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1. Úvodník 

 

 

 

Trochu jiný 

 

…úvodník? 

Budu stručný. 

Nemaje k „dispozici“ ţádný jiný vyšší akceschopný svazový orgán, podal jsem 18. 

listopadu písemně  do rukou předsednictva SMČR  svoji demisi. 

Odpověď na případné PROČ nalezne kaţdý – dle své  chuti  - na našem webu 

v oddíle „Zápisy“ .  

 

V prosinci bude jednat předsednictvo SMČR. 

Další postup uţ záleţí jen na něm. 

 

Prosinec 2010 

Ing.Vladislav Janoušek 
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2. O R G A N I Z A Č N Í    Z P R Á V Y 

 

2. 1. Zprávy z Navigy 

 

- V polovině listopadu byl na webových stránkách Navigy zveřejněn 
zápis z schůze sekce FSR v Orosháze , která se konala v rámci MS.  
 

-  Volný zkrácený překlad výsledků z této schůze . 
 
 

www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/pravidla/pravidla_fsr_25.doc    

 

- opadu uveřejnil rovněž vedoucí sekce FSR Naviga, že je dokončena 
nová kniha pravidel FSR H/O/V, která má být na členské svazy 
rozeslaná s číslem 4/2010 Naviga news koncem roku.  

 

2. 2. Zápis z jednání předsednictva KLoM ČR  

 

 www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_56.doc  

  

 www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_57.pdf  

 
 

 

2.3. Z agendy tajemníka 

 

28. 11. Odeslány na Navigu údaje o mezinárodních soutěţích v ČR pro 

uveřejnění v kalendáři soutěţí NAVIGA. 

 

http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/pravidla/pravidla_fsr_25.doc
http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_56.doc-windowsInternetExplorer
http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zapisy/zapis_57.pdf
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2. 4. Kalendář soutěží na rok 2011 

 

 Kalendář soutěţí nahlášené pořadateli jsou zpracovány do tradiční formy 

kalendářů soutěţí lodních modelářů. 

1. prosince kalendář předán na sekretariát SMČR a také vyvěšen na naších 
webových  stránkách  

 

 

2. 5. Letošní soustředění talentované mládeže 

 

Ohlédnutí za soustředěním talentované mládeže 2010, 

lodních  modelářů EX, NS a M 

 

V termínu od 22. do 28. 8. 2010 se jiţ po druhé, v rekreačním středisku „Úsvit“ ve  

Vanůvku u Telče, s finanční podporou Svazu modelářů ČR a pod hlavičkou Klubu 

lodních modelářů Třešť, uskutečnilo soustředění talentovaných mladých lodních 

modelářů ve věku do 18 let.  

Organizátoři-modeláři z Klubu lodních modelářů Třešť zajistili pro zájemce kapacitu 

pro 30 účastníků. I kdyţ soustředění bylo cílené na mladé lodní modeláře z celé ČR, 

zájem o týdenní modelářský program projevili pouze modeláři z moravských klubů, tj. 

KLM Třešť,  

Blansko, Podivín, Mariánské Údolí, Český Těšín a Bučovic. Akce se zúčastnilo 

celkem 22 ţáků nebo juniorů a 5 dospělých vedoucích.  

Hlavním cílem a náplní soustředění byla příprava a zdokonalování se 

v dovednostech a jízdách s modely lodí v kategoriích EX-500, F4-A, ECO-MINI 

STANDARD a ECO MINI EXPERT na rybníku Smrk. Nechybělo navázání nových 

přátelství, navzájem předávání zkušeností ze stavby, oprav, seřizování a přípravy 

modelů k jízdě, pouţívání a nabíjení baterií a pod.  Neodmyslitelnou součástí pobytu 

bylo i sportovní vyţití včetně různých zábavných her v přírodě a celodenní výlet za 

poznáním okolí. V loňském roce účastníci navštívili památku Unesco – historické 

město Telč, v letošním roce padla volba cestovat vlakem do centra kraje Vysočina – 

okresního města Jihlavy. V rámci časových moţností si modeláři prohlédli centrum 

Jihlavy, navštívili Jihlavské podzemí a relaxovali několik hodin v aqvaparku. Zájemci  

si mohli nakoupit modelářské potřeby v modelářské prodejně Modellcentrum Kostka.  
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Z časových důvodů se nestihla návštěva Jihlavské ZOO a prohlídka Jihlavy z věţe 

kostela Sv. Jakuba.   

