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Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností vedení republikového Klubu stavitelů plastikových modelů v 

roce  2019. 

 Úvodem bych Vás chtěl upozornit, že aktuální informace od předsedy SMČR a předsednictva SMČR 

jsou vyvěšeny na oficiálních stránkách SMČR: www.svazmodelaru.cz v rubrice „Informace“ a v rubrice 

„Aktuality“.  Informace republikového  Klubu stavitelů plastikových modelů KSPlM-IPMSCZE pak 

najdete na oficiálních stránkách naší sekce: ipmscze.cz. 

 

I. Předsednictvo KSPlM 

 

Pracovalo v roce 2019 v tomto složení: 

Petr Šámal - předseda 

Petr Filip - místopředseda 

Ing. Jiří Fiala – člen předsednictva 

Ing. Pavel Klouček – člen předsednictva  

Ing. Jiří Brož – člen předsednictva 

Předsednictvo se v roce 2019 sešlo se  kromě Mistrovství České republiky juniorů a Mistrovství České 

republiky seniorů v plastikovém modelářství  ještě čtyřikrát.   

 

První schůze proběhla dne 25. 1. 2019 v Klubu Junior - Praha Libuš. Na programu byly tyto body:   

1. Propagace E-Day 2019 na zahraničních soutěžích 

2. Participace ostatních částí SMČR na E-Day2019 

3. Zpravodaj pro kluby KSPlM za rok 2018 

4. Výběrové řízení na pořádání MRM a MRS 

5. Nominace na Repre pro: - Go Modelling Wien - Austria 9. - 10. 3. 2019  

                                            - Mosonshow Moson – Hungary, 27. - 28. 3. 2019 

6. Soutěž National IPMS Meeting, Verona – Italia, 1. -3. 3. 2019 – sestavení reprezentačního týmu 

7. Školení rozhodčích v 1. polovině 2019  

8. Úprava stávajících pravidel 

9. Krajské přebory mládeže pro rok 2019 

10. Soustředění mládeže a klubová soustředění pro rok 2019 

http://www.svazmodelaru.cz/
file:///C:/Users/samal01/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/23RM6KRS/ipmscze.cz
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11. Ocenění reprezentantů KSPlM - akce zámek Štiřín, únor 2019 

12. Zajištění zahraničních repre:  

GO Modelling 2019 Wien, Austria , Mosonshow 2019 Hungary , National IPMS Meeting, Verona 

13. Téma pro výstavní stůl SMW 2019 – celé předsednictvo 

14. Zajištění cen IPMS CZE pro zahraniční repre 

15. E-Day 2019 – formát akce, zajištění 

16.  Další diskuze 

 

Na schůzi byl přizván pan Vladimír Šulc - zástupce firmy Eduard z důvodu spolupráce při pořádání akce 

E-Day 2019 a MR seniorů 2019 v Lysé nad Labem. 

 
 

Druhá schůze proběhla dne 5.4.2019 v Klubu Junior - Praha Libuš. Na programu byly tyto body:   

1. Zpravodaj pro rok 2019 pro kluby KSPlM 

2. Nová a upravená pravidla pro hodnocení modelů od 1. 5. 2019 

3. Školení rozhodčích pro rok 2019 

4. MR mládeže 2019 zajištění 

5. MR seniorů 2019 plus E-Day hobby soutěž 

6. Krajské přebory 2019: dodané smlouvy, přidělení gestoři akcí: 

- Pardubický kraj KPM Brněnec Pavel Klouček 9. 3. 2019  

- Středočeský kraj KPM Sedlčany, Petr Filip 13. 4. 2019  

- Ústecký kraj PMK 95 Děčín /Ústí n/L Jiří Brož 13. 4. 2019  

- Moravskosl. Kraj KPM Karviná Karel Čvančara 13. 4. 2019  

- Kraj Praha AMC Podbaba Petr Šámal 25. 5. 2019  

- Plzeňský kraj KPM Kaznějov Jiří Fiala 18. 5. 2019 

7. Klubová soustředění s dotační částkou 3x 10 000,- Kč, z fondu MŠMT 

8. Zahraniční akce KSPlM pro rok 2019 (Model Expo Italy 2019 Verona, GO Modelling 2019 Wien, 

Mosonshow 2019 Maďarsko, SMCh Eindhoven Holandsko , SMW Telford Velká Británie) 

9. Mosonshow 2019, stav, nominace, zajištění dopravy plus ubytování, zajištění stánku IPMS CZE 

10. Peníze pro talentovanou mládež 2019, rozdělení, distribuce, zajišťující klub 
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11. Stav vzniku/zániku klubů KSPlM SMČR 

12. ModelHobby 2019, výhled na realizaci, rozsah 

13. Správa webu IPMS CZE SMČR - dohodnuta účast Davida Lengyela (PMC 310 Praha) 

14. Vyjádření předsednictva ke kauze E-Day a MRS 2018 – časopis Modelář  

15. Podnět pro řešení rozdělení věkových kategorii  

Všechny body obou schůzí se podařilo splnit. 

 

Třetí schůze proběhla dne 17.5.2019 v Klubu Junior - Praha Libuš. Na programu byly tyto body:   

1. Zpravodaj pro rok 2019 pro kluby KSPlM- stav, obsah 

2. Stav nových a novelizovaných pravidel pro hodnocení modelů platných od 1. 5. 2019, shrnutí stavu. 

3. Školení rozhodčích pro rok 2019, shrnutí stavu 

4. Stav klubů - přeregistrace, chybějící nebo chybně vyplněné evidenční karty, příspěvky. 

5. MR mládeže 2019 zajištění, shrnutí stavu 

6. Zahraniční reprezentační výjezdy 2019, shrnutí, výhled do 2. poloviny roku 2019, zajištění 

7. Nominační klíč na reprezentaci dle výsledků MR Mládeže 2019  

Předsednictvo rozhodlo použít následující nominační klíč:  

Vítězové kategorií Ib, Ic - starší žáci, junioři – účast na SMW 2019, čtyři místa  

Vítězové kategorií IIa, IIb, IIc – starší žáci, junioři – účast na SMCh 2019, šest míst 

8. MR seniorů 2019 plus E-Day hobby část, zajištění 

9. Krajské přebory 2019: dodané smlouvy, přidělení gestoři akcí 

10. Klubová soustředění s dotační částkou 3x 10 000,- Kč, z fondu MŠMT  

K datu tohoto zápisu jsou předběžně vybrány následující:  

- KPM Prosek Panthers   

- PMK 95 Děčín  

- KPM Zdice  

11. Správa webu IPMS CZE, webmaster David Lengyel – stav byl shledán velmi dobrým 
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12. Peníze pro talentovanou mládež 2019, rozdělení, distribuce, zajišťující klub 

13. Komunikační mailové adresy klubů – stav 

14. ModelHobby 2019, výhled na realizaci, rozsah 

 

Čtvrtá  schůze proběhla dne 8.10.2019 v Klubu Junior- Praha Libuš. Na programu byly tyto body:   

Vyhodnocení E-Day 2019 – řešen problém vstupného na místě, volných vstupenek pro klubové 

výstavky. Jako host vystoupil p. Vl. Šulc, jakožto pořadatel akce E-Day. 

