
Zhodnocení modelářského kroužku za školní rok 2015/16

Se členy modelářského kroužku (Marek, Tomáš, Láďa, Matěj a Mario) jsme před letními 
prázdninami tradičně zakončili školní rok provozními jízdami po našem kolejišti. Od roku 
předcházejícího se liší tím, že na ploše kolem kolejí „vyrostl“ základ terénu, který bude krášlit okolí
traťového svršku. Letos jsme vytvořili projekt kolejiště na PC, dle kterého se řídíme a který nám 
slouží pro lepší představu budoucího kolejiště. 

Hlavní (spodní) okruh je již provozuschopný. Předcházelo mu spojování kolejnic pomocí pájky a 
cínu. Zde čerpal zkušenosti Marek, který má k elektřině vztah a věnuje se těmto činnostem i ve 
svém volném čase. Využil tak pájku, kterou dostal k narozeninám. Pospojovali jsme kolejnice tak, 
aby nedocházelo k zadrhávání hnacích souprav a vlaky mohli bez zadrhávání projíždět. Přeci jen, 
kolejnice jsou staré u-profilové.
Horní kolejiště bude fungovat jako vlečka. Ze zadní části kolejiště trať odbočuje do mírného svahu 
a ostrým obloukem se dostává na mostní konstrukci. Za mostem se trať rozvětvuje v kopci do tří 
souběžných kolejí. Bude to konečná stanice fungující jako vlečka pro nakládku a vykládku dřeva. 
Tato odbočka se nachází ve stavební fázi a je neprovozuschopná. 
Jak jsem se již zmínil, kolejiště doznalo změn hlavně těch terréních. Kolejiště se pyšní krásnou 
výpravní budovou postavenou z papíru dle vzoru staniční budovy v Bezdružicích a jedním strážním 
domkem, který bude stát u západního zhlaví. Ve stavební fázi je kostel, který bude stát na vnitřní 
straně oblouku. Další stavební práce nás čekají další rok.
Činnost kroužku podporuje několik spolků a institucí. Tou první je škola, která poskytuje prostor 
pro realizaci kolejiště a zázemí. Druhým je spolek ústeckých modelářů usTTi.cz, který financuje a 
shání základní stavební materiály. Tento rok jsme získali např. modelářský štěrk, budovy a další 
modelové stavebniny. Úspěchem je i propojení kroužku v Povrlech s modelářským kroužkem na 
SPŠ Resslova v Ústí nad Labem, který mají naši modeláři možnost navštěvovat každou neděli. 



Naplněnost kroužku je ideální. Počet členů je tak akorát. Při více lidech bychom se v tomto 
relativně malém prostoru již mačkali a rozdělení práce by bylo složitější. Žáci, kteří kroužek 
navštěvují, mají možnost vypěstovat v sobě něco, co už je v dnešní době velmi vzácné. Modelařina 
totiž v tomto věku rozvíjí řadu užitečných dovedností. Nejen motorických, ale i těch intelektových. 
Ve školním prostředí je to i výborný nástroj pro prevenci a práci s nadanými žáky. 
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