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1. Úvodník

Vážení modeláři
Je tu podzim, všechny výsledky jsou známé. A brzy se přestěhujeme
do tepla dílen a budeme místo soutěžení se opět připravovat sezónu další.
Chci touto formou všem medailistům a ostatním reprezentantům poděkovat
za jejich vystoupení na MS Naviga 2015. Současně i všem organizátorům
soutěží, rozhodčím a řadovým soutěžícím děkuji za jejich aktivitu.
Často při sestavování reprezentačních družstev dochází k potížím.
Podmínkou pro reprezentaci SMČR a následně České republiky je nutná
účast mistrovství ČR a samotné umístění a je velká škoda, že někteří dobří
modeláři nemají zájem o reprezentaci.
Domnívám se, že je potřeba reprezentační družstva sestavit pro každý
rok poskytnout reprezentantům větší podporu během celého období a to
pokud možno morální a materiální.
A pak snad bude reprezentace ctí a ne jen výletem.
Bohužel také v sekci EX je špatná situace v letošním roce nepořádali
soutěž mistrovství ČR, což je v naší sportovní organizaci jedním z pilířů
činnosti v návaznosti na čerpání finančních prostředků. Doufám,že se do
budoucna situace změní a nebude nutné řešit samostatnost sekce EX.
K tématu přeregistrace klubů na pobočné spolky nemám žádnou
informaci.
Aktuální informace budou zveřejněny na webu SMČR.
Luděk Mátl

4
2. Organizační zprávy
2. 1. Zprávy z Navigy
Naviga bude mít generální zasedání 7. 10. 2015. Zpráva bude v příštím čísle.
2. 2. Zprávy ze SMČR
Schůze předsednictva KLoM ČR se uskuteční 31. 10. 2015
2. 3. Kalendář soutěží 2016 – přihlášení soutěží a soustředění mládeže sekcí –
formulář

Přihlášky soutěží lodních modelářů na rok 2016
Na druhé straně tohoto dokumentu jr formulář pro přihlášení soutěží jednotlivých
modelářských klubů na soutěžní sezónu 2016.
Přihlašují se soutěže těchto typů :
1. Mezinárodní soutěže pořádané českými kluby lodních modelářů
2. Samostatná mistrovství ČR ( jednorázová)
3. Mistrovské soutěže seriálově pořádané jednotlivými sekcemi
4. Mistrovství ČR mládeže do 18 let (smíšené z různých sekcí)
5. Nemistrovské (veřejné) soutěže, pořádané v jednotlivých sekcích
6. Soustředění mládeže v jednotlivých sekcích ( 1-2denní)
Všichni pořadatelé těchto soutěží musí být řádnými kluby SMČR t.zn. že mají číslo
klubu SMČR a IČ).
Náborové soutěže krajského či místního charakteru, kterých se mohou zúčastnit
nečlenové SMČR se do kalendáře soutěží nenahlašují.
Bylo by dobré, kdyby vedoucí sekcír očně nahlásili kolik z nich se přihlásili jako
noví členové SMČRl
Přihlášky soutěží se na přiloženém formuláři zasílají na a
dresu tajemníka KLoM ČR
.
Jiří Lejsek, Pivoňkova 946. 517 41 Kostelec nad Orlicí
lejsek.kostelec@iol.cz

Termín přihlášení soutěží do 15. října 2015 !
Zpracovaný kalendář schválí zasedání předsesednicta koncem měsíce října
Formulář je možné si překopírovat a je rovněž ke stažení na stránkách
SMČR v souboru Tiskopisy.
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Svaz modelářů České republiky z.s.

Přihláška akcí do kalendáře soutěží na rok : 2016
Pořádající klub
Název klubu




Reg. číslo klubu

IČ model. klubu

Název klubu by měl odpovídat oficiálnímu znění registrovanému u SMČR.
Bez uvedení IČ model. klubu SMČR nebude akce zařazena do kalendáře.
Kontaktní osoba
Jméno
Jméno

Titul

Příjmení

Telefon 1






E-mail

Místo

Web

Pokud jsou u jednotlivých akcí různé kontaktní osoby, je nutné pro každou z nich vyplnit samostatný
formulář.

Evid.
číslo



Telefon 2

Ulice, číslo

Adresa
PSČ

Začátek
Den

Měsíc

Konec
Den

Přihlašované akce
Kategorie
Název

Místo (letiště)

Měsíc

Do buňky „Evid. číslo“ doplňte pořadové číslo akce v rámci přihlašujícího klubu. V centrální databázi přihlášek bud
pak akce evidována pod číslem sestaveným z čísla klubu a uvedeného pořadového čísla
U jednodenních akcí vyplňujte datum pouze ve sloupci “Začátek”.
Název by měl být krátký. Označení „Memoriál“ by mělo být až v pozvánce, případně na výsledkové listině.
razítko klubu

zašlete do 15.10. 2015
na adresu lejsek.kostelec@iol.cz

podpis
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2. 4. Společenská kronika
07. 08. Stanislav Jíša, KLoM Plzeň-Letkov – 60 let
Stanislav Jíša je zakládajícím členem tohoto klubu A oslava byla vskutku
modelářská neboť hned v sobotu 8. srpna na domácí vodě v Letkově spolu se synem
Petrem uspořádali další ročník oblíbené soutěže lodních maket.
Přeji do dalších let mnoho elánu a soutěžních úspěchů a těšíme se na nové
kousky z jeho loděnice
Bc.Ladislav Douša
11. 08. Jaroslav Krouman, KLoM Kolín – 60 let
Jeden z dlouholetých členů klubu Kolín a stálý soutěžící i reprezentant v sekci
plachetnic S. Současně i vždy obětavý spolupořadatel soutěží plachetnic, jak
národních, tak i mezinárodních, které klub pořádál.
Do dalších let hlavně zdraví a stálý zájem o dění v modelářském sportu.
J. Lejsek
06. 09. Zdena Hobláková, KLoM Podivín – 60 let
Se svým manželem odvedla velký kus práce ve výchově mladých lodních
modelářů. Byla jedním z tahounů velmi pěkného MČR žáků, který uspořádali
v Podivíně. Zúčastňovala se i jako instruktorka a velmi dobrá rozhodčí také týden ních
soustředění mladých nadějí.
Do dalších let hlavně hodně zdraví a osobní pohodu
J. Lejsek
07. 09. Miloš Vaňouch, Rcmodel club Praha 4 – 60 let
Velice dobrý modelář sekce M, reprezentant a navíc i majitel modelářské
prodejny v Praze. Tomu se modelářství stalo skutečnou náplní jeho života.
Tak přání dalších modelářských úspěchů a samozřejmě i dobré zdraví do dalších
let.
J. Lejsek
22. 09. Jiří Špinar, Dis., KLoM Třebechovice pod Orebem – 75 let
Úřadující Mistr ČR ve třídě parníků F-DS a to již od doby, kam sahá moje krátká
paměť.
Přeji do dalších let mnoho elánu a soutěžních úspěchů a těšíme se na
nové kousky z jeho loděnice
Bc.Ladislav Douša
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13. 10. Ing. Lubomír Boček, KLoM Třešť – 60 let
Stále jako neúnavný mladík velký organizátor soutěží sekcí M a všech
mládežnických tříd. Organizátor několika MČR pro mládež a poctivý instruktor mladých
modelářů v Třešti.
Přát zdraví je v tomto věku už skoro povinností ale hlavně přání aby si udržel
svůj elán do pořádání soutěží.
J. Lejsek
25. 10. Viliam Hoblák, KLoM Podivín – 60 let
Dlouholetý předseda klubu v Podivíně, instruktor mládeže, rozhodčí a společně
se ženou i organizátor všech soutěží v Podivíně pořádaných. Bez nadsázky se nechá
říci, že je jednou z osobností lodního modelářství na Moravě.
Tak hodně zdraví, rodinnou pohodu a stále se zajímat o dění modelářské
J. Lejsek

2. 5. Trocha historie - nikoho nezabije - 3. část
Ze vzpomínek Aloise Drahokoupila z KLM Turnov.
O začátcích radiem řízených modelech do časopisu Letecký modelář napsal
liberecký modelář pan Rákosník. Chtěli jsme začít s rc modelem leteckým, ale
k našemu štěstí nás zlákala naše přehrada a tak jsme postavili 80cm dlouhý motorový
člun. Radiovou soupravu pro pásmo 27,12 MHz, jsme si postavili sami. Přijímač byl
umístěn na přední části paluby a ve střední části trupu byl spalovací motorek NV 2,1.
Převod na šroub v poměru 1 : 2 gumovou řemenicí a kormidlo ovládáno vybavovačem
s elektromotorkem. Toto potvrdil i další liberecký modelář Jindřich Novák.
Závěrem pan Rákosník vzkázal : Když rádio tak nejdřív do lodi a pak se uvidí
zda i do éra !
Letecký modelář uvádí i řadu příspěvků o nemožnosti nákupu modelářského
materiálu. Z Brna se takto ozval pan Dostál a až z Košic i pan Lendvaj. Redakce se
této záležitosti začíná zabývat a předává je k řešení ředitelství obchodních organizací.
Kraj Praha oznamuje, že ještě v roce 1959 se uskuteční pod vedením p. Vlka 4
soutěže lodních modelářů a jedna z nich bude pod vedením pana Vorlíčka v Brandýse
n/L.
V Mnichovicích se objevuje další velice schopný modelář elektrotechnik pan
Šubrt, který představuje maketu francouzského křížníku Dunkerque z roku 1942.
Krásný model v měřítku 1 : 150 postavený v letech 157-59.
Neusínají ani modeláři, kteří se věnují upoutaným lodním člunům. Trio pražský
Jiří Baitler a brandýští Vorlíček a Dvořák, vymýšlejí jak zakotvit pylon, kolem kterého
modely krouží, nejen na klidné vodě, ale i na hladině řek.
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Prvním pokusem byl dřevěný kříž s trubkou upevněný na nafouknuté
automobilové duši a ke dnu kotven velkými balvany. Přesto se často stávalo, že
takovýto pylon coural v pravidelných kruzích jak si jej modely při rychlosti kolem 100km
při kroužení přitahovaly. Pak už to byl trojhranný pylon z lešenářských trubek, který šel
prvně zakotvit ke dnu.
Takový a asi jediný pevně zakotvený pylon byl instalován v Turnově přímo
uprostřed řeky Jizery, blízko tzv. „velkého mostu“. Ten se při trénincích a i soutěžích
stal jakousi přirozenou galerií pro diváky, kteří se na chvilku pozastavili. Když však byl
nastartován a spuštěn model s tryskovým pulzačním motorem, který vyráběla
modelářská dílna Zdeňka Husičky z Brna (později MMVS), byl most vždy plný
zvědavců. Tento pylon byl tolerován i pracovníky „Povodí Jizery“ a řádně označený
červeným fáborkem přežil i několik povodní. Pochopitelně nikdy tam nechyběla již
zmiňovaná trojice modelářů Baitler, Vorlíček a Dvořák.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vlasta Dvořák, který se hodně věnoval výchově mladých leteckých i lodních modelářů, tak přijel na jedno
mistrovství žáků do Českého Těšína s pěticí mladých kluků, kteří jezdili tyto závody upoutaných člunů, které
byly přezdívány krásným českým slovem „košťata“. Když suverénně obsadili tři z nich medailová místa přišli
ke stolu kde večeřel Vlasta Dvořák sborem prohlásili: „Pane Dvořák my vám moc děkujeme“ a každý z nich
postavil před něj malou štamprličku rumu, které pod dohledem jednoho z pořadatelů u pultu zakoupili. V té
trojici byl i Karlík Hájků. Že výchova a předané zaujetí pro modelařinu Vlasty Dvořáka v některých zakořenilo
velice pevně je důkazem, že v letošním roce onen jmenovaný chlapec získal bronzovou medaili na MS FSR
v Görlitz ve třídě FSR-V35.
J L.

Ale vraťme se k začátkům rozvíjejícího se nového oboru lodí radiem řízených. V roce
1959 byly v v Modeláři zveřejněny první pravidla pro soutěže lodních modelářů
schválené Svazarmem. Krom Prahy a jiných částí republiky byla i silná skupina lodních
modelářů, kteří modely s radiem stavěli v Liberci. Zde byli organizováni Jindřichové
Rákosník a Novák, Jan Kubíček, Ladislav Smola, František Podaný, kteří tvořili
družstvo dobře prosperujícího LMK Liberec.
Objevují se novinky ze světa. Firma WEBRA dala na trh vodou chlazený motorek
2,5 ccm v kompletním uspořádání. Šlo o motor setvačník s kladkou a zářezem pro
natáčení motouzem a spojky z vinuté pružiny , hřídele a lodního šroubu Vše uloženo
na loži z lehké slitiny . Tehdy u této zprávy v Modeláři byla i výzva. Kdo se toho ujme
z našich českých firem vyrábějící leteckomodelářské motory ???
Poměrně velká soutěž lodních modelářů v roce 1959 se uskutečnila na Labi
v Brandýse nad Labem. Hlavním pořadatelem byl pan Jiří Vorlíček, který uvítal na
staru 45 modelářů ale také diváckou kulisu v počtu víc jak 600 diváků. Pokrok byl
zaznamenán u lodí poháněných lodním šroubem, početně větší účast byla i
plachetnic. Hydroglizéry s leteckou vrtulí a tím poměrně vysokým těžištěm měli často
problémy se startem. Nejlépe se dařilo Jar. Drahokupilovi , který modely na vodu jen
nepokládal, ale ve směru jízdy je již švihem ruky házel již s rychlostí do kluzu.
Předvedeny byli dvě již radiem řízené makety libereckých modelářů pánů Rákosníka a
Kubíčka.
Výsledky:
Plachetnice: tř. Slavia: 1. Zika, 2. Elkčner, oba z Prahy.
Tř. Mládeže: Průka, Kolín, 2. Šilhavý, Praha, Tř. X: 1. Baitler, 2. Bartoš, oba z Prahy.
Čluny s elektromotorem : 1. Rašplička ,Praha, 2. Mališ, Kolín
Radiem řízené lodě: 1. Kubíček, 2. Rákosník, oba z Liberce
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Hydroglizéry: do 2,5ccm – 1. Drahokoupil , Turnov,2. Materna , Kolín; do 5,0 ccm
: 1. Drahokoupil z Turnova 2. Horčík z Brandýsa n/L.
Čluny s lodním šroubem – do 2,5 ccm : 1. Baitler, do 5,0 ccm, Baitler, 2.
Macháček, oba Praha.
Motory Vltavan odzkoušel pan Baitler a prokázaly, že s dobrými vroubkovanými
setrvačníky pro starty řemínky či jen rukou jsou vyhovující. Ocelové hřídele vyúsťovaly
v jakémsi minizrcadle lodi, nebo několik centimetrů za lodí. Trupy modelů se stavěly
podle návrhů pana Baitlera ve větších délkách než v jiných státech (dle zpráv ze
zahraničních časopisů.
V Praze se situace zlepšila, když Národní výbor přidělil žižkovským lodním
modelářům rybníček. A tak již koncem června se zde konala první soutěž.
Bolestí nás venkovských již od zavedení kategorie rychlostních člunů s pohonem
lodním šroubem byla nemožnost sehnání kovových dílů pro tyto modely. Kdo měl
možnost si zhotovení těchto elementů vyprosit v některé z mechanických dílen,
zpravidla údržby a „na černo“ měl vyhráno. O tom, že jednou tady bude výrobní podnik
zařazený pod Svazarm, kde tyto doplňky se stanou výrobní náplní – to byly jen sny a
božská přání modelářů.
Prosazují se mladí modeláři a to jak s elektromotory tak i spalovacími. František
Šubrt mladší postavil pod vedením svého otce sportovní říční člun na Buškův motor o
obsahu 1,23 ccm, s nímž soutěžil jak v upoutaných tak volných modelech s jízdou na
cíl. To byla nejlepší propagace a mladí modeláři se mnohdy stali chloubou třídy či
školy.
A co senioři? V Ústí n/L. představil František Páska pracný model historického
korábu „Admirál“ s kterým na městské výstavě byl odměněn zápisem do knihy výstavy.
Při soutěži na žižkovském rybníčku budil pozornost zcela nestandartní glizér
Aloise Drahokoupila z Turnova na motor MVVS 2,5 s horizontální předsunutou
stabilizační plochou z duralu. S předsunutou stabilizační ploškou lze glizér zahrnout
mezi tříbodové kluzáky. Zajímavá je i konstrukce motorového pylonu ve kterém je
zabudovaná nádrž zvaná „Sladkého krmítko“, jenž slouží k zajištění plynulé dodávky
paliva. S tímto glizérem byl později na soutěži v Mnichovicích ustaven základní
národní rekord rychlostí 53 km/hod. Této rychlosti dosáhl kluzák s vrtulí 65 km/hod.
V roce 1959 naším nejúspěšnějším plachetničkářem byl ve třídě M Jiří Bartoš,
který představil model s přídavnou plachtou tzv. spinakrem což je v soutěžích
povoleno. Radiem řízený model „Wandera konstrukce ing. Hajiče vč. rc postavil
v měřítku 1 : 60 F.Šubrt. Model o délce 740 mm e poháněn dvěma elektromotory ,
které napájí 6 plochých baterií. Pro mládež připravil p. Brož člun „Pulec na motor Igla
2,4 V. Škoda že nebyl na tento model vydán plán.
Letečtí modeláři vodákům byl název soutěže na Velkém medvědím jezeře.
V Kamenných Žehrovicích, pochopitelně pod taktovkou Radka Čížka, neb
v modelářském žargonu Radek Čížek a K. Žehrovice jedno a totéž jest.
Ve světě je modelářství již značně proti nám vepředu. Jsou již mezinárodně
uznávané předpisy pro soutěže lodních modelářů. Snad nejlépe je ošetřena skupina
plachetnic.
Plachtění, tedy vlastní ježdění s plachetnicemi je až věc druhořadá.
Nejprve je zapotřebí plachetnici vyrobit v horším případě koupit. A pak se můžeme
plachtění věnovat a zúčastnit se i soutěží modelů plachetnic. Je zajímavé, že málo lidí
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u nás chápe třeba manévrování plachetnice při jízdě „proti větru“ a je to pro ně tak
trochu technickou záhadou.
Způsob stavby lodních modelů vyžaduje určitou řemeslnou zručnost, ať už
truhlářskou tak zámečnickou a především pro mládež by se o to měly starat složky
mající na starost polytechnickou výchovu mládeže.
Proto, aby se naše modelářství dále zlepšovalo je potřeba znát a a přenášet do
našeho prostředí již pravidla soutěží zavedená v zahraničí.
O jejich překlady a zavedení do praxe u nás se začíná starat sekce vodních sportů, a
odbor lodního modelářství, vedený J. Baitlerrem, s odbornou podporou Ing. Tomáška
z Kolína při jednáních. Zatím co dosud fungovalo ve spojení velké „jachtařiny“ a
modelářské se již zásadně i pro modelářské plachetničkáře oddělilo.
A opět se rozšiřuje zájem o motorové modely již řízené jednoduchými radiovými
soupravami. Z dílny pražského modeláře M. Krchňáka vyjel další říční remorkér.
Pohon obstarává elektromotor PICO z NDR, řízení je prostřednictvím přes malé relé.
Přijímač je tříelektronkový, jednokanálový, napájený z destičkové anodové baterie a
monočlánku 1,5 V. Dosah zařízení byl téměř do 1 km, což v praxi plně dostačuje.
Časopis Letecký modelář na poslední stránce č.10/59 uveřejnil snímek
tříbodového kluzáku italského modeláře Mario Alberani. Jeho tříbodový kluzák velmi
úzkého trupu, měl detonační motor umístěn na pylonu až na konci trupu. To zvýšilo
těžiště modelu, tím ale nebyla dobrá stabilita modelu při jízdě.