Dále řešeno společné hodnocení  rozhodčích v komisi, návrh na soutěž monotypu, zlepšení koordinace a 

komunikace, slučování kategorií, neomluvení rozhodčí, vyhlašování vítězů, vyhlášení nejlepšího modelu 

soutěže, upřesnění postupu při  protestech, zavedení vícejazyčné informační tabule, povolení juniorům 

soutěžit v seniorských kategoriích, kategorizace v Hobby a udílení ocenění (zda jen oceněný  model, či 

pořadí) 

 

II. Hospodaření KSPlM 

 

Na schůzi předsednictva SMČR z 5. 4. 2019 byly přiděleny  KSPlM tyto častky: 

- soustředění talentované mládeže MŠMT – 3x 10.000,- Kč, celkem 30.000,- Kč 

- krajské přebory mládeže – 6x po 4.000,-  Kč, celkem 24.000,- Kč 

- pořádání MR mládeže - 35.000,- Kč 

- pořádání MR seniorů - 30.000,- Kč 

Celkem  119.000,- Kč na domácí akce 

 

- reprezentace Scale Model Challenge 2019 - Eidhoven, Holandsko – 40.000,- Kč 

- reprezentace ScalemodelWorld 2019 - Telford,  UK – 106.000,- Kč 

- reprezentace Verona Model Expo 2019 - Verona,  Itálie – 35.000,- Kč   ?????? 

- reprezentace Mosonshow 2019 - Maďarsko,  – 30.000,- Kč  ?????? 

Celkem  201.000,- na reprezentaci SMČR v zahraničí. 

 

 

III. Mistrovské soutěže 

 

Během tohoto roku proběhly tradičně dvě mistrovské soutěže, MR mládeže se konalo v Brně na výstavišti 

při akci ModellBrno 2019, MR seniorů na výstavišti v Lysé nad Labem. 
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Mistrovství ČR mládeže v plastikovém modelářství pro rok 2019  

 

Jak již bylo uvedeno, konalo se dne 14. - 15. 6. 2019  na výstavišti v Brně, během akce ModellBrno 2019. 

Pořadatelem byl letos KPM 019 Albatros. Výborné prostory a skvělá atmosféra výstavy byly pro 

zúčastněné děti velkým bonusem.  

Výsledky můžete shlédnout zde: 
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Přes počáteční zdržení, způsobené uvíznutím realizačního týmu v koloně na D1, se dá říci, že toto MR mládeže 
bylo zdařilé. Vysoká kvalita soutěžních modelů a jejich počet je nadějí do budoucna.  
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Mistrovství ČR seniorů v plastikovém modelářství 

 

Proběhlo 27. - 28. 9. 2019 na výstavišti v Lysé nad Labem během akce E-Day 2019, kterou pořádá firma Eduard 
M.A. a která je hlavním sponzorem obou mistrovských akcí. Pořadatelem pro letošní rok byl PMC 310 Praha. 
Mistrovství bylo letos dvoudenní a i tak bylo pro pořadatele velmi hektické. Časový harmonogram se podařilo 
dodržet i přes podání protestu. Soutěžní modely byly většinou na velmi vysoké úrovni a potěšujícím faktem je 
velká obsazenost v kategoriích plavidel.  Činovníci pořádajícího klubu PMC 310, kteří takovou akci vedli poprvé, se 
své práce zhostili profesionálně a zodpovědně.   

 

Výsledky můžete shlédnout zde: 
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IV. Krajské přebory mládeže 

 

V souladu s plánem z loňského roku se povedlo uspořádat krajské přebory mládeže v šesti krajích. Tyto proběhly 
v kraji Ústeckém, Pardubickém, Středočeském, Moravskoslezském, Plzeňském a v Praze. To je dvojnásobný počet 
oproti roku 2018. Pořadatelství této akce bylo přiděleno na základě  žádosti pořádajících. Každý pořádající klub 
obdržel od SMČR příspěvek na uspořádání akce ve výši 4000,- Kč. 

 



14 

 

Kraj Praha -25. 5. 2019 

V Praze se uspořádání ujal klub AMC Podbaba ve spolupráci se SMT a DDM Podbaba a uspořádal soutěž pod 
názvem Podbabská hvězda 2019. Soutěže se zúčastnila mládež celkem z 12 klubů a modelářských kroužků při 
DDM. Soutěžící obou věkových kategorií porovnali svůj um celkem v 12 soutěžních kategoriích. Hodnocení 
proběhlo podle zkráceného bodování. Soutěž sponzorovala svými cenami firma Special Hobby. 
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Kraj Pardubický - 9. 3. 2019 

Dne 9. 3. proběhl v Brněnci Krajský přebor mládeže. Akci uspořádal KPM Brněnec při již 42. ročníku 

veřejné soutěže plastikových modelů. V příjemném prostředí místního kulturního domu se sešli modeláři 

jak z Čech a Moravy. Ve zkráceném bodování pak proběhl i Krajský přebor mládeže, kterého se 

zúčastnilo osm žáků. 

 

 

 

 

 

 

Kraj Středočeský  13. 4. 2019 

V sobotu 13. dubna 2019 proběhl v Sedlčanech Memoriál generála Mareše, vyhlášený jako Krajský 

přebor mládeže Středočeského kraje v plastikovém modelářství pro rok 2019. Sešlo se nečekané množství 

více jak osmdesáti modelů, dvě komise rozhodčích tak měly opravdu plné ruce práce. Hodnocení a celá 
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soutěž díky tomu trvaly o něco déle, ale zato měli všichni zúčastnění poctivě obodované modely. Pro 

bodování bylo použito zkrácených padesátibodových pravidel. 
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Kraj Ostravský  13. 4. 2019 

Zde pořádal akci AVZO Karviná - Klub 404. Soutěž se konala dne 13. 4. 2019 v Krajském středisku 

volného času Juventus Karviná  a byla pořádána při soutěži Mezinárodní mistrovství Slezska. Bodování 

proběhlo podle zkrácených padesátibodových pravidel. Ačkoliv jsme upomínali, neobdrželi jsme dosud 

od pořadatele výsledkovou listinu.  

