
   

  ZÁPIS č. 5 - 2014 

   ze schůze předsednictva KLeM ČR, konané dne 29. října 2014 od 9,30 hod  

   v Hradci Králové 

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

Přítomni: 

Předsednictvo: Ing. Cejnar Petr, Apeltauer Lumír, Ing. Bartovský Tomáš, Jindřich Samek,  

  Ing. Vosejpka Jan, Tomáš Ciniburk  

Za SMČR : Mgr. Miroslav Navrátil 

Omluven: Bc. Ondřej Krucký 

 

 

Program jednání:  
 

 

1/ Kontrola plnění úkolů: 

 

 

Úkol č. 1/3: Změnu v rozdělení činností (Krucký-evidence rekordů, Vosejpka-zápisy) zanést do 

adresáře funkcionářů a na web. 

 Zodpovídá: Bc. Krucký, Ing. Bartovský, splněno 

 

Úkol č. 1/4 : Překontrolovat dosavadní návrhy na pořádání MČR a zařadit do oddílu mezi MČR.  

 Zodpovídá: Ing. T. Bartovský, J. Samek, splněno 

Souhlas s doplněním MČR F5D v Tchořovicích, aeroklub Blatná 

 

Úkol č. 2/4: Předložit přihlášky mezinárodních soutěží prostřednictvím AeK ČR na FAI. 

 Zodpovídá: Mgr. M. Navrátil, splněno 

 

Úkol č. 3/4: Schválené změny Sportovního řádu SMČR zapracovat do Sportovního řádu.  

 Zodpovídá: Bc. O. Krucký 

Zatím nesplněno, dopracovat v průběhu prosince, předložit elektronicky ke schválení, 

uveřejnit nutno k 1.1.2015 

 

 

Úkol č. 4/4: Předložené návrhy na jednání CIAM FAI projednat s navrženými a předložit na 

předsednictvo CIAM FAI 

 Zodpovídá: Ing. Bartovský, Mgr. M. Navrátil, splněno 

 

Úkol č. 5/4: Trvale vést aktuální evidenci rozhodčích. Zodpovídá: T. Ciniburk, průběžně plněno  

Seznam na www stránkách bude aktualizován k 1.1.2015  

   
Úkol č. 6/4: Trvale vést aktuální evidenci lektorů. Zodpovídá: T. Ciniburk, průběžně plněno 

Seznam na www stránkách bude aktualizován k 1.1.2015  

 

Úkol č. 7/4: Prověřit další cenové podmínky a případné zakoupení triček z funkčního materiálu pro 

reprezentaci. 

 Zodpovídá: T. Ciniburk, splněno 

Trika z funkčního materiálu jsou neúměrně drahá (600 Kč), nebude se realizovat. 

Klasická reprezentační trika budou vydávána 1ks/reprezentanta, další je možné dokoupit 

u tajemníka SMČR.   

 



 

2/ Informace z jednání předsednictva SMČR 

Schůze Předsednictva SMČR bude 18. 12. 2014, informace bude podána na dalším zasedání. 

 

3/ Informace o výsledcích reprezentace na MS a ME 

Viz příloha č. 1, výsledky jsou zveřejněny na www stránkách, kde jsou i fotky oceněných.  

Starostům obcí, kde bydlí modeláři, kteří letos získali titul Mistrů světa nebo Evropy bude napsán 

informační dopis, že jejich občan se stal mistrem světa nebo Evropy. V dopise bude také výzva k jejich 

sportovnímu ocenění v rámci obce.  

Úkol č. 1/5: Napsat a rozeslat dopisy na obce. Zodpovídá: ing. Cejnar, Mgr. Navrátil 

 

4/ Informace o účasti na MS a ME v r. 2014 

Výsledky modelářů byly výborné, Česká republika získala dva tituly Mistra světa a dva tituly Mistra 

Evropy v jednotlivcích, dva tituly Mistrů světa v družstvech a dalších 6 umístění na stupních vítězů. 

Podrobně viz příloha č.1  

 

5/ Projednání a schválení kalendáře soutěží na r.2015   
Elektronický kalendář uzavřen, připraven ke konečné korektuře, přihlášeno 695 soutěží. 

