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1. Úvodník 

Když už píšu svůj možná poslední úvodník, nedá mi, abych 

nezavzpomínal – pojem úvodník byl pro mne jaksi automaticky spojen s 

deníkem Rudé právo. Úvodník byl v tom "Ruďasu" (jak se tehdy lidově 

říkalo tiskovému orgánu ÚV KSČ) dobře placenou protekční záležitostí, 

kterou skoro nikdo nečetl.  

Četlyť se tehdá noviny odzadu, od sportu.  

Pamětliv toho, snažil jsem se psát úvodníky tak, aby aspoň byly čteny.  

Konference 

Nikdy jsem to slovo neměl rád. V čase školním bylo spojováno buď 

s neuspokojivým prospěchem, nebo s chováním ve škole. Tehdy ještě 

třídní důtka nebyla jen pro srandu králíkům. 

Na střední škole u slova konference dominoval význam zcela jiný, ale 

nechuť k němu zůstala.  

Byl jsem totiž špatný svazák. 

(Pro později narozené: „ svazák“ byl člen Socialistického svazu mládeže. 

Měl zkratku SSM.)  

Byl jsem natolik špatný svazák, že jsem první dva roky na střední 

veterinární škole Kroměříži přesně nevěděl, zda jsem členem 

Socialistického svazu mládeže nebo Svazu socialistické mládeže. Nebyl 

jsem ale jediný, tehdy to byla organizace poměrně mladá. Vysvětlili nám 

však, že socialistická mládež ne, TAK! dobří že ještě nejsme! Oproti 

všeobecně oblíbeným diskotékám v klubovně zvané „Kurník“ a 

volejbalovému turnaji  „O koňskou čelist“ schůze SSM byly blbé a nudné 

s protivnými pojmy jako delegáti, mandáty, konference, plénum, volební 

komise, usnášeníschopný,  usnesení, blebleble…..  

SSM zmizelo v propadlišti dějin, leč ty pojmy nee, dodnes se užívají a já 

je dodnes prostě nemusím!   

A to nás začátkem roku 2014 čeká, plným titulem, „republiková 

konference Klubu lodních modelářů ČR“, která jest orgánem Svazu 

modelářů ČR ! 

Ty naše "konference"  jsou, normálně řečeno, volební schůze. Nic víc. 

Zástupci klubů ( "delegáti") mají jediný úkol – zvolit předsednictvo.  



"Konference" je nejvyšším "orgánem" se říká. Kdo začal schůzi 

označovat termínem  „orgán“, nevím, bylo to ale už za Rakouska – 

Uherska. Mě ale se vždycky vybaví „orgán VB“. (Zase pro ty později 

narozené – VB je zkratka pro Veřejnou bezpečnost, dnes Policie.)  

„Konference“ je v běžném životě orgánem nepoužitelným, proto vždycky 

rozhodne, že řízením pověřuje předsednictvo. Řečeno vznešeně  

"deleguje pravomoc" . Mohla by i  "udělit mandát", což je ještě o fous 

vznešenější. 

Na „konferenci“ vždy řešíme, zda ten náš orgán je „usnášeníschopný“ . 

Je to věc asi hodně důležitá! Jako zemědělský inženýr usuzuji, že to má 

něco společného se snášením. Orgán nejspíš snáší něco na hromadu 

tak dlouho, až „ se usnese“. Znamená to, že je unaven snášením?  

Slepice taky snáší.  

O unavených se ale v tomto případě říká, že „se vynesou“. Tak nevím …  

„Konference bere na vědomí, -ukládá, -schvaluje“. Brrr! "Bere na 

vědomí" – co to je? A co když nebere?  Odestane se to, co se už stalo?  

Ukládá … co a kam? … nesouvisí to náhodou nějak s tím snášením?  Že 

ta „konference“ neboli volební schůze někoho zvolila, to jo, proto se tam 

ti lidé sešli, ale proč by to, co zvolila měla ještě schvalovat?!   

Jak říkám, byl jsem špatný svazák. A jak vidno, následky pociťuji 

dodnes! 

Vraťme se ale k našim připravovaným volbám. 

Všem kandidátům na funkce doporučuji, aby zodpovědně zvážili své 

znalosti a možnosti, než se rozhodnou funkci přijmout. 

Všem volitelům přeju, aby dobře vybrali. 

Všem kritikům připomínám, že kdykoliv mají možnost osobním přispěním 

a zapojením se přispět k nápravě „věcí modelářských“.  

Všechny delegáty pak vyzývám k maximální účasti na naší volební 

schůzi! 

Na viděnou  15.února 2014 v Hradci Králové! 

 

Ing. Vladislav Janoušek 

 

 



 

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

 

2. 1. ZPRÁVY Z NAVIGY 

 

2. 1. 1. Zpráva o generálním zasedání Navigy 2013 

Zasedání  se uskutečnilo v Oberhausenu v termínu 16. 11. 2013. 

Za ČR se zúčastnili :  Mgr. Miroslav Navrátil, předseda SMČR 

    Jiří Lejsek, sekretář KLoM ČR 

Zasedání proběhlo v jídelně organizace Medikon centre Oberhausen. 

Prostředí bylo příjemnější než při minulých zasedáních ve velké prázdné 

tělocvičně. 

Po provedené prezentaci členských států a uctění památky zemřelých 

významných osob Navigy vč. p. Václava Vrby, přednesl zprávu prezident 

Dieter Matysik.  

Uvedl v ní problémy s hledání pořadatelů pro uspořádání  MS a ME. 

