
ME kategorie NS 2016 Gatčina - Rusko 

Tak teprve skoro po týdnu se dostávám k popisu událostí na ME v Gatčině, trochu 

stylově, protože začínám psát na trajektu z Helsinek někde v Baltském moři (59°50,165‘ 

N, 24°47,581‘ E). 

Trochu rozruchu ještě před odjezdem vyvolalo páteční shánění české výpravy 

prezidentem ruského svazu lodních modelářů panem Žornikem. Dotazoval se, kolik lidí a 

kdy konkrétně dorazí do Petrohradu, do hotelu Lagoda. Myslel jsem, že uvedení tohoto 

hotelu v propozicích bylo jen pomocné. Obratem jsem tedy poslal informaci, že nikdo, 

protože máme hotel v Gatčině. Dále jsem toho využil k dotazu, kde bude registrace, 

neboť informace z propozic  - v Imperiálním parku v Gatčině, který má několik set 

hektarů, mně přišla poněkud neurčitá. Jak jsem později pochopil, při velikosti Ruska 

dostatečně přesná. Upřesnění jsem nezískal. V pondělí, při průjezdu okolo parku, jsme si 

naštěstí všimli uvnitř postaveného stanu a dokonce i tratě pro F. Byla v místě, podle 

internetu, zarostlém. To mně potvrdil i p. Hanuška, že lekníny a trávu o víkendu vytrhali, 

nakonec v celku úspěšně, namotáno měl leckdo, ale viděl jsem svážet jen jednu S100, 

kterou to nechtělo pustit, dále zbytky pod vodou byly dost velkou překážkou pro ponorku 

s balastovým ponorem, ta se téměř vždy někde pod vodou zahákla. Varování ke stavu 

vody pod hladinou pro všechny pořadatele ponorkových závodů, velký podběrák nutný.  

V pondělí večer jsme tedy řešili jen, kdy jít na registraci a trénink. Tomáš chtěl zkusit vše 

i plachetnici. Dopolednímu termínu od 10:00 jsme moc nevěřili a dali jsme proto 

přednost kultuře – návštěvě Peterhofu (Petrodvorce). 

Úterý 9. 8. 2016 

Kolem půl druhé jedeme okolo parku, takže se ještě bez dokladů na skok zastavujeme. V 

registračním stanu nikdo není, prý snad ve dvě hodiny. Pozdravíme se tedy s několika 

ruskými účastníky a odcházíme na hotel. Druhý pokus okolo čtvrt na tři je ještě marný, 

sekretář se dostavil po třetí hodině. Platím startovné, marně mu vnucuji technické 

průkazy a skoro marně i vlajku a hymnu. Průkazky žádné nedostáváme, ty nakonec 

získávám od jiných ruských modelářů, ať si je vyplním. S Tomášem tedy odcházíme 

trénovat na trať „F-kovou“. Je v poměrně hlubokém dolíku, voda o průměru cca 50m, při 

větru se různě vytvářejí víry. Vidět na zadní branku je různě, zejména pak, když se asi 

po hodině zatáhne a začne trochu pršet, s temnotou na nebi není vidět skoro vůbec. Po 

té ještě zkoušíme zjistit trať pro plachetnice – tu nikdo neví, prý bude někde vzadu. Že 

nebude blízko stanu je jasné, není tu žádné molo a do skoro 10 m mělko s velkými 

kameny pod vodou. Tomáš tedy plachetnici pouze sestaví a nechá pod stanem. 

Středa 10. 8. 2016 

Ráno v 9:00, ještě před zahájením, začínají F4-A, nejdříve junioři, pak senioři. Hned u 

prvního juniora se snažím přesvědčit rozhodčí, že chodit kontrolovat vrcholovou branku 

jen cca 5 m od osy je málo. Vedoucí startoviště Janos Kornis se mnou souhlasí, ale 

konečný efekt je takový, že skoro všechny závodníky kontrolují z těch asi 5 m a na 

Tomáše a mě odchází mimo trojúhelník, nezbývá nám, než se tomu zasmát. Po výsledku 

nás obou za 100 b i vcelku klidně. Nástup a zahájení je od 12 hodin. Dostáváme jen 

desku s názvem státu, vlajku ne a pokyn seřaďte se do trojstupu, ale to se nám moc 

nedaří. V proslovech jsme se dozvěděli, že se stáváme součástí oslav 250 let od založení 

