Svaz ZL v roce 2021
Zpráva předsednictva o činnosti a hospodaření ZL

Úvod
Ahoj piloti,
máme za sebou rok 2021. Pro létání to asi nebyl nijak výrazný rok. Pro mě osobně to byl rok plný starostí a osobních změn. Bohužel kvůli
dlouhodobé nemoci jsem neprožil tolik radostného času, ale o to víc jsem si užil ty pozitivní věci. Těch byl naštěstí převládající počet! Doufám, že
tomu
tak
bude
i
v
roce
nadcházejícím.
Asociace se mimo jiné zaměřila na částečnou digitalizaci správy. Díky tomu můžete mít v ČR veškerou dokumentaci digitálně v mobilu offline.
Dokumenty jako pilotní průkaz, technický průkaz a pojištění si můžete stáhnout na sprava.laacr.cz.
Vzhledem k tomu, že náš svaz je nerostoucí svojí početností a členská základna nám postupně bude stárnout, očekávám otázky týkající se
obhajování naší pozice v asociaci a Radě LAA. Hlavně z hlediska podílu finanční podpory NSA na organizaci sportu. Více k problematice nových
pilotů se píše na dalších stranách. Osobně si nemyslím, že nás za každou cenu musí být takový počet, abychom se nevešli na kopec. Byla by ale
škoda, aby se na náš sport, spojení člověka se strojem a elementem vzduchu, zapomnělo.
Soutěžní scéna byla minulý rok opět trochu na ústupu kvůli epidemii a omezením. Ve spolupráci s francouzskou FFVL se podařilo uspořádat MČR V
Annecy, které mělo pozitivní ohlas. Díky všem, co jste i přes omezení přijeli! Mistrovství světa plánované v Makedonii bylo za nepříjemných okolností
zrušeno. I přes prvotní rozhodnutí FAI uspořádat tuto soutěž se řada zemí na poslední chvíli rozhodla závodu nezúčastnit a odmítla zaplatit
startovné. Doufám, že tím příliš neutrpěl organizační tým v Makedonii a bude se i v příštích letech ucházet o uspořádání. Létání v Makedonii je
nádherné.
Na Kobale se nám podařilo uspořádat termické soustředění, na kterém byly podmínky příznivější než předchozí rok v Bassanu, a tak zúčastnění
piloti často posunuli svůj rozhled i přeletová maxima! Máme z něho spoustu zážitků, ačkoliv jsme jej ukončili přednáškami v restauraci za deště. Díky
všem, co na tento “tábor” končící jako “tábor loužák” přijeli.
Doufám, že pro Vás rok 2022 bude úspěšný a odnesete si z něj jen to nejlepší. Nejen v létání, ale i v soukromém životě. Vím, že spousta z Vás má
doma nové mladé rogalistky či rogalisty a máte můj obdiv, jak to všechno zvládáte. Letos se uvidíme na valné hromadě (pokud to epidemické
podmínky dovolí). Těším se na toto i mnohá další osobní setkání.
Petr Polách

Úkoly z VH
Usnesení VH 2019: http://www.laacr.cz/SvazZL/Documents/Z%C3%A1pisy%20-%20VH/Zapis_VH_Svaz_ZL_2019.pdf
Relevantní k této zprávě jsou tyto dva body:
1.
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.
2.
Valná Hromada ukládá předsednictvu Svazu zl v maximální míře podporovat školy závěsného létání.
K bodu 1 prosím přijměte moji omluvu za nedodržení termínu tohoto usnesení. Vzhledem k financím, jejichž uzávěrku
jsme dokončili až na sklonku roku, má tato zpráva zpoždění. Zpoždění oproti běžnému stavu vyvolala hlavně nutnost ke
konci roku zajistit nákup křídel pro reprezentanci z investičních prostředků, které jsme řešili poslední 2 měsíce roku 2021.
Bod číslo 2 má hodně podob možného řešení. Více se z problematice škol dozvíte níže v sekci “Školy a instruktoři”.