V letošním roce uspořádaly MS FSR - D, NS-Rus., M – B, AB – F,  C 

2012 CRO, a ME C2013  - Rom. Vzhledem k úmrtí A. Krutika pracuje 

prezidium ve zmenšeném kolektivu.  Naviga pracuje dobře, jsou pravidla, 

jsou ale hlavně problémy v zajištění MS a ME. 

Pro příští období se zaměříme na zvýšení zpráv a uveřejnění novinek na 

internetu, budeme hledat nové destinace pro soutěže, mohou se změnit 

dle požadavků poplatky, pokud se budou kupovat nové medaile je 

potřeba rozhodnout, zda změnit vzhled, udržet stabilní finanční situaci a 

připravit další generální zasedání. 

Ze zpráv vedoucích sekcí jsme se nedozvěděli, žádné termíny MS a ME 

pro příští dva roky, jen v NS ME 2014 má být v Kalingradu, MS 2015 

v Dánsku. Vedoucí sekce FSR si postěžoval na postoj Slovinska, které 

slibovalo, MS 2014 a dva týdny před zasedáním uspořádání zrušilo. 

Ještě pokusně jedná se dvěma nejmenovanými státy, a pokud by 

neuspěl asi by bylo pouze MS pro kategorii FSR-V. Vyzval přítomné 

státy k návrhu řešení pro příští roky MS – pravděpodobně vzhledem 

k rozsahu dělené na  FSR-V a zvlášť H a O. 

Vedoucí sekce M krom informace o MS v Belgii, rozdal přítomným 

zástupcům přehlednou tabulku lithiových akubaterií (Scan předán Ing. 

Kneysovi). 



Vedoucí sekce S upozorňoval na nedostatek rozhodčích v této sekci. 

Shromáždění schválilo hlasováním zvýšení poplatku za podávání 

protestů na 20 euro. 

Bylo rovněž schváleno vyřazení národních organizací Izraele a Filipín, 

které neplatí členské příspěvky. Současný stav je 31 členských států. 

Přítomní zástupci se shodli na potřebě upravit startovné na MS a ME, 

současný stav neodpovídá realitě. 

Dále přítomní zástupci se shodli, aby byla angličtina jako hlavní jednací 

jazyk a Naviga-news vydávána jen v tomto jednom jazyce, čímž by se 

velký rozsah této publikace zmenšil téměř na čtvrtinu. 

Zprávu podává J. Lejsek, sekretář KLoM.  

 

2. ZPRÁVY ZE SMČR 

 

2. 1. Mimořádné volby vedoucího sekce NS 

 

2. 1. 1. Výsledky mimořádných voleb v sekci NS 

 

Dne 20.11.2013 jsem zveřejnil v Akualitách rozhodnutí o vyhlášení voleb a současně 

podmínky této mimořádné volby. 

Lhůta pro přihlášení se k volbě byla 18 dní. 

Do uplynutí termínu svou kandidaturu potvrdili dva kandidáti – Ing. Jan Jedlička a Bc. 

Ladislav Douša. 

Do uplynutí termínu mi oprávněnost volit prokázalo 14 klubů s celkem 185 hlasy. 

Následná lhůta pro provedení vlastní volby byla 10 dní. 

Jeden oprávněný klub hlasy ve lhůtě nezaslal, v tabulce jsou tyto hlasy uvedeny ve 

sloupci "nehlasovalo"   

Výsledek mimořádných voleb v sekci NS je následující: 

Klub počet hlasů Jedlička Douša nehlasovalo 

028 

Proboštov,Nautilus 

17 0 17 0 

079 Brandýs n. 

Labem 

28 0 28 0 



131 Jablonec, 

Admiral 

37 1 36 0 

134 Duchcov, Royal 

Dux 

9 0 0 9 

135 Kroměříž 6 0 6 0 

140 Kolín 22 0 12 10 

143 Plzeň, 

Navistudio 

1 1 0 0 

145 Ledenice 13 9 2 2 

316 Bakov n.J., 

Fregata 

9 4 4 1 

403 Třebechovice 7 7 0 0 

409 Plzeň - Letkov 6 6 0 0 

480 Morava 8 5 1 2 

511 Borovany, Maják 10 10 0 0 

535 Písek 12 0 10 2 

součty 185 43 116 26 

 

Vedoucím sekce se v souladu s volební řádem stal Bc. Ladislav Douša 

Dáno v Hodoníně dne 21.12.2013 

Ing. Vladislav Janoušek, dosluhující předseda KloM ČR   

 

2. 1. 2. Ještě k volbám v sekci NS 

Star dance ve Stínadlech? 

Žlutý špendlík v klopě. 

Losna nebo Mažňák? 

Ježek v kleci, Jan Tleskač, Tam-Tam, Rychlé šípy ... 

Ano, ano, mám na mysli jedno z klasických děl Jaroslava Foglara – 

Tajemství hlavolamu. 



Jenže … dětství je už pryč, dnes jsou z nás usedlí pánové a důstojné 

dámy, reprezentanti rodin, máme to nejzajímavější hobby neboli zálibu, 

leč dosti okecávání, jsme prostě modeláři!. 

Organizovaní. Hm … a kdo tomu bude šéfovat? 

A tak čas od času máme volby. Někdy to jde snadno a rychle, protože 

vedoucí ve funkci zůstává, popřípadě se řeší nástupce ve stylu „vem si 

to ty, já to nechcu“, takže to dělá ten, kdo je ochoten, ale stane se,  že 

někdy jsou zájemci dva. Jako tentokrát v sekci NS. 

