
...ale báli jste se zeptat

Všechno, co jste 
potřebovali vědět o 

programech podpory od 
Svazu PG



O čem tato prezentace NENÍ?

💩 o podpoře a penězích pro 
reprezentaci

💩 o podpoře a penězích na 
program Talentované 
mládeže

💩 o podpoře pro organizátory 
závodů vyhlašovaných 
Svazem PG (Liga, MČR atd.)



Pro koho jsou určeny 
programy podpory od 
Svazu PG?

Pro ty, kteří dělají něco pro ostatní členy 

Svazu PG (tedy piloty) a obecně náš sport.



KOPCE

Příspěvek na 
VZNIK/ÚPRAVU 

startoviště

Každoroční 
příspěvek na 

PROVOZ startoviště

Fond podpory 
startovišť

Provozní podpora 
startovišť

Podpora 
větrných sond

Každoroční 
příspěvek na provoz 

meteosond



Fond podpory startovišť

● PRO JAKOU SITUACI?
○ Vznik nového startoviště
○ Zásadní úprava stávajícího startoviště 

(zvětšení, nový směr, atd.)
● KDO?

○ Spolek, který startoviště vlastní, nebo má 
sjednaný nájem/právo k užívání

● KOLIK?
○ Desítky tisíc Kč

VH v roce 2019 odsouhlasila zrušení limitu 50 
000 Kč ročně (kůrovec)



Fond podpory startovišť v číslech

Rok 2020

● 4 startoviště
● 170 000 Kč rozděleno

Rok 2021

● 3 startoviště
● 100 000 Kč rozděleno

Kalovy, Křeplický vrch, Prašivá, Skalka, Smilov, Svatobor



Provozní podpora startovišť

● PRO JAKOU SITUACI?
○ Úhrada mandatorních nákladů
○ Náklady na vybavení a pravidelnou údržbu
○ Vytvoření rezervy na budoucí větší úpravy

● KDO?
○ Spolek, který startoviště vlastní, nebo má 

sjednaný nájem/právo k užívání
● KOLIK?

○ Dle vytvořeného klíče (viz dále)



Podmínky provozní podpory startovišť

● Právní vztah ke startovišti (vlastnictví, nájem, vynětí z funkce 
lesa…)

● Použití podpory na:
○ Mandatorní náklady
○ Úprava a údržba, větrný rukáv, sonda, informační tabule
○ Rezerva na budoucí očekávané výdaje

● Nižší startovné pro členy Svazu PG

● Pořádání soutěží Svazu PG bezplatně



KLÍČ pro provozní podporu startovišť I.
● KROK 1: Spočítáme výkonový rating startoviště

○ Z dat o přeletech v proběhlé sezóně ČPP jsou spočteny 2 klíčové parametry startoviště:
■ Počet unikátních pilotů
■ Součet bodů všech letů

○ Oba parametry jsou převedeny na škálu 0 - 100 (rating dle pilotů, rating dle bodů)
○ Výkonový rating startoviště = AVG(rating dle pilotů, rating dle bodů)

● KROK 2: Spočítáme limitované mandatorní náklady
○ Pro každé startoviště jsou zjištěny dokladovatelné mandatorní náklady
○ Je spočítán limit mandatorních nákladů = SQRT(počet unikátnich pilotů) * jednotkový 

mandatorní náklad
○ Limitované mandatorní náklady = MIN(mandatorní náklady; limit MN)

● KROK 3: Je spočítána podpora dle výkonového rankingu = výkonový rating * částka za 
výkonový bod

● KROK 4: Výsledná podpora = MAX(limitované mandatorní náklady; podporu dle výkonového 
rankingu)



KLÍČ pro provozní podporu startovišť II.

jednotkový mandatorní náklad

● Základ pro určení výše limitu mandatorních nákladů
● V roce 2020 stanoven na 2300 Kč

částka za výkonový bod

● Základ pro určení podpory dle výkonového rankingu
● V roce 2020 stanoven na 500 Kč

=> obě konstanty jsou stanoveny v přiměřeném poměru tak, aby stanovená celková částka, 
určená na provozní podporu startovišť, byla celá rozdělena. 



3 500 
Kč

38 000 
Kč

39 000 
Kč

41 000 
Kč

Šampioni startovaček 2020

Krupka Raná Koza Křepličák

celkem

podpořeno

Raná #1 v počtu 
pilotů

Krupka #1 v součtu 
ČPP bodů

355 400 Kč

17 startovišť

284 pilotů

33 722 bodů



Podpora větrných sond

● PRO JAKOU SITUACI?
○ Provoz větrné sondy, která slouží PG

● KDO?
○ Spolek nebo jednotlivec, který sondu 

provozuje
● KOLIK?

○ 1 sonda = 3000 Kč ročně
○ 2 sondy = 4000 Kč ročně
○ 3 sondy a více = 5000 Kč



Podmínky podpory větrných sond

● Sonda funguje spolehlivě bez dlouhých výpadků v průběhu 
sezóny

● Data ze sondy jsou veřejně dostupná ve formě API*

● Přidělení podpory není automatické, je potřeba žádost o 
podporu každoročně znovu zaslat 

* pro sondy od PGsonda.cz a v síti Windguru je API vyřešeno 
automaticky



větrných sond za rok 2021

Kč celková podpora

subjektů

16 
32 000

9



Program podpory vlekání

● PRO JAKOU SITUACI?
○ Služba startů na odvijáku/navijáku pro PG 

piloty
● KDO?

○ Jednotlivec nebo subjekt, který vlekání 
organizuje

● KOLIK?
○ 200 Kč na pilota a den



Podmínky podpory vlekání

Vlekaři
● Splnění všech náležitostí k provozu včetně uzavřeného 

pojištění
● Veřejný provoz otevřený pro všechny členy Svazu PG

Piloti
● přihlášení letu do ČPP



Podpořených přeletů za rok 2021

Kč celková podpora

vlekařů

680 
136 000

11



Přebalování záložních padáků

● PRO JAKOU SITUACI?
○ Organizovaná akce s přebalením záložního 

padáku pro piloty PG
● KDO?

○ Jednotlivec nebo subjekt, který přebalování 
ZP organizuje 

● KOLIK?
○ 400 Kč za přebalený ZP



Přebalených ZP za rok 2020

Kč celková podpora

organizátorů

275 
110 000

9



SROVNÁNÍ PROGRAMŮ PODPORY
Rozpočet 
Svazu PG

Dotace 
NSA Sport

Jedno
rázově

Každo
ročně

CELKEM 
2021

CELKEM 
2020

Fond podpory 
startovišť

100 000 Kč 170 000 Kč

Provozní podpora 
startovišť

? 364 400 Kč

Podpora větrných 
sond

32 000 Kč 26 000 Kč

Program podpory 
vlekání

136 000 Kč 95 000 Kč

Přebalování 
záložních padáků

? 110 000 Kč



predsednictvo@svazpg.cz

Otázky ?
http://svazpg.cz

https://www.facebook.com/svazpg