 

Kraj Plzeňský  18. 5. 2019 

Akci pořádal KPM Kaznějov. Soutěž se konala dne 18. 5. 2019 a bohužel v tomto případě proběhla tato 

soutěž pro nezájem ostatních subjektů pouze jako klubová za účasti dvou přespolních soutěžících. Smutné 

je, že na oslovení  nereagoval žádný DDM v kraji a to i přes aktivitu ředitelky DDM. 

 

Kraj Ústecký 13. 4. 2019 

Zde se koná krajské kolo nepřetržitě již od 90. let. Jako vždy jej pořádal klub PMK 95 Děčín. Krajský 

přebor se i zde konal dne 13. 4. 2019 v DDM Děčín - Březiny při Velké ceně DDM Děčín.  Pro bodování 

bylo použito zkrácených padesátibodových pravidel. 
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V. Soustředění talentované mládeže 

Soustředění talentované mládeže proběhla pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na 

tři akce bylo vyděleno po 10.000,-Kč, ze kterých pořádající kluby zaplatily prostory, stravování a 

spotřební materiál. Vyúčtování akcí proběhlo přes sekretariát SMČR.  

 

Zprávu a fotodokumentaci jsme obdrželi od KPM Mariánské Lázně: 

Den plastikových modelů 

Klub KPM Mariánské Lázně pořádá každý rok Dny s plastikovými modely v Moštárně v Klimentově. 

Letošní ročník zaštítil Svaz modelářů České republiky, mohli jsme si dovolit koupit potřebný materiál ke 

stavbě modelů a vybavení. Akce se za SMČR zúčastnil předseda plastikářské sekce pan Petr Šámal. 

Setkání probíhalo od pátku 22. listopadu, kdy se sešla většina členů klubu a začali s přípravou stolů a 

modelářského materiálu. Po dokončení příprav se samozřejmě modelařilo až do pozdních večerních 

hodin. V sobotu ráno se začali scházet první mladí modeláři, kteří na místě dostali vše potřebné ke stavbě 

modelu. Široká laická veřejnost, která se zúčastnila během dne se svými ratolestmi, byla též přizvána ke 

stavbě modelů. Sešlo se asi dvacet dětí, které si postavily pod odborným dohledem svůj první model. Děti 

stavba zaujala a my jsme získali nové šikovné členy do kroužků a do klubu. Víkendovou akci nám 

zpříjemnil také Daniel Švec, který poutavou přednáškou osvětlil neznámá fakta z období 2. světové války 

o účastí našich pilotů ze západu Čech v boji ve službách RAF proti nacismu. V neděli jsme setkání 

zakončili úklidem a posezením v rámci klubu. 
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VI.  Reprezentace 

Členové KSPlM-SMČR se i v roce 2019 zúčastnili na základě výsledků z obou mistrovských soutěží na 

zahraničních modelářských akcích. Především na neoficiálním Mistrovství Evropy - soutěži 

ScaleModelWorld, která se pořádá v Telfordu ve Velké Británii. Letos se podařilo získat prostředky na 

reprezentaci i na dalších zahraničních akcích,    a to Scale Model Challenge v Eidhovenu v Holandsku, 

Moson Model Show v Maďarsku,  Go Modelling v rakouské Vídni a Model Expo Italy ve Veroně. Kromě 

Model Expo Italy se těchto akcí zúčastnila především mládež.  

 

Scale Model Challenge 2019 

Letošního ročníku soutěžního klání a setkání modelářů ve Veldhovenu – výstavním centru Königshof – 

se tým IPMS SMČR zúčastnil již podruhé. Protože se časově zadařilo, mohl být náš prezentační stánek 

nainstalován již v pátek 18. října. Soutěž začala v sobotu přihlášením modelů a jejich umístěním 

v soutěžní části. Od 13:00 do konce sobotní části byla soutěžní hala uzavřena pro práci komise, která 

vybírala vítěze dle pravidel SMC.  

Pravidla jsou odlišná od zvyklostí užívaných v porovnávacích soutěžích v České republice, ale rozhodně 

se ani vzdáleně nejedná o kontroverzní systém líbí – nelíbí.  
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V neděli jsme v průběhu dne navštívili nedaleký Eindhoven a odpoledne se náš tým zúčastnil 

vyhlašovacího ceremoniálu v Brabant Hall, kde jsme převzali celkem 9 ocenění. Byla o to cennější, že 

je získali převážně žáci, kteří však dle místního věkového rozdělení patřili již mezi dospělé modeláře, byť 

v kategorii Beginners či Standard. 

V pondělí jsme navštívili památná místa známé vojenské operace 2. světové války Market Garden. 

Nacházely se poměrně blízko místa soutěže. Bylo to městečko Oostrebeck, kde byl umístěn štáb 

parašutistického výsadku, a přilehlý Arnhem se slavným příliš vzdáleným mostem. Letos v září navíc 

proběhly oslavy 75. výročí operace. Cestou zpět jsme stačili ještě navštívit archivní expozice bojové 

techniky ve městě Koblenz v Německu. Do Prahy jsme pak dorazili v pondělí v pozdních nočních 

hodinách, ale spokojení. 

 

Fotoreportáž naleznete zde: http://ipmscze.cz/portfolio/scale-model-challenge-2019/ 

 

http://ipmscze.cz/portfolio/scale-model-challenge-2019/
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ScaleModelWorld 2019 

Výprava složená z reprezentantů České republiky, kteří byli nominováni na základě výsledků mistrovské 

soutěže juniorů a seniorů v roce 2019, opět vyjížděla na vrcholnou akci v Evropě i ve světě v rámci 

soutěžního setkání plastikových modelářů sdružených v nadnárodní organizaci IPMS (International 

Plastic Modeller’s Society). Ta vznikla začátkem sedmdesátých let právě ve Velké Británii a 

v současnosti sdružuje cca 60 národních organizací po celém světě. Právě IPMS UK založila tradici 

každoročního mezinárodního setkání – jak soutěžního, tak spolkového, které již přes dvacet let pravidelně 

probíhá v budovách International Centre městečka Telford v hrabství Shorpshire blízko Birminghamu.  

