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1. Vážení přátelé modeláři, 
 dostáváte do rukou červnový Zpravodaj. Přečtěte si prosím pečlivě a důkladně tento dokument. Naleznete zde důležité 
informace a údaje o další činnosti KLeMČR do konce tohoto roku, dále o konání Konference KLeMČR v říjnu 2005, kde si 
zvolíte nové zástupce v předsednictvu a následně bude vytvořeno i nové složení odborných komisí KLeMČR. 
Zpravodaj vychází uprostřed intenzivní modelářské sezony, uskutečňují se desítky soutěží jak místního, tak mezinárodního 
významu a Mistrovství České republiky. Další se ještě budou konat v průběhu druhé poloviny tohoto roku. 
Počasí, až na malé výjimky nám k provozování naší činnosti zatím přeje a tak všem přeji jménem předsednictva desítky úspěš-
ných startů a přistání, duševní a tělesné zdraví, které k našemu sportu neoddělitelně patří. 
             Dr. Nezhyba 
 

2. VYPSÁNÍ KONKURZU na mezinárodní soutěže na rok 2006 
 Předsednictvo KLeMČR vyhlašuje z pověření SMČR konkurz na organizátory mezinárodních soutěží na rok 2006. Pro 
zařazení do kalendáře mezinárodních soutěží FAI zašle klub na sekretariát SMČR žádost doplněnou o návrh propozic se zá-
kladními údaji dle Sportovního řádu ČR oddíl 3. 
 Hlavním kriteriem při výběru organizátora mezinárodních soutěží budou organizační schopnosti klubů a dodržování 
pravidel a řádů FAI.  
 Za zapsání soutěže do Kalendáře mezinárodních soutěží CIAM FAI stanovila FAI poplatky. Poplatky (v Kč) za zařa-
zení do Kalendáře mezinárodních soutěží posílá žadatel o pořádání soutěže na sekretariát SMČR společně s přihláškou, jinak 
nebude soutěž zapsána do Kalendáře FAI.. Sekretariát potom poplatky poukazuje na konto FAI.  
 Pořadatel mezinárodní soutěže neplatí ve prospěch SMČR žádné poplatky či odvody z přijmu, ale také nedostává 
žádnou dotaci na uspořádání soutěže. SMČR ale může poskytnout organizátorovi mezinárodní soutěže materiální pomoc – 
zapůjčit různé technické vybavení - například stopky, váhy, kontrolní monitor a podobně. S podrobnějšími dotazy se obraťte 
na sekretariát SMČR - na Mgr. Navrátila. 
 Aktuální výše poplatků je stanovena Sportovním řádem FAI v euro. Podle aktuálního kurzu předpokládáme výši po-
platků na rok 2006 takto: 
mezinárodní soutěž 2 750 Kč 
Mistrovství Evropy 5 500 Kč 
Mistrovství Světa 8 800 Kč 

 KLeMČR doporučuje pořádání mezinárodních soutěží v těchto kategoriích: 
volné modely     F1A, F1B, F1C, F1E, F1G, F1H, F1J 
upoutané modely    F2A, F2B, F2C, F2D 
rádiem řízené modely    F3A, F3B, F3D, F3F, F3J 
makety      F4B, F4C 
rádiem řízené modely s elektrickým pohonem F5B, F5F 

 Termín pro zaslání přihlášky do konkurzu je do 10. září 2005. 
             J. Samek 
 

3. VYPSÁNÍ KONKURZU na Mistrovství České republiky na rok 2006 
 Předsednictvo KLeMČR vyhlašuje pro rok 2006 Mistrovství České republiky a vyzývá modelářské kluby SMČR, aby 
se přihlásily ke konkurzu na pořadatele těchto kategorií: 

MČR žáků: 
volné modely    F1A, F1H, A3, H, P30 
upoutané modely  UR20, US 
rádiem řízené modely  RCH 

MČR bez věkových kategorií: 
volné modely    F1A, F1B, F1C, F1G, F1H, F1J, F1E, F1K, F1N,  H, A3, P 30 
upoutané modely  F2A, F2B, F2C, F2D,  US, UR20, UR25 
RC-motorové modely  F3A, F3D,   RCA 
RC-tichý let   F3B, F3F, F3J, F3K,  RCV1, RCV2, RCVM, RCH 
makety    F4B, F4C,  SUM 
modely s elektropohonem RCE7, RCEN 

 Mistrovství České republiky je vyhlašováno pouze pro jednu věkovou kategorii. Je tedy zpracována pouze jedna vý-
sledková listina bez ohledu na počet juniorů nebo seniorů. Soutěžící z mladších věkových skupin se ve výsledkové listině 
pouze označí pro evidenci. Mistrem České republiky může tedy být pouze jeden. Stává se jím nejlepší soutěžící bez ohledu na 
jeho věk. 

 Termín pro zaslání přihlášky do konkurzu je do 10. září 2005.     J. Samek 
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4. Jednání CIAM FAI Lausanne 17. - 19. 3. 2005  
1. Bylo zvoleno nové předsednictvo CIAM FAI: 
 předseda:    Sandy Pimenoff (Finsko) 
 1. místopředseda:   Dave Brown (USA) 
 2. místopředseda:   Gerhard Wöbbeking (Německo) 
 3. místopředseda:   Andreas Ree (Maďarsko) 
 technický tajemník:   Jo Halman (Anglie) 
 tajemník:   Luca Gialanella (Itálie) 
 francouzsky mluvící tajemník:  Pierre Chaussebourg (Francie) 

 Předsednictvo tvoří předseda, tři místopředsedové, tajemník, technický tajemník, pomocný tajemník a předsedové pod-
komisí, jejichž kategorie mají oficiální mistrovství světa a navíc předseda vzdělávací podkomise. Touto změnou se přiznává 
hlasovací právo i předsedům podkomisí. 