Úkol č. 2/5: Dopracovat a předat k tisku kalendář soutěží 2015. Zodpovídá: ing. Bartovský  

 

6/ Kritéria pro reprezentaci na rok 2015 

Byla prodiskutována a zaktualizována „Pravidla pro stanovení nominačních kritérií“ – viz příloha č. 2 

 

Byla prodiskutována a schválena navržená nominační kritéria F3K pro rok 2015 v následující podobě: 
1. Do žebříčku pro nominaci reprezentantů se započítávají 3 nejlepší výsledky (vyjádřené v procentech) 

z národních závodů uvedených v kalendáři KLeM ČR. Závody, které jsou jak v kalendáři FAI, současně i 

v kalendáři KLeM ČR, se do nominačního žebříčku započítávají jako mezinárodní soutěže. Všechny 

započítávané výsledky musí pocházet ze soutěží pořádaných na různých plochách. 

2. U prvních 15 pilotů, dle prvního kritéria, se k výsledkům připočítají 2 nejlepší výsledky (vyjádřené 

v procentech) ze soutěží kalendáře FAI. 

3. Do žebříčku pro nominaci reprezentantů se započítávají jen soutěže s nejméně 12 účastníky. 

4. Výsledkem pro určení pořadí bude součet 3 nejlepších výsledků z národních soutěží a 2 nejlepších výsledků 

ze soutěží kalendáře FAI. Podle tohoto výsledku bude sestaveno tříčlenné reprezentační družstvo. 
 

Ostatní nominační kritéria budou projednána na lednovém zasedání, termín k odevzdání je 5. 1. 2015 

 

Úkol č. 3/5: Informovat šéftrenéry a trenéry, shromáždit nomin. kritéria Zodpovídá: ing. Vosejpka  

 

7/ Příprava vyhodnocení nejlepších sportovců a funkcionářů za rok 2014  

Pozvat letošní mistry světa a mistry Evropy jednotlivců i družstev na vyhodnocení nejlepších 

sportovců LAA ČR. 

Úkol č. 4/5: Pozvat mistry světa a mistry Evropy Zodpovídá: ing. Cejnar, Mgr. Navrátil  

 

8/ Návrh plánu práce předsednictva 2015 

Návrh plánu práce byl projednán, upraven a schválen. 

Viz příloha č. 3 – „Plán práce předsednictva KLeM ČR na rok 2015“ 

Úkol č. 5/5: Zveřejnit plán práce na www stránkách Zodpovídá: ing. Bartovský, T.Ciniburk  

 

 

9/ Různé 

9.1 MČR mládeže 2014 na Všechově bylo vyhodnoceno jako velmi zdařilé, zúčastnilo se cca 150 

soutěžících -  mladých modelářů, za podpory sponzorů. 

Úkol č. 6/5: Poslat děkovný dopis pořadatelům a sponzorům MČR Zodpovídá: ing. Cejnar  



  

9.2 Ing. Bartovský informoval o jednání na Generální konferenci FAI v Pattay, Thajsko. CIAM se ujal 

regulace UAV. Změny ve všeobecné sekci S4, jedna ze změn pravidel – od r. 2016 nebudou platit 

papírové licence, ale pouze elektronické, t.j. kdo nebude v databázi FAI , nemá odpovídající 

licenci. 

 

9.3 Přijat přepracovaný návrh změn pravidel RCEA od trenéra Vladislava Plichty. 

Úkol č. 7/5: Zařadit návrh do změn pravidel SMČR pro rok 2015          Zodpovídá: Bc. Krucký 

 

9.4 Odsouhlasena úhrada pronájmu haly 10.000 Kč na MČR RCEA, F6B, F3P, RCHP  pořádané dne 

24.1.2015 na Zeleném pruhu. 

 

9.5 Na základě návrhu šéftrenéra F5 ing. Hořejšího byl odsouhlasen trenérem F5B ing. Martin 

Faltičko. 

 

9.6 Předsednictvo projednalo dopis dr. Nezhyby. Projednalo návrhy a neshledalo důvod k revokaci 

usnesení z 18. října 2014. 

