
 

 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PŘEDSEDNICTVA SVAZU ZL 
 

Číslo: 06-2016 

Datum jednání: 

6.10. 2016 

Místo jednání: 
 

Praha  

 
Přítomni:      Omluven:  

 Bareš Radek    Čáp Miroslav 
                              Tuček Petr     Nádvorník Jiří  

Čejka Petr                                  (Od  18.3. na vlastní žádost 
                                                                 není členem předsednictva) 
                  
     
  
    

Program: 
1. Valná Hromada ZL  2016 – doplnění informací 
2. Protest Petra Polácha na lety uskutečněné dne 9.9 a 10.9. 2016 v poháru ZL  
3. Úprava pravidel pro sestavování žebříčku ZL 

 
 

 
Zápis: 

 
1. Doplnění informací k VH  ZL  2016 

Valná hromada se bude konat od 15:00 hodin 

 5.11.2016  v hotelu Atrium ve Vyškově  –  další Info v minulém zápise  

 
2. Protest Petra Polácha na lety uskutečněné dne 9.9 a 10.9. 2016 v poháru ZL  

 
 
Předsednictvo dle platných pravidel ČPP 2016 a přidružené soutěže Rogala (ZK) protestované 
lety 
http://www.xcontest.org/cesko/prelety/detail:Piskot/9.09.2016/10:17 
http://www.xcontest.org/cesko/prelety/detail:malinkej/10.09.2016/10:10 

nemůže vyhodnotit. 
Problematické lety jsme konzultovali s organizátory soutěže. 
Protože svaz ZL nemá žádné další omezující pravidla, (vztahující se k letovým prostorům), 
zůstávají oba dva lety platné v soutěži Pohár ZL 2016. 
Všechny platné lety, (tedy případně i výše zmiňované), budou započítány do žebříčku pilotů 
ZL 2016. 
Předsednictvo současně rozhodlo o úpravě pravidel pro sestavování žebříčku ZL pro 
následující roky v tomto znění: 
 
 
 

3. Úprava pravidel pro sestavování žebříčku ZL  

Pro sestavování žebříčku ZL, budou z výpočtu pořadí vyřazeny lety, na něž byl podán uznaný 
protest.  
Rozumí se tím např. protest proti porušení omezených letových prostorů. 
Omezenými prostory jsou zde myšleny VŠECHNY prostory s omezením, tedy např. i prostory 
zakázané, dočasně rezervované a podobně.   
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Z technických důvodů jsou zde stanoveny tolerance 50m horizontálně a 100m vertikálně od 
hranice prostoru. 
Posuzován bude deklarovaný GPS záznam (i výškový) vůči oficiálnímu mapovému podkladu 
AISVIEW Řízení Letového Provozu. 
Aktuální informace o aktivaci a pozici prostoru, je k dispozici na internetových stránkách 
www.AISVIEW.RLP.CZ . 
Protest musí být podaný do 30 dnů od uskutečnění protestovaného letu. 
Poplatek za přijetí protestu je 300Kč, splatný do maximálně pěti dnů od podání protestu. 
Poplatek bude při uznání protestu obratem vrácen. V případě neuznání protestu bude použit 
jako příspěvek svazu ZL. 
 
Poplatek je třeba zaslat na účet:  285321309/0800 
Variabilní Symbol: rodné číslo plátce 
zpráva pro příjemce: „/Příjmení protestujícího/ - protest Pohár ZL“ 
 
Protest musí být podaný písemně na emailové adresy všech aktuálních členů předsednictva, 
uvedené na internetových stránkách LAA - svazu ZL. 
  
Pravidla pro pohár ZL, v rámci přidružené soutěže ČPP Rogala, zůstávají beze změny.  
  
Předsednictvo pilotům doporučuje létat s dostatečnými rezervami pro kompenzování případné 
chyby mapových systémů, GPS záznamů a podobně. 
Doporučujeme také použití záložního (druhého) GPS. 
 
Zapsal: Petr Čejka 


