
Z P R A V O D A J 
9 4  /  2 0 1 6 

 

                      
 

 

 
 

Letošní MČR – C se uskuteční v KD Dolní Lutyně 20.-22.05. 

 
 

KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
 

B Ř E Z E N  2 0 1 6 



2 
 
KLoM ČR - Z P R A V O D A J   č.   94 -  B Ř E Z E N - DUBEN   2 0 1 6 
Den vydání 04. 04. 2016 
Nepravidelná informační tiskovina,  pro členy  KLoM ČR 
Vydává: Předsednictvo Klubu lodních modelářů České republiky 
Redakční zpracování : Jiří Lejsek 
Jazykově neupraveno-příspěvky uveřejňovány tak jak dojdou 
Uzávěrka tohoto čísla  25. 03. 2016.    
Uzávěrka dalšího čísla  20. 06. 2016 
Adresa předsedy Svazu modelářů České republiky: 
Mgr. Miroslav Navrátil, U Pergamenky 3, 170 00  P r a h a  7 
TEL/ FAX : 2667 22222 - E-mail: navratil@svazmodelaru.cz  
IČO : 00 539 350 
Internetová adresa : www.svazmodelaru.cz  
Bankovní spojení: č.účtu 54931 - 011 / 0100, KB Praha  7, U průhonu 32 
Adresa předsedy  Klubu lodních modelářů České republiky: 
Luděk Mátl, Husova 8, 684 81 Slavkov u Brna 
TEL : 603 447 050                        
E-mail: maco.matl@volny.cz   
Adresa redakce Zpravodaje a tajemníka KLoM ČR : 
Jiří  Lejsek, Pivoňkova 946,  517 41  K o s t e l e c   nad  Orlicí          
TEL /FAX : 494  323 034    
E-mail :  lejsek.kostelec@iol.cz   
 
OBSAH : 
  
1. Úvodník  
 
2. Organizační zprávy  
 
2. 1. Zprávy z Navigy 

2. 1. 1. Opatření sekce NS –NSS Naviga  
 

2. 2. Zprávy ze SMČR 
2. 2. 1. Změněné předsednictvo  
2. 2 .2 . Ukončení činnosti klubů 
2. 2. 3. Společenská kronika 
2. 2. 4. Z regionu 
 
 
2. Organizační zprávy  

mailto:navratil@svazmodelaru.cz
http://www.svazmodelaru.cz/
mailto:maco.matl@volny.cz
mailto:lejsek.kostelec@worldonline.cz


 
3 
 

 
 
1. Ú V O D N Í K 
 
 
Vážení modeláři sportovci. 
 

Pro letošní sezónu jsou zajištěny a finančními příspěvky SMČR 
pokryty všechny nahlášené mistrovství České republiky. 
 

Jsou také schválená družstva státní reprezentace pro odbornosti 
lodního modelářství, tak aby nedošlo  během výjezdů  k legislativním 
nesrovnalostem. 

 
Sekce, které měly nahlášené mistrovství světa či Evropy v termínu 

do začátku listopadu loňského  roku včetně dodaných oficiálních dokladů 
z NAVIGY (propozice), byly zapracovány do finančního plánu pro rok 
2016  jsou pokryty příspěvkem z MŠMT. 

 
Sekce, které tuto povinnost z důvodu nedodání oficiálních 

propozic z NAVIGY nemohly splnit budou pokryty finančně dle směrnice 
SMČR č.8 o státní reprezentaci. V případě poskytnutí finančních 
prostředků z programu MŠMT ČR č.V, - Organizace sportu - budou 
částky upraveny. 
 
 

Přeji vám všem v roce 2016 hodně úspěchů ve vaší činnosti, 
sportovcům v přípravě na jednotlivá mistrovství, rozhodčím a 
pořadatelům soutěží při jejich uskutečnění. 
 
 

Předsednictvu KLoM ČR přeji, aby dále pracovalo tak, jak mu to 
ukládá směrnice SMČR č. 9 o činnosti republikových odborných 
klubů. 
 
Luděk Mátl předseda KLoM 
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2. 1. Zprávy z Navigy 
 
 
2. 1. 1.  Dodatečně ohlášené Navigou teprve v letošním roce  jsou : 
 
- MS – C v Kaliningradu  4. – 11. 08. 2016  
 
- ME – M v Nagykanysze 30. 07. - 07. 08. 2016 
 
       Vzhledem k tomu nemohly být uvedeny v plánu na výjezdy, 
který má termín 15. listopadu předchozího roku. 
 
