
 
Zápis 

z  3. zasedání  předsednictva 
Klubu lodních modelářů ČR v roce 2021 

Kdy: ve čtvrtek dne 2.12.2021 od  20:00 hodin 
Kde: Videokonference Google Meet 
Přítomni: Stanislav Jakeš (Sekce NS, místopředseda KLoM), Zdeňka Dostálová (Sekce M), 
Petr Vaněrka (Sekce FSR), Ludvík Kostelanský (Sekce mládež), Pavel Novotný (Sekce S) 
Omluveni: Alois Vašíček (předseda KLoM), Martin Houska (Sekce C), Jan Žemlička 
(předseda SMČR), 

 
Program:  

1) Zahájení – místopředseda S. Jakeš zahájil 

 
2) Kontrola zápisu 2/2021 - místopředseda  

úkoly: 
- Výzva k jednotlivým klubům, zda mají platného předsedu – proběhlo průběžně během 

modelářské sezóny. V listopadu po zveřejnění manuálu předsedou SMČR pak jak přes 
webové stránky SMČR, tak přímo E-mailem na jednotlivé předsedy klubů KLoM 
místopředsedou KLoM.  

 

3) Zprávy ze SMČR – zpráva místopředsedy KLoM a příp. předsedy SMČR 
- Peníze z dotačních programů Repre a Činnost částečně nevyčerpány – předložen návrh na 

dočerpání. 
- Zprovoznění systému evidence členské základny bude pro SMČR v 1Q/2022. 
- Informace ke stavu návrhu stanov SMČR 
- Příprava odbornostních a celosvazové konference SMČR. 

 

4) Vyúčtování soutěží, repre 2021 
Sekce NS – vyúčtováno a vyčerpáno vše od SMČR proplaceno 
Sekce FSR – vyúčtováno a vyčerpáno vše od SMČR proplaceno 
Sekce Mládež – vyúčtováno a vyčerpáno vše od SMČR čeká na proplacení 
Sekce C – Repre – výjezd MS Rijeka, MiČR – vyčerpáno 
Sekce M – vyúčtování předáno, čeká na proplacení, u čerpání Repre chybí vyúčtování 
jednoho reprezentanta.  
Sekce S – vyúčtováno a vyčerpáno. 
 
Přihlásili jsme se k dočerpání zbytku peněz na reprezentaci – sekce M 50 000 Kč, FSR 
25 000 Kč. 

 
5) Zprávy z Navigy 

 
Generální zasedání konáno ke konci října korespondenčně. Prezidium předložilo 

k hlasování upřesnění Všeobecných soutěžních pravidel ohledně proplácení nákladů 
rozhodčích. K hlasování byly dvě otázky 

A. Platit rozhodčím 50% nákladů na ubytování a celodenní stravu po celou dobu 
mistrovství – ano x ne 

B. Platit rozhodčím plné náklady na ubytování a snídani po celou dobu konání akce – 
ano x ne 

Předsednictvo KLoM volilo variantu B s odůvodněním neodmítání nominací na MS, ME 
rozhodčími. 22.11. přišli výsledky elektronického hlasování. Z 82 hlasů se zúčastnili zástupci 
národních svazů s 59 hlasy, volby jsou tedy platné. U otázky A bylo pro 26 hlasů, 27 proti a 6 
se zdrželo, u otázky B pro 22 hlasů, 31 proti a 6 se zdrželo. K hlasům od jednotlivých 
členských zemí se připočítaly ještě hlasy prezidia. Poměry mezi variantami se nezměnily, 



takže hlasování vyhrála varianta A. Tento text bude doplněn do Všeobecných pravidel pro 
soutěže 2022. 

Jinak v roce 2022 se již doufá k návratu k normálu, takže se vrací ke standartním 
poplatkům 300 € + 100 € za každou sekci. Nová sekce E je bez poplatku.  

Připomenuta snaha už minulého prezidia o uznání Navigy mezi neolympijské sporty, přes 
urgence stále bez odpovědi MOV. Byl poslán nový dopis MOV. 