 

9.7 L. Apeltauer pověřen rozšířením informace o soutěži mladých umělců FAI mezi mladé modeláře. 

Podrobnosti viz http://www.aecr.cz/pr/1938-soutez-mladych-umelcu-fai-2015/ 

 

9.8 Předsednictvo odsouhlasilo, aby Ing. Petr Tax byl navržen jako zkušební komisař pro UCL pro 

stavbu modelů o vzletové hmotnosti od 20 do 25 kg. 

 

9.9 Předsednictvo projednalo otázky spojené s bouřlivým rozvojem provozu multikoptér a 

konstatovalo následující: 

- SMČR a KLeM ČR reagovaly na vývoj situace v mezinárodních organizacích FAI a CIAM 

FAI a do pracovní skupiny pro včlenění modelů UAV, FPV a multikoptér do struktur CIAM 

FAI navrhly svého zástupce. Navržený Ing. I. Hořejší byl přijat do pracovní skupiny, která 

pracuje pod vedením předsedy Bruno Delora z Francie. 

- Předsednictvo KLeM ČR je připraveno zahrnout do své agendy kategorii multikoptér , modelů 

řízených systémem FPV a bezpilotních prostředků určených pro rekreaci a sportovní vyžití 

obyvatelstva dle pravidel a zásad CIAM FAI. 

- Pro provozovatel modelů pak budou vytvářeny podmínky pro zajištění bezpečného a legálního 

provozování uvedených zařízení. 

- O nových poznatcích budou modeláři a další zájemci postupně informováni na www stránkách. 

 

 

 

Příloha č.1 : Výsledky reprezentace v roce 2014 

Příloha č.2 : Pravidla pro stanovení nominačních kritérií 

Příloha č.3 : Plán práce KLeM ČR na rok 2015 

 

 Zapsal Ing. Jan Vosejpka 



Příloha č.1 - Výsledky reprezentace 2014 

  kategorie 
MS/ 
ME 

místo 
umístění 
družstvo 

umístění 
jednotlivci 

jméno 

  F1A ME ROM - Salonta 15. z 29 19. z 83 Václav Papež 
      11.-17.8.2014   54. z 83 Dušan Frič 
          73.  z 83 Václav Jiřinec 
  F1B     15. z 27 1. ze 77 Jan Čihák 
          22. ze 77 Milan Nový 
          65. ze 77 Vít Krátký 
  F1C     4. z 22 16. z 52 Pavel Matocha 
          19. z 52 Karel Berek 

          22. z 52 Jaroslav Blatný 

  F1A jun. MS ROM - Salonta 2. z 21 4. z 50 Daniel Rössler 
      28.7.-3.8.2014   16. z 50 František Zajíc 
          18. z 50 Václav Papež 
  F1B jun.     6. ze 13 14. z 31 Václav Papež 
          24. z 31 Ondřej Dvořák 

          25. z 31 Petr Novotný 

  F1D MS ROM - Slanic Prahova 8. z 12 24. z 28 Mikita Kaplan 
      31.3-5.4.2014   26. z 28 Jaroslav Straka 

          28. z 28 Klára Kaplanová 

  F1E ME SVK - Martin 2. ze 14 3. ze 40 Marta Vysoká 
      23.-29.8.2014   12. ze 40 Jiří Blažek 
          13. ze 40 Ivan Crha 
  F1E jun.     2. z 10 6. z 31 Dominika Hornová 
          10. z 31 Magdaléna Orlová 

          18. z 31 Jaroslav Pour 

  F2B MS POL - Wloclawek 8. z 27 8. z 69 Zbyněk Kravčík 
      9. - 17.8.2014   13. z 69 Jiří Vejmola 
          53. z 69 Roman Radoš 

  F2B jun.       4. z 5 Tomáš Bednář 

  F3A ME LIE - Bendern 9. z 24 18. z 68 Jan Votava (jun.) 
      11.-19.7.2014   24. z 68 František Pokorný 
          47. z 68 David Kyjovský 

  F3A jun.       1. ze 7 Jan Votava (jun.) 