2. Byli znovu zvoleni i předsedové subkomisí CIAM FAI: 
 volný let: Ian W. Kaynes (Anglie)   z ČR je v subkomisi Ing. Ivan Hořejší 
 upoutaný let: Laird Jackson (USA)   z ČR je v subkomisi Ing. Bohumil Votýpka 
 F3A:  Robert (Bob) Skinner (Jižní Afrika) z ČR je v subkomisi Ing. Jiří Havel 
 F3C:  Horace G. Hagen (USA)   z ČR v této subkomisi není nikdo 
 F3D:  Bob Brown (USA)   z ČR v této subkomisi není nikdo 
 RC tichý let Tomáš Bartovský (Česká Republika)  Ing. Tomáš Bartovský je předsedou této subkomise 
 makety  Narve Jensen (Norsko)   z ČR je v subkomisi Ing. Viktor Kučera 
 RC elektry Emil Giezendanner (Švýcarsko)   z ČR je v subkomisi Vladimír Hadač 

3. Zřizuje se provizorní podkomise balonů kategorie F7 - Rádiem řízené balóny.  
 Předsedou nové podkomise je jmenován Marcel Prevotat (FRA) a je pověřen svoláním první schůze nové podkomise.  

4. Důležitá změna pro pořadatele mezinárodních soutěží. 
Výsledky soutěží se musí dodávat FAI v elektronické formě, aby mohly být zveřejněny na webu FAI 

5. Byly přijaty změny pravidel, z nichž některé tady uvádím: 

5.1. Přerušení soutěže: 
Přidává se další položka výčtu situací, při kterých se přerušuje soutěž: 
f) Jakákoliv událost ovlivňující bezpečnost nebo vyžadující přístup záchranné služby. 

 Poslední věta paragrafu se mění a zní:  
 V případě, že se přeruší soutěž v průběhu kola, musí jury rozhodnout co je nutno učinit, aby kolo bylo dokončeno,  
 opakováno nebo zrušeno.  

5.2. Bezpečnostní opatření a instrukce. PLATÍ OD 1.4.2005, tedy okamžitě!!! 
Přidává se nová položka k výčtu zakázaných věcí: 
i) Vrtule, které se skládají dopředu a konce jejich listů vyčnívají ve směru letu.  

5.3. Byla schválena nová provizorní pravidla pro kategorii F7A – Horkovzdušné balóny 

5.4. Plenárním zasedáním byla schválena řada návrhů na změnu pravidel pro rekordy. Většina upravuje podmínky měření 
 času a vzdálenosti. Překlad těchto změn, které budou pochopitelně platit od 1. ledna 2006, bude zpracován do české 
 verze obecné části sportovního kódu FAI.  

5.5. Zvýšení pravomocí jury pro přerušení soutěže.  
 (Soutěž se přeruší) … pro umožnění příjezdu sanitky, nebo z  podobného důvodu. 
 Jury rozhodne, zda po přerušení soutěže bude kolo dokončeno, opakováno nebo zrušeno. 

5.6. Předpokládané snížení rychlosti větru na 8 m/s bylo zamítnuto. Zůstává 9 metrů/sec 

5.7. Tak zvaný “supermax” uplatňovaný ve volných modelech byl zrušen. První kolo při MS a ME bude s maximem 3:30 
 (F1A) resp. 4:00 (F1B, F1C) 
 Podle návrhu by první rozlétávací kolo bylo s maximem 6 minut. 

5.8. Modely F1A, F1B, F1C smí používat rádiové ovládání pro determalizátor (na vlastní riziko) 

5.9. Další dodatečná změna se týká pravidel F1G: Jsou povoleny změny úhlů nastavení ploch a změny zakřivení profilů  
 během letu. Platnost okamžitě, tj. od 1.4.2005.  

5.10.  Byla schválena pravidla nové kategorie F1Q volné modely poháněné elektromotorem podle návrhu USA.  
 Podle prvních odhadů nejsou příliš dobře připravena a otevírá se tak možnost pro novou národní kategorii.  

       volně zpracoval J. Vosáhlo ze zpráv Ing. Bartovského a Ing. Hořejšího  
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5. Mezinárodní letecko-modelářský tábor 
 Výrobní lhůty tohoto občasníku jsou bohužel takové, že, až se tato informace k vám dostane, bude s největší pravděpo-
dobností stará. Přesto uvádím celou nabídku, protože je možné, že se podobné akce mohou opakovat. Nabídka byla rozšířena 
mezi modelářské kluby již počátkem května elektronickou poštou. 

Vážení přátelé, mladí modeláři a Vaši vedoucí, rodiče! 

 V letošním roce 2005 slaví FAI 100 let od založení. Jednou z oslavných akcí je "Mezinárodní letecko-modelářský tábor 
pro juniory ve Švýcarsku" 21. – 26. srpna 2005. Zde mladí modeláři z různých zemí postaví létající elektro model letadla a 
budou trénovat létání. Typ modelu letadla závisí na zkušenosti účastníka. Zúčastní se také teoretických kursů, sportu, výletů 
v regionu Glarus. 
Tábor organizuje: FAI Aeromodelling Commission CIAM – Nafels/GL Switzerland – pod patronací Aero Club Luzern.  
Doprava je individuální do Zurichu a pak asi 40 minut vlakem. 
Tábor je určen pro juniory ve věku 14 – 18 leté. Organizátoři počítají s 12 – 30 účastníky.  
Požadavkem je aktivní angličtina, nebo němčina.  
Ubytování a stravování je ve sportovním centru ve společné ložnici. Každý si přiveze svůj spacák !! 
Doporučeno je sportovní oblečení s ohledem na možné chladno koncem srpna v horách. 
Během tábora se předpokládá trénink létání v malých skupinách. Program bude upravován dle počasí. 
Dopoledne stavba, odpoledne létání. Možná bude v „den návštěv“ účast rodičů, kteří budou srdečně vítáni. 

Všechny přihlášky musí být potvrzeny národním aeroklubem, v našem případě KLeMČR / SMČR, s uhrazením po-
platku do 30.června 2005.  
Vidíte, že na rozhodnutí, projevení zájmu, vyplnění přihlášek s uzavřením náležitých pojištění, zaplacení a odeslání, není tak 
moc času. Proto případní zájemci neváhejte !! 
Základní poplatek je 300 EUR, je v něm: ubytování, strava (plná penze), pojištění, výlety, vstup do bazénu a hlavně materiál 
potřebný k postavení el.modelu. 
K tomu možno za 100 EUR dostat radiové vybavení. 

