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ZÁPIS č. 08 – 2019 – předsednictva KLeM ČR        

konané dne 27.5.2019 v Praze 

 

Za předsednictvo KLeM ČR přítomni: 

Předseda:  Ing. Petr Cejnar - omluven   

Místopředseda: Tomáš Ciniburk   

Členové:   Ing. Tomáš Bartovský  

   Ing. Jan Vosejpka   

   Ing. Ivo Kornatovský   

   Ing. Vladislav Plichta   

   Mgr. Jan Čihák   

SMČR:   Ing. Jan Žemlička  

 
Program jednání: 
 

1) Zpráva o stavu příprav na ME F1D    Ing. Ivo Kornatovský 

Ivo Kornatovský reportuje, že je vše na cestě a vše je připraveno. 
Na zahájení ME bude pouze starosta Tachova, ostatní oslovení se neozvali. Za SMČR pojede Jan Žemlička, 
Tomáš Bartovský, Tomáš Ciniburk cca pondělí 16:00 odjezd z Prahy. Rozpočet pro reprezentaci na F1D se 
dořeší při vyúčtování. Jan Žemlička bude i na zakončení v sobotu. 
Propagace SMČR, vlajka, vlaječky, FAI vlajka, diplomy a karty pro přejímku modelů jsou zajištěny. 
Ivo Kornatovský pošle na SMČR velikosti svazových triček a na pondělní zahájení je z Prahy pro českou 
reprezentaci přiveze Tomáš Ciniburk. 
Webové stránky dopracuje do začátku ME Tomáš Ciniburk podle pokynů Iva Kornatovského. 
 

2) Krajské přebory mládeže     Ing. Ivo Kornatovský 

Krajské přebory mládeže proběhly. Není známo, zda jsou poslány smlouvy. Ivo kontaktoval čtyři pořadatele 
a ti neměli ještě peníze. Jan Žemlička vše prověří a pošle v příštím týdnu. 
V komisi mládeže Ivo Kornatovský probere, zda nezařadit novou kategorii RES. 
Rozdělení podpory mládeže: Ivo Kornatovský připraví návrh na rozdělení. 
 

3) Výjezdy reprezentace      Ing. Jan Vosejpka 

Žádné informace o změnách ve výjezdech reprezentace. Pouze u F2B reprezentace, došlo k rozbití modelů 
hledá se jeden náhradník. 
Kategorie F5J – výjezd uhrazen dnes 27.5.2019. 
 

4) Mistrovství ČR        Mgr. Jan Čihák 
Mistrovství ČR 2019: Smlouvy jsou průběžně posílány a po podepsání vráceny na Svaz. 
 
MČR 2020: 
Seznam vypsaných mistrovství v Příloze č.2. 
Jan Čihák obešle trenéry, aby získal podklady pro pořádání mistrovství. 
 
 

5) Mezinárodní soutěže 2020      Ing. Jan Vosejpka 
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Jan Vosejpka navrhuje, létat stejně jako letos. 
 

6) FAI novinky        Tomáš Ciniburk 
Byla schválena nová kategorie F9 drony. Pan David Špaček za F9 má Českou FAI licenci. 
 

7) Nová kategorie RC RES      Ing. Tomáš Bartovský 
Guma pro katapult na RES kategorii. 
Tomáš Bartovský zhodnotil vzorky gumy: 
Šedá průměr 8mm je příliš silná. 
Šedá průměr 6mm je příliš silná a má malé prodloužení. 
Guma 5x5mm je příliš slabá. 
Průhledná (silikonová) hadice má špatný průběh energie. 
Vše v porovnání s německou gumou SETA, ta se jeví jako nejvhodnější. 
Tomáš Bartovský korespondoval s firmou SETA o dodávce na 50ks 15metrových délek. Byl odhlasován 
nákup, ten zařídí Tomáš Bartovský ve spolupráci s Janem Žemličkou. Nakoupená guma pak bude 
rozdělována na kluby. O formě úhrady a její výši od klubů není ještě rozhodnuto. 
Úprava pravidel RES: 
Připravit úpravu pravidel tak, aby bylo možné soutěžit i s elektromotorem. Vladislav Plichta, Tomáš 
Bartovský nasbírají přes letní sezónu reálná data. Ta se pak použijí, pro změnu pravidel, kterou připraví 
k podzimní diskuzi. 
 

8)  Propagační akce 2019      Tomáš Ciniburk 
6.6. a 18.6. : 6.6. na Julisce zabezpečí Tomáš Ciniburk a Tomáš Bartovský 
Model – Hobby: Budeme řešit v červnu. Předpokládáme účast. RES, modely, atd… 
 

9) Výkonnostní stupně       Mgr. Jan Čihák 
Rössler Vítek, Rýz Bohuslav, Vavřín Ota získali příslušné výkonnostní stupně. 
 

10) Prezentace zamýšleného MS F4C a F4H 2022  Miroslav Dvořáček – LMK Třebíč 
Skvěle připravená prezentace, včetně rozpočtu a materiálního zabezpečení. 
Předsednictvo KLeM doporučuje a nabízí pomoc. Předsednictvo KLeM žádá informace o všech změnách 
rozpočtu. MS je nutno schválit na předsednictvu SMČR, na program jednání schválení zařadí  Jan Žemlička. 
Poté bude odeslána oficiální žádost na FAI, s tím pomůže organizačnímu týmu Tomáš Bartovský. 
Prezentace v příloze 1 
 

11) Různé 
KLeM ČR přeje Petrovi Cejnarovi brzké uzdravení. 
Předsednictvo KLeM studovalo stavebnici RES modelu od STAR model. Petr Cejnar zajistí postavení modelu 
a jeho testován 
 
Zapsal Ing. Vladislav Plichta 
V Praze 27.5.2019 
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Příloha: 1. 