Viz Zpravodaj SMČR -  Březen 2016 
 
       
 
 
2. 2. Zprávy ze SMČR 
 
2. 2. 1. Změněné předsednictvo KLoM ČR 
 
        Vzhledem k odstoupení  p. Bc Douši z funkce vedoucího sekce 
NSS, který na schůzi předsednictva podal písemnou demisi  na člena 
předsednictva KLoM ČR a vedoucího sekce NSS ,  byl pověřen  jejím 
vedením společně se sekcemi EX a NS Ing. Jan Jedlička .  
 
  
 
2. 2. 2.  Zrušené kluby  lodních modelářů SMČR 
 
      Zrušení klubů k termínu 01. 01. 2016 oznámily kluby : 
 
      - č. 137 Neptun Brno – předseda p. Miroslav Foltýn 
 
      - č. 488 Yacht CLUB Ústí nad Labem – předseda Petr Knedlík 
 
      - č. 535 KLoM Písek – předseda Bc. Ladislav Douša 
 
Upozornění pro pořadatele soutěží že licenční průkazy s těmito 
čísly klubů jsou neplatné!    
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2. 2. 2.  Společenská kronika 
   

První den letošního února nás zcela 
nečekaně navždy opustil náš drahý 
kamarád  modelář  
 

      Zdeněk Zachrla 
 
člen našeho klubu. Byl to kamarád  
s opravdu velkým srdcem, velká 
opora naší party. Všechny nás tato 
zpráva moc zarmoutila.  
 

Budeš nám moc chybět Zdendo ! 
                                                                  Petr Jíša, KLoM Plzeň - Letkov 
 
 
 
5. 2. – Miloš Jakubík, KLoM Admiral Jablonec nad Nisou - 50 let 
 

Nejen stavitelé modelů a rozhodčí jsou na soutěžích potřeba. Též 
je zapotřebí někdo, kdo se postará o technické zázemí. A Miloš je jedním 
z nich. Sice několik let brázdil soutěžní vody s plachetnicí Atlantis, 
ale nyní ji už druhým rokem nemá a u vody ho vídáme stále. Nejčastěji 
se slamákem na hlavě a v gumovém člunu. Na rozdíl od jiných rekreantů 
v kempech však ze svého plavidla dbá na to, aby se plachetnice NSS 
v případě kolize od sebe oddělily co nejrychleji a aby neposlušné modely 
našly cestu ke břehu. Zdá se to jako maličkost, ale pokud je svážecí člun 
pořadatelem dodán k užívání včetně obsluhy, je to „jiné kafe“ 
než samotný člun. Do druhé poloviny života přeji jen to nejlepší a kdoví, 
třeba se časem dočkáme i nějaké pěkné plachetnice. 
            
Sekce NS 
 
 
18. 2. – Ing. Zdeněk Hanzlík, KLoM Vltava České Budějovice - 60 let 
 
           Mladší ročníky možná netuší, že býval předsedou KLoM ČR. A to 
v době, kdy čeští maketáři uspořádali v roce 2005 poslední mistrovství 
světa NAVIGA NS na našem území. Funkci sice přenechal jiným, další  
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mistrovství světa NS u nás je v nedohlednu, ale na soutěžích jej vídáme 
stále. Hodně zdraví a modelářských úspěchů do dalších let.  
         Předsednictvo KLoM 
 

 
 
10. 03. Evžen Šerý, NAVI studio Plzeň – 65 let 
 
 Stavitel modelů historických plachetnic, který s nimi v soutěžích jak 
národních tak na Mistrovstvích Evropy i světa získává pro naši republiku 
zcela pravidelně zlaté a stříbrné medaile. Jeho modely pečlivě 
zpracované s kvalitní přípravou a dobrou dokumentací k hodnocení 
nepotřebují více chvály. Do dalších let ještě hodně elánu a tvůrčích 
počinů.  
              Vedoucí sekce C 
 
 
 
31. 3. – Jaroslav Zeman, KLoM Nautilus Proboštov - 75 let 
 

Jeden z prvních stavitelů plachetnic NSS na našem území je této 
soutěžní třídě stále věrný. Pokud nějakou soutěž vynechá, tak to bývá 
z důvodu plavby na velké plachetnici po některém ze světových moří, 
např. v srpnu 2015 na české replice historické plachetnice La Grace 
se v partě mladších lodních modelářů projevil jako zkušený mořský vlk, 
když jej jako jediného (kromě stálé posádky) žádná mořská nemoc 
nevyřadila z provozu. Hodně zdraví do dalších let, příhodný vítr a stopu 
vody pod kýlem!   

