
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSEDNICTVA SVAZU ZL

Číslo: 3-2018

Datum jednání:
2. IV. 2018

Místo jednání:
Praha

Přítomni: Petrové: Beneš, Čejka, Polách, Tuček a Lenka Trojanová

Omluven: všichni přítomni

Program:

1. MČR v rámci Poháru Nízkych Tatier 
2. Projekty na podporu zl v r. 2018 - schválení
3. Rampa Kotěrov 
4. Doplnění pravidel pro počítání Žebříčku zl

Zápis:

1. MČR v rámci Poháru Nízkych Tatier 

Jak bylo avizováno dříve, letošní (2018) Mistrovství České Republiky v závěsném létání 
proběhne v rámci Poháru Nízkych Tatier (dále PNT) v termínu 12. - 18. srpna. Piloti, kteří se 
chtějí zúčastnit, nechť se registrují do PNT na webu Airtribune 
(https://airtribune.com/pnt2018/info). Tam naleznete i další informace o Soutěži. Všimněte si 
především žádosti pořadatelů o zaslání mailu na adresu hg.slovakia@gmail.com  s 
následujícími údaji: Jméno a příjmení pilota, národnost, značka a typ zk, sériové číslo 
klzáku alebo imatrikulačný znak klzáku, číslo a dátum platnosti pilotného preukazu, dátum 
platnosti technického preukazu klzáku, registrační značku vozidla (spz, v případě, že budete 
jezdit na startoviště)

Fyzická registrace do soutěže (MČR, PNT) proběhne během brífinku v penzionu Bučník Polomka 
v sobotu 11. srpna v 18 až 20 h. Vyhodnocení MČR (pořadí pilotů) proběhne podle výsledků 
PNT. Pokud se odlétají tři platná kola, nepoletí se náhradní den. Připomínáme, že v případě 
obdržení dotace MŠMT budou závodící piloti (členové Svazu zl) moci požádat o proplacení 
startovného (v rámci projektu Závodní létání 2018. Viz bod 2 tohoto zápisu). Startovné činí 
80 eur (viz info na airtribune). Vývoz si každý organizuje sám, povolenky k výjezdu zajišťuje 
organizátor. 

Nezapomeňte, že PNT je soutěž kategorie Fai 2 a je proto třeba požádat o FAI licenci (200 kč). 
Naleznete úplně dole na stránce http://www.laacr.cz/Stranky/Sluzby/pilotni-prukaz.aspx. (Bližší 
informace podává Petr Čejka)

2. Projekty na podporu zl v r. 2018 - schválení

Předsednictvo obdrželo a schválilo tyto projekty na využití dotace MŠMT programu Organizace 
sportu 2018 výzvy č. 7.:

2.1. Projekt - Kurz soutěžního létání, garant Dan Vyhnalík - 7. a 8. dubna 2018 – letiště 
Hradčany

Teoretická výuka zahrne hledání termiky, optimalizaci FAI trojúhelníků, práci s programem 
xctrack, pravidla ČPP, propozice MČR a práci s leteckými přístroji. Z webu FAI kalendář akci, 
světový ranking, FAI Sporting Code - General Section, Section 7 a Section 7A. Praktický výcvik 
se soustředí na dosažení otočného bodu, dokluz do cíle a přistání do neznámého terénu. Za 
termického počasí též čekání na časovou bránu a dokončení krátké úlohy. Sportovním přínosem
kurzu pro ZL bude výcvik mladých perspektivních pilotů pro získání FAI licence a nastartování 
jejich soutěžní kariéry na začátku termické sezóny.

Kurz se uskuteční, pokud se do konce března přihlásí na dan.vyhnalik@svt.cz nejméně čtyři 
zájemci. Maximální počet kurzistů je osm. Musí mít PP mladší osmi let, být členy svazu ZL a na 
kurz musí přijet se ZK s platným TP a zákonným pojištěním. 

http://www.laacr.cz/Stranky/Sluzby/pilotni-prukaz.aspx
https://airtribune.com/pnt2018/info


2.2. Projekt – Memorial strýčka Lubina, garant: Bareš Radek, krátký popis:

Již tradiční rogalistické závody, aneb "Překvapení strýčka Lubina". Vítáni jsou nejen aktivní 
rogalisté, ale i ti "vysloužilí". Po dnech plných létání na Vás večer bude čekat soudek lahodného
piva a další kulturně-vzdělávací aktivity :D . Akci se budeme snažit směřovat v termínu Pá 15.7.
- Ne 17.7. Konečné rozhodnutí ohledně místa vyvěsíme na web a facebook ve středu večer.
Těšíme se na Vás! 
Předpokládaný počet účastníků je mezi 15 - 30 piloty.
Předpokládaný termín je 7/2018 