Setkání nabízí v prvním případě možnost prezentace národní složky IPMS CZE – v našem případě 

zastupované Klubem stavitelů plastikových modelů pod Svazem modelářů České republiky (KSPlM 

SMČR). Ta je realizována reprezentačním stánkem – stolem IPMS CZE. Dále udělováním speciálních 

cen v soutěžní části SMW – po třech oceněních pro techniku a letadla spojeneckých sil z období II. 

světové války. Druhou, neméně důležitou funkcí, je pak účast českých modelářů v soutěžní části SMW. 

Zde se, tak jako každoročně, zúčastnili jednak nominovaní reprezentanti IPMS CZE SMČR, ale také 

členové IPMS CZE, kteří své modely poslali (v zastoupení) či přijeli na soutěž mimo nominaci.  

Průběh výjezdu reprezentační části proběhl v rámci standardní akce organizované CK PP Tourist 

autobusem. Program se skládal z páteční návštěvy IWM (Imperial War Museum) Duxford, poté 

samozřejmě účasti na SMW s možností nedělní návštěvy další expozice IWM v Cosfordu a pondělní 

volnou prohlídkou Londýna, kde se mimo jiné nacházejí další expozice IWM – křižník HMS Belfast a 

vlastní Imperal War Museum.  

Ale zpět k soutěžní části SMW. Letos se mi podařilo začlenit se do jedné hodnotící komise soutěže a 

vyzkoušet tím anglická pravidla. Se španělským kolegou jsme hodnotili dvě z celkem 98 vyhlašovaných 

kategorií. Nepochybně zajímavá zkušenost, kterou bych rád a v širším týmu zopakoval. Jak bylo výše 

zmíněno, další čtyři kolegové se věnovali rozhodování při výběru vítězů speciálních cen IPMS CZE – 

hodnotí se dle přiložených seznamů modelů do nich přihlášených a za každou jsou vybráni tři ocenění 

modeláři.  

Prezentační stůl neměl letos nosné téma, a tak vznikla expozice co dům dal, na druhou stranu podpořená 

novými ubrusy IPMS CZE, bannery v angličtině a němčině a novým osvětlením stolu (odběr elektřiny byl 

zaplacen v naturáliích kolegům z Belgie).  

V neděli po ukončení ceremoniálu vyhlášení speciálních cen bylo možné převzít medaile a certifikáty 

Commended jednotlivými vítězi kategorií. Hodnocení modelů probíhá podle pravidel, která lze nazvat 

zkráceným bodováním v kritériích kvalita stavby (max 40%), finiš – zde by se dalo připodobnit jako 

provedení barevné úpravy (max 30%) a realita nejblíže patina – plastičnost (max 30%) – celkem 100%. 

Společně se sadou cedulek Gold, Silver a Bronze, pak rozhodčí dostávají určitý počet lístků Commended, 

které mohou či nemusí udělit. Tři hlavní ocenění se ale při požadovaném počtu soutěžících udělit musí.  

Oficiální výprava byla opět v reprezentačních dresech SMČR, dle reakcí byly opět chváleny. Po dobu 

akce se naštěstí nic výjimečného neudálo, až na počet ocenění, kterým jsme překonali předchozí rok. Po 

návratu z akce byl uveden v ČT rozhovor o této soutěži s předsedou  KSPlM, p. Petrem Šámalem. 

Čeští modeláři – členové IPMS CZE SMČR vybojovali na světové soutěži ScaleModelWorld 2019 

následující ocenění:  

 15 zlatých medailí 

 21 stříbrných medailí 

 15 bronzových medailí 

 21 ocenění Commended 
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 6 speciálních ocenění 

 5 speciálních Trophy 

Tabulky s detailním rozpisem umístnění najdete zde: 

http://ipmscze.cz/wp-content/uploads/2019/12/SMW_2019.pdf 

Fotoreportáž z akce naleznete zde:  http://ipmscze.cz/portfolio/scale-model-world-2019/ 

 

 

http://ipmscze.cz/wp-content/uploads/2019/12/SMW_2019.pdf
http://ipmscze.cz/portfolio/scale-model-world-2019/
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Mosonshow 2019 

Letošní rok to bylo poprvé, kdy oficiální reprezentační výprava IPMS CZE SMČR navštívila významnou 

evropskou dvoudenní soutěž, která se každoročně koná v Mosonmagyárováru v Maďarsku, cca třicet 

kilometrů od Bratislavy. Soutěž se konala v moderní UHT Aréně, což je sportovní hala zapůjčená městem 

pro tyto účely. Soutěž je patrně největší akcí svého druhu v kontinentální Evropě. Rozsahem jí konkuruje 

pouze ScaleModelWorld ve Velké Británii. Letos z úst pořadatelů zaznělo, že účast zahrnovala modeláře 

ze čtyřiceti(!) zemí světa, včetně Jižní Koreje či Austrálie. Nejvyšší účast, měřeno počtem modelů (200), 

měli kolegové z Itálie. Celkem se počet modelů přiblížil číslovce 2 400. 

Soutěží se zde ve dvou skupinách kategorií a to Hobby – modeláři, kteří se zúčastní soutěže buď poprvé, 

nebo se ještě neumístili na stupních vítězů, a Masters určené pro zkušenější a vítěze předchozích ročníků. 

Druhově pak kategorie obsahují plnou škálu statického modelářství od letadel přes bojovou techniku, 

lodě, diorámy, figury, až k papírovým modelům, či speciální kategorie modelů natíraných štětcem. 

Mládež je pak rozdělena na nejmladší děti do dvanácti let, dospívající do patnácti a juniory do sedmnácti 

let. 

Patro UHT Arény a sousedící chodby místní školy jsou pak zaplněny prodejci místními i ze sousedních 

států.  

Hodnocení modelů probíhá předem vybranými komisemi rozhodčích z účastnících se států. V kategoriích 

se udělují první, druhá a třetí místa, více nebo naopak žádné. Záleží na pásmu dosažených bodů od 

rozhodčích. Letošním rekordem bylo dvanáct zlatých medailí v kategorii vrtulových letadel Masters. 