V pátek večer před odjezdem byl připraven táborák s opékáním špekáčků a 

překvapení v podobě ohnivé šou – různé triky s ohněm. Při táboráku se bilancovalo a 

připomínaly výrazné okamţiky proţitého týdne. Slova chvály padala na adresu paní 

kuchařky, která dokázala vařit velmi chutná jídla tak, ţe se vše snědlo, ale většinou si 

děti chodily ještě pro  

nášup. 12 letý Honzík Maryška obdrţel za svůj výkon snědení 13 knedlíků se 

svíčkovou omáčkou přezdívku „Knedlík“. Soustředění proběhlo za příznivého počasí 

a bez zranění, provozovatel rekreačního střediska a organizátoři vytvořili dobré 

podmínky pro pobyt. Akce splnila svůj účel a odměnou po všech starostech byly 

reakce spokojených účastníků a při loučení často kladená otázka „ Bude příští rok 

znovu soustředění a můţeme přijet zase?“  

Poděkování patří všem organizátorům, zejména osobám zajišťující technické 

zabezpečení soustředění (Boček Lubomír, Procházka Jan, Doleţal Drahoslav), 

vedoucím druţstev za obětavou práci s dětmi (Liberda Roman, Smítal Tomáš, Král 

Tomáš, Tománková Dagmar) a majitelům areálu (Hanušovi) za velmi vstřícný 

přístup.                                  

                                                                                                                 

 Jiří Nosek, hlavní pořadatel  

 

2. 6. Společenská kronika 

01. 11. Jaroslav Rajniš – KLM Brandýs n/Labem – 60 let 
   Dne 1.11. tr.  dovršil šedesáti  let  další náš aktivní člen a zapálený FSR kář pan 

Jaroslav Rajniš. Jardu přivedl k modelařině zájem o práci svého dítka a letošního Mi 

ČR FSR-V-3,5 Michala Rajniše, který vstoupil do 

modelářského krouţku na ZŠ. Ten jsme tehdy 

vedli spolu s Jirkou Vorlíčkem. Věřte ţe stačilo 

málo, Jarda se chytil drápkem a lapen byl ptáček 

celý. Nejdřív začal RC větroněm s pomocným 

motorkem a protoţe prý nechtěl stále jen 

spravovat, dal se na lodičky. FSRky mu 

učarovaly. Nejdřív začal dělat mechanika 

Michalovi, později - aby se snad na závodech 

nenudil naučil jezdit i dceru. Rajnišovi pilně 

trénovali na Hrušováku, který byl nedaleko a Jarda  stavěl, spravoval, hledal převody, 

šrouby, ladil motory a vejfuky, zkrátka byl mechanik tělem a duší. Nakonec začal  
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jezdit i sám sedmapůlky. A vyjezdil se aţ do reprezentace. Letos v Oroshaze na MS 

FSR V 7,5 obsadil v silné konkurenci 73 závodníků 29. místo. K aktivnímu jeţdění 

přitáhl i svá  

vnoučata Michalku a Pepíčka do FSR-V 3,5 Elév, kde se sice teprve učí, ale co 

kdyby se podědila! 

    Přejeme Ti Jardo do dalších let lepší zdraví, klidné rodinné zázemí, bez kterého 

by jezdit nešlo, hodně peněz na motory, vodu "volej" a ať se ti stále daří, na co rukou 

sáhneš.  

                                                                                          Kamarádi z KLoM Brandýs 

n.L.     

 A k přání kamarádů z klubu se s radostí připojuji i já. Znám Jardu co se mezi 

efeserkaři objevil a mám rád jeho přímou otevřenou povahu a zápal s jakým se 

závodům FSR V věnuje A v současné době i za uvádění do efeserkařských závodů 

nejmladší  z rodiny i za stále se lepšící osobní výkony. 

Hodně úspěchů a stálé zdraví    

           Jirka Lejsek 

06. 11. Jaroslav Klomfar – KLM Ledenice 50 let 

 Padesátka – vstup do nejlepších let ţivota se má dobře a vesele oslavit. 

Doufám, ţe v případě našeho oslavence bylo vše oslaveno s radostí i v klubu Vltava 

České Budějovice a tak nezbývá neţ oslavenci popřát za všechny lodní modeláře ať 

to dobře jezdí, zdraví a ţivotní pohodu 

        Za KLoM ČR Jirka Lejsek 

08. 11. Ing. Jaroslav Havlíček – Admirál Jablonec – 60 let 

 Dnes uţ neplatí ţe šedesátkou začíná důchodcovský věk, ba naopak to je věk 

nejvyšších pracovních, ale i zájmových aktivit. U modelářů s nejšikovnějšíma rukama 

to platí dvojnásob a tak určitě i stavitel krásných modelů historických lodí opět se 

blýskne nějakou novinkou. 

 K tomu je namístě při tomto jubileu mu popřát jménem lodních modelářů 

sekce C  chuť stavět, ruce které neztratí jistotu při lepení i dobrý výběr lodi pro stavbu 

modelu. 

