
ZÁPIS č. 14 – 2020 – předsednictva KLeM ČR        

konané dne  26.10.2020  on-line v prostředí  
 
 

Za předsednictvo KLeM ČR přítomni: 

Předseda:  Ing. Petr Cejnar  

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./Kontrola plnění úkolů         Ing. Petr Cejnar 
 
Úkol 9.1 Ing. Petr Cejnar – splněno propočty dle Zápisů 12 a 13/2020. Čerpání dle pokynů MŠMT a 
současné epidemiologické situace.  
 
Úkol 10.10 Dubnová výstava MODELY 2020      Tomáš Ciniburk 

Výstavy a propagační akce zrušeny. 
 
2./ Informace z jednání předsednictva SMČR      Ing. Petr Cejnar 
Předsednictvo Svazu se uskutečnilo dne 1.6.2020. a 21.9. 2020 

 
Dne 1.6. 2020 bylo projednáno: 
- možnost zavedení E známek pro členy svazu 

- způsob čerpání prostředků na reprezentaci a jejich materiální zajištění 
- volební období dle NOZ 5 let – nutnost nové volby předsedů jednotlivých klubů, kde funkční období 
přesahuje stanovenou lhůtu 

- podpora svazu na akci „KUŘE“ uskutečněné ve prospěch postižených dětí u příležitosti autosalonu 

- odsouhlasení přijetí nových klubů  
 
Dne21.9.2020 bylo projednáno: 
- upřesnění plánu na využití mikrobusu 

- informace o stavu členské základny na Slovensku – cca 91 klubů (42 SMOSK- cca 600členů, 49 LERMAS 
– 774 členů z toho 700 Le) 
- uskutečnění soustředění – nahlásit konání – neuskutečnění 
- odprodej pozemků Třebihošť 

- vyplnění dotazníku jako podklad pro NAS (Národní asociace sportů) Za letecké modeláře za rok 2020 
690 soutěží a 840 akcí v kategoriích 

- informace o nabídce získání software pro kluby zdarma na www.techsouPetrcz . Programy jsou určeny 
pouze pro neziskové organizace (jen kluby). 
- konání výstav – Modelhobby zrušeno.  
- odsouhlasení přijetí nových klubů  
 
 

http://www.techsoup.cz/


 

3./ Stavu přípravy kalendáře soutěží na rok 2021    Ing. T. Bartovský 
Je přihlášeno 434 akcí, běžně bývá cca 700 akcí. Odsouhlaseno vytištění 1000 kalendářů soutěží pro rok 
2021. Podklady musí být připraveny do 5.12.2020.  

4./ Stav přihlášek na mezinárodní soutěže     Ing. J. Vosejpka Ing. T. Bartovský 
 T. Bartovský informoval o změnách ve způsobu přihlašování mezinárodních soutěží FAI. Přehled o 
přihlášených mezinárodních soutěžích dodá J. Vosejpka na příštím zasedání předsednictva KLeM. 

Poznámka: 14. listopadu t.r. schválilo plenární zasedání CIAM posunutí uzávěrky přihlášek soutěží 
Světového poháru na 15. prosinec. Soutěže, které se neuskutečnily v roce 2020 je možno přesunout do 
roku 2021 bez nutnosti znovu platit poplatek za zařazení do Kalendáře FAI. Nový způsob přihlašování 
soutěží se posouvá o rok, protože nebyl dostatek času na proškolení všech uživatelů. 

5./ Návrhy na změny ve Sportovním řádu FAI    Tomáš Ciniburk  
Není žádný návrh změn ze strany klubů, ani od členů předsednictva.  

6./ Návrhy na změny ve Sportovním řádu ČR    Tomáš Ciniburk 

A) Radek Novotný navrhuje zrušit kategorii RCEJ a přijmout rezignaci trenéra RCEJ a RCEK. 

• není vyhlášena v 2020 ani jediná soutěž 

• s modely RCEJ létá (teoreticky) již jen pár modelářů jediného klubu LMK Klobuky, 

• není tedy důvod pro RCEJ vést agendu národní kategorie. 