Vyhlašování výsledků probíhalo v neděli na ploše UHT Arény. Po sklizení všech soutěžních modelů a 

stolů (velmi zajímavý́ prvek) byla plocha zaplněna židlemi a na velké promítací plátno byly během 

ceremoniálu (dvojjazyčného – maďarsky a anglicky) zobrazovány výsledky. Vítězové obdrželi plaketu a 

diplom, všichni účastníci pak pamětní list. 

Výprava IPMS CZE SMČR měla předem domluvenu instalaci svého prezentačního stolu, který́ byl 

umístěn na obvodu soutěžního prostoru a v konkurenci se rozhodně neztratil. Dále jsme udělili dvě ceny 

IPMS CZE SMČR, tradiční Best of Allied Aircraft a Best of Allied AFV (viz tabulka). V poměrně silné 

konkurenci naši reprezentanti vybojovali šest ocenění, za což jim patří veliké uznání. Do 

Mosonmagyárováru se určitě příští rok vrátíme, neboť se jedná o velmi prestižní a navštěvovanou akci. 
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Fotoreportáž z akce naleznete zde:  http://ipmscze.cz/portfolio/mosonshow-2019/ 

 

Go Modelling  2019 

Soutěž probíhá již řadu let ve vídeňském Arsenalu (Muzeum historie vojenství) ve Vídni. Pořadatelem je 

IPMS Austria a jedná se o národní mistrovství Rakouska. Je velmi originální tím, že je posazena do pro 

nás příbuzných prostor vojenského muzea. Soutěže se kromě domácích klubů plastikových i jiných 

modelářů účastní také kluby z Německa, Itálie a letos i Francie. V místě je také řada obchodníků z oboru 

či burza pořádaná IPMS Austria. Podstatnou součástí celé akce je vlastní mistrovství, vyhlášené ve 33 

kategoriích. Na vlastní akci je možné se dostat po zakoupení vstupenky do muzea, účast na mistrovství 

pak po uhrazení startovného. Každý kdo si koupil vstupenku, si mohl prohlédnout nejen vystavené 

modely, ale i velmi zajímavé vojenské historické muzeum a to včetně oddělené tankové haly. V muzeu na 

nás dýchá společná historie České republiky a Rakouska, která se zrcadlí ve jménech šlechtických rodů či 

velitelů armády jako maršál Radetzki, či známý generál Laudon.  

  Naše výprava pak kromě účasti v soutěži měla svůj reprezentační stánek s vystavenými modely, 

informačními bannery v angličtině a němčině a letáky zvoucími na naše mistrovské soutěže Modellbrno a 

E Day. (mistrovství mládeže či seniorů). Další zajímavou věcí byla možnost účastnit se hodnocení 

modelů, která byla nabídnuta rakouským kolegou Rainerem Seliskem. Hodnocení se zúčastnil vedoucí 

výpravy Petr Šámal. Každou kategorii hodnotí tři rozhodčí, kteří si své kategorie na briefingu vyberou 

(nesmí zde mít vlastní model) a to individuálně. Rozhodčí si určí tři modely dle svého uvážení a ty 

ohodnotí ve třech kolonkách: obecná úroveň stavby, detailovost a celkový dojem z modelu, body 1 až 5. 

Výsledky od všech rozhodčích se sečtou, při rovnosti bodů rozhoduje ředitel soutěžní části. Možná dobrý 

podnět pro hodnocení porovnávacích soutěží u nás. Hodnocení modelů je věnováno sobotní odpoledne. 

Po dobu soutěže také probíhá řada workshopů na podiu v atriu muzea v 1. patře.  

   V neděli v půl čtvrté pak na podiu prezident rakouského IPMS pan Reinhardt Pohl zahájil slavnostní 

vyhlášení soutěže za účasti profesionální speakerky a promítání vítězných modelů na velké plátno (byť 

pro nás s občas drobně zkomolenými příjmeními). My jako zástupci IPMS CZE jsme vyhlásili své dvě 

ceny již zavedené „Best of Allied Aircraft a a AVF“. Ceny tvořily originální skleněné plakety a modely 

poskytnuté sponzory – firmami Special Hobby a Eduard M.A. Naše osmičlenná výprava dosáhla celkem 

čtrnácti umístění a cen a rovněž prezentovala naší národní organizaci IPMS CZE působící v rámci Svazu 

modelářů České republiky. Soutěž se všem reprezentantům moc líbila, snad až na nepřílišný dostatek 

světla v místnostech vystavenými modely. Rozhodně můžeme tuto soutěž doporučit. 

http://ipmscze.cz/portfolio/mosonshow-2019/
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Fotoreportáž naleznete zde: 

http://ipmscze.cz/portfolio/go-modelling-2019-wien-8-10-3-2019/ 

 

 

Model Expo Italy 2019 

Po několika letech vzájemného setkávání se v sekci zahraničních klubů prezentovaných na akci 

ScaleModelWorld v britském Telfordu a loňském oslovení jednotlivých národních IPMS s nabídkou 

navázání spolupráce a jednání o možnostech nadnárodní spolupráce obdrželo v únoru předsednictvo 

KSPlM SMČR oficiální pozvání od předsedy IPMS Verona Antonia Carmy na reprezentaci naší 

organizace v rámci největší modelářské akce v Itálii – Model Expo Italy. Tato akce se koná každoročně 

na výstavišti ve Veroně a prezentuje všechna odvětví modelářství. Italská plastikářská sekce zamýšlela u 

příležitosti této akce uspořádat národní šampionát, bohužel na poslední chvíli tuto myšlenku opustili a 

přesunuli italské mistrovství na pozdější termín. 

Po odsouhlasení, že naše účast by byla pro navázání spolupráce víc než vhodná, se předsedovi KSPlM 

podařilo narychlo zajistit částečnou finanční podporu z fondů SMČR a zapůjčení svazového mikrobusu. 

Mezitím člen předsednictva J. Brož zajišťoval v komunikaci s Antoniem a klubem IPMS Verona 

ubytování, výstavní stoly a účast v soutěži MyModel pořádané v rámci akce. Osloveno bylo několik 

kvalitních modelářů, aby se výjezdu zúčastnilo. Že se setkáváme se zcela odlišnou mentalitou jsme 

pochopili už při přihlašování modelů. Stránky akce, které se tvářily jako dvojjazyčné (italsky a anglicky) 

krom úvodní stránky většinu obsahu v angličtině neobsahovaly. Přihlášení do soutěže spočívalo ve 

vyplnění formuláře, kde se vybralo základní zařazení do kategorie (automobil, letadlo, železnice, 

dioráma, loď), dále měřítko, materiál, rozměry modelu a podložky, hmotnost a součástí byla i fotografie 

modelu. Podle propozic se mělo účastnit pouze prvních sto přihlášených modelů. 