  F3F MS SVK - Donovaly 11. ze 17 7. z 51 Radovan Plch 
      7.-14.9.2014   38. z 51 Jiří Souček 

          48. z 51 Miroslav Trsek 

  F3J MS SVK - Martin 1. ze 30 4. z 80 Jaroslav Vostřel 
      13.-19.7.2014   5. z 80 Jiří Ducháň 
          13. z 80 Jan Vácha 

  F3J jun.       19. z 28 Jaroslav Vostřel j. (jun.) 

  F4C MS FRA - 5. z 15 7. ze 44 Pavel Fencl 
       Marmade-Virazeil   13. ze 44 Petr Tax 
      18.-27.7.2014   18. ze 44 Karel Vodešil 
  F4H     3. z 11 1. z 25 David Kopal 
          6. z 25 Petr Tax 

          16. z 25 František Nodes 

  F5B MS AUT - Turnau 11. z 15 30. ze 46 Petr Janků 
      23.-29.8.2014   33. ze 46 Martin Faltičko 
          43 ze 46 Jaroslav Nezhyba 
 F5D     1. z 11 1. z 29 O.Hacker - K.Hacker 
         2. z 29 J.Sedláček - T.Andrlík 

         5. z 29 T.Ciniburk - T.Andrlík 

 



Příloha č. 2 

Pravidla pro stanovení nominačních kritérií 

 

 

Smyslem nominačních kritérií je stanovit jednoznačné pořadí soutěžících pro reprezentaci na základě 

soutěžních výsledků. Soutěž o nominaci do reprezentace by měla být soutěž o nejlepší výsledky a 

nikoliv o přízeň trenéra. 

 

Obecné podmínky: 
1. Členem reprezentace může být pouze člen Svazu modelářů ČR (SMČR) – občan ČR. 

2. Reprezentant souhlasí s podílem na úhradě nákladů spojených s jeho výjezdem na MS, ME. 

(výši podílu nákladů sdělí nominovaným reprezentantům trenér příslušné kategorie), při nesouhlasu je účast 

nabídnuta dalšímu v pořadí. 

3. Složení reprezentačního družstva navrhuje trenér ve spolupráci s šéftrenérem příslušné kategorie, 

předsednictvo KLeM ČR tento návrh schvaluje.  

 

 

- započítávat je možné pouze soutěže z kalendáře soutěží SMČR a FAI v příslušné kategorii, případně speciální 

nominační soutěž pořádanou za účelem nominace 

- je doporučeno do kritérií zahrnout výsledek z MČR  

- započítávat je možné soutěže konané do konce roku předcházejícího reprezentačnímu výjezdu, včetně 

předchozích let  

- není možné započítávat soutěže v jiných kategoriích 

- není možné používat tzv. divoké karty 

- není možné provádět přesuny v pořadí na základě jiných než soutěžních výsledků 

- pokud by se vyskytl problém s nominací nepřijatelného člověka (nepřijatelné morálněvolní vlastnosti apod.), je 

možné v takovém případě při nominaci přednést předsednictvu žádost o vyřazení takového člověka 

z reprezentace s řádným zdůvodněním.  

- obecně by v kritériích nemělo být nic, co se nedá objektivně měřit 

 

Změny ve schválené reprezentaci mohou být provedeny pouze po odsouhlasení předsednictva KLeM ČR. 

  

 

Termíny pro nahlášení složení reprezentace 

 do 15.10. 2015 - nahlášení širší reprezentace - 6 osob 

 do 15.1. 2016  - nahlášení reprezentačního družstva ( 3 reprezentanti) a náhradníci ( 3 náhradníci) 
 
Schváleno předsednictvem KLeM ČR  29.11.2015 
 



Příloha č. 3 

Plán práce KLeM ČR na r. 2015  
1. schůze 17. ledna  – sobota   místo Praha 

kontrola plnění úkolů      Ing. Cejnar 

informace z jednání CIAM FAI    Ing. Bartovský 

stav a složení členské základny    Mgr. Navrátil 

příprava MS F3D Olomouc     členové předsednictva a organizátor 

složení reprezentačních družstev  2015    Ing. Vosejpka  

informace o zveřejněných žebříčcích za rok 2014     Ing. Vosejpka  

kritéria pro reprezentaci na rok 2016    Ing. Vosejpka    

výkonnostní stupně - stav a návrhy změn   J. Samek 

různé        všichni 

 