2.3. Projekt – Trojboj, garant: Martin Lörincz, krátký popis:

Soutěž pořádá KZL Kopřivnice pořádá v Beskydách každoročně. Tato soutěž se skládá ze tří
disciplín:
1. běh na Javorový
2. let směr Komorní Lhotka
3. jízda na kole z přistávací plochy zpět na místo startu
Soutěž kloubí různé disciplíny, a prověřuje piloty z celkové fyzické kondice. Zároveň je vítanou
příležitostí setkat se z piloty z jiných částí republiky (i Slovenska). Předpokládaný počet
účastníků je mezi 10 - 20 piloty. Předpokládaný termín je 5/2017 - Beskydy, pravděpodobně
Javorový vrch.

2.4. Projekt – Závodní létání 2018, garant: předsednictvo, krátký popis:

Sportovcům svazu může být proplacena část nákladů (startovné, cestovní náklady) na účast na
mezinárodní akci v zahraničí v roce 2018. Stanovená částka je maximálně 5000 Kč na jednu 
akci. Konečné rozhodnutí o příspěvku a jeho výši má garant programu podle následujících 
doporučený:
1) Pilot v žebříčku zl 2017 (dále jen žebříčku) výše má přednost před pilotem v žebříčku níže.
2) Pilot v žebříčku níže má přednost před pilotem v žebříčku výše, pokud pilotu v žebříčku výše 
bylo proplaceno "startovné" více různých závodů než pilotu v žebříčku níže.
3) Čerpal-li pilot dotaci na účast na závodu z jiného dotačního programu Svazu zl, může mu být
příspěvek v rámci tohoto programu zamítnut.
4) Pravidla jsou aplikována až do vyčerpání finanční kapacity programu tj 95 000kč

Přihlásit doklady (účtenku stvrzující zaplacení startovného a účast v závodu a jiné doklady) do 
pořadníku je možné do konce září. Projekt je tedy omezen na závody ukončené do tohoto data.
Předpokládaný počet účastníků je mezi 10 - 30 piloty.
Předpokládaný termín: v roce 2018 

2.5. Projekt – Závodní reprezentační létání 2018, garant: předsednictvo, krátký popis:

Sportovcům nominovaným do reprezentace 2018 může být vyplacen příspěvek na přípravu ve 
výši až 4000Kč a to s přihlédnutím k jejich aktivní sportovní účasti během sezony. Účelem 
příspěvku je podpora vrcholových sportovců svazu a jejich další rozvoj a příprava pro 
mistrovské soutěže. O konečné výši a rozdělení financí rozhoduje předsednictvo svazu, jakožto 
garant programu. 

2.6. Projekt – Drakiáda v Kobylicích, garant: Slávek Třebeška, krátký popis:

Nově vznikající provoz odvijáku rogal na bývalém práškovacím letišti Kobylice (u Nechanic) a 
jeho bezpečný "zálet". Zkušení provozovatelé odvijáku nejprve provedou několik prvních 
testovacích vleků. Následně dojede k vlekům pilotů s licencí vleky a zájmem o létání na tomto 
novém terénu. 
Předpokládaný počet účastníků je mezi 5 - 10 piloty. 
Předpokládaný termín je 4/2018 

2.7. Projekt – Bezpečně do vzduchu - rozlétání po delší pauze, garant: Martin Bibko, krátký 
popis:

Projekt je určen pro piloty zk, kteří delší dobu nelétali, nebo kteří se cítí nejistě při startu nebo 



přistání ať už z důvodu přechodu na výkonnější typ kluzáku nebo jen ochabnutím dovedností 
nabitých během výcviku.

Kurz bude třídenní. V prvním dnu se zaměříme na test schopností pilota a určení nedostatků v 
jeho technice startu nebo přistání. Test bude probíhat na cvičném kopečku a na školském 
kluzáku, tedy v takové konfiguraci, která je pro odhalení zmíněných pilotních nedostatků 
nejpříhodnější. Po testu a určení nedostatků dojde k snaze o jejich nápravu. V druhém dnu se 
na větším kopci zaměříme na přistání v omezeném prostoru, nácvik rozpočtu na přistání a 
upevňování správné techniky při přistání. Třetí den bude účastník létat na vlastním kluzáku a 
pokusíme se, nově naučené schopnosti přenést i na let na vlastním většinou výkonnějším 
křídlu. Nedílnou součástí projektu bude i seřizování postrojů, závěsu a kluzáků samotných.

