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1. Úvodník 
 
 Zdá se, že v dohledné době bude řada změn ve vedení jak v naší 

odbornosti lodních modelářů, ale i výše. Mgr. Navrátil po operaci srdce je 
zatím v rehabilitačním procesu a jak nás již předem upozorňoval, nebude 
asi znovu kandidovat na post předsedy SMČR a má v úmyslu odejít do 
důchodu.  

 To navazuje i na jednání a konference jednotlivých kategorií lodních 
modelářů, kde pravděpodobně také dojde k nějakým personálním změnám. 

 Bude to tak trochu generační přelom v modelářském dění a vzhledem 
k tomu že moderní informační kanály se stále zdokonalují, rozhodl jsem se 
ukončit vydávání Zpravodaje Klubu lodních modelářů.  

 Předseda KLoM ČR upozornil, že předsednictvo ve sporných otázkách 
bude přesně postupovat podle Sportovního řádu. 

  
Z ničeho nic se změnily stránky SMČR. Je to už tři měsíce a vedoucí 

jednotlivých sekcí ani předsedové odborností nemají přístup. 
Kdo je za to zodpovědný nechť se stydí – dát ven takový nedodělek 

!!! 
 
 Tímto příznivcům této tiskoviny oznamuji, že toto jubilejní sté 

číslo ukončuje víc jak padesátileté souhrnné informování o činnosti 
v jednotlivých sekcích lodního modelářství. 

Děkuji všem, kteří rádi přispěli k jeho náplni a všem lodním 
modelářům přeji úspěchy v jejich činnosti a zisky titulů jak v domácích 
mistrovstvích tak reprezentantům na soutěžích NAVIGA a I.M.B.R.A. !  

 Snad nové předsednictvo najde jiný způsob jak informovat o dění, 
které se týká stejnou měrou všech sekcí na stránkách KLoMČR 

 Případně by mohlo být na jaře 32018 ještě vydáno jedno nečíslované 
dodatkové číslo shrnující změny v předsednictvu KLoM a změny vedoucích 
sekcí, které konference KLoM ČR, schválí. 

 

 2. Zprávy ze světových organizací  Naviga a I.M.B.R.A. 
 2. 1. Naviga pořádala několik MS. 
  2. 1.  MS FSR -V, H, O v polském Jaworu v termínu 31. 07. – 07.- 08. 

Pro třídy FSR –V a od 08.08.- 13. 08 pro třídy FSR – O a FSR – V.  
Účast závodníků byla ze  16 členských zemí vč. Číny a Hong-Kongu, ve 

třídách O a H poněkud nižší. 
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Naši závodníci dva tituly mistrů světa – junior Tomáš Kuban ve třídě 

V 3,5, Petr Lamač ve třídě nejsilnější V 35, bronzovou příčku ve třídě Josef 
Navrátil a další dvě velmi dobrá čtvrtá místa. 

 2. 2. Světová organizace I.M.B.R.A. se sídlem v Londýně pověřila 
uspořádáním MS  FSR – V  (třídy O a H tato organizace  nemá) zkušené 
pořadatele v lázeňském městě Orozháza v Maďarsku. 

Organizačně bylo mistrovství zvládnuto velmi dobře především 
zásluhou hl. pořadatele Giuly Nóbika. 

Rovněž zde byla velmi dobrá účast závodníků z 18 evropských zemí. 
I zde byl nejúspěšnější z našich junior Tomáš Kuban, který získal  
stříbrnou medaili, bronzovou medaili si vyjezdil David Štička ve třídě 

FSR  V15, stejně tak i junior Matěj Vaněrka ve třídě V 7,5 a stříbrnou 
medaili získal ve třídě V 35 Lubomír Runkas. 

 
2. 3. Mistrovství světa M  NAVIGA   
Mistrovství se konalo v městě Nagykanisza v Maďarsku v srpnu 2017 
Podrobněji ve zprávách ze sekce M 
 
2. 4.Mistrovství světa NS NAVIGA  
Konalo se v městě Orneto v Polsku v červenci 2017 za naší účasti 
Podrobněji ve zprávách ze sekce NS 
 
3. Zprávy z jednotlivých sekcí 
 
3. 1. Ze sekce C 
 O MČR již byla zpráva uveřejněna . 
V roce 2017 se žádný výjezd céčkařů neuskutečnil pro pozdní zveřejnění 

Navigou. 

 
3. 2. Ze sekce FSR 

 
3. 2. 1.Mistrovství světa NAVIGA v Jaworu v Polsku  
Čeští závodníci získali dvě zlaté a, bronzovou medaili a dvě čtvrtá místa.  
Titul Mistra světa juniorů získal ve třídě FSR – V 3,5 j. Tomáš Kuban 

z Přerova a ve třídě FSR v 35 sen.  Petr Lamač z Turnova . Bronzovou 
medaili získal Josef Navrátil z Pardubic ve třídě V 7,5 .  
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Uspěšní na MS v Jaworu Petr Lamač a junior Tomáš Kuban s otcem 

mechanikem. 
 

3. 2. 2. Mistrovství světa I.M.B.R.A. v v Orozháze v Maďarsku 
 
I zde byl nejúspěšnější z našich junior Tomáš Kuban, který získal  
stříbrnou medaili, bronzovou medaili si vyjezdil David Štička ve třídě FSR  

V15, stejně tak i junior Matěj Vaněrka ve třídě V 7,5 a stříbrnou medaili 
získal ve třídě V 35 Lubomír Runkas 

Gratulujeme jim i dalším dobře se umístivším závodníkům 
 
3. 2. 3. Hodnotící zpráva vedoucího sekce o sezóně a schůzce 

závodníků na posledním závodě nedošla 

 
3. 3. Ze sekce M 
 

Zpráva o sezóně lodních modelářů sekce M 2017 
Mistrovství Světa – Maďarsko - Nagykanizsa 
 

V termínu (17.-28.08.2017) se česká výprava vydala reprezentovat ČR na 

MS do maďarské Nagykanizsy. Reprezentační tým byl letošní rok složen ze 

4 juniorských závodníků a 15 seniorských závodníků lodních modelářů 

sekce M (rádiem řízené  modely s elektromotorem případně spalovacím 

motorem). Světového šampionátu v Nagykanizse se zúčastnili závodníci z 

celkem 18 zemí (Anglie, Belgie, Bulharsko, Česko, Čína,  Francie, Hong-

Kong, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, 

Slovinsko, Thajsko, Ukrajina). Na start se postavilo celkem 75 juniorů (do  



6 

18 let), 159 seniorů a 62 týmů (z toho 22 juniorských). Celkem bylo ke 

startu přihlášeno 521 modelů (+ modely v týmech).  

