
 

 

 

1 

ZÁPIS z jednání řádné konference KLeM ČR  

konané dne 5. března 2022 v Pardubicích 

v aule Univerzity Pardubice 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prezenci prováděl Petr Mihalov z klubu LMK Praha 6 ČSA s  Mgr. Janem Čihákem z LMK Sezimovo 

Ústí od 8:30 hod do 9:50 hod. spolu s předáváním hlasovacích lístků. 

 

Před zahájením vystoupil zastupující předseda KLeM Tomáš Ciniburk. Krátce se vyjádřil k aktuální 

situaci na Ukrajině, postoj předsednictva se shoduje s postojem FAI a MOV. Předal ocenění Za 

dlouhodobý přínos při výchově mladých modelářů, diplom a skleněný broušený pohár Václavu 

Betkovi z klubu SCALE Nymburk a Miloslavu Modrovi z LMK 215 Kladno, cenu převzal Josef Kubeš 

také z LMK 215 Kladno. Oba ocenění se nemohli účastnit předání v Mladé Boleslavi. 

1. ZAHÁJENÍ 

Konferenci zahájil zastupující předseda KLeM Tomáš Ciniburk z klubu MK RCmania.cz. 

Konstatoval, že je přítomno 81 delegátů zastupujících 2161 členů z celkem 3703 členů oprávněných 

vyslat delegáty na konferenci, což je 58%, konference je tedy usnášení schopná. Tomáš Ciniburk všem 

zúčastněným poděkoval a velmi ocenil, že je to snad první konference klubu Leteckých modelářů, která 

není náhradní. Potenciálně oprávněných leteckých modelářů je 4928, tento rozdíl byl ponejvíce způsoben 

modelářskými kluby, které neměly zapsaného předsedu v rejstříku organizací dle zákona, nebo neposlaly 

včas evidenční kartu. 

Zastupující předseda KLeM Tomáš Ciniburk přečetl text od předsedy Svazu modelářů ing. Jana 

Žemličky z Attan Slot Racing Club, který se kvůli nemoci nemohl osobně zúčastnit. Jádrem textu 

předsedy Svazu modelářů byla trvalá nabídka na spolupráci pro všechny kluby nebo členy. Dále se 

v dopise Předseda Svazu modelářů věnoval dvěma tématům: 

Mluvil o pracovní skupině, která měla za úkol vypracovat návrh nových stanov Svazu modelářů. Tento 

návrh byl zveřejněn na webových stránkách Svaz a zveřejněný text reprezentuje většinový názor pracovní 

skupiny. I tak jsou jistě v návrhu stanov místa, kde lze něco měnit a upravovat. Předseda věří, že na 

konferenci 26. března schválíme ten nejlepší text stanov. 

Druhým tématem příspěvku předsedy byl "NOVÝ LETECKÝ ZÁKON". Toto téma se dotýká 

každodenní modelářské reality. Zmínil komplikovaná jednání o novém leteckém zákonu se státní 

správou, jednotlivými úřady a poděkoval ing. Petru Cejnarovi z LMK Týnec nad Sázavou a 

zastupujícímu předsedovi KLeM Tomáši Ciniburkovi za aktivitu a konstruktivní přístup při těchto 

jednáních. Oba věnovali spoustu času a energie tomu, abychom mohli v budoucnosti létat téměř tak, jako 

doposud. Předseda věří, že se dílo podaří a že "NOVÝ LETECKÝ ZÁKON" bude schválen v podobě, 

která umožní bez omezení provozovat krásný koníček a sport, který se jmenuje letecké modelářství. 

Závěrem předseda Svazu modelářů všem popřál: Přeji Vám zdraví a štěstí a kolik vzletů, tolik přistání. 

Zastupující předseda KLeM Tomáš Ciniburk vysvětlil, jak se bude postupovat při hlasování a volbě 

předsednictva. Navrhl, aby u voleb, kde není dle stanov požadována tajná volba, bylo hlasováno 

aklamací. Toto bylo aklamací následně ihned schváleno. 

