
Zpráva o činnosti Svazu PG za rok 
2021



Valná hromada 2020

• V roce 2020 nebylo možné uspořádat VH v 
řádném ani v náhradním termínu, jelikož se 
situace okolo pandemie po celou zimu 
nezlepšila a ani na jaře nebylo možné VH 
uspořádat.

• Jelikož nebylo žádné zásadní téma k diskuzi, 
předsednictvo odhlasovalo odložení VH na 
řádný termín v roce 2021



Počet schůzí

• Předsednictvo se sešlo na 9 schůzkách prostřenictvím
Skype konference

• Průměrný čas schůze 2 hodiny
• Celkový čas cca 20 hodin
• Všechny schůze usnášení schopné
• Mimo schůze pracují členové předsednictva 

samostatně na jednotlivých úkolech, které si stanovují 
na schůzích

• Dále jsme neustále v kontaktu prostřednictvím aplikace 
WhatsApp pro rychlé řešení snažších úkolů, které 
nevyžadují projednání na schůzi



15.12.2020
• Společná schůze předsednictva a SK
• Komunikace svazu PG na sociálních sítích - po zvážení všech dostupných možností se 

předsednictvo rozhodlo založit novou FB stránku: Svaz Paraglidingu LAA ČR - oficiální 
profil

-stránku během schůze založil Jakub Havel
-jedalo se o obsahu stránky, aktuálních informacích 
-možnost vkládat informace mají všichni členové předsednictva a SK

• SK seznámila členy předsednictva s odpovědí na text výzvy od M. Talavaška, týkající se 
přechodu k WPRS rankingu - předsednictvo odsouhlasilo odpověď SK

• SK seznámila členy předsednictva s argumenty pro a proti změně národního rankingu
za WPRS ranking a vyslechla si argumenty předsednictva. O kladech a záporech 
přechodu na WPRS ranking bude SK ještě jednat.

• Výběrová řízení na pořádání závodů jsou ukončená. SK řeší MČR a kolize soutěží v 
kalendáři.

• Jiří Bečvář a Kamil Koneřný informovali předsednictvo o jednání Rady LAA ČR v 
minulém týdnu - Rada se zabývala elektronizací správy a časopisu pilot. Dále byla 
projednávaná forma a nominace pro vyhlášení nejlepšího leteckého sportovce za 
sezonu 2020 

https://www.facebook.com/svazpg/


15.12.2020

• Elektronické medium Pilot - David Bzirský informoval předsednictvo 
o první pracovní schůzce s prezidentem LAA, zástupci tištěného 
Pilota a zástupci svazů PG a UL na LAA, která se konala 14. 12. 
Pracovní skupina má za úkol do únorového jednání Rady připravit 
koncepci vytvoření elektronického media.

• Předsednictvo obdrželo žádost Kláry Hadašové o finanční podporu 
Poháru východočeských startovaček pro rok 2021 - žádost bude 
zařazena do programu na podporu sportu a o výši podpory se 
rozhodne po přidělení dotace

• Nový termín valné hromady svazu je 6. 2. 2021 v kulturním domě v 
Třešti. Pevně doufáme, že epidemiologická opatření jíž dovolí 
průběh fyzické VH, nicméně situace je v tuto chvíli stále nejistá a 
definitivní rozhodnutí o konání padne po novém roce.



14.1.2021
• příprava podkladů pro dotační žádost NSA - vzhledem k tomu, že se přihlásil jeden 

projekt, tak předsednictvo připravilo žádost na základě zkušeností z předchozích let 
(podpora zavedených sportovních akcí - ligy ACC, ligy XC, H&F, ČPP, vlekání, 
přebalování záložních padáků, MČR, Katusha,…)

• Projekt Pilot OnLine - vedoucí projektu byl stanoven na poslední schůzce 11. 
1. David Bzirský, který má za úkol za podpory pracovní skupiny připravit prezentaci 
pro Radu LAA, která má mandát projekt spustit a financovat za LAA

• Valná hromada - členové předsednictva zvážili epidemiologickou situaci, stále je 
zarezervovaný termín v Třešti na 6. 2., který za současné situace nebude nejspíš 
možný uskutečnit.