Zájemci s vážným zájmem, hlaste se na adresu: Lumír Apeltauer, Pražská 1004, 252 28 Černošice 
nebo mail: L.apeltauer@volny.cz  
          L. Apeltauer - komise pro mládež 
 

6. Reprezentace v r. 2005  
 Všechny skutečnosti se průběžně doplňují a mění v souladu s podmínkami vyhlášenými v minulém Zpravodaji.  

6.1. Mistrovství světa 

 F1A,B,C  Argentina - Embalse 21.-25.5.2005  MS již proběhlo  

  F1A - senoři  Rýz Bohuslav   67-11  Choceň 
     Dvořák Michal  168-16  Pardubice 
     Ibehej Dušan  237-7  Holýšov 

  F1B - senioři  Nový Milan  273-17  Teplice 
     Čihák Jan  222-36  Sezimovo Ústí 
     Urban Vladislav  337-5  Chlumec n. Cidlinou 

  Vedoucí výpravy  TM:   Ing. Kornatovský Ivo 
  Trenér ATM: 
  Technický doprovod: 
  Časoměřič: 

 F1E s+j  Slovensko - Liptovský Mikuláš  13.-18-9.2005 vše připraveno a zajištěno 

  F1E – senioři:   Crha Ivan  331-1 Jilemnice 
     Orel Jaromír  308-1 Kunovice 
     Ing. Zima Vojtěch    343-1 Hranice 

  Náhradník  Blažek Jiří  69-19 Dolní Lánov 

  F1E – junioři:   Horn Martin  167-7 Medlov  
     Filip Josef  167-6 Medlov  
     Janata Jakub  331-10 Jilemnice 

  Vedoucí výpravy  TM  : MUDr. Hacar Josef 
  Trenér ATM:  Horn Miroslav 
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  Technický doprovod: 
  Časoměřič:  Blažek Jiří 

 F3A  Francie - Saint Yan  16.-28.8.2005  vše připraveno a zajištěno 
  Kat.F3A Matula Ondřej  261-242 Ostrava 
    Kyjovský David   
    Frydrýn Zdeněk  344-32 Karlovy Vary 

  Vedoucí výpravy : Kyjovský David 
  Trenér : Navrátil Jiří 
  Technický doprovod : Kolář Václav, Guič Boris 

 F3D  Francie - Saint Martin le Beau   30.8.-3.9.2005 vše připraveno a zajištěno 
  Kat. F3D Klein Jiří  -  Matocha Pavel  114-1 Mamba Bohuňovice 
    Malina Miloš  -  Malina Zdeněk  56-2 Mělník 
    Andrlík Tomáš  -  Andrlíková Marcela 162-2 Blatná 

  Vedoucí výpravy : Hovorka František 
  Trenér : Hovorka František 
  Technický doprovod : Hovorka Zdeněk 

 F3B  Finsko - Lappeenranta  31.7.-6.8.2005  vše připraveno a zajištěno 

  F3B  Marek Pavel  Praha 8 
    Tříska Jaroslav  Praha 8 
    Fusek Petr  Hradec Králové 

  Vedoucí výpravy: 
  Trenér: 
  Technický doprovod: 
 

6.2. Mistrovství Evropy 

 F2A,F2B,F2C,F2D  Maďarsko - Gyula  16.-23.7.2005 

  Kat. F2B  Vejmola Jiří  461-6 Lutín 
    Beneš Pavel  259-32 Zlín 
    Kapuscinský Peter 0-77 Pardubice 
    junior   Durčák Petr  153-66 Dolní Lutyně 

  Kat. F2D  Jelínek Lubo  29-11 Svitavy 
    Kučera Pavel  307-13 Brno 
    Zahálka Martin  29-88 Svitavy 

  Vedoucí výpravy: Klíma Pavel 
  Trenér: Rozbořil  Rostislav 
  Technický doprovod :  2  mechanici F2D   ( Marek Ladislav, Bubeník Jan ) 
  Cesta  bude realizována dvěma automobily kategorie  dodávka nebo minibus 
  Spotřeba cca 12 l /100 km , odjezd z Brna,   tj cca 1200 km  obě cesty celkem 
  Ubytování  na  kolejích  (accomodation  kat. 2 )   11 osob. 
 Pochopitelně jsou to teoretická jména. Zdravotní stav, zájmy zaměstnavatelů, nebo finance mohou mnoho změnit.  

 

 F3J s+j  Chorvatsko - Osijek  17.-23.7.2005   vše připraveno a zajištěno 

  F3J – senioři Kohout Jan  313-20 Česká Třebová obhájce titulu 
    Tupec Jaroslav  313-12 Česká Třebová 
    Vácha Jan  11-2 Hradec Králové 
    Vágner Michal  313-15 Česká Třebová 

  F3J – junioři Votoupal Jan  165-25 Heřmanův Městec 
    Tůma Tomáš  37-48 Krupka 
    Grmela Martin  114-29 Mamba Bohuňovice 

  Vedoucí výpravy: 
  Trenér: 
  Technický doprovod: 
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 F4B,C  Portugalsko - Pombal   25.8.-4.9.2005  vše připraveno a zajištěno 

  F4B   Kusý Vladimír  22-2 Litvínov 
     Matyásek Luboš  99-162 Nymburk  
    Betka Václav  99-157 Nymburk 

  F4C  Fencl Pavel  388-1 Řež 
    Vodešil Karel  388-2 Řež 
    Bařina Dušan  201-135 Ostrava 

  Vedoucí výpravy: Vávra Oldřich 
  Trenér: Fencl Pavel 
  Technický doprovod : 5-6 pomocníků. Doprava vlastními auty a karavany. 
 