 

2. VOLBA PŘEDSEDAJÍCÍHO KONFERENCE, SCHVÁLENÍ PROGRAMU KONFERENCE, 

VOLBA KOMISÍ 

 

Zastupující předseda KLeM Tomáš Ciniburk navrhl za předsedajícího konference ing. Tomáše 

Bartovského, z LMK Praha 6 ČSA, který byl vzápětí aklamací schválen. 

Slova se ujal ing. Tomáš Bartovský, seznámil delegáty s programem konference, který byl vzápětí 

schválen. Navrhl následující složení komisí:  
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mandátová a volební komise: Miloš Minařík, klub 165, Modelářský klub Heřmanův Městec 

 Aleš Zapletal, klub 256, LMK RACEK Chropyně 

 Dušan Frič, klub 220, Modelklub Chrudim 

návrhová komise:  Ladislav Bušek, klub 292, RC modelklub Neratovice 

 Jan Pecinovský, klub 44, Leteckomodelářský Klub Varnsdorf  

 Josef Kubeš, klub 215, LMK 215 Kladno 

zápis z konference ověřuje: Ing. Vladislav Plichta, klub 335, Modelklub Mnichovo Hradiště.  

Delegáti neměli žádný doplňující návrh k programu ani připomínky ke složení komisí.  

Program konference, složení mandátové komise i návrhové a volební komise i ověřovatel zápisu byl 

hlasováním delegátů schválen. 

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA UPLYNULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ 

Přednesl každý člen předsednictva za úsek, který má na starosti. 

Tomáš Ciniburk (zastupující předseda, zastupování KLeM ČR v předsednictvu SMČR a při jednáních 

s dalšími organizacemi, pravidla, Sportovní řád SMČR, www stránky SMČR a KLeM, legislativa, FAI 

licence). 

Sportovní řád jako dokument dostal jasnou strukturovanou podobu a mnohem snadněji se upravuje. 

Jsou nové kategorie, například RCEP – pevná výška, nebo RCHS – házedla na gumicuku. Některé 

kategorie mizí, např. RES, která se změnila na mezinárodní F3L. Díky trenérovi kategorie Láďovi 

Buškovi byl zveřejněn český překlad pravidel. 

Webové stránky Klubu leteckých modelářů, se staly zdrojem informací, důkazem je to, že je denně 

navštěvuje přes 100 unikátních uživatelů, rekordní denní návštěvnost byla 714 uživatelů. 

Asi nejdůležitějším tématem uplynulých čtyř let byly změny legislativy v oblasti civilního letectví. 

S úředníky Ministerstva dopravy se jednalo od podzimu 2019. V lednu 2020 se konalo první Strategické 

fórum týkající se problematiky dronů v ČR, ještě bez účasti Svazu modelářů. Ale od té doby je Svaz 

modelářů pravidelným účastníkem, společně se zástupci MD, ÚCL, ŘLP, Aeroklubu, LAA, ČVUT, droní 

asociace, atd. V květnu 2020 se podařilo získat výjimky pro Svaz modelářů. Ke konci roku 2020 se tato 

výjimka vtělila do Deklarace o provozu letadel, která členům Svazu modelářů umožnila létat do výšky 

300 metrů všude, tedy mimo okolí letišť a podobně.  

V roce 2021 jsem kontaktoval Romana Kalandru a společně jsme pokračovali. Získali jsme vyjádření 

stanoviska evropské komisařky pro dopravu Adiny Văleanové ze dne 26. 4. 2021. Stanovisko hovoří o 

tom, že na letecké modely provozované v rámci klubů, nestanoví EU legislativa žádné operační 

požadavky. Vyzbrojeni tím vyjádřením jsme oslovili cca 100 poslanců (podvýbor pro letectví, 

Hospodářský výbor, všechny předsedy parlamentních klubů, atd..) Dostalo se mi velmi často vyjádření 

podpory. Výsledkem bylo přizvání modelářů na jednání podvýboru pro letectví a kosmonautiku, kde jsme 

měli možnost vystoupit. 