Dokončení výběru ze vzpomínek pana Aloise Drahokoupila z Turnova, bude v
prosincovém čísle Zpravodaje.

2. 6. Pozvánka na festival modelářských filmů
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3. Sportovní zprávy
3. 1. Ze sekce C
3. 1. 1. Timisoara Rumunsko C
V současné době je menší skupinka stavitelů neplovoucích maket na
mezinárodní soutěži Naviga v Timisoaře. Účastníci si cestovní a pobytové náklady
hradí ze svého, mají jen zapůjčené auto Fiat Ducato.
Zprávu o této soutěži přineseme v příštím čísle

3. 2. Ze sekce FSR
3. 2. 1. MS Naviga - Görlitz
Sekce FSR měla v letošním roce Mistrovství světa NAVIGY v nedalekém
dvojměstí Görlitz –Pohořelec.
Pro nás je jistě velkým úspěchem třetí místo Karla Hájka z pražského klubu, které
vybojoval v kvalitní konkurenci závodníků ( i několika minulých mistrů) ve třídě rychlých
člunů s benzinovým i motory o objemu 27 ccm.
Výsledky českých modelářů
3,5 jun.

Vaněrka Matěj

13 místo

7,5 jun

Vaněrka Matěj

4 místo

3,5 sen

Čapek Jan

16 místo

7,5 sen

Štička David
Navrátil Josef
Čapek Jan

15 sen

Štička David
Mátl Luděk

7 místo
37 místo

27 sen

Runkas Luboš
Žároský Zdeněk
Mátl Luděk

15 místo
26 místo
35 místo

35 sen

Hájek Karel
Košťál Pavel
Vaněrka Petr
Runkas Luboš

16 místo
20 místo
33 místo

3 místo
12 místo
13 místo
14 místo
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3. 3. Ze sekce M
3. 3. 1. Zpráva o MS sekce M v Kedzierzyn-kožle, Polsko
Úspěch lodních modelářů (sekce M) na Mistrovství Světa v Polském Kędzierzyn-Koźle

Letos v srpnu (21.-29.8.2015) se vypravili lodní modeláři sekce M (rádiem řízené
modely s elektromotorem případně spalovacím motorem) na mistrovství světa
v polském Kędzierzyn-Koźle. Světového šampionátu se zúčastnilo celkem 17 zemí,
kromě hojné účasti evropských zemí se zúčastnila také početná čínská výprava a
zástupce z Hong-Kongu a zástupce z Thaiska (ale narozen v Německu). Na start se
postavilo celkem 62 juniorů (do 18 let) a 137 seniorů. Celkem bylo ke startu přihlášeno
536 modelů.
Závodilo se dohromady ve 20 třídách, což ve výsledku znamená, že se bojuje o 60 míst na
stupních vítězů. České depo bylo složeno z 6 stanů (6x9 metrů) a naše výprava se řadila
k těm početnějším.
A jak to všechno probíhalo? V Kędzierzyn-Koźle se pravidelně konají závody mistrovství
Polska, konal se tu pohár čtyř národů i pohár Evropy. Mnoho českých reprezentantů zde
tedy nebylo poprvé. Pro účely mistrovství světa organizátoři museli areál ještě trochu
poupravit – přibylo zpevnění příjezdové komunikace a rozšíření parkoviště, byl navýšen
prostor pro kempování a byl zpřístupněn druhý rybník (ještě nedávno zarostlý rákosem).
Občerstvení na místě bylo zajištěno formou bufetu, dal se objednat i oběd na další den,
případně navštívit nedalekou restauraci nebo fast-food v obchodním centru v blízkosti
závodiště.
Ve čtvrtek odpoledne začali členové české reprezentace postupně přijíždět do areálu.
Přejímka modelů proběhla bez vážných problémů. Česká reprezentace zaregistrovala
celkem 14 juniorských modelů, 42 seniorských modelů a 9 týmů (do závodu družstev).
V pátek dopoledne jsme dokončili registraci posledních modelů a odpoledne už nás čekal
zahajovací ceremoniál v nedalekém obchodním centru. Slavnostní průvod byl zakončen
salvou z pušek, v prostorách obchodního centra byli přivítáni všichni účastníci a
mistrovství
bylo
zahájeno.
Kvalifikační rozjížďky se
Brno
1
jely od Bučovice
soboty 22.8. do pátku
1
28.8.,
předběžný
časový
České Budějovice
1
program jsme dostali při
HK
2
3
registraci. Každý večer
Náchod
3
nebo
brzy ráno byl pak
k dispozici
přesnější
Praha
3
5
časový Třešť
harmonogram
1
jednotlivých rozjížděk
Celkem
5 15
dle
rozlosování.
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Každý model je vybaven tzv. transpondérem (čip), při průjezdu modelu pod snímací
„smyčkou“ je závodníkovi připočteno další kolo. Online průběh jednotlivých rozjížděk
mohli sledovat diváci a závodníci na monitoru vedle startoviště. Díky použití těchto
moderních technologií mohli závodníci i diváci sledovat detailní průběh kvalifikačních i
finálových jízd i z pohodlí domova na internetových stránkách. Další „vychytávkou“ byla
kamera, která snímala vodní hladinu, takže kdokoliv, kdo se připojil na lokální síť mohl
pomocí svého mobilního zařízení sledovat průběh závodu i ze svého depa.
Ve čtvrtek večer se v nedaleké restauraci konal banket za hojné účasti závodníků z většiny
zúčastněných zemí. Atmosféra byla příjemná, čekalo nás výborné jídlo a pití a dokonce i
taneční parket. Ukázalo se, že i modeláři to umí pořádně roztočit.
V pátek se rozhodovalo o posledních postupech do finálových jízd (do finále postupuje 6-8
závodníků podle specifika třídy). Česká výprava nakonec úspěšně postoupila do finále s
24 modely v závodech jednotlivců a s 15 modely v závodech týmů. V sobotu v 8 hodin
ráno začaly finálové rozjížďky. Nervozita i u jinak klidných závodníků byla patrná už
z dálky, celých 7 dní jsme se snažili o postup do finále. Ve finále už jde opravdu o vše,
hlavně nic nepokazit, neudělat hloupou chybu, tady už jde o medaile!
Začalo se třídou mini ECO standard junioři a tu my v Čechách umíme, do finále se
probojovalo celkem 9 českých závodníků (5 juniorů a 4 senioři). Zadařilo se, jak nejlépe
mohlo a tak česká výprava obsadila první 3 juniorská místa (Tomáš Derner, Štěpán Fišer,
Petr Hošek). Senioři potvrdili dobrou formu, brali zlato (Martin Hanzlík) a stříbro
(Kristýna Lukešová). Pokračovalo se ve finále mini ECO expert (zde jsme měli celkem 4
finalisty). Mistrem světa se stal junior Štěpán Fišer a v seniorech nám patří stříbro
(Zbyněk Fišer) a bronz (Jaroslav Rezek). Další finálová jízda patřila třídě ECO standard
zde jsme měli 3 finalisty, na stříbrnou medaili dosáhl pouze senior Jan Procházka z Třeště.
Třída ECO expert bohužel letos neskončila medailovým úspěchem, finalisti Štěpán a
Zbyněk Fišerovi nakonec na medaile nedosáhli. Nedařilo se ani ve třídách mini Hydro, kde
Mirek Miletín skončil čtvrtý, ani Hydro 1, kde jsme bohužel ve finále neměli žádného
zástupce. Mirek Miletín si ovšem spravil chuť ve třídě Hydro 2, ze které si odvezl
stříbrnou medaili. Jarda Rezek se probojoval do finálových jízd se svým mono 1, nakonec
mu ale patřilo až páté místo. Ve třídě FSR E jsme měli hned 3 nadějné finalisty, nakonec
ale obsadili všechny 3 nemedailové pozice (finále se jede v 6 lidech).
Jako poslední finálové jízdy se jeli divácky zajímavé týmové závody (délka závodu je 18
minut, jedou společně 2-3 závodníci s maximálně 3 modely). V ECO týmech bohužel ani
jeden ze dvou nasazených týmu medaile neobdržel. Zato v mini ECO týmech jsme medailí
odvezli celkem devět (3x3). Juniorský tým ve složení Adam a Štěpán Fišerovi a Petr Hošek
nakonec získal bronz. V seniorech oba týmy, které postoupili do finále dosáhli na medaile.
Zlato patří týmu z Prahy (Zbyněk Fišer, Jaroslav Rezek, Vratislav Švorčík) a stříbro putuje
do Náchoda (Zdenka Dostálová, Lukáš Linhart, Jan Sršeň).
Letos jsem poprvé jela nejen jako závodník, ale i jako vedoucí české výpravy. Musím
uznat, že to bylo náročnější, ale také zajímavější. Závěrem bych chtěla všem závodníků
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poděkovat za účast, finalistům poblahopřát k postupu mezi nejlepší závodníky světa a
medailistům blahopřát k získání tak cenných medailí. Celkem naši výpravu na letošním
šampionátu považuji za úspěšnou, protože jsme vystoupali třináctkrát na stupně vítězů,
česká hymna pro mistra světa zazněla čtyřikrát a závodníci si domů přivezli celkem 19
medailí. Jen tak dál modeláři, příští rok nás nejspíš čeká mistrovství Evropy v Maďarsku a
zima bude, jako obvykle, krátká.
Podrobné výsledky a informace naleznete na webu www.sekcem.cz
Zdenka Dostálová, vedoucí sekce M (Klub Lodních Modelářů ČR)
Věk
JU
N
JU
N
JU
N
JU
N
JU
N
SEN
SEN
SEN
SEN
SEN
SEN
SEN
SEN
SEN
SEN
SEN
SEN
SEN
SEN
SEN

Jméno
Tomas DERNER

Klub
HK

medaile
1. mini ECO standard

medaile

medaile

Adam FISER

Praha

3. mini TEAM

Stepan FISER

Praha

2. mini ECO standard 1.mini ECO expert 3. mini TEAM

Petr HOSEK

Praha

3. mini ECO standard 3. mini TEAM

Jan SKOPAL

HK

Martin BARTOS
Zdenek BASTA
Tomas BUBENIK
Zdenka DOSTALOVA
Josef DVORAK
Zbynek FISER
Michal FOLTYN
Martin HANZLIK
Lukas LINHART
Kristina LUKESOVA
Miroslav MILETIN
Jan PROCHAZKA
Jaroslav REZEK
Jan SRSEN
Vratislav SVORCIK

HK
Bučovice
Praha
Náchod
Praha
Praha
Brno
ČB
Náchod
HK
HK
Třešť
Praha
Náchod
Praha

2. mini TEAM
2. mini ECO expert

1. mini TEAM

1. mini ECO standard
2. mini TEAM
2. mini ECO standard
2. Hydro 2
3. ECO standard
3. mini ECO expert
1. mini TEAM
2. mini TEAM
1. mini TEAM

3. 4. Ze sekce NS
Vedoucí sekce NS zaslal ke zveřejnění svoji zprávu o mistrovství a současně i chronologicky
řazenou zprávu Stanislava Jakeše
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3. 4. 1. Zpráva vedoucího sekce NS o výjezdu na MS Naviga NS v Bánku