• Kategorie nemá trenéra 

• Princip kategorie je dnes již zastaralý, nemá potenciál na další existenci či rozvoj. 
Odsouhlaseno 7 hlasy 

B) Karel Svoboda navrhuje na Facebooku 22.8.2020 úpravu pravidel RES. 
Soubor RES-pravidla-doplnění-Karel-Svoboda.docx. Nepředloženo prostřednictvím šéftrenéra 
Neodpovídá požadavkům na změnu pravidel. Nebude se projednávat, nebylo podáno oficiální cestou 
dle sportovního řádu. 

C) Tomáš Weis navrhuje upravit pravidla UR 

• Úprava pro dolétání 2,1ccm motorů 

• Úprava v souladu s pravidly na Slovensku 

• Ing Jiří Pavlíček trenér upoutaných modelů souhlasí 

• Detaily v souboru Umodely.docx 
Odsouhlaseno 6 hlasy, 1 proti 

D) Roman Vojtěch zasílá změny RES vypracované Ladislavem Buškem. 

• Série změn získaných po zkušenostech se soutěžení 

• Vyjasnění textu pravidel 

Na základě připomínek k pravidlům, bude Tomáš Ciniburk kontaktovat Romana Vojtěcha a dojde 
k předložení pravidel do 30.11.2020, tak aby mohly být schváleny 5.12.2020. 

 E) Roman Vojtěch zasílá změny RCH vypracované Petrem Cejnarem. 



 

• Doplnit definici Vlečného háčku 

• Soubor 2020 09 10 Návrh RCH.pdf 
Odsouhlaseno 7 hlasy 

F) Roman Vojtěch zasílá návrh změn ERES, které vypracoval Ladislav Bušek a Radek Novotný. 
Celý text dosavadních pravidel nahradit novým. 
 
Na základě připomínek k pravidlům, bude Tomáš Ciniburk kontaktovat Romana Vojtěcha a dojde 
k předložení pravidel do 30.11.2020, tak aby mohly být schváleny 5.12.2020, stejně jako bod D. 
 

G) Roman Vojtěch navrhuje převedení pravidel ERES do sekce 9.6. RÁDIEM ŘÍZENÉ MODELY 
POHÁNĚNÉ ELEKTROMOTOREM a i pod příslušného šéftrenéra 

• Radek Novotný souhlasí 

• Ladislav Bušek souhlasí s pokračováním ve funkci trenéra ERES 
Odsouhlaseno 7 hlasy 
 

H) Alois Hrabáček navrhuje opakovaně kategorii RCEP 

• Soubor KATEGORIE RCEP ke schválení.pdf 

• Nepředložil šéftrenér ani trenér 

• Radek Novotný se proti tomuto předložení vyhrazuje a doporučuje pravidla 

• Neschvalovat 

• d. Ondřej Matula vytvoří/aktualizuje pravidla tak, aby odpovídal současným 

• zkušenostem a Radek je po diskuzi a připomínkování předloží v roce 2021 
Nebude se projednávat na základě konstatování šéftrenéra R. Novotného – pravidla 
nepředložena v souladu s řádem. 

I) Zdeněk Šteigl předkládá úpravu pravidel RCAS konzultováno s Radimem Hnilicou. 
Vychází z nového znění FAI F3M. 
Na základě připomínek k pravidlům, bude Tomáš Ciniburk kontaktovat Zdeňka Šteigla a dojde 
k předložení pravidel do 30.11.2020, tak aby mohly být schváleny 7.12.2020.  
Odsouhlaseno 7 hlasy. 

J) František Pokorný zasílá návrh změn v kategorii RCA 
Jde o novou sestavu v odstavci 9.3.1.13., která nahrazuje starou. 
Soubor sestava RCA 2021_2023_SMČR.docx 
Odsouhlaseno 7 hlasy. 

7./ Příprava na jednání CIAM FAI      Ing. T. Bartovský 
(rozhodčí, techničtí delegáti, ocenění)  
Předložený návrh o mezinárodních rozhodčích odsouhlasen 7 hlasy. 

8./ Reprezentace na r. 2021- návrh repre družstev    Ing. J. Vosejpka 
Seznam širší reprezentace dodá J. Vosejpka emailem na předsedu SMČR. Předsednictvo KLeM  dosud 
neobdrželo. 



