s Radou LAA, Redakční Radou a také předsednictvem o možnostech nalezení prostředků pro odměny 
autorům. Na kvalitu obsahu jde v současné chvíli jen zlomek rozpočtu samotného Pilota a podle mého názoru by 
autoři měli být za kvalitní články odpovídajícím způsobem odhodnoceni.

Děkujeme všem autorům a odborným korektorům (Dan Vyhnalík a mnoho dalších lidí nejen z asociace), kteří se na tvorbě 
časopisu dlouhodobě podílejí.

Petr Polách



Mistrovství České republiky (1/2)
● Mistrovství české bylo turbulentním tématem jak v online diskusích, tak ve 

vzduchu v silných stoupacích francouzské Laragne. 
● Ohledně MČR si můžeme shrnout následující fakta:

○ Původní termín byl zrušen původním organizátorem (Chorvatský 
klub, původní místo Raspaldica Istria) (14-20.6.2020).

○ V původním termínu jsme se snažili uspořádat závod v čechách, ten 
byl pro opravdu katastrofální předpověď zrušen.

○ Našli jsme nový termín (17-22.8.2020) a organizítora. MČR mělo být 
součástí FAI2 závodu Kobala Open.

○ Přibližně týden před konáním závodu byla cesta do Slovinska všem 
čechům zkomplikovaná (PCR test na COVID 19)

○ Bylo zvoleno náhradní místo (Laragne ve francouzském Provence).



Mistrovství České republiky (2/2)
● Nakonec se nám podařilo odlétat 4 krásná kola.
● Zúčastnilo se 12 pilotů.
● Nakonec zvítězil předseda svazu ZL Petr Polách, Gratulujeme!
● Celkové výsledky:

Robert Kulhánek



Reprezentační tým pro rok 2021
● Národní žebříček pilotů ZL http://rankingzl.aspifyhost.cz/
● V “nároďáku” vítáme několik nových tváří. Novým pilotům gratulujeme!
● Letos se do žebříčku zapisovalo pouze ze třech závodů.

Petr Polách

http://rankingzl.aspifyhost.cz/


Sportovní úspěchy v sezóně 2020
● Jindra Král 2. místo v kategorii RW na Mistrovství Francie 2020. 

Gratulujeme! 
https://championnatdefrancedelta2020.blogspot.com/2020/08/samedi-15
-aout-manche-annulee-remise.html

● Dan Vyhnalík - World Xcontest 5. místo. Bravo, gratulujeme!
● Petr Polách 5. místo na Mistrovství Francie 2020, gratulujeme.

https://championnatdefrancedelta2020.blogspot.com/2020/08/samedi-15-aout-manche-annulee-remise.html
https://championnatdefrancedelta2020.blogspot.com/2020/08/samedi-15-aout-manche-annulee-remise.html


Další sportovní úspěchy v sezóně 2020
● Rekordní trapézková odysea - 4 kusy trapézek přeťatých jedním pilotem 

během MČR. 



Co se plánuje na příští rok
● Podporovat aktivitu nových instruktorů.
● Rozhodli jsme se odprodat několika starších křídel, z majetku reprezentace. Bude se jednat o prodeji nevyužitých 

kluzáků Aeros Combat a Wills Wing. Ve velikostech 13-14 m2. Rádi bychom uspořádali odprodej formou vystavení 
křídel a jejich následné dražby. Očekáváme, že to stihneme ještě před vypuknutím příští sezóny. Budeme rádi, když 
nás kontaktujete a potvrdíte svůj zájem o koupi některého z křídel. Detaily zveřejníme po inventuře majetku 
reprezentace začátkem příštího roku.

● Svazový web běží v “provizorním režimu”. Redakční systém používaný na provoz po bezpečnostní aktualizaci 
bohužel přestal fungovat a je potřeba udělat novou vizuální šablonu podobnou té původní.

● Změna v poháru Závěsného létání. Již v aktuální sezoně lze přihlašovat lety na ZK dle definice FAI kat. 5. Více info v 
časopise Pilot (11/2020).

● Aktivně se podílíme na procesu digitalizace správy LAA, tak aby pro vás piloty bylo vyřizování legislativních 
záležitostí jednodušší.

Robert Kulhánek



Protesty
Letos se řešil pouze jeden protest (12.8.2020) od Jiřího Nádvorníka. 

Detaily: 
http://www.laacr.cz/SvazZL/Documents/Z%C3%A1pisy%20-%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20p%C5%99edsednictva/Z%C
3%A1pis%202020%20Nadvora%20protest.pdf

Jednalo se o protest proti započtení závodu Podbrezová do žebříčku pilotů ZL.

Robert Kulhánek

http://www.laacr.cz/SvazZL/Documents/Z%C3%A1pisy%20-%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20p%C5%99edsednictva/Z%C3%A1pis%202020%20Nadvora%20protest.pdf
http://www.laacr.cz/SvazZL/Documents/Z%C3%A1pisy%20-%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20p%C5%99edsednictva/Z%C3%A1pis%202020%20Nadvora%20protest.pdf


Těšíme se na společné létání v příštím roce

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nápadů nás neváhejte kontaktovat.

Pokud máte zájem vykonávat instruktorskou činnost, ozvěte se pro případnou 
finanční podporu.

polach.pp@gmail.com, robertkulhanek@gmail.com, jaroslav.trestik@gmail.com, 
petr.cejka@volny.cz, Kostal.F@seznam.cz 

Petr, Robert, Jarda, Čejen a Franta 

mailto:polach.pp@gmail.com
mailto:robertkulhanek@gmail.com
mailto:jaroslav.trestik@gmail.com
mailto:petr.cejka@volny.cz
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