Mistrovství světa lodních maket NS v Bánku 2015
Po ruském Kalingradu převzal pořadatelskou štafetu maďarský Bánk. Ve dnech 6. až 14. července 2015 se
tak lodní modeláři po 4 letech v rámci mistrovství světa lodních maket NS vrátili na stejné místo. Česká
reprezentační výprava nakonec čítala 36 modelářů, kteří přivezli 48 modelů:
5x F2A Junior
5x F2A Senior
1x F2B Junior
1x F2B Senior
5x F4A Junior
6x F4A Senior
4x F4B Junior
3x F4B Senior
3x F4C Junior
3x F4C Senior
4x F-DS Senior
1x NSS-A Junior
1x NSS-A Senior
2x NSS-B Senior
3x NSS-C Senior
1x NSS-D Senior
Naše výprava patřila k těm početnějším. Pořadatelé celkem napočítali okolo 200 modelářů s 350 modely.
Kromě České republiky a pořádajícího Maďarska se zapojily: Bělorusko, Bulharsko, Čína, Dánsko, Francie,
Kazachstán, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Švýcarsko a Ukrajina. Celkem 15 států, což je
o jeden více než v Kaliningradu 2013.
Až na jméno hlavního rozhodčího, kterým byl úřadující vedoucí sekce NS Hans-Jürgen Borchers, pořadatelé
personální obsazení jednotlivých startovišť a bodovacích komisí v předstihu nezveřejnili. Až na místě jsme tedy
zjistili, že z českých luhů a hájů mezinárodních rozhodčích byl podobně jako vloni při mistrovství Evropy
povolán pouze Ladislav Hanuška k plachetnicím NSS. S ohledem na námi přihlášený počet modelů, jakož
i počet českých mezinárodních rozhodčích s oprávněním pro sekci NS, se mi to zdá trochu málo.
Pondělí 6. července bylo vyhrazeno tréninkům a registraci národních družstev. Jelikož většina české
reprezentace vyrazila na cestu až ráno a některým po cestě na D1 zbourali před nosem most, přišli jsme na řadu
až v závěru odpoledne po odbavení početné ruské delegace. Zaregistrování 48 modelů chvilku trvá, a
tak po hodině vycházím ven s doklady o zaplacení startovného a pokut za změny, jelikož devět jedinců
do přihlášek napsalo jiné údaje než do technických průkazů modelů.
Slavnostní zahájení proběhlo přímo u vody v úterý 7. července, krátce poté se do práce pustily bodovací
komise, na startovišti F4 byly odjety první jízdy F4A a na informační nástěnce vyvěšeny první změny
harmonogramu. Ten se měnil ještě několikrát. Prakticky nemělo význam plánovat svůj program na více než den
dopředu.
Ve čtvrtek 9. července večer dochází k zasedání NAVIGA sekce NS, při které je na další dva roky ve své
funkci potvrzen Hans-Jürgen Borchers a kde polští zástupci oznamují záměr uspořádat mistrovství světa 2017
v polské Ornetě. Dále dochází k přijetí dílčí změny pravidel a oznámení o nově vznikající třídě F2S pro funkční
modely ponorek.
Vraťme se k soutěžnímu klání.
Naplno jsme obsadili třídu F4A. Však Michal Ferjančič přijel obhajovat dva roky starý titul! To pochopitelně
motivovalo i naše juniory, kteří předvedli strhující výkon. Po základních třech kolech se Tomáš Jakeš a Ondřej
Sviták se samými stovkami dělili s polským juniorem Adamem Bogdonem o stupně vítězů. Mistr světa však
může být než jeden, a tak pátečního rána dochází k rozjížďkám. Současně začíná statické hodnocení modelů
parníků F-DS, kde se cítím být užitečnější.
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Ke své smůle proto nejsem přítomen u incidentu, který se během jízdy Ondřeje Svitáka z KLoM Maják
Borovany odehrál. Dle klubových kolegů vrcholovou branku projel čistě, zatímco rozhodčí v čele s HansJürgen Borchersem indikují dotyk. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího a vedoucího sekce NS není odvolání,
přesto v emočně vypjaté chvíli podáváme oficiální protest. Abych byl přesnější, protest sepisuje Jan Jedlička, já
pouze coby osoba oprávněná připojuji podpis. 20€ poplatek jde z kapsy Pavla Svitáka.
V sobotu odpoledne se proto na programu objevuje další změna, a to projednávání českého protestu, jehož
nosnou myšlenkou je kritika rozestavení rozhodčích na startovišti během rozjížděk F4A Junior. Po domluvě věc
řešíme pouze s přítomnými rozhodčími, Polskem, coby druhým zainteresovaným státem, a Dieterem
Matysikem, prezidentem Navigy. Výsledek jednání pouze potvrdil ústní verdikt, jenž zazněl před podáním
protestu: „Zamítá se.“ Polsko pak může naplno slavit juniorského mistra světa F4A, v českém táboře přetrvává
pocit křivdy.
Druhé místo pro Ondřeje Svitáka a třetí místo pro Tomáše Jakeše v F4A Junior máme černé na bílém. A jak
jsou na tom senioři? Po dvou kolech to vypadá, že do bojů výrazně zasáhne jen Jakub Janko, leč třetí kolo vše
zvrátí. Jakub Janko končí na děleném 6. až 10. místě, zato Michal Ferjančič a Pavel Jedlička se budou
s německým soutěžícím rozjíždět o třetí místo. Lepší výkon předvede Pavel Jedlička, a tak získává bronz v F4A
Senior. Michal Ferjančič se musí spokojit se čtvrtým místem. Zlato putuje do Číny a stříbro sklízí Polsko.
Toliko třídy bez stavebního hodnocení. Všude tam, kde do výsledků zasahuje bodovací komise, ustupují
výkony na vodě do pozadí, jelikož mnohdy je rozhodnuto už u stolu. Nejvíce se statické hodnocení projeví
u parníků F-DS, kde je krom maketovosti samotného modelu zkoumána též parní strojovna.
Jakožto vedoucí výpravy si hodně slibuji od Jiřího Špinara, jehož D.S. Schaarhorn je na tuzemských soutěžích
nejvíce ceněn. Bohužel byli rozhodčí v Bánku jiného názoru, a tak udělují pouze 167,33 bodů. Zato Jiří
Voráček za svou Zinnii získává 170,33 bodů. Kristina Voráčková za sesterské plavidlo obdrží 153 bodů a Pavel
Sviták za Lechales zrovna tak. Co naplat, že ze všech 20 soutěžících předvedl nejlepší jízdy. Ztrátu 37 bodů
nelze dohnat. Páté místo pro Jiřího Voráčka lze za daných okolností označit jako nejlepší možné.
V F2A Junior nám rozhodnutí bodovací komise, která za Monitor Ondřeje Svitáka uděluje 75 bodů, vyráží
dech. Ne snad proto, že by šlo o malé číslo, nýbrž při srovnání s konkurenčními modely. Tři čisté jízdy stačí
jen na deváté místo. S pátým místem končí Hercules Ondřeje Budiny. Merlin Jonáše Podrazila dvě jízdy
pro technickou závadu nedokončí a zůstává na osmém místě.
V F2A Senior je za stavbu z českých modelů nejlépe ohodnocena Alaska Jiřího Biliny 89,33 body. Přesto
na vítězný model 9 bodů ztrácí. Jízdy příliš nevyšly, a tak je z toho až 13. místo. S 11. místem jako
nejúspěšnější Čech končí Jan Vlach.
V F2B vysíláme do obou věkových tříd po jednom modelu. Jakub Janko končí s PT-109 na předposledním
místě mezi seniory, kterých startuje 17. Junior Vojtěch Jelínek si po třetí jízdě stěžuje, že mu rozhodčí připsali
dotyk s bójkou. Bohužel je v tomto případě svědků velmi málo. Protože jsme už jednou byli s protestem
na obdobný případ odmítnuti, věc končí smírem. V tomto případě pátým místem z pěti možných. Při nejlepších
možných jízdách mohl být třetí, ovšem na to se historie neptá.
F2C neobsazujeme. Při pohledu na přítomné modely by jim ty české beztak dělaly jen křoví. To je nutné si
přiznat.
V bodovaných stavebnicích F4B čeští junioři obsadili 8. až 11. místo. Medaile putují do Polska. V F4B Senior
se obstojnými jízdami na 9. místo propracoval Stanislav Jakeš, zbývající dva reprezentanti končí v druhé
polovině startovního pole.
V F4C Junior bodovací komise opět dává najevo, že s českými modely se na stupních vítězů nepočítá. Tomáš
Jakeš končí pátý, Ondřej Bodžár sedmý a Jakub Bodžár desátý. U F4C Senior panuje obdobná situace.
Výbornými jízdami se na deváté až desáté místo vyšplhal Tomaš Hlach, Stanislav Jakeš končí šestnáctý a Petr
Zbořil se dělí o 18. až 21. místo.
Divácky vděčné třídy pro manévry družstev F6 a jednotlivců F7 neobsazujeme.
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Tak trochu stranou veškerého dění zůstávají modely plachetnic NSS. Jejich startoviště je přeci
jen od zbývajících tří trochu vzdáleno. Zvolená lokalita je dostatečně větrná, přístup k vodě dobrý, ovšem
výhled na vodní plochu přerušuje vzrostlé rákosí.
Oproti českým zvyklostem, kdy i na té nejpodřadnější soutěži sedí na startovišti dva zapisovatelé, kteří
zaznamenávají časy průjezdů všech lodí, zde je zprvu jen jedna zapisovatelka. Teprve ve chvíli, kdy je jedna
jízda NSS-B Senior pro zmatky v zapisování anulována, dostávají soutěžící startovní čísla. Pro osobu jiné
národnosti je pochopitelně jednodušší odpočítat patřičný počet řádků, než hledat rozdíly mezi jmény Mrákota
a Mrákotová.
Jester Lenky Mrákotové byl do soutěže přihlášen s otazníkem, zda jde o plachetnici NSS-B či NSS-C. Přítomní
rozhodčí po dlouhé debatě zařadili model mezi NSS-C. U zbývajících českých plachetnic nebylo pochybností
o tom, kam patří.
V NSS-A Junior máme po mnoha letech jednoho zástupce, a to Tomáše Jakeše. Končí na sedmém místě.
S ohledem na to, že přihlášená plachetnice vyplula až koncem května, nejde o špatné umístění. V NSS-A Senior
Milan Kroupa s Endeavourem doplácí při hodnocení stavby na pravidlo o nutnosti zanedbat domnělou pracnost,
a tak opticky mnohem jednodušší modely modernějších plachetnic získávají desetibodový náskok. Ten na vodě
díky nevhodnému koeficientu, kterým se v případě plachetnice Endeavour dosažený čas násobí, dále zvyšuje.
Nakonec je z toho osmé místo, stupně vítězů obsazují Rusové.
V NSS-B Senior je naší nadějí Josef Mrákota, jehož Jolie Brise po stavebním hodnocení vede. Bohužel má
i ona v porovnání s ostatními modely nevýhodný koeficient, a tak končí na sedmém místě. Dílem i kvůli tomu,
že se během jízd příliš nevedlo, když tu a tam docházelo ke kolizím s dalšími modely. Jaroslav Zeman obsazuje
10. příčku.
Třídě NSS-C Senior početní převahou dominujeme. Bohužel pouhých 5 závodníků z tří států vylučuje
vyhlášení mistra světa, a proto jsou Lenka Mrákotová, František Chmelka a René Walenta (1. až 3.)
během závěrečného ceremoniálu odbyti bez možnosti vstupu na stupně vítězů a doprovodu státní hymny.
Škoda.
Obdobná situace panuje u trimaranů NSS-D, kde František Chmelka vítězí mezi třemi seniory s modelem
Wagabund. Čtyři junioři, mezi kterými nemáme zástupce, jsou obdobně hodnoceni samostatně.
Je zajímavé, že zatímco u NSS-B Junior stačí dva startující modely na samostatné vyhlášení a ocenění juniorů,
u parníků F-DS není u patnáctiletého Matúše Machaty ze Slovenska ani zmínka o tom, že by byl junior.
Závěrem si dovoluji pogratulovat českým medailistům a všem reprezentantům poděkovat za účast, jakož
i maďarským organizátorům za uspořádání akce. Na rozdíl od Kaliningradu zde od okamžiku registrace
až do závěrečného ceremoniálu fungovala komunikace v angličtině. Též jsem jako vedoucí výpravy ocenil, že
byly ihned po slavnostním aktu k dispozici podepsané výsledky a roztříděné technické průkazy.
Podobně jako před 4 lety, kdy mistrovství světa organizace NAVIGA v Bánku provázely tropické teploty,
se též to letošní odehrávalo za nesnesitelných veder. Jeden až dva chladnější dny na věci nic nemění, proto
vodní plocha, přímo vybízející ke koupání, přišla vhod nejen reprezentantům, ale i rodinnému doprovodu.
(Omlouvám se držitelům akademických titulů, že je v textu neuvádím.)
Ladislav Douša, vedoucí výpravy
Přehled výsledků české reprezentace na MS v Bánku 2015:
F2A Junior (14 soutěžících):
5. Ondřej Budina – Hercules – 180,83 b
6. Jiří Franta – Kormoran K-11 – 180,83 b
8. Jonáš Podrazil – Merlin – 175,83 b
9. Ondřej Sviták – Monitor – 175 b
12. Vojtěch Jelínek – BK-2 – 164,33 b
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F2A Senior (21 soutěžících):
11. Jan Vlach – Nancy Raymond – 179,83 b
13. Jiří Bilina – Alaska – 178,33 b
14. Václav Weiss – Armeria – 178 b
15. Martin Houska – Bogdan – 177,67 b
19. Zdeněk Zachrla – HMS Brave Borderer – 168,17 b
F2B Junior (5 soutěžících):
5. Vojtěch Jelínek – CG 95 308 – 172,33 b
F2B Senior (17 soutěžících):
16. Jakub Janko – PT-109 – 173,83 b
F4A Junior (27 soutěžících):
2. Ondřej Sviták – Leader – 200 b
3. Tomáš Jakeš – Xenie – 200 b
10. – 11. Aneta Ferjančičová – Eliška – 196 b
12. – 14. Jiří Franta – SCH 3 – 195 b
16. Jakub Bodžár – K 203 – 193 b
F4A Senior (35 soutěžících):
3. Pavel Jedlička – Leader – 100 b
4. Michal Ferjančič – Xenie – 100 b
6. – 10. Jakub Janko – GMH – 100 b
15. Lubomír Jedlička – Policie – 98 b
16. – 20. Lukáš Cajkář – Ell – 97,5 b
21. – 22. Jan Jedlička – Theia – 97 b
F4B Junior (14 soutěžících):
8. Jiří Vlach – Norden – 176 b
9. Aneta Ferjančičová – Banckert – 174 b
10. Jonáš Podrazil – Bronington – 172,33 b
11. Tomáš Jakeš – Falke – 171,5 b
F4B Senior (20 soutěžících):
9. Stanislav Jakeš – Yorkshireman – 183,33 b
12. Petr Budina – Bruma – 179,67 b
15. Jan Vlach – Sir Walter Raleigh -176 b
F4C Junior (13 soutěžících):
5. Tomáš Jakeš – PT-109 – 184,17 b
7. Ondřej Bodžár – Snowberry – 180,67 b
10. Jakub Bodžár – PT-596 – 178,17 b
F4C Senior (26 soutěžících):
9. – 10. Tomáš Hlach – S 100 – 187,33 b
16. Stanislav Jakeš – Nastoychivy – 179,33 b
18. – 21. Petr Zbořil – Vosper – 176,67 b
F-DS (20 soutěžících):
5. Jiří Voráček – Zinnia – 263,33 b
11. Jiří Špinar – D.S. Schaarhorn – 253,33 b
12. Pavel Sviták – Lechales – 248,5 b
17. Kristina Voráčková – Snowflake – 234 b
NSS-A Junior (10 soutěžících):
7. Tomáš Jakeš – Amati – 162,16 b
NSS-A Senior (12 soutěžících):
8. Milan Kroupa – Endeavour – 157,54 b
NSS-B Senior (13 soutěžících):
7. Josef Mrákota – Jolie Brise – 166,40 b
10. Jaroslav Zeman – Brilliant – 150,66 b
Nedostatečně obsazené :
NSS-C Senior (5 soutěžících):
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1. Lenka Mrákotová – Jester – 183,33 b
2. František Chmelka - No Name - 168,74 b3. René Walenta - Pionýr - 158,93 b
NSS-D Senior (3 soutěžící):
1. František Chmelka - Wagabund - 164,50 b
3. 4. 2. Přesný chronologický záznam MS v Bánku zaznamenaný Ing.Stanislavem Jakešem
Koho zajímá čtěte.
MS kategorie NS - Bank 2015
Pondělí 6.7.2015
Příjezd do maďarského městečka Bánk, místa konání Mistrovství světa lodních modelů kategorie NS 2015. Na
plánovanou schůzku ve 13:00 na parkovišti poblíž rybníka se závodišti se přeci jen všichni čeští závodníci nedostavili,
takže cesta k registraci se odkládá na později. Podle zpráv z mobilů dorazí poslední s asi dvouhodinovým zpožděním.
Naštěstí to nemá vliv na vstup již přítomných na trénink na závodní tratě. Toho využívají zejména naši závodníci
z třídy F4-A. Už při prvním pohledu na trať konstatují, že obě tratě jsou cca 13 m od břehu, tedy o 3 m dále než mají
být. Jak jsem se později od maďarských pořadatelů dozvěděl, nepodařilo se jim je přitáhnout blíž, protože mají i
přední stranu kotvenou ve vodě až na konci šikmého břehu, na kterém zátěže nedrží. Po získání posledních českých
technických průkazů vyráží Láďa Douša na registraci. Vzhledem k tomu, že část modelů byla přihlášena v době, kdy
ještě neexistovaly, jsou u řady modelů rozdíly v datech, a kupodivu i u letitých modelů, což ve výsledku znamená
poplatek 90 Euro za opravy v technických údajích. Navečer, asi hodinu před koncem tréninku, se vydávám na vodu i
já s Yorkshiremannem. Vzhledem k tomu, že se u vrcholové bójky plete plno malých modelů F4A jezdících podél
spojnice bójí, to po asi pěti průjezdech balím.
Úterý 7.7.2015
Okolo tři čtvrtě na deset se scházíme na parkovišti pro seřazení do průvodu, česká výprava patří spolu s Ruskem,
Německem a Polskem mezi čtyři nejpočetnější. Vlastní zahajovací ceremoniál se koná v letním amfiteátru na břehu
rybníka. Závodníci se rozmísťují do šikmého hlediště, kde sice není stín, ale alespoň si v cca 35° vedru můžeme
sednout. Následují tradiční úkony včetně slibu rozhodčích a závodníků.
Odpoledne v jednu hodinu se už začíná na ostro závodit. Senioři se vydávají na první jízdu F4A. Ve stanech pro
bodování začíná F2A senioři – 21 lodí, z našich se připravují Martin Houska s Bogdanem (88,67b), Jirka Bilina
s Alaskou (89,33b z českých závodníků kromě NSS nejvyšší bodové hodnocení), Zdeněk Zachrla s Brave Borderer
(83,67b), Václav Weiss s Armériii (79b) a Honza Vlach s Nancy Raymond (82,33b). Vzhledem k množství modelů a
okolní teplotě, se po nástupu většina vytrácí do chladnějšího prostředí od stínu až po vodu. Ve vedlejším stanu začíná
ve stejnou dobu bodování NSS-A, zde nejprve vzhledem k počtu lodí – 10 juniorů, 12 seniorů dochází k rozdělení na
juniory a seniory, takže úplně první ze všech je na řadě Tomáš Jakeš s Amati (78,33b), obdrží několik připomínek ke
sklonu špičky a výztuhám plachet. U plachetnic byl posuzován jen vzhled a shodnost s podklady na vážení a
přeměřování plachet pokud jsem si všiml, nedošlo. K zajímavému prošetřování došlo hned po nástupu juniorů, u
Rusky Raisy Basiny se objevily pochybnosti, zda je ještě juniorkou. Nakonec nepředložila nějaký osobní průkaz, ale
Basin přinesl nějaké prohlášení na hlavičkovém papíru ruského svazu a Raisa byla juniorkou. Po plachetnicích NSS-A
mělo na stejném místě od čtyř hodin začít bodování F4-B seniorů. V tuto dobu rozhodčí NSS pomalu končili s juniory a
ještě je čekali senioři, ale s plachetnicemi se stejně pod stan nevešli, takže nakonec bodování F4-B nepřekáželi. NSSA senioři, zde máme jednoho zástupce s velkou historickou plachetnicí Endeavour Milana Kroupu, která pak na vodě
oproti modelům moderních rychlých plachetnic nemá moc šancí. Bohužel už ani poctivá „dřevěná“ modelařina
nepůsobí na rozhodčí natolik, aby alespoň v hodnocení stavby přeskočily moderní plastové výtvory, takže získává jen
88b oproti 97,3b za moderní plastový New Zeeland.
Na F4-B senioři – 20 lodí jsme čekali já s Yorkshiremannem (84,33b), Petr Budina s Brumou (81,67b) a Honza Vlach
se Sir Walter Raleigh (76b). Většina vyřčených připomínek se týkala případně chybějících dílů, čistoty přechodů barev,
dodržení barevného provedení. Ve druhém stanu začíná se zpožděním po páté hodině bodování F2-B juniorů – 5 lodí,
s naším jedním zástupcem Vojtou Jelínkem s novou lodí americké pobřežní stráže CG 95 308 (79,33b), výtky
k provedení a rozmístění vlajek, barevného provedení lodi – umístění pruhů, nepropracování detailů a
neproporcionalita některých detailů.
Obdobně byl posunut start F2-A seniorů na vodě na půl pátou. Komise rozhodčích na startovišti byla jiná než
bodovací. Zde se naši představili takto Martin Houska 88b, Jirka Bilina 94b, Zdeněk Zachrla 85b, Honza Vlach 100b a
Václav Weiss 98 b. Většina závodníků, i naši se potýkala hlavně s vrcholovou brankou, přistávání v doku bylo tento
den relativně klidné.
Mezitím na vodě odjezdili senioři první jízdu F4-A. Osobně jsem z dálky zahlédl jen některé jízdy, takže jen krátce
z výsledků a odposlechnutých informací, v F4-A nastoupilo 35 závodníků. Startovní listina byla napsaná tak, že první
na vodu ze všech šel Honza Jedlička (92b), další naši již bez pořadí Pavel Jedlička (98b), Michal Ferjančič (98b),
Lubomír Jedlička (98b), Jakub Janko (100b) a Lukáš Cajkář (94b). Podle informací účastníků se na startovišti děly
divy. V rámci kursu na trati někteří zastavovali i couvali, přejetí spojnice vrcholové branky, oboje někdy bez
povšimnutí rozhodčími. Hodnocení průjezdu vrcholové branky bez dalekohledu a v úhlu maximálně od spojnice
vrcholů trojúhelníku. Naši odcházeli zklamaní z úrovně rozhodování, ale s odhodláním, že teprve třetí jízdy ukážou, i
když bylo po první jízdě 14 čistých jízd.
Po seniorech od čtyř hodin nastoupili junioři F4-A 27 lodí, z našich Tomáš Jakeš (100b), Ondřej Sviták (100b), Jiří
Franta (100b), Aneta Ferjančičová (98b) a Jakub Bodžár (95b). Takže lepší výsledky po první jízdě než v seniorech.
Celkem bylo 9 čistých jízd.
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Večer se na vývěsní tabuli objevují první změny v rozpisech – třída NSS-A je rozdělena na jízdy na juniory a seniory a
junioři by měli jezdit místo NSS-C, které bylo sloučeno s NSS-B.
Středa 8.7.2015
Ráno od devíti začínají na vodě na obou startovištích junioři, F4-A a F2-B. F2-B je poměrně rychle vyřízeno. Kromě
Poláka Martina Ochmana s přerostlou Halny (1:17) – 98b, všichni ostatní dost ztrácí, bohužel i včetně našeho Vojty
Jelínka – 88b.
V F4-A juniorech pokračuje řídnutí závodníků s čistými jízdami, bohužel jednoho Jirku Frantu (95b) ztrácíme i my.
Zůstávají jen Ondra Sviták (100b) a Tomáš Jakeš (100b), s nimi dva Poláci a jeden Číňan. Ostatní naši Aneta
Ferjančičová ustálených 98b, Jakub Bodžár také ustálených 95b.
