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1. Podpora „ultralehkých“ mladých talentů - Juniorů 

Do programu podporovaného dotacemi MŠMT, NSA může být zařazen pilot nebo 
navigátor ve věku 15 - 25 let včetně, či student ve věku 23 - 26 let včetně.  

Výběr a příprava mladých pilotů a navigátorů pro soutěžní ultralehké létání, program 
podpory talentované mládeže 

I. Cíle projektu 

• Zapojení co nejvíce mladých pilotů a navigátorů do soutěžního létání. 
• Výběr mladých pilotů a jejich rozřazení do tří výkonnostních skupin A,B,C. 
• Účast členů skupiny A na mezinárodních soutěžích (WMC, EMC). 
• Účast členů skupin A a B na Mistrovství České republiky. 
• Zvýšení bezpečnosti létání mladých pilotů soustavným nácvikem vhodných 

návyků. 
• Zajištění individuální přípravy pod vedením zkušených instruktorů a soutěžních 

pilotů. Rozsah materiální podpory je dán výkonnostní skupinou. 
• Na výcvikových kurzech zlepšit znalosti, dovednosti i schopnosti mladých pilotů 

a navigátorů, a dále je cíleně rozvíjet.  
• Zvýšit zájem mladých pilotů a navigátorů o využívání volného času létáním, 

které plně napomáhá zdravému rozvoji jejich osobnosti.  
  

II. Obsah projektu 

1. Úvod do projektu 

Svaz ultralehkého létání (UL) létání dlouhodobě usiluje o zapojení co největšího počtu 
pilotů a navigátorů do soutěžního létání. Vrcholem snažení je zejména zajištění 
dostatečného počtu pilotů a navigátorů pro výběr sportovní reprezentace České 
republiky. Nelze ovšem opomenout ani další aspekty soutěžního létání jako 
popularizace ultralehkého létání doma i ve světě, vytváření pozitivního obrazu UL 
létání v médiích, u politické reprezentace a obecně ve společnosti. Velmi významným 
prvkem širokého zapojení pilotů do soutěžního létání je zvyšování bezpečnosti létání 
zlepšováním dovedností a znalostí. 
Tento program cíleně zapojuje mladé piloty a navigátory do systému přípravy 
soutěžních pilotů, jejich vrcholem by měla být sportovní reprezentace České republiky 
v UL létání. 

2. Výběr vhodných kandidátů 

Do programu může být zařazen pilot nebo navigátor, člen Svazu UL, který v daném 
kalendářním roce dovrší maximálně 26 let (pozn. pro podporu talentované mládeže 
z MŠMT, NSA je hranice 25 let). 
Podmínkou zařazení nových uchazečů do výkonnostní skupiny C bude účast na 
přípravném semináři soutěžního létání a všech výcvikových a vzdělávacích kurzech 
pořádaných Svazem UL. Piloti a navigátoři, kteří byly součástí programu v dřívějších 
letech jsou do skupin A, B nebo C zařazeni dle dosavadní dosažené výkonnosti a jejich 
povinností je také se účastnit přípravného semináře soutěžního létání a všech 
výcvikových a vzdělávacích kurzů pořádaných Svazem UL, kde následně mohou být  i 
oporou pro nové členy, pomáhat nabírat nové znalosti a předávat zkušenosti. 
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Výkonnostní skupiny: 
A – užší reprezentační tým 
B – širší reprezentační tým 
C – ostatní piloti a navigátoři zařazení do programu. 

3. Přípravný seminář soutěžního létání 

Seminář soutěžního létání je organizován tradičně na přelomu dubna a května formou 
víkendové akce. Je určen zejména pro začínající soutěžní letce, od roku 2012 je cíleně 
zaměřen hlavně na mladé piloty. Seminář má teoretickou a praktickou část. V 
teoretické části se účastníci seznámí se základními typy soutěžních úloh a také s 
jednodušší formou sportovního řádu Svazu UL, resp. FAI. Metodicky se probere 
způsob provedení letu u jednotlivých typů úloh. Praktická část je zaměřena na úvodní 
seznámení s vybranými typy úloh. Součástí semináře je i jednoduchá navigační soutěž. 
Pro stávající piloty a navigátory programu slouží seminář k zopakování znalostí a 
dovedností potřebných k soutěžnímu létání před novou soutěžní sezónou. 

