
 

 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
PŘEDSEDNICTVA SVAZU ZL 

  
Číslo: 7-2019 

Datum jednání: 
3.12. 2019 

Místo jednání: 
Skype 

  
Přítomni: Petr Polách, Jarda Třeštík, Robert Kulhánek, Franta Košťál  
Omluven: Petr Čejka 
  
Zápis: 
 

1. Sportovec roku: Nominováni za ZL jsou:  
a. Dan Vyhnalík - mistr MČR 2019, 1. místo ranking ZL, 21. místo MS 2019, teamleader 

reprezentace a dlouhodobé sportovní úspěchy na domácí i světové scéně 
b. Petr Polách - vicemistr MČR 2019, 1. místo Pohár ZL, 3.místo World Xcontest 

League 
c. Vlastimil Bartas - 3. místo MČR 2019, Pohár Nízkych Tatier 2019 2. místo, 

dlouhodobé výkony ve světové konkurenci 
2. Dokončení rozpočtu dotace MŠMT Reprezentace: předsednictvo rozhodlo o použití 

zbývajících prostředků (73171 Kč) pro náhradu nákladů na přípravu a účast na soutěžích. 
Vycházelo se z rankingu za FAI soutěže, ze kterého byly vyjmuty následující soutěže: 
XContest (měl vlastní “prize money”) a MČR (byl již vyplacen příspěvek na účast). 
Klíč rozdělení: fixní příspěvek 2000 Kč za účast na FAI závodu pro každého pilota (celkem 
44000 Kč za 22 účastí). Zbylá částka (29171 Kč) byla rozdělena se zohledněním výkonnosti 
podle bodů v rankingu. Spočítali jsme hodnotu 1 bodu a provedli odpovídající rozpočítání 
podle bodového zisku ze soutěží)  
 

3. MČR 2020 - Byli jsme osloveni s možností konání MČR společně se Slovinskem a 
Chorvatskem na terénu Buzet. Termín byl předběžně navrhnut v druhé polovina června 2020. 
Soutěž by měla proběhnout jako FAI2. Pokud dojde k dohodě a na organizaci se domluvíme, 
pokusíme se zajistit alokaci pro české piloty, minimálně 20-25 pilotů. Podmínkou alokace 
bude zaplacení startovného do stanoveného termínu. Připomínáme, že na MČR tímto bude 
součástí programu podpory sportu a FAI soutěží pokud bude vypsán. 
 

4. Prezentace ZL na akci Ignis Brunensis Brno - projednání možnosti prezentace ZL na této 
akci v Brně. Předsednictvo má o tuto akci zájem a pokusí se zajistit prezentaci (tak jako 
každý rok by mohl ZL a jeho školu prezentovat Karel Haman). Máte-li někdo zájem o účast na 
této akci, kontaktujte nás. 
 

5. Školy a stav létání - předsednictvo diskutovalo možnosti podpory rozvoje ZL. Diskutovali 
jsme možnost podpory vzniku nové školy v západních čechách. Dále situaci ohledně 
legislativy a osnovy výcviku. Téma zůstává otevřené. 
 

6. Pilot - probrali jsme možnosti spolupráce s Lenkou Trojanovou v redakční radě. (poskytnutí 
budgetu pro rozvoj časopisu Pilota, podmínky pro práci v redakční radě) 
 

7. Program podpory startovišť: Petr Polách seznámil předsednictvo se stavem programu. Se 
všemi spolky došlo ke vstřícné dohodě a dohodnuté prostředky byly vyplaceny. Program byl 
úspěšně uzavřen. Detaily budou v blízké době zveřejněny na webu svazzl.cz. 
 



  
 
 
 
 
 
 
Předseda Petr Polách - 775 688 904, polach.pp@gmail.com 
Petr Čejka - 777 123 543, petr.cejka@volny.cz 
Robert Kulhánek - 728533237, robertkulhanek@gmail.com 
František Košťál - 725080148, kostal.f@seznam.cz 
Jaroslav Třeštík - 723484483, jaroslav.trestik@gmail.com  
 

Zapsal Petr Polách 
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