
Historie modelářství a Modelklubu v Hradci Králové. 

 

 

Začátky organizovaného modelářství v Hradci Králové se datují do období 1.republiky, kdy 

v rámci Masarykovy letecké ligy byli zapojeni i letečtí modeláři. Klubová činnost byla 

přerušena druhou světovou válkou a obnovena byla až po jejím skončení. První zázemí tehdy 

poskytly Škodovy závody. 

V padesátých letech byli letečtí modeláři začleněni do DOSLETu, který následně byl změněn 

na Svazarm. V jeho rámci byly pro tuto činnost uvolňovány dílny v různých částech Hradce 

Králové (např.v Resslově ulici, na Masarykově náměstí, K Rybínovům, Komenského ulici a 

posléze na Velkém náměstí, v tehdejší budově Svazarmu). 

Začátky modelářského stadionu v ulici Bratří Štefanů, dnešního Modelklubu začínají rokem 

1960, kdy Svazarmu byla městem poskytnuta nevyužitá plocha proti hospodě Stoletá. Jednalo 

se o podmáčenou půdu v místech dřívějšího slepého ramene řeky Orlice. Tento prostor byl 

dán k disposici na vybudování dráhy pro upoutané modely v akci“Z“. 

Práce byly již v tomto roce zahájeny úpravou terénu, ale pokračování prací bylo přerušeno 

převedením pozemků na armádu. 

Obnovení prací na akci „Z“ začalo v roce 1964 a v tomto a následujícím roce byly postaveny 

dva asfaltové kruhy pro upoutané modely a 1. – 3.10.1965 zde proběhlo Mistrovství 

Československé republiky a tímto byl i modelářský stadion oficiálně otevřen. 

Ve dnech  4. – 5. 4.1969 se konala první mezinárodní soutěž upoutaných modelů na tomto 

letišti a v září téhož roku opět Mistrovství Československa. 

V roce 1970 byla zahájena stavba klubovny a byla dokončena před další mezinárodní soutěží. 

zvanou „Velikonoční“ v dubnu roku následujícího. Tímto rokem se modelářské letiště 

Modelklubu a jeho členové stali organizátory nepřeberné řady soutěží a akcí a to nejen 

upoutaných modelů, ale i dalších leteckomodelářských kategorií a posléze i kategorií 

v raketovém modelářství. Pokračovalo i budování stadionu. Ve zkráceném přehledu jsou 

uvedena jen ty nejdůležitější akce: 

11.- 12. 9. 1971 – Mistrovství Československa upoutaných modelů 

1. – 3. 4. 1972 – Mezinárodní soutěž – Velikonoční 

21.- 22. 4. 1973 – Mezinárodní soutěž  - Velikonoční 

1973 – 1974 – dokončena třetí asfaltová dráha a vybudována tréninková plocha pro 

připravované Mistrovství světa upoutaných modelů cca 500m od stadionu směrem na 

Třebechovice p.O. 

24. – 27. 7. 1974 – Mistrovství světa upoutaných modelů 

21. - 22. 6. 1975 – Mistrovství Československa 

11. – 17. 5. 1976 – Mezinárodní srovnávací soutěž socialistických států upoutaných modelů 

15. – 16. 9. 1979 – Mistrovství Československa 

15. – 18. 5. 1980 – Mezinárodní srovnávací soutěž socialistických států upoutaných modelů 

26. – 28. 9. 1986 – Mistrovství Československa 

9. – 10.. 9. 1989 – Celostátní kvalifikační soutěž 

11.- 13. 5. 1990 – Mezinárodní soutěž 

17. – 19. 5. 1991 – Mezinárodní soutěž 

7. – 9. 6. 1991 – Mistrovství ČR žáků v raketovém modelářství 

1991 – 2007 – každoroční soutěž seriálu Mistrovství ČR v raketovém modelářství 

17. – 19. 5. 1992 – Mezinárodní soutěž 

11. – 13. 6. 1993 – Mezinárodní soutěž 

9. – 10. 8. 1994 – Mezinárodní soutěž maket 

3. 9. 1994 – Mistrovství ČR - MČR 

16. – 22. 8. 1995 – Mistrovství Evropy upoutaných modelů 



25. – 26. 5. 1996 – Mezinárodní soutěž 

31. 8. 1996 – MČR 

6. – 7. 5.  2000 – Světový pohár FAI upoutaných modelů 

9. – 10. 9. 2000 – MČR 

4. – 6. 5. 2001 – Světový pohár FAI 

4. – 5. 5. 2002 – Světový pohár FAI 

29. - 30. 6. 2002 – MČR 

6. – 7 .5. 2003 – Světový pohár FAI 

1. – 2.5.2004 – Světový pohár FAI 

18. – 19. 9. 2004 - MČR 

23. – 24. 4. 2005 – Světový pohár FAI 

23. – 24. 7. 2005 – MČR 

22. -  24. 4. 2006 – Světový pohár FAI 

9. – 10. 9. 2006 – MČR 

17. – 18. 5. 2008 – Světový pohár FAI 

13. – 14. 9. 2008 – MČR 

V přehledu jsou zaznamenány pouze mezinárodní soutěže a mistrovství republiky. Krom 

těchto vrcholových soutěží se pravidelně pořádaly soutěže nižších stupňů, tj. okresní a 

oblastní přebory dospělých a žáků a velké množství veřejných a propagačních soutěží. 