U stanů pro bodování se scházejí F2-B senioři a NSS-B.
V F2-B senioři se 17 účastníky máme jen jednoho zástupce Jakuba Janka s letitým PT-109, kde jsou hlavně
připomínky k nemodelovým doplňkům – funkční LED, nakonec obdrží nejméně 81,33b s odstupem 3 bodů na
nejbližšího.
V NSS-B je 13 seniorů a dva junioři, mezi nimi dva naši zástupci Josef Mrákota s Jolie Brise s nejvyšším bodováním
v plachetnicích – 98,33b a Jarda Zeman s Schoonerem – 89,67b, bohužel obě plachetnice patří k těm větším méně
obratným, takže uvidíme, jaký bude vítr. Alespoň v této kategorii plachetnic se zatím objevují jen klasické stavby
modelů lodí z první poloviny 20. století, v tom duchu jak byly tyto maketové plachetnice zamýšleny. K bodování NSSB jsou nakonec přihozeny i plachetnice NSS-C, ve které je pouze pět skoro jen „československých“ závodníků. Lenka
Mrákotová s Jestrem, o kterém rozhodčí stále neví, jestli bude v NSS-B nebo NSS-C, nakonec to částečně nechávají
na závodnici s dotazem, zda chce jet NSS-B nebo NSS-C. Končí tedy u C-ček s 83,33b. Dalším našim je René Walenta
s Pionýrem – 75,33b a František Chmelka s No Name – 70b. Českou trojici doplňují Štefan Abel se Sultanou – 84,33b
a Bělorus Jurij Lukjaněnko s Zoll Kutter – 65b, který dolepuje některé díly ještě před rozhodčími.
Po obědě jdou k bodovacím stanům F2-A junioři a F7. Na vodu F4-A senioři, F2-B senioři a poprvé plachetnice.
F2-A junioři, zde si děláme naději na slušné bodové hodnocení zejména dvou nových lodí – Kormorán K11 Jirky
Franty a Hercules Ondřeje Budiny. Skutečnost je nakonec jiná Jirka Franta s lodí Kormorán K11 – 87,33b, ze slovních
dotazů při bodování lze usuzovat jen, že obdržel srážku bodů za nedodržení tvaru trupu a možná čistotu některých
detailů. Jirka byl po přečtení výsledků bodování hodně rozčarován. Ondřej Budina s Herculesem – 86,33b, vzhledem
k chybějícím, nedodělaným dílům velmi dobré hodnocení s velkou rezervou na zlepšení po úplném dostavění. Pak
jsme měli ještě tři zástupce se staršími až historickými modely. Jonáš Podrazil s Merlinem – 85,33b, Ondra Sviták
s Monitorem – 75b – poměrně nepochopitelných a Vojta Jelínek s historickou BK-2 – 81,33b. K bodování v této třídě
jsem se snažil mít nejvíce dotazů na rozhodčí – nejlepší model S100 v měřítku a podle většiny i provedení shodném
se stavebnicí Revell, prokazatelně chybnému přepisu hodnocení stavby u plachetnic – z jedné strany stojanu jiné body
než na druhé straně. Bohužel jsem přiměl jen hlavního rozhodčího a vedoucího bodovací komise k nahlédnutí do
vyvěšených výsledků a jejich pokrčení rameny. Ani přes hlavního sekretáře jsem se k originálu tabulky z bodovací
komise nedostal.
F7 bez naší účasti. Takže k vodě F4-A senioři kromě Jana (94b) a Lubomíra Jedličkových (88b), pro které byla nadále
zakletá vrcholová branka, všichni ostatní zajeli čistě.
F2-B senioři náš jediný zástupce Jakub Janko zůstal u toho, co trénoval, kdy se do vrcholové branky trefil asi z 25%,
takže naostro 92b. Doufejme, že si to šetří na F4-A.
Na maketovém startovišti ještě po čtvrté hodině nastoupili ke své první jízdě junioři F2-A. Více než dění na vodě se
však rozebíraly výsledky bodování a provedení „tovární“ S100 čínského závodníka. Jiří Franta 92b, Vojtěch Jelínek
92b, Ondřej Budina 94b, Jonáš Podrazil 95b a Ondra Sviták 100b.
NSS-B+C prvně na vodu. Oproti prvním informacím, že se bude jezdit u severního břehu z pláže koupaliště se
startoviště přemístilo na jižní břeh mezi dva rybářské posedy, mezi nimiž bylo posekáno rákosí na výšku asi 70 cm.
Mezi ostatními posedy byla výška rákosí okolo dvou metrů, takže pokud někdo nechtěl ovládat plachetnici z jednoho
místa, musel běhat jak apoštolové na orloji, z okýnka do okýnka. Aby toho nebylo málo, k zapisovatelským stolkům
usedli narychlo sehnaní místní zástupci, z nichž někteří viděli plachetnici a formulář poprvé. Poměrně brzo se ukázalo,
že zapisovatelé ne tak úplně pochopili, co mají dělat. Když se závodníci po projetí kola hlásili, někteří nadále koukali
kolem, některým se podařilo udělat čárku, čas nepsal nikdo. Dále nebylo úplně jisté, zda vždy správně rozuměli
jméno, viz nalezené pomíchání Mrákota – Mrákotová. Nicméně jízda byla uznána za platnou. Z našich se Jarda Zeman
bohužel nevešel ani do o deset minut nastaveného limitu, takže 0b, Josef Mrákota po přepočtu 11. místo 28,14 b,
v NSS-C Lenka Mrákotová s náskokem kola první 50b, Franta Chmelka druhý 37,74b, René Walenta třetí 35,06b,
Štefan Ábel čtvrtý 32,06b, Bělorus nenastoupil.
Po NSS-B+C šli na vodu senioři NSS-A. Po několika tropických dnech se k večeru začalo zatahovat a s tím přišli i
poryvy větru, takže plachetnice šli na vodu s upozorněním, že závod může být kvůli počasí zastaven s rychlým
návratem ke břehu. Vzhledem k nižšímu počtu lodí už to u zapisovatelského stolku nevypadalo tak divoce a nakonec
všichni kromě jednoho Rakušáka, kterému odešel naviják, stihli všechna kola i včas před deštěm vyndat lodě. Náš
Milan Kroupa dojel jedenáctý 32,98b.
Díky výrazné změně počasí jsme nakonec nikdo z české výpravy nepostřehl ukázku nové třídy F2-S – maketové
funkční ponorky, která byla na startovišti F4 okolo půl páté, tedy v době, kdy od plachetnic již kdo mohl, utíkal domů.
Takže z ukázky mám jen dvě fotky od Jeana Clauda a od Němce Angela Schapkeho jsem v pátek při čekání na
bodování F4-C získal informace o návrhu pravidel. Tedy pro případné zájemce: model funkční makety ponorky se
statickým hodnocením, o zhodnocení „ponořovacího“ zařízení do základních 100b nebo samostatně jako parníky,
nevím. Na vodě trať shodná jako F2, se stejným bodovým ohodnocením branek a kursem. Kurs po vjetí do
trojúhelníku doplněn o ponor a vynoření (dohromady tedy 4x), je jedno zda statický, nebo dynamický s pomocí
hloubkových kormidel, v rámci manévru však nesmí ponorka opustit trojúhelník, stanoven bude čas na ponoření a na
vynoření, za jeho dodržení pak budou přidělovány body – 5b ponor, 10b vynoření. Dohromady za celou jízdu tedy
160b. Návrh v této podobě by měl být zveřejněn na stránkách Navigy v sekci NS k připomínkování.
Čtvrtek 9.7.2015
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Po ránu před osmou hodinou potkávám první juniory, kteří dnes už od osmi začínají s druhou jízdou F2-B. Musím
přiznat, že jsem na startoviště přišel, až když dojížděli poslední. Takže jen krátce - ranní ježdění mělo nejhorší
podmínky – přesně proti nízkému slunci s odrazy o hladinu. Všichni se zlepšili, tedy i náš Vojta Jelínek – 94 b.
V tradičních devět hodin pak startují další stanoviště – bodování F2-C bez naší účasti a třetí jízdy F4-A juniorů. Zde se
podařilo, že z pětice závodníků s čistými jízdami nevypadli dva naši Ondra Sviták a Tomáš Jakeš, ale jeden Polák a
jeden Číňan. Takže bylo jasné, že se budou s jedním Polákem rozjíždět o první až třetí místo. Pořadatelé chvíli
zvažovali, že by rozjížďky udělali hned ve čtvrtek, ale pak zasáhl hlavní rozhodčí, že vzhledem k časům na vyvěšení
výsledků a zplatnění bude lepší nechat je na pátek ráno od 9:00. Z ostatních českých zástupců si třetí jízdou po
prvním úspěšném zastavení v doku trochu polepšil Jakub Bodžár – 98b, zbývající dva Aneta Ferjančičová (84b) a Jiří
Franta (94b) už své body nevylepšili.
Od deseti hodin nastoupili na svou druhou jízdu senioři F2-A. Tento den se nepříznivě projevil v doku, nesoulad směru
větru se směrem vln, takže bez zásahu do řízení loď proplula dokem obloukem a po zastavení byla vlnami stržena ke
břehu. To v podstatě zažili všichni naši závodníci Martin Houska 90b, Jirka Bilina 83b, Zdeněk Zachrla 79b a ani
nejzkušenější „jezdiči“ Honza Vlach 95b a Václav Weiss 95 b si s tím neporadili. Tento den se nepodařilo čistě přistát
půlce startovního pole.
V deset hodit se také čekal ohlas rozhodčích při bodování NSS-D – novinky Franty Chmelky – trimaran s pohyblivými
plováky. Proti tomuto řešení zamítavá připomínka nepřišla, takže za loď Wagbund jinak v jeho standardním
kvalitativním provedení, obdržel standardních 71,33b. Třídu doplnil Bělorus Rusak s Oraclem 72,67b a Polák
Budkiewicz s malým rychlým, ale stavebnicovým Volansem 61,33b.
Po obědě od jedné hodiny jsem šel vyjednávat první konflikty v časovém rozpisu. Tomáš Jakeš měl od jedné první
jízdu s plachetnicí NSS-A a zároveň bodování F4-B, já jsem zároveň začínal první jízdu F4-B. S vedoucím bodovací
komise F4 Bělorusem Kalmykovem jsem se o Tomášovi domluvil ještě před jednou, takže jsem mohl v klidu čekat na
startovišti F4 na svůj nástup. Takže začnu tím, u čeho jsem byl. F4-B senioři první jízda, voda poměrně klidná, místy
zčeřená hejny drobných ryb, dok i zde trochu táhnul do oblouku. Z našich jsem jel já, s velkou nervozitou nakonec
čistě 100b, Honza Vlach taky čistě 100b a Petr Budina s drobným dotykem 98b. Pokud by se braly body jen z jízdy,
jsme všichni v první osmičce.
NSS-A junioři první start Tomáše Jakeše s plachetnicí na tak velké akci, navíc spolu s dalšími 9 juniory (to v Čechách
nezažije ani se seniory dohromady). Hned mezi startem a první bójí mu kříží cestu dvě vzájemně se vyhýbající menší
plachetnice, Tomáš končí v nich a dostává trestné kolečko, tím se za první bójku dostává až okolo 7. místa. Během
závodu se několikrát změní síla větru, takže se nakonec tři lodě nevejdou do časového limitu, Tomáš je v cíli 6. a na
tomto místě zůstává i po přepočtu. Jistota v zapisování kol u stolku rozhodčích však stále není 100%, Tomáš má
pocit, že jel o kolo víc.
Po vyndání plachetnice přebíhá na bodování F4-B juniorů, kde zatím byla obodována loď Anety Ferjančičové Banckert
82b, Norden 76b Jirky Vlacha a nový Bronigton 76,33b Jonáše Podrazila. Tomáš Jakeš za jeho první loď Falke dostává
76b. Rozložení v rámci českých zástupců asi přiměřené, v celkovém pořadí však stačí na začátek druhé poloviny pole.
Od jedné hodiny na startovišti F2 začínají první jízdou nejdelší makety F2-C.
Od tří pokračují druhou jízdou plachetnice NSS-B+C. Už před startem panuje dost velká nervozita z toho, jak bude
vypadat zapisování, někteří závodníci, jako naše Lenka Mrákotová obětují lepší výhled na krajní bójky a staví se přímo
za stolek zapisovatelů. Domluva s Láďou Doušou, že se budeme snažit rozhodčí kontrolovat, poměrně rychle padla,
protože oblast dohledu do papírů obsadili závodníci. Já nakonec volím pozici u vody a koukám na zapisovatele z čela,
zda je vidět alespoň nějaká činnost, když někdo z našich vykřikne své jméno, někdy se objeví reakce až na třetí
nahlášení. Třem zapisovatelům rozhodčí rozdělili startovní listinu na skupinky po sedmi, přesto si ty své nikdo
nepamatuje, takže je vidět, že vždy všichni prohledávají. Tentokrát již nedělají jen čárky, ale píší průjezdy kol. Na
vodě je na začátku poměrně silný vítr, takže i Jarda Zeman neztrácí na menší plachetnice, přesto nakonec průjezd
třetího, podle nás předposledního, kola v 61 min už rozhodčí nezapisují s tím, že všechny stejně nestihne, oficiální
předposlední má cca v 68 min. Ze zápisu je pak vidět, že přestože jsme ho všichni viděli projet první kolo se ztrátou
maximálně půl kola, má čas okolo 15 min a všichni ostatní okolo 5-6 min. Snažíme se takto argumentovat u
vedoucího startoviště Michala Daranowskiho, podobně nevěří svým průjezdům i Poláci. Ten odkládá diskuzi do doby,
než se na to v klidu podívá. Tato jízda je nakonec večer anulována pro třídu NSS-B senior, pro ostatní třídy NSS-B
junior a NSS-C výsledky platí.
Po tomto bouřlivém konci se jdu podívat na od čtyř hodin jezdící juniory F2-A. Pro Jonáše Podrazila bohužel musí po
průjezdu dvou branek dojet lodí – upadlý kontakt. Ondra Sviták zajel tradičně čistě 100b. Ostatní bojovali tak jako
senioři s dokem, někdo i s couváním. Takže Jiří Franta 89b, Vojtěch Jelínek 74b, Ondřej Budina 85b.
Na startovišti F4-B juniorů ještě vyjednávám přesun Jonáše Podrazila na konec startovního pole, protože současně
jede F2-A, to je bez problému akceptováno. Okřížkovaných závodníků startujících mimo pořadí se v různých třídách
během celého mistrovství objeví mnoho. Start v této třídě se z našich zcela dokonale nepovedl nikomu, ale jen podle
bodů z jízdy by byli od 4. do 14. místa. Aneta Ferjančičová 84b, Jirka Vlach 95b, Jonáš Podrazil i po výpadku v F2-A
před několika minutami 93b, a Tomáš Jakeš na svém dnes čtvrtém startovišti 96b.
Večer od sedmi hodin jsem ještě šel s Láďou Doušou na zasedání Navigy. V úvodních příspěvcích bylo hodnocení
činnosti sekce NS vedoucím sekce Hans Jürgenem Borchersem a předsedou Navigy Dieterem Matysikem. Hans Jürgen
poděkoval Dmitriji Kalmykovovy za jeho zastoupení na pozici hlavního rozhodčího při ME 2014 v Kaliningradě, Dieter
Matysik pak za práci Hans Jürgena na zavedení řádu do sekce NS. Následovaly volby staronového vedoucího sekce,
jiný kandidát se nepřihlásil, volba byla jednohlasná, volící zástupci všech 14 států byli pro. Dále byl přečten Borkem
Dvořákem návrh změny ve třídě NSS rozeslaný k připomínkování na jaře 2015 (přechod z měření rychlosti větru
z Beaufortovy stupnice na m/s, zaokrouhlování koeficientů,...), přestože mělo dojít pouze k hlasování, ruská strana
vznesla připomínku k maximální rychlosti větru 6,5 m/s, proč, když motorové makety musí jezdit do 10 m/s. Po
bouřlivé diskuzi jaký druh lodě vydrží, jaký vítr se nakonec vrátilo k hlasování, které dopadlo 9:5 ve prospěch návrhu.
Námět na snížení rychlosti na 6,5 m/s i pro motorové lodě má ruská strana předložit oficiální cestou. Pak byl
příspěvek, který zajímal všechny zúčastněné – představení polské Ornety jako pořadatele MS v roce 2017. Orneta
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menší městečko na severu Polska cca 100 km od Gdaňska a Kaliningradu. Na okraji města je protáhlé jezero, na
kterém fouká, ale nejsou vlny. Letos se zde konalo mistrovství Polska, takže kdo má zájem, určitě na internetu najde
nějaké fotky z této akce. Startoviště, hala na bodování a fotbalové hřiště použitelné pro kemp v dosahu do 100 m, ve
městě jsou dva menší hotely, jeden u jezera – pro rozhodčí, jeden cca 1km od vody, dále pak asi 5 penzionů.
Po zasedání si ještě svolal Michal Daranowski své rozhodčí, aby definitivně vyřešili problém se zapisovateli. Závěr byl,
že všichni startující dostanou číslo a budou se hlásit číslem, Michal pak vždy ještě bude hlásit potvrzení.
Pátek 10.7.2015
Ráno v devět hodin se okolo startoviště F2 objevilo mnoho českých závodníků a doprovodu v očekávání rozjížďky F4A junior o 1. až 3. místo s našimi dvěma zástupci Ondrou Svitákem a Tomášem Jakešem. Vedoucího startoviště se
ujal přímo hlavní rozhodčí Hans Jürgen, po rozlosování bylo stanoveno pořadí Ondra Sviták, Polák Adam Bogdon a
Tomáš Jakeš. V první jízdě se Ondra po průjezdu vrcholovou brankou hned okolo bójky otočil a rozhodčí stojící všichni
do 5 m od stolku zapisovačů v ose branky zahlásili dotek, na což okamžitě reagovala česká družina stojící kolmo
k brance na pódiu nad vodu. Ondra dojel dále již bez dotyku a všichni Češi se sesypali na hlavního rozhodčího. Ten
hájil své rozhodnutí, že všichni tři rozhodčí viděli dotek – točící se bójku. Tak to zůstalo v zápisu. Další jel Polák
Adam, ten dle přihlížejících se sporným couváním – dotek, podle rozhodčích čistě. Poslední na řadě byl Tomáš, ten na
lesknoucí se vodě proti slunci vrcholovou minul, zbytek čistě. Takže podle rozhodčích bylo rozhodnuto první Polák
Adam Bogdon, druhý Ondra Sviták, třetí Tomáš Jakeš. S tím jsme se nechtěli smířit, takže jsme začali diskutovat o
protestu na dotek bójky Ondrou – videozáznam, případně na nevhodné postavení rozhodčích, kteří se hned na druhou
jízdu rozestoupili více do stran, nicméně na pódium pro kolmý pohled nikdo nešel a dalekohled nikdo nepoužil. Přes
přesvědčování hlavním rozhodčím, že to stejně k ničemu nepovede, jen budeme blokovat pokračování závodu po
dobu šetření, jsme protest nakonec podali. Já jsem k tomuto jednání bohužel jen částečně odbíhal od svého startu
v F4-B a následně bodování F4-C, ze kterého jsem se hned ráno omlouval na později.
Takže k F4-B seniorům druhá jízda Honza Vlach opět čistě 100b, já jsem se trochu zhoršil 98b i když s hodně
odřenýma ušima, cpal jsem to tam zezadu i příčným pohonem a bójku jsem si o dobrých 30 cm vyvrátil. Petr Budina
94b. Ostatní většinou mezi 90-100b, ti co jezdí dobře vrcholovou, měli většinou problémy v doku – štíhlé vojenské
lodě, s remorkéry pak většinou neměly problém v doku ale na vrcholové.
V pátek se také do dění poprvé zapojily českou stranou nadějně očekávané parníky, bodování. První zádrhel nastal
v tom, že plánované tři hodiny na obodování 20 parníků nestačily. Jedno plus u našich bylo, že všichni stihli
hodnocení v pátek, zbytek byl odsunut na sobotu dopoledne. Nicméně přesto zde uvedu výsledky našich Jiří Voráček
s lodí Zinnia 170,33b, Kristina Voráčková s prakticky identickou lodí Snowflake 153b, Pavel Sviták s lodí Lachales
původem ze stejné dílny 153b a Jiří Špinar s lodí Schaarhorn 167,33b. Při pohledu i na ostatní parníky se domnívám,
že porota moc nezohledňovala složitost a počet různých detailů, ale šla po shodě s dokumentací a čistotě práce
v původním novém stavu, protože i lodě s viditelně prošoupanou barvou měly poměrně vysoké body.
Současně s nimi jsem se ocitl u bodování ve vedlejším stanu i já s křižníkem Nastojčivyj ve třídě F4-C senior, vedoucí
komise Kalmykov mi už ráno říkal, že tento křižník v mateřské verzi Sovremennyj také postavil, což možná bylo plus
při vysvětlování polské kolegyni proč je mezera pod jedněmi bočními stěnami nástavby (sundávání nástavby), na
druhou stranu věděl hodně o barevném provedení sice původně sovětském, ale přesto přenositelném na barvy
aktuální - ruského námořnictva. Nicméně slovní hodnocení docela pozitivní – zhruba v duchu „když vyhodíš ještě
několikery plastové díly a nahradíš je mosaznými lepty, máš dobrý základ.“ V bodové podobě to znamenalo 83,33b. I
zde se 23 lodí nevešlo do časového okna tří hodin a museli část odložit na sobotu. Další naši dva závodníci to však
stihli ještě v pátek. Petr Zbořil s Vosperem 79,67b s připomínkami, že si část dílů nabarvil, jak chtěl a Tomáš Hlach
s S-100 88,33b, také některé díly v jiné barvě než dle dokumentace.
V tomto pro nás napjatém dopoledni ještě jeli plachetnice NSS-A senioři a po nich junioři. Rozhodnutí přidělit
každému závodníkovi číslo konečně účinně pomohlo k jednoznačnému zapisování odjetých kol. V seniorech nastoupil
Milan Kroupa. Obdobně jako někteří jiní využil zídku za cestou, na které stála většina závodníků, a odřídil závod
z tohoto nadhledu. V jízdě skončil devátý. Hned u první bójky se podařilo zablokovat Rusa Basina – nevešel se za
bójku, obdobně se přimotal do chumlu lodí ještě dvakrát, takže nakonec dojel až čtvrtý.
Po seniorech byli na řadě junioři. Tomáš (ani nevím, jaké mám napsat příjmení, protože otcovské rady dostával
z různých stran z okolí) se tentokrát po startu poměrně dobře vymotal k první bójce, vítr byl proměnlivý a při
silnějším se za podpory české družiny držel i vedoucí Rusky Raisy Basiny. Nakonec to byla jeho nejlepší jízda - 2.
místo v jízdě se ztrátou 3 min na první, po přepočtu 3. místo.
Na odpoledne byl plánován oficiální výlet do Budapešti, na který se přihlásilo cca 150 účastníků, z Čechů nikdo. Já
s Tomášem a manželkou jsme se alespoň na jedno odpoledne odtrhli od vody a jeli k jiné vodě – údolí Dunaje od
Váce do Štúrova. Náhodou jsme se ve Visegradu ocitli v třídenních královských oslavách, kde jsme mohli doplnit
skupinku Čechů v historickém průvodu pod praporem s českým lvem.
Sobota 11.7.2015
Ráno v osm mělo začít bodování F4-C juniorů, chvíli jsou dohady, zda dříve nedobodují rozdělané F4-C seniory,
nakonec ale vzhledem ke startu F4-C junior od desáté, začínají junioři. Z našich Tomáš Jakeš s PT-109 - 86,67b,
nalezeno chybějící kotevní lano stožáru a nečisté okolí světlíků. Jakub Bodžár s PT-596 – 81,67 b, nalezena neshoda
barev u několika barev a nerovné přechody barev na maskování. Třetí zástupce Ondřej Bodžár se Snowberry –
86,67b neshody barev některých dílů a chybějící ukotvení komínu (stěžně), nicméně měl radost, že porazil bráchu. Při
