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Zápis Valné hromady Svazu UL 16.10.2021 
 

Váňův statek, Dubovice 10:10 - 16:30 hod 

Počet přítomných v době zahájení 48 z toho s hlasovacím právem 40 a 5 hostů. 

 

1) Zahájení 

a. Předseda Svazu UL J. Nečas uvítal hosty a zahájil jednání Valné hromady. 

b. Prezident LAA ČR A. Trtil uvítal hosty. 

 

2) Volba pracovních orgánů 

a. Mandátová a volební komise: Václav Fiala, Jiří Krajča, Lucie Nečasová 

➢  Členové přijati – pro hlasovalo 40, proti 0, zdržel 0. 

b. Návrhová komise: Jiří Rybář, Michal Seifert, Pavel Zeman 

➢  Členové přijati – pro hlasovalo 39, proti 1, zdržel 0. 

c. Zapisovatel: Marek Velát 

➢  Zapisovatel přijat – pro hlasovalo 40, proti 0, zdržel 0. 

d. Ověřovatel zápisu: Juraj Čekan, Ivo Lengál 

➢  Ověřovatelé zápisu přijati – pro hlasovalo 40, proti 0, zdržel 0. 

 

3) Schválení programu VH 

1. Volba pracovních orgánů VH (návrhová komise, mandátová komise, volební komise, 
zapisovatel, ověřovatel zápisu). 

2. Schválení programu a jednacího řádu VH. 
3. Zpráva o činnosti předsednictva: 

a. Jiří Nečas obecně dle bodů programu a k tomu:  
i. NPPT a MČR 

ii. navigační seminář 
iii. podpora letišť a ploch SLZ, pytle a letos meteosondy 
iv. zdokonalovací kurz – Zdeněk Doubek 
v. besedy – ŘLP, ABS Jets 

vi. kurz stavby dřevěných letadel – J. Krajča 
vii. MS 2020, 2021 a nakonec 2022 

b. Jiří Rybář zpráva ekonomika. 
4. Zpráva o činnosti sportovní komise 2018-2021 – Marek Velát. 
5. Zpráva o Programu podpory MT 2018-2021 – Jiří Nečas. 
6. Zpráva o průběhu mezinárodních soutěží 2018-2021 a zástupce CIMA – Petr Jonáš. 
7. Prostor pro správu a hlavní inspektory LAA ČR: 

a. ředitel správy a tajemník LAA ČR – Jiří Koubík 
b. hlavní inspektor provozu – Zdeněk Doubek 
c. hlavni inspektor provozu vírníků – Václav Fiala 
d. hlavni inspektor MZK – Petr Chvojka 
e. vývoj v Evropě – Jan Fridrich. 

8. Návrh programu svazu na rok 2021/22 a výše členského příspěvku. 
9. Diskuse k návrhu programu. 
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10. Všeobecná diskuse. 
11. Volba delegátů Konference LAA ČR – musí jich být alespoň 12.  
12. Přijetí usnesení 
13. Závěr 

 

Program přijat – 40 pro, 0 proti, zdržel 0. 

 

4) Schválení jednacího řádu 

1. Vystoupení každého řečníka bude v prvním příspěvku maximálně 5 minut a v druhém 

vystoupení max. 2 min. 

2. K jednomu bodu je možné vystoupit 2x. 

3. Veškeré návrhy na Usnesení k jednotlivým bodům předkládají účastníci písemně návrhové 

komisi. 

4. Diskuse je ukončena na návrh předsedajícího – hlasováním. 

Jednací řád přijat – 40 pro, 0 proti, zdržel 0. 

 

5) Zpráva o činnosti předsednictva za období 2019–2021 

a. J. Nečas podal zprávu o činnosti předsednictva Svazu UL. Z. Doubek doplnil zprávou 

o průběhu zdokonalovacích kurzů, které pro Svaz UL Z. Doubek pořádá. J. Krajča doplnil 

zprávou o průběhu kurzů stavby dřevěných letadel, které pro Svaz UL J. Krajča ve spolupráci 

s firmou Spacek s.r.o. pořádá. A. Trtil informoval o aktuální situaci systému meteostanic. 

J. Nečas přednesl výsledky dotazníku, který rozesílal s pozvánkou na VH – odpovědělo více 

jak 250 respondentů. A. Trtil doplnil část ohledně čtenosti Pilota informacemi o redakční 

radě časopisu Pilot a pobídl k větší spolupráci Svazu UL s redakční radou.  

b. J. Rybář podal zprávu o hospodaření Svazu UL. A. Trtil doplnil informacemi o průběhu žádání 

o dotace a spolupráce s Národní sportovní agenturou. 