Petr Polách

Podpora startovišť a startovné pro členy svazu
V roce 2021 jsme realizovali program podpory startovišť. Došlo k
dohodě mezi sedmi spolky starajících se o starty po celé ČR.
Podpora je podmíněna dohodou o startovném pro piloty zdarma.
Pro podporu jsme použili stejnou filosofii a klíč jako v loňském roce.
Podpořeny byly spolky starající se o startoviště. Na těchto startech
neplatíte ŽÁDNÉ startovní poplatky (uhradí je za vás svaz):
●
●
●
●
●
●

Krkonoše (Černá hora, Kozákov)
Krušné hory (Krupka)
Jeseníky (Kamenec)
Beskydy (Javorový start sjezdovka)
Plzeň a Šumava (Doubrava, Koterov)
Hrušovany - LKPOLE

Celkový rozpočet programu byl na 98 953 Kč.

Školy a instruktoři
Stejně, jak už delší dobu klesá zájem o pilotní kurzy ZL, kriticky se snižuje i počet instruktorů. V roce 2021 ukončila svoji
činnost poslední aktivní škola v Čechách. Otevřené dveře na Moravě ještě stále drží Karel Haman.
Tím se stává výuka v Čechách již čistě individuální, na domluvě s "pasivním" instruktorem.
Finanční podpora škol je z rámce pravidel dotačních titulů nedostatečná. (V nakládání s prostředky NSA jsme velmi
omezeni) Ve spojení s nízkým zájmem kurzistů je pořádání kurzů finančně i časově nerentabilní. K tomu se přičítá i
negativní vliv vlastnictví pozemků, které omezuje zvlášť ve středních čechách místa na učení.
Lék na nízký zájem o kurzy závěsného létání nemáme.
Výsledkem roku 2021 jsou tedy 4 noví žáci.
Na Moravě je ve výcviku ještě několik kurzistů, kteří do podzimu nestačili dokončit kurz. Karel Haman má i nové zájemce
pro rok 2022.
Rýsuje se pokus o nové středisko výcviku instruktorem z Prahy.

Hospodaření s dotačními prostředky NSA
Tento rok poprvé pod NSA (Národní Sportovní Agentura) místo MŠMT
K dispozici: 744 222Kč
●
MČR (Startovné, medaile, ..)
●
Kemp přeletového létání.
●
Podpora startovišť.
●
Podpora škol a instruktorů.
●
Podpora seznamovacích Kurzů ZL.
●
Propagace ZL podpora kalendáře Vlasta Bartas.
●
Podpora aerovlekařů (cca 170 vleků) a odvijákařů.
●
Aerovlekací soustředějí (Nové město nad Metují).
●
Testovací soutěž Chomutov (Aerovleky).
●
Odměny redakční rada, autoři článků časopis Pilot.
●
Podpora metodiky vlekání za skútrem.

Reprezentační prostředky: 903 580 Kč.
Přidělené prostředky, které mohou čerpat
pouze členové reprezentace za účelem
sportovní přípravy, údržby majetku a účasti na
soutěžích.
Využity na přípravu reprezentace (cca 70 %)
a nákup náhradních dílů na údržbu techniky
včetně nové plachty na WW (cca 30 %).

Ostatní:
Price money MČR, Pohár ZL a Rozlet
Práce členů předsednictva a správa IT
Petr Polách

Investiční dotace NSA
●
●
●
●

●

Tento rok poprvé po dlouhé době NSA přidělila dotaci na pořízení nového majetku pro reprezentaci. Přiřazená
dotace byla 1 457 750 Kč.
Prostředky stačily na nákup 5 moderních závodních kluzáků.
Reprezentanti hradili z vlastních prostředků spoluúčast 15 %.
Na konci roku 2021 bylo zakoupeno: 3 x Icaro Laminar a 2 x Aeros Combat C.
Priorita zapůjčení kluzáků je určena vždy žebříčkem pilotů v reprezentaci.

