
Zpráva o činnosti Svazu PG za rok 
2022



Valná hromada 2021

• V roce 2021 proběhla po roční pauze způsobené pandemií Covid-19 VH v 
řádném termínu za dodržení proti pandemických opatření



Usnesení z VH 2019

Schválené úkoly pro předsednictvo Svazu PG:

• Návrh na vypsání výběrového řízení team leadera XC reprezentace do 
konce roku 2021

• Návrh na zařazení bodu “Medializace úspěchů českých sportovců” ve 
veřejnoprávních médiích na Radu LAA ČR



Návrh na vypsání výběrového 
řízení team leadera XC 
reprezentace do konce roku 2021

• 30. listopadu vypsalo předsednictvo VŘ 
• do VŘ přišly dvě nabídky od Michala Talavaška a Petry Slívové
• předsednictvo zvolilo pro následující období jako TL XC repre Petru 

Slívovou



Návrh na zařazení bodu 
“Medializace úspěchů českých 
sportovců” ve veřejnoprávních 
médiích na Radu LAA ČR

• zástupci svazu PG zařadili bod na první jednání Rady LAA
• během jednání se nenašla shoda napříč odbornostmi o představách a 

financování této činnosti
• předsednictvo na základě toho vypsalo výběrové řízení na dodání 

reportáží z PG soutěží, které se rozhodl financovat z prostředků svazu



Počet schůzí

• Předsednictvo se sešlo na  schůzkách prostřenictvím Skype konference

• 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



16.11.2021
• Jiří Bečvář přivítal nového člena předsednictva - udělení 

přístupů do sdílených složek, email, Facebook.
• Předsednictvo navrhlo Jiřího Bečváře na předsedu svazu 

paraglidingu - Jiří Bečvář byl jmenován předsedou svazu 
paraglidingu. 

• Jiří Bečvář poděkoval Hance Dlaskové, Davidovi Bzirskému a 
Lindě Miškové za propagaci úspěchu  třetího místa české 
reprezentace v cross country v médiích. Zvláštní poděkování 
Mírovi Orosovi, za rozhovory a reportáž, která byla součástí 
BVV na ČT

• Předsednictvo se vrátilo k žádosti V. Běhala ohledně FAI 
výkonnostních odznaků, byla projednána možnost přidání 
odznaků do Českého poháru paraglidingu, možnost nákupu a 
distribuce fyzických odznaků. Do další schůze zjistíme možnosti 
a podmínky dodání odznaků od FAI (Kamil Konečný).



16.11.2021
• Předsednictvo projednalo žádost Spolku svobodných paraglidistů o 

podporu financování údržby startovaček v česko-polském pohraničí. 
Předsednictvo projednalo možnosti financování z dotace NSA a je 
potřeba prověřit, zda by se na tento projekt dala dotace použít (J. 
Mašek dohledá v dokumentaci). Toto téma uzavřeme spolu s podporou 
terénů.

• Jiří Bečvář seznámil předsednictvo s aktuálním stavem proúčtování 
dotací - probíhá akce na přebalování záložek, Český pohár 
paraglidingu - poháry a jejich distribuce, podpora terénů.

• Předsednictvo debatovalo o podmínkách mediální spolupráce - 
medializace 4 závodů za rok (MS, ME, MČR) - výstupem by měla být 
minutová reportáž do hlavní zpravodajské relace v televizi.



30.11.2021

● předsednictvo odsouhlasilo fakturu Cumulus media za reportáž o 
bronzu paraglidistů z mistrovství světa (Jiří Bečvář)

● předsednictvo odsouhlasilo navýšení podpory soutěže PVS o 8.000 
Kč na startovné pilotům

● předsednictvo projednalo stav proúčtování dotace NSA na rok 2021
● Jiří Bečvář informoval předsednictvo o situaci na letišti Všechov - 

zástupci LAA budou přítomni schůzce s majitelem (vězeňská 
správa) 



30.11.2021

● předsednictvo projednávalo situaci ohledně nového webu svazu a 
možnosti propojení přihlašování s databází portálu správy LAA ČR 
- do konce roku by měl být k dispozici časový harmonogram 
spuštění webu (Jakub Havel, Kamil Konečný)

● Jiří Bečvář informoval předsednictvo o stavu a situaci opravy VW 
auta

● Kamil Konečný s Jiřím Bečvářem projednají s ekonomkou LAA ČR 
nákup FAI odznaků

● Předsednictvo zformulovalo a vypsalo výběrové řízení na pozici 
teamleadra XC reprezentace



9.12.2021
● Hana Dlasková seznámila předsednictvo se stavem proúčtování dotace 

SPORT - skončila akce záložka, přebaleno bylo 420 záložních padáků. 