Nejedenkrát jsem zažil, že vnitřní problémy sekce, ze začátku řekněme " 

na soutěži vyhroceně diskutované", byly nakonec řešeny neformálně, po 

sousedsku - „všichni se známe, je to naše zábava, tak se přece 

nebudeme hádat“. Nakonec proč ne, panuje-li všeobecná shoda.  

Jenže tentokrát po neformální volbě nového vedoucího sekce shoda 

nepanovala, proč -  zkoumat nebudu, nemá to smysl.  Faktem je, že o 

funkci projevili zájem dva kolegové a sekce se rozdělila na dva tábory. 

Mnohokrát  jsem si kladl otázku, co vede lidi k tomu, aby se ucházeli o 

funkci, ze které nic nemají, leda problémy, práci navíc, jsou předmětem 

kritiky těch v pozadí, co vždy přesně vědí, jak by to druzí měli dělat. O 

poskytovaných knížecích radách nemluvě. Jednoznačnou odpověď jsem 

ale nenalezl. 

Už jsem si říkal, že do únorových voleb to v klidu "doklepu". Jo, jo, 

předseda míní a sekce NS mění! Lid modelářský dožadoval se svých 

práv – práv na řádnou, formální volbu - řečeno vznešeně a já co 

oslovená autorita to právo objektivně musel uznat. 

Losna nebo Mažňák? 

Dva odlišně se projevující zájemci, dva tábory, hm … paralela …   Ve 

Stínadlech volba Velkého Vonta byla vnímána velmi vážně, jednotlivé 

ulice měly svého favorita, byly schopny proti sobě i bojovat ... 

Ještě že nežijeme ve Stínadlech! 

Své vontství mládež ve Stínadlech manifestovala žlutým špendlíkem 

zapíchnutým v klopě. I já musel v přeneseném smyslu slova  vyřešit, 

kolik ulic se voleb zúčastní, kolik Vontů bude volit 



Volba stala se vážnou věcí! Stejně jako ve Stínadlech. 

Hle! Naše velká modelářská rodina, my všichni koncesovaní sportovci, 

co spolu mluvíme a čestně mezi sebou soutěžíme (aspoň doufám) .... co 

nedůvěry při této volbě vzkypělo! Napadá mě jedno staré přísloví: "podle 

sebe soudím tebe"! Ani ve snu by mě třeba nenapadlo, že mí sportovní 

přátelé, by vykázali více členů, než kolik mají zaplaceno příspěvků! Bylo 

zde i podezření, že volili i junioři!  Nebo – porovnávat to, co vykázaly 

kluby do volby s evidenčními kartami klubů – jaká nedůvěra ke svým 

sportovním přátelům!!  

Odmítl jsem takové požadavky, odmítl jsem své sportovní přátele 

podezírat z nesportovního chování! 

Na druhou stranu – pakliže takovou věc někdo udělal pro ovlivnění 

výsledku, bude si to muset srovnat se svým svědomím, což asi problém 

nebude, ale hlavně – se svými sportovními kolegy ze sekce! 

Toto si skutečně budete muset vyřídit v sekci mezi sebou, hezky z očí do 

očí. 

Ve Stínadlech se Velkým Vontem stal Losna až po "rozjížďkách". V sekci 

NS to tentokrát bylo jednodušší –  hned v prvním kole volby s převahou 

116 hlasů proti 43 hlasům svého soka se stal  vítězem Ladislav Douša. 

Ale to už víte z našich webových stránek.  

Přeju mu, aby byl foglarovským Velkým Vontem, aby sjednotil sekci, aby 

měl málo kritiků své práce a aby se mu nedostávalo knížecích rad. Mohu 

jej ale současně i ubezpečit, že "není jeden ten, aby se zavděčil všem". 

Kritici nejen že bývají nemilosrdní, ale ve své většině i neochotní pomoci.   

A poražený protikandidát? Inu ten si bude v klidu a pohodě užívat 

soutěží, protože žádné starosti se sekcí mít nebude! Jeho sok mu bude  

- sloužit! Bude se starat, aby soutěže klapaly, aby soutěžící měli zábavu 

a relax – pokud ovšem svoji zábavu neberou tak vážně, že z toho mají 

stres!    

Do temných stínadelských uliček ale zasvítilo i slunce nechtěného 

humoru - impulzem k vyhlášení mimořádných – vlastně mohu říci že 

řádných voleb - v sekci NS byla iniciativa klubů, jejichž favoritem byl 

nezvolený kandidát. V dalším pak zcela respektovali má rozhodnutí. 



Jejich chování velmi oceňuji. Naopak ti, kdož měli obavy o regulérnost 

této volby, aniž by jim vadila neregulérnost volby předchozí, jsou z klubů 

volících vítězného kandidáta. „Vaňku, to sou paradoxy!“ 

Shora uvedené obavy mne inspirovaly k úvaze, že při volbě podle 

stávajícího volebního řádu může dojít k situaci, kterou jsem nazval  "Star 

dance efekt". Mám tím na mysli odstavec 3) v § 4, kde se řeší, jak může 

volit "člen ostatní".  Při rozhodování o těžišti své činnosti, to jest, v které 

sekci se angažuje nejvíce, záleží jen a jen na poctivosti klubu.  Vnikne-li 

ovšem při hlasování potřeba „protlačit“ svého kandidáta, pak ovšem .... 

Kontrola "poctivosti" by byla velmi pracná a dle mého soudu i 

nedůstojná.  Při volbě jsem se ale střetl i s druhým extrémem  – některé 

kluby do hlasů přihlášených k volbě v sekci  odlišně od znění 1. odstavce 

§ 4 volebního řádu nezahrnuly ty členy, kteří v sekci nesoutěží.  