 

9./ Informace o stavu rozhodčích      Mgr. J. Čihák  
Jsou aktualizováni rozhodčí a pravidelně zveřejňován / aktualizován seznam na webu KLeM. Král Milan 
vložen do seznamu rozhodčích pro kategorie F2D po absolvovaném školení. 

10./ Schválení seznamu lektorů pro r. 2021    Mgr. J. Čihák  
Jsou aktualizováni lektoři a pravidelně zveřejňován / aktualizován seznam na webu KLeM. Milan Král – 
návrh na lektora – doporučen šéftrenérem Jiřím Pavlíčkem. 
Odsouhlaseno 6 hlasy proti 1. 

11./ Plán výjezdů dodal J. Vosejpka – viz. příloha č.1, tohoto zápisu. 

12./ Různé  
 
a/ Informace o jednání a přípravě nového leteckého zákona                   Ing. Petr Cejnar, T. Ciniburk 

Dne 29.9. se uskutečnilo IV. zasedání Strategického fóra týkajícího se problematiky dronů v České  

Republice.  
Informace o vyjednávání k příchodu nové legislativy: 
Nařízení EU č. 2019/947 bude účinné od 31.12.2020. 
Účinnost novely Zákona o civilním letectví (ZoCL) se oficiálně očekává v polovině roku 2021. Návrh 
novely ZoCL prošel mnoha mezirezortními připomínkami. Zejména u Ministerstva vnitra převládají 
pochyby ze schválení online formy výuky a online testování. Zde se očekává další debata. Návrh novely 
ZoCL by měl z MD odejít v řádech několika týdnů.  
ÚCL do 31. 12. 2020 vydá opatření obecné povahy (OOP), kterým dle nařízení EU č. 2019/947 stanoví 
národní specifická omezení provozu UAS, v podstatě podle stávajících ustanovení Doplňku X (zejména 
prostory a ochranná pásma) s tím, že je bude možno průběžně doplňovat o další změny. 
Připomíná se, že povinnost dávat přednost letadlům s osobami na je zakotvena v nařízení EU č. 
2019/947 (UAS.OPEN. 060 + UAS.SPEC. 060). 
Zástupci SMČR opakovaně poukázali na výjimku dle čl. 21 nařízení. 2019/947 („v provozu bezpilotních 
systémů prováděném v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů je dovoleno pokračovat v souladu s 
příslušnými vnitrostátními pravidly a bez oprávnění podle článku 16“). 
Na základě jednání mezi zástupci ÚCL a SMČR (za souhlasu Ministerstva dopravy a informování ŘLP), 
bylo dohodnuto, že členové SMČR obdrží od ÚCL kompletní informace v dostatečném časovém 
horizontu. Dále je mezi těmito subjekty shoda na tom, že SMČR jako provozovatel obdrží po registraci 
jedno registrační číslo, které všichni členové SMŘ umístí na všechna svá bezpilotní letadla (modely i 
drony). 
Vznesena výhrada k povinnosti uvedení telefonního čísla uživatele v rámci registračního procesu. Tuto 
povinnost ukládá evropské nařízení 2019/947, přesto byla zmíněna obava, zda je tento krok 
aplikovatelný v českém správním řádu. Čl. 14 daného nařízení však dokonce umožňuje členským 
státům shromažďovat ještě další informace o totožnosti provozovatelů. Při ověřování totožnosti při 
registraci se tak jedná o nutný požadavek.  
Otázka pojištění je řešena novelou ZoCL, již nyní však platí nařízení 785/2004 vyžadující povinné ručení 
pro bezpilotní letadla od 20 kg hmotnosti. 
 

 
b/ Informace z jednání CIAM FAI         

podal T.Bartovský a T.Ciniburk. Proběhla slovní prezentace o online zasedání CIAM FAI. Byla i volba 
nového předsednictva. Došlo pouze k jedné změně. Viz. stránky CIAM FAI.  
 
c/ Informace o zabezpečení a dodávkách stavebnic RES a ostatních pro mládež – podal  Ing. Ivo 
Kornatovský, stav ke 13.10.2020. 