-předsednictvo projednalo možnosti uspořádat VH přes webové rozhraní, se 
stávajícím technickým a personálním vybavením, uspořádání VH pro více než 
50 členů online by bylo značně organizačně náročné a časové možnosti 
předsednictva jsou limitované. Vycházíme ze zkušeností z organizování 
online Konference LAA 2020, s předem známým počtem účastníků, která 
navíc byla jednodušší o skutečnost, že v tomto roce nemusela být volební.
-Valná hromada bude uspořádaná v tradičním podzimním termínu a bude 
volební

• Předsednictvo projednalo prezentaci práce předsednictva a SK na sociálních sítích



26.2.2021

• Předsednictvo se zabývalo úpravou dotačních položek na základě 
návrhu akceptace dotace od NSA a předpokládaného přerozdělení 
podle klíče LAA (podpora sportu, programu talentované mládeže a 
reprezentace)

• Předsednictvo přijalo žádost o podporu pro seminář Safety Parasem
pořádaný 20. - 21. 2 2021 částkou 5000 Kč z dotace Sport

• Předsednictvo se zabývalo přerušením, pozastavením soutěže 
Českého poháru paraglidingu. Členové předsednictva se operativně 
rozhodnou na základě rozhodnutí vlády.

• Hanka seznámila členy předsednictva s dokumentem sportovní 
komise o metodice rozdělování peněz sportovní reprezentaci, 
dokument bude po schválení zveřejněn na stránkách svazu.



26.2.2021

• Jirka Bečvář seznámil předsednictvo z jednáním z Rady LAA ČR (23. 
2.) 

-členové Rady byly provedeni novými prostory LAA
-host z NSA - představení LAA, zodpovězené dotazy ohledně 
podpory a financování sportu (trenéři, kluby….)
-elektronická verze časopisu Pilot - Aleš Trtil představil analýzu 
projektu, která byla zpracovaná pracovní skupinou - členové 
Rady na svém jednání neodsouhlasili finanční podporu na 
zahájení a rozjezd projektu. Zástupci svazu PG by chtěli otevřít 
další jednání na příštím jednání Rady, kde by jako host byl 
přítomný vedoucí projektu David Bzirský

• digitalizace LAA - jako pilotní projekt bude prodloužení pilotního 
průkazu přes webové rozhraní správy LAA a potom se bude 
pokračovat v dalších úkonech



1.4.2021

• podpora startoviště Svatobor - předsednictvo obdrželo žádost o finanční 
podporu pro vznik startoviště na Svatoboru ve výši 50.000 Kč. 
Předsednictvo odsouhlasilo podporu ve výši 45.000 Kč







1.4.2021

• LAA ČR obdrželo dotaci od NSA na podporu 
sportu. Programy na podporu sportu (vlekání, 
podpora startoviště, ČPP…) se rozeběhnou po 
ukončení omezení pohybu osob tak, aby byly 
zaručeny stejné podmínky pro všechny účastníky

• Jakub Havel informoval předsednictvo o 
problémech svazového webu na serveru. Potřeba 
aktualizovat redakční systém, layout a celkovou 
podobu webu. David Bzirský vypracuje analýzu o 
potřebách nového webu a jaká by byla nutná 
investice na přesun webu.