 
         Vedoucí sekce NSS 
 
10. 05. Zdeněk Urban, KLoM Vsetín – 70 let 
 
 Jeden ze skupiny stavitelů modelů válečných lodí, které byly vždy 
specialitou tohoto klubu. Jeho modely se vyznačují jak bezchybnou 
stavbou, pečlivou  povrchovou úpravou, ale i šikovností autora při 
jízdách a hlavně při přistáních v doku s tak rozměrnými modely. Tak 
Zdeňku, zase hlavně v dobré kondici na shledanou na vodách našich 
rybníků.  
 
            Vedoucí sekce NS 
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2. 2. 4. Z regionů 
 
2. 2. 4. 1.  Modelář roku 2015 Východočeského regionu  vyhodnocen 
 

 5. 3. 2016 se v kongresovém sále golfového resortu v obci Dříteč 
konalo vyhlášení ankety Modelář roku 2015 – východní Čechy. Putovní 
pohár převzal vítěz ankety Václav Kohout z Černilova, který se 
modelařině věnuje od roku 1975. Uznání mu patří zejména za jeho 
dlouholetou práci s mládeží. Jak sám říká, největší radostí pedagoga 
jsou dobří studenti. Blahopřejeme.  

Krátký sestřih od Ondřeje Krejcara- zde 
http://www.youtube.com/watch?v=XAXTgwUA3q8&feature=youtu.be  

 
Nominace pro rok 2016 lze zasílat na info@bzuk.cz . 

 
 
 
 
3. Sportovní zprávy    
 
 

3. 1. Ze sekce C 

 

- MČR se uskuteční v Dolní Lutyni, tentokrát ve velkém sálu KD. 

 

3. 2. Ze sekce FSR 

 Přípravy na výjezdy na ME v Jaworu a MS ve Spaarmwoode 
v Holandsku se upřesňují pro odeslání přihlášek. 

 

3. 3. Ze sekce M 

 

3. 3. 1.  Zprávy ze sekce M předané vedoucí sekce  

 

- Pozor na změnu pravidel (celé znění pravidel na www.sekcem.cz - 
pravidla) 
- Naviga -  třída mini Hydro se pojede na 6 minut 
-  

http://www.youtube.com/watch?v=XAXTgwUA3q8&feature=youtu.be
mailto:info@bzuk.cz
http://www.sekcem.cz/
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- Národní pravidla – třída mini ECO standard – nově se střídavým 
motorem  

 
- Připomínám, že podzimní generální zasedání Naviga schválilo 

rozhodnutí o vyškrtnutí tříd mini ECO standard a ECO standard z 
vrcholových mezinárodních soutěží. V ČR se budou od roku 2016 tyto 
třídy jezdit jako národní. Dále byly sloučeny třídy F1E-1kg a F1E+1kg do 
jedné třídy, kde max. napětí zůstává 43V, váha pohonných článků max. 
1400g, jediná změna je, že se nerozlišuje váha lodě. 
 

- Někteří čeští závodníci plánují od roku 2016 začít (opět) jezdit tzv. 
rychlíky tedy třídu F1E. Pevně věřím, že se plány stanou skutečností a 
můžeme se těšit na zajímavou podívanou. Odhodlaným závodníkům 
přeji mnoho úspěchů v této staronové třídě.  
 

- Soustředění talentované mládeže se uskuteční opět na jarní soutěži 
v Náchodě. 
 

- MiČR mládeže tentokrát v Borovanech (není nutná účast v krajských 
postupových kolech) pojedou se třídy sekcí M, NS, EX, NSS. Můžete se 
těšit na krásné prostředí a perfektní zázemí, které nabízí pořadatel 
Maják Borovany každoročně na seriálových soutěžích. 
 

- RC modely BZUK vyhlašují rok 2016 jako ROK MINI LODÍ. Juniorští 
vítězové seriálu MiČR 2016 v kategorii Mini Mono a Mini Hydro získají od 
firmy RC modely BZUK finanční odměnu ve výši 2.500,- Kč (v každé 
kategorii). Těšíme se na nové mladé závodníky a reprezentanty! 
 