Zůstatek dotace bude rozdělen na provozní podporu startovišť.

● předsednictvo projednalo a schválilo rozdělení prostředků na provozní 

podporu startovišť. Správci startovišť obdrží informační e-mail.

● Hana Dlasková seznámila předsednictvo se stavem vyúčtování 

hospodaření reprezentace

● David Bzirský představil předsednictvu nový web svazu, který je v 

testovací fázi online.



20.1.2022
● Jiří Bečvář informoval předsednictvo o aktualizaci programu 

sportovních talentů. V programu je pro sezonu 2022 celkem 43 
talentů (z toho A tým 3, B tým 3, C tým 7). Je  vypsané VŘ na 
soustředění pro rok 2022 a vyvěšen termín seznamovacího 
soustředění.

● Jiří Bečvář informoval o průběhu opravy svazového VW auta. Auto 
je v lakovně na celkové opravě. Auto bude připraveno do začátku 
sezony. 

● Předsednictvo projednalo podmínky objednávání FAI odznaků 
odborné způsobilosti a předloží je Vladimíru Běhalovi, který bude 
zajišťovat distribuci odznaků. 

● Předsednictvo obdrželo 2 nabídky na pozici Teamleadera XC 
reprezentace od Petry Slívové a Michala Talavaška. Předsednictvo 
nabídky posoudilo a prodiskutovalo. Pro následující období 
jednohlasně zvolilo Petru Slívovou. 



Informace k pojištění 
odpovědnosti

pro rok 2022 se LAA ČR podařilo dojednat výjimku z 
územní platnosti v pojistné smlouvě - pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem SLZ 
podle vyhlášky 108/1997 Sb (aka ze zákona nutná 
pojistka na škodu vzniklou provozem SLZ, něco jako 
povinné ručení u auta) a to pro území Keni a 
Kolumbie, pouze pro padákové kluzáky a padákové 
kluzáky typu tandem.



FAI odznaky odborné způsobilosti

Od roku 2022 spouští předsednictvo svazu PG novinku v podobě 
možnosti získání FAI odznaků odborné způsobilosti pro naše členy.
Jedná se o odznaky (příp. nášivky), které můžete získat na základě 
odletěných výkonů. Aktuální podmínky a detaily pro jednotlivé kategorie 
najdete na webu FAI zde.
V případě, že máte zájem o získání odznaku, kontaktujte ambasadora 
tohoto projektu Vladimíra Běhala na jeho emailu vbehal@gmail.com .

Do emailu uveďte celé jméno, číslo pilotního průkazu a odkaz na let v 
ČPP, na základě kterého máte nárok na příslušný odznak.

Odznaky budou objednány hromadně na konci roku.

https://www.fai.org/page/civl-badges


Změna věkové hranice programu 
Talent PG

Díky usilovné práci a vyjednávání mezi LAA ČR a NSA se povedlo 
prosadit vyjímku pro letecké sporty a pro letošní rok budou v programu 
Talentované mládeže piloti do 25 let včetně!

Pokud mezi ně patříš, stačí se stát členem Svazu PG (online a zdarma 
ve správě LAA zde) a zaregistrovat se na webu programu tady.

Rádi tě přivítáme.

https://sprava.laacr.cz/
http://svazpg.cz/projekt-talentovane-mladeze-paragliding


15.3.2022
● Jiří Bečvář informoval předsednictvo o opravě LAA busu  za 44.000 

Kč - oprava karoserie, nový lak, výměna baterie, oprava 
elektroinstalace 

● Předsednictvo projednalo provedení nových polepů LAA busu - 
David Bzirský poptá cenovou nabídku na grafický návrh a cenu 
polepu

● Technické kontroly navijáků a odvijáků - předsednictvo zamítlo 
požadavek prezidenta LAA na finanční spoluúčast na nákladech na 
provedení technických kontrol těchto zařízení. 

