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Zápis ze schůze Předsednictva Svazu UL 28. 8. 2019 

Místo, čas:  LAA ČR, 17:00 – 20:00 
Přítomní fyzicky: Jiří Rybář, Jiří Nečas, Michal Seifert, Marek Velát 
Přítomní online: Juraj Čekan, Pavel Zeman, Petr Jonáš 
Zapsal:   Marek Velát 
 

Body jednání 
 

1) Úvod 

 Úvodní slovo předsedy. 

 Rekapitulace uplynulého období od poslední schůze. 

 M. Velát seznámil PULS s dosavadním průběhem NPPT. 

 Zhodnocení EMC v Litvě, úspěch českého týmu. 

 Diskuze ohledně celkových výsledků MČR 2019 J. Nečas pověřil Sportovní komisi 
závěrečnou kontrolou výsledků a jejich schválení. 

 
2) Dotace 

 Juniorská – čerpá se plynule a dle plánu. 

 Reprezentační – probíhá vyúčtování EMC 2019. PULS pověřuje J. Krajču zajištěním 
cestovních příkazů od všech účastníků EMC 2019, co nejdříve je předá J. Rybářovi. 

 Organizace sportu – průběh čerpání a diskuze nad dalšími možnostmi čerpání. 
- J. Čekan zařídí větrné pytle 
- M. Seifert referoval o stavu meteostanic, o potřebných dalších investicích a 

předsednictvo projednalo postup nákupu dalších kusů. 
- J. Nečas informoval o průběhu jednání s VUT ohledně vyhodnocovacího SW, 

předsednictvo schválilo zaplacení faktury za provedené úpravy SW. 
- P. Zeman seznámil předsednictvo o stavu jednání s Mladou Boleslaví ohledně 

pořádání Létajícího cirkusu – stagnující stav. J. Nečas navrhl uspořádat Létající 
cirkus namísto v Mladé Boleslavi v Chomutově, kde projevili o tento druh akce 
zájem. J. Nečas kontaktuje Chomutov, P. Zeman bude i nadále organizátorem 
akce Létající cirkus. 

- PULS schválilo jednorázové navýšení příspěvku na organizaci NPPT ze 7 000 Kč 
na 10 000 Kč. Každý organizátor NPPT tudíž dodatečně obdrží ještě 3 000 Kč. 

- PULS projednalo případnou dodatečnou finanční podporu leteckých akcí 
uspořádaných v letošním roce. J. Nečas zjistí počet akcí a navrhne způsob 
přidělování příspěvku. 

 
3) Správa asociačních letadel 

 Stávající provozovatele J. Čekan a I. Lengál nechtějí dále provozovat přidělená 
asociační letadla. PULS dle dosahovaných soutěžních výsledků, předpokládané účasti 
na dalších soutěžích a ochotě oslovilo nové provozovatele. 

 Provozovatelem OK UUS 90 bude Lukáš Běhounek. 

 Provozovatelem OK QUS 46 bude Oldřich Štumbauer. 

 P. Zeman zašle předsednictvu co nejdříve jeho návrh na revizi smluv pro 
provozovatele. 

 
4) WMC 2020 

 Diskuze ohledně průběhu příprav. J. Nečas sdělil, že konzultuje přípravy s Vladimírem 
Šilhanem. 



LAA Svaz UL PULS 02. 09. 2019 

2 
 

 J. Nečas informoval o stavu jednání s Hosínem – předsednictvo projednalo podobu 
smlouvy s Hosínem ohledně pořádání WMC.  

 Předsednictvo prodiskutovalo počty pomocníků (maršálů) a rozdělení funkcí. 

 Předsednictvo projednalo termín rezervace letiště – 3. až 16. srpna 2020. 

 J. Nečas představil myšlenku navigačního kempu před WMC.  
 

5) Koordinátor sportovního létání 

 PULS stanovila funkci koordinátora sportovního létání, bude mít na starosti přípravu 
sportovní části WMC 2020 v Hosíně. Toto zahrnuje mimo jiné přípravu před samotnou 
akcí (local regulations, task catalogue) a tvorbu úloh a briefing posádek v průběhu 
soutěže. 

 PULS jmenovala P. Jonáše koordinátorem. 
 

6) MČR 2020 

 Předsednictvo diskutovalo o tom, zda vůbec pořádat příští rok MČR v UL létání.  

 Kvůli malé účasti závodníků rekreační třídy v loňských letech a organizační náročnosti 
WMC 2020, proběhne MČR 2020 pravděpodobně pouze pro sportovní třídu. 

 J. Nečas pověřil organizací MČR 2020 Sportovní komisi.  
 

7) 90 let LKKV 

 Letiště Karlovy Vary slaví 21.09.2019 90 let a na akci pozvalo Svaz UL. 

 Pavel Zeman projevil zájem zúčastnit se akce, bude delegátem Svazu UL. 

 Předsednictvo osloví Matouše Adama, jako stávajícího mistra Evropy, ohledně účasti 
a prezentace Svazu UL.  


