
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA SVAZU ZL

Číslo: 4-2019

Datum jednání: 
7. V. 2019

Místo jednání:
Aviatk

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

Program:

1. Seznámení s děním na radě LAA ČR

2. Termín Valné hromady Svazu ZL

3. Uskutečněné projekty

4. Nově schválené projekty

5. Články do Pilota

6. Přistávací plochy Raná (JV), Černá hora (u kempu)

7. Stav vyjpůjček reprezentačních kluzáků

8. Mistrovství České Republiky v ZL v roce 2019

Zápis:

1. Seznámení s děním na radě LAA ČR
Předseda Svazu ZL informoval členy předsednictva o tématech projednávaných na radě LAA 
ČR. Především o MČR v PG a propagace ZL na této akci, aktvaci cca 50 meteosond (více na 
svazzl.cz) o fnančních potřebách Svazu PG a standardech rozdělení dotace MŠMT o blížící se 
akci LAA sobě a možnostech účast… (Podrobnost k doptání u Petra Tučka)

2. Termín Valné hromady Svazu ZL
Volební Valná hromada Svazu závěsného létání se uskuteční v sobotu 16. listopadu 2019. 
Vybízíme členy k návrhu příjemného místa konání. Zatm je v jednání malý (Loutkový) sál 
Kulturního centra ve Velkém Meziříčí. Minimální požadavky na sál: kapacita cca 50 osob, 
projekční plocha, možnost malého občerstvení. (Podrobnost k doptání u Lenky Trojanové)

3. Uskutečněné projekty
23. – 24. března 2019 se uskutečnil Kurz aerovlekání a 7. dubna 2019 Kurz soutěžního létání. 
Oba projekty jsou právě vyúčtovávány. Děkujeme gestorům i ostatním organizátorům.

4. Nově schválené projekty



a. Předsednicto obdrželo návrh projektu Slet komárů 2019, garantem je Viktor Plaček.
Projekt byl předsednictvem schválen.  Akce se bude konat na vybrané louce podle 
převládajícího směru větru v okolí města Klatovy v termínu 30. srpna až 1. září 2019. 
Předpokládaný počet účastníků je 10 až 15.
Projekt Slet komárů 2019 je určený pro piloty s kvalifkací PM nebo piloty, kteří o 
kvalifkaci usilují. Cílem projektu je zvýšení bezpečnost létání teoretckou průpravou i
rozvojem pilotních dovednost. Setkání bude mít náplň výměny zkušenost mezi 
zkušenými a začínajícími piloty. To, jak na teoretcké úrovni ve formě vystoupení a 
diskuzí, tak i praktckým nácvikem.

b. Předsednictvo vytvořilo projekt Podpora startovišť, garantem je předsednictvo. 
V rámci projektu dojde k fnanční podpoře (z prostředků dotace MŠMT pro Svaz ZL) 
startovišť, na kterých v aktuální sezóně startují závěsné kluzáky. Výše příspěvku bude 
určena z xcontestu podobným klíčem, jaký používá Svaz PG. (Podrobnost k doptání 
u Petra Polácha)

c. Projekt Závodní létání 2019, garantem je předsednictvo. 
Sportovcům svazu může být proplacena část nákladů (startovné, cestovní náklady) na
účast na mezinárodní akci v zahraničí v roce 2019. Stanovená částka je maximálně 
5.000 Kč na jednu akci. Konečné rozhodnut o příspěvku a jeho výši má garant 
programu podle následujících doporučený: 1) Pilot v žebříčku ZL 2018 (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 fnanční
kapacity programu, tj. 95.000 Kč. 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. Plat pro sezónu 2019.

d. Tradiční Memorial strýčka Lubina, garant je Bareš Radek. 
Rogalistcké závody, aneb „Překvapení strýčka Lubina". Vítáni jsou nejen aktvní 
rogalisté, ale i t "vysloužilí". Po dnech plných létání na Vás večer bude čekat soudek 
lahodného piva a další kulturně-vzdělávací aktvity :D . Akci se budeme snažit 
směřovat do termínu Pá 12.7. - Ne 14.7. Konečné rozhodnut 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 7/2019 

e. Trojboj, garantem je Martn Lörincz. 
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 příležitost setkat se z piloty z 
jiných část republiky (i Slovenska). Předpokládaný počet účastníků je mezi 10 - 20 
piloty. Předpokládaný termín je 5/2019 - Beskydy, pravděpodobně Javorový vrch.



Další projekty jsou v přípravě...

5. Články do Pilota
Jako pobídku vedoucí k rozšíření autorské základny tvůrců článků o zl do časopisu Pilot, 
rozhodlo předsednictvo odměnit každý článek, jehož autorem bude člen Svazu ZL, jenž bude 
vytštěn v časopise (tedy takový, který projde redakční radou a korekturami), o rozsahu 
alespoň 2000 znaků odměnou ve výši 1.500 Kč.

6. Přistávací plochy Raná (JV), Černá hora (u kempu)
Správci či majitelé pozemků u Rané a Černé hory, kde často přistávají závěsné kluzáky, 
vyjádřili nespokojenost s tmto provozem. Pracujeme na dohodě o fnanční kompenzaci 
případných malých škod (pošlapání pole), které můžou naši pilot při přistání způsobit. Částky
v řádu jednotek tsíc by byly vypláceny paušálně.

7. Stav vyjpůjček reprezentačních kluzáků
Smlouvy o výpučce ZK pro reprezentaci byly všemi členy reprezentace podepsány, a to 
kromně Petra Tučka, který výpujčku nepožaduje a Vlastmila Bartase, jehož ZK je stále v řízení
pojistné událost.

8. Mistrovství České Republiky v ZL v roce 2019
Právě domlouváme možnost a případnou rezervaci ubytování (kemp) pro účastníky (a 
doprovod) české mistrovské soutěže. Terénem nám letos bude okolí francouzské Laragne. 
Startovné činí 80 Euro. Stejně jako loni, budou sportovci moct čerpat dotaci z programu 
Závodní létání 2019. Ředitelkou soutěže bude naše milá Karolína Lietavcová, děkujeme. 
Těšíme se na báječné sportovní setkání.

Předseda: Petr Tuček – 00420 603 818 814, aviatk@avitk.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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