
 

 Raketomodelářský klub Letostroj Letovice 

              
  Raketomodelářský klub Letostroj Letovice byl založen v roce 1975. 

Klub byl původně součástí ZO Svazarmu Agrozet Letovice, který byl 

později přejmenován na LETOSTROJ Letovice a pod tímto názvem 

pracuje doposud. Mezi zakládající členy patřili Jaroslav Štěpánek, Jiří 

Kašpar, Zdeněk Kvasnička, Rudolf Dvořák, Josef Svoboda  mnozí 

další. Významný podíl na vzniku klubu měl také pan Miroslav 

Horáček z RMK ADAST Adamov, kde klub pracoval už od roku 

1971. Od roku 1975 jsou v Letovicích pořádány soutěže 

raketomodelářů. V roce 1978 se v Letovicích konalo Mistrovství 

České republiky, pořádané ještě ve spolupráci s RMK ADAST 

Adamov. Jaroslav Štěpánek se již v roce1976 probojoval do širší 

reprezentace a v roce 1983 se zúčastnil Mistrovství světa v Polsku.  

S malými přestávkami je v reprezentaci stále, zejména v kategorii S7- 

makety bodovací, s modelem rakety ARIANE L01. Na posledním 

Mistrovství světa 2004 v polském Deblinu skončil jako nejlepší 

z družstva ČR na pěkném 8. místě.  V roce 1985 byl letovický klub 

pověřen uspořádáním prvního Mistrovství České republiky žáků. 

  Od roku 1975 klub velmi dobře spolupracuje s Domem dětí a 

mládeže v Letovicích, kde členové RMK vedou kroužek mladých 

modelářů. Za tuto dobu vychovali několik desítek mladých modelářů, 

kteří získali manuální zručnost a většina jich zůstala modelářství 

věrna.  Jaroslav Cihla se Zdeňkem Štěrbou jsou významnou oporou 

klubu. Žáci získali několikrát titul Mistr ČR např.Lubomír Brožek, 

Zdeněk Kopečný a jiní. Po roce 1989 se činnost rozvíjela dále. Změnil 

se charakter soutěží, z postupových se přešlo na seriál. RMK Letostroj 

Letovice je pravidelným pořadatelem alespoň jednoho dílu seriálu a 

zajišťuje pravidelně oblastní soutěže žáků pro Jihomoravský kraj. 

Členská základna se stabilizovala a má dnes 21 členů. Po zániku RMK 

ADAST Adamov přešla část členů do Letovic, kde pokračují 

v činnosti. Takto letovický klub raketových modelářů posílili ing. 

Bohumil Pazour, Petr Pazour, Pavel Horáček, kteří mají bohaté 

zkušenosti.Petr Pazour je Mistrem ČR z roku 1999, Pavel Horáček byl 

dlouholetým reprezentantem ČR, který má na svém kontě 7 medailí 

z MS a ME. 

  



Klub má dva mezinárodní rozhodčí a těmi jsou ing. Bohumil Pazour a 

Jiří Kašpar, kteří pravidelně zastupovali Českou republiku jako 

rozhodčí FAI. Jaroslav Štěpánek získal poslední titul Mistra ČR v roce 

2004 v Krupce v kategorii S7 makety a současně zvítězil v soutěži 

Světového poháru. 

Raketomodelářský klub Letostroj Letovice je od roku 1996 

samostatným právním subjektem a členem Svazu modelářů ČR.  

 Každoročně jsou pořádány soutěže žáků ve spolupráci s DDM 

Letovice a také soutěže veřejné pro širší veřejnost, kde si mohou 

zasoutěžit i nečlenové klubu. Při těchto soutěžích klub úzce 

spolupracuje Leteckým klubem Letovice, který poskytuje nejen 

plochu na vypouštění modelů, ale také velmi dobré zázemí. 

 

 Předsedou Raketomodelářského klubu Letostroj Letovice je od 

svého založení Jiří Kašpar. Místopředsedou Libor Brožek a členy 

výboru jsou Jaroslav Cihla, Bohuslav Kuda, Jaroslav Štěpánek a 

Rudolf Dvořák.  

 

 

                  


