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Zápis ze schůze Předsednictva Svazu UL 06. 03. 2020 

Místo, čas:  LAA ČR – Praha, 18:00 – 23:00 
Přítomní fyzicky: Jiří Nečas, Jiří Rybář, Petr Jonáš, Pavel Zeman, Marek Velát 
Přítomni online: Michal Seifert 
Omluveni:  Juraj Čekan  
Zapsal:   Marek Velát 
 

Body jednání 

 

1) Redakční rada 

a. Stanovený termín pravidelné schůze redakční rady je pro zástupce Svazu UL P. Zemana 

nevhodný. Každý svaz by měl mít v redakční radě svého zástupce – diskuse ohledně 

řešení.  

b. Řešení: P. Zeman si to zkusí nějak zařídit, aby se zvládl zúčastnit většiny schůzí. 

Náhradníkem v případě nouze bude M. Velát. Po půl roce se zhodnotí, jak se řešení 

osvědčilo. 

2) Mapová komise 

a. Objevují se náměty na zlepšení leteckých map vydávaných LAA ČR – pro vyhodnocení 

těchto a dalších návrhů doporučujeme Radě LAA ČR ustanovit pracovní mapovou 

komisi. 

b. Každý svaz by měl zástupce v této komisi. 

c. M. Seifert informoval předsednictvo o historickém kontextu map a mapových komisí.   

d. V předchozích letech byla mapová komise již několikrát ustanovena, ale vždy brzy 

pro nečinnost zanikla – je tu tedy myšlenka obnovy této komise. 

e. Mapa 1:200 000 byla vždy v režii Svazu UL, to by mělo zůstat i na dále. Svaz UL by měl 

mít v mapové komisi hlavní slovo – více zástupců. 

f. Zástupci za Svaz UL budou v případě zřízení mapové komise M. Seifert, P.  Zeman 

a P. Jonáš. 

g. Letos vydáme mapy klasicky beze změn a pokusíme se rozpoutat „diskusi“ – článek 

v Pilotu s výzvou, ať lidé zašlou návrhy na zlepšení. 

h. Diskuse ohledně budoucnosti papírových map – budeme chtít i nadále papírové mapy? 

Vývoj elektronické podoby map nedává příliš smysl, existuje již mnoho jiných dobře 

fungujících platforem (např AisView). 

3) Google Groups Svazu UL 

a. Skupiny se z důvodu obtížné správy a minimálního využití zruší. Skupiny zruší správce 

skupin – M. Seifert. 

b. Kalendáře se zachovají. 

c. Pro správu se budou využívat Mailchimp (či Ecomail?) – správce bude Lukáš Běhounek. 

Je tu také možnost využít hromadného rozesílání mailů (např. s pozvánkou do Google 

kalendáře) přes soutěžní web ppt.laacr.cz 

4) Dotace 

a. Tento týden byla přidělena reprezentační dotace a dotace sportovních talentů 

(mládež). 

b. Mládež podobně jako loni – program TM s tím vyjde, organizovaný nábor nových členů 

letos nebude. 

c. Návrh čerpání reprezentační dotace vyřešil P. Jonáš s Broňou Haničákovou během 

schůze PULS. 
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d. J. Nečas seznamuje předsednictvo s průběhem včerejší mimořádné rady LAA – Svaz PG 

je nespokojen s rozdělením dotací mezi svazy (chtějí zavést jednotný systém 

na základě počtu členů reprezentace). Požadavky Svazu PG na rozdělování jsou 

nerelevantní – případné rozdělování dělat podle systému Ministerstva školství (návrh 

J. Rybáře).  

e. Požadavek J. Rybáře na to, aby celou správu dotací vedl někdo jiný než B. Haničáková. 

Dotyčný povede svazovou agendu dotací a B. Haničákové bude předkládat připravené 

materiály – návrh na Radu LAA. Velkým problémem ohledně správy dotací je pozdní 

vyúčtovávání čerpaných peněz – diskuse o tom, jak přinutit lidi k tomu, aby včas 

vyúčtovávali. Po zkušenostech z předchozích let se bude požadovat, aby člověk, který 

přijímá zálohu, se zavázal k tomu, že když nevyúčtuje včas, bude po něm záloha 

vymáhána nazpět. 

5) Talentovaná mládež 

a. J. Nečas rekapituluje, jak loni probíhal program a nastínil, jak by chtěl, aby program 

probíhal letos. J. Nečas bude program TM organizačně stále zaštiťovat, ale počítá 

s možností, že se nebude moci fyzicky zúčastnit některého soustředění TM. Dané 

soustředění povede pověřený instruktor. 

6) Rada LAA 

a. Termín následující schůze Rady LAA je 31.3.2020. 

b. J. Nečas se nemůže zúčastnit – zástupcem bude P. Zeman. 

c. M. Seifert se nemůže zúčastnit – zástupcem bude J. Rybář. 

7) Sportovní komise 

a. Aktuální činnost – aktualizace pravidel pro rok 2020. 

b. SK připraví článek do Pilota o soutěžním létání a o připravovaných změnách pro letošní 

sezónu. Termín úprav, aby článek vyšel v dubnovém Pilotu – 15.3.2020! 

c. Vyhodnocovací SW – nové úpravy – diskuse ohledně nového Tasku (Precision task). 

d. SK připraví přílohu k mapám – kalendář soutěží s článkem o soutěžním létání. 

8) Projekty P. Zemana 

a. Létající cirkus – problém projektu v loňském roce bylo pozdní rozhodnutí 

o uskutečnění cirkusu. Diskuse o možnostech pořádání v letošním roce a o možnosti 

uspořádat cirkus na LAA sobě. Reálné je uspořádat v letošním roce jeden pokus. 

P. Zeman se pokusí uskutečnit létající cirkus 20.6.2020 ve Slaným. 

b. Aplikace – diskuse o budoucím vývoji. P. Zeman dostal mandát k jednání o vývoji 

aplikace – nejprve prověří možnost rozšíření stávajícího programu pro soutěžní létání 

(web ppt.laacr.cz) 

9) Valná hromada 

a. Předsednictvo odsouhlasilo termín valné hromady Svazu UL - 10.10.2020 na Váňově 

statku u Pelhřimova. 

b. Valná hromada bude probíhat v dopoledních hodinách, v odpoledních hodinách 

proběhne slavnostní vyhlášení soutěžní sezóny 2020. 

10) Projekty na zkoušku 

a. Kreslení obrázků GPS záznamem letu – vymyslí se soutěž (dva, tři úkoly), vítězové 

budou vyhlášeni na podzim na slavnostním vyhlášení na Váňově statku. P. Zeman má 

za úkol připravit do dubnového Pilota výzvu. Výsledky budou zájemci posílat na 

svazový mail (??). 

b. Kniha rekordů – J. Nečas přišel s myšlenkou založit neoficiální svazový seznam rekordů, 

který by měl podpořit zájem a nadšení do létání (např. počet navštívených letišť 

za jeden den, počet okruhů v jednom dni, atp.). 
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c. Letecký projekt dotovaný Svazem UL – v Pilotu zveřejníme výzvu s požadavky 

a účastníci zašlou na mail žádosti s návrhy – předsednictvo přidělí/nepřidělí podporu. 