Tabulka 1 - Porovnání účasti na MS 2015 vs. MS 2017 

 MS 

2015 

MS 2017 

Počet 

závodníků 

JUN 44 75 

 SEN 93 159 

Počet zemí 17 18 

Počet modelů 

celkem 

536 521+týmy 

 

Devatenáctičlenný český reprezentační tým celkem 10 medailí: 

3x zlato a titul Mistr světa si přivezli: Michal Štégner – mini hydro junior, 

Zbyněk Fišer – FSRE, a tým ve složení Zbyněk Fišer a Jarda Rezek – mini 

ECO team 

3x stříbro – a titul Vícemistr světa pro: Lukáše Linharta – mini ECO, Honzu 

Procházku – ECO a Tomáše Bubeníka – FSRE 

4x bronz – pro Michala Štégnera – mini ECO junior, 2x pro Míru Miletína – 

Hydro 1 a Hydro 2 a pro Kubu Kneyse – mini Hydro junior 

Všem medailistům srdečně blahopřeji! Všem našim závodníkům děkuji za 

vzornou reprezentaci a závodění v duchu fair play. Nesmím opomenout 

doprovodný tým mechaniků a morální podpory z řad rodinných příslušníků a 

kamarádů, který nás nikdy nenechal na holičkách. Vy závodníci, kterým 

letos medaile utekla neklesejte na mysli, příště to zkusíme znova „Winners 

never quit and quitters never win“ :-) 

 

Podrobné výsledky a informace naleznete na webu www.sekcem.cz nebo 

na facebooku. Na našem webu bude během podzimu též k dispozici  

http://www.sekcem.cz/
https://www.facebook.com/sekcemcz/
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kalendář na příští sezónu, sledujte novinky a přijeďte se na naše závody 

podívat nebo si s námi zazávodit, rádi vás uvidíme a o své zážitky se 

podělíme.  

 
Změny pravidel Naviga – od roku 2018 
 

Technická komise na letošním mistrovství světa odsouhlasila následující 

změny pravidel, které budou platné od příští sezóny: 

- Naviga vedoucím sekce M byl opětovně zvolen belgičan Walter Geens 

- dále bylo  schváleno použití limiterů od příští sezóny 
- od příštího mistrovství může ve třídách mini ECO team a ECO tým 

startovat pouze jeden tým za zemi (případně 2, pokud jeden tým 
obhajuje mistrovský titul) 

 
- třída mini ECO standard (dle popisu v polském návrhu) bude zahrnuta 

do Naviga tříd (bez účasti na mistrovstvích) z důvodu možné účasti 
závodníků a začátečníků z různých zemí s jednou lodí, což také 
přináší možnost pro výrobce dodávat hotový model pro začátečníky, 
kteří chtějí závodit 

- oprava duplicit v pravidlech, pravidla budou od příštího roku pouze 
v angličtině 

- byl schválen bezpečnostní prvek na bateriích od příštího roku musí být 
30mm dlouhý kabel (na každém pólu), váhová tolerance je zvýšena na 
(113g, 285g, 570g a 855g) 

 
Druhý ročník přátelského česko-polského poháru - CZ-PL friends 
cup 
I letošní rok jste se mohli zúčastnit česko-polského přátelského poháru, k 

čemuž byly využity existující české a polské seriálové závody. Započítaly se 

2 nejlepší výsledky z 4 závodů (alespoň 1 z CZ, alespoň 1 z PL, závodník 

se musel zúčastnit alespoň jednoho závodu v zahraničí). Pořadatelé se 

nakonec rozhodli pohár nevyhodnocovat neboť se zúčastnilo málo 

závodníků v každé třídě. Nicméně na základě ohlasů bude v příštím roce 

pohár vypsán znovu, tentokrát i se zařazením třídy F1E a F3E a se 

zjednodušenými kritérii. 
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Hodnocení domácí závodní sezóny  
 

Seriálové soutěže mistrovství ČR skupiny M byly v roce 2017 
pořádány a organizovány podle pravidel NAVIGA 2017 s národní úpravou. 
Letos jsme poprvé použili zbrusu nový program pro měření výsledků, na 
míru šitý přímo lodním modelářům. Tímto děkuji Janu Sršni, který program 
napsal a celou sezónu ladil a vylepšoval.  

Jezdily se třídy mini STD, mini ECO exp, ECO STD (málo obsazovaná 
třída – v roce 2015 zrušena jako mezinárodní Naviga třída, v příštím roce 
nebude vypisována ani na národní úrovni), ECO EXP, mini Mono, Mono 1, 
mini Hydro, Hydro 1, Hydro 2, FSRE. Nicméně se objevil u závodníků 
zájem startovat v individuálních třídách F1E (vhodné i pro začínající juniory  

– nehrozí kolize s ostatními závodníky, kratší doba na udržení pozornosti) a 
F3E (vhodné k procvičení zručnosti).  

Všech pět seriálových soutěží bylo pořádáno jako dvoudenní soutěžní 
klání. První závod v Holicích musel být bohužel zrušen a nahrazen v září 
(místo původně plánované veřejné soutěže). Tudíž zahájení sezóny 
proběhlo na soutěži v Náchodě - Velký rybník (Náchod) první květnový 
víkend. Také díky přátelskému poháru „CZ-PL friends cup“ zavítalo do 
Náchoda 39 závodníků, kteří si přihlásili 106 modelů.  

Druhá seriálová soutěž se konala po dlouhých letech odmlky opět 
v Ejpovicích (15 min cesty z Plzně). Závodníkům byly k dispozici chatky i 
restaurace v kempu u jezera. Věříme, že se podaří obnovit tradici závodů 
v na tomto příjemném místě. 

Třetí seriálová soutěž se konala na jihu Čech v malém, ale turisticky 
zajímavém městečku Borovany (20 min cesty z Českých Budějovic). 
Pořadatelé se tradičně blýskli osvědčenou domácí kuchyní.  

Čtvrtá seriálová jarní soutěž proběhla v obci Sedlejov (cca 50km 
východně od Jindřichova Hradce), kam jako již tradičně zavítalo i několik 
závodníků z moravského poháru. Snad se závody líbily a budou jezdit 
častěji. Jako hlavní rozhodčí letos přijal pozvání oblíbený mezinárodní 
rozhodčí Adrian Stolarek, kterému se líbila úroveň českých závodů. 

Poslední seriálová soutěž se konala opět v Náchodě (jako náhrada za 
jarní Holice). Na soutěži proběhlo také vyhodnocení celkových výsledků 
seriálu a ocenění závodníků.   

Lze konstatovat, že všechny seriálové soutěže byly tak jako v minulých 
letech pořadateli organizačně i materiálově dobře zajištěny. Soutěže 
proběhly v souladu se Sportovním řádem s jedním uznaným protestem.  



9 

Jednotlivé výsledkové listiny byly zveřejňovány průběžně, po skončení 
soutěže na internetových stránkách www.sekcem.cz, odkazem potom také 
na stránkách KLoM. 

Ve vypsaných třídách se seriálových soutěží v roce 2017 zúčastnilo 55 
závodníků (z toho 14 juniorů) se 147 modely. Pro porovnání s předchozími 
lety přikládám tabulku.    

