Zápis z Valné hromady Svazu UL létání , Dubovice 22.10.2016

Jednání Valné hromady bylo zahájeno předsedou svazu Michalem Seifertem. Počet
přítomných 35 osob a 14 hostů.
Volba pracovních orgánů valné hromady:
a)
b)
c)
d)

Mandátová a návrhová komise: Ivo Lengál, Vladimír Šilhan
Zapisovatel: Lenka Bejčková
Ověřovatel zápisu: Jiří Rybář
Volební komise: Karel Švec, Jiří Nečas
Jednací řád VH

a) Vystoupení každého řečníka bude stručné a krátké
b) K jednomu bodu je možné vystoupit 2x.
c) Veškeré návrhy na Usnesení k jednotlivým bodům předkládají účastníci písemně
návrhové komisi.
d) Diskuse je ukončena na návrh předsedajícího – hlasováním.

Program
1) Volba pracovních orgánů VH
2) Schválení programu a jednacího řádu VH
3) Zpráva o činnosti předsednictva za roky 2015/16
4) Zpráva o činnosti sportovní komise
5) Zpráva o průběhu MS 2016
6) Zpráva o Programu podpory juniorů
7) Prostor pro správu a hlavní inspektory LAA ČR
8) Vývoj v Evropě
9) Návrh programu svazu na rok 2017/18
10) Diskuse ke zprávám a návrhu programu
11) Volba delegátů konference LAA ČR
12) Všeobecná diskuse
13) Přijetí usnesení
14) Závěr
Zpráva o činnosti předsednictva za rok 2015, 2016
Michal Seifert podal zprávu o činnosti Svazu UL.

Zpráva o hospodaření Svazu
Jiří Rybář podal podrobnou zprávu o hospodaření a čerpání dotačních prostředků Svazu UL.

Zpráva o reprezentaci
Jan Lorenc podal informaci o nominaci, průběhu a výsledcích ME 2015 v Polsku a MS 2016
v Anglii. Informace byla doplněna porovnáním sportu v ČR a mezinárodně. Sportovní
reprezentace ČR je ve světovém srovnání velmi silná a úspěšná, zejména se dostavují
výsledky podpory mladých talentů, projevuje se však problém shodný s celosvětovým
trendem ubývání jednomístných tříd a nedostatek pilotů létajících na jednomístných letadlech
a vírnících. Proběhlo seznámení s aktivitami ke zvýšení propagace UL létání.

Zpráva o průběhu Navigačního Poháru Petra Tučka
Karel Švec odprezentoval zprávu o jednotlivých kolech navigační soutěže z roku 2015 a
2016. Součástí zprávy bylo několik statistik včetně seznámení s celkovým počtem
soutěžících. Apeloval na zapojení většího množství organizátorů a pilotů začínajících se
soutěžním létáním.

Zpráva o programu Podpora mladých talentů
Ivo Lengál informoval o programu podpory mladých pilotů a pokračování v této podpoře i
v dalších letech.

Vystoupení tajemníka LAA ČR
Jiří Koubík informoval uceleně o současném postavení LAA ČR v ČR i mezinárodně.

Vystoupení viceprezidenta LAA ČR
Jan Fridrich informoval o nové strategii Evropské komise pro letectví, spolupráci se státní
správou v ČR, členství v EMF a dalších evropských institucích, jednání se zahraničními
partnery a dalšími aktivitami LAA.
Zpráva o činnosti vírníků
Václav Fiala přednesl zprávu o vývoji vírníkového létání v ČR.

Program svazu UL (přednesen návrh předsednictva)
a) Podporovat a v rámci možností prosazovat udržení stávající regulace ultralehké kategorie
na národní úrovni a podporovat vznik nové evropské kategorie s ekvivalentní mírou regulace
i pro vyšší maximální vzletovou hmotnost (LSA).
b) Zajistit nákup Databáze letišť a vydání Leteckého Atlasu (2017) a mapy (2018) 1:200 000.
c) Zachování členského příspěvku 500 Kč.

d) Zajištění státní sportovní reprezentace.
e) Zabezpečení MČR a to i pro rekreační kategorii
f) Zabezpečení Navigačního Poháru Petra Tučka.
g) Podpora programu pro mládež, mladé soutěžní piloty a navigátory.
h) Propagace sportovního létání a rozvíjení ultralehkého létání pro radost
i) Podpora aktivit k bezpečnému létání
Diskuze
Délka volebního období, četnost konání valných hromad, zařazení vývrtek do osnovy,
seminář bezpečného přistání zkusit vyjednat možnost zaletět si vybrání vývrtek, zařazování
do okruhu
Usnesení a závěr
1. Valná hromada schvaluje
a) zprávu o hospodaření svazu UL,
b) zprávy o činnosti svazu UL a sportovní komise UL.
2.

Valná hromada bere na vědomí
a) zprávu ředitele správy LAA ČR,
b) zprávu o vývoji UL létání v rámci EU.

3. Program svazu UL na období let 2017 – 2018:
a) Podporovat a v rámci možností prosazovat udržení stávající regulace ultralehké
kategorie na národní úrovni a podporovat změny v Příloze I základního nařízení EU
směrem k maximální vzletové hmotnosti 600 kg s realistickým užitečným zatížením.
b) Zajistit nákup Databáze letišť a vydání Leteckého Atlasu (2017) a mapy (2018)
1:200 000.
c) Zachování členského příspěvku 500 Kč.
d) Zajištění státní sportovní reprezentace.
e) Zabezpečení MČR a to i pro rekreační kategorii.
f) Zabezpečení Navigačního Poháru Petra Tučka.
g) Podpora programu pro mládež, mladé soutěžní piloty a navigátory.
h) Propagace sportovního létání a rozvíjení ultralehkého létání pro radost.
i) Podpora aktivit k bezpečnosti létání.
4. VH zvolila delegáty svazu UL na konferenci LAA ČR:
M.Seifert, L.Bejčková, M.Lacko, J.Rybář, J.Čekan, J.Lorenc, L.Dolinský, P.Fišera,
P.Hynek, J.Rýdl, Vl.Šilhan, J.Nečas, R.Krejsa.
Náhradníci: K. Mundel, K.Švec, L.Teplý, M.Velát, O.Paclík, P. Burjánková, K.
Tůmová, I.Lengál. P.Rensa.
Zapsala: Lenka Bejčková
Ověřil: Jiří Rybář