Jednání předsednictva Svazu ZL
Zdokumentovaných je 12 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 WhasApp pro záležitosti,
které nevyžadující projednání na schůzích.
Nejnáročnějším úkolem letos bylo uspořádání MČR a každoroční účetní agenda s programy NSA.
Zápisy: www.laacr.cz/svazzl/stranky/sprava-svazu/dokumentyzl.aspx
Konference LAA 2021: https://www.laacr.cz/Stranky/Aktuality/default.aspx?UID=772
Proběhla letos prezenčně, bez komplikovaných bodů k projednání. Členem revizní komise LAA ČR byl zvolen Dan
Vyhnalík.

Časopis Pilot
Letos se nám podařilo být více vidět. Díky zapojení většího počtu autorů, se
podařilo v každém čísle Pilota, vydat alespoň jeden článek. Letos byla za svaz ZL
v redakční radě Karolína Lietavcová. V redakční radě bude působit i příští rok.
Pokud budete mít námět na článek, můžete ji kontaktovat.
Předsednictvo by touto cestou rádo poděkovalo všem autorům článků, kteří se
podíleli na zviditelnění ZL prostřednictvím článků v časopisu Pilot.
Obsah první pololetí:
Pilot 1 - Ohlédnutí za Pohárem 1. 2020 (D. Vyhnalík)
Pilot 2 - Ohlédnutí za Pohárem 2. 2020 (D. Vyhnalík)
Pilot 3 - “Ostrý” kurz aerovleků ZK v Hrušovanech (J. Třeštík)
Kurz přeletového Létání na rogale (L. Sedláček)
Změna přistávacích ploch ZK na terénu Bassano del Grappa (P. Polách)
Pilot 4 - Na skok do Austrálie - Rozhovor s Jonnym Durandem (K. Lietavcová)
Pilot 5 - Variabilní geometrie závěsného kluzáku (P. Polách)
Pilot 6 - Létání na tuhých závěsných kluzácích (L. Němec)

Časopis Pilot
Obsah druhé pololetí:
Pilot 7 - Mistrovství ČR v závěsném létání Annecy Open 1 (P. Čejka),
Se stožárkem pro ostruhy do Annecy aneb poprvé s rogalem na závodech (J. Ráček)
Pilot 8 - Mistrovství ČR v závěsném létání Annecy Open 2 (P. Čejka)
Pilot 9 - Kemp přeletového létání podruhé (V. Šlachta)
Pilot 10 - Vlekací závody (J. Nádvorník)
Pilot 11 - Spring Metting 2021 (D. Vyhnalik)
Pilot 12 - Kontrola postroje závěsného kluzáku (P. Tuček)
Děkujeme všem autorům a odborným korektorům
(Dan Vyhnalík a mnoho dalších lidí nejen z asociace),kteří se na tvorbě
časopisu dlouhodobě podílejí.
Za redakční radní Karolína Lietavcová

Uspořádání vyhlášení poháru ZL
Vyhlášení poháru Závěsného létání 2021.
Proběhlo v rámci setkání rogalistů na Rané u
Loun dne 9.10.2021, které uspořádal Radek
Bareš. Tuto sezónu se soutěžilo ve více
kategoriích. Nově se samostatně bodovala
kategorie FAI - 5, neboli Rigid. V kategorii FAI
- 1. Flexi bylo přihlášené 677 přeletů od 43
pilotů. V kategorii Rigid to bylo přihlášeno 120
přeletů od 9 pilotů.
Celkové vítězství obhájil Dan Vyhnalík,
Gratulujeme!
Nejhodnotnější lety se letos létali s pomocí
aerovleku z letiště v Hrušovanech.
Robert Kulhánek

Pořadí kat. Flexi.
1 Dan Vyhnalík, 1193b
2 Robert Kulhánek, 1018b
3 Petr Polách, 957b

Pořadí kat. Rigid.
1 Stanislav Třebeška, 963b
2 Luboš Němec, 951b
3 Jindra Král, 466b

Další aktivity
10. a 11. 7. proběhlo na letišti v Novém Městě nad Metují
vlekací soustředění. Meteorologické podmínky nepřáli příliš
vysokým výkonům. Kromě příležitosti k zdokonalení
pilotních dovedností ve vleku za ultralekým letounem, bylo
možné strávit několik hodin v slabších podmínkách s
nízkými dostupy (pro některé piloty) v méně známém
prostředí Náchodska.
3. - 6. 9. se na letišti v Chomutově konala vlekací soutěž.
Pořadatelé (Karolína Lietavcová s Danem Zahrádkou)
uspořádali testovací soutěž, jejíž hlavním cílem bylo získání
zkušeností s organizováním startů spolu s koordinací vícero
pilotů vlečných. Důležité pro vlekací závod je, aby se celé
starovní pole dostalo efektivně a včas do vzduchu. Závodů
se zúčastnilo i několik pilotů z Německa a Polska.

