Klub ultralehkého létání v Rohozci
V roce 1993 byl v základní organizaci AVZO Nové Dvory založen klub ultralehkého létání. Zakládajícími
členy klubu a současně prvními pilotními žáky byli:
Viliam Vöröš
Stanislav Tichý
Stanislav Mareš
Zdeněk Pavlovský
Aleš Pavlovský
a trpělivý a zkušený instruktor Ferdinand Kareš.
Létalo se na bývalém práškařském letišti u obce Rohozec, kde neexistovalo vůbec žádné zázemí. Bráchové
Pavlovští létali na vlastním motorovém rogale., ti ostatní hledali cestu k pořízení klubového ultralehkého
letadla. To se podařilo získat v roce 1995. Část letadla byla zaplacena v hotovosti, část byla sjednána na
měsíční splátky. Byl zakoupen letounek TL-32 Typhoon. Nejdříve jsme Tajfuna hangárovali ve
Zbraslavicích, po pár měsících jsme jej přestěhovali do nedalekých Podhořan, od pátku do neděle
většinou Tajfun odpočíval "pod širákem" v Rohozci.

V našem klubu máme také poměrně aktivní letecké modeláře, kteří každoročně pořádají různé srazy a
soutěže. Myslím si, že ani pro jednu skupinu (letci a modeláři) není problém při společném provozování
jak plochy, tak i prostoru kolem letiště. Vše je jen o dohodě a snaze se domluvit.
Časem se přímo na ploše postavila buňka, vybudovalo ohniště a posezení pro pár lidí. A postupně začali
do klubu přicházet další členové. Vzniklo poměrně silné "rogalistické" hnízdo - na letišti společně s
Tajfunem létalo 4 - 6 motorových rogal.

V roce 1999 jeden z členů koupil přilehlý pozemek k letišti a na základě ústní dohody začali členové klubu
budovat současně dva hangáry - velký (15 x 27m) a malý (7 x 21m). Velký hangár měl být privátní, malý
hangár výhradně klubový. V průběhu dalších dvou sezón jsme kompletně dokončili malý hangár, práce na
velkém hangáru byly zastaveny. A kostlivec ve skříni na nás počkal do roku 2012 – objevila se informace
o dražbě malého hangáru. Nasčítalo se zde několik nepříznivých okolností – dřívější vedení organizace
velmi důvěřovalo jednomu bývalému členovi, členové organizace se příliš nezajímali o majetek a finance
organizace a bylo zaděláno na problém. Malý hangár jsme tedy podruhé zaplatili a v tom samém roce
jsme provedli zásadní změnu řízení organizace včetně hospodaření.
V roce 2001 jsme pořídili druhé klubové letadlo - jednomístného Stratona D7.
V roce 2003 jsme jako organizace získali dvě parcely na letištní ploše.
V roce 2005 došlo ke dražbě privátního pozemku bývalého člena klubu včetně nedostavěného velkého
hangáru. Jako klub jsme sice nedisponovali takovými finančními prostředky, abychom mohli o tento
majetek usilovat, ale uzavřeli jsme písemné smlouvy se dvěma subjekty, kteří v dražbě uspěli. Výsledkem
je to, že na konci roku 2008 nám patří polovina velkého hangáru s polovinou pozemku. Samozřejmě jsme
v podstatě svépomocí dostavěli velký hangár.

V roce 2007 jsme prodali původního Stratonka a v závěru roku pořídili jiného - značně modifikovaného
Stratona D7 Cobra (stavitelem je pan Hořava).
V roce 2009 jsme prodali „Tajfuna“ a využili výhodné nabídky na koupi nového celokompozitového UL
s názvem SONET.

A v roce 2016 se historie opakovala – po pečlivém zvažování jsme naši flotilu UL letadel rozšířili o třetí
klubové letadlo – celokovového Skylarka.

Můžeme se pochlubit cca 30 členy klubu, z toho je 22 pilotů. Máme 3 klubová letadla. Vybudovali jsme
svépomocí velmi slušné zázemí pro členy i návštěvníky – klubovnu. Jsme schopni ve vlastních prostorách
hangárovat cca 5-6 UL letadel a cca 3-4 motorová rogala.

Klub UL létání v Rohozci je aktivní, rozvíjí se a rozšiřuje se. Pravidelně pořádáme akce:
- pálení čarodějnic + navazující soutěž leteckých modelářů (1. května)
- tradiční slet UL i jiných letadel (první sobota v srpnu)
- podzimní Drakiáda (konec října, začátek listopadu)
To vše bylo a je možné jen díky aktivitě našich členů – bez jejich aktivního přístupu by nic z toho nebylo
možné.

Za celou dobu naší existence se snažíme o maximálně vstřícný přístup k obci a jejím občanům, jsme
v pravidelném kontaktu s Obecním úřadem obce. Mnoho občanů obce přijde ve volných chvílích jen tak
na kus řeči.
Každý slušný člověk je u nás vítaným hostem – přijďte to vyzkoušet!
A koneckonců – která obec velikosti Rohozce se může pochlubit svým letištěm?
Za klub UL létání
Ing. Jiří Milý
předseda klubu
www.avzo-nd.cz

