
Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 14. 11. 2015 
Která se uskutečnila v restauraci Na Pláži v Hradčanech u Mimoně od 16 hodin 
 
Účast členů s hlasem volebním 56 
Hosté: Jiří Koubík tajemník a ředitel správy LAA ČR, Bronislava Haničáková a další hosté  
 
Jednání zahájil a moderování se ujal člen předsednictva Jan Matějovský.  
Přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem Valné hromady a zahájil volbu orgánů 
Valné hromady. 
 
Program jednání Valné hromady 
Volba orgánů VH 
Zpráva o činnosti předsednictva 
Zpráva o hospodaření Svazu ZL 
Vystoupení tajemníka a ředitele správy LAA ČR 
Diskuse – maximální 3 minuty na vystoupení a 3 příspěvky k jedné problematice. 
Volby do předsednictva 
Volby delegátů Konference LAA ČR 
Závěr 
odsouhlaseno hlasováním. 
 
1. Volba orgánů: 
Zapisovatel Bronislava Haničáková. 
Návrhy na mandátovou a návrhovou komisi ve složení: 
Vlastimil Bartas  
Petr Čejka   
Miroslav Čáp 
odsouhlaseno hlasováním. 
 
2. Zpráva o činnosti předsednictva svazu 
Základní část zprávy o činnosti předsednictva svazu podal předseda svazu Dan Vyhnalík. 
Zastupoval Svaz ZL v Radě LAA ČR, konzultoval s členy předsednictva postoje k bodům 
programu Rady a informoval je o důležitých bodech jednání včetně přeposlání zápisů. 
Zastupoval svaz v Redakční radě časopisu Pilot. Informoval členy o práci v této radě, která 
se schází pravidelně každý měsíc. Za volební období se podařilo v každém čísle publikovat 
alespoň jeden rogalistický článek. Kromě Pilota č. 2/2013, kdy autor nedodal slíbený článek o 
létání na Wills Wingu. 
Informoval o akcích LAA ČR - Ocenění nejlepších sportovců a Slet LAA ČR. 
Informoval o výjezdech sportovní reprezentace na nejvyšší soutěže a na soutěže FAI 2.  
 MS v Mexiku bylo pro naši výpravu velmi úspěšné. Petr Beneš se umístil na 4. místě a Dan 
Vyhnalík na 6. místě v konkurenci 95 pilotů.  
Informoval o podpoře výcviku, škol a instruktorů. Hovořil o předpisech a výcvikové osnově 
ZL 3. O kvalifikaci instruktor, kterou si musí instruktoři udržovat účastí na školení nejméně 
jednou za dva roky. Za tříleté volební období bylo vyškoleno pět nových instruktorů. 
Předsednictvo podporovalo instruktory, kteří formou sportovního výcviku dovedli žáky k 
zisku piotního průkazu. V roce 2013 byli podpořeni částkou 3 297 Kč za každého nového 
pilota. Nových pilotů bylo 22. V roce 2014 to bylo 9 nových pilotů s příspěvkem 4000 Kč. V 
roce 2015  8 nových pilotů s příspěvkem 4000 Kč. 
Informoval o odstoupení Petra Čejky z předsednictva svazu dne 30.9.2015, který byl doplněn  
Janem Matějovským, který v 5. kole voleb VH dne 27.10.2012 byl na 6.místě. 
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Informoval i o odpovědích na podněty Roberta Božíka z 26. a 30. září 2014, který žádal svolat 
mimořádnou VH. A žádosti, aby bylo v zápisech uváděno kdo jak hlasoval. 
 
  
Zprávu o činnosti předsednictva svazu doplnil Jiří Nádvorník, věnoval se podpoře vlekání pro 
všechny piloty a účasti pilotů na PRE ME v Makedonii. 
Zprávu doplnil Miroslav Čáp, věnoval se oblasti žebříčku pilotů, majetku sportovní 
reprezentace, soutěži MČR a správě webových stránek ZL na stránkách LAA ČR. 
Zprávu o činnosti doplnil Petr Nedoma za oblast hospodaření.  
 
