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1. Ú v o d n í k 
 
Vážení lodní modeláři. 
Konečně je tady jaro a můžeme u vody zúročit zimní přípravu v dílnách. 
To pro většinu znamená nový soutěžní rok našeho modelářského sportu. 
Je ovšem škoda že sekce EX se rozhodla letos nejet mistrovství 
republiky, (nejspíš je to reakce na uzavření soutěží pořádaných SMČR 
nečlenům svazu.) snad je to rozhodnutí správným směrem. Přivede to 
nové závodníky a nové koncepce modelů. Na druhé straně se EX  
nejezdí mezinárodně přes 20 let a u nás snad jako jediná země tuto 
stagnující  kategorii držíme při životě ( je to nostalgie většina z nás tam 
začínala a měli jsme i poslední mistry světa). Domnívám se že pokud EX 
nebude v budoucnu jezdit na úrovni MČR pořádané pod hlavičkou 
SMČR nebude důvod ji mít jako sekci zastoupenou v předsednictvu 
KLoM. 
To stejné platí i pro mládež. Pro rok  2015 nemněl nikdo zájem 
uspořádat MČR mládeže i toto plyne z názorů klubů , které v minulosti 
tyto akce pořádaly. Toto bylo loni sděleno předsednictvu dopisem. Zde 
argument, že finanční příspěvek SMČR pokrývá náklady MČR mládeže  
ze 40% a bez přispění jiných organizací  (DDM a SMT) nelze uspořádat. 
Ty  na oplátku požadují přístup svých dětí ( nečlenů SMČR). 
Je to patová situace. Za těchto podmínek nelze takovéto mistrovství 
pořádat. 
Došlo tedy k rozdělení  celkového mistrovství mládeže na jednotlivé 
sekce, které mají mládež a jsou schopni je uspořádat. Je také možné po 
vzájemné dohodě sekcí některé MČR mládeže sloučit. 
SMČR je sportovní organizace čerpající státní prostředky na sportovní 
činnost, prostředky na mládež jsou na talentovanou mládež na její 
sportovní činnost. 
Nejsme organizace pracující s mládeží a zabývající se její výchovou a 
volno časovými aktivitami zde se čerpají prostředky z jiných kapitol 
ministerstva a na ty SMČR nedosáhne. 
Naše kluby pracující s mládeží mají možnost požádat o tyto prostředky 
v rámci svého působiště ( Krajské úřady,Městské úřady a Obecní úřady) 
samostatně. Na všech typech úřadů jsou programy podpory organizací 
pracující s mládeží. 
Předpokládám že během této sezóny se vyjasní situace sekce Mládež – 
EX, vedoucí sekce je pověřen podat předsednictvu KLoM zprávu aby na 
svém posledním letošním zasedání mohla rozhodnout. 
Na závěr můj osobní názor je: 
Aby i při zachování sekce EX měla každá sekce svou mládež a o ni se 
starala. 
Luděk Mátl 



2. ORGANIZAČNÍ ZPRÁVY 
 
2. 1. Zprávy z NAVIGY 
 
2. 1. 1. Kalendář soutěží Naviga 

 
Kalendář mezinárodních soutěží je vyvěšen i na stránkách KLoM ČR 
 
 
 
 
 
 



2. 2. Kalendář soutěží KLoM ČR  
 
Kalendář v řádkovém uspořádání a po úpravě vyžádané Ing. Bočkem 
(zrušení MČR tříd EX ) je vyvěšen na stránkách KLoM ČR  
 
 
2. 3. S p o l e č e n s k á   k r o n i k a 
 
17. 03.  – Karel Šimůnek, KLoM Fregata Bakov nad Jizerou - 70 let 
 
Patří mezi dlouholeté maketáře, které uchvátila stavba plachetnic NSS. 
Snad pro jejich tichý provoz, anebo delší pobyt na vodě v rámci jedné 
soutěžní jízdy. Těžko říct. Jisté je, že v doprovodu manželky vynechá 
jen málokterou akci, na které se to hemží (nejen) bílými plachtami.  
Všechno nejlepší, hodně zdraví a ať se i nadále daří nejen v modelářské 
dílně, nýbrž i u vody! 
 