porovnání s ostatními jsou bodově odděleny jen tři lodě převážně menších měřítek, takže šance na 4. místo, při
selhání někoho s vyšším hodnocením možná i pódium.
Od osmi jdou také na vodu F2-B senioři tam se Jakub Janko úspěšně připojil k lodím snášeným v doku, takže 93b.
Od devíti hodin zakončují své působení senioři v NSS-A, kde se Milan Kroupa loučí s dojetím na čtvrtém místě, po
přepočtu koeficienty je to však sedmé, ale dobrých 36,56b, což dohromady s první jízdou dává celkové 8. místo,
nicméně první v plachetnicích s výtlakem nad 10 kg.
Od desíti hodin začíná na vodě první jízdou kategorie F4-C junioři. Z našich se Ondřejovi Bodžárovi se Snowberry
začátek moc nepovedl – 75b – podjetí při najíždění na couvání, dok a vrcholová branka, Kuba Bodžár na tom byl lépe
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– 93b – dok a dotek na vrcholové. Třetí z našich Tomáš Jakeš zajel čistě za 100b. Z ostatních měla zhruba půlka
problémy v doku, druhá polovina pak na vrcholové brance, takže k Tomášovi už jen jedna stovka.
Po obědě nastupují k poslední jízdě junioři F2-A. U většiny závodníků, tak jako u našich, zůstávají problémy s dokem.
Jiří Franta 95b, Vojtěch Jelínek 83b, Ondřej Budina 95b a Jonáš Podrazil 86b. Ondra Sviták zajel tradičně čistě 100b.
Zároveň také jedou F4-A senioři, kde je ještě naděje na medaile. Doposud čistě jezdící Jakub Janko se však v doku
dotkne, takže s 95b padá podle mě na 6. až 7. místo, podle oficiální listiny na 6. až 10. místo. Pavel Jedlička a Michal
Ferjančič zajeli čistě 100b, takže ti se naopak dostávají do boje o třetí místo ještě s Němcem Osthoffem. Jan Jedlička
si poslední čistou jízdou 100b také spravil chuť. Zbývající Lubomír Jedlička – 98b a Lukáš Cajkář – 95b zůstali u zde
odváděného standardu. S třemi čistými jízdami zůstali jen dva závodníci z Číny a Polska. Rozjížďky jsou tak jako u
juniorů odloženy na druhý den.
U plachetnic po obědě nastupuje Tomáš Jakeš na poslední jízdu, oproti druhé se mu již tolik nedaří. S úspěchem totiž
nachází místa poblíž břehu se slabším až žádným větrem, takže nakonec dojíždí na 7. místě se ztrátou 10 min. Na
tomto místě zůstává i po přepočtu a nakonec i v celkovém pořadí.
Ve tři hodiny se podle Hanse Jürgena měly zastavit všechny startoviště a projednat protest české výpravy. Startoviště
fungovaly dál podle rozpisu. Na projednání protestu jsme se sešli jen s prezidentem Dieterem Matysikem, hlavním
rozhodčím Hans Jürgenem Borchersem, dvěma zúčastněnými rozhodčími a polským zástupcem. Neúčast zástupců
ostatních výprav jsme všichni odsouhlasili, Matysik přečetl na základě zprávy rozhodčích připravený závěr, v kterém
bylo ve stručnosti – videa a vyjádření někoho z okolo stojících se nepovažují za relevantní, rozhodčí jednohlasně
prohlásili, že to dotek byl, takže je toto nezvratné. K tomu jsem jen vznesl připomínku, že Tomáš Jakeš, který se
připravoval u stolku rozhodčích, slyšel jako první reakci rozhodčího Kuzněcova, který seděl u stolku „dobrá“. U
projednávání protestu to však Kuzněcov nepotvrdil. Druhý bod protestu – postavení rozhodčích v místech
s nedostatečným výhledem, opět jednoznačné zamítnuto, pravidla nestanovují, kde má stát rozhodčí, ani jaké má mít
technické pomůcky (dalekohled). Pro nalezení vhodné pozice jsou řádně proškoleni, takže když řekli dotek, viděli to
určitě dobře. K tomu padla z naší strany jen připomínka, proč se tedy po první jízdě rozprchli do stran. Tím bylo
projednání zamítnutím protestu ukončeno a jednotlivé strany vyzvány, zda s rozhodnutím souhlasí. Poláci a rozhodčí
souhlasili, my jsme vzali na vědomí. Na výzvu, aby alespoň nezávazně shlédli video, reagoval jen Dieter Matysik,
ostatní ze schůzky se rozešli. Ten se také jako jediný přímo Ondrovi Svitákovi omluvil za vzniklé nejasnosti, ale podle
pravidel nemohli rozhodnout jinak.
Takže zpátky k tomu co jsme ještě mohli ovlivnit. Nezávisle na jednání od tří hodin odstartovay k první jízdě vícetrupé
plachetnice NSS-D s naším experimentátorem Frantou Chmelkou. V rychlosti a obratnosti trochu zaostával za Oracly,
ale postupně se zlepšoval. Nejvyšší absolutní rychlost asi předvedl Polák Budkiewicz s drobným trimaranem Volans,
bohužel při jedné takovéto jízdě po větru včas nezareagoval na poryv a loď otočil. V první jízdě tedy dojel těsně první
Franta Chmelka, po přepočtu o bod druhý. S výsledkem však se slovy „ono to jezdí a funguje,“ byl spokojen.
Od čtyř hodin se na vodu také poprvé dostávají parníky, které dal pořadatel asi záměrně na sobotu, stejně tak jako
po jedné jízdě i F6 a F7, v očekávání vyšší návštěvy diváků. Z našich začíná nejlépe Pavel Sviták 98b, ostatní bojují
s již zde tradičním průvanem a poryvy v doku i vrcholovou bójkou. U ní si někteří nejen parníkáři postěžují, že přeci
jen ty tři metry navíc, o které jsou tratě posunuty, jsou znát. Takže Jiří Voráček 77b, Kristina Voráčková 75b, Jiří
Špinar 83b. S tratí bojovali všichni závodníci, takže 98b Pavla Svitáka je nakonec jediných a nejlepší z celého pole.
Od půl páté je zahájení jízd poslední třídy F4-C seniorů. Oproti některým jiným třídám jedeme v jednom českém
bloku zhruba uprostřed startovního pole. Začínám já, vůbec první jízdou s Nastojčivym na trati jsem zvolil víceméně
kolmý nájezd na vrcholovou branku a tu jsem minul, druhý průjezd už byl čistý, dok těsně dobrý, takže nakonec 94b.
Současně se mnou jel Tomáš Hlach s S-100, ten projel vše, jen se jednou dotkl na vrcholu, celkem tedy 98b. Po mně
jel Petr Zbořil s Vosperem také jen s dotyky 96b.
Neděle 12.7.2015
Hned po ránu už v osm hodin se scházíme na druhou jízdu F4-C senioři. Je opět jasno a nízké slunce svítí jak přímo
do očí, tak přes odlesky na hladině. V době jízd české skupiny máme nejnepříjemnější odlesk přímo v levé brance,
takže jak jsme se později spolu bavili, všichni jsme se snažili najet do přímého kurzu daleko před brankou a pak skoro
naslepo projet. Tentokrát jsme si všichni trochu pohoršili, já jsem přidal dotek v doku, už v půlce doku mi bylo jasné,
že pohupující vlnky loď přilepí k vnějšímu boku – 89b. Kluci si pak přidali jedno minutí vrcholové branky, přímo proti
sluníčku bylo hodně špatně vidět, takže Tomáš Hlach 92b, Petr Zbořil 94b.
V osm hodin také začaly rozjížďky F4-A seniorů, kam jsem hned po nástupu u F4-C odešel. První bylo rozjíždění o 3.
místo, tedy dva naši a Němec. Rozlosování určilo pořadí jízd Michal Ferjančič, Pavel Jedlička a Bernhard Osthoff.
Rozhodčí tentokrát, tak jak je to v pravidlech stanovili jízdu v opačném směru (možná jediná námitka, která by u
protestu juniorů prošla). Rozhodčí Hans Jürgen tentokrát poslal Jean Clauda na pódium nad vodou, Janose Kornise na
levou stranu. Když se u startu objevil Jirka Bilina s dalekohledem, vytrhl jsem mu ho a dal hlavnímu rozhodčímu,
Janos ho nakonec i použil. Michal po opatrném pohupování se u vrcholové bójky a zastavení do relativně úzkého
doku, který se snažil před vjezdem reklamovat, podle rozhodčích čistě za 100b. Před druhou jízdou si Hans Jürgen
vyžádal metr a přeměřením přímo mezi bočnicemi zjistil, že dok je minimálně o 5 cm užší. Pavel měl tedy již správný
dok, vrcholovou bójku ve svém standardním tempu střihnul i zprava včetně rychlé otočky okolo bójky, dok také čistý
takže 100b. Bernhard Osthoff se už při prvním najetí do vrcholové branky lehce dotkl první bójky, dále už čistě 98b,
první odpadlík. Na další si Hans Jürgen vymýšlí „osmičku“ vrcholovými bójemi, bez vracení se pod úroveň přední
bójky, základ opět zprava. Pro zpestření ještě ze sedu na židli na platě. První jede Michal, dvakrát míjí, po něm Pavel
s jedním dotykem. Třetí místo je tedy jasné – Pavel Jedlička, čtvrtý Michal Ferjančič a pátý Bernhard Osthoff. Dále se
pokračuje rozjížďkou o první místo mezi Polákem Krystofem Wasikem a Číňanem Jie Feng Lianem. Vzhledem
k poznámkám Poláka při podávání a projednávání protestu v juniorech, všichni Češi fandí Číňanovi. Opět nejprve
základní trať v opačném směru, Polák hned při prvním najíždění na vrchol už daleko před ním protíná spojnici – 94b,
Číňan projíždí čistě 100b. Takže i zde to bylo rychlé a od devíti hodin zde mohou nastoupit parníky.
Od devíti hodin druhá jízda parníků F-DS. Opět téměř u všech problémy v doku. Loď Jirky Voráčka v okamžiku, kdy
po čisté jízdě nahlásil stop, okamžitě vzal poryv větru a během vteřiny byla loď venku z doku, nakonec rozhodčí vítr
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uznal takže 95b. Pavel Sviták si také doplnil kontakt v doku 93b, Kristina Voráčková drobné zlepšení 77b, Jiří Špinar
také alespoň jednou projel vrcholovou bójkou 89b. I ostatní se potrápili s tratí, takže maximem v tomto kole bylo
94b.
V devět hodin také začala původně poslední jízda NSS-B. Po anulování druhé však teprve druhá platná a pro NSS-C
poslední. Zapisování už při používání čísel fungovalo bez zádrhelů, krátce po startu se však Borek Dvořák vrátil
k molu a začal opravovat závěs kormidla. Po návratu na vodu a dojetí ani ne k první bójce se jeho plachetnice Marie
začala zase chovat nějak divně, vyslovil podezření na rušení, přesto ještě přijel ke břehu a znovu zkontroloval loď
tentokrát i zevnitř. Nakonec v jízdě pokračoval. V této jízdě dojel Josef Mrákota na čtvrtém místě, po přepočtu na
pátém. Jarda Zeman sice ve skoro dvojnásobném čase než vítěz, ale v limitu 12. Hned po dojetí Borek Dvořák
oznámil vedoucímu startoviště, že jde podat protest na rušení. To se po jednání s hlavním rozhodčím a Dieterem
Matysikem nakonec změnilo na rozhodčími škrtnutý čas prvního kola u všech závodníků. NSS-C se toto škrtnutí
netýkalo, takže po všech odjetých a platných kolech byl první v cíli Franta Chmelka, dvě minuty po něm Lenka
Mrákotová. Po přepočtu se pořadí prohodilo. S větším odstupem pak René Valenta a v nastaveném čase Štefan Ábel a
tentokrát i Bělorus Lukjaněnko. Celkové pořadí v této třídě se od pořadí dojezdu této jízdy nelišilo.
Od půl jedenácté nastoupili ke druhé jízdě junioři F4-B. U většiny zlepšení Aneta Ferjančičová 89b, Jirka Vlach 100b,
Jonáš Podrazil 98b a Tomáš Jakeš 95b. Ostatní také většinou s drobným zaváháním.
Po obědě od jedné hodiny nastoupili k druhé jízdě junioři ve třídě F4-C. Tomáš Jakeš, i když on tvrdil, že mezírku
v doku viděl, za 95 b, Ondřej Bodžár zlepšení na 93b a Kuba Bodžár 95b, u všech dotek v doku. Čisté jízdy byly
v tomto kole dvě, tentokrát bez našich.
Od jedné hodiny také zakončují poslední jízdou hrstka juniorů s jednou Rakušankou v kategorii F2-B. Vojta Jelínek
výkonem 92b džentlmensky nahrazuje Rakušanku Melanie Hofmann na posledním pátém místě.
Od tří končí účinkování seniorů ve třídě F4-B. Po mém prvním netrefení vrcholové branky a tím zařazením této jízdy
k nejhorší, odbydu druhý průjezd rychlou otočkou s úspěšným minutím podruhé, nakonec jedu alespoň pro diváky,
takže před najíždění do doku zastavím a otočím se u vedlejšího posedu s fotografy a pak čistě zastavím v doku. I
maďarský rozhodčí mi naznačuje, že kdybych nahoře neblbnul, mohlo to být za sto. Petr Budina se navrátil na 98b,
Honza Vlach zůstal u svých tradičních 100b.
Od tří se také jede druhá jízda „krabů“ trimaranů třídy NSS-D, tentokrát byl v jízdě první Polák čtyři minuty před
Frantou Chmelkou, přesto díky bodům za stavbu a nevelké ztrátě v jízdách je jasné, že Franta Chmelka bude celkově
první.
Ve čtyři hodiny nastupují k poslední jízdě senioři F2-A. Opět se krásně projevuje chování v doku, při sebepečlivější
jízdě proti větru na konci při zastavení strčí do lodě vlny šikmo zleva a loď se opře o dok. Nad tímto vyzrál až náš
poslední závodník Václav Weiss, který opustil pravidlo přistávat proti větru, zkušeně si nechal přehodit tyčku v doku,
snášecí zónu v klidu projel a zastavil si na klidné vodě, takže čistě za 100b. Ostatní Martin Houska 83b, Jirka Bilina
84b, Zdeněk Zachrla 84b a Honza Vlach 92b.
Pondělí 13.7.2015
Ráno se od devíti jezdí na všech třech startovištích. F4-C junioři. Na prvních pěti místech dochází k drobným změnám
pořadí, které se dotknou i Tomáše Jakeše, který po dotyku ve třetí brance zbytek jízdy dost odbyl – 81b, takže místo
čtvrtého místa spadl na páté. Ondřej a Jakub Bodžárovi se naopak postupně po drobných krůčkách zlepšovali, Ondra
s 95b poskočil z předposledního místa na sedmé, Jakub 98b alespoň o jedno místo na desáté.
Současně jezdí F2-B senioři. Jakub Janko už své pořadí jízdou s 89b nevylepšil a zůstává na předposledním 16. místě.
Ve vedení byl Francouz Hanneville přeskočen jak Němcem Saagerem tak Rusem Žornikem. Francouze Hannevilla
chtěli nejprve rozhodčí, poměrně nepochopitelně, poslat do rozjížďky o třetí místo s Číňanem Biao Chenem. Pak jim
bylo vysvětleno, že mají třetí jízdu rozdílnou a to na určení pořadí stačí.
U plachetnic se v klidu schází pár účastníků NSS-D. O pořadí v seniorech je jasno už před startem, takže si to všichni
chtějí jen užít, tentokrát se do bojů připojuje i Bělorus Rusak, který s desetiminutovým náskokem jízdu vyhrává.
Franta Chmelka dojíždí druhý, druhý je i po přepočtu. Polák Budkiewicz dojíždí těsně v limitu 60 minut třetí.
Po obědě zbývá zakončit ještě pět tříd. F-DS, pořadí na stupních vítězů se již nemění, k naší velké radosti se však
mění pořadí na pátém místě, kam přeskakuje ze zhruba desátého místa Jiří Voráček. Nakonec ho ani nemusí tolik
mrzet dosažených 91b, protože by ho ani čistých 100b výše neposunulo. Drobný posun o dvě místa z předposledního
místa se podařil i Kristině Voráčkové 85b. Jiří Špinar 83 i Pavel Sviták 89 b si třetí jízdou už své celkové hodnocení
nevylepšili.
Od jedné je i poslední juniorská třída F4-B. Tomáš Jakeš si při svém posledním startu poměrně v klidu prohazuje
regulátor za zcela nový neodzkoušený typ (proč ho zkoušet doma na rybníku). Na jízdu to naštěstí žádný vliv nemělo,
jednou minul vrcholovou branku – 94b, při lepším výsledku mohl trochu prohodit pořadí českých juniorů, takhle byl
z nich nejhorší. Ze třetích jízd z našich vyšel nejlépe Jirka Vlach 100b a Aneta Ferjančičová 95 b, Jonáš Podrazil
zakončil 94b. Ve stejném pořadí od 8. – 11. místa skončili i celkově.
Po juniorech od tří hodin nastupují senioři F4-C. Zde opět dobrou závěrečnou jízdou poskočil Němec Saager z zhruba
pátého místa na druhé. Také všichni naši si třetí jízdou polepšili. Tomáš Hlach 100b z dvanáctého na osmé, Stanislav
Jakeš 98b z 22. na 16. a Petr Zbořil z 23. na podle pořadatelů 18.-21., při správném vyhodnocení dle třetích
nezapočítaných jízd 18. místo.
Současně s tím nastupují k náhradní jízdě i senioři NSS-B. Vzhledem k nižšímu počtu, už bez NSS-C a NSS-B juniorů
a zapracování zapisovatelů, je tato poslední jízda ve třídě NSS-B jediná bez dalších korekcí. O stupních vítězů bylo
rozhodnuto už před jízdou, takže jízda proběhla i z tohoto pohledu v klidu. Z našich Josef Mrákota dojel na čtvrtém
místě, po přepočtu na sedmém, na kterém skončil i celkově. Jarda Zeman s rezervou stihl limit a po přepočtu dokonce
přeskočil Pepu na šesté místo. Celkově skončil desátý.
Poslední třídou na zakončení jsou největší makety F2-C. I zde Němec Peter Saager poslední jízdou přeskakuje své
soupeře a tuto třídu před Číňany vyhrává.
Úterý 14.7.2015
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Už dlouho před desátou hodinou se na shromaždišti u parkoviště scházejí závodníci. Nejvíce prořídlou výpravou je
tým Číny, kde se, jak se později ukazuje, nástupu účastní jen medailisti. Opět se usazujeme do hlediště otevřeného
amfiteátru. Po krátkých úvodních projevech s poděkováním je přednesen speciální dík předsedovi ukrajinského svazu
za uspřádání letošního mistrovství světa kategorie S v Čerkassy. Dále pak předání pamětních listů rozhodčím a
organizátorům. Pak již začalo předávání medailí v jednotlivých třídách.
MS kategorie NS - Bank 2015
Pondělí 6.7.2015
Příjezd do maďarského městečka Bánk, místa konání Mistrovství světa lodních modelů kategorie NS 2015. Na
plánovanou schůzku ve 13:00 na parkovišti poblíž rybníka se závodišti se přeci jen všichni čeští závodníci nedostavili,
takže cesta k registraci se odkládá na později. Podle zpráv z mobilů dorazí poslední s asi dvouhodinovým zpožděním.
Naštěstí to nemá vliv na vstup již přítomných na trénink na závodní tratě. Toho využívají zejména naši závodníci
z třídy F4-A. Už při prvním pohledu na trať konstatují, že obě tratě jsou cca 13 m od břehu, tedy o 3 m dále než mají
být. Jak jsem se později od maďarských pořadatelů dozvěděl, nepodařilo se jim je přitáhnout blíž, protože mají i
přední stranu kotvenou ve vodě až na konci šikmého břehu, na kterém zátěže nedrží. Po získání posledních českých
technických průkazů vyráží Láďa Douša na registraci. Vzhledem k tomu, že část modelů byla přihlášena v době, kdy
ještě neexistovaly, jsou u řady modelů rozdíly v datech, a kupodivu i u letitých modelů, což ve výsledku znamená
poplatek 90 Euro za opravy v technických údajích. Navečer, asi hodinu před koncem tréninku, se vydávám na vodu i
já s Yorkshiremannem. Vzhledem k tomu, že se u vrcholové bójky plete plno malých modelů F4A jezdících podél
spojnice bójí, to po asi pěti průjezdech balím.
Úterý 7.7.2015
Okolo tři čtvrtě na deset se scházíme na parkovišti pro seřazení do průvodu, česká výprava patří spolu s Ruskem,
Německem a Polskem mezi čtyři nejpočetnější. Vlastní zahajovací ceremoniál se koná v letním amfiteátru na břehu
rybníka. Závodníci se rozmísťují do šikmého hlediště, kde sice není stín, ale alespoň si v cca 35° vedru můžeme
sednout. Následují tradiční úkony včetně slibu rozhodčích a závodníků.
Odpoledne v jednu hodinu se už začíná na ostro závodit. Senioři se vydávají na první jízdu F4A. Ve stanech pro
bodování začíná F2A senioři – 21 lodí, z našich se připravují Martin Houska s Bogdanem (88,67b), Jirka Bilina
s Alaskou (89,33b z českých závodníků kromě NSS nejvyšší bodové hodnocení), Zdeněk Zachrla s Brave Borderer
(83,67b), Václav Weiss s Armériii (79b) a Honza Vlach s Nancy Raymond (82,33b). Vzhledem k množství modelů a
okolní teplotě, se po nástupu většina vytrácí do chladnějšího prostředí od stínu až po vodu. Ve vedlejším stanu začíná
ve stejnou dobu bodování NSS-A, zde nejprve vzhledem k počtu lodí – 10 juniorů, 12 seniorů dochází k rozdělení na
juniory a seniory, takže úplně první ze všech je na řadě Tomáš Jakeš s Amati (78,33b), obdrží několik připomínek ke
sklonu špičky a výztuhám plachet. U plachetnic byl posuzován jen vzhled a shodnost s podklady na vážení a
přeměřování plachet pokud jsem si všiml, nedošlo. K zajímavému prošetřování došlo hned po nástupu juniorů, u
Rusky Raisy Basiny se objevily pochybnosti, zda je ještě juniorkou. Nakonec nepředložila nějaký osobní průkaz, ale
Basin přinesl nějaké prohlášení na hlavičkovém papíru ruského svazu a Raisa byla juniorkou. Po plachetnicích NSS-A
mělo na stejném místě od čtyř hodin začít bodování F4-B seniorů. V tuto dobu rozhodčí NSS pomalu končili s juniory a
ještě je čekali senioři, ale s plachetnicemi se stejně pod stan nevešli, takže nakonec bodování F4-B nepřekáželi. NSSA senioři, zde máme jednoho zástupce s velkou historickou plachetnicí Endeavour Milana Kroupu, která pak na vodě
oproti modelům moderních rychlých plachetnic nemá moc šancí. Bohužel už ani poctivá „dřevěná“ modelařina
nepůsobí na rozhodčí natolik, aby alespoň v hodnocení stavby přeskočily moderní plastové výtvory, takže získává jen
88b oproti 97,3b za moderní plastový New Zeeland.
Na F4-B senioři – 20 lodí jsme čekali já s Yorkshiremannem (84,33b), Petr Budina s Brumou (81,67b) a Honza Vlach
se Sir Walter Raleigh (76b). Většina vyřčených připomínek se týkala případně chybějících dílů, čistoty přechodů barev,
dodržení barevného provedení. Ve druhém stanu začíná se zpožděním po páté hodině bodování F2-B juniorů – 5 lodí,
s naším jedním zástupcem Vojtou Jelínkem s novou lodí americké pobřežní stráže CG 95 308 (79,33b), výtky
k provedení a rozmístění vlajek, barevného provedení lodi – umístění pruhů, nepropracování detailů a
neproporcionalita některých detailů.
Obdobně byl posunut start F2-A seniorů na vodě na půl pátou. Komise rozhodčích na startovišti byla jiná než