Gatčiny a celá soutěž je pod patronací muzea v Gatčině. Nakonec se ME zúčastní 6 zemí 

Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Ukrajina, Maďarsko a Česká republika, dohromady cca 65 



seniorů a 25 juniorů závodníků (Maďarsko a Česko po dvou závodnících, Ukrajinec 

jeden). Odpoledne začíná bodování F4-B. Po pozvání závodníků na prohlídku paláce u 

parku a ujištění Vladimirem Žornikem, že je to na 40 minut, jdeme do paláce. Krátce po 

začátku prohlídky zjišťuji, že 40 minut byl hodně optimistický odhad, výklad je prokládán 

mnoha příběhy a báchorkami nakonec unikám ze skupiny a proplétám se palácem ven 

k předpokládanému východu. Na bodování přicházím pozdě, ale ve stanu stejně skoro 

nikdo není. Já za Yorkshiremana dostávám slušných 93 b. Nejvíce, podle mne 

zasloužených, má Ferenc Huvos za křižník Kalinin, druhý je Čičerin s jednoduchou Elke. 

Po prohlídce startovních listin, zjišťuji, že jsem Tomášovi škrtl špatnou třídu. V F4-B 

junioři jsou jen dva závodníci. Já jsem se rozhodoval, kterou nominaci škrtnout F4-C 

nebo F4-B (z důvodu stíhání všech jízd) a dal jsem přednost F4-C. Dva ruští závodníci 

F4-B museli první jízdu odjezdit se seniory, ale nevěřil jsem, že to tak zůstane. A 

opravdu, ve čtvrtek byly dopsány ještě dvě další lodě, jeden Rus Monin (za něj jezdil ve 

skutečnosti Šutěnko), jeden Bělorus, jeho a ani loď jsem neviděl vůbec. Po bodování byly 

hned jízdy. I zde se mi kupodivu při letošním maximu podařilo zajet za 100b. Favorité s 

nejvyššími body také čistě za 100b. Po F4-B ještě jedou F7, kde Michail Basin kvůli 

zákazu startu přenechal lodě synovi a nervózně přešlapuje kolem. Při úterním tréninku se 

dost pohádali. Kromě Basina se účastní ještě dva ruští závodníci. 

Čtvrtek 11. 8. 2016 

Opět se začíná třídou F4-A. Tentokrát už od 9:00 drobně prší, ale vcelku je bezvětří. 

Tomáš má ve stejnou dobu bodování plachetnice. F4-A jede v obráceném pořadí, takže 

Tomáš jede první. Rozhodčí opět stojí jen v okolí plata a při prvním průjezdu vrcholové 

hlásí „naval“ – dotek. Já spolu s běloruskou závodnicí, kteří jsme stáli asi 50m od osy, 

jsme nic takového neviděli, bójka se pohnula, když byl Tomáš asi půl metru venku 

z branky. Chvíli jsem se dotazoval vedoucího startoviště, ten řekl, že tam nekoukal, 

takže neví, pak se za mě do něj i ruského rozhodčího pustila Běloruska, bez úspěšně, 

takže Tomáš 98b. Další závodník byl z Běloruska a situace u zadní bójky se opakovala, 

s diskuzí Bělorusů, kteří ještě přidali natočené video, ale se stejným výsledkem. Chvíli 

poté přišel p. Kalmykov – hlavní rozhodčí a Bělorusové i s videem začali diskutovat s ním. 

Já jsem se jen lehce přidal, proč rozhodčí nevyužijí mostek, který byl proti brance cca 50 

m od ní. Korekce výsledků se nepodařila ani Bělorusům, ale aspoň od této doby byl jeden 

rozhodčí trvale na mostku a hlásil průjezdy. Ale jen tato skupina rozhodčích, druhá od F2 

nadále kontrolovala vrcholovou jen z prostoru okolí startoviště. 

Později jsem se bavil s p. Kalmykovem a přišla také diskuze na moji a Tomášovu loď, 

z jaké že stavebnice jsou, a že to vlastně není stavebnice. Všichni ostatní jezdili se 

stavebnicovými, většinou polystyrénovými (F4-C) modely. Já jsem argumentoval, že 

v pravidlech je stavebnice, minimálně jeden rok na trhu, anebo z průmyslově vyráběných 

komponentů, p. Kalmykov diskuzi zakončil tím, že přivře oči. V pátek jsem se cestou na 

startoviště na toto téma bavil s p. Matysykem a ten byl zase opačného názoru – F4-A 

může být cokoliv, co splňuje definici lodě od hotové koupené až po vlastní stavbu z 

„metráže“.  