4. Kurzy navigačního létání 

Kurzy budou navazovat na seminář soutěžního létání, budou zaměřeny na prohloubení 
dovedností při navigačním vedení letounu. Noví piloti budou létat jednotlivé úlohy 
nejprve s instruktorem, později samostatně. Podobně budou noví navigátoři jednotlivé 
úlohy létat s instruktorem případně se zkušeným pilotem juniorského týmu či týmu 
reprezentačního. Začne se jednoduššími úlohami. Samozřejmostí je záznam letů 
pomocí loggerů (GPS) a jejich podrobné vyhodnocení po letu. Cílem kurzů je připravit 
nového pilota a navigátora na samostatné zvládnutí komplexní navigační úlohy. U 
zkušenějších pilotů a navigátorů je cílem postupné zvýšení jejich výkonnosti, kdy v 
rámci těchto kurzů pro ně budou připraveny navigační úlohy pokročilejší úrovně. 

5. Kurzy přesnosti přistání a ekonomických disciplín 

Kurzy jsou zaměřeny na prohloubení dovedností zejména v přesnosti přistání. Součástí 
kurzů bude i seznámení s taktikou letu a praktický nácvik letu s omezeným množstvím 
paliva (lety na vzdálenost a termické lety). 
Noví piloti poletí jednotlivé úlohy nejprve s instruktorem, později s navigátorem. 
Přistání budou hodnoceny rozhodčím. Za účelem kontroly přesnosti přistání a 
vyhodnocení nedostatků budou přistání zaznamenány kamerou či fotoaparátem. S 
ohledem na bezpečnost nejsou výsledky dosažené v přesnosti přistání a ekonomických 
disciplínách kritériem pro řazení do výkonnostních skupin. 

6. Systém přípravných soutěží a MČR 

Piloti a navigátoři z programu se budou zúčastňovat přípravných soutěží podle pravidel 
uplatňovaných pro celý reprezentační tým. Na základě výsledků těchto soutěží budou 
rozřazováni do výkonnostních skupin A,B nebo C. 
  
Každoročně se uskuteční: 
a) 10 jednodenních přípravných navigačních soutěží zařazených do seriálu soutěží 
Navigačního poháru Petra Tučka. Vybrané soutěže jsou zařazeny do seriálu Mistrovství 
České republiky, 
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b) vícedenní soutěž technických disciplín (přesnost přistání a ekonomické disciplíny) 
v rámci Mistrovství České republiky. 
 

7. Individuální program přípravy 

V případě velmi talentovaných jedinců je možno sestavit individuální plán přípravy, 
který bude zohledňovat potřeby mladého pilota a navigátora, možnosti příslušných 
instruktorů a letadlové techniky. Individuální program by měl být cílen zejména na 
přípravu na mezinárodní soutěže. 
 

8. Pronájem asociační a soukromých letounů 

Piloti v programu sportovně talentové mládeže mají nárok na dotovaný příspěvek na 
pronájem letounu. 
Preferuje se využívání letadel v majetku LAA ČR. Nájemné u asociačního letounu je 
stanoveno na 400 Kč u dotovaných letů (soutěžní lety, soustředění a přelety na ně) a 
1400 Kč u ostatních letů (vždy se jedná o nájemné za „suchou“ letovou hodinu). U 
zapůjčených letadel je možný příspěvek na nájem do 1000,- Kč za letovou hodinu. Do 
limitu příspěvku na nájem se započítávají veškeré dotované lety. Pohonné hmoty jsou 
hrazeny u soutěžních letů a soustředění. 
Asociační letouny: 2x Ekolot JK 05 JUNIOR, 1x Ekolot Topaz 

III. Zásady financování 

Do projektu budou získávány prostředky od sponzorů a dotace z MŠMT určené pro 
podporu talentované mládeže. 
Projekt bude využívat svazové akce a podporu soutěžního létání (semináře, dotace 
benzínu na NPPT). 
 

Video o programu je ke zhlédnutí na tomto odkaze 
https://www.youtube.com/watch?v=daDTpf8wseE 
 

A více videí také na kanálu Czech Microlight Team 

https://www.youtube.com/channel/UCeBZkfgfxfO2jSkG5jcdr1A 

Kontakty 

Vedoucí mladých talentů   Předseda svazu UL 
Jiří Krajča   Jiří Nečas 
+420 775 591 020  +420 608 465 399 
krajcas.jiri@gmail.com  neca@seznam.cz 
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2. Pravidla programu podpory mladých soutěžních pilotů – SPORTOVNĚ 
TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 

 
Posádky budou rozřazeny do tří výkonnostních skupin: 
A – užší reprezentační tým 
B – širší reprezentační tým 
C – začínající soutěžní piloti/navigátoři zařazení do programu. 
  
Společná pravidla: 
1. Věk 15 - 25 let včetně (podpora MŠMT, NSA) nebo student do 26 let včetně (neplatí 
pro navigátory). 
 
