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Jaroslav Bělohoubek, 
MK 02 Ostrov 

Modelářský klub MK 02 Ost-
rov byl nominován Svazem mode-
lářů ČR, aby uspořádal v letošním 
roce mistrovství republiky RC ma-
ket letadel kategorie F4C a polo-
maket F4H. Původní termín 20. 
a 21. června propršel, ale kvůli 
komplikacím s koronavirem jsme 
si s maketáři už koncem dubna od-
souhlasili nový termín soutěže, 
a to 5. a 6. září, a doufali, že se 
soutěž uskuteční v příjemném 
podzimním víkendu s babím létem 
ve vzduchu.  

Jako každý rok jsem byl týden 
před soutěží lehce nervózní, proto-
že hydrometeorologický ústav sli-
boval na víkend velký vítr a sráž-
ky, ale naštěstí se předpověď jako 
každoročně nepotvrdila. Letiště 
Hory je na kopci, a tak tam panují 
jiné povětrnostní podmínky, než 
meteosimulace předvídají.

Kromě mě a dalších dvou mo-
delářů z našeho klubu si síly přije-
lo poměřit dalších třináct pilotů. 
Nejpočetnější pětičlenná skupina 
byla z LMK Černohorsko a v čele 
s trenérem maket Davidem Kopa-
lem přijela zamíchat pořadím. Ne-
chyběla ani naše reprezentace 
a tradiční sběratelé pohárů Honza 
Doubrava (LMK Pavlíkov), Jirka 
Brand (RC Modely) a František 
Frána z Českých Budějovic. Ne-
chyběl ani Petr Panni z Horní Pla-
né s celou svojí rodinou. Dalším 
z pravidelných účastníků byl Petr 
Schwertling  z Ústí nad Labem. 
A nakonec to vyšlo i Jirkovi Ha-
bartovi z Rakovníka, který se při-
hlásil na poslední chvíli, a tím ne-
přerušil svoji každoroční účast 
u nás. Celkově tedy bylo pět ma-
ketářů v kategorii F4C a deset po-
lomaketářů v kategorii F4H. 

Většina soutěžících přijela s ka-
ravany a svými rodinnými přísluš-
níky. Někdo už ve čtvrtek. Kom-
pletní jsme byli až v pátek těsně 
před západem slunce, kdy přiletěl 
ve svém ultralehkém Piperu býva-
lý reprezentant a pro letošní ročník 
rozhodčí Petr Tax. 

Protože mistrovství České re-
publiky musí mít světovou úro-
veň, pozval jsem rozhodčí, kteří 
maketami žijí, pořádají jejich zá-
vody a na naší maketářské scéně 
nejsou žádnými nováčky – Radim 
Hoblík z Pavlíkova, Míra Dvořá-
ček z Třebíče, a aby byla porota 

genderově vyvážená, zkrášlovaly 
skupinu rozhodčích Jana Nodeso-
vá a Eva Kadlečíková z LMK Čer-
nohorsko.

V sobotu ráno po rozlosování 
startovního pole se začalo létat. Po 

prvním kole všichni pu-
tovali s modely do han-
gáru na vážení, protože 
maketa nesmí mít větší 
hmotnost než 15 kg. Po 
odlétaném prvním kole 
byla hodinová pauza na 
oběd. Následovalo dru-
hé kolo obou kategorií 
a mezitím bylo dokonče-
no i statické hodnocení. 
Tím byl sobotní soutěž-
ní den u konce. V neděli 

po snídani a nástupu v devět ho-
din se začalo létat třetí kolo, tra-
dičně v pořadí od nejhoršího vý-
sledku k nejlepšímu. Po obědě, 
s menší pauzou na přípravu diplo-
mů pro všechny účastníky, bylo 

Mistrovství ČR RC maket 
letadel F4C/F4H

možné vyhlásit výsledky a ukon-
čit soutěž.

Z nových maket kategorie F4C 
na letošním ročníku stojí za zmín-
ku T-28A Nomad o rozpětí 2,6 m, 
kterého přivezl Honza Doubrava, 
a hned s ním zvítězil. Premiérové 
létání na našem letišti si užil i Bo-
eing Stearman Davida Kopala, 
který si letos vylétal stříbrný po-
hár. Dalším neokoukaným strojem 
byl SAAB Safari MFI-117 nej-
mladšího účastníka soutěže Víťi 
Falty, který přijel s tátou Mírou, 
který u nás předvedl svého Haw-
ker Tomtita, jenž rozhodčí natolik 
zaujal, že si odvezl za svůj výkon 
bronzový pohár.