Odjezd výpravy byl naplánován na pátek 1. 3. z Prahy – Písnice, což pro mimopražské znamenalo vyrážet 

ve čtyři ráno ze svých domovů. Cesta přes Rozvadov, SRN a Rakousko ubíhala rychle a v odpoledních 

http://ipmscze.cz/portfolio/go-modelling-2019-wien-8-10-3-2019/
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hodinách jsme cestu přerušili krátkou zastávkou v muzeu Caproni ve městě Trento. Muzeum je velmi 

malé, obsahuje pouze pár strojů, ale platí pro něj „co kus, to unikát“. Několik strojů značky Caproni 

mapuje historii firmy od jejích počátků. Originální Ansaldo SVA.5 a trup a horní křídlo z typu A.1 Balilla 

stejného výrobce, obojí ve zcela původním stavu a zbarvení patří mezi velice vzácné svědky první 

světové války. Jeden ze dvou dochovaných bombardérů Savoia Marchetti SM.79 pak zabírá podstatnou 

část muzejního hangáru a v jeho společnosti se nachází trup a motor z Macchi MC.200 a zadní část 

stíhačky Reggiane Re.2005, údajně jediný dochovaný originální artefakt stroje této značky. Po dvou 

hodinách jsme pokračovali v cestě a po páté odpolední dorazili na výstaviště ve Veroně. 

IPMS Italy měla vzorně připravené výstavní stoly, na čelní straně visely znaky všech klubů, které se měly 

prezentace zúčastnit. Z toho jsme zjistili, že kromě nás mají zahraniční IPMS reprezentovat ještě Švýcaři 

a Řekové. Švýcaři dorazili, Řekové nakonec nikoli. Stolů pro klubové prezentace se ukázalo být tak 

dvojnásobek, než bylo reálně potřeba. Některé kluby se tak nějak dynamicky měnily, někdo se dostavil 

třeba jen na neděli. Na českém stánku byla vystavena zhruba třicítka modelů. Jednoznačně největší 

pozornost přitahoval model Panavia Tornado v měřítku 1/144 Miloše Kubelíka. Přestože nesl německý 

marking, zřejmě ho Italové považují tak nějak za vlastní. Překvapivě obecně spousta pozornosti byla 

věnována měřítku 1/144. 

Výstava jako celek byla opravdu impozantní. Pět velkých hal plných modelařiny a k tomu dvě 

doprovodné. Rychle jsme pochopili, že avízovaných 70 000 návštěvníků není žádný přehnaný odhad. 

Jedna hala byla věnována železničním modelům, stovky metrů kolejí, zejména velikostí HO a N, kam oko 

dohlédne plus stánky prodejců doplňků a mašinek. Další dvě haly byly věnovány RC modelům. 

Překvapivě málo bylo prezentováno letadel, létal se pouze závod dronů. Zato pozemních vozidel bylo 

přehršle. Od okruhových přes rallye závody, trialová trať pro offroady, tankový polygon, překladiště 

kamionů, ale i kus pole, kde si traktory vesele oraly a osívaly skutečnou hlínu. Čtvrtá hala obsahovala 

lodní a plastikové modely. Pro lodě byl k dispozici bazén minimálně čtyřnásobné rozlohy oproti tomu, 

který jsme znávali z E-Daye. Polovina pak byla ofukována dvěma rozměrnými ventilátory, aby mohly 

jezdit i jachty a plachetnice. Seznali jsme, že lodní modeláři jsou asi opravdu všude stejní, ukázky 

doprovázeny nesmyslně hlučnou hudbou, mocnými výstřely a spoustou čmoudu vyvrcholily 

zinscenováním požáru ropné plošiny se zásahem hasičských člunů… Maketářská sekce se skládala mimo 

jiné z prezentace diorám, kde některé bojové scény čítaly i několik metrů čtverečních a tisíce bojovníků. 

Pak už byly k vidění zejména stoly jednotlivých, převážně italských, klubů. Prezentovali všehochuť, od 

letadel, přes bojovou i civilní pozemní techniku až po figurky, sci-fi atd. Samozřejmě převládalo 

zaměření na techniku italskou. Srovnám-li rozsah prezentace klubů například s E-Dayem, nebo 

ModellBrnem, nemáme se rozhodně za co stydět. Pátá hala prezentovala trochu odlišné zaměření – stavby 

z Lega. Člověk by čekal zacílení zejména na děti, ale převážná část účastníku bylo dospělých a 

prezentovány byly nejrůznější výtvory, mnohdy velmi rozměrné. V šesté hale se sdružili milovníci her a 

kostýmů. Byly tam sekce věnované různým deskovým hrám, počítačovým hrám a pak nejrůznější 

expozice fanoušků filmů a seriálů a tak člověk mohl potkat krotitele duchů, část učeben ze školy Harryho 

Pottera, rodinu Úžasňákových a další. Poslední hala pak byla věnována burze, kde bylo nabízeno zejména 

nejrůznější ruční nářadí, elektronika, ale i modelářské přebytky, převážně modelové železnice a kovové 

modely aut. 

Vlastní soutěž, pojmenovaná „My Model“, byla jednoznačně nejslabší stránkou celé akce. A to jak po 

stránce organizace, tak účasti. Očekávali jsme avízovanou tlačenici prvních sta šťastlivců, ale reálně bylo 

přihlášeno 37 modelů. Z toho se ještě jedenáct přihlášených nakonec nedostavilo a 17 modelů přivezla 

česká výprava. Italští modeláři prezentovali dvě lodě, kamion, formuli, parní lokomotivu ze špejlí, 

diorama polní nemocnice, jednu eduardí Fw-190, pásový RC traktor a jakýsi tříkolý samohyb ovládaný 

mobilem. Po celé dva dny mohli diváci hlasovat a dát jeden hlas vybranému modelu. Při nedělním 

odpoledním vyhlášení pak byl ohodnocen vždy nejlepší model v dané kategorii (automodely, letadla, 

dioráma a bojová technika, železnice, lodě, funkční modely) podle výběru zástupců jednotlivých odvětví 

italských modelářských svazů. V kategorii letadel ocenění získal J. Hátle a v sloučené kategorii diorám a 
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bojové techniky P. Klouček, oba z klubu SPL Liberec. Pak už následovalo jen balení stánku, loučení 

spojené se spoustou skupinového focení a dlouhá cesta domů. 