 Hodně zdraví, pohodu v soukromém ţivotě a radost z modelařiny pánů kluků 

modelářstvím dobře postiţených přeje  

           Jirka Lejsek   
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3. S P O R T O V N Í    Z P R Á V Y 

 

3.1.  Ze sekce C 

 

3.1.1. Hodnocení MS kategorie C v Dortmundu. 

 

 Sezóna pro „céčkaře“ začla nezvykle brzy, a to hned mistrovstvím světa. 

To se konalo už v dubnu v německém Dortmundu. Právě zvolený termín konání 

soutěže byl asi největší překážkou pro naše modeláře. Účast pouze dvou 

modelářů byla tak trochu zklamáním, ti navíc nedosáhli takových úspěchů jak 

by si sami představovali. Dle jejich slov to byla akce více či méně zprofanovaná 

na úkor soutěžících z východu ( toto mi potvrdili i jiní účastníci ). Jen doufám, 

že se neblíží soumrak těchto velkých akcí a následující ME bude dle všech 

regulí a v přijatelném termínu. 

         Vedoucí sekce C Jiří 

Válek  

 

3.1.2. Hodnocení sportovní sezóny  2010. 

 

 Sezóna 2010se skládala pouze z jedné soutěže, a to mistrovství České 

republiky. To se konalo v Mariánských Lázních 24. – 25. 4. 2010. Celá akce se 

vydařila nejen díky organizátorům, ale taky díky velkému množství soutěžících 

a modelů. Poctivou práci odvedli také rozhodčí. Pozitivem bylo zjištění, že se 

mezi soutěžícími objevily nové tváře a „céčkaři“ mezi sebe přijali modeláře 

s plastovými či papírovými loděmi ( třídy C6 a C7 ). Škoda bylo jen neúčasti 

některých špičkových modelářů kvůli pracovnímu vytížení. 

 K vidění bylo také několik zbrusu nových lodí, což je určitě potěšující 

v dnešní uspěchané a na čas tak náročné době. Doufám, že MČR 2011 bude 

minimálně tak dobré jako letošní. 

         Vedoucí sekce C Jiří 

Válek 
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3. 2. Ze sekce FSR 

 

3.2.1. Zpráva vedoucího sekce FSR 

 

Hodnocení sportovní sezóny skupiny FSR za rok 2010 

 

Celkem se v sezóně 2010 konalo pět seriálových soutěţí, které se uskutečnily 

v souladu s kalendářem soutěţí. Všechny tyto soutěţe byly stejně jako v předchozích 

letech pořadateli organizačně (dle moţností) dobře zajištěny.  

V jednotlivých třídách se soutěţí v roce 2010 zúčastňovalo celkem 44 závodníků se 

67 modely.  

Celkem dobrá účast vznikla v kategorii FSR V 3,5 Elévové, kde během sezóny 2010 

soutěţilo celkem 7 závodníků. Doufám, ţe takováto účast na soutěţích přetrvá a 

během dvou let by mohli přejít do juniorů, případně reprezentovat na příštím MS.  

O vzrůstající oblibě také svědčí nárůst soutěţících u kategorie FSR V35. 

Účast na jednotlivých soutěţích je patrna z konečné výsledkové listiny seriálu MČR. 

První soutěţ konaná  

jiţ tradičně v Břehách u Přelouče měla jako vţdy největší účast tuzemských i 

zahraničních soutěţících. 

Nejslabší účast byla v letošním roce na druhé seriálové soutěţi ve Slavkově, kde to 

bylo zřejmě způsobeno posunutím termínu z důvodu záplav na Moravě a v daném 

termínu se také konala mezinárodní soutěţ v Polském Jaworu, které bohuţel někteří 

naši závodníci dali přednost.  

V Jačkově nám oproti loňské průtrţi počasí přálo a pořadatele jistě potěšila účast 

závodníků z Rakouska  

a Slovinska.  Další závod se konal v Duchcově, kde byla závodní trať oproti loňsku 

postavena na původním místě, coţ všechny jistě potěšilo, ale opět zde byla slabší 

účast závodníků z Moravy (bohuţel).  

Na poslední soutěţi v ATC Hluboký u Holic se opět jako kaţdoročně sešla většina 

soutěţících, aby si napravili to, co během sezóny zameškali nebo jim nevyšlo, jak by 

si někteří přáli. V sobotu večer v místní restauraci proběhla schůze sekce FSR, kde 

se upřesnili termíny konání soutěţí pro sezónu 2011, určili se i zástupci jednotlivých 

klubů, na které se bude vedoucí sekce obracet a předávat jim informace potřebné  
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pro chod sekce. V průběhu diskuse, se řešila organizace soutěţí a jejich zajištění jak 

technické tak i ohledně počtu rozhodčích. 