2. Členství v LAA a Svazu UL. 
            Pilot – zaplaceny příspěvky LAA, platící člen Svazu UL. 
            Navigátor – zaplaceny příspěvky LAA, platící člen Svazu UL. 
 
3. Pilot, který nelétá s vlastním letadlem, musí mít uzavřenu pojistku „Pojištění 
odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou na letadle“ s limitem plnění 200 tis. Kč. 
 
4. Piloti/navigátoři v programu podpory mají za povinnost se zúčastňovat min 50% 
soustředění/povinné akce CMT, které pro ně Svaz UL pořádá. V případě neúčasti ze 
závažných důvodů je nutná omluva předem. 
 
5. Preferuje se využívání letadel v majetku LAA ČR. Nájemné u asociačního letounu je 
stanoveno na 400 Kč u dotovaných letů (soutěžní lety, soustředění a přelety na ně) a 
1400 Kč u ostatních letů (vždy se jedná o nájemné za „suchou“ letovou hodinu). U 
zapůjčených letadel je možný příspěvek na nájem do 1000,- Kč za letovou hodinu. Do 
limitu příspěvku na nájem se započítávají veškeré dotované lety. 
 
6. Pohonné hmoty jsou hrazeny u soutěžních letů a soustředění. 
 
7. Změny limitů příspěvků, financování programu podpory v rámci schváleného 
rozpočtu a individuální příprava je v pravomoci koordinátora programu a sportovní 
komise. 
 
8. Od pilotů/navigátorů zařazených v programu podpory se očekává aktivní přístup a 
výpomoc při zajištění soustředění a soutěží. 
 
9. Sportovní komise Svazu UL průběžně během roku hodnotí výkonnost a aktivitu 
jednotlivých členů juniorského týmu. V případě stagnace výkonnosti, nevhodného 
přístupu k soutěžnímu létání nebo pasivity může SK účastníka na návrh koordinátora 
přeřadit do nižší výkonnostní skupiny nebo z programu vyřadit. 
 
10. Pro hodnocení aktivity jednotlivých členů juniorského týmu byl zaveden tzv. 
“systém Letišťáků” a online osobní karty, kde se bude poznamenávat aktivita a 
výkonnost. 
 
11. Příspěvek na nájem letadel se hradí pouze na soutěžní lety a soustředění pořádané 
LAA ČR, případně mezinárodní soutěže s účastí LAA ČR, schvaluje koordinátor 
programu. 
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12. Znalost aktuálního Sportovního řádu UL   
 
13. Řídit se Týmovými pravidly České reprezentace  

v ultralehkém létání. 

14. Dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví 

  
Skupina A – užší reprezentační tým 
1. Dodržuje stejné povinnosti jako všichni členové užšího reprezentačního družstva UL 
létání. 
2. Výkonnost - splnění nominačních kritérií do reprezentačního týmu. 
3. Limit příspěvku na nájem letounu – 50 hod. 
  
Skupina B – širší reprezentační tým 
1. Dodržuje stejné povinnosti jako všichni členové širšího reprezentačního družstva UL 
létání. 
2. Výkonnost – v minulých 2 letech alespoň 3 kola NPPT zaletěné nad 500 bodů. 
3. Limit příspěvku na nájem letounu – 30 hod. 
  
Skupina C – začínající 
1. Účast na jarním semináři. 
2. Účast min. na 3 navigačních kolech NPPT kategorie rekreační nebo sportovní. 
3. Výkonnost – bez požadavků na výsledky z předchozích soutěží. 
4. Limit příspěvku na nájem letounu – 15 hod. 
 

Výše kreditů na rok 2022 
1. Počet potřebných kreditů za celý rok: 10. Do konce července je povinnost získat 
minimálně 5 kreditů. 
 
2. Kredity přiznává kouč. 
 
Přibližné vodítko odsouhlasené SK UL na rok 2022: 
3 kredity - celodenní odborná práce (vyhodnocování, článek, apod.) 
1 kredit - celodenní pomocná práce (deck, registrace, apod.) 
 
3. Více o kreditech v online tabulce Osobní karty v záložce bodový systém 
 
Další kredity mohou být specifikovány dle momentální potřeby Svazu UL. Činnosti a 
výši kreditů může také určit osobní kouč po dohodě s určeným zástupcem SK. 
 
Veškerá činnost se zapisuje do online Osobní karty.  
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3. Týmová pravidla České reprezentace v ultralehkém létání 

 

Týmová pravidla odrážejí tři základní roviny a pro každou z nich je definováno motto 
pro snadné zapamatování. Pravidla i samotné motto definovala většina 
reprezentačního týmu v ultralehkém létání dne 3.8.2014 před odletem na MS 
v Maďarsku. 