Ex officio nelze "členy  ostatní" stejně jako jakéhokoliv člena klubu 

vyjmout z voleb, bylo by kráceno  základní členské právo volit, zakotvené 

ve stanovách svazu. On sám se samozřejmě svého práva volby v sekci, 

kde se neangažuje, vzdát může. Je to jen a pouze otázka vztahů v klubu 

a korektního přístupu k věci. Pole neorané. 

Jádrem tohoto problému je ale nevhodnost dvoukolejnosti řízení činnosti 

ve Svazu – to jest přes kluby a současně také přes odbornosti.  

Ing.Vladislav Janoušek        

2. 3. Zprávy ze SMČR 

 Návrh finančního zajištění sportu na rok 2014 je v podstatě 

obdobný jako v letošním roce. 

 Na MČR žáků 24.000,- na oblastní kola 1.500,- 

 Na mistrovské soutěže lodní 72.000,- 

 Na repre výjezdy : MS FSR V  36.000,- 

     MS S  10,000,- 

     ME NS 26,000,- 

Jestli dojde k nějakému navýšení, a ještě tak vysokého,  jako bylo ve 

dvou minulých letech není známo.  



2. 4. Konference KLoM ČR 

Konference Klubu lodních modelářů ČR 2014 
Informace o konferenci Klubu lodních modelářů, která se uskuteční  
.Podle zápisu ze zasedání předsednictva SMČR  z  05. 12. 2013 se 

po čtyřletém volebním období uskuteční opět konference odborností, 
které zhodnotí činnost za uplynulé volební období a zvolí nového 
předsedu (nebo potvrdí stávajícího) odbornosti. 
Konference potvrdí členy předsednictva, které tvoří 6 vedoucích sekcí ( 

C, FSR, M, NS a S podle Navigy a E+ práce s mládeží), kteří byli 

zvoleni nebo potvrzeni v sekcích a zvolí předsedu. 

Místo konání : Hradec Králové, zasedací místnost  sportovní haly TJ 
Slávie, 

 V. Nejedlého 1216, Hradec Králové. 

Datum konání: sobota 15. 02. 2014 – prezentace 9:00 až 9:45 

 Na předsedy jednotlivých klubů byla rozeslána tato zpráva a 
návratka na nahlášení jednotlivých delegátů.   

 Přiloženou návratku vyplní předseda klubu a zašle do 20. ledna 
2014 sekretáři Jiřímu Lejskovi elektronickou nebo běžnou poštou. Klíč 
pro účast delegátů je kluby s 2 – 15 členy 1 delegát, nad 15 členů 2 
delegáti + stávající funkcionářiKLoM ČR. Celkem 70 osob.  

 Na základě této návratky obdrží jednotliví delegáti (musí být starší 
18 let), očíslovaný delegační lístek, s kterým se dostaví k prezentaci 
konference (lístek obdrží poštou, nebo elektronickou poštou dle údajů 
uvedených v návratce). Pro platnost v hlasování bude při prezentaci 
provedena kontrola členských průkazů s vylepenou známkou na rok 
2014. 

Za správnost : J. Lejsek 

 

2. 5. Kalendář soutěží na rok 2014 

 

 Kalendář soutěží byl zpracován dle nahlášení jednotlivými kluby a 

vyvěšen na webové stránky KLoM ČR. 

 Doplněn bude po upřesnění soutěží Naviga a pro sekci S o 

mistrovské soutěže ISAF v začátku následujícího roku 

2. 6. Společenská kronika 



 
07. 12. - Bohuslav  Karban – Navi studio Plzeň – 55 let 

Bohouš - neúnavný a jediný český lodní modelář specializovaný na 

stavbu maket lodí  do všelikých skleněných baněk - jedno zda lahví či 

baněk žárovkových. Jeho basička obsahující velké množství různě 

pokřivených pinzet po večerech nezahálí a pomocí nich a kapky lepidla 

šikovně dílek po dílku předpřipravené mini maketky lodě úzkým hrdlem 

vsouvá do baňky, až se v ní objeví celá loď. Zajímavá třída C5. 

 Tak do dalších modelářských let netřesoucí se ruce radost z té 

minipráce, zdraví  a spokojenost do dalších let.  

         

09. 12. – František Chmelka – MK Slezko – 70 let 

 Františka pamatuji ještě v kdysi velice známém klubu v Českém 

Těšíně kde do modelařiny zasvěcoval i své dcerky – tehdy to byla třída 

EX500 a Ž. sám stavěl především makety. Ale když už byl v důchodu jen 

tak, jako dobrý modelář si občas zaskočil do daleké ciziny za 

kamarádem a vylaminoval mu tam řadů listů vrtulí větrných elektráren. 

Doma v té době se vrhl na vznikající třídu NSS – maketových plachetnic 

a této lásce se věnuje dodnes a úspěšně. 

 Franto, ať se nadále daří v modelařině i běžném životě! 

 

09. 12. – Pavel Vejvoda – KLoM Moravské Budějovice – 55 let 

 Dunivý zvuk modelářských silných motorů o obsahu 15 ccm a 

nelítostné boje dvanácti současně se řítících modelů na trati závodů FSR 

V-15 – to je radost, napětí, zručnost v ovládání modelu – prostě 

adrenalinový sport lodního modelářství. Tomu Pavel propadl a dosahoval 

v něm i výborných výsledků, i když v poslední době se na závodištích 

objevuje spíš sporadicky. 