 F1A,B,C j  Rumunsko - Suceava  24.-30.7.2005 

  F1A - junioři Jinda Milan  74-154 Praha 4 
    Chudoba Jan  74-127 Praha 4 
    Štěpán Radim  340-33 Kroměříž 

  F1B - junioři Kubíček Martin  222-44 Sezimovo Ústí 
    Šimlík Jan  222- 54 Sezimovo Ústí 

  Vedoucí výpravy  TM:  Ing.Chudoba Michal 
  Trenér ATM:   Václav Jiránek 
  Technický doprovod: 
  časoměřič:   Karel Jinda 
 
 F1D  Francie - Bordeaux  3.-8.10.2005 

  F1D senioři Kaplan Mikita  414-6 Brno 
    Kubeš Josef  156-10 Praha 5 - Zličín 
    Cinert Zdeněk Ing. 63-3 Odolená Voda 

  F1D junioři Kaplanová Klára 414-5 Brno 
    Kaplanová Gabriela 414-12 Brno 
    Klik Jan  479-261  Stod u Plzně 

  Vedoucí výpravy  TM:  Kaplan Mikita 
  Trenér ATM: 
  Technický doprovod:         J. Samek 
 

7. Konference Klubu leteckých modelářů ČR 
 Konference je podle Stanov SMČR nejvyšší orgán naší organizace – republikového klubu leteckých modelářů. Koná se 
jedenkrát za čtyři roky. Mnozí namítnou, že konference byla také před dvěmi roky v r. 2003 a budou mít pravdu. Tehdy se ale 
jednalo o mimořádný termín vynucený okolnostmi, o kterých se zde nebudu zmiňovat. Protože se předsednictvo Svazu mode-
lářů podle Stanov SMČR skládá z předsedů jednotlivých odborností, musí se konference jednotlivých odborností konat v při-
bližně stejném termínu, aby bylo možné navázat na mandát jednotlivých předsedů odborností pro předsednictvo Svazu mode-
lářů a pro předsedu kontrolní komise. Proto je nutné konání této konference svolávané v tzv. řádném termínu. 
 Každému by mělo být jasné, že dnem konání konference končí mandáty nejen všem zvoleným funkcionářům staré-
ho předsednictva, ale také celé tzv. letecké komisi, kterou si pro svou práci předsednictvo vytvořilo. Hlavním důvodem je 
to, že se může se stát, že nové předsednictvo bude mít o organizování činnosti nebo personálním obsazení jinou představu. 
 Začínat se tedy bude úplně u čistého stolu. Staré – odstupující předsednictvo i celá letecká komise bude skládat účty 
za své uplynulé volební období. Po zkušenostech z minulých let budeme doporučovat delegátům konference, aby nově zvolení 
představitelé leteckých modelářů dostali mandát dále pracovat podobným způsobem jako my. Delegáti konference by měli 
přímo volit předsedu, místopředsedu a dalších pět členů předsednictva. Tento počet členů předsednictva se zdá jako nej-
optimálnější. Neosvědčilo se předsednictvo složené z odborníků, kteří již přímo řídili jednotlivé odborné komise. V práci 
předsednictva je mnoho další „úřednické“ a nepříliš viditelné, ale potřebné práce, která se musí udělat a na to již těmto lidem 
nezbýval čas a síla, protože se především věnovali každý svým kategoriím.  
 Ihned po konferenci KLeMČR se koná ustavující schůze nově zvoleného předsednictva. Pokud nebude mít konfe-
rence zásadní námitky ke stávající struktuře řízení, rozdělí si předsednictvo nejdůležitější úkoly a úseky, za které budou 
členové předsednictva zodpovídat a jmenuje šéftrenéry – předsedy sportovních komisí. Je to obdobný systém jaký použí-
vá při své práci CIAM FAI a proto i předsednictvo KLeMČR jmenuje šéftrenéra volného letu, upoutaného letu, RC tichého 
letu, RC motorového letu, maket a elektroletu. 
 Šéftrenéři v nejkratší době navrhnou předsednictvu členy svých sportovních komisí, se kterými budou spolupracovat. 
Budou to trenéři pro jednotlivé kategorie a další spolupracovníci potřební při práci komise. Jednotlivé sportovní komise – 
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stejně tak, jako to funguje v podkomisích CIAM FAI – zodpovídají za sportovní činnost ve svém úseku. Zejména připravují 
překlady své části anglického originálu Sportovního řádu FAI, připravují návrhy na nová pravidla, navrhují zástupce do pod-
komisí CIAM FAI, rozhodčí k zápisu na listinu mezinárodních rozhodčí, zpracovávají sportovní žebříčky a navrhují členy 
reprezentačních družstev.  
 Volené předsednictvo a jmenovaní šéftrenéři spolu s ostatními členy sportovních komisí budou tvořit leteckou 
komisi a v rámci svých kompetencí řídit veškerou činnost leteckých modelářů po další čtyři roky. 
 Již nyní je potřeba uvažovat o tom, koho si do svého vrcholného orgánu zvolíte. Ne každý špičkový sportovec může 
být dobrým funkcionářem. V průběhu sezóny hovořte se všemi kolegy na soutěžích a všech akcích, kterých se zúčastníte o 
práci, kterou Vaši zvolení zástupci dělají. Již předem v klubech prodiskutujte, zda znovu dostanou Vaši důvěru, nebo zda 
budete volit někoho jiného. Delegáta za Váš klub pověřte potom hlasováním o kandidátech, kteří mají důvěru celého klubu. 
Hovořte o této problematice i s těmi, kteří Vaši důvěru mají a které hodláte nově navrhnout za kandidáta a zjistěte zda budou 
ochotni Váš návrh přijmout. Udělejte všechno pro to, aby volby nebyly formalitou, ale aby nově zvolené předsednictvo mělo 
Vaši důvěru a podporu k další práci.  
 Již dnes je potřebné zvažovat, kdo bude delegátem právě za Váš klub. Nejhorší je, když klub nemá o konferenci žádný 
zájem a mnohdy to bývají velké kluby jejichž delegáty na konferenci postrádáme. Připadám si potom rozpačitě když se do-
zvím, že z možných 330 delegátů na konferenci přijede necelých 70 a z toho ještě před odpoledním hlasováním jich odjede 
hned po obědě víc jak 10. 
              J. Vosáhlo 