20.4.2021

• Hanka seznámila předsednictvo s rozdělením podpory reprezentantů, 
kterou připravila SK s teamleadry pro sezónu 2021 v XC a ACC

• Informace o nutnosti žádosti NSA o podmínkách pořádání závodů s 
mezinárodní účastí nebo vycestování reprezentantů do zahraničí na závody 
MS nebo ME - bude upřesněno a reprezentanti a organizátoři závodů 
budou informováni

• V Táboře na LKTA v termínu 22.05.-05.06.2021 proběhne Plachtařské 
mistrovství České republiky 2021 a předzávod Mistrovství světa 
juniorů. https://www.jwgc2021.cz/

• Bude vydán NOTAM, který pokryje i oblast Všechova. Předpokládáme 
dohodu jako min.rok, že na Všechově bude možné létat po dohodě. Ale je 
pravděpodobné, že každý den v době 10:30-14:30 bude provoz omezený.

• Probíhá aktualizace redakčního systému webových stránek svazu, která má 
za úkol stránky zpřehlednit členům svazu, zanechat archiv článků a 
implementovat WPRS ranking.

https://www.jwgc2021.cz/


20.4.2021

• Jiří Bečvář informoval předsednictvo o jednání Rady LAA z 19. 4. 2021:
• Návštěva z NSA - problematika uznávání instruktorů PG jako trenérů v rámci 

žádostí o dotace na podporu sportu
• Vyhlášení Leteckého sportovce 2020 - bude online formou
• LAA sobě 2021 – proběhne poslední srpnový víkend v Jihlavě
• MS MPG a ULL 2021 - pořadatelství mělo být v Čechách - obě mistrovství budou 

přeložena na 2022
• Mapa 1:500 000 - tištěná mapa, která přichází všem členům LAA s časopisem Pilot 

- vznikne mapová komise, která bude mít za úkol aktualizovat grafické zpracování 
mapy a přiblíží jí současným trendům v letecké kartografii

• soud LAA s DHL - DHL doručilo pozdě vybavení na MS MPG 2018, reprezentace 
MPG přišla k újmě (nemožnost tréninku, atd.) - DHL nechtělo vyrovnat náhradu a 
tak došlo na soud, projednávání u první i druhé instance LAA (resp. svaz MGP) 
prohrála

• Digitalizace LAA - pokračuje digitalizace úkonů LAA - kromě pilotního průkazu, je 
možné mít elektronický TP, který byl vydaný LAA, ne výrobcem SLZ (PG), pracuje se 
na elektronickém prodloužení PP



1.6.2021

• informace o nové verzi webu svazpg.cz (D. Bzirský)
• informace od SK o přípravách závodů Ligy a MČR (H. Dlasková)
• Předsednictvo obdrželo žádost o podporu z fondu propagace na 

akci TJ Klášterec nad Ohří “Cesta do vzduchu” - z žádosti není jasné, 
jestli bude akce pod dohledem dostatečného počtu instruktorů, na 
jakém typu padáků proběhnou ukázky pro veřejnost ap., 
předsednictvo bude chtít ještě doplnit tyto informace (J. Bečvář)

• Předsednictvo obdrželo dotaz ohledně možného financování úpravy 
startoviště Kalovy. J. Bečvář bude kontaktovat Veroniku Culkovou o 
zpracování dotazu do žádosti s konkrétním rozpočtem apod.

• Předsednictvo se zabývalo formou podpory sportovců na 
zahraničních závodech Hike and Fly



30.6.2021

• předsednictvo a SK obdrželo žádost od V. Carrery o 
reprezentaci za ČR na MS v Akrobacii, je zahájeno jednání s 
FAI o přestoupení ze španělské reprezentace do české 
reprezentace

• předsednictvo se zabývalo reprezentačním autem - pojistka, 
nové polepy, apod. na novou sezonu - bude naplánováno 
podle programu VW Auta (K. Konečný)

• investiční dotace - projednání možnosti získání finančních 
prostředků NSA - J. Bečvář projedná s prezidentem a 
předsedy ostatních svazů bližší podmínky