 
07. 04.  – Ing. Zdeněk Bašta – KLoM Bučovice  70 let 
 
05. 06. – Bohumil Šnajdrvint KLoM Hradec Králové – 80 let 
 
16. 06. – Lubomír Jakeš – KLM -Děčín - 60 let 
 
 
2. 4. Trocha historie  - nikoho nezabije 
 
Začátky lodního modelářství v Čechách 
 
Ze vzpomínek pana Aloise Drahokoupila t.č. člena KLoM Turnov. 
První část 
 

Úplný počátek lodního modelářství se nechá datovat 
do roku 1950 z aktivit pánů J. Brože, V. Procházky a 
Antonína Macháčka, později výrobce modelářských 
motorků AMA 2,5 ccm. První organizovaná soutěž se 
konala v Praze na Vltavě u Císařské louky  v roce 
1957 a  opětovaná byla i o rok později. Výkony, které 
předvedl Jiří Baitler s hydroglizéry  byly srovnatelné 
s výkony na mezinárodních soutěži v Polsku. Rovněž 
plovoucí makety křižníků a obchodních lodí mají velmi 
dobrou úroveň. 
 



O lodních modelářích se začíná psát i časopisech Věda a technika 
mládeži a v Leteckém modeláři. Vladimír Procházka publikuje i v jiných 
časopisech a tiskovinách. Jsou vydány i první plánky na stavbu lodních 
modelů  Slavia, Triton Vltava , Lipan, motorový člun konstrukce Ing. 
Huberta a A. Stuchlíka. Letecký modelář 10/1958 po vydání plánku 
kluzáku Jiskra na motorky o obsahu 1 až 2 ccm a uvádí i snímek 
vodního kluzáku – hydroglizéru s Františka Svatoše s tryskovým 
motorem jeho vlastní konstrukce.  

Na přímluvu pana Baitlera u šéfredaktora Leteckého modeláře 
pana Smoly je v tomto časopise vyhrazena stránka pro lodní modeláře. 
To je v roce 1959 a v ní i výzva pro zájemce o lodní modelářství aby se 
ozvali a o své činnosti napsali. Jsou tam zveřejněny dva rychlostní 
upoutané čluny J. Baitlera a maketa osobní lodi, kterou postavil pan 
František Pilný z Pardubic. Rychlostní upoutané čluny jezdí kolem 
pevného pylonu na lanku 14,71 dlouhém.  

(Závody těchto modelů se jezdí dosud a světová organizace Naviga je stále 
zařazuje i jako mistrovství světa  kategorie A/B  a přidám konstatování že 
československý reprezentant pražský Jiří Šustr byl i dvojnásobným mistrem v této 
kategorii – pozn. Upravovatele vzpomínek p. Drahokoupila ). 

Na československém trhu se objevují krom leteckomodelářských 
motorků Vltavan 2,5 i motorky o obsahu 5,0 a10, ccm, zatím cizí výroby.  
Na žádost J. Baitlera  u nově vznikající modelářské firmy „Výzkumného a 
vývojového střediska motorů v Brně vedeného Zdeňkem Husičkou, jsou 
vyrobeny motorky obou těchto kubatur s tím, že je použijí i lodní modeláři 
pro pohon lodních šroubů. 
Vznikají kluby s všestranným zaměření nejen na letecké modelářství ale 
i lodní. První z nich vznikl v Brandýse nad Labem pod vedením Jiřího 
Vorlíčka. Zde instruktorem lodních bal pan Horčík a vedením velkého 
počtu mládeže pověřen Vlastimil Dvořák. Právě on je i organizátorem 
prvního závodu rychlostních člunů v roce 1959 v Brandýse a se svými 
svěřenci pravidelně získával tituly na žákovských  mistrovstvích 
republiky.. Z dalších jmenujme alespoň pány Horčíka, Floriana, 
Čermáka, Lukeše a mne tedy Drahokoupila. 