Na stánku byly formou plakátů a letáčků inzerovány akce ModellBrno a Beskyd Model Kit Show. Řada 

italských modelářů se zajímala, tak můžeme jen doufat, že některé na těchto akcích potkáme. 

 

Ocenění reprezentantů 

Na základě výborných výsledků našich zahraničních výprav budou ocenění reprezentanti opět pozváni v únoru na 
zámek Štiřín, kde budou odměněni za přítomnosti zástupců SMČR a  MŠMT. 

Gratulujeme! 

 

VII. Školení rozhodčích 

 

 U příležitosti soutěže Litoměřický kalich proběhlo v prostorách konferenční místnosti zámku Ploskovice 

dne 1. června 2019 školení rozhodčích. Školení vedl Ing. Pavel Klouček.  

Dne 31. 8. 2019 při příležitosti akce PilzenKit 2019 provedl Ing.Jiří Brož školení nových rozhodčích a 

rovněž pomohl dalším zájemcům si oživit své znalosti na tomto poli. 

Někteří noví rozhodčí se zúčastnili na MRS 2019 jako přísedící u bodovacích komisí. 

Je třeba ovšem dodat, že i přesto se potýkáme s nedostatkem rozhodčích, především v kategorii plavidel. 

Z tohoto důvodu jsou na další rok plánovány další školení nových zájemců. 
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VIII. Stav členské základny 

 

KSPlM-SMČR v současné době sdružuje celkem 36 pobočných spolků - klubu.  Dále se jednalo s těmito 

zájemci o pobočné spolky: 

- KPM 17. tankového pluku Týn n/V. -klub nevznikne  

- KPM Praha 6 - klub nevznikne,  

- KPM Kyjov - zájem trvá,  

- KPM Kovářská - zájem trvá,  

- KPM Medvědi od Kolína - v procesu vzniku, nástupnický klub KPM 199  

- KPM Jihlava - výmaz, klub nikdy nebyl členem SMČR (zapsaný spolek)  

- KPM Písek - pravděpodobný zánik  

- KPM Králův Dvůr a Beroun – zánik a výmaz 

- KPM GT Club – zájem trvá 

- KPM České Budějovice-  12/2019 vznik nového klubu KPM580 

- KPM Kladno – zájem trvá 

 

IX. Organizační pokyny pro příští rok 

 

Chtěli bychom připomenout, že pro rok 2020 je výše členského příspěvku SMČR: 

- Senioři – 200,-Kč 

- Mládež do 18 let – 100,- Kč 

Způsob úhrady členských příspěvků je uveden na evidenční kartě. Z důvodu evidence plateb a jejich 
dohledatelnosti používejte pro jejich úhradu bankovní převod. 

 

Připomínáme, že je pro letošní rok nová evidenční karta klubu a vzor pro výroční zprávu klubu, které naleznete 
zde: 

http://www.svazmodelaru.cz/tiskopisy/ 

 

 

 

 

http://www.svazmodelaru.cz/tiskopisy/
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X. Výběrové řízení pro účast v reprezentačním družstvu na zahraniční soutěže  

V souladu s hlavními cíli KSPlM- SMČR vyhlašujeme výběrové řízení na účast v reprezentačním družstvu 
pro výjezd na následující zahraniční soutěže:   

GOmodelling, Wien, 14. - 15. 3. 2020, 5 míst, odjezd v pátek 13. 3., Praha. Z prostředků SMČR je 
předpoklad hrazení cesty a ubytování, ostatní na náklady účastníka. Více info na webu 
http://www.ipms.at 

Mosonshow, Mosonmagyaróvár, 25. - 26. 4. 2020, 5 míst, odjezd v pátek 24. 4. Praha. Z prostředků 
SMČR je předpoklad hrazení cesty a ubytování, ostatní na náklady účastníka. Více info na webu 
http://www.mosonshow.hu/ 

Model Scale Volandia – Milán, Itálie. Oficiální mistrovství Itálie, pořádané IPMS Italy. 20.-21.6. 2020 v 

muzeu Volandia. 5 míst, odjezd v pátek 20.6.2020 Praha. Z prostředků SMČR je předpoklad hrazení cesty 
a ubytování, ostatní na náklady účastníka. Více info na webu 

http://www.ipmslegnano.it/ 

World Model Expo 2020/Scale Model Challenge 2020, 3.-5.7.2020 Veldhoven, Nizozemsko, 5 míst, 
odjezd v pátek 3.7.2020 Praha. Z prostředků SMČR je předpoklad hrazení cesty a ubytování, ostatní na 
náklady účastníka. Více info na webu 

https://www.wme2020.com/ 

Podmínky účasti:  

- Členství v SMČR  

- věk do 25 let 

- Aktivní modelářská kariéra, vhodné doložit účastí a výsledky na soutěžích. Přihláška tudíž neznamená 
automaticky účast v reprezentačním týmu.  

Uzávěrka přihlášek je do 15. 2. 2020, přihlášky zasílejte na mailovou adresu : 

ipmscze.cz@gmail.com  nebo takao18@seznam.cz 

 

X. Výběrové řízení na dotaci pro pořádání soustředění talentované mládeže. 

V souladu s hlavními cíli KSPlM- SMČR vyhlašujeme výběrové řízení na dotaci určenou pro pořádání 
soustředění talentované mládeže. Celková částka 30.000,- Kč bude rozdělena mezi pořádající kluby. 
Uzávěrka přihlášek je 1.3.2020. přihlášky zasílejte na emailovou adresu: 

ipmscze.cz@gmail.com  nebo takao18@seznam.cz 

 

http://www.ipms.at/
http://www.mosonshow.hu/
http://www.ipmslegnano.it/
http://www.ipmslegnano.it/
https://www.wme2020.com/
mailto:ipmscze.cz@gmail.com
file:///C:/Users/samal01/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/23RM6KRS/takao18@seznam.cz
mailto:ipmscze.cz@gmail.com
file:///C:/Users/samal01/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/23RM6KRS/takao18@seznam.cz
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XII. Navštívili jsme 

Na rozdíl od loňského zpravodaje se letos nepodíváme za Velkou louži, ale na místa mnohem dostupnější, která 
můžete navštívit i jako turisté při své rodinné dovolené. Itálie patří k oblíbeným destinacím českých turistů a 
dovolenkářů a proto  Vás seznámíme se dvěma zajímavými místy, která potěší srdce každého fandy letectví a 
modeláře. 