 Pavle těšíme se opět na závodech na setkání, přejeme hodně 

zdraví a životní spokojenosti  

 



13. 12. - Miroslav Šmejkal – Fregata Bakov nad Jizerou – 55 let 

 Dlouholetý modelář, který se věnuje Rc maketám v klubu Brandýs 

n/Labem. Jeho účast na soutěžích vždy přispívala ke kvalitě těchto 

soutěží a doufáme, že tomu tak bude i nadále 

Hodně  zdraví, spokojenosti v soukromém životě a hlavně i dostaek 

elánu a času na modelařinu ! 

 

24. 12. – Ladislav Hanuška – Nautilus Proboštov – 60 let 

 Nepřehlédnutelná postava klubu v Proboštově. Nejen že sám 

dobře staví makety, ale naučil to i dcerku. Společně i reprezentovali na 

MS v Rusku, kde se významně projevila i jeho jazyková vybavenost, 

kterou často služebně oživuje při pobytech na Ukrajině. Je i dobrým 

hodnotitelem maket na soutěžích C.  

Láďo tak to na Ježíška správně oslav – šedesátiny jsou fakt 

v životě jen jednou! 

Všem jubilantům jménem předsednictva  KLoM ČR – Jirka Lejsek 

 

 

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 sezóny 2013 lodních modelářů kategorie C 

 V této kategorii se letos konaly u nás dvě soutěže. Mistrovství ČR 

ve Vysokém Mýtě ve dnech 14. – 16. 06. 2013 a mezinárodní soutěž 

spojená s výstavou v Jablonci nad Nisou ve dnech 20. – 23. 09. 2013. 

Obě soutěže byly poměrně hojně zastoupeny, některé nebo spíše 

většina modelů byla vidět na obou akcích, což jim však neubralo na 

atraktivitě. 

 Počty modelářů v posledních letech zůstávají na přibližně stejných 

počtech, jsou však zde vidět i nové tváře. Myslím si, že modely kategorie 



C se budou v příštích letech víc ubírat k plastikovým stavebnicím (C6) a 

možná i ke kartonovým (C7) z důvodů větší dostupnosti a obliby. Tento 

trend potvrzují i výše zmíněné soutěže. 

Obě akce hodnotím jako velmi vydařené, za což patří dík především 

jejich organizátorům. 

Jiří Válek, vedoucí sekce C 

3. 1. 2.  Rezignace vedoucího sekce 

 Na posledním zasedání předsednictva KLoM ČR oznámil Jiří 

Válek, že k termínu konference ukončí svoji činnost ve funkci vedoucího 

sekce C a že hledá za sebe náhradu. 

 

3. 2. Ze sekce FSR 

 Zatím jen čekání, kdy se z Navigy dozvíme kde a v jakém termínu 

a rozsahu bude Mistrovství světa 2014 

 

3. 3. Ze sekce M 

3. 3. 1. Zpráva o činnosti za rok 2013 v sekci M 

 Hodnocení sportovní sezóny 2013 skupiny M 

Seriálové soutěže mistrovství ČR skupiny M byly v roce 2013 pořádány a 

organizovány podle pravidel NAVIGA 2013 s  úpravou konání soutěžních jízd podle 

národních pravidel - vesměs jako dvoudenní soutěže.  

Všech pět soutěží bylo konáno v souladu s termínovým kalendářem: první, druhá a 

pátá soutěž v Náchodě, třetí v Borovanech a čtvrtá v Plzni. Soutěž v Praze - Lo23 

byla přesunuta do Náchoda, neboť na vodní nádrži Košík hnízdily v plánovaném 

termínu labutě. Lze konstatovat, že všechny seriálové soutěže byly tak jako 

v minulých letech pořadateli organizačně  

i materiálově dobře zajištěny.  

Soutěže proběhly v souladu se Sportovním řádem a bez protestů, výsledkové listiny 

byly zveřejňovány bezprostředně po skončení soutěže na internetových stránkách 

KLoM ČR,  

http://www.rcmodell.cz/ a http://www.hydrosfera.cz/.  

Ve vypsaných třídách se seriálových soutěží v roce 2013 zúčastnilo celkem 47 

závodníků (z toho 12 juniorů), kteří závodili se 132 modely. Porovnání účasti 

http://www.rcmodell.cz/
http://www.hydrosfera.cz/


v jednotlivých třídách s rokem 2012 (58 závodníků se 132 modely) je patrné 

z následující tabulky: 

  2012   2013  2013-

2012 

Třída Jun

. 

Sen. Celke

m 

Jun. Sen. Celke

m 

 

Mini ECO Standard  15 31 46 16 22 38 -8 

Mini ECO Expert 10 23 33 10 23 33 0 

ECO Standard  1 11 12 6 9 15 +3 

ECO Expert 0 14 14 0 13 13 -1 

Mono I 2 9 11 2 6 8 -3 

Hydro I 0 0 0 1 7 8 +8 

Hydro II  6 6  7 7 +1 

FSRE 1 9 10 1 7 8 -2 

Celkem 29 103 132 36 94 130 -2 

 

Polští závodníci se zúčastnili jarní soutěže v Náchodě, soutěže v  Plzni se zúčastnil 1 

závodník z Německa. V juniorských třídách byly pravidelně obsazovány třída Mini 

ECO Standard a Mini ECO Expert v ostatních třídách se nepravidelně zúčastňovali 1 

až 3 junioři, takže absolvovali své jízdy společně se seniory.  