Vliv na rozvoj lodního modelářství mají i další časopisy, které se 
této odbornosti alespoň částečně věnují. Jsou to v Leteckém modeláři 
Jiří Smola v Mladém techniku Kamil Zoufalý ve skoro dětském časopise 
„ABC“ Vlastimil Toman, kteří především směřovali své články na mladou 
generaci. Nápomocí byla i paní Libuše Kavanová z  Ústředního klubu 
branného vodáctví z organizace Svazarm. Tehdy ani na větší a 
významné podniky lodních modelářů nebyly žádné příspěvky – prostě 
každý za své. A přesto zájemců přibývalo. 
Jakýmsi přelomem v organizaci lodního modelářství  je založení Ústřední 
modelářské sekce lodních modelářů Svazarmu. Jeho tajemníkem se 
stává již zkušený lodní modelář pan Jiří Baitler. Jeho aktivitou se zrodilo 



to pravé lodní modelářství v úrovni zahraničních organizací lodních 
modelářů jak v kapitalistických tak socialistických státech. Připravoval se 
i vstup do světové organizace Naviga. Poskytovalo to možnost 
konfrontace se zahraniční konkurencí což bylo velkým přínosem pro 
kvalitnější činnost i v naší republice. 
Z originálů psaných ještě strojem upravil J. Lejsek 
 
 
2. 5. Změny v kalendáři soutěží 
 
 Opravte si v kalendáři. 
 

- Ruší se veřejná soutěž Lo – 55 , která měla být v Praze 24. 5. 
 
- Soutěž Lo – 65 se překládá z 22. 08. na termín 03. 10.   
 

         oznámil L. Douša 
 
 
 
3. S P O R T O V N Í   Z P R Á V Y 
 
3. 1. Ze sekce C 
 
3. 1. 1. Na vlnách pod plachtami 

Tak zní název výstavy o lodní plavbě a dopravě v 16. až 17. století, 
která je instalovaná ve druhém poschodí Muzea Hradec Králové. 
Výstava potrvá od 3. dubna až do 15. listopadu.   
 Na tuto výstavu zapůjčili modeláři sekce C řadu modelů plachetnic 
odpovídajících rozsahu této výstavy tedy z let 16 až 18 století. 
 O patro výše proběhne v tomto muzeu ve dnech 9. – 10. května   
Mistrovství ČR lodních modelářů této sekce, které pořádá sekce právě 
ve spolupráci s muzeem.  
 
3. 1. 2. Školení rozhodčích lodního modelářství sekce C 
bylo uskutečněno ve Vysokém Mýtě v sobotu 21. 03. 2015.  Ke školení 
dovezli modeláři každý jednu ze svých prací a závěrem školení pod 
vedením mezinárodního rozhodčího Oty Holana pak bylo zkušební 
praktické bodování představených maket. 
 
 



3. 2. Ze sekce FSR 
3. 2. 1. Výjezd na MS Naviga 2015 

 Vedoucí výjezdu Petr Vaněrka , vedoucí sekce. Obsazeny jsou 
třídy FSR-V 3,5 jak jun. i senioři, FSR-V7,5 a 15 klasické se žhavicí 
svíčkou a FSR-V27 s jiskřivou svíčkou.  
3. 2. 2. Soustředění talentované mládeže 

Uskuteční se v ATC Buňkov v Břehách u Přelouče 22. 05. 2015 
3. 2. 3. Samostatné  MČR mládeže FSR   
 Dle výsledku jednání předsednictva budou sekce ještě letos mít 
možnost uspořádat dobře dotované MČR žáků jednotlivých sekcí. O 
zajištění a termínu bude jednáno a včas zveřejněno (nabídka KLoM 
Slavkov). 
 
3. 2. 4. Mládež do 18 let 
 V sekci FSR je zapojeno 14 členů mládeže, kteří se zúčastňují 
soutěží seriálu MČR v třídách elévů do 15 let a juniorů do 18 let. 
 
 
3. 3. Ze sekce M 
3. 3. 1. Školení rozhodčích - změna 
 Školení rozhodčích pod vedením lektora Ing. Ivana Kneyse se 
uskuteční v pátek 01. 05. V Náchodě. 
3. 3. 2. Mládež skupiny M 
 V sekci je celkem 15 soutěžících do věku 18 let z klubů Hradec 
Králové, Praha 4, Náchod, Plzeň, Blansko, Borovany, M-tes Č.B. a 
Mariánského Údolí. Všichni řádní členové SMČR. 
 
3. 4. Ze sekce NS 
 
3. 4. 1. Zamyšlení vedoucího sekce NS 

Zamyšlení nad MiČR žáků/mládeže 
Předseda KLoM ČR Luděk Mátl v úvodníku minulého Zpravodaje KLoM 
ČR z prosince 2014 zkonstatoval, že požadavek, aby alespoň 
na soutěže MiČR žáků/mládeže mohli coby aktivní soutěžící vyrazit 
nečleni SMČR, nenachází v předsednictvu SMČR pochopení. 
Modelářská obec toto poselství pochopila a zařídila se po svém. Někteří 
v předtuše výsledku své akce do kalendáře pro rok 2015 nenahlásili 
vůbec, jiní je následně nechali vymazat.  