Účast modelů v jednotlivých třídách v předchozích letech 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

třída JUN SEN Σ JUN SEN Σ JUN SEN Σ JUN SEN Σ JUN SEN Σ JUN SEN Σ 

mini ECO st 15 31 46 16 22 38 20 19 39 14 25 39 13 24 37 5 22 27 

mini ECO 

exp 
10 23 33 10 23 33 13 22 35 10 27 37 12 23 35 11 25 36 

ECO 

standard 
1 11 12 6 9 15 7 11 18 10 13 23 1 7 8 0 3 3 

ECO expert 0 14 14 0 13 13 1 12 13 1 10 11 3 19 22 4 18 22 

mini MONO - - - - - - - - - 4 1 5 7 4 11 6 5 11 

MONO 1 2 9 11 2 6 8 1 5 6 4 2 6 1 9 10 1 6 7 

mini 

HYDRO 
- - - - - - 1 5 6 - 8 8 5 9 14 4 11 15 

HYDRO 1 0 0 0 1 7 8 - 3 3 1 2 3 2 8 10 1 8 9 

HYDRO 2 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 8 8 1 8 9 0 8 8 

FSR E 1 9 10 1 7 8 1 5 6 - 8 8 - 7 7 0 9 9 

Celkem 29 103 132 36 94 130 44 90 134 44 104 148 45 118 163 32 115 147 

 

V letošním roce byl počet závodníků srovnatelný s rokem 2015 (loňský 

rekordní rok se nepodařilo zopakovat). K doplnění přikládám ještě tabulku 

účasti závodníků v posledních třech letech. 

 

 

http://sekcem.cz/
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Účast závodníků dle klubů/zemí 

  2015 2016 2017 

Klub jun sen Σ jun sen Σ jun sen Σ 

Blansko 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Bučovice 

 

1 1 

 

   

  Hradec 

Králové 2 5 7 2 8 10 

1 

9 10 

Jablonec 

   

4 1 5 3 0 3 

Maják 

Borovany 1 1 2 

 

3 3 

0 

3 3 

Mariánské 

Údolí 

   

1  1 

 

  

Náchod 1 9 10 1 8 9 0 9 9 

Neptun Brno 

 

2 2 

 

     

Plzeň 1 5 6 1 4 5 1 5 6 

Praha 4 3 8 11 2 6 8 2 6 8 

Třešť 2 1 3 1 1 2 0 2 2 

Vltava ČB 

 

2 2 

 

2 2    

Polsko 3 5 8 5 9 14 5 7 12 

Slovinsko 

    

1 1    

Celkem 14 39 53 18 43 61 14 41 55 

 

Co jsem zaslechla, tak nám příští rok „doroste“ několik juniorů do závodního 

věku – už se na to těším. Také se ozývají bývalí závodníci, že by se opět 

k tomuto koníčku vrátili, uvidíme. Těším se příští rok na nové i staronové 

tváře :-) 
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Zhodnocení soustředění talentované mládeže  
 

Soustředění talentované mládeže skupiny M se uskutečnilo  v Náchodě 

v rámci podzimního seriálového závodu v termínu 15.-17.9.2017. Na 

soustředění byli pozváni všichni aktivní juniorští závodníci, nakonec se 

zúčastnilo 6 aktivních závodníků + na zkušenou se přijeli podívat i 2 

začátečníci, kteří snad od příští sezóny také začnou aktivně závodit. 

Účastníci soustředění se dostavili na soustředění v odpoledních hodinách 

15.9.2017. Následoval volný trénink tzv. jízdy zručnosti na trati F3E, v jehož 

rámci byla s jednotlivými juniory probrána technika jejich jízdy a připomínky 

k odstranění nedostatků. Dále bylo provedeno seznámení juniorů se 

změnami pravidel Naviga vč. národních specifik 2017.  

Zdenka Dostálová, vedoucí sekce M, sekcem@email.cz  

 
 
3. 4. Ze sekce NS 
 
 Tak první návrh na změnu je již předložen 
 
 V sekci NS již proběhla volba zástupce za sjednocenou sekci NS. Současný 

vedoucí sekce se na základě svého velkého pracovního vytížení a informaci o 
budoucím přírustku do rodiny vzdal kandidatury. Zástupci klubů si jednohlasně zvolili 
pana Ing. Stanislava Jakeše. Já s jejich návrhem jednoznačně souhlasím. S panem 
Jakešem jsme o tom už mluvili v průběhu sezóny a na spoustě věcí jsme 
spolupracovali. Je to člověk, který se striktně drží pravidel, takže by v jeho volbě neměl 
být žádný zádrhel. 

Chtěl bych touto cestou požádat, aby se mohl pan Jakeš zúčastnit našeho 
posledního zasedání jako host. Přeci jen se bude rozhodovat o sezóně 2018 a ta už by 
měla být hlavně za jeho vedení. 

Děkuji – Honza Jedlička 

 
3. 4. 1. Obnovený seriál MiČR sekce EX  

 V roce 2017 se podařilo obnovit částečně seriál sekce EX. Bohužel původně bylo 

ohlašováno, že seriál se bude skládat z 5 soutěží, leč jen 3 byly nahlášeny v termínu. 

Závody se tedy uskutečnily nakonec v Sedlejově, Blansku a Dolním Žlebu.  

Soutěžilo se ve třech třídách EX-500 Junior, EX-A Junior a Senior. Celkem se 

seriálu zúčastnilo 51 modelů, 41 juniorských a 10 seniorských. Na stránkách KLoM ČR 

pod příslušnou sekcí jsou uveřejněny výsledky včetně konečných výsledků seriálu. 

Nad pokračováním v dalším seriálu MiČR sekce EX však visí veliký otazník. 

mailto:sekcem@email.cz
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3. 4. 2. Letošní 24. seriál MiČR sekce NS a NSS za námi 

 V sekci NS a NSS úspěšně proběhly poslední soutěže seriálu MiČR, o které se 

postaral pořadatelský klub KLoM Fregata Bakov nad Jizerou. Na stránkách KLoM ČR 

pod příslušnou sekcí jsou uveřejněny výsledky včetně konečných výsledků seriálu a 

širšího reprezentačního výběru.  

V roce 2017 se seriálu zúčastnilo celkem 51 (57) juniorských a 90 (95) 

seniorských modelů. Z toho je 50 (57) hodnocených modelů, 53 (54) jezdičů a 38 (41) 

plachetnic. V závorce uvedená čísla jsou hodnoty z roku 2016. Celkově lze říci, že se 

počet modelů se opět snížil a nejspíše stagnuje. 

 
3. 4. 3. Ohlédnutí za MS sekce NS Orneta, Polsko 

 Od 3.-11.7.2017 se konalo MS Navigy sekce NS v polské Ornetě. Z české 

republiky se MS účastnilo 26 modelářů s 41 modely. V týdnu před odjezdem došlo ze 

zdravotních důvodů ke změně vedoucího výpravy. MS se konalo za velké podpory 

města a dalších vojvodských i celopolských orgánů. 

K jednotlivým kategoriím: F4-A senioři – již po prvních jízdách padla na českou 

čtyřku skepse. Oproti českému mistrovství, zůstal beze ztráty bodů jen jeden. 

V dalších jízdách došlo k mírnému zlepšení, ale 198b (+94b) Pavla Jedličky a 

Bohuslava Ferjančiče, 198b (+93b) Pavla Svitáka a 198b (+89b) Pavla Darakeva je 

daleko za výsledky v českém mistrovství. Nespokojenost s výsledky byla taková, že 

Pavel Darakev a Pavel Jedlička hned po svých jízdách odjeli domů. 