3. Zpráva o hospodaření svazu: 
Zprávu o hospodaření svazu, sportovní reprezentace a soutěži MČR od minulé Valné 
hromady přednesla ekonomka LAA ČR Bronislava Haničáková.  
 
4. Vystoupení Jiřího Koubíka tajemníka a ředitele správy LAA ČR 
Jiří Koubík informoval o: 
Vzdušném prostoru ČR. 
Létání se ZK s přídavným motorem ve spolupráci s hlavním inspektorem ZL  je před 
legislativním schválením. 
Upozornil na trestně právní odpovědnost při létání. 
Problematice poskytování dotací z MŠMT.   

 
 
 

5. Diskuse: 
 J. Král podal návrh na doplnění programu VH o hlasování o zrušení rozhodnutí předsednictva 
ze dne 10.11.2015 a ze dne 12.11.2015 (o rozdělení dotací z MŠMT) zrušení rozpočtu na 
čerpání dotace MŠMT. Tímto rozdělením pověřit nové předsednictvo. 
K tomuto diskutoval 
Jindřich Král 3x 
Petr Čejka 
B.Haničáková 
Jiří Koubík 
Radek Bareš 
Jiří Kocián 
Radek Bareš 
Petr Čejka 
Jiří Koubík 
Pavel Hofschnaidr 
Jiří Kocián 
Emil Dvorožňák 
 

 
Hlasování k diskusnímu příspěvku a návrhu č.1, který podal Jindřich Král. 

Návrhová komise formulovala hlasování návrhu: 
Zrušit rozhodnutí předsednictva ze dne 10.11.2015 a ze dne 12.11.2015 (o rozdělení dotací 
z MŠMT), zrušení rozpočtu na čerpání dotace MŠMT. Tímto rozdělením pověřit nové 
předsednictvo. 
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Návrhová komise formulovala hlasování návrhu 
Kdo souhlasí, aby nové předsednictvo řešilo, zda je tento požadavek legislativně správně a 
rozhodovalo o novém rozdělení dotace. 
Hlasování: 
Pro 4 
Zdrželi se 8  
Návrh nebyl přijat 
 
 
Radek Bareš požadoval odpověď od předsednictva  jak splnili úkoly z minulé VH. 
Podporovat výcvik, školy a instruktory. 
Zvýšit propagaci závěsného létání všemi prostředky. 
Pokračovat a dále podporovat akce pro široké plénum (Např. „Vrabčení“, odvíjení, vlekání) 
Odpověděl 
Jiří Nádvorník a Dan Vyhnalík 
dále diskutoval Petr Čejka 
 
Další diskuse: 
Dan Vyhnalík o dodržování leteckých předpisů při létání a přihlašování letů do soutěže X 
Contest. 
Petr Čejka 
Vlastimil Bartas 
Jiří Koubík 
Jan Matějovský 
 
Vlastimil Bartas a Radek Bareš požadoval zasílání informací členům o tom, že předsednictvo 
vydalo nový zápis.  
 
Pokračovala diskuse ke splnění úkolů z minulé VH 
Podporovat výcvik, školy a instruktory. 
splnění úkolů z minulé VH 
Podporovat výcvik, školy a instruktory. 

 
Zvýšení propagace závěsného létání všemi prostředky. 
odpovídá Dan Vyhnalík 
Petr Čejka 
Radek Bareš  
Petr Tuček 
Jiří Nádvorník 
Jiří Koubík 
Jindřích Král 
Martin Bibko 
Emil Košťál 
Jan Matějovský  
Vlastimil Bartas podpora výroby plachet na výcvikové ZK. 
Emil Košťál 
Jiří Nádvorník 
Jan Razák 
Artur Nedvěd 
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Hlasování o podaných návrzích: 
Návrhová komise přijala další návrhy, o kterých proběhlo hlasování. 
 