Konečné výsledky seriálu MiČR a hodnocení skupiny M za rok 2013 byly zveřejněny 

na internetových stránkách KLoM ČR, http://www.rcmodell.cz/, 

http://www.hydrosfera.cz/ a byly zaslány sekretáři KLoM panu Lejskovi ke zveřejnění 

ve Zpravodaji. 

V roce 2013 se konalo MS Naviga skupiny M v Belgii. Nominováno bylo 5 juniorů a 

10 seniorů, 3 senioři se však z vážných důvodů nemohli MS zúčastnit. Česká 

výprava i v redukovaném složení dosáhla velmi dobré výsledky (3 zlaté – mistři 

světa, 2 stříbrné a 2 bronzové medaile). Podrobné údaje jsou uvedeny ve zprávě 

vedoucího výjezdu Ing. Zdeňka Hanzlíka. 

Mistři světa: Martin Hanzlík   Mini Eco Standard jun. 

  Jan Sršeň    Mini Eco Standard sen. 

  Zbyněk Fišer    Eco Standard sen. 

2. místo: Miroslav Miletín   Hydro II sen. 

  Z.Fišer, Z.Sršeň, L.Linhart  Mini Eco Team sen. 

3. místo: Zdeněk Bašta    Mini Eco Expert jun. 

  Martin Bartoš    Hydro I. jun. 

http://www.rcmodell.cz/
http://www.hydrosfera.cz/


4. místo: Martin Bartoš    Mini Eco Standard jun. 

  Petra Kodýtková   Mini Eco Standard sen. 

  Lukáš Linhart    FSR-E sen. 

  Š.Fišer, M.Hanzlík, Z.Bašta  Mini Eco Team jun. 

  Š.Fišer, M.Hanzlík, A.Fišer  Eco Team jun. 

  Z.Fišer, J.Procházka   Eco Team sen. 

5. místo: Lukáš Linhart    Mini Eco Standard sen. 

  M.Miletín, J.Procházka, J.Sršeň   Mini Eco Team sen. 

6. místo: Adam Fišer    Mini Eco Standard jun. 

7. místo: Štěpán Fišer    Mini Eco Standard jun. 

  Miroslav Miletín   Mini Eco Standard sen. 

  Zbyněk Fišer    Mini Eco Expert sen. 

  Štěpán Fišer    Eco Expert jun. 

  Zbyněk Fišer    FSR-E sen. 

9. místo: Zdeněk Bašta    Mini Eco Standard jun. 

  Zdeněk Sršeň    Mini Eco Standard sen. 

  Zbyněk Fišer    Hydro I. sen. 

10. místo: Martin Hanzlík   Eco Standard jun. 

  Zbyněk Fišer    Mono I. sen. 

Při poslední soutěži seriálu MiČR 2013 skupiny M, konané v Náchodě, byly na 

žádost nového vedoucího sekce M Navigy Rafaela Cysowského projednány návrhy 

na změnu pravidel Naviga M předkládané Českou Republikou. Zápis z jednání je 

přiložen. 

V sobotu 28. 9. se v Plzni konala veřejná soutěž (Lo 72). Po skončení soutěže bylo 

provedeno vyhodnocení seriálu Mistrovství České Republiky skupiny M za rok 2013 

v salonku restaurace ATC Bolevák Lake. Setkání modelářů se zúčastnilo celkem 19 

závodníků a funkcionářů. Je škoda, že na závěrečnou soutěž a zároveň vyhlášení 

nepřijelo více soutěžících, kteří se standardně seriálu MiČR aktivně zúčastňovali, ale 

na druhou stranu termín soutěže byl posunut na pozdější termín a vzhledem k 

nestabilitě počasí patřící k této době a rovněž k únavě modelářů po dlouhé sezóně to 

bylo očekávatelné. 

Vedoucí skupiny M předal úspěšným závodníkům, členům SMČR, kteří se umístili na 

prvních třech místech v celkovém hodnocení jednotlivých tříd diplomy a poháry.  



V průběhu jednání oznámil vedoucí sekce M Ing. Ivan Kneys, že nebude kandidovat 

do dalšího funkčního období, v klubech by měla proběhnout volba nového 

vedoucího. 

Vzhledem k problémům s vodou v Praze (hnízdění labutí) a v Plzni (konání podzimní 

veřejné soutěže znemožňuje vodní porost na hladině Boleveckého rybníka) byly 

dohodnuty předběžně termíny soutěží s tím, že v případě nemožnosti pořádat 

některou soutěž v termínu bude provedena záměna pořadatele. Nově bude do 

seriálu Mi ČR 2014 zařazena soutěž v Třešti. 

Návrh termínů, předložil vedoucí skupiny M sekretáři KLoM ČR panu Lejskovi 

k informaci  

s tím, že přihlášky zašlou vedoucí pořadatelských klubů na předepsaném formuláři:  

Soutěž Pořadatel Termín Místo 

1. soutěž KLoM  Náchod 3. – 4. 5. 2013 Rybník Podborný, 

Náchod 

2. soutěž KLoM Maják 

Borovany 

7. - 8. 6. 2014 Rybník Pražan, 

Borovany 

3. soutěž KLoM Plzeň 28. – 29. 6. 

2014 

ATC Bolevák Lake 

4. soutěž KLoM Třešť 30. – 31.8. 

2014 

Vodní nádrž Sedlejov 

5. soutěž KLoM Praha 4 6. – 7. 9. 2014 Nádrž Košík, Praha 

Veřejná soutěž, 

Vyhodnocení 

seriálu 

KLoM Praha 4 20. 9.2013 Nádrž Košík, Praha 

Soustředění talentované mládeže 27. – 29. 6. 