 

 

d/ Vyplnění evidenčních karet klubů, kontrola licencí     Tomáš Ciniburk 

nařízení 947 vyžaduje abychom všechny piloty registrovali vč. Telefonu a emailu. – je to v nařízení. 
Nejprve je třeba informovat předsedy klubů a pak členy. Je třeba shromáždit evidenční karty ty pak půjdou 
na ÚCL. Předsednictvo KLeM ČR ukládá Tomášovi Ciniburkovi zveřejnit na webových stránkách KLeM ČR 
stránku na kontrolu licence, přístupnou pro každého člena. Zde si bude moci každý člen ověřit, zda má 
v databázi SMČR uloženy všechny údaje, odpovídá GDPR. 
Navržený postup odsouhlasen 7 hlasy. 
 
e/ Digitální mapa klubů TCI         Tomáš Ciniburk 

 
Odsouhlaseno zveřejnění mapy klubů na webových stránkách KLeM ČR. 
Odsouhlaseno 7 hlasy. 
 
f/ Emaily – vznik nových emailů pro jednání s úřady atd. 

ciniburk@svazmodelaru.cz 

klem@svazmodelaru.cz 

cejnar@svazmodelaru.cz 

Nové kontakty zveřejní neprodleně Tomáš Ciniburk na webových stránkách. 
Odsouhlaseno 7 hlasy. 
 
g/ evidenci FAI licencí a komunikaci s Aeroklubem ČR přebírá od 1.11.2020 Tomáš Ciniburk. 
Odsouhlaseno 7 hlasy. Potvrzeno i předsedou SMČR Ing. Žemličkou. 
 
h/ facebook.com/klemcr – je oficiální facebookovou stránkou KLeM ČR 

Odsouhlaseno 7 hlasy. 
 
i/ Ing. Ivo Kornatovský – nominační kritéria mládeže zůstávají stejná jako v roce 2020. 
 
j/ Ing. Ivo Kornatovský - MČR mládeže volných modelů roku 2020 je přesunuto na jaro 2021. 
Odsouhlaseno 7 hlasy. 
 
k/ Žádosti o dotace na pořádání soustředění mládeže mají uzávěrku 28.2. každý rok. 
Odsouhlaseno 7 hlasy. 
 
l/ Ing. Ivo Kornatovský vznesl dotaz na možnost zavedení další věkové kategorie vedle žák, junior, senior 
ještě pro starší seniory 65+. Nová věková kategorie se nebude ustavovat protože pořadatel má právo dle 
sportovního řádu vyhlásit soutěž v jakékoliv věkové kategorii, zdůvodnil  Tomáš Ciniburk. 
 
Zapsal 
Ing. Vladislav Plichta 

Turnov 26.10.2020  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.1 k zápisu ze dne 26.10.2020 
 
 
 
Plán výjezdů na rok 2021  
 
F1A, F1B, F1C MS 14.8. - 21.8.2021 Moncontour, Francie 

F1A, F1B, F1P MS juniorů 14.8. - 21.8.2021 Moncontour, Francie 

F1D MS 6.12. – 9.12.2021 Slanic-Prahova, Rumunsko  

F1E MS 17.7. – 20.7.2021 Turda, Rumunsko 

F2A, F2B, F2C, F2D MS 9.8. – 14.8.2021 Włocławek, Polsko 

F3A MS 11.7. - 20.7.2021 Muncie, Indiana, USA  

F3B MS 1.8.- 7.8.2021 ?, Dánsko 

F3D, F3E MS 29.6. – 5.7.2021 ?, USA 

F3F MS 3.10. – 9.10.2021 Limoux, Francie  

F3J MS 2.8. – 7.8.2021 Tekovský Hrádok, Slovensko  

F3K MS 10.7. – 17.7.2021 Martin, SVK 

F3P MS 21.11. – 27.11.2021 Bukurešť, Rumunsko 

F4C, F4H MS 17.7. – 24.7.2021 Tønsberg, Norsko  

F5B MS 12.9. – 17.9.2021 Dupnitsa, Bulharsko 

F5J ME 22.8. – 28.8.2021 Szatymas, Maďarsko 

Bude doplněno podle výsledků zasedání pléna CIAM FAI. 

 
Zpracoval: Jan Vosejpka, aktualizováno 26.10.2020 
 