F4-A junioři – zde první jízda rozdělila skupinku pěti našich závodníků na tři 

povedené a dvě horší. V dalších jízdách došlo k částečnému zlepšení.  S plným 

počtem bodů byl po dvou jízdách z našich jen Dominik Juhasz, ten však poslední jízdu 

pokazil, takže spadl s 200b (+92b) na 3. místo. Další čeští závodníci skončili hned za 

ním s 198b (+98b) Ondřej Bodžár, s 198b (+89b) Michal Jakeš, Tomáš Jakeš pak po 

technických problémech v třetí jízdě s 192b (+75b) 17. místo, a nejmladší Jakub 

Svoboda s 190b (+83b) 19. místo. 

V pravých maketových kategoriích F2 jsme měli jen dva zástupce v F2-A a F2-B. 

I při účasti s letitými modely dostali slušné bodové hodnocení stavby. Ivan Grňa se 

Strazakem v F2-A 95,33b a Zdeněk Urban s Dornbushem  v F2-B 96b, oběma by tyto 

body při dobré jízdě stačily na stupně vítězů. Jízdou se však propadli Ivan Grňa na 15. 

místo s 185,83 body a Zdeněk Urban na 8. místo s 187,5 body. V juniorech Ondřej 

Budina s Herculesem získal  92b což dávalo naději k boji o třetí místo, se 183b 

nakonec skončil pátý. 

Ve stavebnicových maketách s bodování bylo větší české zastoupení. F4-B opět 

nadějné hodnocení stavby u Canuty Ivana Grňi 94b, i když zde jen k boji o cca 
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 5. místo. Ostatní Stanislav Jakeš s Yorkshiremanem 89,33b, Václav Weiss s novým 

Zeelandem 85,67 b a Petr Budina s Brumou 80b byli předem odsunuti o boj v druhé 

desítce. V konečném pořadí skončili Ivan Grňa a Stanislav Jakeš po ne zcela dobrých 

jízdách s 190 body na 8. místě, respektive s 180,33 body na 12. místě. Václav Weiss 

s 177,17 body na 13. místě a Petr Budina s 174 body na 14. místě. V juniorské F4-B 

opět body po stavební zkoušce směřovaly do druhé desítky, Aneta Ferjančičová 

s Banckertem 88b, Michal Jakeš s Torbenem 87,67b. Jízdou si Michal Jakeš trochu 

polepšil na 8. Místo s 184,33b. Anetě Ferjančičové jízdy stačili na 13. Místo s 178,5 

body. 

V celoplastové F4-C seniorech bylo jen jedno zastoupení Stanislav Jakeš s verzí 

Sovremennyho v barvách Baltské flotily se jménem Bezpokojnyj. Ve stavební zkoušce 

dostal na první pohled hodnotných 95 bodů, ale v kategorii, kde nejlepší Peter Sager 

obdržel plný počet 100b to stačilo na 9.-11. místo. Jízda za 99b pak stačila na konečné 

7. místo. V juniorech bylo české zastoupení početnější a body za stavbu dávaly naději 

Tomášovi Jakešovi na boj o první místa, loď Nastojčivyj (opět verze Sovremennyho) 

94b. Další dva, Michal Jakeš s Vosprem  86,67b a Ondřej Bodžár s Snowberry 89,67b. 

V jízdách se všichni tři snažili a zajeli lépe než v F4-A, přesto nakonec Tomáš Jakeš 

s 191,5 body 5. místo, Michal Jakeš s 186,67 body 11. místo a Ondřej Bodžár 

s 183.17 body 14. místo. 

Další kategorie většinou poctivých mechaniků než závodníků F-DS modely 

s parním pohonem. Zde bylo po bodování stavby poměrně velké překvapení 

v bodových ziscích. Komise podle všeho nepracovala s rozdělením a zastropováním 

maximálního počtu bodů podle druhu pohonu a zcela zanedbala hodnocení 

přídavných zařízení – 80% účastníků obdrželo přes 90 bodů a někteří s oscilačním 

motorem přes maximálních 95 bodů. Diskuze s hlavním rozhodčím nepomohla, protest 

dle pravidel není možný. Některým českým závodníkům tento způsob pomohl, 

některým uškodil. Celkově bylo jasné, že budou více rozhodovat jízdy, což bylo pro 

české závodníky vyježděné v seriálu, jak se později ukázalo výhodou.  Ve stavební 

zkoušce obdrželi Michal Šenekel  za loď Schmugler 86,33 + 95,33 bodů, Jiří Voráček 

za korvetu Flower  87,33 + 89,67 bodů a Pavel Sviták za Lechalas 79,33 + 82,67 

bodů. Díky většinou nejezdícím dílenským kutilům stačilo Michalovi Šenekelovi 

konečných 274,66 bodů na vítězství v kategorii a 267,5 bodů Jiřímu Voráčkovi na 3. 

místo. Pavel Sviták skončil s 256,5 body na 6. místě. 

Plachetnice NSS, zde měla česká výprava početnou skupinu tvořenou poctivými 

maketáři, tak experimentátory. NSS-A české makety nemají v jízdách moc šancí 

obstát s modely současných závodních plachetnic a ani deseti bodový náskok ze 

stavební zkoušky to moc nevylepší. Lenka Mrákotová plachetnice Machichaco 86,33 

bodů za stavbu, díky slabému až žádnému větru při většině jízd 9. místo. Libor Halama 

s Pirate II 76,67 bodů 11. místo – ztráta za stavbu, ale jízdy vyrovnané odpovídající  
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podmínkám, Milan Kroupa s Endavour 82,67 bodů 12. místo, myslím, že slabý vítr šel 

s takto velkou lodí více využít. NSS-A junioři díky vyrovnanosti jízd Tomáše Jakeše a 

ruských Kudrjavceva a Mikerova ověřených na posledních několika závodech bylo už 

po stavební zkoušce skoro rozhodnuto. Tomáš jenu jízdu vyhrál, v druhé ztratil 0,23 

bodu celkově 3. místo. Opět jako u Lenky Mrákotové v silnějším větru by to mohlo 

vypadat jinak. Pochvalu zaslouží za nevzdání třetí jízdy, kdy po výměně serva 

odstartoval s více jak jednokolovým zpožděním, stejně tak ruští soupeři, kteří 

vzhledem k již nezměnitelnému jejich pořadí nemuseli závodit a umožnit posunout se 

polskému juniorovi na třetí místo. 

NSS-B většina jízd opět ve slabém větru, to pomohlo Michalovi Šenekelovi, 

mohlo Milanovi Kroupovi, ale bylo proti Pepovi Mrákotovi. Ve stavební zkoušce neměly 

české lodě v podstatě konkurenci Michal Šenekel Mariquita 97,67b Josef Mrákota Jolie 

Brise 94,67b a Milan Kroupa Eleonora 92,67b. V celkovém pořadí to pak stačilo na 6. 

9. a 10. místo. 

V NSS-B junior jsme měli jednoho zástupce Jakuba Lukeše s Betty CK 145, 

který po technických problémech v prvních dvou jízdách třetí dokončil a skončil na 2. 

místě ze dvou juniorů.  