Vedoucí sekce zde předal při závěrečném vyhodnocení seriálu MČR úspěšným 

závodníkům, kteří se umístnili na prvních třech místech v celkovém hodnocení 

poháry, medaile a kaţdý ještě obdrţel ţhavící svíčku (Elévové dvě).  

Závěrem bych rád poděkoval všem tuzemským i zahraničním soutěţícím za účast na 

jednotlivých soutěţích, pořadatelům za přípravu a průběh jimi pořádaných závodů a 

také všem rozhodčím, kteří na průběh těchto soutěţí dohlíţeli a řídili je. 

Zpráva o průběhu MS v Maďarské Orosháze je podána samostatně a je doplněna 

protokolem zápisu ze zasedání sekce FSR ze dne 03.08.2010, ze kterého vyplývají 

návrhy a odsouhlasené změny pravidel pro  

rok 2011. Tyto změny budou zaneseny do stávajících pravidel a zveřejněny na 

stránkách SMČR a ve zpravodaji. 

 

Počty soutěžících v jednotlivých třídách pro r.2011 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída soutěžilo v r.2010 
předpoklad pro 

r.2011 

   

FSR V – 3,5 J 

(Elév) 
7 8 

FSR V – 3,5 15 17 

FSR V – 7,5 J jezdí v seniorech jsou pouze dva 

FSR V – 7,5 17 18 

FSR V – 15 13 16 

FSR V - 35 13 14 
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Zástupci klubů – rada FSR : 

 

KLoM Praha 4  Sloup Michal  KLoM Duchcov Vaněrka Petr 

KLoM Brandýs n.Labem Rajniš Michal KLoM Ústí n.Lbem Knedlík Petr 

KLoM Turnov  Jakubec Jan  KLoM Výsoké Mýto Vlk Leopold 

KLoM Mor. Budějovice Runkas Lubomír KLoM Pardubice Navrátil Josef 

KLoM Slavkov u Brna Mátl Luděk  KLoM  Turnov Jakubec Jan 

KLoM Přerov  Směták Bohumil 

 

V Teplicích dne 2.11.2010    předkládá : Vaněrka Petr,  vedoucí 

sekce FSR 

 

 

3.2.2. Zpráva z Mistrovství světa FSR Orosháza v Maďarsku 

 

Mistrovství světa se konalo v lázeňském areálu v Maďarské Orosháze, v místě 

konání loňského ME. Všichni naši reprezentanti se zúčastnili, aţ na juniora Lukáše 

Vítka, který by měl při malé účasti v patnáctkách velkou naději na úspěch. Většina 

z nás věděla, do jakého prostředí jede a kde se dá zajistit ubytování. Letošní MS bylo 

rozdělené pro jednotlivé kategorie, nejprve se jeli háčka a óčka a následující týden 

véčka. Proto závodníci nemuseli být celých deset dní v místě konání MS. Přesto 

někteří z nás chtěli vidět finále kategorií FSR H a O, proto do Maďarska vyrazili uţ 

v sobotu a do úterka kdy se konala prezentace véček si uţívali nádherného 

prostředí, počasí a bazénů v lázních. 

Prezentace českých účastníků proběhla v pořádku po skupinkách během úterního 

dopoledne a tak si odpoledne mohli závodníci vyzkoušet trénink přímo na soutěţní 

trati. Pro ostatní volný trénink byla připravena trať cca 4 km od místa konání MS. 

MS se zúčastnilo celkem 29 zemí a na tratích se prohánělo v jednotlivých třídách 330 

modelů. Výkony byly značně vyrovnané, kdo nevydrţel jet celou rozjíţďku a ještě 

nebyl dostatečně rychlý, neměl šanci dostat se do finále. 
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České repre druţstvo čítalo 8 seniorů a jen jednoho juniora. Přesto se to dvěma 

našim reprezentantům podařilo, zkušený Pepa Navrátil ve finále třídy 7,5 obsadil 6 

místo a v pětatřicítkách se do finále probojoval Luboš Runkas,  

ale po technických problémech skončil na 12. místě. Jediný junior Karel Otáhal v 3,5 

obsadil 28 místo. 