INFORMACE O KONÁNÍ KONFERENCE 

republikového klubu leteckých modelářů  2005 

Datum konání:  sobota 22. října 2005 

Místo konání:  Hradec Králové - zasedací místnost  ve sportovní hale TJ Slavia,  
  Víta Nejedlého 1216, Hradec Králové (kapacita sálu 130 osob) 

Delegáti s hlasovacím právem: klíč  pro účast delegátů bude popsán v oficiální pozvánce rozeslané sekretariátem SMČR  
   Všichni delegáti se při prezentaci prokáží členským průkazem SMČR s vylepenou známkou  
   na r. 2005  

Delegáti bez hlasovacího práva: klíč  pro účast delegátů bude popsán v oficiální pozvánce rozeslané sekretariátem SMČR 

Členství v SMČR: Delegátem na konferenci a kandidátem na funkci se mohou stát členové SMČR, kteří uhradili své 
   příspěvky na rok 2005 do 30. června 2005. 
   Kandidát na jakoukoli funkci se musí osobně konference zúčastnit. 

Jednání konference: a) V době zahájení musí být přítomno 50% z celkového počtu možných delegátů.  
   V případě, že se nedostaví nadpoloviční počet oprávněných delegátů, musí být konference zrušena.  

   b) Nejdříve po uplynutí 30 min od zrušení konference, může být vyhlášena náhradní konference se 
   stávajícím počtem přítomných delegátů.  
   Pro přijetí usnesení o konání náhradní konference je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných 
   delegátů.  

   c) Usnesení je přijato / kandidát je zvolen, pokud pro ně / něho hlasuje nadpoloviční počet  
   přítomných delegátů. 

Časový program:   8,30 - 9,30 prezentace 
   9,30  zahájení, potom jednání podle programu 
  15,30  předpokládaný závěr 
  16,00  první schůze předsednictva KLeMČR 

Program jednání: - zahájení volba komisí -  mandátové, volební, návrhové  
   - zpráva o činnosti předsednictva KLeMČR 
   - návrh směrů činnosti na příští období – přihlášení se k úkolům konference v listopadu 2003 
   - prezentace kandidátů na předsedu KLeMČR, místopředsedu a členy předsednictva  KLeMČR  
   - diskuse 
   - volby předsedy KLeMČR a místopředsedy, členů předsednictva, potvrzení člena kontrolní  komise 
   SMČR 
   - přijetí usnesení 
   - závěr 

Poznámka:  Kandidát na jakoukoli funkci se musí osobně konference zúčastnit. 

Uzávěrka přihlášek delegátů:   do  1. října 2005  
   Přihlášky musí být písemné a jmenovité zaslané na sekretariát SMČR 
   Pro později přihlášené nebude přiznáno hlasovací právo a nebude zajištěno občerstvení 
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Náklady na konání: pronájem sálu, občerstvení a organizační výdaje hradí SMČR 
   cestovné hradí vysílající organizace 
Oficiální pozvánku na konferenci rozešle sekretariát SMČR počátkem září 2005. 
 
            J. Vosáhlo, J. Urbánek 
 

8. Bezpečnostní pravidla 
 Informace o připravovaném zákoně, nařízení nebo vyhlášce ohledně bezpečnosti při činnosti zájmových organizací již 
prosákly z vlády a je možné, že výsledky se nám nebudou líbit. Stále více se poukazuje na hluk při létání v blízkosti obytných 
zón, ekologické dopady na životní prostředí při použití neodbouratelných olejů pro spalovací motory na zemi, ale hlavně na 
vodě, plašení různé fauny při našem létání apod. Také jsem již slyšel o naší příliš liberální definici „modelu“, kdy se na jedné 
straně pokazuje na příliš velký obsah motoru, nebo navrhuje omezit „model“ nic neříkajícím parametrem pro bezpečnost jako 
je rozpětí a na druhé straně se moc nemluví o maximální váze modelu. Je těžké říci, zda uspějeme s argumentem, že tato zá-
kladní omezení pro „model“ platí prostřednictvím pravidel FAI doslova v celém světě. 
 V letošním roce mají být připravena Bezpečnostní pravidla Svazu modelářů ČR. Měla by obsahovat některé zásady 
platné pro všechny modelářské odbornosti a následně také specifika jednotlivých odborností.  
 Je zcela zřejmé, že část vztahující se k letecké odbornosti se musí objevit i v příslušné kapitole našeho Sportovního 
řádu ČR. Důraz v textu bezpečnostních pravidlech má být kladen zejména na část týkající se propagačních akcí a jiných veřej-
ných létání, nebo i soutěží, kde se schází větší množství diváků. Jedná se především o právní odpovědnost za létání s „modely“ 
a „bezpilotními létajícími prostředky“. 
 Bezpečnostní pravidla by měla všem nehodám předcházet a v případě nějakého problému vyjasnit právní odpovědnost 
jednotlivých osob. Je potřebné dostat do povědomí všech modelářů, že Sportovní řád ČR pro letecké modeláře platí pro veške-
rou činnost leteckých modelářů a nikoli pouze pro soutěže. Při jakékoli nehodě, nebo pojistné události spojené s modelářstvím 
budou příslušné trestní orgány porovnávat konkrétní fakta s tím, co budeme mít v bezpečnostních pravidlech napsáno a určo-
vat právní odpovědnost konkrétních osob a mnohdy ani nebude záležet na tom, zda jsou, nebo nejsou členy Svazu modelářů. 
 V konečné fázi bude nahrazena 6. kapitola Bezpečnostní pravidla Sportovního řádu ČR 2006. Při tvorbě nového znění 
jsem čerpal z příslušných kapitol v pravidlech FAI starších i novějších a tak doplnil kapitolu, která byla již dříve do Sportov-
ního řádu ČR zařazena. 