Mistrovství světa maket
F4C, F4H

23.7. – 31.7.2022
Letiště Czech Heaven

 

Organizační zajištění:

• SMČR + LMK Černohorsko

• Ředitel soutěže: Ing. Petr Cejnar (předseda KLeM ČR)

• Manager – výkonný ředitel: Miroslav Dvořáček (lektor, 
mez. rozhodčí, pořadatel MČR od r. 2008)

• Spolupráce na organizaci: Mgr. David Kopal (účastník 10-ti 
ME, MS od roku 1999)

 

Letiště – areál Czech Heaven

• Jednání s majitelem p. Janem Dašovským proběhlo 
6.5.2019

• Domluven termín, prohlídka areálu, nabídka služeb ze 
strany majitele

• Ubytování – cca 50 míst v budově + bungalovech

• V kempu kapacita cca 30 karavanů

• Strava pro organizační štáb + bodovače + zahraniční 
účastníky

• Možnost banketu v blízké vinotéce se sálem pro 130 lidí 
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Program:

•Čt, Pá 21.7.-22.7.2022 příjezd účastníků, tréninky

• Sobota 23.7.2022 – slavnostní zahájení, malá letecká 
show

•Ne 24.7. až Pá 29.7. statika + lety

• Sobota 30.7.2022 – finálové kolo pro nejlepších 8, 
odpoledne vyhlášení, večer banket

•Neděle 31.7.2022 – odjezdy účastníků

 

Rozpočet:

• V tištěné podobě

• Rozpočet propočítán na 60 soutěžících a 40 členů doprovodu

• Sponzoring – vize - dvě úrovně:

• 2 generální partneři (v plánu oslovit Fiala Motors vzhledem k tomu, 

že mnoho maketářů létá tyto motory, dále pak firmu Jeti Model ze 
stejného důvodu)

• Nabídka tří variant sponzoringu nabídnutého široké veřejnosti 
prostřednictví odborných časopisů

 

Termíny:

• Do konce června 2019 – potvrdit pořádání MS šéfovi komise maket 
Pal Linden Anthonisenovi

• Podzim 2019 – podání oficiální žádosti s poplatkem 500 Euro

• Duben 2020 – předpokládané schválení žádosti

• Během MS 2020 v Norsku distribuce propagačních materiálů

• Jaro 2021 – start samotné organizace, podpis smlouvy s majitelem 
letiště, sponzoři, organizační tým
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Příloha 2. 
 
Předsednictvo KLeM ČR schválilo a vypisuje výběrové řízení pro kluby SMČR na pořádání 
Mistrovství České republiky v roce 2019 pro věkové skupiny mládeže a seniorů v následujících kategoriích 
leteckých modelů: 
Volné modely: 
F1A, F1B, F1C,F1E,F1G, F1H, F1J, A3, H, P30 
Halové: 
F1D, F1N, P3, A6 
Upoutané modely: 
Mládež UR20 a UŠ Senioři F2A, F2B, UR20, UR25 Makety F4B a SUM 
Rádiem řízené modely - motorové: 
F3A, F3D, F3P, F3M, RCA 
Rádiem řízené modely – větroně: 
F3B, F3F, F3J, RCVS 
Rádiem řízené modely – další: 
RCVM, F9U (FAI koptéry) 
Rádiem řízené modely – makety: 
F4C, F4H 
Rádiem řízené modely – elektro – modely: 
F5J, F5D, RCEA, RCHP, RCEO, RCEV 

 

Podmínky pro přiznání pořadatelství: 

− dostatečná organizační zkušenost 

− organizační zabezpečení (jury, rozhodčí pomocný organizační sbor) 

− zajištění letového prostoru − na vlastních letových plochách, na pronajatých letových plochách, na plo-
chách s písemným souhlasem vlastníka, nebo nájemce, na plochách ve výpůjčce 

− zabezpečení zázemí pro soutěžící − parkoviště − přípravné plochy 

− ubytování na ploše, nebo dle možností v místě konání 

− zabezpečení hygienických podmínek - toalety, umývárny, sprchy 

− zabezpečení energií pro soutěžící (nabíjení) a výpočetní techniku (vlastní rozvody, centrála, kabeláž) 

−zabezpečení odpadového hospodářství (držáky na plastové pytle, plastové popelnice, nádoby atd.) a 
úklidu po skončení akce. 
Komise mládeže bude specifikovat a předloží návrhy na samostatná MČR pro mládež. V přihlášce zájemci 
uvedou kontaktní údaje a v přiloží návrh na propozice soutěže. 
Návrh propozic zasílejte na predsednictvo@klem.cz 
Termín podání přihlášky: 30.9.2019. 
Podání přihlášek POUZE elektronicky pomocí formuláře přímo do kalendáře, přímo od zájemcem nebo 
prostřednictvím trenéra dané kategorie. 
Kopie zasílejte na adresu: predsednictvo@klem.cz. 
Přiznání pořadatelství MČR v dané věkové skupině a kategorii leteckých modelů je podkladem pro finanční 
podporu akce z prostředků SMČR. Pokud se nenajde zájemce o pořádání MR v dané skupině, mistrovství 
republiky nebude pořádáno. 
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