 

Museo dell aeronautica Gianni Caproni - Trento 

Pokud pojedete někdy na lyžovačku do rakouských Alp a nebudete mít zrovna vhodné počasí, zajeďte si 

do italského Trenta. Nachází se necelých 200 km od Innsbrucku, směrem na Veronu. Muzeum je 

umístěno v objektu sousedícím s letištěm Trento a za drobné vstupné 4,50 eura uvidíte unikátní sbírku 

letadel s italským původem. Hangár je dobře osvětlen, exponáty přístupné a obsluha vstřícná. Sbírka 

obsahuje unikáty  jako Ansaldo S.V.A. 5, Ansaldo A.1 "Balilla", Macchi MC.200, Reggiane 2005 či 

Savoia Marchetti S.M.79. Všechny exponáty jsou skvěle udržované a čisté.  

Jestli budete mít chuť po zážitcích modelářských i na kulinářské, zastavte se v přilehlé letištní restauraci, 

kde podávají vynikající kávu a k ní můžete i něco dobrého zakousnout, či se naobědvat. 

Adresa: 

Museo dell aeronautica Gianni Caproni 

Via Livorno 3 

Trento 

http://www.museostorico.it/index.php/Luoghi/I-luoghi-della-Fondazione/Museo-dell-aeronautica-Gianni-Caproni 

 

 

http://www.museostorico.it/index.php/Media/Files/Caproni/Ansaldo-S.V.A.-5
http://www.museostorico.it/index.php/Media/Files/Caproni/Ansaldo-A.1-Balilla
http://www.museostorico.it/index.php/Media/Files/Caproni/Savoia-Marchetti-S.M.-79
http://www.museostorico.it/index.php/Luoghi/I-luoghi-della-Fondazione/Museo-dell-aeronautica-Gianni-Caproni
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Museo storico dell` Aeronautica Militare di Vigna di Valle. 

Muzeum italského vojenského letectva se nachází na stále fungující základně italského letectva ve Vigna 

di Valle na břehu nádherného jezera Lago Bracciano vzdáleného cca 5 km od stejnojmenného městečka 

Bracciano. Dostupnost automobilem je výborná a značení upozorňující na toto muzeum  rovněž. Po 

příjezdu na bránu vstupu do vojenského objektu  oznámíte, že jste se přijel podívat do muzea a jste 

odkázáni na přilehlé parkoviště. Muzeum je otevřeno od 9:00 do 17:30 hod a samotné je rozloženo ve 

čtyřech krásných hangárech na břehu jezera. Hangáry jsou nazvány po významných postavách italské 

aeronautiky. 

 Již po vstupu do  prvního z nich (hangár Troster) se Vám zatají dech, protože sbírka letadel z raných 

počátků letectví a z Velké války je opravdu úžasná. Nás, jakožto bývalé  „Austrijáky“, potěší vystavený 

létající člun Lohner L-127 v barvách rakouské maríny. Dominantou v hangáru je ovšem třímotorový 

bombardér Caproni Ca.3, jeden ze dvou na světě dochovaných kusů. Je vhodné připomenout, že na 

vylepšeném Ca.33 zahynul při nehodě jeden ze zakladatelů čs. státu, generál Milan Rastislav Štefánik. 

V dalším hangáru (Velo) nás uvítá replika gondoly ze vzducholodi Italia a za ní je jeden z absolutních 

vrcholů tohoto muzea - sbírka rychlostních létajících člunů, které se účastnily Schneiderova poháru. 

Vyleštěné, v dokonalém stavu, vzbuzují úžas nad vyspělostí a umem jejich tvůrců. Naproti nim naleznete 

stroje sloužící v italském letectvu ve 30. letech 20. století – Fiat CR-32, Fiat CR-42, IMAM Ro-37 bis a 

především jeden z prvních proudových strojů Campini-Caproni 2.  

Následující hangár Badoni obsahuje výborně zrestaurované stroje z  druhé světové války. Uvedu jen 

některé:  Cant Z.506 S “Airone”, Fiat G.55 “Centauro”, Fieseler Fi-156 “Storch”, Macchi MC.202 

“Folgore”, Macchi MC.205 “Veltro”, North American P-51 D “Mustang”, SIAI SM.79 “Sparviero”, SIAI 

SM.82 PW “Marsupiale”, Supermarine Spitfire Mk-IXe. 

Poslední hangár (Sketa) nás zavede do poválečných let a současnosti. Pro nás je zajímavá neznámá část 

italského vývoje po  druhé světové válce - prototypy  a malosériově vyráběné stroje z poválečných let: 
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Aerfer Ariete, Aerfer Sagittario I. Na hlavní ploše pak můžete vidět průřez výzbroje italského letectva za 

posledních 70 let, např. Aermacchi MB.323, Aermacchi MB.326, Canadair CL13 (F-86E) “Sabre” Mk.4, 

De Havilland DH-113 NF Mk.54 “Vampire”, Fiat (North American) F-86 K, Fiat G.91, Grumman S2F-1 

“Tracker”, Lockheed F-104G “Starfighter”, Lockheed RT-33, Macchi M.416, Macchi MB.308, North 

American T-6G “Texan-Harvard”, Panavia Tornado ADV, Republic F-84F “Thunderstreak”, Republic F-

84G “Thunderjet”, Republic RF-84F “Thunderflash” 

 Pokud Vám vyhládne, k dispozici je přilehlá restaurace s velmi mírnými cenami. V muzeu se nacházelo 

během naší návštěvy jen několik návštěvníků a tak podmínky pro focení byly ideální.  

Pokud ještě nebudeme mít dost prohlížení, tři kilometry od muzea se nachází vila, kde žil generál 

Umberto Nobile. Vila je přístupná veřejnosti a nachází se zde i kaple. 

 

Adresa: 

Museo storico dell` Aeronautica Militare di Vigna di Valle 

Via Circumlacuale,  

Bracciano,  

Roma 

 

http://turismobracciano.com/cosa-vedere/museo-aeronautica-militare/ 

 

 

 

http://turismobracciano.com/cosa-vedere/museo-aeronautica-militare/
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