IVAOCZECHDIVISION
Předmět

Zápis ze Staff meetingu konaného dne 27.6.2014

Datum zpracování 29 JUN 2014
Zpracoval

Lukáš Myška, CZ-DIR

1. Zahájení Staff meetingu
Lukáš
Přítomni:
CZ-DIR Lukáš Myška , CZ-ADIR Michal Vorel, CZ-TAC Jan Jelínek, CZ-EAC Tomáš Brückner, CZ-EA1 Jan Podlipský,
LKAA-CH Jakub Sehnal, CZ-AOC Matej Quarda, CZ-FOC Ladislav Seidl, Veronika Dřímalová, Jakub Klásek, Jiří
Bartoš, Viktor Komar, Jakub Nedorost, Tomáš Kostrouch (skype)
2. Zhodnocení činnosti divize od posledního Staff meetingu
-

-

-

-

-

-

-

-

-

všichni odpovědní

personální obsazení a změny ve Staffu (Lukáš Myška)
 Dle závěrů minulého SM zrušeny pozice CZ-SOAC (René Česák), CZ-MAC (Martin Dvořák),
CZ-FOAC (Láďa Seidl). Peter Fabian (CZ-FOC) byl na pozici nahrazen Láďou Seidlem. Z funkce
CZ-TC byl odvolán Marek Buchtela, nahradil ho dočasně Michal Vorel.
výběrové řízení na SUPa (Michal Vorel)
 podmínky: 200 hodin na IVAO, minimálně APC + SPP, bez suspendace
 v současné době není kandidát splňující požadavky
možnost otevření pozic CZ-PRC a CZ-PRAC (Lukáš Myška)
 kandidátem by měl být samostatný, aktivní člověk, v lepším případě s nějakými vazbami
v reálném letectví, potřebná kvalita mluveného i psaného projevu
 bude vypsáno výběrové řízení
stav členské základny, statistiky provozu apod. (Michal Vorel)
 prezentace statistik (příloha)
divizní letecká školka (Jan Jelínek)
 letecká školka v současné době vede 21 studentů rozvržených mezi jednotlivé instruktory
 studenti se připravují na složení PP zkoušky, u některých již proběhla
 bude vypsáno výběrové řízení na další instruktory, začlenění během letních prázdnin
Creativity Award
 Jakubovi Kláskovi byl za jeho vynikající grafickou práci pro českou divizi navržen Creativity
Award, jeho udělení do profilu by mělo být zrealizováno ze strany HQ
Division Spirit Award
 Janu Podlipskému (CZ-EA1) byl za jeho skvělou práci i nad rámec svého zařazení (instruktor
v divizní letecké školce, IT podpora členům, realizace streamů) udělen Division Spirit Award.
On-Trial status (CZ-TAC)
 Janu Jelínkovi (CZ-TAC) byl vzhledem k jeho samostatné a velmi dobře odváděné práci v rámci
jeho pozice ukončen On-Trial status. Od této chvíle je za svoji práci samostatně odpovědný.
stav divizního účtu (Lukáš Myška)
 dne 13.6.2014 bylo společnosti Wedos zaplaceno 2.323,- Kč na roční provoz serveru
 současný stav účtu je 1.230,95 Kč
výcvikové centrum (Michal Vorel)
 webová komponenta zavedena do provozu k plánování termínů výcviků ATC a pilotů
 Ze strany ATC vše funguje jak má, po potřeby školky taktéž bez problému
 Bude přidáno omezení rezervace termínu do půlnoci předchozího dne

3. Chod divize po dobu letních prázdnin
Events Department
- organizaci akcí v době letních prázdnin omezíme pouze na požadované zkoušky a tréninky ATC
- pokud bude mít kdokoliv ze členů divize námět na zajímavý event v době prázdnin, pošle
s dostatečným předstihem (týden dopředu) jeho zpracování na e-mail prazdniny@ivao.cz
- stejně jako ostatní členové divize, i členové Staffu budou průběžně čerpat dovolené a prázdniny, proto
je třeba očekávat možná zdržení v komunikaci divize – Staff – divize
4. Rozvržení eventů v další sezóně
-

přednesen plán eventů na další sezónu do konce ledna sestávající z minulosti zrealizovaných
úspěšných eventů, ale i eventů s novým zaměřením
zahajovacím eventem nové sezóny by mohl být letecký most ve spolupráci s polskou divizí
i v nadcházející sezóně budeme udržovat kontinuálně na webu minimálně dva zveřejněné eventy