2014 

ATC Bolevák Lake 

 

V průběhu další diskuse, která následovala po předání cen a projednání termínů byla 

projednávána organizace soutěží v roce 2014. 

Po skončení oficiální části následovala volná zábava, výměna zkušeností a informací 

mezi účastníky závěrečného hodnocení. 

Pro sezónu 2014 budou do sportovního řádu a do seriálu MiČR skupiny M zařazeny 

následující třídy: 

- Mini ECO Standard, soutěžní pravidla Naviga. 

- Mini ECO Expert, soutěžní pravidla Naviga. 

- ECO Standard, soutěžní pravidla Naviga. 



- ECO Expert, soutěžní pravidla Naviga. 

- Mono I, soutěžní pravidla Naviga. 

- Mono II, soutěžní pravidla Naviga. 

- Hydro I, soutěžní pravidla Naviga. 

- Hydro II, soutěžní pravidla Naviga. 

- FSRE, soutěžní pravidla Naviga. 

- Soutěže modelů F1E, F3E a Mini ECO team budou vypisovány na soutěžích podle 

rozhodnutí 

   pořadatelů. 

Všechny soutěže sediálu MiČR budou pořádány jako dvoudenní soutěže podle 
pravidel Naviga a Národních pravidel 2014 
V Plzni dne 8. 10. 2013 
 
Předkládá Ing. Ivan Kneys, vedoucí skupiny M 

 

3. 4. Ze sekce NS 

Zpráva o činnosti lodních modelářů sekce NS za rok 2013 

 

1. Seriál MiČR NS 2013 

Zcela v souladu se zažitými zvyklostmi se i v roce 2013 uskutečnil seriál 

mistrovství ČR sekce NS, skládající se z pěti soutěží: 

1. a 2. soutěž: 17. až 19. 5. 2013, ATC Eden Jinolice, KLoM Admiral 

Jablonec nad Nisou 

3. a 4. soutěž: 21. až 23. 6. 2013, ATC Podroužek Netolice, KLoM Maják 

Borovany 

5. soutěž + vyhodnocení: 14. až 15. 9. 2013 ATC Eden Jinolice, KLoM 

Česílko Valdice 

 

Jistě nebylo záměrem uspořádat tři soutěže na jednom místě. Šlo o 

krizové řešení situace, kdy nečekaně vypadla jiná lokalita. Pořádající 

kluby (viz výše) se svých rolí zhostily se ctí, navzdory počasí, které 

letošní akce provázelo. 

Hned úvodní dvojsoutěž byla poznamenána silným větrem, který zhatil 

soutěžní jízdy v pátek 17. 5. 2013. Časová ztrátu se podařilo nahnat 



v dalších dnech, byť to pro některé, kteří startují ve více kategoriích, 

představovalo nulovou rezervu na případné dobití akumulátorů. Druhá 

dvojsoutěž byla poznamenána tropickými vedry, ve kterých selhávala 

palubní elektronika. Závěrečná soutěž proběhla hladce za příjemného 

dozvuku léta. Počasí se zhoršilo až v neděli, kdy byly na programu jen 

neseriálové soutěže a dekorování vítězů. To se uskutečnilo pod 

střechou. Vítězové si odnášeli věcné ceny, diplomy a medaile. 

 

Meziroční bilance 

Kategorie Rok 2012 Rok 2013 Rozdíl 

F2-A junior 4 3 -1 

F2-A senior 8 12 +4 

F2-B senior 3 7 +4 

F2-C senior 4 3 -1 

F4-A junior 33 32 -1 

F4-A senior 24 25 +1 

F4-B junior 5 5 0 

F4-B senior 6 3 -3 

F4-C 
junior+senior 

7 7 
0 

F-DS 7 8 +1 

NSS-A 10 16 +6 

NSS-B+C 4 8 +4 

Celkem 115 129 +14 

 

Meziroční bilance účastníků vychází na první pohled příznivě, avšak 

musíme si uvědomit, že jde většinou o majitele plachetnic NSS, kteří 

svou účast podmiňují na vítr příznivou lokalitou, což ATC Eden splňuje 

dokonale. 

 

2. Mistrovství světa Naviga NS Kaliningrad 2013:  

Odehrávalo se ve dnech 15. až 22. 8. 2013 za účasti 8 českých 

reprezentantů v metropoli Kaliningradské oblasti, dnešní součásti Ruské 

federace. Kromě výpravy ČR své zástupce vyslalo 11 států, přičemž 

největší zastoupení mělo pořádající Rusko. To posléze sklidilo nejvíce 



nejcennějších trofejí. Podrobnější zpráva o průběhu byla zveřejněna ve 

Zpravodaji KLoM ČR 84/2013, zde jen shrnu naše výsledky: 

F2-A junior (8 modelů): 
5. Ondřej Sviták (ČR) - Monitor 

F4-A junior (13 modelů): 
8. Aneta Ferjančičová (ČR) - Eliška 
9. Ondřej Sviták (ČR) - Leader 

F4-A senior (23 modelů): 
1. Michal Ferjančič (ČR) - Xenie - mistr světa 
5. - 8. Bohuslav Ferjančič (ČR) - Edita 
12. - 14. Pavel Sviták (ČR) - Survey 