 

Další umístění je následující :FSR V 3,5 Jun. 28. Karel Otáhal 

    FSR V 7,5 Jun. neobsazená 

FSR V 3,5                  29. Michal Rajniš, 38. Michal Sloup,  

39. Luboš Runkas, 

    FSR V 7,5  6. Josef Navrátil, 29. Rajniš Jaroslav,  

52. Petr Vaněrka, 

    FSR V 15 Jun. neobsazená 

    FSR V 15  43. Michal Rajniš, 65. Karel Hájek,  

69. Petr Vaněrka, 

    FSR V 35  12. Luboš Runkas, 25. Karel Hájek,  

39. Zdeněk Ţároský, 

 

Časový harmonogram se pořadatelům dařilo dodrţovat přesně, aţ na druhé jízdy 7,5 

seniorů, kdy byl pro vytrvalý déšť odloţený start a dokonce se rozhodovalo o 

odloţení aţ na druhý den, ale nakonec se jízdy odjely se zpoţděním. 

Za zmínku ještě stojí výkon naší Aničky Navrátilové z Pardubic v roli rozhodčí. 

Tímto bych rád poděkoval všem účastníkům našeho repre týmu za zodpovědný 
přístup při účasti na MS.  
Taktéţ pořadatelům a organizátorům MS je na místě vyjádřit poděkování za přípravu 
a organizaci. 
Předkládá Vaněrka Petr, vedoucí sekce FSR 
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3.3. Ze sekce M 

 

3.3 1. Zpráva o MS sekce M Naviga v Murrhardtu 

 

 www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zpravy/zprava_222.doc  

 

3.3.2. Hodnocení sezóny 2010 sekce M 

 

 www.svazmodelaru.cz/odbornostti/klom/zpravy/zprava_225.doc   

 

3.4. Ze sekce NS 

 

3.4.1. Zpráva o činnosti lodních modelářů sekce NS za rok 2010 

1. Úvod : Letošní sportovní sezona byla soustředěna pouze na MiČR NS. Účast 

české reprezentace na ME , které s konalo ve dnech 27.7. – 2.8.2010 byla zrušena 

z důvodu problematické dopravy do místa Kolomna – Rusko i malého zájmu našich 

reprezentantů se této akce zúčastnit, především z výše uvedeného důvodu. Svou 

negativní roli zde sehrály vysoké fin. náklady a nízká dotace z prostředků SMČR, 

která mohla být poskytnuta. V tomto roce došlo i ke sníţení počtu pořádaných 

veřejných soutěţí, kterých s různým zastoupením tříd NS bylo uspořádáno pouze 9. 

2. Sportovní činnost . MiČR NS proběhlo obdobně jako v letech minulých, tj. 

pořádáním 5 seriálových soutěţí systémem 2+2+1, z nich 3 s nejlepším výsledkem 

byly započítány do konečného pořadí MiČR NS. 1a2.soutěţ pořádal KLoM Valdice 

v ATC Eden Jinolice ve dnech 28.-30.5.2010. Součástí akce bylo i statické 

hodnocení modelů, platné pro celý seriál. Proběhlo zde i soustředění talentované 

mládeţe sekce NS, které díky zkušeným lektorům se setkalo s velmi kladným 

hodnocením mladých účastníků. 3.a4. soutěţ proběhla úspěšně v pořadatelské reţii 

KLoM Borovany v ATC Podrouţek v Netolicích ve dnech 18.6. – 19.6.2010. Pátá 

seriálová soutěţ byla organizovaná KLoM Jablonec n.N., kde proběhlo i závěrečné 

vyhodnocení MiČR NS pro r. 2010. Pořadatel pro tuto příleţitost připravil velmi 

netradiční skleněné medaile  a pro Mistry ČR rovněţ ve skle zajímavé plakety. 

 

http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klom/zpravy/zprava_222.doc
http://www.svazmodelaru.cz/odbornostti/klom/zpravy/zprava_225.doc
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 Všechny seriálové soutěţe byly pořadateli velmi dobře připraveny a proběhly ke 

spokojenosti všech účastníků, ač občas průběh jízd komplikovalo nepříznivé počasí. 

Všem pořadatelům tak patří vřelé poděkování. 

Výsledky seriálových soutěţí byly průběţně zveřejňovány na webových stránkách, 

včetně průběţného pořadí. Rovněţ tak byly zveřejněny konečné výsledky seriálu , 

vč. Nominace do reprezentačního týmu pro rok 2011. V souvislosti se sestavováním 

reprezentace je nutné konstatovat, ţe v několika případech nebylo moţné zajistit 

některá osobní data nominovaných, jelikoţ kluby na ţádost vedoucího sekce vůbec 

ani po urgencích nereagovaly. Můţe se tak stát, ţe dojde ke korekcím, které zapříčiní 

tento liknavý přístup klubů ke svým členům. 

Závěrečné výsledky seriálu MiČR NS svědčí o stabilizaci počtu soutěţících, 

přetrvává však skutečnost, ţe některé třídy (F2-B jun., F-NSS jun., F4-C) nejsou 

obsazovány vůbec, nebo jedním, či dvěma soutěţícími.   