Členové klubu zajišťovali pořadatelsky  i soutěže např. armádních přeborů. 

Další význačnou činností je práce s dětmi a mládeží. Od roku 1982 nepřetržitě pracují 

modelářské kroužky dětí základních škol a od roku 1996 se každoročně v průběhu letních 

prázdnin koná soustředění talentované mládeže v leteckém a raketovém modelářství. 

V průběhu trvání klubu řada členů representovala Československo a posléze Českou 

republiku na Mistrovstvích světa a Evropy, kde získali i medailová umístění.  

 

 

Za pomoci pamětníků, konkrétně pánů Karla Koudelky, Jiřího Fikejze a Jaroslava Šaflera 

sestavil Ing.Evžen Souček. 

 

Poznámka: Je možné, že byla opomenuta některá význačná událost, která unikla výše 

jmenovaným. Prosím, neváhejte a podělte se o svou vědomost. Možná by stálo za úvahu si 

připomenout i některé osoby, které se významnou měrou podílely na dění Modelklubu (jako 

na.př.Václav Buben)  nebo vůbec začátků leteckého modelářství v Hradci Králové. Své 

příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: evzen.soucek@tiscali.cz 

 

A teď něco o raketových modelářích, jichž je nyní v Modelklubu jen dva – ing.E. Souček a 

J.Ferbas. 

 První publikované informace o raketovém modelářství pocházejí z roku 1958, když 

ing Rumler zveřejnil článek v tehdejším Leteckém modeláři. Ozvalo se několik zájemců, kteří 

chtěli stavět modely raket. V ZO Svazarmu podniku Synthesia Semtín( tam co to občas 

„pšoukne“) skupina inženýrů -Rumler, Ledvina a Švejka začala s jakýmsi výzkumem 

raketových motorů. Takových pracovišť nebylo ve světě mnoho a byly zákonitě, nejen v té 

době, pod kontrolou zvláštních orgánů. Raketové motory nebyly také jen tak „k mání“.  

 V červnu roku 1961 se uskutečnila schůzka zájemců o nově vznikající odbornost- 

raketové modelářství v počtu 60 účastníků z celé tehdejší ČSSR. Z Modelklubu to byli 

J.Prokop(pozdější spoluzakladatel Juniorklubu HK), M.Doležal a J. Koudelka. Jejich nástupci 

se později stali v Modelklubu V.Jelen, J.Ferbas a ing E.Souček společně s několika žáky a 

juniory, jež se podařilo udržet vždy po krátkou dobu v nějakém kroužku. 
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 Soutěže se konaly v těch dobách bez stavebních pravidel a ani při zajištěné dostatečné 

bezpečnosti účastníků i diváků. Naštěstí se nepřihodily žádné vážné kolize. Od roku 1962 

byla stanovena soutěžní pravidla, popsána nutná bezpečnostní opatření při všech 

„raketových“ akcích, způsob a organizace postupu z nižších soutěží až po soutěže celostátní, 

stejně tak jako výběr do reprezentačních družstev na ME a MS. 

 Počínaje rokem 1972 byli nejaktivnější – J.Ferbas, ing Souček a V.Jelen a s nimi, 

podle okolností skupiny žáků a juniorů. 

 V roce 1961 dosáhl na 1. místo v přeboru ČSR J.Prokop a pak ještě J.Koudelka a 

V.Jelen první na místa na dalších  přeborech ČSSR a na Spartakiádě 1975. 

 Nejúspěšnější byl bezesporu Josef Ferbas, který reprezentoval nejen Modelklub HK, 

ale celou republiku na Mistrovství Evropy v roce 1993 v Rumunsku, v roce 1995 na 

Slovensku, v roce 1997 v Turecku a na Mistrovství světa 1994 v Polsku(10. místo) a v roce 

1996 ve Slovinsku. Obvykle v kategorii raket a S3a padák a v kategorii S1A(výška).  

V roce 1967 byl Modelklub HK pořadatelem Mistrovství ČSSR ve Vrchlabí.  Mezi tím získal 

J.Ferbas například v roce 1972 na přeboru ČSR v Mladé Boleslavi dvě druhá místa -

raketoplány S4C a S4D a pak na Mistrovství ČSSR v Bánovcích n/B -  1. místo v S4A, 2. 

místo v S4B a 3. místo v S4D. 

 Mimo sportovní činnost fungovali členové Modelklubu jako sportovní funkcionáři-

komisaři, bodovači na celé řadě soutěží. Ing E.Souček byl také po několik let předsedou 

raketové sekce SMČR do roku 2010. 

   

 