V kategorii polomaket F4H si 
zlatý pohár domů odvezl František 
Frána z Českých Budějovic se 
svým Zlínem Z-526 AFS-V, stříbr-
ný byl Jirka Brand s Aerem Ae-
145 a třetí místo náleží Ivanu Ko-
mancovi z týmu RC Modely s ma-
ketou GlaStar. 

Poháry pro kategorii maket 
F4C jsem vymodeloval sám – pro 
tento výjimečný ročník to byla 
Avie BH-21, která je díky kapitá-
nu Malkovskému navždy spojena 
s Karlovými Vary. Vytisknout mi 
je umožnila firma Witte Nejdek, 
za což jsem jí velmi vděčný. Po-
háry pro kategorii polomaket F4H 
– modely tříválcového motoru 
Anzani 35 HP W-Type – připravil 

Stojánka modelů, v popředí T-28 Nomad staronového mistra ČR v kategorii F4C Jana Doubravy

Letošní poháry měly 
svého covida

Šťastný David Kopal (vpředu)
poté, co s Petrem Taxem 

absolvoval let v Petrově ULL 
Piperu J-3
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a zhotovil Milan Šulc v dílně své 
firmy SSV 2000. Díky, Milane!

Poděkování zaslouží i zdejší 
Letecký spolek Hory, který nám 
poskytl kompletní zázemí – han-
gár pro modely, sprchu s teplou 
vodou, klubovnu s kuchyňkou 
a lůžka pro soutěžící ze vzdáleněj-

ších koutů naší republi-
ky. Poděkování si za-
slouží také obětavý ka-
meraman a fotograf Ra-
dek Vozka z Chebu, čle-
nové našeho klubu a klu-
ci z LMK hory, kteří 
zajistili pivo na celý ví-
kend.

Děkujeme také firmě 
Pecka Modelář, která na 
mé přání připravila ceny 
tak, aby si každý soutě-
žící odnesl balíček s mo-
delářskými drobnostmi. 
Velmi mě potěšil příspě-
vek od firmy Fiala Pro-
pellers, která opět věno-
vala poukazy na odběr 
vrtulí. S cenami mi také 

vypomohla firma Hac ker Model 
Production, za což jí patří také ve-
liký dík. Dalším velmi důležitým 
přispěvatelem je město Ostrov 
a Velkorybnický pivovar Hastr-
man, jehož láhve piva pro letošní 
ročník opět posloužily jako odmě-
na pro naše rozhodčí. Nesmím za-

pomenout na kolegu ma-
ketáře a zároveň soutě-
žícího Petra Panniho 
z Horní Plané, který při-
spěl do cen láhví Jäger-
meistera. Nakonec mu-
sím zmínit Auto-pneu 
servis H&N Ostrov, kte-
rý prostřednictvím Jana 
Neubauera finančně při-
spěl na sud piva pro pá-
teční a sobotní večerní 
posezení. Za všechno 
děkujeme. Věřím, že se 
naše spolupráce bude 
rozvíjet i v příštích lé-
tech.

Krušnohorský pohár 
plánuji uspořádat i příští 
rok, termín je zatím na-
plánovaný na 21. a 22. srpna. Jestli 
pandemická situace dovolí, jste 
všichni srdečně zváni. 

Podrobnější informace, foto-
grafie, videa, seznam soutěžících 
(i s popisy jejich modelů), startov-
ní listiny a výsledky ze soutěží ze 
všech doposud uskutečněných roč-

níků najdete na našich stránkách 
www.mk02ostrov.wbs.cz/Makety-
-F4x.html. Kdo by chtěl vidět prů-
běh soutěže z webkamery na sním-
cích po dvou minutách, může na-
vštívit stránku www.lmkhory.cz/
webcam/hory2/#/2020/09/05/0912 
a „proklikat“ se celou soutěží.

Nejúspěšnější 
v kategorii F4C

Nejúspěšnější 
v kategorii F4H