 

Srovnávací tabulka : 

 

Třída :  r.2009 :   r.2010 :  Rozdíl : 

F2-A sen.  11    11    0  

F2-A jun.    6       5   -1 

F2-B      6      6     0 

F2-C     6      5   -1 

F4-A sen.  26    33   +7 

F4-A jun.  44    37   -7 

F4-B+C    7      4   -3 

F4-B jun.    4      5   +1 

F-DS     7      7     0 

F-NSS A  11    16   +5 

F-NSS B    8    12   +4 

Celkem          136            141   +5 
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Jak vyplývá z výše uvedeného srovnání ani v letošním roce nedošlo k významným 

změnám v obsazení jednotlivých tříd. Nárůst byl zaznamenán jen ve třídách NSS, 

kde přibylo celkem 9 modelů. 

Dne 25.9.2010 proběhla schůzka zástupců klubů v ATC EDEN Jinolice, kde byl 

upřesněn termínově a pořadatelsky seriál MiČR NS. Dále na návrh KLoM Borovany 

bylo odsouhlaseno, ţe aby klub zpracoval návrh úpravy celkového vyhodnocení 

MiČR NS. Návrh bude zveřejněn na webu a prostřednictvím e-mailových zpráv bude 

modeláři vyhodnocen a dle těchto informací bude změna akceptována či nikoliv. 

YÁVĚR : Činnost maketářů lze hodnotit jako standartní, stále je zaznamenáván nízký 

počet soutěţících v klasických třídách F2-A,B,C i DS. Důvodem nesporně bude 

stavby těchto modelů po stránce technické i časové. Stále se mnoţící nabídka  

komerčních stavebnic a polotovarů vede k obsazování tříd F4. 

Zcela na závěr bych chtěl poděkovat všem rozhodčím a organizátorům za jejich 

obětavou ptáci a všem modelářům – sportovcům hodně úspěchů v sezoně 2011. 

 

Říjen 2010 – Jiří Špinar, vedoucí sekce NS. 

 

3.4.2. Zápis ze schůzky zástupců klubů sekce NS, konané dne 25.9.2010 v ATC 
EDEN Jinolice. 

 
www.svazmodelaru.cz/klom/zpravy/zprava_223.doc 
 

 
 

 

3. 5. Ze sekce S 

 

3.5.1. Zpráva o sezóně 2010 sekce S 

V této sezone se nekonalo ţadné mistrovství Evropy ani mistrovství světa kterého by 

se naši závodníci zúčastnili. 

Z významných zahraničních soutěţí se naši závodníci zúčastnili pouze evropského 

seriálu soutěţí EUROPA CUP.  

 

http://www.svazmodelaru.cz/klom/zpravy/zprava_223.doc
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Výsledky jednotlivých závodů jsou velkým příslibem pro nadcházející mistrovství 

světa. 

Celkové umístění našeho nejlepšího závodníka v Europa Cupu Petra Nehery ( 5te 

misto) jen těsně uniklo celkové 3ti místo díky neúčasti v posledním závodě seriálu. 

Celkově lze pro stávající kategorie M, E a 10R konstatovat stagnující stav závodníků 

bez nárůstu počtu aktivních závodníku a nějakého znatelného pokroku výkonosti. 

V této sezóně se jel také zkušebně seriál Micro Magic Cup. Tato kategorie je 

podstatně dostupnější široké veřejnosti a je obrovským příslibem do budoucna. 

V zkušebním seriálu se celkem objevilo 19 nových lodí. Pro příští rok je 

předpokládána účast minimálně dvojnásobná. 

V sezóně 2010 se v kategorii M se zúčastnilo 12 závodníku a v E se zúčastnilo 15 

závodníku.  

Vedoucí sekce S 

Pavel Novotny 

 

Reprezentacní družstvo pro MS 2011 v Rakousku 

Juniori 

Michal Štajner   JK Hradec Králové 

Seniori 

Pavel Novotny  KLM Kolín 

Martin Kohlíček  KLM Kolín  

Jiři Štajner   JK Hradec Králové 

Petr Nehera   JK Hradec Králové 

Jaroslav Krouman  KLM Kolín 

Bohuslav Kohliček KLM Kolín 

Ladislav Jareš  Admiral Jablonec 

 

Vedoucí reprezentace : Pavel Novotny 
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3.6. Ze sekce EX a mládež 