 Za úplně nejzákladnější je potřebné dodržování obecné definice modelu letadla. Ta říká, že model letadla je definován 
jako zařízení, které nenese lidskou posádku a je schopné letu v atmosféře. Základní omezení není naším výmyslem, ale je 
převzato z obecné definice pravidel mezinárodní organizace FAI. Nechá se proto říci, že je platné po celém světě. 
Žádný model letadla používaný pro soutěžní, sportovní, nebo rekreační účely nesmí překročit tato základní omezení: 
 Největší letová hmotnost s palivem    25 kg 
 Největší nosná plocha     500 dm2 
 Největší plošné zatížení     250 g/dm2 
 Největší zdvihový objem pístového motoru(ů)  250 cm3 
 Nejvyšší napětí nezatíženého zdroje elektrického pohonu  42 voltů 
 Obecná max. hladina hluku je 96 dB ve vzdálenosti 3 metry. 
Jakmile model překročí kterékoliv z těchto maximálních omezení, nejedná se již z hlediska zákona o model letadla, ale o bez-
pilotní létající prostředek, pro který platí jiné povolovací podmínky jiné organizace. V takovém případě za provoz zodpoví-
dá a právní odpovědnost přejímá každý „provozovatel“ samostatně a je pouze na pořadateli akce, zda bude souhlasit s 
předvedením takového „modelu letadla“, protože i jemu musí být zřejmé, že právní odpovědnost zůstává také na něm 
jako na pořadateli akce. 

 Jen tak mimochodem: Věřili byste, že sebevražedné zařízení z kategorie ultralehkých letadel, kdy živý pilot má nad 
sebou padák a na zádech motor s vrtulí má prý omezení obsahu motoru pouze do 200 cm3? 
 V zahraničí nejsou výjimkou rádiem řízené „modely“ vážící i více než 80 kg, velikost nosné plochy se dá z rozpětí 
pouze odhadovat. Fotografie těchto létajících skvostů byly i v našich modelářských časopisech. Bohužel se divák nedozví jaké 
podmínky musí příslušní piloti splnit, aby mohli své drahé hračky předvést. Ani já nevím nic konkrétního, ale předpokládám, 
že pro vydání certifikátu potřebném pro létání je základním požadavkem zvláštní pojištění. 
 Velký posun je i v použitých motorech. Ještě nedávno byly reaktivní motory ze všech pravidel mezinárodních kategorií 
vyřazeny protože výrazně překračovaly hlukový limit. S rozvojem relativně tichých turbínových motorů byly tyto motory 
vzaty na milost a dokonce si můžete přečíst, že proudový motor s omezením do 6 kg tahu je povolen v kategorii upoutaných 
maket. Na indexu tak zůstaly pouze pulzační motory, ale kdo někdy slyšel jejich drásavý zvuk, tak se tomu nediví. 

 Nová 6. kapitola Sportovního řádu ČR Bezpečnostní pravidla má čtyři stránky a svým rozsahem se do Zpravodaje 
nevejde. Přesto však jsou některé změny ve Sportovním řádu ČR 2005 natolik důležité, že je sem musím uvést a proto-
že se jedná o změny pravidel dotýkající se bezpečnosti, jsou platné okamžitě. 

1. změna  
V kapitole 6. bezpečnostní pravidla je doplněn odstavec 6.2.1. co všechno se nesmí na modelu používat o větu: 
 Je zakázáno používat: 
  g) vrtule, které se skládají dopředu a konce jejich listů vyčnívají ve směru letu. 
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2. změna 
Článek 9.2.2.6. má nový text doplněný o pojistný řemínek: 
 9.2.2.6. Zkouška pevnosti 
Zkouška celého řídícího zařízení se uskutečňuje tahem odpovídajícím nejméně dvacetinásobku hmotnosti modelu. Pokud let 
probíhá za ochrannou sítí, stačí zkouška celého řídícího zařízení tahem odpovídajícím nejméně desetinásobku hmotnosti mo-
delu. 
Pilot modelu si je povinen před odstartováním modelu nasadit pojistný řemínek spojující zápěstí s řídící rukojetí. Dokud mo-
del nepřistál a nezastavil se motor, nesmí soutěžící uvolnit bezpečnostní řemínek rukojeti. Při porušení tohoto pravidla bude let 
diskvalifikován. 
Pojistný řemínek si musí zajistit soutěžící (viz obrázek) z materiálu minimálně pevnostně odpovídajícímu pro provedení 
zkoušky pevnosti řídícího zařízení. V případě pochybností může být nařízeno provedení zkoušky pevnosti pojistného řemínku 
spolu se zkoušku řídícího zařízení. V tomto případě je vystaven pojistný řemínek tahu společně s řídící rukojetí. 
 
 

 
 
3. změna 
Nové znění odstavce 6.4.2.1.  Hlučnost: 
 b) pro dvoudobé motory se doporučuje použití účinných tlumičů hluku. Pro motory nad 2,5 cm2 je použití tlumiče 
hluku povinné. 
          J. Vosáhlo 
 

9. Odchylky od Kalendáře soutěží 2005  
 V tomto seznamu jsou uvedeny soutěže, jejichž přihlášky se zatoulaly a ke zpracovateli se dostaly během výrobní doby 
tištěného Kalendáře soutěží. Jsou uvedeny na webové stránce Klubu leteckých modelářů a mají přiděleno číslo soutěže. 