Od jednotlivých svazů přišli jen dva dopisy, a to od bulharského – tři body se dají shrnout 
do připomínky k nečinnosti prezidia – propagace, zpracovávání připomínek, zavádění nové 
sekce. Pak nabídly pořádání MS v roce 2022 sekce A/B v principu přijato, ale nutno předložit 
přes vedoucího sekce A/B a MS C zamítnuto, s tím, že termín pro MS je až rok 2023. 

Druhý dopis byl z Ukrajiny – ze zápisu lze odvodit, že jedna připomínka byla k činnosti 
rozhodčích na MS C v Rijece – po konzultaci s vedoucím sekce bude zveřejněna oficiální 
odpověď. (důvod nespokojenosti je popsán v zápisu ze zasedání sekce C v Rijece zapsané 
St. Jakešem). 

Ze samostatných zpráv vedoucích sekcí se objevila jen krátká zpráva Martina van 
Gelderena sekce C v podstatě kladná s poděkováním pořadatelům a konstatováním, že 
zasedání sekce zvolilo vedoucího sekce opět Martina van Gelderena.  

V celkové zprávě jsou ze sekce NS jen krátké zprávy. Plánováno školení mezinárodních 
rozhodčích 29.4.-1.5. v Budapešti. V roce 2022 zvažované MS bude z důvodu stále ještě 
omezovaného cestování vyhlášeno jako Světový pohár. Zájem Rusko, opakování letošního 
návrhu v Kaliningradu, asi společné NS a M od 1.8.-10.8.2022. Měl by se objevit Návrh 
úpravy pravidel. 

Za sekci FSR pan Yang spíše přiblížil aktuální stav v Číně, předpokládá, že ani v roce 
2022 nepůjde z Číny a do Číny jednoduše cestovat, takže se spíše soustředí na rok 2023. 
Zvažují i pořádat mezinárodní akce v různých třídách. 

 

6) Výjezdy na MS a ME 2021 
 

Datum od do Pořadatel – místo Status Sekce Jun. Sen. Vedoucí týmu 

   duben/22    /  /22 ? ISAF – Chorvatsko ME S  3  

   1/8/22    10/8/22 NAVIGA – Kaliningrad / Rusko  SP NS 9 17 Stanislav Jakeš 

   1/8/22    10/8/22 NAVIGA – Kaliningrad / Rusko SP M 10 11 Zdenka Dostálová 

 31/07/22   13/08/22 IMBRA – Kopiska / Polsko MS FSR 8 14 Petr Vaněrka 

   /  /22    /  /22 NAVIGA –   ME C  10  

 
7) Školení rozhodčích 2021  

Sekce M – 3 doškoleni – E-školení + test 
Sekce C – bylo 2021 – 4 národní + 3 mezinárodní 
Sekce S – bylo 2020  
Sekce FSR – bylo 2020 
Sekce NS – 15.1.22 Ledenice cca 17 účastníků, 2.4.22 Čelákovice cca 25 účastníků. 
Sekce NS – školení mezinárodních rozhodčích 29.4.-1.5.22 Budapešť týká se 9 rozhodčích 
Sekce Mládež – vzhledem k nepokrytí některých tříd (EX) rozhodčími z ostatních sekcí 
vedoucí sekce zajistí E-školení + ověření znalostí testem vybraných kandidátů na školení. 

Aktuální počet proškolených rozhodčích považují vedoucí sekcí za dostačující. 

 
8) Návrh Stanov SMČR 

Předsednictvo KLoM se seznámilo s textem návrhu Stanov z 30.11.2021. Navrhované 
Stanovy doporučuje na konferenci SMČR schválit. 