2. schůze 28. března – sobota   místo Svitavy 

kontrola plnění úkolů      Ing. Cejnar    

informace z jednání předsednictva SMČR   Ing. Cejnar 

příprava a zajištění mezinárodních soutěží   Ing. Vosejpka 

příprava výjezdů reprezentace v r. 2015    Ing. Vosejpka 

finanční zajištění výjezdů reprezentace   Ing. Cejnar, Mgr. Navrátil 

organizační zajištění mistrovství republiky 2015   J. Samek 

informace o finančním zajištění M ČR    Mgr. Navrátil 

podklady pro jednání CIAM FAI    Ing. Bartovský  

rozpočet předsednictva  KLeMČR na rok 2015  Mgr. Navrátil 

příprava MS F3D Olomouc                členové předsednictva a organizátor  

různé                                                                         všichni      

odpolední část jednání: 

instruktáž pořadatelů mezinárodních soutěží a mistrovství republiky,  

instruktáž šéftrenérů a trenérů 

diskuse 

 

3. schůze 23.května – sobota místo Hradec Králové 

kontrola plnění úkolů      Ing. Cejnar     

informace z jednání předsednictva SMČR   Ing. Cejnar  

informace z jednání CIAM FAI    Ing. Bartovský    

vypsání MČR na r. 2016     J. Samek 

čerpání finančních dotací      Mgr. Navrátil 

stav přípravy reprezentačních družstev   Ing. Vosejpka 

vypsání mezinárodních soutěží na r. 2016   Ing. Vosejpka  

příprava MS F3D Olomouc               členové předsednictva a organizátor  

příprava prezentace KLeM-SMČR na Model Hobby T.Ciniburk, všichni 

různé         všichni      

 

4. schůze 17. října – sobota   místo Hradec Králové 

kontrola plnění úkolů      Ing. Cejnar    

informace z jednání předsednictva SMČR   Ing. Cejnar 

stavu přípravy kalendáře soutěží na rok 2016  Ing. Bartovský  

stav přihlášek na mezinárodní soutěže   Ing. Vosejpka   

návrhy na změny ve Sportovním řádu FAI   Bc. Krucký  

návrhy na změny ve Sportovním řádu ČR   Bc. Krucký  

vyhodnocení MS F3D     členové předsednictva a organizátor  

příprava na jednání CIAM FAI    Ing. Bartovský    



(rozhodčí, techničtí delegáti, ocenění)     

reprezentace na r. 2016- návrh repre družstev  Ing. Vosejpka 

informace o stavu rozhodčích    T. Ciniburk   

schválení seznamu lektorů pro r. 2016   T. Ciniburk 

informace o plnění koncepce rozvoje mládeže  L. Apeltauer  

různé         všichni 

 

5. schůze 28. listopadu – sobota místo Hradec Králové 

kontrola plnění úkolů      Ing. Cejnar       

informace z jednání předsednictva SMČR   Ing. Cejnar  

informace o výsledcích repre na MS a ME   Ing. Vosejpka   

informace o účasti na MS a ME v r. 2015   Ing. Vosejpka   

projednání a schválení kalendáře soutěží na r.2016  Ing. Bartovský   

kritéria pro reprezentaci na rok 2016    Ing. Vosejpka    

příprava vyhodnocení nejlepších sportovců   Ing. Cejnar, Mgr Navrátil 

a funkcionářů za rok 2014    

aktualizace seznamu a adresáře funkcionářů KLeM ČR  Bc. Krucký  

návrh plánu práce předsednictva 2016   Ing. Cejnar   

různé         všichni 

 

 

V Praze dne  24.11.2014 

 

Zpracoval: Ing. Petr Cejnar 

 

Plán schválen na zasedání předsednictva dne 29.11.2014  

 