bodovací. Zde se naši představili takto Martin Houska 88b, Jirka Bilina 94b, Zdeněk Zachrla 85b, Honza Vlach 100b a
Václav Weiss 98 b. Většina závodníků, i naši se potýkala hlavně s vrcholovou brankou, přistávání v doku bylo tento
den relativně klidné.
Mezitím na vodě odjezdili senioři první jízdu F4-A. Osobně jsem z dálky zahlédl jen některé jízdy, takže jen krátce
z výsledků a odposlechnutých informací, v F4-A nastoupilo 35 závodníků. Startovní listina byla napsaná tak, že první
na vodu ze všech šel Honza Jedlička (92b), další naši již bez pořadí Pavel Jedlička (98b), Michal Ferjančič (98b),
Lubomír Jedlička (98b), Jakub Janko (100b) a Lukáš Cajkář (94b). Podle informací účastníků se na startovišti děly
divy. V rámci kursu na trati někteří zastavovali i couvali, přejetí spojnice vrcholové branky, oboje někdy bez
povšimnutí rozhodčími. Hodnocení průjezdu vrcholové branky bez dalekohledu a v úhlu maximálně od spojnice
vrcholů trojúhelníku. Naši odcházeli zklamaní z úrovně rozhodování, ale s odhodláním, že teprve třetí jízdy ukážou, i
když bylo po první jízdě 14 čistých jízd.
Po seniorech od čtyř hodin nastoupili junioři F4-A 27 lodí, z našich Tomáš Jakeš (100b), Ondřej Sviták (100b), Jiří
Franta (100b), Aneta Ferjančičová (98b) a Jakub Bodžár (95b). Takže lepší výsledky po první jízdě než v seniorech.
Celkem bylo 9 čistých jízd.
Večer se na vývěsní tabuli objevují první změny v rozpisech – třída NSS-A je rozdělena na jízdy na juniory a seniory a
junioři by měli jezdit místo NSS-C, které bylo sloučeno s NSS-B.
Středa 8.7.2015
Ráno od devíti začínají na vodě na obou startovištích junioři, F4-A a F2-B. F2-B je poměrně rychle vyřízeno. Kromě
Poláka Martina Ochmana s přerostlou Halny (1:17) – 98b, všichni ostatní dost ztrácí, bohužel i včetně našeho Vojty
Jelínka – 88b.
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V F4-A juniorech pokračuje řídnutí závodníků s čistými jízdami, bohužel jednoho Jirku Frantu (95b) ztrácíme i my.
Zůstávají jen Ondra Sviták (100b) a Tomáš Jakeš (100b), s nimi dva Poláci a jeden Číňan. Ostatní naši Aneta
Ferjančičová ustálených 98b, Jakub Bodžár také ustálených 95b.
U stanů pro bodování se scházejí F2-B senioři a NSS-B.
V F2-B senioři se 17 účastníky máme jen jednoho zástupce Jakuba Janka s letitým PT-109, kde jsou hlavně
připomínky k nemodelovým doplňkům – funkční LED, nakonec obdrží nejméně 81,33b s odstupem 3 bodů na
nejbližšího.
V NSS-B je 13 seniorů a dva junioři, mezi nimi dva naši zástupci Josef Mrákota s Jolie Brise s nejvyšším bodováním
v plachetnicích – 98,33b a Jarda Zeman s Schoonerem – 89,67b, bohužel obě plachetnice patří k těm větším méně
obratným, takže uvidíme, jaký bude vítr. Alespoň v této kategorii plachetnic se zatím objevují jen klasické stavby
modelů lodí z první poloviny 20. století, v tom duchu jak byly tyto maketové plachetnice zamýšleny. K bodování NSSB jsou nakonec přihozeny i plachetnice NSS-C, ve které je pouze pět skoro jen „československých“ závodníků. Lenka
Mrákotová s Jestrem, o kterém rozhodčí stále neví, jestli bude v NSS-B nebo NSS-C, nakonec to částečně nechávají
na závodnici s dotazem, zda chce jet NSS-B nebo NSS-C. Končí tedy u C-ček s 83,33b. Dalším našim je René Walenta
s Pionýrem – 75,33b a František Chmelka s No Name – 70b. Českou trojici doplňují Štefan Abel se Sultanou – 84,33b
a Bělorus Jurij Lukjaněnko s Zoll Kutter – 65b, který dolepuje některé díly ještě před rozhodčími.
Po obědě jdou k bodovacím stanům F2-A junioři a F7. Na vodu F4-A senioři, F2-B senioři a poprvé plachetnice.
F2-A junioři, zde si děláme naději na slušné bodové hodnocení zejména dvou nových lodí – Kormorán K11 Jirky
Franty a Hercules Ondřeje Budiny. Skutečnost je nakonec jiná Jirka Franta s lodí Kormorán K11 – 87,33b, ze slovních
dotazů při bodování lze usuzovat jen, že obdržel srážku bodů za nedodržení tvaru trupu a možná čistotu některých
detailů. Jirka byl po přečtení výsledků bodování hodně rozčarován. Ondřej Budina s Herculesem – 86,33b, vzhledem
k chybějícím, nedodělaným dílům velmi dobré hodnocení s velkou rezervou na zlepšení po úplném dostavění. Pak
jsme měli ještě tři zástupce se staršími až historickými modely. Jonáš Podrazil s Merlinem – 85,33b, Ondra Sviták
s Monitorem – 75b – poměrně nepochopitelných a Vojta Jelínek s historickou BK-2 – 81,33b. K bodování v této třídě
jsem se snažil mít nejvíce dotazů na rozhodčí – nejlepší model S100 v měřítku a podle většiny i provedení shodném
se stavebnicí Revell, prokazatelně chybnému přepisu hodnocení stavby u plachetnic – z jedné strany stojanu jiné body
než na druhé straně. Bohužel jsem přiměl jen hlavního rozhodčího a vedoucího bodovací komise k nahlédnutí do
vyvěšených výsledků a jejich pokrčení rameny. Ani přes hlavního sekretáře jsem se k originálu tabulky z bodovací
komise nedostal.
F7 bez naší účasti. Takže k vodě F4-A senioři kromě Jana (94b) a Lubomíra Jedličkových (88b), pro které byla nadále
zakletá vrcholová branka, všichni ostatní zajeli čistě.
F2-B senioři náš jediný zástupce Jakub Janko zůstal u toho, co trénoval, kdy se do vrcholové branky trefil asi z 25%,
takže naostro 92b. Doufejme, že si to šetří na F4-A.
Na maketovém startovišti ještě po čtvrté hodině nastoupili ke své první jízdě junioři F2-A. Více než dění na vodě se
však rozebíraly výsledky bodování a provedení „tovární“ S100 čínského závodníka. Jiří Franta 92b, Vojtěch Jelínek
92b, Ondřej Budina 94b, Jonáš Podrazil 95b a Ondra Sviták 100b.
NSS-B+C prvně na vodu. Oproti prvním informacím, že se bude jezdit u severního břehu z pláže koupaliště se
startoviště přemístilo na jižní břeh mezi dva rybářské posedy, mezi nimiž bylo posekáno rákosí na výšku asi 70 cm.
Mezi ostatními posedy byla výška rákosí okolo dvou metrů, takže pokud někdo nechtěl ovládat plachetnici z jednoho
místa, musel běhat jak apoštolové na orloji, z okýnka do okýnka. Aby toho nebylo málo, k zapisovatelským stolkům
usedli narychlo sehnaní místní zástupci, z nichž někteří viděli plachetnici a formulář poprvé. Poměrně brzo se ukázalo,
že zapisovatelé ne tak úplně pochopili, co mají dělat. Když se závodníci po projetí kola hlásili, někteří nadále koukali
kolem, některým se podařilo udělat čárku, čas nepsal nikdo. Dále nebylo úplně jisté, zda vždy správně rozuměli
jméno, viz nalezené pomíchání Mrákota – Mrákotová. Nicméně jízda byla uznána za platnou. Z našich se Jarda Zeman
bohužel nevešel ani do o deset minut nastaveného limitu, takže 0b, Josef Mrákota po přepočtu 11. místo 28,14 b,
v NSS-C Lenka Mrákotová s náskokem kola první 50b, Franta Chmelka druhý 37,74b, René Walenta třetí 35,06b,
Štefan Ábel čtvrtý 32,06b, Bělorus nenastoupil.
Po NSS-B+C šli na vodu senioři NSS-A. Po několika tropických dnech se k večeru začalo zatahovat a s tím přišli i
poryvy větru, takže plachetnice šli na vodu s upozorněním, že závod může být kvůli počasí zastaven s rychlým
návratem ke břehu. Vzhledem k nižšímu počtu lodí už to u zapisovatelského stolku nevypadalo tak divoce a nakonec
všichni kromě jednoho Rakušáka, kterému odešel naviják, stihli všechna kola i včas před deštěm vyndat lodě. Náš
Milan Kroupa dojel jedenáctý 32,98b.
Díky výrazné změně počasí jsme nakonec nikdo z české výpravy nepostřehl ukázku nové třídy F2-S – maketové
funkční ponorky, která byla na startovišti F4 okolo půl páté, tedy v době, kdy od plachetnic již kdo mohl, utíkal domů.
Takže z ukázky mám jen dvě fotky od Jeana Clauda a od Němce Angela Schapkeho jsem v pátek při čekání na
bodování F4-C získal informace o návrhu pravidel. Tedy pro případné zájemce: model funkční makety ponorky se
statickým hodnocením, o zhodnocení „ponořovacího“ zařízení do základních 100b nebo samostatně jako parníky,
nevím. Na vodě trať shodná jako F2, se stejným bodovým ohodnocením branek a kursem. Kurs po vjetí do
trojúhelníku doplněn o ponor a vynoření (dohromady tedy 4x), je jedno zda statický, nebo dynamický s pomocí
hloubkových kormidel, v rámci manévru však nesmí ponorka opustit trojúhelník, stanoven bude čas na ponoření a na
vynoření, za jeho dodržení pak budou přidělovány body – 5b ponor, 10b vynoření. Dohromady za celou jízdu tedy
160b. Návrh v této podobě by měl být zveřejněn na stránkách Navigy v sekci NS k připomínkování.
Čtvrtek 9.7.2015
Po ránu před osmou hodinou potkávám první juniory, kteří dnes už od osmi začínají s druhou jízdou F2-B. Musím
přiznat, že jsem na startoviště přišel, až když dojížděli poslední. Takže jen krátce - ranní ježdění mělo nejhorší
podmínky – přesně proti nízkému slunci s odrazy o hladinu. Všichni se zlepšili, tedy i náš Vojta Jelínek – 94 b.
V tradičních devět hodin pak startují další stanoviště – bodování F2-C bez naší účasti a třetí jízdy F4-A juniorů. Zde se
podařilo, že z pětice závodníků s čistými jízdami nevypadli dva naši Ondra Sviták a Tomáš Jakeš, ale jeden Polák a
jeden Číňan. Takže bylo jasné, že se budou s jedním Polákem rozjíždět o první až třetí místo. Pořadatelé chvíli
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zvažovali, že by rozjížďky udělali hned ve čtvrtek, ale pak zasáhl hlavní rozhodčí, že vzhledem k časům na vyvěšení
výsledků a zplatnění bude lepší nechat je na pátek ráno od 9:00. Z ostatních českých zástupců si třetí jízdou po
prvním úspěšném zastavení v doku trochu polepšil Jakub Bodžár – 98b, zbývající dva Aneta Ferjančičová (84b) a Jiří
Franta (94b) už své body nevylepšili.
Od deseti hodin nastoupili na svou druhou jízdu senioři F2-A. Tento den se nepříznivě projevil v doku, nesoulad směru
větru se směrem vln, takže bez zásahu do řízení loď proplula dokem obloukem a po zastavení byla vlnami stržena ke
břehu. To v podstatě zažili všichni naši závodníci Martin Houska 90b, Jirka Bilina 83b, Zdeněk Zachrla 79b a ani
nejzkušenější „jezdiči“ Honza Vlach 95b a Václav Weiss 95 b si s tím neporadili. Tento den se nepodařilo čistě přistát
půlce startovního pole.
V deset hodit se také čekal ohlas rozhodčích při bodování NSS-D – novinky Franty Chmelky – trimaran s pohyblivými
plováky. Proti tomuto řešení zamítavá připomínka nepřišla, takže za loď Wagbund jinak v jeho standardním
kvalitativním provedení, obdržel standardních 71,33b. Třídu doplnil Bělorus Rusak s Oraclem 72,67b a Polák
Budkiewicz s malým rychlým, ale stavebnicovým Volansem 61,33b.
Po obědě od jedné hodiny jsem šel vyjednávat první konflikty v časovém rozpisu. Tomáš Jakeš měl od jedné první
jízdu s plachetnicí NSS-A a zároveň bodování F4-B, já jsem zároveň začínal první jízdu F4-B. S vedoucím bodovací
komise F4 Bělorusem Kalmykovem jsem se o Tomášovi domluvil ještě před jednou, takže jsem mohl v klidu čekat na
startovišti F4 na svůj nástup. Takže začnu tím, u čeho jsem byl. F4-B senioři první jízda, voda poměrně klidná, místy
zčeřená hejny drobných ryb, dok i zde trochu táhnul do oblouku. Z našich jsem jel já, s velkou nervozitou nakonec
čistě 100b, Honza Vlach taky čistě 100b a Petr Budina s drobným dotykem 98b. Pokud by se braly body jen z jízdy,
jsme všichni v první osmičce.
NSS-A junioři první start Tomáše Jakeše s plachetnicí na tak velké akci, navíc spolu s dalšími 9 juniory (to v Čechách
nezažije ani se seniory dohromady). Hned mezi startem a první bójí mu kříží cestu dvě vzájemně se vyhýbající menší
plachetnice, Tomáš končí v nich a dostává trestné kolečko, tím se za první bójku dostává až okolo 7. místa. Během
závodu se několikrát změní síla větru, takže se nakonec tři lodě nevejdou do časového limitu, Tomáš je v cíli 6. a na
tomto místě zůstává i po přepočtu. Jistota v zapisování kol u stolku rozhodčích však stále není 100%, Tomáš má
pocit, že jel o kolo víc.
Po vyndání plachetnice přebíhá na bodování F4-B juniorů, kde zatím byla obodována loď Anety Ferjančičové Banckert
82b, Norden 76b Jirky Vlacha a nový Bronigton 76,33b Jonáše Podrazila. Tomáš Jakeš za jeho první loď Falke dostává
76b. Rozložení v rámci českých zástupců asi přiměřené, v celkovém pořadí však stačí na začátek druhé poloviny pole.
Od jedné hodiny na startovišti F2 začínají první jízdou nejdelší makety F2-C.
Od tří pokračují druhou jízdou plachetnice NSS-B+C. Už před startem panuje dost velká nervozita z toho, jak bude
vypadat zapisování, někteří závodníci, jako naše Lenka Mrákotová obětují lepší výhled na krajní bójky a staví se přímo
za stolek zapisovatelů. Domluva s Láďou Doušou, že se budeme snažit rozhodčí kontrolovat, poměrně rychle padla,
protože oblast dohledu do papírů obsadili závodníci. Já nakonec volím pozici u vody a koukám na zapisovatele z čela,
zda je vidět alespoň nějaká činnost, když někdo z našich vykřikne své jméno, někdy se objeví reakce až na třetí
nahlášení. Třem zapisovatelům rozhodčí rozdělili startovní listinu na skupinky po sedmi, přesto si ty své nikdo
nepamatuje, takže je vidět, že vždy všichni prohledávají. Tentokrát již nedělají jen čárky, ale píší průjezdy kol. Na
vodě je na začátku poměrně silný vítr, takže i Jarda Zeman neztrácí na menší plachetnice, přesto nakonec průjezd
třetího, podle nás předposledního, kola v 61 min už rozhodčí nezapisují s tím, že všechny stejně nestihne, oficiální
předposlední má cca v 68 min. Ze zápisu je pak vidět, že přestože jsme ho všichni viděli projet první kolo se ztrátou
maximálně půl kola, má čas okolo 15 min a všichni ostatní okolo 5-6 min. Snažíme se takto argumentovat u
vedoucího startoviště Michala Daranowskiho, podobně nevěří svým průjezdům i Poláci. Ten odkládá diskuzi do doby,
než se na to v klidu podívá. Tato jízda je nakonec večer anulována pro třídu NSS-B senior, pro ostatní třídy NSS-B
junior a NSS-C výsledky platí.
Po tomto bouřlivém konci se jdu podívat na od čtyř hodin jezdící juniory F2-A. Pro Jonáše Podrazila bohužel musí po
průjezdu dvou branek dojet lodí – upadlý kontakt. Ondra Sviták zajel tradičně čistě 100b. Ostatní bojovali tak jako
senioři s dokem, někdo i s couváním. Takže Jiří Franta 89b, Vojtěch Jelínek 74b, Ondřej Budina 85b.
Na startovišti F4-B juniorů ještě vyjednávám přesun Jonáše Podrazila na konec startovního pole, protože současně
jede F2-A, to je bez problému akceptováno. Okřížkovaných závodníků startujících mimo pořadí se v různých třídách
během celého mistrovství objeví mnoho. Start v této třídě se z našich zcela dokonale nepovedl nikomu, ale jen podle
bodů z jízdy by byli od 4. do 14. místa. Aneta Ferjančičová 84b, Jirka Vlach 95b, Jonáš Podrazil i po výpadku v F2-A
před několika minutami 93b, a Tomáš Jakeš na svém dnes čtvrtém startovišti 96b.
Večer od sedmi hodin jsem ještě šel s Láďou Doušou na zasedání Navigy. V úvodních příspěvcích bylo hodnocení
činnosti sekce NS vedoucím sekce Hans Jürgenem Borchersem a předsedou Navigy Dieterem Matysikem. Hans Jürgen
poděkoval Dmitriji Kalmykovovy za jeho zastoupení na pozici hlavního rozhodčího při ME 2014 v Kaliningradě, Dieter
Matysik pak za práci Hans Jürgena na zavedení řádu do sekce NS. Následovaly volby staronového vedoucího sekce,
jiný kandidát se nepřihlásil, volba byla jednohlasná, volící zástupci všech 14 států byli pro. Dále byl přečten Borkem
Dvořákem návrh změny ve třídě NSS rozeslaný k připomínkování na jaře 2015 (přechod z měření rychlosti větru
z Beaufortovy stupnice na m/s, zaokrouhlování koeficientů,...), přestože mělo dojít pouze k hlasování, ruská strana
vznesla připomínku k maximální rychlosti větru 6,5 m/s, proč, když motorové makety musí jezdit do 10 m/s. Po
bouřlivé diskuzi jaký druh lodě vydrží, jaký vítr se nakonec vrátilo k hlasování, které dopadlo 9:5 ve prospěch návrhu.
Námět na snížení rychlosti na 6,5 m/s i pro motorové lodě má ruská strana předložit oficiální cestou. Pak byl
příspěvek, který zajímal všechny zúčastněné – představení polské Ornety jako pořadatele MS v roce 2017. Orneta
menší městečko na severu Polska cca 100 km od Gdaňska a Kaliningradu. Na okraji města je protáhlé jezero, na
kterém fouká, ale nejsou vlny. Letos se zde konalo mistrovství Polska, takže kdo má zájem, určitě na internetu najde
nějaké fotky z této akce. Startoviště, hala na bodování a fotbalové hřiště použitelné pro kemp v dosahu do 100 m, ve
městě jsou dva menší hotely, jeden u jezera – pro rozhodčí, jeden cca 1km od vody, dále pak asi 5 penzionů.
Po zasedání si ještě svolal Michal Daranowski své rozhodčí, aby definitivně vyřešili problém se zapisovateli. Závěr byl,
že všichni startující dostanou číslo a budou se hlásit číslem, Michal pak vždy ještě bude hlásit potvrzení.
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Pátek 10.7.2015
Ráno v devět hodin se okolo startoviště F2 objevilo mnoho českých závodníků a doprovodu v očekávání rozjížďky F4A junior o 1. až 3. místo s našimi dvěma zástupci Ondrou Svitákem a Tomášem Jakešem. Vedoucího startoviště se
ujal přímo hlavní rozhodčí Hans Jürgen, po rozlosování bylo stanoveno pořadí Ondra Sviták, Polák Adam Bogdon a
Tomáš Jakeš. V první jízdě se Ondra po průjezdu vrcholovou brankou hned okolo bójky otočil a rozhodčí stojící všichni
do 5 m od stolku zapisovačů v ose branky zahlásili dotek, na což okamžitě reagovala česká družina stojící kolmo
k brance na pódiu nad vodu. Ondra dojel dále již bez dotyku a všichni Češi se sesypali na hlavního rozhodčího. Ten
hájil své rozhodnutí, že všichni tři rozhodčí viděli dotek – točící se bójku. Tak to zůstalo v zápisu. Další jel Polák
Adam, ten dle přihlížejících se sporným couváním – dotek, podle rozhodčích čistě. Poslední na řadě byl Tomáš, ten na
lesknoucí se vodě proti slunci vrcholovou minul, zbytek čistě. Takže podle rozhodčích bylo rozhodnuto první Polák
Adam Bogdon, druhý Ondra Sviták, třetí Tomáš Jakeš. S tím jsme se nechtěli smířit, takže jsme začali diskutovat o
protestu na dotek bójky Ondrou – videozáznam, případně na nevhodné postavení rozhodčích, kteří se hned na druhou
jízdu rozestoupili více do stran, nicméně na pódium pro kolmý pohled nikdo nešel a dalekohled nikdo nepoužil. Přes
přesvědčování hlavním rozhodčím, že to stejně k ničemu nepovede, jen budeme blokovat pokračování závodu po
dobu šetření, jsme protest nakonec podali. Já jsem k tomuto jednání bohužel jen částečně odbíhal od svého startu
v F4-B a následně bodování F4-C, ze kterého jsem se hned ráno omlouval na později.
Takže k F4-B seniorům druhá jízda Honza Vlach opět čistě 100b, já jsem se trochu zhoršil 98b i když s hodně
odřenýma ušima, cpal jsem to tam zezadu i příčným pohonem a bójku jsem si o dobrých 30 cm vyvrátil. Petr Budina
94b. Ostatní většinou mezi 90-100b, ti co jezdí dobře vrcholovou, měli většinou problémy v doku – štíhlé vojenské
lodě, s remorkéry pak většinou neměly problém v doku ale na vrcholové.
V pátek se také do dění poprvé zapojily českou stranou nadějně očekávané parníky, bodování. První zádrhel nastal
v tom, že plánované tři hodiny na obodování 20 parníků nestačily. Jedno plus u našich bylo, že všichni stihli
hodnocení v pátek, zbytek byl odsunut na sobotu dopoledne. Nicméně přesto zde uvedu výsledky našich Jiří Voráček
s lodí Zinnia 170,33b, Kristina Voráčková s prakticky identickou lodí Snowflake 153b, Pavel Sviták s lodí Lachales
původem ze stejné dílny 153b a Jiří Špinar s lodí Schaarhorn 167,33b. Při pohledu i na ostatní parníky se domnívám,
že porota moc nezohledňovala složitost a počet různých detailů, ale šla po shodě s dokumentací a čistotě práce
v původním novém stavu, protože i lodě s viditelně prošoupanou barvou měly poměrně vysoké body.
Současně s nimi jsem se ocitl u bodování ve vedlejším stanu i já s křižníkem Nastojčivyj ve třídě F4-C senior, vedoucí
komise Kalmykov mi už ráno říkal, že tento křižník v mateřské verzi Sovremennyj také postavil, což možná bylo plus
při vysvětlování polské kolegyni proč je mezera pod jedněmi bočními stěnami nástavby (sundávání nástavby), na
druhou stranu věděl hodně o barevném provedení sice původně sovětském, ale přesto přenositelném na barvy
aktuální - ruského námořnictva. Nicméně slovní hodnocení docela pozitivní – zhruba v duchu „když vyhodíš ještě
několikery plastové díly a nahradíš je mosaznými lepty, máš dobrý základ.“ V bodové podobě to znamenalo 83,33b. I
zde se 23 lodí nevešlo do časového okna tří hodin a museli část odložit na sobotu. Další naši dva závodníci to však