 
9) Kandidáti na členy předsednictva KLoM pro další období 

Sekce C   -  
Sekce FSR – Petr Vaněrka  
Sekce NS – ze dvou kandidátů Tomáše Jakeše a Martina Tomáška 125 aktivních plnoletých 
modelářů v sekci NS zvolilo 80 hlasy Tomáše Jakeše 
Sekce M – Zdena Dostálová 
Sekce S – Pavel Novotný 
Sekce Mládež – Ludvík Kostelanský 

Všichni uvedení kandidáti mají podporu členů zúčastňujících se aktivně na akcích sekcí. 



10)  Odbornostní konference KLoM 
Pro pořádání konference zamluvena školní jídelna ZŠ Čelákovice na 12.2.2022. 
Pro účastníky bude zajištěn oběd a občerstvení. Ozvučení zajistí Petr Vaněrka, PC + 

projektor Stanislav Jakeš. Zdenka Dostálová osloví pana Kneyse zda by se neujal funkce 
předsedajícího. 

Konference se bude moci zúčastnit delegát z každého klubu s alespoň 3 členy hlásícími 
se k odbornosti lodní, Delegáta jmenuje předseda klubu, klub může jmenovat delegáta i 
z jiného klubu. Každý delegát bude mít k dispozici tolik hlasů kolik členů bude zastupovat. 

Úplný text ke stanovení delegátů a volební pravidla jsou v Příloze č.1 tohoto zápisu. 
Předsedové klubů nahlásí jména delegátů na konferenci do 15.1.2022. Jména kandidátů 

na členy předsednictva KLoM, včetně jejich souhlasu s kandidaturou je nutno zaslat do 
15.1.2022. Obě informace zasílejte na předsedu SMČR (predseda@svazmodelaru.cz) a 
místopředsedu KLoM (jakes1@post.cz). 

Dokumenty týkající se konference budou od 12.12.2021 vystaveny na webové stránce 
http://svazmodelaru.cz/klom/konference-2022. 

Základní dokumenty ke konferenci budou zaslány na předsedy jednotlivých klubů. 
Pokud vládní opatření neumožní konání konference KLoM ve vypsaném termínu – 

12.2.2022, bude hledán náhradní termín. Nejzazší termín je dopoledne před konferencí 
SMČR. 

 
11)  Různé 

a) Kalendář KLoM 2022 
Předložen kalendář akcí KLoM SMČR mistrovských a veřejných soutěží – schválen.  
Na stránkách SMČR/KLoM zveřejněn v listopadu 2021. 
Pro informaci jsou v souboru Ostatní akce lodní modelářů shromážděny známé 

meziklubové a jiné akce. 
 

b) MiČR 2021 
V sekci NS byl úplný seriál s 6 soutěžemi seriálu MiČR. 
V sekci M byly uskutečněny 3 z 5 soutěže seriálu MiČR 
V sekci FSR byly uskutečněny 4 z 5 soutěže seriálu MiČR 
V sekci S byly uskutečněny jednorázové MiČR RG 65 a Micro Magic 
V sekci C bylo uskutečněno jednorázové MiČR  
V sekci Mládež bylo uskutečněno jednorázové žákovské MiČR 

Neuskutečněné soutěže byly plánovány na duben a květen 2021, z důvodu vládních 
opatření se nemohly uskutečnit a bohužel se nenašel náhradní termín. Soutěžní sezóna 
začala až 28.5.2021. 

Zhodnocení sezóny provedli jednotliví vedoucí sekcí a jsou zveřejněny na webových 
stránkách jednotlivých sekcí.  

Vedoucí sekcí předložili návrh širších reprezentačních týmů pro rok 2022, dle výsledků 
v těchto MiČR.  

Reprezentační týmy byly schváleny. 

 
c) Drobná změna pravidel sekce M 

Ve třídě mini ECO Standard změna regulátoru na jakýkoliv. 
Změna zapracována do pravidel M i odvozených pravidel pro žákovské třídy. 
 

d) Nová sekce Navigy E – Endurance – vytrvalostní závod rychlostních lodí se 
spalovacím, či elektromotorem 

Nejblíže to má k FSR nebo M, vedoucí těchto sekcí zjistí zájem o tuto sekci v ČR. 
 