NSS-C v této třídě se objevil ještě jeden tentokrát ruský experimentátor. Našel 

kýlovou plachetnici s latinskou plachtou a kosatkou, čímž získal výhodu jak proti 

českým plachetnicím, tak polským Sunfishům. Polská reprezentace nakonec podala 

protest s tím, že tato plachetnice nepatří do C ale B, ten byl zamítnut. U polských 

Sunfishů po kontrole při stavební zkoušce museli zkrátit cca o 10 cm kýly. Proti těmto 

„jezdícím“ plachetnicím se objevila jedna slovenská plachetnice Prince de Naufchatel 

s příčnými plachtami, pro které byla tato třída původně zamýšlena. České zastoupení 

Lenka Mrákotová plachetnice Jester 79,33 bodů za stavbu, celkově 2. místo, František 

Chmelka plachetnice No Name 68 bodů za stavbu celkově 3. místo a René Walenta 

plachetnice Pionýr 70,67 bodů za stavbu celkově 7. místo. 

NSS-D – experiment s oplachtěnou v podstatě kánoí Trika se v malé verzi u 

Stanislava Jakeše nezdařil, trochu větší verze, s kterou jezdil Tomáš Jakeš 

v juniorech, by pro začínající mohla být použitelná. Rozhodčí se při stavební zkoušce 

těmito loděmi také nechtěli moc zabývat a ohodnotili je stejně jako stavebnici Volans 

50%, což znamenalo 50 bodů, a u Volansu  (díky výchozím 80b) 40 bodů. Ve všech 

třech jízdách měl jak Ladislav Douša s Volansem , tak Stanislav Jakeš s Trikou 

problémy s časovým limitem. Ladislav Douša byl nejblíže dojetí v druhé jízdě – chyběly 

cca 2 minuty, Stanislav Jakeš v třetí, chybělo 5s. V konečném výsledku to znamenalo 

7. místo pro Stanislava Jakeše a 8. místo pro Ladislava Doušu – jen podle stavební 

zkoušky. Zbývající dva zástupci František Chmelka s Vagabundem 4. místo a René 

Walenta se Sea Fox 33 5. místo.  
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Shrnuto česká výprava získala jedno první místo, dvě druhá a čtyři třetí místa. 

Z toho v třídách, které splňovaly podmínky pro vyhlášení mistra jen dvě juniorská třetí 

místa, takže naši hymnu jsme za první místo v parníkách F-DS jsme neslyšeli (málo 

států). Organizace MS chvílemi trochu zadrhávala, nejvíce viditelné to bylo na 

vyvěšování výsledků, v řadě případů až druhý den. Dále pak v úplné samoobsluze 

svážecích člunů, včetně startoviště plachetnic. 

Všem umístěným gratuluji k výsledkům a děkuji za reprezentaci. 

11.7.2017   Stanislav Jakeš 

 

3.4. 4. Zasedání sekce NS Orneta, Polsko 

 V rámci MS NS v polské Ornetě se dne 8.7.2017 konalo zasedání sekce 

NS. Zasedání se zúčastnili zástupci 15 států. Zasedání se kromě vedoucího sekce NS 

Hanse Jürgena Borcherse účastnil i prezident Navigy Dieter Matysik. 

V úvodu p. Borchers přednesl svou zprávu k dění v NS za poslední dva roky. 

V ní bylo kromě jiného poděkováno panu Kalmykovovi za převzetí funkce hlavního 

rozhodčího na ME 2016 v ruské Gatčině. Poděkování polským pořadatelům za 

probíhající MS 2017. Informace k zavedeným úpravám pravidel – doplnění třídy F2-S 

pro ponorky, vzhledem ke stávající účasti jen 5 modelů ze dvou států se prodlužuje 

zkoušení návrhu pravidel do roku 2019 beze změn. Pokud se na MS v roce 2019 

nezvýší počet účastníků v této třídě, bude tato třída zrušena.  Ze všeobecných pravidel 

byl zaveden zákaz alkoholu na startovištích pro závodníky i rozhodčí a požadavek pro 

sekretáře ME a MS mít mezinárodní průkaz rozhodčího. 

Dalším bodem byly návrhy na úpravu pravidel k odsouhlasení. V uplynulých 

dvou letech přišel jen jeden návrh z ČR se třemi body:  

- Omezení maximální rychlosti větru pro F-třídy na 6,5 m/s, tak jak je to u NSS 
- Definování minimální výšky boků doku a procentuálního poměru pod a nad 

vodou 
- Doplnění samostatného rozhodčího pro branku č.4 (vrchol) a při případné 

rozjížďce dalšího na opačnou stranu trojúhelníku. 
Všechny návrhy hodnotila technická komise jako přínosné, ale k hlasování je 

nedoporučila. 

Dále bylo uvedeno, že o pořádání MS 2019 projevilo zájem Rakousko, bohužel 

ze strany rakouského zástupce nebylo uvedeno nic bližšího. Později jsem se dozvěděl, 

že by mělo být v Gmundenu u Traunsee, momentálně mají pořadatelé ještě problémy 

s finančním zajištěním, takže konání MS ještě není jisté. Rozhodnutí padne na 

zasedání Navigy na podzim. 
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Volby nového vedoucího sekce NS 

- Do voleb byl nominován jediný kandidát p. Borchers, všemi 15 hlasy byl 
zvolen na další dvouleté období. 

Diskuze 

- Připomínka pana Žornika (RUS) k věnování větší pozornosti ME – p. Borchers 
podporuje konání ME i v budoucnosti, bohužel žádné informace k případnému 
ME v roce 2018 nepadly. 

Pan Jakeš (CZ) vznesl připomínku k doplnění údajů k typu a provedení parního 

pohonu u třídy F-DS do přihlášky nebo technického průkazu, tak, aby sekretář soutěže 

a rozhodčí měli tuto informaci a neopakovalo se bodování z tohoto MS – překročení 

maximálního počtu bodů daného druhem pohonu. K této připomínce se připojil p. 

Borek Dvořák (GER). 

Několik připomínek od různých zástupců bylo vzneseno k nedodržování 

nahlášených krystalů a radiového klidu, zejména v pásmu 40 MHz (problém u F2-S, 

NSS) – hlídání éteru se záznamem je pořadatelem zajištěno. Bude upozorněna jury a 

sekretáři budou znovu upozorněni na jejich povinnost kontrolovat radiový klid, při 

nedodržování diskvalifikace závodníka. 

Vedoucí sekce p. Borchers měl připomínku k čitelnosti technických průkazů 

(setkal jsem se s tím už při registraci), na stránkách Navigy je elektronický formulář, 

který lze v počítači vyplnit. U nečitelných technických průkazů navrhuje udělovat 

pokuty pořadatelem jako za změněný údaj. 

Úplná zpráva pana Borcherse a oficiální zápis ze zasedání jsou k dispozici na 

stránkách Navigy.  

11.7.2017 Stanislav Jakeš 

3. 4. 5. Zápis z jednání klubů NS+NSS v Jinolicích Dne 9.9.2017 proběhlo 

v rámci posledních soutěží seriálů NS a NSS v Jinolicích jednání se zástupci klubů. 