U juniorů z 8 stovkařů po prvním dnu spadli na 98b jen dva sporní, Tomáš a Bělorus a 

jeden Bělorus minul úplně. 

Po juniorech jeli senioři. Já jako druhý, po jediném Ukrajinci, který po průjezdu druhou 

brankou uvízl zachycen za pevnou trávu a při opakované snaze ji utrhnout loď málem 

utopil. Uplynulo mu 7 minut a měl po jízdě. Já jsem se pak snažil prohlédnout si vodu a 



vyhýbat se nejpodezřelejším místům. Jízda se podařila opět za 100 bodů, navíc nikdo jiný 

z šesti po prvním dnu stovku nezopakoval. Odpoledne bylo obdobné jako ve středu jen 

místo F4-B jeli F4-C – bodování a poté jízdy. Tomáš se svým už trochu opotřebovaným 

PT 109 dostal nejméně bodů, ale už se spíš zajímal o plachetnice, o místo, kde se pojede. 

Tím si zatím nebyli jisti ani rozhodčí, kteří obcházeli okolní jezera a hledali nějakou 

vhodnou plochu. Odpoledne se dopolední mírný déšť postupně změnil na hustý, takže 

start F4-C byl postupně o hodinu odložen. Pršelo stále stejně, ale kvůli času rozhodli 

rozhodčí o startu. Na molo postavili skládací stan a jelo se. Tomáš první jízdu za 98 b. Ze 

seniorů kvůli počasí první jízdu vzdal Maďar Ferenc Huvos, neriskoval změnu dřevěné 

paluby u své Missouri. Za deště se mi podařilo podle navigování pořadatelů najít 

startoviště pro plachetnice. Palouk u jezera, s malým molem a rozmáčeným břehem. Trať 

se kvůli mělčině v půlce jezera dala postavit nesouměrně vůči molu a nakonec jako 

čtyřúhelníková. 

I když stále prší, zůstáváme u „F-kového“ startoviště a čekáme na první start ponorek. 

Tréninky v minulých dnech většinou končily hledáním ponorky velkým podběrákem, 

takže uvidíme co závod. Mezi soutěžícími se nahlas mluví o tom, že závodí jen o třetí 

místo, první dva jsou jasní. Na vodě je to potom vidět. Červenobílá ponorka Vladimira 

Fedosova nemá problémy a kontinuálně projede celou trať včetně zanořování bez 

zaváhání. S druhou ponorkou má Alexandr Roděnko díky délce a horší obratnosti větší 

problémy, při couvání uvnitř trojúhelníku po vynoření však zvládne všechny ponory, ale 

nestihne dojet celou trať v časovém limitu. Pak nastupuje zbytek závodníků, zde už se 

objevují větší problémy. U ponorky s balistickým ponorem se jeví jako hlavní problém 

nezamotat se do trávy pod hladinou. Tretjakova ponorka používá k dynamickému 

zanoření zpětný chod, dvě ponorky se nezanořují vůbec. Všichni ponorkáři připomínkují, 

že neprodloužená délka kursu 7 minut je krátká. Pokud se nezanořují rychlou plynulou 

jízdou vpřed bez nutnosti další manipulace, mají problém čas dodržet. 

Po ponorkách jezdí ještě F6 – skupinová ukázka, na tu vzhledem k neustávajícímu dešti 

nečekáme. 

Pátek 12. 8. 2016 

Jak jsem ve čtvrtek odpoledne zjistil, jsem v F4-A seniorech jediný s čistými jízdami a to 

mi na klidu moc nepřidává. Částečně se uklidňuji tím, že dnes jedu poslední, takže 

uvidím, zda mi náhodou nebude stačit i horší jízda. Tomáš by měl jít po ránu na start 

NSS-A, takže ho na jeho poslední jízdu F4-A u rozhodčích protlačujeme mezi první. Při 

prvním nájezdu na vrcholovou branku využívá přední bójku jako točný bod – dotýká se jí 

celých 90°, druhý průjezd již má středem. Po jízdě se ho ptám kolik má bodů, říká 100 b, 

takže nevím, zda vědomě, nebo nevědomě mu kompenzovali dohady z druhé jízdy. 