 

6) Zpráva o průběhu NPPT a MČŘ v UL létání za období 2019-2021 

a. M. Velát prezentoval zprávu o průběhu NPPT a MČR v UL létání. 

 

7) Zpráva o činnosti Sportovní komise za období 2019-2021 

a. M. Velát přednesl zprávu o činnosti SK. 

 

8) Zpráva o programu Mladých talentů za období 2019-2021 

a. J. Nečas podal zprávu o programu MT. A. Trtil doplnil informace o vyjednávání s NSA 

o posunutí věkového limitu pro zařazení do programu MT – snaha zvýšit hranici alespoň 

na 25 let. 

 

9) Zpráva o průběhu mezinárodních soutěží a dění v CIMA za období 2019-2021 

a. O obou záležitostech informoval P. Jonáš. 
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10) Prostor pro správu a hlavní inspektory LAA ČR 

a. Ředitel správy J. Koubík informoval o průběhu stěhování sídla LAA ČR a pokroku 

v digitalizaci správy. Také poukázal na časovou vytíženost hlavního inspektora provozu 

Z. Doubka – nehody, stížnosti na nedodržování správných postupů pilotů. J. Koubík 

upozornil na leteckou nekázeň. 

b. Z. Doubek přednesl zprávu hlavního inspektora provozu ULL a ULK – nehody, stížnosti. 

Poukázal na letecké nehody i za přítomnosti instruktora na palubě. Informoval o průběhu 

kurzů – instruktoři, zalétávající piloti, zdokonalovací kurzy.  

c. Hlavní inspektor provozu vírníků V. Fiala přednesl zprávu o situaci mezi vírníky. Poukázal 

na zájem o vytvoření podmínek pro začlenění mladých pilotů vírníků do navigačních soutěží. 

d. Hlavní inspektor techniky ULL Petr Tax přednesl zprávu o provozu a technice SLZ (zastoupil 

nepřítomného hlavního inspektora provozu a techniky MZK Petra Chvojku). Informoval 

o kategorii SLZ do 600 kg a průběhu nových certifikací strojů v rámci této kategorie. 

e. Viceprezident pro zahraniční záležitosti, průmysl a interní audit J. Fridrich podal zprávu 

o současném stavu a vývoji UL provozu v Evropě a zastoupení LAA ČR v národních, 

evropských a mezinárodních organizacích. Informoval o stavu bilaterální dohody s Čínou. 

Poukázal na potenciální hrozby pro UL letectví. Seznámil VH s konanými leteckými 

výstavami. A. Trtil doplnil informacemi o spolupráci s ÚCL ohledně provozu dronů, stavu 

státní správy v tomto odvětví a nedostatku informací pro veřejnost. 

 

11) Návrh programu Svazu UL pro období 2021/2022 

a. Zajistit nákup Databáze letišť a vydání Letecké mapy (2022) a atlasu (2023) 1:200 000. 

b. Výše svazového příspěvku 600 Kč. 

c. Zajištění státní sportovní reprezentace. 

d. Zabezpečení MČR pro všechny soutěžní třídy, jeho propagace a podpora. 

e. Zabezpečení Navigačního Poháru Petra Tučka, jeho propagace a podpora. 

f. Zabezpečení MS 2022, jeho propagace a podpora. 

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. 

j. Podpora kurzů a rozvoj vzdělávací činnosti. 

k. Podporovat a v rámci možností prosazovat udržení stávající, případně výhodnější, regulace 

ultralehké kategorie na národní a mezinárodní úrovni. 

Počet přítomných s hlasovacím právem 48. 
Návrh přijat v počtu 48 hlasů pro, 0 proti, zdržel 0. 
 

12) Všeobecná diskuse 

a. Návrhy na změnu: 

i. Mimořádné posunutí další VH o rok, tedy na rok 2023, a tím prodloužení mandátu 

předsednictva svazu. Toto je jednorázová výjimka z platného znění Organizačního 

řádu.  

Počet přítomných s hlasovacím právem 44. 
Návrh přijat v počtu 24 hlasů pro, 12 proti, 8 se zdrželo. 
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ii. VH vyžaduje, aby byl vždy s pozvánkou na VH zveřejněn i návrh programu VH. 