a) Mistrovství České Republiky 
č.31  3.-4.9 Mistrovství RCA Letiště Pod Vysokou-Miskovice  
       ARC MK Miskovice Petr Henčl Vidice 21 284 01 Kutná Hora 
č.32  3.-4.9 Mistrovství F3A Letiště Pod Vysokou-Miskovice  
       ARC MK Miskovice Ing. Ondřej Matula Ahepjukova 25 702 00 Ostrava 1 

b) Soustředění talentované mládeže UŠ, H 
č.89  2.-3.7 Modelcentrum Litvínov Vladimír Kusý Hamerská 291, 435 42 Janov 

c) ostatní soutěže 
č.581 28.5 RCVM Bohuňovice  LMK Olomouc MUDr. Břetislav Brázda, Resslova 24, 779 00 Olomouc 
č.582 28.5 RCVM Bohuňovice  LMK Olomouc MUDr. Břetislav Brázda, Resslova 24, 779 00 Olomouc 
č.583 27.8 RCVM Mžany   MK Hradec Králové Mgr. Jan Kupka, E. Beneše 1417, 500 00 Hr. Králové 
č.584 27.8 RCVM Mžany   MK Hradec Králové Vladek Schejbal, Bří Čapků 874, 500 00 Hr. Králové 
č.612 23.4 SUM Letiště Pavel   Modelcentrum Litvínov Vladimír Kusý, Hamerská 291, 435 42 Janov 
č.613 3.9 F4B Letiště Pavel   Modelcentrum Litvínov Vladimír Kusý, Hamerská 291, 435 42 Janov  
č.614 1.10 SUM Letiště Pavel   Modelcentrum Litvínov Vladimír Kusý, Hamerská 291, 435 42 Janov 
č.803 23.4 F3D Mělník-Hořín   Náborový závod pylonů Blatná, Roman Pojer, Spálená 440, 388 01 Blatná 
č.804 7.5 F3D Mělník-Hořín   Náborový závod pylonů Blatná, Roman Pojer, Spálená 440, 388 01 Blatná 
č.805 18.6 F3D Tchořovice   Náborový závod pylonů  Blatná, Roman Pojer, Spálená 440, 388 01 Blatná 
č.806 2.7 F3D Bohuňovice  Náborový závod pylonů Blatná, Roman Pojer, Spálená 440, 388 01 Blatná 
č.807 23.7 F3D Mimoň-Hradčany  Náborový závod pylonů Blatná, Roman Pojer, Spálená 440, 388 01 Blatná 
č.808 6.8 F3D Šumperk    Náborový závod pylonů Blatná, Roman Pojer, Spálená 440, 388 01 Blatná 
č.809 24.9 F3D Mělník-Hořín   Náborový závod pylonů Blatná, Roman Pojer, Spálená 440, 388 01 Blatná 
 
           T.Bartovský 
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10. Práce komise pro mládež KLeMČR 
 Naše komise pracuje průběžně podle naší koncepce, podle Koncepce modelářství mládeže ČR. 
Velkou práci a starosti nám v tuto dobu způsobuje zajištění akcí pro propagační vystoupení při akcích "Česká hlava - věda v 
ulicích ..., které připravujeme na 17. a 18. června v Praze na Letné. 
Dostali jsme pozvánku na Mezinárodní letecko-modelářský tábor FAI ve Švýcarsku. Z důvodů výrobní lhůty tohoto Zpravo-
daje je o tom informace až dnes pod bodem č.5. Odborné časopisy ale pracují rychleji a tak nabídku (po naší žádosti) uveřejni-
li tam. Bohužel zatím žádná odezva a tak to vypadá na neúčast z České republiky. Jak vidíme důvody - nabídka přišla pozdě a 
celá akce je pro nás moc drahá . 
Ve spolupráci s komisí volného letu je zajištěno MČR žáků volného letu 2006 na letišti Kožlany na 23. září. Pořadatelem je 
LMK Plasy 
Pro upoutané modely žáků nemáme v ČR jinou možnost, než střídat jediná dvě vhodná místa Hradec Králové a Svitavy. V 
příštím roce to jsou Svitavy v  sobotu 10.září 2006. 
Pro RCH žáků jednáme o možnosti pořádat společně RCH  a F3K. Důvodem je zvýšení atraktivnosti při předpokládané malé 
účasti soutěžících žáků. 
Byla uzavřena korespondenční soutěž - č.710, která se létala ve dnech 16. 4. až 15. 5. 2005. Vyhodnocujeme zkušenosti pro 
další možné ročníky. Vyhlášení výsledků bude v sobotu 4. června. Je možné, že se přesune na MČR žáků volných, asi do 
Černošic všichni nepřijedou. 
Sledujeme výkony mladých modelářů, vyhodnocujeme a udělujeme "Mladého modeláře" a diplomy "A"  
Spolupracujeme s pořadateli letních soustředění mladých modelářů ČR za účelem výměny zkušeností, sběru poznatků ... i pro 
letošní 2005 chceme navštívit všechny - 8 - letních soustředění a také chceme spolupracovat se SMČR ve všech otázkách 
kolem a pro letní soustředění mladých modelářů nejen pro ty zkušenosti - i pro odstranění nejasností a pochybností kolem 
financování těchto soustředění ... pro spravedlivé profinancování v přepočtu na jednoho modeláře a den soustředění. 
Spolupracujeme s kluby, předsedy jednotlivých odborností - je skutečností, že se ne všichni šéftrenéři zapojili do spolupráce 
ve prospěch mladých modelářů. 
                L. Apeltauer 
 

11. Česká hlava - věda a technika v ulicích 
Připojuji některé informace o této připravované akci, které se můžete zúčastnit i vy. 
Byl zvolen pátek 17. a sobota 18.června v Praze na Letné, nebo nějakou část těch dní a hodin ( 10:00 až 18:00 nebo i déle) 
K dispozici bude ohrazená plocha cca 110 x 65 metrů ohrazená zábranami a na těch zábranách je veliká možnost umístění 
reklam firem modelářských nebo i jiných firem modelářům přátelských ... za velmi výhodnou cenu!! 
Pro předvádějící je možné přijet autem na plochu. Pro povolení je nutné nahlásit SPZ aut přicházejících v úvahu přibližně do 
konce května. 
Souběžně je nabídka promítání filmů, záznamů s modelářskou tématikou ... na velkoplošné obrazovce, která bude fungovat ve 
středu města. 
Celá / celé akce (předpokládá se na 10ti místech Prahy) jsou součástí Pražské až Evropské akce Česká hlava - věda a technika 
v ulicích ... 
Předpokládáme zájem sdělovacích prostředků, televize ...atd., takže bude velká možnost presentace modelářství na velkém 
fóru. Takováto příležitost dlouho nebude!! 