Naše jednání neustane a je snaha zákon pro modeláře razantně zjednodušit a dostat do režimu létání 

jako dosud. Svaz modelářů má informaci z UCL, že za loňský rok je počet incidentů NULA a tak 

bezpečnost vlastně nelze moc zlepšit.  

Tomáš Ciniburk vyzval všechny přítomné ke zvýšené bezpečnosti létání. Teď není vhodná doba na 

nehody. Také vyzval všechny přítomné ke shromáždění kontaktů pro okamžik, kdy se bude novela znovu 

projednávat v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Letečtí modeláři stojí na rozcestí a je jen na nich, 

zda se podaří obhájit místo ve vzdušném prostoru. 

Ke konci roku 2020 bylo nutné získat data pro sdílení registrací s ÚCL. Zde se povedlo během 

několikaměsíčního vývoje získávat automaticky data z Evidenčních karet do jednotné databáze. Vznikl 

formulář na webu, kde se ověřovala platnost licence. Zároveň se díky tomu získala databáze, která je 

předkládána na Národní sportovní agenturu při žádostech o dotace. Zároveň jsou to použitelná data pro 

nový webový systém pro správu členů. 

Podařilo se zjednodušit a zrychlit systém vydávání FAI licencí. Aktuálně je vydáno více než 150 FAI 

licencí. 
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Jan Vosejpka (zastupující místopředseda, spolupráce s šéftrenéry, vrcholový sport – reprezentace, 

mezinárodní soutěže, zpracování žebříčků). Od roku 2018 je v zápisech předsednictva zveřejňována výše 

dotací jednotlivých reprezentačních výjezdů. Celková výše dotací se pohybuje nad 1,5 mil. Kč ročně. 

Celkový počet reprezentantů se pohybuje okolo 45 osob. Zmínil počty získaných medailí. V letech 2020 a 

2021 byly dotace využíty na materiální vybavení a soustředění reprezentačních družstev. 

Mezinárodních soutěží se v České republice každoročně pořádá kolem 12, většinou jsou zařazeny do 

seriálů Světových pohárů. V loňském roce se změnil způsob přihlašování soutěží do mezinárodního 

kalendáře soutěží, pořadatel může nyní soutěž přihlásit sám, zařazení soutěže do kalendáře ale stále musí 

schválit národní organizace - SMČR. Nabízí pomoc organizátorům při online přihlašování soutěží. 

Ing. Tomáš Bartovský (kalendář soutěží, webová stránka KLeM ČR, Sportovní řád FAI, zastupování 

SMČR a KLeM ČR v FAI). Kalendář každoročně obsahuje cca 700 soutěží, tištěná a online verze na 

webu KLeM. Do online verze lze ukládat propozice a výsledky, postupně se daří navyšovat počet 

zveřejněných výsledkových listin. Zastupování KLeM na jednáních FAI. 

Mgr. Jan Čihák (mistrovství ČR, evidence výkonnostních stupňů, evidence rozhodčích a lektorů, 

potvrzování platnosti průkazů). Informoval o procesu přidělování dotací na MČR, žádal o zasílání 

propozic, i když jsou přiloženy už k žádosti o dotaci. 

Ing. Ivo Kornatovský (mládež, komise mládeže, odznaky Mladý modelář). Poděkoval komisi za 

činnost v uplynulém období. Výchova mládeže k manuální zručnosti, létání s modely v přírodě na 

čerstvém vzduchu a v kolektivu přátel. Volné modely – postupové soutěže, zajištění mistrovství, podpora 

těchto soutěží, podpora kroužků mládeže – stavebnice H, A3, A1. Upoutané modely – vytvoření podpory 

i v této oblasti – upoutaný set. RC modely – za poslední období bylo významným krokem rozhodnutí o 

podpoře kategorie RES a volba vhodného modelu. Ke dni konference je rozděleno mezi modeláře celkem 

215 modelů včetně serv. Další podpora kroužků RC aparaturami Jeti DS12 a Flysky. Přidělují se odznaky 

mládeže Mladý modelář. Každoročně se rozděluje na soustředění mládeže nemalá částka a velmi si 

vážíme práci klubů, které tyto soustředění pořádají. Realizuje se propagace práce s mládeží v klubech na 

stránkách RC revue a webu a FB KLeMČR. Práce s mládeží se řídí zákonem a pro práci s mládeží je 

potřeba pedagogické vzdělání – pedagog volného času, pedagogické minimum nebo pedagogické kurzy – 