 
- Chystáme se na ME v Maďarsku - Nagykanisza termín 30.7. – 

7.8.2016. Předpokládaná účast 5 juniorů, 14 seniorů.  
 
 
- Letošní rok jsme pro vás připravili novinku – jedná se o Česko-

Polský přátelský pohár (CZ-PL friends cup). Budou využity existující 
závody (viz. kalendář níže), ale závodníci budou pro účely tohoto poháru 
ohodnoceni bodovým systémem jako ve formuli 1 – celkový vítěz může 
být buď z Čech nebo z Polska. Soutěžit se bude ve třídách – mini EXP, 
ECO EXP, mini Mono, Mono 1, mini Hydro, Hydro 1, Hydro 2, FSRE. 
Započítávat se budou 4 výsledky z 5 (alespoň 2 musí být z CZ, alespoň 
2 musí být z PL). Závěrečné vyhodnocení proběhne během posledního  
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(šestého) závodu v Polském Kedzierzyn-Kozle. 

 7.-8.5. – Náchod 
 21.-22.5. – Kedzierzyn-Kozle 
 4.-5.6. - Borovany 
 11.-12.6. - Kromolice 
 27.-28.8. - Náchod 
 2.-4.9. - Kedzierzyn-Kozle 
3 sekce S. 5. Ze  

 
Ostatní zprávy: 
 
- Mirek Miletín se koncem ledna vypravil na modelářský veletrh do 
Norimberka. Veletrh byl opravdu rozsáhlý, hotové modely zabíraly asi jen 
desetinu plochy.  Rozsáhlou fotodokumentaci a jeho postřehy najdete na 
facebookové zdi – www.facebook.com/mmodely 
 
- 5. 3. 2016 se v kongresovém sále golfového resortu v obci Dříteč 
konalo vyhlášení ankety Modelář roku 2015 – východní Čechy. Putovní 
pohár převzal vítěz ankety Václav Kohout z Černilova, který se 
modelařině věnuje od roku 1975. Uznání mu patří zejména za jeho 
dlouholetou práci s mládeží. Jak sám říká, největší radostí pedagoga 
jsou dobří studenti. Blahopřejeme. Krátký sestřih od Ondřeje Krejcara- 
zde. 
http://www.youtube.com/watch?v=XAXTgwUA3q8&feature=youtu.be 
.Nominace pro rok 2016 lze zasílat na info@bzuk.cz . 
 
 
Zdenka Dostálová 
 

 

 

3. 4. Ze sekce NS+NSS+EX 

 

3. 4. 1. Školení rozhodčích 
 
 Dne 9.4. v Čelákovicích proběhne školení rozhodčích. Školeni 
budou hlavně rozhodčí, kterým končí licence z roku 2012 a vzhledem k  
menšímu počtu přihlášených se objeví i nové tváře. Hlavní náplní budou 
pravidla NS pro rok 2016 a žákovská pravidla. 

http://www.youtube.com/watch?v=XAXTgwUA3q8&feature=youtu.be
mailto:info@bzuk.cz
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3. 4. 2.  ME kategorie NS v Rusku 
 
 Oproti původním předpokladům se pořadatel pro konání mistrovství 
Evropy nakonec našel. ME se bude konat od 9. do 14. srpna v ruské 
Petrohradské oblasti. Na stránkách sekce NS a NSS je k dispozici 
seznam schválených reprezentantů pro rok 2016. Prosím tímto 
reprezentanty, aby mi nahlásili svou účast, termín zaslání přihlášek je 
30.6. Za sebe hlásím, že se Mistrovství Evropy nemohu zúčastnit a 
vedoucím výpravy bude pověřen jeden z reprezentantů. Propozice jsou 
uloženy na stránkách KLoM.  

 

3. 4. 3.  Nová třída ponorek F2-S  
 
 Na Mistrovství světa 2015 v Bánku proběhl testovací závod nově 
vzniklé třídy F2-S. V této třídě závodí ponorky a ponorná   technika   od 
500 mm. Doplněk pravidel je uložen na stránkách KLoM. Pokud se tato 
nová třída osvědčí, bude 31.12.2017 zaregistrována a uvedena 
v oficiálních pravidlech sekce NS. 
 

3. 4. 4.  Jednorázové mistrovství ČR mládeže 
 
 Jednorázové mistrovství ČR mládeže ve třídách EX, F4 a ECO se 
bude konat od 24. do 26. června v Borovanech stejně jako 3. a 4. soutěž 
seriálu MiČR NS. Místem konání bude rybník Pražan, kde se již konalo 
jedno mládežnické mistrovství. Věková hranice pro účast na mistrovství 
je 18 let, ročník narození 1998 a mladší. 
 Pořadatel v Borovanech se postaral o dobré finanční zajištění a 
bude mít mezi věcnými dary RC soupravy, baterie, stavebnice, 
laminátové trupy, atd. 
 