Pokud si nejste jisti při přistání nebo při vzletu, pokud jste delší dobu neletěli a obáváte se 
startu na Vašem neposlušném brusu, je projekt určen přímo Vám.

Projekt slouží k zvýšení bezpečnosti závěsného létání, odstranění obav z letu a k vypilování 
techniky především startu a přistání a to vše pod odborným dohledem.

Předpokládaný počet účastníků je: maximálně 5 pilotů.
Předpokládaný termín je 4.-5./2018

2.8.) Projekt – Vlekání za mot. rogalem – Rozlet, garant: Saša Nejnuk, krátký popis:

Objevilo se několik pilotů, kteří v minulé sezóně přešli na výkonnější kluzáky a tím se jim 
otevřela cesta k startu vlekem za motorovým rogalem. Naučit se a zažít si tento způsob startu 
vyžaduje větší počet účelových vleků. Projekt si klade za cíl podpořit tyto piloty v jejich snaze 
naučit se nový způsob startu. Z hlediska bezpečnosti je důkladný nácvik dovednosti tím, co 
později v běžném provozu rozhoduje o míře více či méně vážných nehod.  .

Nácvik bude probíhat na letišti v Nymburku nebo Vysokově

Přihlásit se může každý pilot s kvalifikací vleky (odviják), s dostatečně výkonným kluzákem. 

Podmínkou konání akce je dozor inspektora nebo instruktora ZL.

Předpokládaný počet účastníků je mezi 5 - 8 piloty. 
Předpokládaný termín je 4 - 5 nebo 9 - 10/2018

2.9.) Projekt - Zmapování podmínek a bezpečnosti startů pro sportovní létání s ohledem na 
pořádání závodů, garant: předsednictvo, krátký popis:

Předsednictvo svazu zvolí 5 člennou komisi, která provede zmapování bezpečnosti a vhodnosti 
vybraných startovišť a přistávacích ploch v ČR a podá zprávu předsednictvu svazu (formou 
fotografií a krátkého dokumentu se zhodnocením startu a přistání a definice vhodných 
meteorologických podmínek. ). Komise dále ve spolupráci s předsednictvem zhodnotí potenciál 
terénů z hlediska udržitelnosti a budoucího rozvoje s ohledem na pořádání závodů.

2.X.) Rozlétání ve vleku za ultralehkým letadlem - gestor  
zamítnuto. Odůvodnění:  Projekt nemá gestora, který by splnil minimální požadovaná pravidla, 
nutná pro realizaci projektu. 

(Bližší informace podává kterýkoliv člen předsednictva)

3. Rampa Kotěrov 

Došlo k vybudování nové rampy na startovišti Kotěrov. Byla vybudována se souhlasem majitele
startu PG Plzeň. Rampu zbudoval S. Denk a T. Jiranek. Cena Veškerého materiálu je 8871 kč. 
Děkujeme za práci na zkvalitnění podmínek pro létání na zk v ČR. Předsednictvo rozhodlo 
náklady na zbudování rampy proplatit. (Bližší informace podává Petr Tuček)

4. Doplnění pravidel pro počítání Žebříčku zl

Od roku 2019 bude pilot do Žebříčku zl (Rankingu) bodovat třemi nejlepšími výsledky ze soutěží
z aktuální sezóny nebo dvěma nejlepšími z aktuální sezóny plus jedním nejlepším výkonem z 
sezóny loňské. Toto opatření má sloužit především k snížení tlaku a časové náročnosti 



kvalifikace pilotů pro závody kategorie FAI1. (popřípadě ostatních pilotů , kteří se snaží bodovat
v žebříčku ZL.) (Bližší informace podává Petr Beneš)

Předseda Petr Tuček – 00420 603 818 814, aviatik@avitik.cz
Petr Beneš – 00420 777 589 404,  benesak@post.cz
Petr Čejka – 00420 777 123 543, petr.cejka@volny.cz
Petr Polách – 00420 775 688 904, polach.pp@gmail.com
Lenka Trojanová – 00420 736 446 508, leny.trojanova@gmail.com

Zapsala Lenka Trojanová
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