V celku si tedy nemůže na výsledných 298 b stěžovat, i to tak bere. Odchází na start 

NSS-A, my s ním jít nesmíme. Z ostatních juniorů si ještě tři závodníci udrželi čisté 

konto, takže jdou hned na rozjížďky, oproti Banku správně v protisměru. Tomáš jako 

jediný s 298 b končí čtvrtý. 

Ještě než se dostanu na řadu s F4-A Tomáš přichází z plachetnic s tím, že dvakrát 

opravoval na vrcholu stěžně utrženou genu, když jel, jel rychleji než Rus Kudrjavtsev, ale 

díky pauzám dojel na vodě třetí. 

V F4-A seniorech mám pečlivě sepsány ty, co mají alespoň jednu stovku, většina 

postupně přidává druhou, takže je jeden s 298 b a dva s 294 b, já bych mohl jet 



maximálně na relativně jistých 296, což by bylo druhé místo. Nakonec si ale říkám, že 

nebudu taktizovat a pojedu standardně s tím, že to nějak dopadne. Po čistém průjezdu 

všech branek moje nervozita stoupá, při prohlídce doku nakonec vjezd odkládám a 

nechávám si přestavit dorazovou tyčku, vjíždím z druhé strany, pečlivě na několikrát 

zastavuji a loď zůstává uprostřed – 100 b – 1. místo je jisté. Jedna nervozita ze mě 

pomalu opadá a na dohled je druhá jízda F4-B, kde by zopakování čisté jízdy zajišťovalo 

třetí místo.  

Po F4-A se prohazují rozhodčí a své jízdy odjíždějí třídy F2-A a F2-B. Jízdy všech tříd se 

jezdí pouze na jedné trati a dnes poprvé podle rozpisu i ve stejný čas. V obou třídách je u 

několika závodníků vidět zpětný chod před vrcholovou bójkou, někteří až zastaví a pak 

vystřelí do branky. Takto vypadají zejména všechny nájezdy Vladimira Žornika, který na 

svých křižnících používá při maximálním zahnutí přepínání motorů – vnější vpřed vnitřní 

vzad. Výsledný efekt je pak takový, že na vrcholovou branku přijede podél, když je 

špička lodi uprostřed branky, dá plnou výchylku doprava, špička lodi se zastaví, až lehce 

couvne a záď lodi tuto špičku oběhne až na pozici kolmo k brance, pak vjede rovně do 

branky. Toto je podle rozhodčích řádný průjezd brankou. Ještě hraničtější bylo otáčení 

jeho dcery, která nemá přepínání motorů, takže pro takovéto přetočení využívá 

přibrzdění oběma šrouby, což také strhne záď lodi do požadované pozice. 

Po F2-B se na molo vrací komise F4 a pokračuje se druhými jízdami F4-B. Oproti prvním 

jízdám se již objevují odděleně junioři, na vodě přibyl Falke, dle listiny Rus Monin, s 

kterým ale jezdí Šutěnko. Mezi seniory jedu mezi prvními. Při prvním průjezdu vrcholové 

bójky hodně výrazně používám přední příčný pohon, čímž se z pohledu z mola zvětší 

prostor mezi špičkou lodi a bójkami. Rozhodčí to prohlásil za couvání, což jsem bez 

diskuze akceptoval. Druhý průjezd byl s dotykem, zbytek včetně doku čistě, takže za 92 

b. Ferenc Huvos zajel tentokrát za 98 b, Rus Čičerin zopakoval 100 b, tím bylo 

rozhodnuto v tomto pořadí o prvním a druhém místě, na třetí se o 0,17 bodu přede mne 

posunul Rus s Calypsem. 

Po svých jízdách se jdu podívat na plachetnice, po polední pauze mají jezdit NSS-D. 

Rozhodčí se ještě vzhledem k minimálnímu větru domlouvají na zmenšení čtyřúhelníku. 