5. Rozplánování divizních tours 2014/2015
-

-

-

-

-

-

Events Department

všichni

CZ IFR TOUR 2014/2015
 bude složená z jednotlivých legů tak, aby vždy přílet/odlet/průlet každého letu směřoval
do/z/přes FIR Praha
CZ VFR TOUR 2014/2015
 během letních prázdnin sestavíme soubor zajímavých objektů, které budeme v rámci nové VFR
tour navštěvovat
CZ COMBI TOUR 2014/2015
 je rozpracovaná kombinovaná tour (IFR, VFR, SpecOps) za využití klienta netScenery
 jsou připraveny mise pro FSX, ve spolupráci s testerem dopracujeme i FS2004
CZ TRAINING ASSISTANCE TOUR 2014/2015
 zavedeme nový systém započítávání bodů za účast na zkouškách, trénincích apod.
 za každou účast bude započítán pilotovi / řídícímu jeden bod, po nasbírání předem daného
počtu bodů bude uděleno ocenění
 body nasbírané v rámci Training Assistance Tour, započaté v letošní sezóně, připíšeme
zúčastněným do nově vzniklé tour
CZ ECONOMY TOUR 2014/2015
 vypracujeme zcela novou tour v rámci projektu FSEconomy
 cíle tour bude provést určitý počet letů, přepravit určité množství nákladu a PAX, vydělat určitý
obnos peněz
Termín uzavření stávajících divizních tours je 31.12.2014

6. Projednání připomínkovaných témat
všichni
- projednání připomínek stran postupů, zejména na regionálních letištích, kdy je na řídící kladeno více
zodpovědnosti, než je určeno odpovídajícími předpisy, bylo provedeno přes skype přímo s autorem
podnětu.
- Došlo k vysvětlení tohoto postupu v tom smyslu, že existují určitá omezení, se kterými se na síti
setkáváme. Zejména se jedná o velmi často amatérské letce neznající jak samotné předpisy, tak výkony
vlastního letadla, mající sníženou schopnost odhadnutí vzdáleností atd. Z toho důvodu je na řídících,
aby preventivními příkazy a informacemi o provozu kolikrát nad rámec předpisů, dokázali zajistit
bezpečnost samotných letců, kteří by bez důrazného vedení ze strany ATC mohli v mnoha případech
fungovat spíše jako „neřízená střela“. Z pohledu vedení divize je přijatelnější varianta vyšší zátěže ATC,
za účelem plynulého toku provozu, než nechat vše na pilotech (VFR), na které v mnoha případech není
spolehnutí. I z toho důvodu, že díky přehledovému zobrazení má řídící téměř vždy lepší přehled o
celkové situaci v řízeném prostoru, než samotní piloti.
- Bylo zkonstatováno, že podnět se zakládá na pravdě, funguje v reálném prostředí, ale jen díky několika
faktorům, jakými jsou např. profesionální piloti za kniplem letadla, více než nadstandardní znalost
předpisů a letadla samotného ze strany posádek, reálné vlivy počasí na samotný průběh letu a reálná
možnost např. vysazení motoru v kritické fázi letu. Většina těchto aspektů na síti chybí, proto je občas
potřeba reálné předpisy přizpůsobit potřebám sítě a jejího provozu a uživatelů. V tomto bodě došlo ke
shodě.
- Vedení divize proto i nadále doporučuje řídícím na (zejména) regionálních TWRs, aby i přesto, že to po

nich předpisy není přímo vyžadováno, vydávali preventivní příkazy k udržení maximální bezpečnosti
provozu na síti (např. „prodlužte po větru, zavolám vás pro točení na finále“, „jste schopni provést
krátké finále“ apod.). Zároveň jsou piloti žádáni, aby bedlivě poslouchali, zda řídící vydává příkaz či jen
dotaz. V případě příkazu má posádka právo, tento příkaz zamítnout, pokud by měl ohrozit bezpečnost
letu. V případě dotazu na nestandardní postup během letu (např. „jste schopni provést krátké
finále/přiblížení“) vždy zvážit vlastní schopnosti a výkony letadla a podle toho odpovědět.
7. LKAA 30x HRS ONLINE 2014
-

datum konání 15.-17.11.2014
bude otevřen vždy jeden z regionů (střídavě tak, aby nevznikaly mosty LKTB-LKMT, ale aby se dostal
provoz především na LKPR)
30 HRS se budeme převážně věnovat na Staff meetingu v září 2014

8. Trička a ostatní reklamní předměty na novou sezónu
-

Lukáš, Jakub

Jakub Klásek znovu prezentoval návrh na trička pro příští sezónu
šňůry na krk (tzv. klíčenky) jsou ve zpracování, na novou sezónu budou připraveny
silikonové náramky vzhledem k vysoké ceně nebudeme realizovat
v nejbližší době bude sestaven objednávkový systém a zveřejněn do divize

9. Kulturní akce pro členskou základnu
Michal, Verča
- v termínu 25.-27.7.2014 proběhne druhý ročník kempování na Seči
- veškeré další informace budou zveřejněny v dohledné době na Facebooku a na divizním webu
- v průběhu letních prázdnin, v souvislosti s premiérou filmu Letadla 2, proběhne druhá akce typu
"IVAO-CZ jde na letadla do kina"
10. Závěr
Lukáš
Všem členům vedení české divize děkujeme za veškerou odvedenou práci v této sezóně a těšíme se na naši
další spolupráci v sezóně nadcházející. Členům české divize děkujeme za účast na divizních akcích a za
zachování přízně. Těšíme se, že se opět po prázdninách uslyšíme na frekvenci, případně uvidíme osobně a že si
společně užijeme další dávku zábavy ve formě našeho virtuálního létání a řízení letového provozu.
=== KONEC ===