3.6.1. Mladí lodní modeláři bojovali o tituly mistrů ČR na Lučině. 

 Druhý zářijový víkend se do krásného přírodního areálu s menším přehradním 
jezerem Lučina, nedaleko Stráţnice na jihu Moravy sjeli lodní modeláři – ţáci na 
letošní svoje vrcholné soutěţní klání – tedy Mistrovství České republiky. Tato  akce 
se zde uskutečnila především zásluhou obětavého vedoucího sekce pro mládeţ Ing. 
Ludvíka Kostelanského, který ač je v klubu Velká n/Veličkou z lodních modelářů 
téměř sám, kdyţ ale oslovil několik moravských klubů setkal se s jejich 
porozuměním. Výsledkem společné práce nejen domácích z klubu, ale také klubů 
Blansko, Třešť, Podivín i Slavkov, podařilo se zajistit bezchybný průběh této akce. 
Není nic jednoduchého zajistit pět bójemi vyznačených tratí s potřebnými 
startovacími můstky, současné potřebné sváţení modelů na trati pro volně plovoucí 
modely i RC polomakety tříd F- 4. a další úkoly. 
 Zdá se, ţe podzimní termín pro pořádání tohoto ţákovského mistrovství je 

vhodnější neţ červnový a také se zde sešlo o  třetinu víc soutěţících neţ v loňském 

roce. Účast modelářů ze 14 klubů, z nich nejdelší cesty museli absolvovat modeláři 

ze severu a jihu Čech tedy Mostu, Ledenic, Borovan nebo Čes. Budějovic, ale i 

Jablonce znamenala tedy skutečnou přehlídku dovednosti naší mládeţe v celé 

republice. Víc jak sedmdesátka ţáků dovezla na mistrovství celkem 113 modelů 

v celkem v sedmi různých soutěţních třídách. 

 Volně plovoucí modely EX-500  (48 nejvíc ze všech tříd ) a modely EX-Ţ jezdí 

volně vypuštěné na tratích o délce 25 a 50 metrů na přesnost projetí cílovou rovinou 

do středové branky  této cílové roviny. Radiem řízené modely F4-A jsou polomakety 

lodí a člunů bez hodnocení stavby, zatím co F4-B musí mít dokumentaci a pětičlenná 

komise rozhodčích nejprve stavbu a úplnost podle předloţené dokumentace 

ohodnotí. Obě pak absolvují 3 kola jízd na trojúhelníkové trati, kde jedna branka se 

musí projet couváním a v závěru musí model přistát ve vytýčeném doku. Společné 

závody rychlostních člunů s elektromotorky jezdí ve skupinách do osmi modelů  

kolem trojúhelníkové trati a počítají se jim ujetá kola a dojezdový čas posledního kola 

rozhoduje při stejném počtu kol o pořadí. Jsou to třídy ECO mini standart ( hantýrkou 

se těmto modelům říká „blechy“ ) a Eco mini expert. S prvně jmenovanou se pak 

jezdí i závod dvou aţ tříčlenných týmů. 

 Prezentace všech závodníků se uskutečnila v pátek do 16 hodin a ještě 

v podvečer se jeli první jízdy tříd rychlostních modelů. Pro jejich starty a řízení  bylo 

k dispozici velké plovoucí podium, na kterém jen týden před tím se střídaly při 

koncertu v přírodě hudební skupiny. Místa bylo dost, nevýhodou bylo poměrně 

hluboko do vody a tak mechanici, kteří pokládají těsně před startem modely na vodu 

byli nuceni k tomu zalehnout, coţ jim vzhledem k suchému počasí však nedělalo  
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obtíţe. Druhé jízdy odjely tyto třídy pak v sobotu ráno a třetí opět v neděli ráno.  Mezi 

tím pak ţáci absolvovali jízdy v soutěţi týmů, poslední pak v neděli za poledne. 

 Slavnostní zahájení bylo přesně podle plánu v sobotu v devět za přítomnosti 

předsedy SMČR Mgr. M. Navrátila a předsedy KlLoM ČR Ing. V. Janouška, kteří 

shromáţděné pozdravili krátkými projevy. Lesk ceremoniálu dodali i zkušení, 

převáţně mezinárodní rozhodčí, kteří nastoupili v modrých sakách s rozhodcovským 

označením. Nezbytné sliby závodníků i rozhodčích, doplňující upřesnění k programu 

a čtvrthodinku nato jiţ startoviště oţila plným soutěţním provozem. Startoviště  EX – 

500 pro začátečnické levné modely bez rc ovládání ( tedy vysloveně ţákovská ) bylo 

vybaveno velmi dobře připraveným trubkovým svodidlem, které modely usměrní a 

dovedou k můstku, kde si je soutěţící opět odeberou z vody. Vedoucí tohoto 

startoviště Jirka Nosek dirigoval průběh soutěţe s velkým přehledem a kdyţ došlo 

mezi šesticí nejlepších k rozhodujícím rozjíţďkám sledovalo je početné publikum a 

kamarádi z jednotlivých klubů skandováním povzbuzujících pokřiků a halasným 

pokřikem i potleskem byl kaţdý výborný výkon odměněn. A byly to okamţiky které 

přilákaly i početnou nemodelářskou veřejnost. Druhá volná třída EX – Ţ, modelů do 