● Pojištění odpovědnosti - předsednictvo projednalo návrh na úpravu 
pojistných produktů ze strany LAA týkající se pojištění 
odpovědnosti 

● Livescoring - předsednictvo projednalo požadavek Igora Slováka 
na livescoring. Jakub Havel zapracuje na zpřístupnění API. 



15.3.2022
● Limit počtu pilotů na závody České ligy XC - předsednictvo 

projednalo situaci týkající se převyšující poptávky po místech na 
ligové závody. Předsednictvo a SK se pokusí sehnat nové 
organizátory ligových závodů, např. na Šumavě. Předsednictvo 
nechce tlačit na organizátory na navýšení počtu míst. Důvodem je 
především bezpečnost a omezená kapacita českých terénů. 

● Podpora sportovců na PWC v Brazílii - předsednictvo na základě 
žádosti teamleaderky Petry Slívové schválilo finanční podporu pro 
piloty v rámci 1.-10.rankingu ve výši 20.000,-. Dle informací od 
Teamleadera se soutěže chtějí zúčastnit 4 piloti.

● Předsednictvo projednalo návrh Petra Kožíška na změnu 
financování reprezentace, které by více reflektovalo výkon a 
umístění na základě wprs rankingu, vzalo v potaz podněty 
sportovní komise, které přednesla Hana Dlasková. Předsednictvo 
tento návrh bude ještě projednávat na následující schůzi. 



15.3.2022
● Předsednictvo prošlo podklady z žádosti o dotaci NSA pro rok 2022 

od Broňky Haničákové. 
● Předsednictvo bude žádat o dotaci na projekty jako v roce 2021
● Předsednictvo vypsalo výzvu pro členy svazu o možnosti zařazení 

projektů do dotačního titulu



20.4.2022
● Pojištění LAA busu - 27. 4. končí pojištění LAA busu, předsednictvo 

vybírá nového poskytovatele. 
● Nové polepy na LAA bus jsou připravené. David Bzirský zajistí 

polep busu v co nejkratší době.
● Aktuální informace ohledně nového webu. Web je postavený na 

WordPressu a v současné době pokračuje doplňování složitějších 
funkcí webu (administrace modulu Talentované mládeže, atd.) 

● Reportáže ze závodů MS/ME/MČR. Předsednictvo vypíše 
podmínky pro dodavatele reportáží.

● Předsednictvo odsouhlasilo žádost Vojtěcha Bohmana, správce 
startoviště Švihov, o zařazení do programu podpory startovišť pro 
rok 2022.



20.4.2022
● Předsednictvo odsouhlasilo podporu ACC pro závody Světového a 

Evropského poháru v Anglii a Makedonii ve výši 10 000 Kč na 
pilota/zavod pro hlavní repre. Podpora na další závody kategorie 
FAI2 se bude odvíjet od připsané dotace NSA. 

● Předsednictvo rozhodlo o proplacení kompletních nákladů
(startovné, ubytování, koordinovaná doprava, stravné) všem 
nominovaným reprezentantům, kteří se účastní  Mistrovství Evropy 
v XC. 



20.4.2022
● Předsednictvo projednalo návrh financování XC reprezentace od 

Petra Kožíška. Předsednictvo návrh nepodpořilo. Hlavními důvody 
jsou:

- pilot by během sezony nevěděl, jakou částku na jednotlivé 
závody obdrží

- návrh by dostával piloty pod psychický tlak na nutné zaletění 
dobrého výsledku

- navrhované odměny by byly obdobné současnému nastavení s 
rozdílem, že v současném systému dostává pilot podporu až 
na další sezonu na základě výsledků v letošní sezoně



13.9.2022
● Předsednictvo prošlo usnesení z valné hromady 2021 a 

zkontrolovalo stav úkolů pro předsednictvo. Všechny uložené úkoly 
byly již splněny.

● Předsednictvo zrevidovalo stav nového webu, na který je potřeba 
doplnit pluginy pro redakční systém, talentovanou mládež apod., 
kvůli kterým bude potřeba zapojit externího webaře (Kamil 
Konečný, David Bzirský)

● Předsednictvo odsouhlasilo termín Valné hromady 5. 11. v KD 
Třešť - program bude zveřejněn v následujících dnech.