Jednání se oproti roku 2016 zúčastnilo 25 zástupců z 13 klubů. Byli to kluby KLoM 

Brandýs nad Labem, KLoM Kolín, KLoM FREGATA Bakov nad Jizerou, KLoM Royal 

Dux Duchcov, MAJÁK Borovany, KLoM Bílá Třemešná, KLoM Plzeň Letkov, KLoM 

Admirál Jablonec nad Nisou, Barrakuda Nová Ves MORAVA Team, KLoM Ledenice, 

KLoM Slezsko a KLoM Nautilus Propoboštov. Celé jednání vedl Jan Jedlička jakožto 

vedoucí sekce. Jednání začalo v 19 h a mělo následující program: 

- Seznámení se s programem schůze 
- Doplnění programu o další body 
- Nahlášení soutěží seriálu NS 
- Změny do sportovního řádu 2018 
- Školení rozhodčích 2018 
- Upozornění na změny v pravidlech 
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- Navržení a volba zástupce/zástupců do voleb do předsednictva KLoM ČR 

- Dotazy a ukončení schůze  

Na začátku bylo nastaveno, že každý zúčastněný klub tohoto jednání má pouze 

jeden hlas. 

V rámci druhého bodu „Doplnění diskuze o další body“ vystoupil pan Kopecký 

z KLoM Bílá Třemešná, že by rád věděl, jak se rozdělují finanční prostředky na 

pořádání závodů napříč celým KLoM. Tento bod bude tedy doplněn a vysvětlen na 

konci.  

Třetím bodem bylo sestavení seriálu MiČR 2018. Při představování možného 

průběhu následující sezóny vedoucím sekce bylo zjištěno, že spousty klubů nečte 

informační emaily, informace na stránkách a ani zpravodaj, kde byly všechny 

představy přes celý rok prezentovány. Rok 2018 bude vypadat s největší 

pravděpodobností následovně: 

25.-27.5.2018 – 1. a 2. soutěž pro F2,F4 a DS v Bělči nad Orlicí 

8. – 10.6.2018 – 3. a 4. soutěž pro všechny třídy v Třeboni 

15. – 17.6.2018 - 1. a 2. soutěž pro NSS v Břehách u Přelouče 

7. – 9.9.2018 – 5. a 6. soutěž pro všechny třídy v Jinolicích 

Čtvrtým bodem bylo navržení úprav do sportovního řádu na rok 2018. Byl 

schválen seriálu MiČR v systému 2+2+2 se započítáváním 4 nejlepších soutěží. 

V návrhu byl i tentýž systém, ale se započítáním 5 soutěží, neměl však dostatečnou 

podporu. Další drobné úpravy řádu provede pan Jakeš, který vychytá slabiny zejména 

při udělování bodů do MiČR při sjednocování tříd. Dále pak vznesl pan Tomášek 

z KLoM Admirál Jabonec nad Nisou, aby se na předsednictvu KLoM ČR vyjasnila 

otázka mládeže při jednorázovém MiČR, zejména starší mládež od 16 do 18 let, která 

má svůj vlastní seriál.   

Pátým bodem je školení rozhodčích. V roce 2018 skončí platnost všem 

rozhodčím a bude provedeno jedno velké školení. Místo školení bude v Čelákovicích, 

děkujeme za pomoc panu Majerovi, kdy termín konání bude určen v dohledné době. 

Tohoto školení se budou muset zúčastnit i takzvaní trvalý rozhodčí, jinak přijdou o 

licenci. Změn v pravidlech je spousty a ne všichni je znají, proto tento krok. V tomto 

bodě navrhl pan Grňa z MORAVA Teamu, aby byly zrušeni trvalý rozhodčí, protože 

každý rozhodčí by se měl pravidelně školit a tím pádem by tento status postrádal 

smysl. Tento bod je v jednání. 

Šestým bodem bylo představení úpravy pravidel. Vedoucí sekce ještě jednou 

zopakoval 3 návrhy změn, které byly zaslány na NAVIGU. Ani jedna tato změna však 

nebyla doporučena ke hlasování. Nově byl dodán dovětek do pravidel vysvětlující 

průběh jízdní zkoušky. Bylo vysvětleno, že jakmile model změní pořadí branek, tak  
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v ten moment pro něj jízdní zkouška končí a započítávají se mu jen body zajeté do 

tohoto incidentu. Dále bylo vysloveno, že se od příští sezóny budou vyžadovat tzv. 

změnové karty pro třídy F4-B a F4-C. Dokumenty budou po úpravě vyvěšeny na 

stránkách. 

Sedmým a zásadním bodem tohoto jednání je navržení a volba zástupce sekce 

NS do předsednictva KLoM ČR. Hned na začátku měli zástupci klubů z MORAVA 

Teamu a KLoM Admirál Jablonec nad Nisou obavy o regulérnost této volby a 

vyžadovali se volebního řádu. Vedoucí sekce opět zopakoval, že se jedná o navržení a 

zvolení zástupce(ů), a vše stejně musí potvrdit konference KLoM ČR. Vedoucí sekce 

všem oznámil, že z rodinných důvodů a velkého pracovního vytížení již nebude nadále 

kandidovat. Ihned bylo z pléna vysloveno již předpokládané jméno pana Jakeše. Pan 

Jakeš byl vedoucím sekce vyzván k tomu, aby se vyjádřil ke svému navržení a ten 

s navržením souhlasil. Nikdo jiný nebyl navržen. V 1. kole hlasování byly pro navržení 

pana Jakeše všechny kluby, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Pan Jakeš byl tedy 

navržen jako budoucí vedoucí sekce NS, jehož schválení musí provést konference 

KLoM ČR. 

Osmým bodem byla diskuze a doplnění bodu. K otázce pana Kopeckého bylo 

slíbeno, že na příštím zasedání předsednictva KLoM ČR přednese vedoucí sekce 

požadavek na formu klíč, jakým způsobem se přidělují finance na jednotlivé závody 

napříč KLoM ČR. Tento úkol byl později rozšířen i na zjištění klíče rozdělování financí 

mezi jednotlivé odbornosti napříč SMČR a také na to, proč se nedají dohledat zápisy 

ze zasedání předsednictva SMČR. Dalším úkolem do předsednictva KLoM ČR je 

zjistit, kdy se musí nahlašovat nový členové klubu a také zda by mohli být v kalendáři 

uveřejněny i klubové soutěže. V tuto chvíli je totiž velice komplikované sladit celou 

sezónu, aby se jednotlivé soutěže nekryly, když neexistuje žádný celkový seznam. 

Ve 21h vedoucí sekce poděkoval všem zúčastněným za to, že se dostavili na 

toto velice důležité jednání a vše ukončil. 

