
Zpráva o sezóně lodních modelářů sekce NS   

 

Mistrovství Světa 

 

V roce 2019 se konalo MS sekce NS v Maďarském Bánku, mistrovství se 
zúčastnili závodníci ze 17 států s 200 modely v seniorských třídách a 99 
modely v juniorských třídách. Oproti minulému MS to je cca 20% nárůst 
především u modelů s motorovým pohonem, u plachetnic zejména díky 
neúčasti řady dobrých polských a českých modelářů byl pokles počtu 
modelů. 

Česká reprezentace čítala 11 juniorů s 21 modely a 17 seniorů s 27 
modely. Získali jsme 1 zlatou (junior), 1 stříbrnou (senior) a 4 bronzové 
(dva junioři a dva senioři) medaile.  

Bližší informace v samostatné zprávě z MS NS Bánk 2019. 

 

Zprávy z Navigy 

V rámci MS v Maďarském Bánku byl na zasedání sekce NS zvolen nový 
vedoucí sekce pan Janos Kornis z Maďarska. 

 

Seriál MiČR sekce NS 

V letošním roce se konal 26. ročník seriálu MiČR. Po zařazení 6. soutěže 
v loňské sezóně a rozdělení jednoho prodlouženého víkendu s dvěma 
soutěžemi na jen motorové NS a jen plachetní NSS konané v různém 
termínu na různém místě, což je vhodné jak pro pořadatele, tak pro 
závodníky účastnící se jak závodů s motorovými modely, tak 
plachetnicemi.   

Kromě soutěžních tříd s manévry lodí, tj. F6 a F7 a nově zaváděné třídy 
ponorek F2-S se v seriálu objevily modely ze všech tříd, byť některé ve 
velmi skromném počtu, takže musely být slučovány s příbuznými třídami, 
či věkovými skupinami.  

V roce 2019 se seriálu zúčastnilo celkem 55 (46) juniorských a 97 
(99) seniorských modelů. Z toho je 51 (50) hodnocených modelů, 68 (50) 
jezdičů a 33 (40) plachetnic. V závorce uvedená čísla jsou hodnoty z roku 
2018. Celkově lze říci, že počet modelů stagnuje, několik juniorů přešlo do 
seniorských tříd. V rámci modelů bez stavebního hodnocení se daří 
doplňovat kádr juniorů Ledenickému klubu, u modelů se stavebním 



hodnocením využívá Admirál Jablonec svou zásobu rozestavěných 
modelů a postupně je svěřuje k dostavbě aktuálním juniorům.  

Letos se bohužel ani ve třídách plachetnic NSS nezúčastnili žádní 
zahraniční závodníci. 

V následující tabulce je srovnání klubů podle získaných bodů 
jednotlivých závodníků.  

  
Junioři  Počet 

modelářů 

Počet 

modelů 

Body celkem  

KLoM Admiral p.s. Jablonec n. N.  10 27 2830 
Lodní modeláři Ledenice-MK p.s. 14 14 1399 
Maják Borovany-MK p.s. 2 4 588 
FREGATA - KLoM ČR p.s 3 5 527 
SMČR MK p.s. Brandýs n./Labem-79 2 3 71 

Třebechovický modelářský klub p.s. 1 1 48 
KLoM "Royal Dux" Duchcov, p.s. 1 1 41 
Senioři       
FREGATA - KLoM ČR p.s 8 15 1712 

Maják Borovany-MK p.s. 13 14 1668 

KLoM Admiral p.s. Jablonec n. N.  6 8 948 

SMČR MK p.s. Brandýs n./Labem-79 5 7 889 

KLoM "Royal Dux" Duchcov, p.s. 3 7 774 

Lodní modeláři Ledenice-MK p.s. 4 7 773 

Třebechovický modelářský klub p.s. 6 6 509 

KLoM MORAVA TEAM MK p.s. 5 7 474 

Slezsko modelářský klub p.s. 3 5 469 

KLM Pelikán Pardubice, p.s. 2 2 455 

NAUTILUS Proboštov, MK, p.s. 5 6 438 

Lodní modeláři Bílá Třemešná p.s. 2 3 384 

KLoM ""NAVI STUDIO"" Plzeň p.s. 1 3 349 

KLoM Kolín modelářský klub p.s. 2 2 292 

KLOM PLZEŇ - LETKOV 2 2 178 

LODNÍ MODELÁŘI NÁCHOD p.s 1 1 80 

BARAKUDA-klub lodních modelářů ČR 1 1 39 

  

Odhadem 2/3 závodníků se účastní pravidelně všech šesti soutěží 

seriálu, zbylá třetina pak využívá zejména ze svého pohledu nejbližší 

místo konání. Takže i v budoucnu se budeme snažit rozložit 

pořadatelství v rámci celé republiky.  

 

Soustředění talentované mládeže 

Po dohodě na předsednictvu KLoM bylo ponecháno uspořádání 

soustředění mládeže plně v kompetenci sekce „mládež“.  



Účast na veletrhu Model hobby 2019 

Koncem října jsme alespoň několik juniorských i seniorských modelů 

vystavovali na stánku SMČR veletrhu Model hobby v Letňanech. Mezi 

vystavovanými modely byla většina modelů z medailových umístění na 

MS v Bánku. Na letos menším kruhovém bazénu dva jablonečtí a dva 

ledeničtí modeláři předváděli a půjčovali jak modely třídy F4-A, tak 

plachetnice třídy Footy. Těmto zúčastněným modelářům bych chtěl 

poděkovat za účast po celou dobu veletrhu a zejména trpělivost při 

opravách poškození modelů zapůjčených návštěvníkům. 

 

Kompletní výsledky jednotlivých soutěží a kompletní celkové 

výsledky seriálu jsou uvedeny na stránkách Svazu modelářů pod sekcí 

NS KLoM. 

 

Stanislav Jakeš 

Vedoucí sekce NS KLoM 