školský systém neuznává dlouholetou praxi. Mám radost, že se podařilo poděkovat a ocenit „naše 

kroužkové legendy“ za dlouholetý přínos v práci s mládeží na ocenění nejlepších leteckých sportovců, 

poděkování patří též všem dalším za jejich práci s mládeží, organizování soutěží, předávání svých 

zkušeností a výchovu talentů. 

Ing. Vladislav Plichta (finance, informace pro kluby a veřejnost, články do časopisů, adresář 

funkcionářů, evidence národních rekordů, administrativa, zápisy ze schůzí) Hodně energie věnováno 

propagaci, zvýšila se četnost nových zpráv na webové stránce KLeMu. Ze sledování návštěvnosti stránek 

vyplývá, že se stále častěji používá jako zdroj informací. Založil stránku KLeM na facebooku, která je od 

roku 2019 hojně navštěvovaná. V oblasti rekordů se nic neděje. Spolupráce na propagaci Svazu modelářů 

s RC-revue. Provádí a publikuje testy stavebnic RESek, které Svaz distribuuje mezi mládež. 

 

  

4. DISKUZE  

Tomáš Ciniburk: informace k projednávání návrhu leteckého zákona, ukázal na promítnutých grafech 

návštěvnost webových stránek KLeM. 

Petr Cejnar, MK 442: zpráva o činnosti mu připadá nedostatečná, chyběly mu čísla o tom, kolik peněz 

se rozdělilo prostřednictvím dotací na činnosti Svazu a jednotlivých klubů, soutěží atd. Kolik lidí se 

zúčastnilo mistrovství mládeže atd. Jsou to zajímavá čísla a mrzí ho, že nezazněly.  

Miloš Minařík, MK 165, H Městec: pár námětů k mládeži. Vedou kroužky mládeže i dospělých. 

Podpořit podporu dětí v přechodovém stádiu – mezi začátečníkem a reprezentantem. Individuální členství 

není krok správným směrem. SORG. 
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Dušan Sedláček, MK 682: letiště Veselí je v CTR Kunovice, jaký je správný pro lety do 300m, když na 

AFIS Kunovice často nikdo není. Odpovědi od ostatních – komunikovat s letištěm Kunovice, pořídit si 

příposlech atd. 

5. PŘESTÁVKA NA OBĚD  

Kuřecí nudle na rajčatech, jasmínová rýže nebo medailonky z vepřové kotlety s hřiby, šťouchané 

brambory. 

6. VYSTOUPENÍ KANDIDÁTŮ 

ing. Bartovský seznámil delegáty s dalším postupem – po představení kandidáta na předsedu proběhne 

volba předsedy, během sčítání hlasů se představí kandidáti na místopředsedu a poté proběhne volba 

místopředsedy. Během sčítání hlasů se představí kandidáti na člena předsednictva a poté proběhne volba 

členů předsednictva. Bylo odhlasováno, že předsednictvo bude pracovat ve stejném organizačním složení 

jako dosud – předseda, místopředseda a pět členů předsednictva. 

 

7. VOLBA PŘEDSEDY 

Na předsedu KLeM ČR byl jediný kandidát, Tomáš Ciniburk (MK RCmania.cz). V prvním kole tajné 

volby obdržel 2084 hlasů z 2161 možných (96,4%) a stal se novým předsedou KLeM ČR. 

8. VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY 

Na místopředsedu KLeM ČR kandidovali Jan Vosejpka (MK č. 50, Bratrstvo volného letu) a Vladislav 

Plichta (MK č. 335, Modelklub Mnichovo Hradiště). V prvním kole tajné volby obdržel z 2161 možných 

Vladislav Plichta 1402 hlasů (64,9%) a Jan Vosejpka 756 hlasů (35%). Místopředsedou KLeM ČR se stal 

ing. Vladislav Plichta.  