Představa programu na Letné: 
- létání upoutanců 
- létání RC házedel - RCH a F3K = můžeme pořádat soutěž ?!! za ceny co věnují sponzoři!! 
- létání polystyréňáků 
- létání draků - je to napodobenina dvouplošníku z počátku letectví, kdysi vyšlo v ABC 
- výstava modelů - co kdo přiveze, od modelů dětí (H, A3, A1...) až po velké makety (ty makety by mohly občas popojet ?) 
- ježdění RC aut 
Možná máš i Ty další doplňující nápady, návrhy, doporučení, ... sem s nimi. Děláme "to" pro sebe, pro modelářství ... !!! 

PROSÍM o potvrzení účasti, pro další domluvu .... kdo, kdy, jak, ... případně doporučení a předjednání dalších účastníků, ko-
legů ... 

Díky za spolupráci, jistě to vše bude fajn a jistě se i pobavíme ...    L. Apeltauer 

 

12. Připravované změny Sportovního řádu pro r. 2006 
 Tady využívám volného místa ve Zpravodaji a trochu se předbíhám, protože některé změny pravidel, přestože je již 
mám připraveny, dosud nebyly schváleny. Schvalovací proces všech změn bude probíhat v měsíci říjnu a tedy v měsíci, kdy 
bude konference. Může se také stát, že do příštího předsednictva nebudu zvolen a potom může celá práce zůstat na někom 
dalším. Některé změny naopak již schváleny byly a do Sportovního řádu 2006 je schází jenom přepsat. Mám na mysli část 6. 
bezpečnostní pravidla. Naopak některé další změny ještě mohou být připraveny dodatečně.  
 Stále se snažím prosadit názor, že Sportovní řád by se měl dodržovat. Pokud v některé části nevyhovuje, obvykle není 
problém jakoukoli úpravu do pravidel napsat podle skutečné praxe. Existují samozřejmě některá omezení, přes která nejde jít. 
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 Stejně tak se nechají vytvořit i pravidla nových kategorií, podle kterých již možná někde létáte. Zase je tu nějaké „ale“. 
Pravidla nebudou platit jen v tom Vašem klubu, ale musí být předpoklad, že o ně bude zájem i v jiných klubech. Druhý před-
poklad je, že to někdo musí trochu rozumně napsat. Tady obvykle bojují tvůrci nových pravidel se mnou. Nesnažím se měnit 
jádro pravidel, ale upravuji je do jakési „štábní kultury“, která zapadá do rámce již vytvořených pravidel a snaží se předcházet 
případným protestům, nebo zamezovat výstřelkům některých soutěžící jak pravidla přechytračit. 

1) Některé nutné změny pravidel vyplynuly z jednání s pořadateli Mistrovství republiky: 
 a) musí se lépe stylizovat které soutěže z kalendáře soutěží se započítávají do žebříčku a bude nutné přepracovat (upřes-
nit) příslušnou pasáž v kalendáři soutěží, protože termín „veřejná soutěž“ si modeláři vysvětlují různě. 
 b) upravit kapitolu  „žebříčky“ (číslovanou v r.2005 jako 2.8.3.)  
 c) lepší stylizace bude nutná i u věty o hlavním rozhodčím a jury (4.2.1.)  
 d) bude nutné znovu zavést druhy soutěží Mistrovství republiky s mezinárodní účastí a Mezinárodní mistrovství republiky 
v souladu se Směrnicí č. 10 Stanov SMČR 
 e) bezpečnostní pravidla - celé nové znění kapitoly č. 6 byla schváleno již v květnu tohoto roku. Ve Sportovním řádu ČR 
2006 bude tedy nahrazovat celou starou kapitolu 

2) Další dva návrhy změny byly připraveny ve spolupráci s odborníky z komise upoutaného letu 
 Jedna změna směřovala k vyjasnění použití tlumičů hluku. Zatímco ve všeobecné části pravidel bylo použití tlumičů hlu-
ku povinné, v pravidlech kat. UŠ a UR bylo pouze doporučené. Bylo to nepřípustné změkčení omezení daných všeobecnou 
částí. Po konzultacích došlo k dohodě, že jediné řešení je upravit všeobecná pravidla v části bezpečnostních pravidel. Odstavec 
tedy byl již schválen. 
 Druhá změna se týkala bezpečnosti a byla přijata také a okamžitou platností.  
  Do odstavce 9.2.1.4. bude doplněn obrázek rukojeti s pojistným řemínkem 
  Odstavec 9.2.2.6. je nový 
Podrobněji v kapitole 8. Bezpečnostní pravidla v tomto Zpravodaji. 

3. Návrh nových pravidel kategorie Q500. 
 Jedná se o modely pro závod kolem pylonů, která připravil společně s novým trenérem kategorie F3D Františkem Hovor-
kou Ing. Jiří Havel.  
 Létání a hodnocení je podle známé kategorie F3D, pouze technická pravidla pro modely jsou o dost jednodušší, ale upra-
vená tak, že se speciály pro kat. F3D zde nejde létat.  
 Pod názvem Q500 se to prý létá v Německu, Francii, Belgii, USA a Holandsku a snad se i připravuje návrh této kategorie  
do pravidel FAI. Proto v rámci "evropské unifikace" doporučují ponechat charakteristický název Q500. (Ve volném významu 
to má být 500 čtverečních palců = 32,25 dm2) 

4. Úpravy pravidel podle návrhu komise volných modelů 
 a) Pracovní čas pro rozlétávání pro kat. A3, P30 a CO2 se bude měnit z 15 min na 10 min.  
 b) Změnit max. sílu větru ve všeobecné části znovu na 9 m/sec. Nepotvrdil se předpoklad, že bude schválena v pravidlech 
FAI nižší maximální síla větru a tak se znovu pokorně vracíme k původní hranici. 
 Pro letošní rok se upravoval v národních pravidlech také tzv. supermax, aby byl soulad pravidel národních, FAI a 
skutečné praxe. Na vyhodnocení je zatím ještě do října čas. 
                 J. Vosáhlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 