V Jinolicích, dne 9.9.2017    Jan Jedlička 

Vedoucí sekce NS a NSS 

 

3. 5. Ze sekce S 
 
 Dodána mylná zpráva. V kalendáři soutěží žádná soutěž 17. září pro 

Rg-65 není. Jedná se tedy o meziklubovou soutěž, která je přeložena na 
30. září.  
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4. Společenská kronika 
 

 
Milan Kroupa (KLoM Admiral Jablonec nad Nisou) – oslavil 8. 8. 2017 

65. narozeniny 

Je dlouholetým maketářem, který v novém tisíciletí přesedlal k plachetnicím NSS a je 

jim věrný doposud. Kromě role soutěžícího – na poslední soutěži jak v NSS-A s již 

letitějším Endeavourem, tak v NSS-B s letošní novinkou Eleonorou – je přínosem 

hlavně jako osoba, starající se o převoz technického zázemí. Soutěže seriálu MiČR 

NSS, na které by nepřepravil stan, stoly, závaží, bójky, nafukovací člun s motorem 

a další drobnosti, snadno spočítáme na prstech jedné ruky. 

Mnoho zdraví do dalších let! 

 Ladislav Douša 

 

 René Walenta (MK Slezsko Český Těšín) – oslavil 23. 9. 2017 

50. narozeniny 

Jako předseda nejodlehlejšího klubu, jehož členové se pravidelně zapojují do soutěží 

modelů NSS, se již několikrát probojoval do reprezentačního družstva. Samotná 

soutěžní činnost ho neuspokojuje, a tak pravidelně na Těrlické přehradě u Havířova 

na závěr sezony spolupořádá soutěž plachetnic NSS s mezinárodní účastí, kam 

pravidelně míří více modeláři z Polska a Slovenska než z Čech. 

Nechť mu dobrá nálada a elán vydrží do dalších let. 

 Ladislav Douša 
 

Jan Červíček – jubilant – 70 let 
 

Prvního dne v měsíci říjnu oslaví 70. narozeniny zakládající člen Klubu lodních 
modelářů Nautilus Proboštov a jeho dlouholetý předseda, pan Jan Červíček. 

 
Modelář tělem i duší, ochotný rádce, obětavý pomocník, organizátor a 

především vynikající člověk se věnuje lodičkám již od školních let. Od prvních 
zkušeností nabytých v kroužku lodních modelářů při domě pionýrů v Teplicích  
vedla jeho cesta až k reprezentaci na vrcholových soutěžích pořádaných 
mezinárodní organizací lodních modelářů NAVIGA. Makety remorkérů, služebních 
či pracovních lodí, z jeho dílny vždy přitahují pozornost kolegů modelářů i diváků. 
Patří také k týmu rozhodčích a je možné se s ním každoročně potkat na 
mezinárodní soutěži Evropský pohár NAVIGA v Hrádku nad Nisou. 
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Pevné zdraví, dlouhá léta a dostatečně „vody pod kýlem“ Ti „náčelníku“ přejí 

kamarádi modeláři a kolegové z klubu Nautilus Proboštov.  

 

 

Za KLoM č. 28 Nautilus Proboštov p. s. 

Ing. Ladislav Hanuška 

Teplice 4.9.2017 

 

5. různé  

5.1. Místo úvodníku malé zamyšlení  z č. 99 – reakce 

 

V minulém vydání vyšel zajímavý postřeh kolem rozhodčích a nášivek. 

Pravdou je, že jsem před několika lety nově proškoleným rozhodčím 

nášivky obdržené od Jiřího Lejska rozdal a až na vzácné výjimky již nikdy  

neviděl, že by je používali. Sám se o nošení nášivky po dobu výkonu funkce 

rozhodčího snažím, avšak ne vždy mi to vyjde. 

Trvalé našití jsem s ohledem na panující klimatické podmínky v českých 

zemích vzdal, a proto si nášivku věším na krk. Zpravidla jí vozím spolu 

s dalšími nezbytnostmi typu stopky a propiska v batohu, který po většinu  



21 

roku používám jen pro modelařinu. Nedávno jsem jej však potřeboval při 

jiné příležitosti, takže jsem vše modelářské vyjmul a po návratu 

k původnímu účelu zapomněl vrátit. A tak se přihodilo, že jsem 

na závěrečné soutěže seriálu MiČR NS a NSS 2017 v Jinolicích s viditelnou 

nášivkou na startovišti nechodil. Mrzí mě to, ale zároveň na svou obranu 

uvedu, že jsem do poslední chvíle nevěděl, jestli vůbec budu jako rozhodčí 

pořadateli využit – někdy je rozhodčích jako psů, jindy scházejí. 

V druhé části textu je zmiňován přistávací manévr. V Letkově jsem sice 

nebyl, avšak v Blansku i v Jinolicích se minimálně na startovišti stavebně 

hodnocených maket F2, F4-B+C a F-DS popisovaný nešvar neděl. Ale jinak 

je pravdou, že řadového rozhodčího z jednoho startoviště v půlce rozjeté 

kategorie odvolají, aby si došel odjet své jízdy. Nicméně řešení nevidím. 

Časový harmonogram je díky příchodu další generace juniorů značně 

napjatý, přitom v pátek je na soutěž nedostaneme ze škol. Čekat tedy 

na jednom startovišti na rozhodčího v roli soutěžícího, než si splní veškeré 

své povinnosti vedle jako rozhodčí, nelze. 

A těch, kteří by smysl svého života viděli v nesoutěžení a sloužili ostatním 

po celý víkend jen jako rozhodčí, zase tolik není. Sám jsem se v Blansku 

i Jinolicích nabídl jen kvůli tomu, že se nejela kategorie NSS-D, ve které 

běžně soutěžím. 

Kéž by se i u NS dala natáhnout nějaká měřící smyčka, aby požadavek 

na počet přítomných rozhodčích klesl na únosnou míru. 

 

Ladislav Douša, CZE 079-011 

  5.2. Několik myšlenek do 100. Zpravodaje KLoM ČR 

Tuším, že jsem od svého odchodu z předsednictva KLoM ČR 

do Zpravodaje KLoM ČR nenapsal jedinou větu. Nyní bych do jeho 

100. vydání rád učinil výjimku. 

Předně je potřeba Jiřímu Lejskovi poděkovat za to, že tuto káru již od roku 

1991, kdy v dubnu vyšlo číslo 1 ještě jako Zpravodaj Českomoravského 

klubu lodních modelářů, táhne. O tom, že v době „předinternetové“, kdy 

počítače, skenery a tiskárny nebyly běžnou domácí výbavou, bylo  
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na každém čísle Zpravodaje neskutečně více práce během tvorby i jeho 

distribuce, snad nikdo nepochybuje. 

Jak šel čas, přímo vložené výsledkové listiny nahradily odkazy. Kdo chce, 

ať si na ně klikne (ale musí včas, protože po několika letech bývá soubor 

s výsledky často smazaný). Z mého pohledu je velkou škodou, 

že se na oficiálním webu u některých sekcí nedají najít ani celkové výsledky 

seriálu MiČR starší pěti let (čest výjimkám). Ale to je tím, že čtvrtletně 

vydávaný Zpravodaj vnímám spíše jako kroniku, ve které lze zpětně 

dohledat, co bylo. 

Kvůli tomu, co bude, pravidelně sleduji svazový web. Jeho modernizaci 

vítám, třebaže provedení pokulhává. Ale není na tom lodní odbornost zase 

tak špatně, neboť v části železničních modelářů je obsah úvodní obrazovky 

přímo pro ostudu, jak je plný nedodělků. 