Předběžný termín zasedání předsednictva KLoM 9.4. 2022 
 

12)  Závěr 
 

 
Stanislav Jakeš – místopředseda KLoM 
 
zkontroloval: Petr Vaněrka 
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Příloha č. 1. zápisu předsednictva KLoM z 2.12.2021 
 
Pravidla pro odbornostní konferenci KLoM v roce 2022 
 

Klíč ke stanovení delegátů konference KLoM: 
 
Seznam pobočných spolků (klubů) hlásících se většinově ke KLoM a klubů smíšených 

s alespoň 3 členy s odborností „lodní“ bude uzavřen dle evidenčních karet 2022 platných 
k 1.1.2022, dodané nejpozději do 15.1.2022. Do počtu členů se budou počítat všichni, 
kterým bude 12.2.2022 18 let (narozeni před 12.2.2004).  

 
Oprávněným členem pro Konferenci republikového odbornostního klubu je člen s 

volebním právem, který se k příslušné odbornosti hlásí jako k odbornosti hlavní. 
 
Na konferenci republikového odbornostního klubu zastupuje oprávněné členy 

modelářského klubu jeden nebo více delegátů, jejichž součet hlasů se rovná počtu 
oprávněných členů modelářského klubu s volebním právem, kteří se k příslušné odbornosti 
hlásí jako k odbornosti hlavní, který zastupují: 

1. Modelářský klub sdružující 3-10 oprávněných členů, může vyslat 1 delegáta. 
2. Modelářský klub sdružující 11-30 oprávněných členů může vyslat 2 delegáty. 
3. Modelářský klub sdružující 31-60 oprávněných členů může vyslat 3 delegáty. 
4. Modelářský klub s větším počtem oprávněných členů než 60 může vyslat 4 delegáty. 
5. V případě více vyslaných delegátů se počty hlasů dělí mezi delegáty zastupující 

modelářský klub rovnoměrně. Nedělitelný zbytek hlasů se převede na prvního delegáta 
modelářského klubu. 

6. Jeden delegát může zastupovat členy maximálně 3 (tří) modelářských klubů. 
7. Pokud jeden delegát zastupuje členy více modelářských klubů, hlasuje součtem 

zastupovaných hlasů. 
8. Pro všechna hlasování se hlas delegáta rovná počtu členů, které zastupuje. 
 
Volební pravidla: 
 
Konference je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí delegáti zastupující nadpoloviční většinu 

oprávněných členů. V případě, že se nedostaví delegáti zastupující nadpoloviční většinu 
oprávněných členů, musí být konference republikového odbornostního klubu zrušena. 
Nejdříve po uplynutí 30 minut po zrušení konference republikového odbornostního klubu 
může být vyhlášena náhradní konference republikového odbornostního klubu s přítomnými 
delegáty. 

 
Pro přijetí rozhodnutí nebo usnesení konference republikového odbornostního klubu je 

nutný souhlas přítomných delegátů disponujících nadpoloviční většinou hlasů. 
 
U volby pro konkrétní funkci (předsedy, místopředsedy) je v prvním kole ihned zvolen 

kandidát, který získal nadpoloviční většinu z odevzdaných hlasů. Do případného druhého 
kola postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. V druhém kole je zvolen kandidát, 
který získá většinu z odevzdaných hlasů, v případě rovnosti hlasů se druhé kolo opakuje. 

 
U kolektivních voleb je každému kandidátovi v prvním kole samostatně sečten počet 

hlasů. Požadovaný počet volených členů, kteří obdrželi nadpoloviční většinu z odevzdaných 
hlasů v prvním kole, v pořadí podle počtu získaných hlasů, je zvolen. Pro obsazení 
případných zbývajících míst, postupují do dalšího kola zbývající kandidáti v pořadí dle počtu 
získaných hlasů, a v počtu rovnajícímu se maximálně dvojnásobku počtu neobsazených 
míst. Požadovaný počet volených členů, je zvolen v pořadí podle počtu hlasů získaných v 
tomto kole. 

 