Novou bójku odvážíme na vodu já s Tomášem. Závodníci NSS-D si zatím postupně ještě 

chodí pro další zapomenuté věci, nakonec po více než 20 minutách je připraven jen 

jeden, takže rozhodčí jízdu anulují. Nastupují tedy junioři NSS-A, jedou také jen malý 

čtyřúhelník, v rámci prvního kola to trochu občas foukne, takže dostávají 8 kol. Pak se 

však vyskytují i pauzy, kdy v podstatě nefouká a kdy lehká plachetnice Kudrjavtseva 

postupně poodjíždí ostatním, nakonec končí v době, kdy ostatním zbývá minimálně ještě 

jedno kolo. Tomáš dojíždí asi 5 minut za prvním a 2 minuty za druhým. Kouknu ještě na 

start NSS-A seniorů, kterým na první kolo na velkém čtyřúhelníku fouká. Nazarovové ho 

odjedou za necelých 5 minut, rozhodčí tedy stanovují 9 kol, hned v druhém však 

přestává foukat, druhé kolo mají za cca 13 minut, vypadá to, že do limitu nedojede 

nikdo. Nakonec po mém odchodu stihli dojet v limitu Nazarovové a 10s před koncem 

Raisa Basina, ostatní ne. 

 

Souběžně s NSS-A juniory se jede F4-C – Tomáš má vyjednáno, že pojede jako první, 

odbíhá tedy na start F4-C ze stavění tratě pro NSS-D, vrací se pak s tím, že zajel za 100 

bodů. Martina zůstává na startovišti F, takže se od ní dozvídám, že Ferenc Huvos 

s nejvyšším bodovým hodnocením stavby dal loď na vodu, ale od mola neodjel, později 



se ho ptám, co se stalo a on vysvětluje, že je něco s ovládáním kormidel vzadu pod 

palubou, což nemá šanci zde opravit, i vzhledem k tomu, že už má kvůli dešti jednu nulu 

z první jízdy. 

Po F4-C ještě jezdí parníky a ponorky. Při jízdě parníků má problémy s motorem Maďar 

Farkas, po jízdě se ochotně na opravu vrhají Rusové Dotsenko a mladý Filippov, 

kompletně mu rozeberou motor na jednotlivé komponenty a pečlivě čistí přefukovací 

kanálky ve válcích s poznámkou, že to nemůže těsnit hermetikem, že ten se teplem 

uvolní a dostane do těchto kanálků, které ucpe. Při opravě se snažím trochu přiučit a 

přispívám některým nářadím a čistícími prostředky. Po zhruba hodině skládají motor 

zpět, na fouknutí se celkem ochotně roztáčí, zapojuje se do okruhu páry a zatápí se, po 

natlakování běží celkem pravidelně, vypadá to, že se oprava povedla. Mezitím na molu 

odjeli druhou jízdu F7. 

Sobota 13. 8. 2016 

Dnes v areálu parku začínají městské oslavy, to zjišťujeme hned ráno, kdy narážíme na 

zamčenou branku, kterou jsme do parku chodili. Za chvíli přijíždí autobus se závodníky 

z Petrohradu, také se diví. Mladý Kudrjavtsev přelézá plot a jde za ochrankou, vrací se 

s tím, že ta klíče nemá. Po chvíli také přelézám plot, ruští závodníci na mne pokřikují, že 

mě zastřelí kalašnikovem, já se nedám a jdu si pro loď a na start F4-B. Než všechno 

posbírám, přicházejí odemknout branku, která ale zůstává po zbytek dne zamčená. Dnes 

se začíná třídou F4-B, jedu opět mezi posledními, takže čekám, jak zajede Rus 

s Calypsem, škrtl si na vrcholové, takže se mu započítává 100 plus dnešních 98, mně by 

tedy mohlo stačit 96 bodů, je tedy jasné, že při dnešních poryvech větru musím zastavit 

čistě v doku. U vrcholové branky se snažím obtočit okolo přední bóje, tak aby to byl 

průjezd maximálně s dotekem, to se mi daří, dokonce jednou čistě. Zbývá tedy dok, při 

vjíždění přicházejí poryvy větru, snažím se najít nějakou pravidelnost, nakonec marně, 

při brždění v doku přišel poryv, který loď pootočil, takže celkem 93 bodů, chybí 3, 

v průměru spolu se stavbou 1,17 b ke třetímu místu. Spolu se mnou jede ještě Ferenc, 

kterého chvíli po mém dokování při najíždění na vrcholovou branku vítr bočně posouvá o 

více než metr. Po této třídě jdou na vodu F2-A, couvání v poryvech větru se stává osudné 

pro Halny. Po převrácení jde poměrně rychle ke dnu. Krátké hledání hned po incidentu 

nevede k úspěchu, rozhodčí další hledání odkládají na později. Po ukončení jízd F2-A jsou 

hledači úspěšní, a vypadá, že je i kompletní. 