Přežít – neohrozit a nezranit sama sebe a ostatní při létání 

 „Dodržuj obecná pravidla létání“ 

Dbej na technický stav letadla 

Večírek se pořádá pouze po soutěži 

Létej podle svých schopností a možností letadla 

Pouč organizátory soutěže  

Dodržuj obecná pravidla létání (L2) 

Manipuluj bezpečně s letadlem na ploše i mimo ni včetně ukládání 

Dodržuj životosprávu 

 

Začlenit se – pravidla pro fungování v rámci týmu 

„Komunikuj, respektuj, přijímej“ 

Dodržuj definovaná pravidla 

Respektuj druhého a stanovené role. 

Nebuď bubák, komunikuj 

Buď dochvilný. Dodržuj stanovené časy a termíny. 

Ukliď si po sobě 

Půjč si věci pouze se souhlasem a vrať co jsi si zapůjčil v původním stavu 

Přijímej nového člena s respektem k jeho osobnosti 

Dodržuj stanovenou večerku 

Potlač své vlastní ego 

S kritikou začni u sebe 

Dej zpětnou vazbu a přijímej zpětnou vazbu bez osobní emoce 

Zjisti si příčinu, než začneš křičet 

Sleduj informační kanál a reaguj na změny 

Převezmi osobní odpovědnost za svěřenou práci nebo úkol 
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Pomáhej druhým, nečekej na výzvu  

Neposrat se z toho = být nad věcí 

 

Tvořit – pravidla nejen pro soutěže 

„Přispěj svou kvalitou“ 

Předávej ochotně zkušenosti, ale respektuj názor druhého při jejich předávání. 

Naslouchej zkušenějším 

Podpoř kolegu v nesnázích 

Podřiď osobní ambice zájmům týmu 

Týmový debriefing  na konci dne 

Přispěj svou troškou do mlýna 

Zveřejni stanovené role a úkoly 

Přijímej chyby organizátorů 

 

Tým se také dohodl signál „Tým“. Tento signál má být použit při porušení pravidel, 
jako neutrální reakce ze strany toho, kdo porušení pravidel zaznamenal. 

Porušení pravidel by mělo být také projednáno na debriefingu na konci dne. Toto je 
možné u společných soustředění nebo vícedenních soutěžích. Bylo by tedy vhodné 
dohodnout projednávání takových porušení i mimo takové příležitosti. Tento bod 
spolu s revizí pravidel, stanovení sankcí za jejich porušovaní a dalším rozvojem 
doporučuji na program dalšího společného setkání. 

 

Zdeněk Bejček 
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3. Článek „Poletíme na navigační“
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4. Jak probíhá akce – soutěž, soustředění? 

• Je potřeba se co nejdříve zaregistrovat na https://ppt.laacr.cz/events.php (noví 
členové) 

• Přihlásit se na soutěž, seminář (pro nové zájemce Seminář sportovního 
navigačního UL létání, Havlíčkův Brod), přihlášení je možné (otevřeno), pokud 
je na řádku u dané akce symbol letadla 

• Ujistit se z hromadně poslaných týmových emailů, zda a jak je zařízeno 
ubytování a stravování. Na oficiální akcích je z drtivé většiny ubytování a 
stravování proplaceno 

• Doprava na místo akce 
o domluvit se s ostatními členy (týmový messenger a WhatsApp) 
o přelet asociačního letounu 
o po vlastní ose 
o noví členové hlásit se po příjezdu u J. Krajči 

• Na soustředěních se snažíme trénovat všechny disciplíny  
o přesné přistání, ekonomiku a navigaci 
o ale také skupinovou slétanost 
o snažíme se organizovat i zajímavé nelétající aktivity a večerní program 

• Neváhej kohokoli oslovit a požádat o radu, být ostatním nápomocen 
• Užít si akci 
• Zdraví a bezpečnost! 

 
Pokud jsi zařazen jako nový člen v teamu ujisti se, že budeš zaveden do všech 
komunikačních kanálů a budeš mít přístup k souborům. Jméno u položky má 
konkrétní věc na starost. Budeme se snažit udělat vše automaticky, ale pro kontrolu se 
ujisti sám.  
 

     Registrace a přihlášení na https://ppt.laacr.cz  
     Google Groups (Jiří Krajča) 
     WhatsApp, Messenger (Jiří Krajča) 
     Google drive (Jiří Krajča) 
     Online osobní karta a medailonek (Tomáš Procházka, Anna Zichová) 

 
Užitečné odkazy:  
https://ppt.laacr.cz   https://www.laacr.cz/SvazUL/Stranky/default.aspx 
https://sprava.laacr.cz    
 

Neobávej se, my také nejsme normální, jsme přece aviatici! 