Předsednictvo svazu je povinno svolat VH 1x za rok 
Pro 31 
Proti 8 
Zdrželi se 4 
Návrh byl přijat 
 

Volební období předsednictva bude omezeno na 2 roky 
Pro 19 
Proti 17 
Zdrželi se 9 
Návrh nebyl přijat 
 

VH ukládá předsednictvu podporovat sportovní výcvik nových žáků v rámci 
stávajících škol 

Proti 2 
Zdrželo se 16 
Návrh byl přijat 
 

VH ukládá předsednictvu podporovat rekreační sportovní létání 
Návrh byl přijat  většinou 42 hlasů 

 
 

VH ukládá předsednictvu vyhlásit výzvu k podání projektů pro sportovní létání před 
koncem roku. A současně do konce března vyhlásí projekty, které bude podporovat. 

Odsouhlaseno 32 hlasy 
Návrh byl přijat 
 

VH pověřuje předsednictvo vytvořením systému, který bude informovat členy do 7 
dnů  od vydání nového zápisu předsednictva. 

Odsouhlaseno 35 hlasy 
Návrh byl přijat 
 

VH ukládá předsednictvu zakoupení školních ZK do majetku LAA ČR.  
      ZK budou zapůjčeny do škol.  

Pro 23 
Proti 17 
zdržel se 12  
Návrh nebyl přijat 
 

VH ukládá předsednictvu svazu omezit možnost, aby člen předsednictva  byl do 
předsednictva svazu zvolen  maximálně 2x.  
Návrh nebyl přijat 
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VH ukládá předsednictvu organizovat VH vždy střídavě na území Česka a Moravy. 
Odsouhlaseno 35 hlasy 
Návrh byl přijat 
 
 
6. Volba nového předsednictva Svazu ZL 
Účastníci VH navrhovali své kandidáty. 
Navržení kandidáti, kteří kandidaturu přijali a přednesli svůj program pro práci v 
předsednictvu: 
Petr Čejka 
Radek Bareš 
Petr Tuček 
Miroslav Čáp 
Jiří Nádvorník 
Dan Vyhnalík 
Ostatní navržení kandidaturu nepřijali. 

 
 
Výsledky voleb 
 
Valné hromady se zúčastnilo 56 členů s volebním hlasem. 
Bylo odevzdáno   54 hlasovacích lístků. Jednotliví kandidáti získali tyto hlasy: 

1. Petr Čejka   34 
2. Radek Bareš   31 
3. Petr Tuček  33 
4. Miroslav Čáp     45 
5. Jiří Nádvorník 45 
6. Dan Vyhnalík  27 
 
Proběhla Volba delegátů a náhradníků na Konferenci LAA ČR 

 
7. Delegáti  a náhradníci na Konferenci LAA ČR: 
Petr Čejka, Radek Bareš, Petr Tuček, Miroslav Čáp, Jiří Nádvorník 
Lenka Trojanová, Martin Tvaroška, Artur Nedvěd, František Košťál, Pavel Hofschnaidr 
 
VH byla ukončena ve 22 hod 30 minut. 
 
 
Usnesení Valné hromady Svazu ZL 
Valná hromada přijala zprávu o činnosti předsednictva za uplynulé volební období. 
Valná hromada přijala zprávu o hospodaření Svazu ZL za uplynulé volební období. 
 
Valná hromada zvolila nové předsednictvo svazu ZL ve složení:  
Miroslav Čáp, Jiří Nádvorník, Petr Čejka, Petr Tuček, Radek Bareš 
 
 
Valná hromada zvolila delegáty Konference LAA ČR včetně náhradníků: 
Petr Čejka, Radek Bareš, Petr Tuček, Miroslav Čáp, Jiří Nádvorník, 
Lenka Trojanová, Martin Tvaroška, Artur Nedvěd, František Košťál, Pavel Hofschnaidr 



 
Valná hromada ukládá předsednictvu: 

A. Svolat VH Svazu ZL 1x za rok. 
B. Podporovat sportovní výcvik nových žáků v rámci stávajících škol. 
C. Podporovat rekreační sportovní létání. 

D. Vyhlásit výzvu k podání projektů pro sportovní létání před koncem roku. A 
současně do konce března vyhlásí projekty, které bude podporovat. 

E. Vytvořit systém, který bude informovat členy od zveřejnění nového zápisu 
předsednictva do 7 dnů od zveřejnění. 

 F. Ukládá předsednictvu organizovat VH vždy střídavě na území Česka a Moravy. 

Zapsala: Bronislava Haničáková 
 