Ráno jsme si také prohlédli konečně vyvěšené výsledky NSS tříd. Tomáš získal dost bodů 

za stavbu 90,33 b – nejvíce z juniorů, dvě proběhlé jízdy byly trochu promíchané, takže 

pořadí na prvních třech je hodně otevřené. Tomáš je zatím druhý. Dnešní silnější vítr by 

mohl Tomášovi také pomoci. Na startoviště NSS přicházím až v době, kdy odjeli asi dvě 

kola, díky silnějšímu větru jezdí na větším čtyřúhelníku. Přijde mi, že má Tomáš opět 

něco s genou, protože i při zadním větru mu zůstává přitažená, říkám mu, ať raději 

přijede k molu. Už při příjezdu to vypadá, že se otěže přetahují normálně, bohužel jsme 

si nevšimli, zda úplně na volno. Jedna, jak se na konec ukázalo, zůstala zaseknutá 

v podpalubí, ale natolik, že i po jízdě trvalo skoro 5 minut, než se ji podařilo osvobodit. 

Gena se tedy otvírala jen o cca 20°, což znamenalo postupné nabírání ztráty na 

vedoucího Kudrjavtseva. Tomáš nakonec dojel více jak o kolo druhý. Z odhadovaných 

časů se dalo těžko usoudit, zda se něco změní. Jedno bylo jisté, Kudrjavtsev se zlepšil 

před Tomáše po dvou jízdách, ale zůstal o cca 2 body za prvním. U Tomáše se dalo těžko 

odhadnout, zda za tuto třetí jízdu získá více bodů než za svou první, spíš to vypadalo, že 

ne. Nakonec to tak i bylo, takže v konečném pořadí skončil třetí.  



F4-C bere Tomáš už s klidem, v podstatě se s posledního místa ani posunout nemůže, 

takže když se při prvním průjezdu vrcholové dotkne bójky, ví už definitivně, že tato jízda 

nebude lepší, přechází na svůj rychlostní průjezd zbytku trati, včetně doku, rozhodčí mu 

nahlásí 96 b s tím, že se půjde na druhý průjezd ještě zeptat na mostek. My se mu 

snažíme vysvětlit, že je to zbytečné, nicméně přichází s korekcí na 98b. 

Dnes jsme skončili s jízdami okolo jedné hodiny, takže přestože odpoledne ještě jezdí F2 

odcházíme a jdeme se poprvé podívat na místní tržiště a do okolí – do města Puškin 

s Kateřinským palácem a jantarovou komnatou. Bohužel je po návratu branka stále 

zamčená, takže lodě necháváme ve stanu, doufaje, že zítra po zakončení ji někdo 

odemkne. 

Neděle 14. 8. 2016 

Ráno opět zamčeno, takže obcházíme park okolo botanické zahrady, která ale v podstatě 

neexistuje, byla tam jen tráva. Plachetnice se odjezdily ve dvou dnech, takže dnes jsou 

poslední zbytky jízd parníků a ponorek. Parníkářům se moc balit nechtělo, takže se 

domluvili ještě na společný závod na deset minut. O víkendu bylo v paláci ruské 

mistrovství třídy C, v čase zbývajícím do ukončení jsme se šli podívat tam. Na to jak je 

Rusko velké, byl počet modelů shodný s českým mistrovstvím. Prostory pro výstavku 

nebyly vybrány moc pěkné, hlavně tam bylo dost přítmí, takže detaily některých modelů 

jsem si prohlédl až na fotkách. V třídě C2 tam byly i dva modely z NS, Žornikův Otličnyj a 

Šprut Sergeje Kuzněcova. Nejlépe vypadaly letadlová loď Kuzněcov v měřítku 1:700 – C7 

a plachetnice Poltava v měřítku 1:36. 