Mistrovství České republiky 2021
●
●
●
●

Mistrovství České republiky bylo uspořádáno ve spolupráci s francouzskou asociací volného létání FFVL v
malebném Annecy, FR.
Celkově se mezinárodní soutěže zúčastnilo 51 pilotů z toho 18 Čechů.
Celkem se ulétlo 5 platných kol. Detailní články v časopise Pilot č. 7 a 8.
Celkové výsledky https://delta.ffvl.fr/content/r%C3%A9sultats-des-comp%C3%A9titions-2021.

Výsledky kategorie Flexi
1)
2)
3)

Výsledky kategorie Sport

Dan Vyhnalík, 4716b
Jiří Gut, 3118b
Petr Čejka, 2645b

Výsledky kategorie Rigid
1)
2)
3)

Stanislav Třebeška, 2859b
Jindřich Král, 2290b
Jan Ptáček, 1622b

1)
2)
3)

Jakub Ráček, 1102b
Karel Prejza, 962b
Vladimír Šlachta, 624b

Mistrovství České republiky 2021

Sportovní úspěchy v sezóně 2021
●

●
●

I letošní sportovní sezóna byla ovlivněna pandemií COVIDu. Jarní soutěže se rušily, nebo přesouvaly. Mistrovství
světa (Kruševo, MKD) bylo na poslední chvílí zrušeno. I tak byli čeští sportovci vidět na zbylých mezinárodních
závodech. Mistrovství České republiky bylo samo o sobě solidně obsazenou mezinárodní soutěží.
Nejúspěšnějším český sportovním pilotem v kategorii závěsných kluzáků zůstává, i tento rok, Dan Vyhanlík. (6.
místo v mezinárodním žebříčku pilotů, 2. místo Spring Meeting, Kobala Open i Annecy Open).
Piloti České republiky v současné době obsazují 6 místo ve světovém žebříčku.

Naši piloti na stupních vítězů Kobala Open 2021

￼

Reprezentační tým pro sezónu 2022
●
●

Národní žebříček pilotů ZL http://rankingzl.aspfree.cz/ (Nová adresa !!).
Nově oddělený žebříček pro piloty kategorie FAI - 1 Flexi a FAI - 5 Rigid.

Petr Polách

Co se plánuje na příští rok
●
●
●
●

●

Podpora aktivity nových instruktorů (pojistky, seznamovací kurzy, výpomoc s technikou).
Uspořádání VH 2022, nejpravděpodobněji v listopadu 2022 před konferencí LAA.
Podpora startovišť a vlekacích míst.
V Radě LAA nás budou čekat tyto a mnohé další otázky:
○
Rozšiřování dronů a tomu odpovídající legislativa, kde se snažíme působit tak, aby nedošlo k zásadnímu
omezení volného létání všech odborností v ČR.
○
Jednání o zlepšení pojistných podmínek pro piloty (přizpůsobení výše krytí).
○
Modernizace webu LAA.
Jako vždy spousta administrativní práce a komunikace ohledně programů, akcí (MČR, soustředění) a jejich
vyúčtování.

Tímto děkujeme také všem z kolektivu LAA, kteří nám tyto plány a úkoly pomáhají řešit.

Petr Polách

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-materiální
podporu.
polach.pp@gmail.com, robertkulhanek@gmail.com, jaroslav.trestik@gmail.com, petr.cejka@volny.cz,
Kostal.F@seznam.cz
www.svazzl.cz
https://www.facebook.com/groups/svazzl

dne 2.2. v Praze
Petr, Robert, Jarda, Čejen a Franta