Co mi u Zpravodaje dlouhodobě vadí, je absence jazykové korektury. Mělo-

li by jít o první tiskovinu, se kterou se neorganizovaný lodní modelář 

uvažující o vstupu do některého z klubů setká, tak to pro nás dobrou 

vizitkou není. Alespoň příspěvky některých autorů, kde překlepy 

a pravopisné chyby bijí do očí. (Svého času jsem se nabízel, 

že se o jazykovou korekturu postarám, leč má nabídka zůstala neoslyšena.) 

Další, co mi vrtá hlavou, je skutečnost, proč někteří vedoucí sekcí mohou 

pravidelně přispívat na stránku i více a jiní mají zatěžko napsat pár vět 

o tom, co se v jejich sekci v mezidobí událo (sekci C vynechám, u ní je to 

logicky kvůli malému počtu soutěží jinak). 

Jsem na vážkách, zda na závěr ze slušnosti popřát další léta úspěšného 

vydávání, jak se to dělává, anebo spíše navrhnout, aby 100. vydání bylo tím 

posledním. V nejlepším se má přestat. 

 

Ladislav Douša, CZE 079-011 
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5.4. Pozvánka na modelářské filmy 

 

 

 

5. 5. Pozvánka na Model Hobby 

Model Hobby (19.-22.10.2017 – výstaviště Letňay) 
Na letošním 26. veletrhu Model Hobby 2017 se budou konat velice 

zajímavé závody lodiček z 3D tiskárny 

Myšlenka těchto závodů vznikla v USA, zemi neomezených možností. 

Těžko říct, zda nejdřív vznikl projekt lodičky a následně projekt soutěží, 

nebo naopak, či „to šlo ruku v ruce.“ Pravdou ale je, že jsou tyto závody v 

Americe populární. Celkem krkolomný název je hlavně výstižný. Moat Boat 

znamená „příkopová loď“ a Paddle Battle lze přeložit jako „pádlová bitva“. 

Proč příkopová? Protože lodičky jezdí v jakémsi příkopu, který udržuje směr 

jízdy. Lodičky jsou konstrukčně velice jednoduché a nejsou dálkově řízené. 

Přímý směr plavby je proto celkem složitý. V USA mají plavební dráhu 

(příkop) 12 palců širokou (30 cm) a 12 stop dlouhou (365 cm). Souboj je o 

tom, kdo vzdálenost dříve přejede. Svým způsobem by se toto klání dalo 

přirovnat modelům letadel na pohon gumovým svazkem. 
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MODEL HOBBY BOAT BATTLE 

Letos se bude konat ve dnech 19. – 22. 10. 2017 již 26. ročník 

modelářského veletrhu Model Hobby. Ve spolupráci s Tomášem 

Ciniburkem, členem předsednictva KLeM ČR, vášnivým modelářem a také 

nadšencem do 3D tisku, připravil pořadatel veletrhu pro letošní rok souboje 

lodí s názvem Model Hobby Boat Battle (MHBB). A to hned s „puncem“ 

oficiální podpory tvůrců z USA, oslovených právě Tomášem Ciniburkem, 

kteří byli nadšeni snahou uspořádat soutěž v ČR. Volba samozřejmě padla 

na veletrh Model Hobby, kde bude tradičně velký bazén pro modely lodí a 

také velká kumulace modelářů a „3D tiskařů“. Souboj se pojede v bazénu 

na vzdálenost 365 cm, jako v USA, a na čas. Loď ale bude muset zvládnout 

podmínky „širého bazénu“, což bude pořádná výzva hlavně pro 

konstruktéry. 

Soutěž bude probíhat každý den, tedy od čtvrtka do neděle. Z každého dne 

pak postoupí prvních 5 soutěžících, aby se mohli zúčastnit velkého finále v 

neděli 22. 10. 2017. A finále bude určitě stát za to, vždyť hlavní cenou, 

kterou věnovala firma Prusa Research, bude stavebnice tiskárny Prusa i3 

MK2S za 18 990 Kč! Tato tiskárna, na které mimochodem tiskneme i v 

redakci, je poslední 4 kvartály celosvětově nejlépe hodnocenou 3D 

tiskárnou. Účastníci se samozřejmě mohou těšit na další zajímavé ceny, a 

to nejen ve finále, ale také každý soutěžní den. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Každá soutěž má mít svá pravidla. A i MHBB je má. Pravidla jsou 

inspirována těmi originálními a lehce upravená. Zde jsou: 

- Jde hlavně o zábavu, jakékoli nesportovní chování může mít za následek 

vyloučení. 

- Princip určení vítěze bude určen vždy před konkrétním závodem. 

Například: celkový nejkratší čas, postupový pavouk, atd. nebo jejich 

kombinace/variace. 

- Závodní trať a její popis bude zveřejněn vždy před konkrétním závodem. 

- Lodě a závodníci nesmí poškodit bazén. 

- Loď musí být na startu volně vypuštěna. Postrkování nebo jiný kontakt 

závodníka s lodí během závodu není povolen. 

- Rozhodčí může vyhlásit přípravný čas 2 minut pro závodníka. Do té doby 

musí závodník odstartovat. 
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- Všechna rozhodnutí rozhodčích jsou konečná. 

- Všichni závodníci mladší 18 let musí mít písemné svolení, nebo být 

doprovázeni zákonným zástupcem. 

 

MODELY LODÍ 

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo si přinese vlastní loď. Startovné 

není, stačí přijít na veletrh Model Hobby, vyhledat bazén (hala 4 výstaviště 

PVA EXPO PRAHA), zapsat se a závodit. Můžete si vytisknout loď z 

projektů, které jsou již nyní dostupné na Thingiverse.com, nebo si vytvořit 

vlastní model, jako to udělal Tomáš Ciniburk. Ten vytvořil vlastní katamarán 

(zelený na fotografii) a jeho projekt najdete na Thingiverse.com pod 

uživatelským jménem TomasC. Aby bylo klání férové, musí být nastaveny i 

parametry pro modely: 

- Maximální délka lodi je 200 mm a maximální šířka 150 mm. Délka a šířka 

vaší lodi bude ověřena. 

- Loď musí být poháněna pouze pružnou silou (např. gumové pásky nebo 

smyčky, chirurgické trubky, latexové pásy, vytištěné pružiny atd.). Žádné 

elektrické motory, žádné rakety ani stlačené plyny. 

- Pohonná guma je zcela libovolná, dostupná v maloobchodní síti v ČR. 

- Loď musí být minimálně z 80 % vytištěna na 3D tiskárně. Koleso, vrtule, 

turbína nebo šroub musí být 100 % z 3D tiskárny. Procento se počítá 

hmotnostně, z celkové startovní hmotnosti lodě. 

- Loď musí být poháněna 3D vytištěným kolesem, vrtulí, turbínou nebo 

šroubem. Žádné praky, katapulty nebo jiný „vystřelovací“ princip pohonu. 

- Loď by měla být navržena tak, aby mohla pracovat v prostředí bez stěn 

bazénu. 

- Loď musí být bezpečná. Nebezpečné lodě mohou být diskvalifikovány. 

 

Podrobnosti zde - http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=146&t=81774 

 

 

 

 

http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=146&t=81774