Pořadatelé Moravského poháru stáhli své akce z kalendáře a najednou 
je v kalendáři akcí pro mládež jako šafránu.  
Pokud ještě vloni platilo, že se krajské přebory (oblastní postupové 
soutěže) žáků/mládeže konaly v dojezdové vzdálenosti a že třešničkou 
na dortu bylo MiČR žáků v Borovanech, letos je tomu jinak. Ze sítě lokalit 
krajských přeborů zůstávají v kalendáři dvě. Jedna na severu v Jablonci 
nad Nisou a jedna v Ledenicích v jižních Čechách. Obě soutěže mají 
jedno společné – starají se o ně kluby s mnohaletou tradicí, o kterých 
se domnívám, že pořádání krajských přeborů „k vodě“ nepustí. 
Na druhou stranu nelze očekávat, že by se tyto kluby v dohledné době 
přetahovaly o to, který z nich uspořádá MiČR žáků/mládeže. 
Ponecháme-li stranou pořadatele Moravského poháru, mnoho jiných 
klubů, pracujících s mládeží, se nenabízí. V jižních Čechách kromě 
KLoM Ledenice můžeme mluvit o pořadatelích z KLoM Maják Borovany 
a KLoM Ktiš. KLoM Písek, jehož jsem předsedou, s mládeží prakticky 
nepracuje a pořadatelské ambice tohoto směru nemá. Na severu 
připadají do úvahy kromě KLoM Admiral Jablonec nad Nisou možná 
KLoM Bílina a KLoM Kormorán Most. Jinde je junior, jezdící EX-500, 
spíše vzácností. 
Těžko může někdo chtít, aby např. KLoM Kolín, sdružující především 
plachetničkáře, převzal pořadatelskou štafetu MiČR žáků/mládeže. Co 
s tím? Nevím.  
V případě sekce NS, pokud se budeme bavit o MiČR mládeže 
do zvýšené věkové hranice 18 let, se taková akce stává duplicitní. Proč? 
Protože juniorského mistra ČR F4-A či F4-B vyhlašujeme na základě 
výsledku seriálu 5 soutěží MiČR. V sekci M tomu bude obdobně, sekce 
C snad mládež vůbec nemá a sekce FSR a S pracují s mládeží v rámci 
svých seriálů MiČR. 
MiČR žáků/mládeže tak zůstane nenahraditelné pouze pro sekci EX, což 
je, jak známo, sekce bez návaznosti na mezinárodní soutěže. Omezíme 
MiČR žáků/mládeže jen na EX? Jestli ano, zřejmě se úředník MŠMT 
při posílání peněz na práci s mládeží zarazí a raději ty peníze pošle 
někam, kde půjdou na výcvik reprezentantů. Netuším. 
Též v této chvíli netuším, co si počít se sekcí mládeže. Rozptýlit ji 
mezi ostatní sekce a ponechat samostatnou sekci EX je jedním 
z možných řešení. Ne jediným. 
Případnou vizi, pokud ji má, by měl jako první předložit Jiří Nosek coby 
vedoucí příslušné sekce. 

Ladislav Douša, vedoucí sekce NS 
 
3. 4. 2. Výjezd na MS v Bánku. 
 Po úpravě nominace byla odeslaná přihláška našeho 
reprezentačního družstva do Maďarska. 



 
3. 5. Ze sekce S 
 
3. 5. 1. Ze sekce S není žádný výjezd plánován. 
 
3. 5. 2. V sekci S asi mládež není – vedoucí sekce nenahlásil. 
 
 
3. 6. Sekce EX 
 
3. 6. 1. Sekce rozhodnutím předsednictva zeštíhlena pouze na národní 
EX a mládež předána do kompetencí jednotlivých odborných sekcí FSR, 
M, a NS. Sekce C a S mládež nemají. 
 
3. 6. 2. Mistrovství EX 
 Vedoucí sekce  Jiří Nosek byl pověřen úkolem zajistit samostatné 
národní jednodenní (příp. dvoudenní)  Mistrovství ČR – EX.   
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