
ZÁPIS ze zasedání č.4 - KLeM ČR        

konané dne 15.6.2022 - online 
 

Za předsednictvo KLeM ČR přítomni: 

Zastupující předseda:  Tomáš Ciniburk - TCI 

Místopředseda:  Ing. Vladislav Plichta - VPL 

   

Členové:    Ing. Tomáš Bartovský - TBA     

    Ing. Ivo Kornatovský - IKO 

    Ing. Jan Vosejpka - JVO  

    Mgr. Jan Čihák – JCI 

    Mgr. Roman Kalandra - RKA  

Svaz Modelářů ČR:  Ing. Jan Žemlička – JZE 

 
Program jednání: 
 

1. stav příprav leteckého zákona         TCI, RKA 

Proběhlo několik jednání v poslanecké sněmovně i na ministerstvu dopravy. Poslanci strávili 45 

minut diskuzí, vyzněla pozitivně ve prospěch modelářů. Modeláři si tak vyjednali do budoucna 

velké zastání v parlamentu ČR. Dále proběhlo jednání na ÚCL kde již panuje velmi pozitivní 

spolupráce. Nyní připravujeme podklady pro pozměňující návrhy. Ve druhém čtení již očekáváme 

verzi zákona v přijatelné podobě pro letecké modeláře. Očekáváme schválení a platnost již od 

podzimu letošního roku. Následně vznikne směrnice pro provoz leteckých modelů, kterou schválí 

ÚCL. 

2. informace z jednání předsednictva Svazu modelářů      TCI 

Evidenční systém – běží v demo verzi, tak aby se se dalo testovat – předsedové klubů – od 9/2022 

ostrý provoz. SMČR nakoupí i ekonomický model – úhrada členských poplatků, zrychlení 

zprůhlednění, zjednodušení. Členové předsednictva KLeM budou mít právo náhledu do celé 

databáze. 

Individuální členství – individuální leteckomodelářský člen musí nejprve projít testem tak, aby mohl 

být individuálním členem.  

 

3. informace z jednání CIAM FAI         TBA 

Jedná se o pořádání MS a ME, žádné změny se nekonají a vše běží dle obvyklého schématu. F5L 

pravidla jsou schválená a patří pod subkomisi elektro. 
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4. vypsání MČR na r. 2023         JCI 

JCI vypíše MČR, přidají se se MČR pro kategorie F3L a F5L. Seznam kategorií viz příloha č. 1. Podle 

článku 2.2.1.  sportovního řádu, může být mistrovství republiky uspořádáno, pokud v uvažované 

kategorii v předcházejícím roce startovalo na mistrovství republiky nejméně 5 soutěžících, nebo 5 

týmů s platným výsledkem. V případě, že se v předchozím roce v uvažované kategorii mistrovství 

republiky nekonalo, musí být požadovaných 5 soutěžících, nebo 5 týmů v žebříčku zpracovaném 

za předcházející rok. 

5. stav přípravy reprezentačních družstev       JVO 

Přípravy běží, F1E nejedou junioři, ostatní dle plánu.  Dochází ke změnám v počtu lidí a náhradníků. 

 

6. vypsání mezinárodních soutěží na r. 2023       JVO 

Vypisujeme mezinárodní soutěže stejně jako v roce 2022. Bude ještě dopracováno dle zájmů 

jednotlivých pořadatelů. 

 

7. informace o plnění koncepce rozvoje mládeže      IKO 

Končí další školní rok a tím končí i kroužky. Krajské postupové soutěže ve volných kategoriích se 

uskutečnily a jsou schváleni účastníci MČR. Připravují se letní soustředění talentované mládeže za 

podpory KLeM ČR (Rakovník, Varnsdorf, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Hradec Králové, Holýšov, uskutečnil 

se Heřmanův Městec). Modelářská činnost mládeže v klubech je nepravidelně zveřejňována na 

stránkách RC revue. Podpora klubů nadále pokračuje ve všech oblastech, připravuje se vypsání 

nabídky podpory v kategoriích H, A3, A1, tak aby materiál se dostal ke kroužkům v době zahájení 

činnost v dalším školním roce (nejlépe září).   

 

8. zabezpečení propagačních akcí KLeM        VPL 

V tuto chvíli není znám termín výstavy, veletrhu kterého by se KLeM zúčastnil. Zabezpečení 

leteckomodelářské propagační akce v rámci předsednictví ČR v EU. Návrh zajistí RKA a VPL. 

  

9. podpora mládeže ve školním roce 2022-23       IKO 

V současné době je nabídka podpory pro činnost mládeže – RC vysílače, stavebnice RES (F3L – 

Starmade a Resco), upoutaný set. Připravuje se vypsání H, A3, A1. Pro informace je možné 

kontaktovat IKO. Připravuje se plán čerpání celkové finanční podpory (seznam do 15.7.) na 

jednotlivé podpory s čerpáním na začátku září 2022. IKO navrhuje podpořit nějakou další kategorii 

vhodnou pro mládež pro její rozjezd, dle doporučení komise pro práci s mládeží se nabízí podpora 

jednoduché kategorie RCHS, větroňů do 1,5m rozpětí, ovládané funkce VOP+SOP. 

IKO připraví program „Staň se modelářem“.   
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10. různé           členové předsednictva 

Předsednictvo KLeM souhlasí s uspořádáním závodů světového poháru v kategoriích F3D, F3T. 

Pořadatelem je AMC Blatná 9.-11.9.2022 v Mělníce. Předjednáno s koordinátorem světového 

poháru. 

Předsednictvo souhlasí s dodatečným zařazením soutěže RCEV Chomutov 2022, pořadatelem je 

LMK Chomutov, závod se bude konat 10.9.2022. 

 

 
Zapsal: VPL 
Dne 15.6.2022 
 
Schváleno předsednictvem 
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PŘÍLOHA č.1 – vypsané kategorie pro MČR 2023. 
 

Mezinárodní kategorie 

Volné F1A,F1B,F1C S+J 

Volné F1D S 

Volné F1E S 

Volné F1H,F1G,F1J S 

Upoutané F2A,F2B S 

Upoutané F2D S 

Motorové F3A S 

Motorové F3D, F3T, F5T, F3E S 

Motorové F3M S+J 

Motorové F3P, F3PAM S 

Větroně F3B S 

Větroně F3F S 

Větroně F3G S 

Větroně F3J S+J 

Větroně F3K S+J 

Větroně F3L S+J 

Makety F4B, SUM S+J 

Makety F4C,F4H S 

Elektro F5J, F5L S+J 

Multikoptéry F9U S     

Národní kategorie 

Volné P3, A6, F1N S 

Volné H,A3,P30,F1H,F1G mládež 

Volné A3,H,P30 S 

Upoutané UR 20, UR 25, UŠ S 

Upoutané UR 20, UR 25, UŠ mládež 

Motorové RCEA, RCHP S+J 

Motorové RCA, RCAS S 

Větroně RCV2 S+J 

Větroně RCVS S+J 

Elektro RCEV S 

Elektro RCEO S+J 

Elektro RCEN S 

 


