
MUZEUM HRADEC KRÁLOVÉ 

a 

Klub lodních modelářů SMČR  Vysoké Mýto 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Muzeum Hradec Králové – národní kulturní památka 

Propozice mistrovství ČR kategorie C 2015 s mezinárodní účastí 

Vyhlašovatel :  Svaz modelářů České republiky 

Pořadatel :  Muzeum Hradec Králové a Klub lodních modelářů SMČR  

č. 61 Vysoké Mýto. 

Místo konání : Muzeum Hradec Králové, Eliščino nábřeží 465/7 

(3.poschodí) 

Číslo soutěže : Lo – 26 

Datum :  08. – 10. května  2015 

Ředitel soutěže : Mgr. Stanislav Hrbatý, Muzeum Hradec Králové 

Hlavní pořadatel : Alis Vašíček - MK Vysoké Mýto 

Hlavní rozhodčí : Otakar Holan, CZ-11/A, 

Další 4 rozhodčí budou doplněni po školení rozhodčích 21. 03. v Mýtě 



Rozhodčí : Jiří Špinar, CZ-19/B, Miloslav Šesták, CZ-T (návrh), + 2 – 

bude doplněno 

Pravidla :  Naviga – C 2011 a Sportovní řád KLoM ČR - C 2015 

 5 rozhodčích, 10 bodové rozhraní pro diplomy ( zlatý, stříbrný, 

zelený, šedý), medaile - první tři ve třídě. 

Třídy : C 1 – C 7 

Protesty : V kategorii C nelze proti bodování podat protest 

Ocenění : Diplom dle bodových výsledků  – medaile první 3 ve třídě.   

Soutěžní vklad : 100 Kč za první model, druhý a další model 50,-Kč  

Termín přihlášek do 20. března  2015 

Adresa pro přihlášení : 

Vzhledem k časté nepřítomnosti hlavního pořadatele v ČR zasílejte 

přihlášky na adresu tajemníka KLoM ČR Jiřího Lejska: 

Jiří Lejsek, Pivoňkova 946, 517 41 Kostelec n/Orl. 

    Tel/fax : 494 323 034 

    E-mail : lejsek.kostelec@iol.cz 

Soutěžící a doprovod obdrží visačky opravňující k bezplatnému vstupu a 

prohlídce expozic muzea 

Ubytování :  

Pro účastníky soutěže a jejich doprovod bude ubytování zajišťováno 

podle počtu zájemců pro ubytování ve studentských kolejích. 

Ubytování v hotelích či penzionech pořadatel nezajišťuje. 

Časový rozvrh : 

Prezentace : v recepci muzea v přízemí : 

 Pátek 08. 05. Od 14,00 do 18,00 a v sobotu 09. 05. od 8,00 do 08,45. 

Nutno dodržet. Při příjezdu vyjet na rampu muzea, ohlásit se a vyložit  

modely do haly a uvolnit rampu a zajet na parkoviště v Šimkově ulici 

Slavnostní zahájení v sobotu  9,00 poté hodnocení a výstava otevřena 

pro veřejnost. 

Výstava otevřena  – sobota 9,00 – 18.00, neděle 9,00 – 12,00.   

Příjezd a situační plánek města  
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A něco navíc : 

1. Historická budova muzea byla postavena v letech 1909 – 1912 podle návrhu 

významného českého architekta Jana Kotěry. Je postavena z červených 

glazovaných cihel s asymetrickým rozčleněněním a prosklenou kopulí. V přízemí je 

recepce přednáškový sál a kavárna. V roce 1911 byla budova doplněna dvěma 

sochami  sedících žen představující Umění a Průmysl sochaře Stanislava Suchardy. 

Vnitřní část prošla během let modernizací. V roce 1995 prohlášena národní kulturní 

památkou. 

V prvním patře je expozice „Královské město nad soutokem“, ve druhém je expozice 

„Od pevnosti k salonu republiky“. Ve třech patrech jsou umístěny velké sádrové 

modely města ze 16. stol. - 1patro, hrazené město z 18.stol. – 2. p. a ve 3. patře 

z roku 2000. 

2. Nedaleko po proudu Labe je ojedinělá říční vodní elektrárna „Hučák“ postavená 

v roce 1930. Secesní budova elektrárny s věží je dle návrhu arch. Františka Sandery 

a má na věži umístěny hodiny a pod nimi znak města. 

3. Přes most a doprava je přístaviště Hradecké paroplavební společnosti, vlastnící i 

čtyři lodě – z toho dva parníky. 50minutová vyhlídková jízda zadokolesovým 

parníkem „Královna Eliška“ po Labi i s otáčkou před přistáním právě u VE Hučák.    

4. Kdo holduje koupání, vířivkám a podobným kratochvílím je možnost zajít do 

nedalekého aquaparku. 

   