stihli ještě v pátek. Petr Zbořil s Vosperem 79,67b s připomínkami, že si část dílů nabarvil, jak chtěl a Tomáš Hlach
s S-100 88,33b, také některé díly v jiné barvě než dle dokumentace.
V tomto pro nás napjatém dopoledni ještě jeli plachetnice NSS-A senioři a po nich junioři. Rozhodnutí přidělit
každému závodníkovi číslo konečně účinně pomohlo k jednoznačnému zapisování odjetých kol. V seniorech nastoupil
Milan Kroupa. Obdobně jako někteří jiní využil zídku za cestou, na které stála většina závodníků, a odřídil závod
z tohoto nadhledu. V jízdě skončil devátý. Hned u první bójky se podařilo zablokovat Rusa Basina – nevešel se za
bójku, obdobně se přimotal do chumlu lodí ještě dvakrát, takže nakonec dojel až čtvrtý.
Po seniorech byli na řadě junioři. Tomáš (ani nevím, jaké mám napsat příjmení, protože otcovské rady dostával
z různých stran z okolí) se tentokrát po startu poměrně dobře vymotal k první bójce, vítr byl proměnlivý a při
silnějším se za podpory české družiny držel i vedoucí Rusky Raisy Basiny. Nakonec to byla jeho nejlepší jízda - 2.
místo v jízdě se ztrátou 3 min na první, po přepočtu 3. místo.
Na odpoledne byl plánován oficiální výlet do Budapešti, na který se přihlásilo cca 150 účastníků, z Čechů nikdo. Já
s Tomášem a manželkou jsme se alespoň na jedno odpoledne odtrhli od vody a jeli k jiné vodě – údolí Dunaje od
Váce do Štúrova. Náhodou jsme se ve Visegradu ocitli v třídenních královských oslavách, kde jsme mohli doplnit
skupinku Čechů v historickém průvodu pod praporem s českým lvem.
Sobota 11.7.2015
Ráno v osm mělo začít bodování F4-C juniorů, chvíli jsou dohady, zda dříve nedobodují rozdělané F4-C seniory,
nakonec ale vzhledem ke startu F4-C junior od desáté, začínají junioři. Z našich Tomáš Jakeš s PT-109 - 86,67b,
nalezeno chybějící kotevní lano stožáru a nečisté okolí světlíků. Jakub Bodžár s PT-596 – 81,67 b, nalezena neshoda
barev u několika barev a nerovné přechody barev na maskování. Třetí zástupce Ondřej Bodžár se Snowberry –
86,67b neshody barev některých dílů a chybějící ukotvení komínu (stěžně), nicméně měl radost, že porazil bráchu. Při
porovnání s ostatními jsou bodově odděleny jen tři lodě převážně menších měřítek, takže šance na 4. místo, při
selhání někoho s vyšším hodnocením možná i pódium.
Od osmi jdou také na vodu F2-B senioři tam se Jakub Janko úspěšně připojil k lodím snášeným v doku, takže 93b.
Od devíti hodin zakončují své působení senioři v NSS-A, kde se Milan Kroupa loučí s dojetím na čtvrtém místě, po
přepočtu koeficienty je to však sedmé, ale dobrých 36,56b, což dohromady s první jízdou dává celkové 8. místo,
nicméně první v plachetnicích s výtlakem nad 10 kg.
Od desíti hodin začíná na vodě první jízdou kategorie F4-C junioři. Z našich se Ondřejovi Bodžárovi se Snowberry
začátek moc nepovedl – 75b – podjetí při najíždění na couvání, dok a vrcholová branka, Kuba Bodžár na tom byl lépe
– 93b – dok a dotek na vrcholové. Třetí z našich Tomáš Jakeš zajel čistě za 100b. Z ostatních měla zhruba půlka
problémy v doku, druhá polovina pak na vrcholové brance, takže k Tomášovi už jen jedna stovka.
Po obědě nastupují k poslední jízdě junioři F2-A. U většiny závodníků, tak jako u našich, zůstávají problémy s dokem.
Jiří Franta 95b, Vojtěch Jelínek 83b, Ondřej Budina 95b a Jonáš Podrazil 86b. Ondra Sviták zajel tradičně čistě 100b.
Zároveň také jedou F4-A senioři, kde je ještě naděje na medaile. Doposud čistě jezdící Jakub Janko se však v doku
dotkne, takže s 95b padá podle mě na 6. až 7. místo, podle oficiální listiny na 6. až 10. místo. Pavel Jedlička a Michal
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Ferjančič zajeli čistě 100b, takže ti se naopak dostávají do boje o třetí místo ještě s Němcem Osthoffem. Jan Jedlička
si poslední čistou jízdou 100b také spravil chuť. Zbývající Lubomír Jedlička – 98b a Lukáš Cajkář – 95b zůstali u zde
odváděného standardu. S třemi čistými jízdami zůstali jen dva závodníci z Číny a Polska. Rozjížďky jsou tak jako u
juniorů odloženy na druhý den.
U plachetnic po obědě nastupuje Tomáš Jakeš na poslední jízdu, oproti druhé se mu již tolik nedaří. S úspěchem totiž
nachází místa poblíž břehu se slabším až žádným větrem, takže nakonec dojíždí na 7. místě se ztrátou 10 min. Na
tomto místě zůstává i po přepočtu a nakonec i v celkovém pořadí.
Ve tři hodiny se podle Hanse Jürgena měly zastavit všechny startoviště a projednat protest české výpravy. Startoviště
fungovaly dál podle rozpisu. Na projednání protestu jsme se sešli jen s prezidentem Dieterem Matysikem, hlavním
rozhodčím Hans Jürgenem Borchersem, dvěma zúčastněnými rozhodčími a polským zástupcem. Neúčast zástupců
ostatních výprav jsme všichni odsouhlasili, Matysik přečetl na základě zprávy rozhodčích připravený závěr, v kterém
bylo ve stručnosti – videa a vyjádření někoho z okolo stojících se nepovažují za relevantní, rozhodčí jednohlasně
prohlásili, že to dotek byl, takže je toto nezvratné. K tomu jsem jen vznesl připomínku, že Tomáš Jakeš, který se
připravoval u stolku rozhodčích, slyšel jako první reakci rozhodčího Kuzněcova, který seděl u stolku „dobrá“. U
projednávání protestu to však Kuzněcov nepotvrdil. Druhý bod protestu – postavení rozhodčích v místech
s nedostatečným výhledem, opět jednoznačné zamítnuto, pravidla nestanovují, kde má stát rozhodčí, ani jaké má mít
technické pomůcky (dalekohled). Pro nalezení vhodné pozice jsou řádně proškoleni, takže když řekli dotek, viděli to
určitě dobře. K tomu padla z naší strany jen připomínka, proč se tedy po první jízdě rozprchli do stran. Tím bylo
projednání zamítnutím protestu ukončeno a jednotlivé strany vyzvány, zda s rozhodnutím souhlasí. Poláci a rozhodčí
souhlasili, my jsme vzali na vědomí. Na výzvu, aby alespoň nezávazně shlédli video, reagoval jen Dieter Matysik,
ostatní ze schůzky se rozešli. Ten se také jako jediný přímo Ondrovi Svitákovi omluvil za vzniklé nejasnosti, ale podle
pravidel nemohli rozhodnout jinak.
Takže zpátky k tomu co jsme ještě mohli ovlivnit. Nezávisle na jednání od tří hodin odstartovay k první jízdě vícetrupé
plachetnice NSS-D s naším experimentátorem Frantou Chmelkou. V rychlosti a obratnosti trochu zaostával za Oracly,
ale postupně se zlepšoval. Nejvyšší absolutní rychlost asi předvedl Polák Budkiewicz s drobným trimaranem Volans,
bohužel při jedné takovéto jízdě po větru včas nezareagoval na poryv a loď otočil. V první jízdě tedy dojel těsně první
Franta Chmelka, po přepočtu o bod druhý. S výsledkem však se slovy „ono to jezdí a funguje,“ byl spokojen.
Od čtyř hodin se na vodu také poprvé dostávají parníky, které dal pořadatel asi záměrně na sobotu, stejně tak jako
po jedné jízdě i F6 a F7, v očekávání vyšší návštěvy diváků. Z našich začíná nejlépe Pavel Sviták 98b, ostatní bojují
s již zde tradičním průvanem a poryvy v doku i vrcholovou bójkou. U ní si někteří nejen parníkáři postěžují, že přeci
jen ty tři metry navíc, o které jsou tratě posunuty, jsou znát. Takže Jiří Voráček 77b, Kristina Voráčková 75b, Jiří
Špinar 83b. S tratí bojovali všichni závodníci, takže 98b Pavla Svitáka je nakonec jediných a nejlepší z celého pole.
Od půl páté je zahájení jízd poslední třídy F4-C seniorů. Oproti některým jiným třídám jedeme v jednom českém
bloku zhruba uprostřed startovního pole. Začínám já, vůbec první jízdou s Nastojčivym na trati jsem zvolil víceméně
kolmý nájezd na vrcholovou branku a tu jsem minul, druhý průjezd už byl čistý, dok těsně dobrý, takže nakonec 94b.
Současně se mnou jel Tomáš Hlach s S-100, ten projel vše, jen se jednou dotkl na vrcholu, celkem tedy 98b. Po mně
jel Petr Zbořil s Vosperem také jen s dotyky 96b.
Neděle 12.7.2015
Hned po ránu už v osm hodin se scházíme na druhou jízdu F4-C senioři. Je opět jasno a nízké slunce svítí jak přímo
do očí, tak přes odlesky na hladině. V době jízd české skupiny máme nejnepříjemnější odlesk přímo v levé brance,
takže jak jsme se později spolu bavili, všichni jsme se snažili najet do přímého kurzu daleko před brankou a pak skoro
naslepo projet. Tentokrát jsme si všichni trochu pohoršili, já jsem přidal dotek v doku, už v půlce doku mi bylo jasné,
že pohupující vlnky loď přilepí k vnějšímu boku – 89b. Kluci si pak přidali jedno minutí vrcholové branky, přímo proti
sluníčku bylo hodně špatně vidět, takže Tomáš Hlach 92b, Petr Zbořil 94b.
V osm hodin také začaly rozjížďky F4-A seniorů, kam jsem hned po nástupu u F4-C odešel. První bylo rozjíždění o 3.
místo, tedy dva naši a Němec. Rozlosování určilo pořadí jízd Michal Ferjančič, Pavel Jedlička a Bernhard Osthoff.
Rozhodčí tentokrát, tak jak je to v pravidlech stanovili jízdu v opačném směru (možná jediná námitka, která by u
protestu juniorů prošla). Rozhodčí Hans Jürgen tentokrát poslal Jean Clauda na pódium nad vodou, Janose Kornise na
levou stranu. Když se u startu objevil Jirka Bilina s dalekohledem, vytrhl jsem mu ho a dal hlavnímu rozhodčímu,
Janos ho nakonec i použil. Michal po opatrném pohupování se u vrcholové bójky a zastavení do relativně úzkého
doku, který se snažil před vjezdem reklamovat, podle rozhodčích čistě za 100b. Před druhou jízdou si Hans Jürgen
vyžádal metr a přeměřením přímo mezi bočnicemi zjistil, že dok je minimálně o 5 cm užší. Pavel měl tedy již správný
dok, vrcholovou bójku ve svém standardním tempu střihnul i zprava včetně rychlé otočky okolo bójky, dok také čistý
takže 100b. Bernhard Osthoff se už při prvním najetí do vrcholové branky lehce dotkl první bójky, dále už čistě 98b,
první odpadlík. Na další si Hans Jürgen vymýšlí „osmičku“ vrcholovými bójemi, bez vracení se pod úroveň přední
bójky, základ opět zprava. Pro zpestření ještě ze sedu na židli na platě. První jede Michal, dvakrát míjí, po něm Pavel
s jedním dotykem. Třetí místo je tedy jasné – Pavel Jedlička, čtvrtý Michal Ferjančič a pátý Bernhard Osthoff. Dále se
pokračuje rozjížďkou o první místo mezi Polákem Krystofem Wasikem a Číňanem Jie Feng Lianem. Vzhledem
k poznámkám Poláka při podávání a projednávání protestu v juniorech, všichni Češi fandí Číňanovi. Opět nejprve
základní trať v opačném směru, Polák hned při prvním najíždění na vrchol už daleko před ním protíná spojnici – 94b,
Číňan projíždí čistě 100b. Takže i zde to bylo rychlé a od devíti hodin zde mohou nastoupit parníky.
Od devíti hodin druhá jízda parníků F-DS. Opět téměř u všech problémy v doku. Loď Jirky Voráčka v okamžiku, kdy
po čisté jízdě nahlásil stop, okamžitě vzal poryv větru a během vteřiny byla loď venku z doku, nakonec rozhodčí vítr
uznal takže 95b. Pavel Sviták si také doplnil kontakt v doku 93b, Kristina Voráčková drobné zlepšení 77b, Jiří Špinar
také alespoň jednou projel vrcholovou bójkou 89b. I ostatní se potrápili s tratí, takže maximem v tomto kole bylo
94b.
V devět hodin také začala původně poslední jízda NSS-B. Po anulování druhé však teprve druhá platná a pro NSS-C
poslední. Zapisování už při používání čísel fungovalo bez zádrhelů, krátce po startu se však Borek Dvořák vrátil
k molu a začal opravovat závěs kormidla. Po návratu na vodu a dojetí ani ne k první bójce se jeho plachetnice Marie
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začala zase chovat nějak divně, vyslovil podezření na rušení, přesto ještě přijel ke břehu a znovu zkontroloval loď
tentokrát i zevnitř. Nakonec v jízdě pokračoval. V této jízdě dojel Josef Mrákota na čtvrtém místě, po přepočtu na
pátém. Jarda Zeman sice ve skoro dvojnásobném čase než vítěz, ale v limitu 12. Hned po dojetí Borek Dvořák
oznámil vedoucímu startoviště, že jde podat protest na rušení. To se po jednání s hlavním rozhodčím a Dieterem
Matysikem nakonec změnilo na rozhodčími škrtnutý čas prvního kola u všech závodníků. NSS-C se toto škrtnutí
netýkalo, takže po všech odjetých a platných kolech byl první v cíli Franta Chmelka, dvě minuty po něm Lenka
Mrákotová. Po přepočtu se pořadí prohodilo. S větším odstupem pak René Valenta a v nastaveném čase Štefan Ábel a
tentokrát i Bělorus Lukjaněnko. Celkové pořadí v této třídě se od pořadí dojezdu této jízdy nelišilo.
Od půl jedenácté nastoupili ke druhé jízdě junioři F4-B. U většiny zlepšení Aneta Ferjančičová 89b, Jirka Vlach 100b,
Jonáš Podrazil 98b a Tomáš Jakeš 95b. Ostatní také většinou s drobným zaváháním.
Po obědě od jedné hodiny nastoupili k druhé jízdě junioři ve třídě F4-C. Tomáš Jakeš, i když on tvrdil, že mezírku
v doku viděl, za 95 b, Ondřej Bodžár zlepšení na 93b a Kuba Bodžár 95b, u všech dotek v doku. Čisté jízdy byly
v tomto kole dvě, tentokrát bez našich.
Od jedné hodiny také zakončují poslední jízdou hrstka juniorů s jednou Rakušankou v kategorii F2-B. Vojta Jelínek
výkonem 92b džentlmensky nahrazuje Rakušanku Melanie Hofmann na posledním pátém místě.
Od tří končí účinkování seniorů ve třídě F4-B. Po mém prvním netrefení vrcholové branky a tím zařazením této jízdy
k nejhorší, odbydu druhý průjezd rychlou otočkou s úspěšným minutím podruhé, nakonec jedu alespoň pro diváky,
takže před najíždění do doku zastavím a otočím se u vedlejšího posedu s fotografy a pak čistě zastavím v doku. I
maďarský rozhodčí mi naznačuje, že kdybych nahoře neblbnul, mohlo to být za sto. Petr Budina se navrátil na 98b,
Honza Vlach zůstal u svých tradičních 100b.
Od tří se také jede druhá jízda „krabů“ trimaranů třídy NSS-D, tentokrát byl v jízdě první Polák čtyři minuty před
Frantou Chmelkou, přesto díky bodům za stavbu a nevelké ztrátě v jízdách je jasné, že Franta Chmelka bude celkově
první.
Ve čtyři hodiny nastupují k poslední jízdě senioři F2-A. Opět se krásně projevuje chování v doku, při sebepečlivější
jízdě proti větru na konci při zastavení strčí do lodě vlny šikmo zleva a loď se opře o dok. Nad tímto vyzrál až náš
poslední závodník Václav Weiss, který opustil pravidlo přistávat proti větru, zkušeně si nechal přehodit tyčku v doku,
snášecí zónu v klidu projel a zastavil si na klidné vodě, takže čistě za 100b. Ostatní Martin Houska 83b, Jirka Bilina
84b, Zdeněk Zachrla 84b a Honza Vlach 92b.
Pondělí 13.7.2015
Ráno se od devíti jezdí na všech třech startovištích. F4-C junioři. Na prvních pěti místech dochází k drobným změnám
pořadí, které se dotknou i Tomáše Jakeše, který po dotyku ve třetí brance zbytek jízdy dost odbyl – 81b, takže místo
čtvrtého místa spadl na páté. Ondřej a Jakub Bodžárovi se naopak postupně po drobných krůčkách zlepšovali, Ondra
s 95b poskočil z předposledního místa na sedmé, Jakub 98b alespoň o jedno místo na desáté.
Současně jezdí F2-B senioři. Jakub Janko už své pořadí jízdou s 89b nevylepšil a zůstává na předposledním 16. místě.
Ve vedení byl Francouz Hanneville přeskočen jak Němcem Saagerem tak Rusem Žornikem. Francouze Hannevilla
chtěli nejprve rozhodčí, poměrně nepochopitelně, poslat do rozjížďky o třetí místo s Číňanem Biao Chenem. Pak jim
bylo vysvětleno, že mají třetí jízdu rozdílnou a to na určení pořadí stačí.
U plachetnic se v klidu schází pár účastníků NSS-D. O pořadí v seniorech je jasno už před startem, takže si to všichni
chtějí jen užít, tentokrát se do bojů připojuje i Bělorus Rusak, který s desetiminutovým náskokem jízdu vyhrává.
Franta Chmelka dojíždí druhý, druhý je i po přepočtu. Polák Budkiewicz dojíždí těsně v limitu 60 minut třetí.
Po obědě zbývá zakončit ještě pět tříd. F-DS, pořadí na stupních vítězů se již nemění, k naší velké radosti se však
mění pořadí na pátém místě, kam přeskakuje ze zhruba desátého místa Jiří Voráček. Nakonec ho ani nemusí tolik
mrzet dosažených 91b, protože by ho ani čistých 100b výše neposunulo. Drobný posun o dvě místa z předposledního
místa se podařil i Kristině Voráčkové 85b. Jiří Špinar 83 i Pavel Sviták 89 b si třetí jízdou už své celkové hodnocení
nevylepšili.
Od jedné je i poslední juniorská třída F4-B. Tomáš Jakeš si při svém posledním startu poměrně v klidu prohazuje
regulátor za zcela nový neodzkoušený typ (proč ho zkoušet doma na rybníku). Na jízdu to naštěstí žádný vliv nemělo,
jednou minul vrcholovou branku – 94b, při lepším výsledku mohl trochu prohodit pořadí českých juniorů, takhle byl
z nich nejhorší. Ze třetích jízd z našich vyšel nejlépe Jirka Vlach 100b a Aneta Ferjančičová 95 b, Jonáš Podrazil
zakončil 94b. Ve stejném pořadí od 8. – 11. místa skončili i celkově.
Po juniorech od tří hodin nastupují senioři F4-C. Zde opět dobrou závěrečnou jízdou poskočil Němec Saager z zhruba
pátého místa na druhé. Také všichni naši si třetí jízdou polepšili. Tomáš Hlach 100b z dvanáctého na osmé, Stanislav
Jakeš 98b z 22. na 16. a Petr Zbořil z 23. na podle pořadatelů 18.-21., při správném vyhodnocení dle třetích
nezapočítaných jízd 18. místo.
Současně s tím nastupují k náhradní jízdě i senioři NSS-B. Vzhledem k nižšímu počtu, už bez NSS-C a NSS-B juniorů
a zapracování zapisovatelů, je tato poslední jízda ve třídě NSS-B jediná bez dalších korekcí. O stupních vítězů bylo
rozhodnuto už před jízdou, takže jízda proběhla i z tohoto pohledu v klidu. Z našich Josef Mrákota dojel na čtvrtém
místě, po přepočtu na sedmém, na kterém skončil i celkově. Jarda Zeman s rezervou stihl limit a po přepočtu dokonce
přeskočil Pepu na šesté místo. Celkově skončil desátý.
Poslední třídou na zakončení jsou největší makety F2-C. I zde Němec Peter Saager poslední jízdou přeskakuje své
soupeře a tuto třídu před Číňany vyhrává.
Úterý 14.7.2015
Už dlouho před desátou hodinou se na shromaždišti u parkoviště scházejí závodníci. Nejvíce prořídlou výpravou je
tým Číny, kde se, jak se později ukazuje, nástupu účastní jen medailisti. Opět se usazujeme do hlediště otevřeného
amfiteátru. Po krátkých úvodních projevech s poděkováním je přednesen speciální dík předsedovi ukrajinského svazu
za uspřádání letošního mistrovství světa kategorie S v Čerkassy. Dále pak předání pamětních listů rozhodčím a
organizátorům. Pak již začalo předávání medailí v jednotlivých třídách.
Stanislav Jakeš
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3. 4. 3. Zpráva o činnosti lodních modelářů sekce NS za rok 2015
1. Seriál MiČR NS 2015
Zaznamenal malou obměnu, kdy třídy plachetnic NSS absolvovaly jednu soutěž samostatně v Třeboni,
zatímco zbývající soutěžní třídy svou úvodní soutěž uspořádaly v Sedlejově. Celkem proběhlo v každé
třídě 5 soutěží:
1. soutěž (bez NSS): 18. až 19. 4. 2015, Sedlejov, KLM Třešť
1. soutěž (jen NSS): 20. až 21. 6. 2015, Třeboň, KLoM Ledenice
2. a 3. soutěž: 29. až 31. 5. 2015, Eden Jinolice, KLoM Admiral Jablonec nad Nisou
4. a 5. soutěž + vyhodnocení: 11. až 13. 9. 2015, Eden Jinolice, KLoM Brandýs nad Labem
Soutěž v Sedlejově poznamenala nepřízeň počasí. Byla skutečně zima, chvílemi došlo i na sněžení.
Pořádající klub, který se pořadatelské úlohy v sekci NS chopil poprvé, měl svou roli ztíženou právě
probíhající rekonstrukcí místního kulturního domu, kterýžto fungoval jako zázemí pro modeláře.
K úrazu o lešení apod. nedošlo. Tímto bych všem rád poděkoval za dostatečnou kázeň, bez které by
taková příznivá bilance nebyla možná.
Soutěž NSS v Třeboni přilákala také zahraniční účastníky. Tímto krokem do neznáma se ukázalo, že lze
řádnou soutěž seriálu MiČR pro plachetnice NSS uspořádat poměrně snadno. Mnohem snadněji než
soutěže pro zbývající třídy sekce NS, které jsou v ohledu na stavbu tratí a mol náročnější. Nemluvě o
přepravě všeho potřebného, kdy u NSS při vhodně zvolené lokalitě stačí přivézt 5 nafukovacích bójek
a bedničku závaží.
Zbývající soutěže v Jinolicích se vyznačovaly vyšší účastí, jelikož dojezdové vzdálenosti jsou pro
mnohé příznivější a ti, kteří to mají dále, neváhají cestovat přes celou republiku do tak příjemného
areálu. Ačkoli se na uspořádání soutěží v Jinolicích podílelo pokaždé více klubů, technické zázemí leží
na bedrech několika jedinců, především Petra Hlavy pro startoviště F2/F4 a Milana Kroupy s Milošem
Jakubíkem pro startoviště NSS. Rád bych jim ještě jednou poděkoval za letošní úsilí a plně chápu, že
si chtějí příští rok odpočinout.
V květnu se o potíže postaralo počasí, kdy krátká bouřka rozebrala (a poškodila) stany, v září naše
počínání ztrpčovali další uživatelé kempu, kdy přes noc poškodili oba nachystané doky.