9. VOLBA ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA 

Na člena Předsednictva kandidovali: 

 1. Ing. Jan Vosejpka  MK č. 50, Bratrstvo volného letu 

 2. Ing. Tomáš Bartovský  MK č. 416, LMK Praha 6 ČSA 

 3. Mgr. Jan Čihák  MK č. 222, LMK Sezimovo Ústí 

 4. Mgr. Roman Kalandra MK č. 74, Hobby centrum Praha 4 

 5. Ing. Ivo Kornatovský  MK č. 214, LMK Plasy 

6. Jiří Klein   MK č. 114, Mamba model Bohuňovice 

7. Miroslav Dvořáček  MK č. 269, LMK Třebíč 

Pro zvolení v prvním kole tajné volby bylo zapotřebí získat nadpoloviční počet možných hlasů, tj. 1081, 

tento počet překročilo 6 kandidátů, rozhodovalo tedy pořadí podle počtu hlasů. Členy předsednictva 

KLeM ČR se stali: Jan Vosejpka 2028 hlasů (93,8%), Tomáš Bartovský 1898 hlasů (87,8%), Jan 

Čihák 1502 hlasů (69,5%), Roman Kalandra 1488 hlasů (68,9%) a Ivo Kornatovský 1444 hlasů 

(66,8%). Členy předsednictva KLeM se nestali kandidáti: Jiří Klein 1325 hlasů (61,3%) a Miroslav 

Dvořáček 997 hlasů (46,1%).  

 

10. NÁVRH KANDIDÁTA DO KONTROLNÍ KOMISE SMČR ZA KLeM 

Do kontrolní komise SMČR byl jediný kandidát ing. Jiří Klein (MK č. 114, Mamba model Bohuňovice), 

jeho kandidatura byla potvrzena hlasováním.  

 

11. DISKUZE K NÁVRHU STANOV 

Tento bod zahájil Tomáš Ciniburk promítnutím stanov a představením jejich struktury – část důležitá pro 

členy, část důležitá pro kluby a obecné části. Zatím sporné body: název Svazu, resp. zkratka, zda používat 
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pro komunikaci dosavadní zkratku SMČR, která může být pro veřejnost nic neříkající, nebo ji nahradit 

názvem Svaz modelářů nebo Svaz modelářů ČR. Několik variant pro nahrazení slova „klub“ u 

odbornostních klubů slovem komora nebo komise tak, aby byly zachovány vžité zkratky KLeM, KLoM 

atd. Kromě těchto dvou témat se v plénu rozhořela živá debata k navrhovanému individuálnímu členství 

v SMČR, která skončila hlasováním. V něm byla možnost individuálního členství v SMČR většinou hlasů 

odmítnuta. 

 

12. NÁVRH USNESENÍ 

Návrhová komise ve složení Josef Kubeš, Jan Pecinovský a Ladislav Bušek předložila následující návrh 

usnesení:  

1) Konference pověřuje předsednictvo KLeM zvýšit podporu pokročilejších dětí v kroužcích 

mládeže. 

2) Pověřuje předsednictvo KLM implementovat pořadatelský systém SORG do výsledkového 

systému SMČR. 

3) Konference KLeM důrazně doporučuje nepodpořit návrh na vznik individuálního členství 

v SMČR v jakékoliv podobě. Tento bod byl podpořen hlasováním v rámci konference.  

 

13. HLASOVÁNÍ O USNESENÍ 

Usnesení předložené návrhovou komisí bylo konferencí Klubu leteckých modelářů odhlasováno. 

 

14. ZÁVĚR 

Ing. Bartovský oznámil, že program konference je vyčerpán, poděkoval delegátům za účast a konferenci 

ukončil. 

Tomáš Ciniburk předseda klubu leteckých modelářů popřál všem šťastnou cestu domů a ihned svolal 

první zasedání Předsednictva Klubu leteckých modelářů. 

 

zapsal: Jan Vosejpka (5.3. a 7.3.2022) 

zápis ověřil: Vladislav Plichta (14.3.2022 ) 