13.9.2022

● Podpora na vznik startovišť - předsednictvo přijalo dvě žádosti na 
podporu vzniku nových startovišť 
○ PG Plzeň - startoviště Sádek - na startovišti se již neoficiálně 

startuje, je potřeba narovnat vztahy se stávajícím majitelem. 
Startoviště již funguje, žádost odpovídá dotaci na podporu na 
provoz. Předsednictvo se rozhodlo toto startoviště podpořit z 
programu na podporu startovišť, která je určená na podporu 
stávajících startovaček, jelikož se nejedná o založení nové 
startovačky.

○ Beskydský letecký klub - Černá hora v Beskydech. 
Předsednictvo projedná žádost na další schůzi po Valné 
hromadě žadatele BLK a upřesnění požadované částky. 



13.9.2022
● FAI odznaky -  Jiří Bečvář kontaktoval Vladimíra Běhala, jestli je 

zájem o objednání FAI odznaků. Zatím se přihlásil nízký počet 
pilotů, takže proběhne ještě informační článek v Pilotu a do konce 
října se uvidí, jestli se zvýší zájem o odznaky.

● Jiří Bečvář informoval předsednictvo o programu Mladých talentů - 
všechny akce pro letošní rok jsou ukončené a doúčtovávají se.

● Předsednictvo zrevidovalo stav akcí a vyúčtování dotace na 
podporu sportu

● Akce na podporu vlekání bude ukončena 30. 9. 2022
● Předsednictvo projednalo e-mail Petra Kožíška týkající se 

rozdělování financí reprezentace a navrhovanou odpověď SK, 
kterou Petrovi následně odeslala Hanka Dlasková. Oba emaily jsou 
zveřejněny v zápisu. 

● Předsednictvo řešilo problematiku falešných jmen v Českém 
poháru paraglidingu - Jakub Havel, jako provozovatel ČPP se sejde 
se sportovní komisí za účelem diskuse o možných řešeních tohoto 
problému.



11.10.2022
1/ Jiří Bečvář informoval předsednictvo o jednání z Rady LAA ČR - 10. 
10. 

● Rozpočet LAA ČR - navýšení ceny provozních energií a nájmu - Jiří 
Koubík s Broňkou Haničákovou připraví aktualiziaci navýšení cen 
úkonů správy LAA ČR, aby pokrylo inflaci, bude schvalovat 
Konference LAA ČR

● kampaň “létáme srdcem” - dobro sbírka na piloty PG, který vzniká 
pod záštitou LAA ČR, první akce bude v rámci vyhlášení ČPP 2022

● poplatek na informační servis ČTK - rada odsouhlasila poplatek za 
servis Profirix na distribuci tiskových zpráv ze sportovních akcí, 
jedná se o 5 tiskových zpráv

● odsouhlasen jednotný design trička pro reprezentaci LAA ČR 
napříč odbornostmi 

● informace o letišti České Budějovice - vzniká mezinárodní letiště, 
které se otevře do roku 2024 a vzniknou nové prostory omezující 
volný vzdušný prostor na jihu Čech



11.10.2022
2/ Zvýšení bezpečnosti na startovačkách - informační cedule s 
upozorněním na kontrolu zapnutí do sedačky, info pro organizátory 
přebalování záložních padáků - seznam sedaček, u kterých se nemusí 
zapínat kokon a mají navlékací nohavičky (Hanka, Škorpi, ve 
spolupráci s Mírou Volným)

3/ Jiří Bečvář informoval o čerpání programu mladých talentů - program 
je pro letošní rok vyčerpán  

4/ Předsednictvo provedlo revizi čerpání financí z programu na podporu 
sportu - byla vypsána akce záložka.

5/Organizace valné hromady a vyhlášení ČPP - do konce týdne bude 
zveřejněn program a zpráva o hospodaření svazu PG (od 1. 1. 2022 do 
10. 10. 2022)



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

tyto prostředky v dostatečné výši a tím šetřit svazové postředky. V roce 2022 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.

• V roce 2022 proběhlo několik investic do LAA Busu, který byl na jaře na kompletním 
přelakování a byl nově polepen. Původní pojišťovna nám vypověděla smlouvu a tak musela 
být uzavřena nová smlouva.Následně byl LAA bus nabourán během závodů, ale je znovu 
opraven. Spoluúčast hradil viník nehody. 

• Detaily o hospodaření najdete ve zprávách o hospodaření.

• Vytvořil Jiří Bečvář, 19.10.2022