Kategorie
F2-A Junior
F2-A Senior
F2-B Junior
F2-B Senior
F2-C Senior
F4-A Junior
F4-A Senior
F4-B Junior
F4-B Senior
F4-C Junior
F4-C Senior
F-DS
NSS-A Junior
NSS-A Senior
NSS-B Junior
NSS-B Senior
NSS-C
Celkem

Rok 2014

Meziroční bilance
Rok 2015
3
11
0
8
3
21
26
4
5
3
4
9
1
13
0
11
4
126

Rozdíl
7
11
1
7
3
31
26
5
4
4
5
8
1
9
1
12
4
139

+4
0
+1
-1
0
+10
0
+1
-1
+1
+1
-1
0
-4
+1
+1
0
+13
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Meziroční bilance počtu účastníků překvapivě ukazuje o 13 modelů více než vloni. Potěšitelné
je, že jde především o juniory, kteří tomuto navýšení pomohli. A to i v na stavbu náročnější
třídě F2-A (nic proti stavebnicovým F4-A).
Pro rok 2016 očekávám, alespoň jednorázově, řádnou soutěž NSS-D a kdoví, možná dojde i na
zbrusu novou třídu modelů ponorek F2-S. V obou případech jsou limitem minimálně tři
přihlášené modely.
2. Mistrovství světa Naviga NS Bánk 2015:
Ve dnech 6. až 14. července 2015 se lodní modeláři po 4 letech v rámci mistrovství světa
lodních maket NS vrátili do maďarského Bánku. Česká reprezentační výprava nakonec čítala
36 modelářů, kteří přivezli 48 modelů.
Podrobná zpráva je předmětem jiného článku, nyní jen připomenu, že jsme v hojně obsazené
F4-A Junior vybojovali 2. a 3. místo, resp. těmi, kteří nás tak dobře reprezentovali, byli Ondřej
Sviták (KLoM Maják Borovany) a Tomáš Jakeš (KLoM Fregata Bakov nad Jizerou). Dále čeští
zástupci slavili úspěch v NSS-C Senior, kde proti sobě měli jen jednoho konkurenta.
3. Evropský pohár Naviga NSS Kristýna 2015:
Nádrž Kristýna u Hrádku nad Nisou opět hostila Evropský pohár NSS, jedinou mezinárodní soutěž na
našem území za sekci NS, a to ve dnech 14. až 17. května.
4. Nemistrovské soutěže NS 2015:
Některé, na podzim nahlášené soutěže, se z různých důvodů neuskutečnily, u jiných byl změněn
termín. Celkem se takových soutěží letos uskutečnilo (ještě uskuteční) 14.
5. Příprava seriálu MiČR NS 2016:
V sobotu 12. září 2015 bylo na schůzi zástupců klubů v Jinolicích po vášnivé debatě rozhodnuto, že
dojde k odloučení soutěží plachetnicových tříd NSS od zbývajících. Důvodem jsou naprosto rozdílné
požadavky na vodní plochu obou skupin. V roce 2017, pokud se najdou ochotní pořadatelé a vhodné
lokality, může zase dojít ke sloučení.
Předběžné termíny MiČR NS (bez NSS):
26. až 29. 5. 2016, Běleč nad Orlicí
25. až 26. 6. 2016, Borovany
10. až 11. 9. 2016, Duchcov
Předběžné termíny MiČR NSS:
27. až 29. 5. 2016, Velký Vřešťov
17. až 19. 6. 2016, ATC Buňkov (Břehy u Přelouče)
Závěrečná soutěž NSS je zatím v jednání.
V Písku dne 18. 9. 2015
Bc. Ladislav Douša, vedoucí sekce NS
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3. 5. Ze sekce S
Vedoucí sekce S Pavel Novotný žádnou zprávu o činnosti sekce pro informaci
ostatních modelářů nezaslal.
Podle vyvěšených výsledkových listin zřejmě velmi dobře fuguje třída Mikro-magic, o
kterou se se stará a organizuje ji Ing. Pešek klubu Kolín.

3. 6. Ze sekce EX

Vedoucí sekce Jiří Nosek o průběhu sezóny sekce EX nezaslal žádnou zprávu.
Byl písemně požádán o zprávu o průběhu týdenního soustředění mládeže, kde byl
vedoucím této akce, ale ani tu nezaslal.