Počet přítomných s hlasovacím právem 49. 
Návrh přijat v počtu 48 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

 
b. Petr Tichý vystoupil s připomínkou ke špatnému počasí na soutěžích NPPT, konkrétní výtka 

byla k uspořádání soutěže v Kyjově. Soutěže by se měly dle jeho mínění v případě nepřízně 

počasí více odkládat. 

c. Ivo Lengál upozornil na chystající se změny v roce 2023 v uspořádání vzdušných prostorů. 

d. Pavel Zeman vystoupil s příspěvkem ohledně GPS aplikace pro členy Svazu UL – soutěže 

na dálku. V reakci na to vystoupil A. Trtil a představil program xcontest, který je fázi vývoje 

a dále se na něm pracuje. 

 

13) Volba delegátů Konference LAA ČR 

VH navrhuje delegáty Svazu UL na následující konference LAA ČR (příští bude 20.11.2021 v sídle 

LAA ČR): Petr Jonáš, Michal Seifert, Marek Velát, Jiří Nečas, Juraj Čekan, Pavel Zeman, Jiří Rybář, Jan 

Prokop, Karel Mündel, Oldřich Štumbauer, Karolína Pacáková, Matouš Adam, Josef Vataha, Václav 

Puža, Petr Hynek, Lukáš Běhounek, Tomáš Skalický 

Počet přítomných s hlasovacím právem 50. 
Delegáti přijati v počtu 48 pro, 1 proti, 1 se zdržel. 
 

14) Volba kandidátů Svazu UL do Kontrolní a revizní komise LAA ČR  

VH potvrdila stávající delegáty Janu Tučanovou Lorencovou a Lenku Hruškovou.   

Počet přítomných s hlasovacím právem 50. 
Kandidáti přijati v počtu 48 pro, 2 proti, zdržel 0. 
 

15) Přijetí usnesení 

Valná hromada bere na vědomí: 

1) Zprávy o činnosti sportovní komise a předsednictva svazu ul za roky 2019–2021. 

2) Zprávu o programu mladých talentů. 

3) Zprávu o sportovních výsledcích NPPT a reprezentačního družstva. 

4) Zprávu ředitele Správy LAA ČR a hlavních inspektorů ULL a vírníků. 

5) Zprávu J. Fridricha o mezinárodním vývoji. 

 

Valná hromada schvaluje: 

Zprávu o plnění programu Svazu UL v letech 2019–2021. 

Zprávu o hospodaření Svazu UL v letech 2019–2021. 
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Mimořádné posunutí další VH o rok, tedy na rok 2023, a tím prodloužení mandátu předsednictva svazu. 

Toto je jednorázová výjimka z platného znění Organizačního řádu. 

Program Svazu UL na rok 2022 a 2023: 

a) Zajistit nákup Databáze letišť a vydání Letecké mapy (2022) a atlasu (2023) 1:200 000. 

b) Výše svazového příspěvku 600 Kč. 

c) Zajištění státní sportovní reprezentace. 

d) Zabezpečení MČR pro všechny soutěžní třídy, jeho propagace a podpora. 

e) Zabezpečení Navigačního Poháru Petra Tučka, jeho propagace a podpora. 

f) Zabezpečení MS 2022, jeho propagace a podpora. 

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. 

j) Podpora kurzů a rozvoj vzdělávací činnosti. 

k) Podporovat a v rámci možností prosazovat udržení stávající, případně výhodnější, regulace 

ultralehké kategorie na národní a mezinárodní úrovni. 

 

VH vyžaduje, aby byl vždy s pozvánkou na VH zveřejněn i návrh programu VH. 

VH zvolila delegáty Svazu UL na následující konference LAA ČR: 
Petr Jonáš, Michal Seifert, Marek Velát, Jiří Nečas, Juraj Čekan, Pavel Zeman, Jiří Rybář, Jan Prokop, 

Karel Mündel, Oldřich Štumbauer, Karolína Pacáková, Matouš Adam, Josef Vataha, Václav Puža, Petr 

Hynek, Lukáš Běhounek, Tomáš Skalický 

VH potvrdila jako kandidáty do KRK LAA ČR Janu Tučanovou Lorencovou a Lenku Hruškovou.  

 

Počet přítomných s hlasovacím právem 50. 
Usnesení přijato v počtu 48 pro, 2 proti, zdržel 0. 
 

 

Zapsal:  Marek Velát 

 

Ověřili:   Juraj Čekan a Ivo Lengál 

 

 