3. 4. 5.  Informace o dění v sekci 
 
 Ve zprávách a recenzích budou měsíčně vycházet informace o 
dění v sekcích. Prosím sledujte tyto informace. 
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3. 5. Ze sekce S 

 

3. 5. 1. Zpráva o činnosti v sekci S 
 

 

Zpráva sekce“S“ SMČR rychlostní plachetnice. 
  
   Letošní sezóna se kvapem blíží. Začneme 10 dubna na Vavřineckém 
rybníku u Uhlířských Janovic a tak jako loni se   začíná 1.seriálovou 
soutěží mistrovství Micro Magic.  
   Ale nejdříve se ohlédneme trochu zpátky na rok 2015. Seriálové 
mistrovství Mico Magic proběhlo za organizační účasti třech klubú a to 
Kolína, Olomouce a  Hradce Králové. Soutěže proběhly na Vavřineckém 
rybníku, rybníku Regent u Mariánských Lázní, které organizoval KLoM 
Kolín za velmi dobré spolupráce s Jacht klubem Regent v Mariánských 
Lázních. Další soutěž seriálu byla na Sečské přehradě pořádaná 
hradeckým klubem rovněž ve spolupráci s místním  jacht klubem. 
Tradičně několik soutěží se již pořádá v Olomouci, dvě se započítávaly 
do seriálového mistrovství. Soutěžemí započítávanými do mistrovsví 
prošlo na 40 závodníků.  
  Ve snaze o oživení kategorií F5-E/IOM a M kolínský klub provedl 
podstatnou změnu a „Cena Kolína“, pořádanou již po  46.  jako 
mezinárodní soutěž, jsme přemístili z Kolína do Mariánských Lázní. 
 Pořádání  „Ceny Kolína“  v Mariánských Lázních bylo nadmíru úspěšné 
a to také díky podpoře místního jachtařského klubu. Osobně mě nejvíce 
potěšila společenská stránka soutěže a zahraniční účast. Bylo to i velice 
příjemné posezení všech zúčastněných u večerního grilu, ale i další 
setkání jednotlivých soutěžících ve volném čase. Dobré byly i konečné 
výsledky „Ceny Kolína“.  Kategorii F 5-E/IOM vyhrál Max Lehman z 
Brem, Ing. Martin Kohlíček byl na třetím místě a   v F 5-M,  byl na prvém 
místě Pavel Novotný a na druhém Ing .Martin Kohlíček. Počet 
soutěžících proti předcházejícímu roku byl dvojnásobný. Tak i přes 
potíže s pořádáním soutěže 200 km od mateřské vody se bude tato 
soutěž konat letos opět v Mariánských Lázních. 
   Na mezinárodním poli byla účast našich zástupců menší než v 
předešlém roce. Kromě účasti  5 soutěžících v Rakousku na  
Pichlingersee, kde se o první místa  v F 5-E/IOM a také i v F 5-M, podělil 
Pavel Novotný s Ing.  Kohlíčkem  je třeba se ještě zmínit o účasti na 
soutěžích v Berlíně a to v květnu a  v srpnu, v Seeburgu a v  
 



12 
 
září na Attersee v Rakousku. Mistrovství světa Naviga se konalo na 
Ukrajině. Účast však byla velmi malá a i naši dva zástupci nakonec  
 
nevycestovali. Pro letošní rok je v kalendáři SMČR obdobný počet 
soutěží a v plánu je i účast na soutěžích v zahraničí. 
   Od letošního roku je pod sekci „S“ je zařazena i nová kategorii  RG 65 
hojně rozšířená v Polsku a i na Slovensku. Jedná se o kategorii 
rozšířenou celosvětově, která je stavebně jednoduchá a velmi málo 
omezena pravidly. Pravidla jsou na stránkách sekce, více o této kategorii 
v příštím zpravodaji  
   Tolik krátce především o soutěžní činnosti sekce „S“. 
 
 Kolín březen 2016     Ing.Pešek Jaroslav   
 
 
3. 5. 2.  Upozornění na novou třídu sekce s  - třída RG 65 
 
 Na webových stránkách sekce S jsou v plném znění uveřejnana 
v překladu pravidla mezinárodní třídy RG-65 . 
 
 Zájemci se s nimi mohou seznámit a první zkušební závod se 
uskuteční při soutěži LO – 65 v Olomouci . Podrobnosti o soutěži můžete 
získat u p. Muclingera  tel : 731 153 857, klomolomouc@seznam.cz  

mailto:klomolomouc@seznam.cz