F4-B junior (6 modelů): 
6. Aneta Ferjančičová (ČR) - Banckert 

NSS-A senior (10 modelů): 
8. Marcela Uherková (ČR) - Trigger II 

NSS-B senior (7 modelů): 
7. Ladislav Douša (ČR) - Benjamin W. Latham 

NSS-C senior (2 modely): 
1. František Chmelka (ČR) - Flying Lateen 
 
Ačkoli přípravu reprezentačního výjezdu zkomplikovalo úmrtí Alexandera 
Krutika, hlavního pořadatele, nakonec vše proběhlo zdárně k plné 
spokojenosti našich reprezentantů. Je však nutné zmínit, že řada těch, 
kteří by ČR mohli reprezentovat, svého práva, i díky počátečním 
zmatkům s organizací výjezdu, nevyužila. 
3. Evropský pohár Naviga NSS Kristýna 2013: 
Dovolím si vyzdvihnout pořadatelské aktivity KLoM Admiral Jablonec nad 
Nisou, jenž za sekci NS pravidelně pořádá jedinou mezinárodní soutěž 
sekce NS na našem území. Tato akce je zaměřena na úzký okruh 
majitelů modelů plachetnic NSS. Ve dnech 2. až 5. 5. 2013 se to na 
nádrži Kristýna u Hrádku nad Nisou hemžilo (nejen) bílými plachtami. 
Oproti předcházejícím ročníkům klesl počet startujících států na tři (ČR, 
Polsko, Rusko), což je určitě škoda. Němečtí a slovenští lodní modeláři 
by jistě zasáhli do děje. 
4. Veřejné soutěže NS 2013: 
V průběhu roku proběhlo 19 dalších soutěží, na kterých se soutěžilo 
v některé z kategorií sekce NS, přičemž nejvíce byly zastoupeny akce 
kategorií F4 a NSS. Majitelé F2 a F-DS měli příležitost k soutěžnímu 
vyžití menší.  
5. Volby vedoucího sekce NS: 



Zprvu se zdálo, že půjde jen o formalitu, kdy si kluby podle volebního 
systému vyberou vhodného nástupce za Jiřího Špinara, DiS., který 
oznámil, že se o funkci již ucházet nehodlá. Ačkoli celý proces mohl 
proběhnout bez sebemenšího problému jako v jiných sekcích, chyby, 
které se v organizaci voleb v sekci NS nashromáždily, způsobily, že 
v těchto dnech probíhají volby nové. 
 
Nejdříve po 20. 12. 2013 bude jasno, kdo sekci NS v dalším volebním 
období povede.  
 
V Písku dne 12. 12. 2013 

Bc. Ladislav Douša, vedoucí sekce NS 
 

3. 5. Ze sekce S 

3. 5. 1. Zpráva o činnosti za rok 2013  

V této sezóně se konalo mistrovství světa kterého se naši závodníci zúčastnili.viz 
samostatná zpráva. Z významných zahraničních soutěží se naši závodníci zúčastnili 
evropského seriálu soutěže EUROPA CUP a otevřeném mistrovství Holandska.  
Celkové umístění našich nejlepších závodníků v Europa Cupu Petra Nehery a Pavla  
Novotného je výsledkem dokonalé přípravy a tréninku na mezinárodních závodech. 
Celkově lze pro stávající kategorie M, E  konstatovat stagnující stav závodníků bez 
nárůstu počtu aktivních závodníku. 
V této sezóně se jel také seriál Micro Magic. Tato kategorie je podstatně dostupnější 
široké veřejnosti mimo jiné třeba i proto že jsou pro ni lehce dostupná jednoznačná 
pravidla. V seriálu se celkem objevilo 30 závodníků. Tato kategorii přesně splňuje to 
pro co je určena. Příliv nových závodníků s rc plachetnicemi.  
V letošním roce se podařilo vyřídit členství v mezinárodní organizaci ISAF kde část 
závodníků přechází pod tuto organizaci. V současné době je již plně dokončen 
přijímací proces a čeká se pouze na vyřízení žádostí na českém svazu jachtingu. 
Toto je velkým příslibem oproštění se od organizace Naviga. 
 
V sezóně 2013 se v kategorii M se zúčastnilo 6 závodníků, v E se zúčastnilo 8 
závodníků a v kategorii Micro Magic 30 závodníků 
  
Vedoucí sekce S 
Pavel Novotný 
 

3. 5. 2. Samostatná zpráva o MS v Polsku 

 

Mistrovství světa v Polsku se zůčastnilo za českou republiku pouze 3členné družstvo 
ve složení Aleš Pokorny, Martin Kohlíček a Jaroslav Krouman. Naši nejlepší 
reprezentanti Pavel Novotny a Petr Nehera se neúčastnili. Pavel Novotný se nemohl 
zůčastnit z vážných rodinných důvodů a Petr Nehera to odmítl po zkušenostech z 
předešlého roku. Bohužel celkem oprávněně. Pořadatel zvolil naprosto nevhodné 
místo na konání takto významných závodů. Vodní plocha bylo kompletně prorostla 



travou a vodní řasou. Celý závod byl tedy hlavně loterie kdo nachytá nejméně trávy. 
Naprosto běžná byla situace kdy vedoucí závodník v rozjíždce 20m před cílem chytil 
trs trávy větší než ostatní a skončil na posledním místě. Naprosto běžně se stávalo 
že všíchni závodníci v rozjíždce dojeli s různě velkou trávou nebo řasou na kýlu. 
Jejich pořadí v cíly pak bylo spíš pořadím dle velikosti trávy. Vrcholem všeho bylo 
velmi prapodivné rozhodování rozhodčích a některých členů jury. Jednoduše řečeno 
nebyli úplně nestraní...  
Toto mistrovství nas opět utvrdilo v tom že přestup k ISAFU misto Navigy je cesta 
správným směrem. 
 
Pavel Novotny 
vedouci Sekce S 
 

 

 

 

 