• L. Mišková informovala předsednictvo o spolupráci s redakcí 
časopisu Pilot



30.6.2021

• předsednictvo, po doplnění a představení projektu, schválilo dotaci na podporu 
úpravy startoviště Kalovy pro PG Šumava ve výši 20 000 Kč 



30.9.2021

• Jiří Bečvář informoval o jednání Rady LAA ČR - jednání prezidenta LAA ČR s NSA o 
dotacích (uznání trenérů, prodloužení věku mladých talentů), informace o filmu z 
vyhlášení nejlepšího sportovce LAA ČR 2021, připravit informace o sportovních 
výsledcích pro výroční zprávu (SK), informace o pojištění 

• čerpání dotací - repre, talenti, sport - Hanka Dlasková informovala předsednictvo o 
stavu čerpání reprezentačních prostředků (s vyhlídkou nadcházejících závodů MS), 
předsednictvo prošlo tabulku pro podporu sportu a udělalo revizi, které akce 
proběhly, jsou již vyfakturovné nebo čekají na proplacení, aby se mohly rozběhnou 
popř. ukončit další programy

• předsednictvo rozběhne akci “Přebalování záložních padáků” - podmínky jako v 
loňském roce, podpora 400,- Kč za jeden záložní padák

• do 7. 10. poběží podpora vlekání - aby vlekaři poslali faktury do 15. 10. kvůli 
vyúčtování

• předsednictvo řešilo e-mail Michala Talavaška - zítra 1.10. předjedná Kamil 
Konečný s Broňkou Haničákovou

• předsednictvo připraví zprávy o hospodaření svazu a SK ke zveřejnění na webu do 
příštího týdne, tj. měsíc před VH

• Příprava VH 2021



13.10.2021

• Pojištění a oprava VW auta - možnost převodu pojistky a oprava laku
• Předsednictvo projednalo email Stanislava Ošmery o povinnosti pro 

organizátory závodů ligy XC nahrávat vypisované tratě na web - J. Havel, 
pokud bude příští rok zprovozněný Live Scoring v rámci ČPP, tak to bude 
možné zveřejňovat. Na svazovém webu toto nebude možné

• Předsednictvo projednalo email Vládi Běhala o možnosti získávání FAI 
výkonnostních odznaků v rámci ČPP. Kamil Konečný poptá CIVL delegáta, 
jestli je možné kritéria FAI zakomponovat do ČPP a na základě letů v ČPP 
získat FAI odznaky.

• Hana Dlasková informovala o stavu proúčtování dotací



13.10.2021

• Předsednictvo odsouhlasilo dotaci 35 000Kč na dokončení úprav 
startoviště Křeplický vrch





Shrnutí
• Dlouhodobě se předsednictvu daří důkladným zpracováním žádostí o dotační tituly 

získávat tyto prostředky v dostatečné výši a tím šetřit svazové postředky. V roce 
2021 předsednictvo podpořilo všechny ligové závody v XC a ACC, které se těší velké 
oblibě a jsou naplněné. Dále předsednictvo podporuje i ostatní soutěže jako MČR, 
HaF, Katusha,  a podobné. 

• Dlouhodobě běží podpora vlekání. Od roku 2018 pokračuje podpora terénů.
• Jako v minulých letech podporujeme vývojáře aplikace XC Track, bezpečnostní 

semináře jako je Parasem a Akce Záložka a dotujeme přebalování ZP pro naše 
členy. 

• Díky smlouvě s terény, které podporujeme z dotace Sport mají členové svazu PG 
levnější startovné na těchto terénech a tyto terény mají více prostředků na placení 
nájmů, údržby a podobně.

• Členové Svazu PG mají také levnější startovné na všech ligových závodech a zdarma 
soutěží v ČPP.

• Ze svazového rozpočtu jsme v roce 2020 podpořili tři startoviště v celkové částce 
100tis. Kč. 

• Detaily o hospodaření najdete ve zprávách o hospodaření.

• Vytvořil Jiří Bečvář, 13.10.2021