1250 mm délky jela svůj závod po obědě na protější straně jezera. I zde o konečném 

pořadí muselo rozhodnout dvoukolové dodatečné rozjíţdění. V obou případech to 

svědčí o dobře postavených modelech i šikovných a citlivých rukách dětí, které je 

vypouštějí.   Radiem řízené modely tříd F4 – A i B mají trojúhelníkovou trať 

s metrovými brankami, kterou dnes i mladí soutěţící projíţdějí za klidného počasí 

téměř bez chyb a tak je nutné o pořadí jezdit i několik kol rozjíţděk. Asi by bylo 

záhodno zváţit nějaký způsob obtíţnější jízdy. Při účasti téměř čtyřicítky modelů byl 

pouţit osvědčený systém ţe jsou na trati s odstupem jezdící současně dva modely. 

Tím se nechá závod odjet v dobrém časovém limitu. Rychlé čluny svým bzučivým 

zvukem i řadou různých ţabek opět přilákaly pozornost procházejících či 

projíţdějících diváků a tak celá akce byla i dobrou propagací lodního modelářství. 

 Co konstatovat závěrem - skvělá spolupráce moravských klubů přinesla klidný 

a časově plněný závod. Úroveň lodního modelářství stoupá, potěšitelné je ţe zatím i 

v době která tyto zájmy, pro mládeţ uţitečné příliš nepodporuje, se v řadě míst 

zásluhou obětavých instruktorů udrţuje i činnost modelářských krouţků. Právě těmto 

instruktorům  je potřeba za jejich nehonorovanou činnost s mládeţí alespoň upřímně 

poděkovat.  

 Letošní mistrovství bylo všestranně úspěšné a teď je na straně českých 

modelářů, aby našli společnou řeč a připravili mistrovskou soutěţ pro příští rok. 

Nějak se zájemci nehrnou a vynechat byl velký hřích !!! 

         Jiří Lejsek, hl. rozhodčí   

Výsledky byly již zveřejněny v minulém čísle zpravodaje 72/2010. 
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Výzva pro stavitele modelů tříd C2, C 6, F2 A,B,C a F4 B,C  

 Regionální muzeum Vysoké Mýto a Klub lodních modelářů ČR upořádají  

VELKOU TÉMATICKOU VÝSTAVU MODELŮ LODÍ S NÁZVEM 

LODĚ SVĚTOVÝCH VÁLEK 

A PARNÍKY 

v provedení špičkových lodních modelářů České republiky 

 TERMÍN  20. BŘEZNA – 17. DUBNA 2011 

Kurátorem výstavy je Jiří Lejsek. 

 Výstava bude instalovaná ve čtyřech výstavních místnostech muzea 

s umístěním větší části modelů do vitrín, s tím, ţe tři místnosti budou určeny lodím 

válečným a čtvrtá doplňující expozici parníků. 

 K výstavě bude vydán katalog všech vystavených modelů se stručnou 

charakteristikou lodě i modelu a autora modelu. 

 Měla by to být obdoba podobné tématické výstavy pro plachetní lodě, která 

byla uskutečněna před šesti lety na zámku v Častolovicích tentokrát pro lodě 

motorové. 

 Na tuto výstavu bude v posledních dvou dnech navázáno  mistrovství lodních 

modelářů sekce C, kde bude pro další třídy modelů C výstava rozšířena do 

konferenčního sálu v prvním patře. Na tuto mistrovskou soutěţ budou vydány 

samostatné propozice 

 Prosím všechny stavitele lodí ( některé jsem uţ i oslovil ), které odpovídají 

tématu této výstavy a mají zájem se na této výstavě prezentovat aby kontaktovali 

kurátora výstavy a uvedli v nabídce krom údajů o lodi měřítko a velikost modelu a 

pokud moţno zaslali fotografii. 

 Předem děkuji za spolupráci.  

 Jiří Lejsek,  Pivoňkova 946, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

 TEL/FAX . 494 323 034 

 E-mail : lejsek.kostelec@iol.cz  

 

 

mailto:lejsek.kostelec@iol.cz
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Vánoce s krásným zeleným stromkem  

a pod ním jako dárek především porozumění a lásku 

chvíli klidu a pohody 

 

do roku 2011 vám přeji 

úspěchy v práci,  

radost z naší zájmové činnosti  

a na setkání na výstavě lodí se těší 

Jirka Lejsek 