Po návratu z paláce jsme řešili, jak odnést lodě, když je branka nejblíže k parkovišti stále 

zamčená. Nakonec jsme zvolili nejkratší cestu přes plot. Okolo půl třetí jsme se pomalu 

přesunuli do prostoru u pódia, kde během oslav vystupovaly různé soubory a kde bylo 

vyhlášení výsledků a závěrečný ceremoniál. Začalo se děkovnými projevy 

k organizátorům, místnímu muzeu, patronátnímu námořnímu muzeu z Petrohradu. Pak 

už předání medailí jednotlivým třídám juniorů a po nich seniorů. Opakování ruské hymny 

bylo přerušeno jen občas – u juniorů běloruskou za F4-A, u seniorů českou za F4-A a 

maďarskou za F4-B. Po ceremoniálu jsme se ještě bavili s ředitelkou Centrálního 

námořního muzea z Petrohradu, která nás pozvala na pondělí na prohlídku letos 

zrestaurované Aurory, které jsme se rádi zúčastnili. My jsme se navečer přesunuli do 

Petrohradu, na turistickou část výpravy po Rusku. I tu se pokusím sepsat, takže kdo by 

měl zájem, může se o text přihlásit. 

Pro přehlednost alespoň konečné umístění v třídách s českou účastí, zbytek na stránkách 

svazu modelářů: 

F4-A junior 

1. Motuz Alexandr  Bělorusko  100 b (300 b) 

2. Averčenkov Andrej Rusko   100 b (300 b) 

3. Šutěnko Nikita  Rusko   100 b (300 b) 

4. Jakeš Tomáš  Česká republika 100 b (298 b) 

F4-C junior 



1. Šutěnko Nikita Rusko  S - 100 model 95 b  celkem 195 b  

2. Agejev Denis Rusko  Projekt-956 model 96,67 b celkem 193,67 b 

3. Makhlai Valeria Bělorusko PT - 109 model 93,67 b celkem 193,67 b 

… 

7. Jakeš Tomáš     Česká republika PT – 109   model 89 b  celkem 188 b  

NSS-A junior 

1. Mikerov Maxim  Rusko  model 85,33 b  celkem 181,55 b  

2. Kudrjavtsev Andrej Rusko  model 79,33 b   celkem 179,33 b 

3. Jakeš Tomáš    Česká republika model 90,33 b  celkem 175,16 b 

 

F4-A 

1. Jakeš Stanislav        Česká republika  100 b (300 b) 

2. Ovsiannikov Alexej Rusko   100 b (298 b) 

3. Barinov Sergej  Kazachstán  100 b (294 b) 

 

F4-B 

1. Huvos Ferenc Maďarsko Kalinin  model 96,67 b celkem 195,67 b  

2. Čičerin Alexej Rusko  Elke  model 94,33 b celkem 194,33 b 

3. Filippov Dmitrij Rusko  Calypso model 91,67 b celkem 190,67 b 

4. Jakeš Stanislav Česká republika Yorkshireman   model 93 b celkem 189,5 b  

 

Na závěr: Česká republika měla zástupce ve všech třech skupinách junioři, senioři a 

rozhodčí, byť po jednom zástupci, čímž jsme dali najevo, že čeští modeláři maketáři ještě 

žijí a mají zájem o spolupráci v rámci Navigy. Umístění mohlo být o něco lepší, ke dvěma 

dalším medailím nebylo daleko, ale hold se ne všechno podařilo ideálně. Pořadatelé se i 

přes poměrně pozdě vyhlášené konání mistrovství snažili obsadit co nejvíce tříd, nicméně 

asi vzdálenost a vízová povinnost nenalákala nikoho ze západní Evropy a dokonce ani 

Polska. Umístění zejména startoviště F-tříd nalákalo mnoho návštěvníků, pro závodníky 

byly jednotlivá místa poměrně dost roztroušené po parku, k dispozici byly pouze mobilní 

chemické WC. Zveřejňování výsledků poměrně vázlo, někdy byly vyvěšeny až druhý den. 

Opět se objevily dohady o posuzování průjezdu zadní branky, už na mistrovství jsem 

diskutoval s p. Kalmykovem, zda by nebylo vhodné do pravidel zanést povinnost 

kontrolovat zadní branku z „vnějšku“ trojúhelníku.  

Srpen 2016                                                                    Stanislav Jakeš 



       

Bodování modelů 

  

  



                                                                                                                               

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv                             

   

I takto čistě může vypadat parní stroj – Aktil Jevgenije Darysina 



 

  

  

 



 



  

  


