
                       Historie „nejen“  RMK Praha 
 1962 – 1970 

 
Raketové modelářství v tehdejším ČSSR vzniklo jako nejmladší odvětví modelářské odbornosti v šedesátých letech po zahájení 

letů do kosmu, vypuštění první umělé družice země (Sputnik 1, dne 4.10.1957)  a zejména pak po úspěšném letu prvního člověka do 
vesmíru (J. A. Gagarin, dne 12.4.1961) . Tyto události nejvíce motivovali zájemce o raketové modelářství. Podkomise FAI  pro kosmické 
modelářství byla ustavena v Paříži dne 23.11.1962. 
 

RMK Praha byl založen v říjnu roku 1962, jako „Klub raketových modelářů Svazarmu“, základní organizace číslo 197, se sídlem 
v pražském Planetáriu, na Praze 7. Prvním předsedou klubu se stal Rostislav Mrázek, mezi dalšími zakládajícími členy byli Otakar Šaffek, 
Jaroslav Diviš, Karel Urban a Milan Kácha. 
 

 
V raných dobách let 1962 až 1965, poznamenaných nedostatkem všeho a 

hlavně vlastních raketových motorů pro raketové modelářství nezbytných, se 
nejprve začali stavět modely letadel s pohonem nízkotlakým raketovým motorkem 
S2.  Motorek „Synjet“ S2 (pozděj i i S1, S3, S4)  byl vyvinut počátkem 60. let  
v Pardubicích. Název nese podle výrobního podniku Synthesia Semtín, kde se do něj  
vyráběly také tablety TPH. Tento motorek byl odvozen od „originálu“, vyvinutého 
v roce 1947 v USA firmou Jetex. Motorek se skládal se z hliníkové spalovací komory, 
ocelového tryskového dna, několika těsnění a ocelové spony, která držela 
pohromadě sestavený motor a plnila funkci tlakové pojistky proti roztržení spalovací 
komory. Do spalovací komory se před startem vložila tableta TPH ( tuhá pohonná 
hmota)  a zápalnice. Sestavený motor byl vložen do držáku v modelu a po zapálení 
zápalnice koukající z trysky, a rozhoření TPH byl model vypuštěn – hozením rukou. 
Po dohoření motoru model letěl jako kluzák. Motor se dal opakovaně použít. 
Počátkem 70. let  byla výroba motorů řady „S“ zastavena. 
 

Souběžně se v letech 1960 až 1965 pracovalo v pardubické Synthesii pod 
vedením ing. Františka Rumlera na vývoji a uvedení na trh raketových motorků 
použitelných pro modely raket. Tyto první motory o ∅22mm měli plášť  z kartitu a 
TPH tvořil černý střelný prach. Na vývoji modelářských raketových motorů také 
pracovali v ZVS Dubnici nad Váhom. 
 

První soutěž raketomodelářského sportu v ČSSR se konala 17.11.1963 v Brně. Létalo se s modely poháněnými motorkem Synjet 
S2. První mistrovství ČSSR se konalo v Brně 9.-10.10.1965 v kategoriích streamer, padák, raketoplán a výška, na raketové motory Adast 
∅22mm ze ZVS Dubnica nad Váhom. 
 

V roce 1964 vychází nákladem 3000 výtisků kniha kolektivu autorů Rumler, Černý, Šaffek – ABC raketové 
modelářství (156 stran) . Jedná se o první knihu týkající se raketového modelářství vydanou u nás. Je zde popsána 
podrobně teorie letu rakety, Obsahuje popis modelu, základní technologie a plánky modelů. 
 

Roky 1965 až 1969 pak ještě poznamenalo stěhování RMK Praha z planetária napřed do Kostelní ulice a poté 
do Ovenecké ulice na Praze 7 a přečíslování klubu na 4007/ 703. Z.O. Svazarmu. Do RMK Praha přichází „Junior 
Team“ (V. Hadač, J. Táborský, F. Werner, J. Kroulík, J. Šebek, T. Sládek, P. Bareš,…)  V roce 1967 byl novým 
předsedou RMK Praha zvolen Jaroslav Diviš. Naopak události roku 1968 znamenaly odchod několika členů našeho 
klubu (R. Mrázek, J. Vaněček, T. Urban)  do emigrace. 
 

V roce 1966 byla v ZVS Dubnica nad Váhom zastavena výroba raketových motorů Adast ∅22mm a začíná výroba motorů ∅18mm 
s papírovým pláštěm. Ve dnech 28.- .29.5.1966 se v Dubnici n./ V. konal 1. ročník mezinárodní soutěže Dubnický Máj. Byla to první soutěž 
pod patronací CI AM-FAI , za účasti jejího předsedy a presidenta amerických raketových modelářů (NAR)  G.H. Stine, i představitelů 
tehdejších výrobců raketových motorků ESTES, CENTURI , ADAST, I GRA. Velkým překvapením soutěže byly výkony „neamerických“ 
(hlavně československých)  závodníků. V kategorii výška zvítězil Milan Jelínek, ale i makety Oty Šaffka byli vynikající úrovně. 
 

1966 -  RMK Praha začíná organizovat první předváděcí akce s raketovými modely. 
 

Ve Vrchlabí se konalo v roce 1967 poslední mistrovství ČSSR s motory o ∅22mm. Otakar Šaffek se stává novopečeným mistrem 
sportu. Na letišti Sazená byla v rámci MS volných modelů, naším klubem zorganizována předváděcí akce s netradičními modely, která je 
považována za 1. ročník „SHOW-Létáme pro Vás“, které bylo v dalších letech již organizováno na pražské Letenské pláni. 

Na Dubnickém Máji v roce 1968 se objevují laminátové raketové motory „KKD“ a „VV“ a členové RMK Praha pod autorským 
vedením F. Wernera uspořádali výstavu modelů v pražské Malostranské Besedě. 
 

5. až 7. 9. 1969 se ve Vrchlabí konalo 5. mistrovství ČSSR v raketovém modelářství. Létalo se dle tehdejších pravidel v kategoriích 
raketoplán, padák, streamer, makety 5Ns, 10Ns, 40Ns, 80Ns a bodovací maketa. Výprava z RMK Praha zde slavila obrovský úspěch.  
Junioři (J.Táborský, J.Šebek, V.Hadač)  2x 1.místo, 1x 2.místo, 3x 3.místo a senioři (O.Šaffek, K.Urban, P.Kynčl, F.Špaček)  3x 1.místo, 2x 
2.místo, 2x 3.místo. 
 

22.-24.9.1970 se mělo v Jugoslávii uskutečnit 1. mistrovství světa raketových modelů. Protože se přihlásila pouze družstva ČSSR, 
Jugoslávie, Polska, Bulharska, Rumunska a USA, pořadatelé MS odvolali a překlasifikovali soutěž na 6. mezinárodní mistrovství 
Jugoslávie. Čeští reprezentanti zde dosáhli významného úspěchu v kategorii maket. zvítězil O. Šaffek, K. Jeřábek obsadil 3.místo a na 5. 
místě se umístil T. I ndruch. Přišli jsme tak vlastně o 2 tituly mistrů světa. Tento úspěch doplnil ještě M. Jelínek 3. místem v kategorii 
raketoplánů. 
 

O tři týdny pozděj i 16.-18.10.1970 se ve Vyškově konalo 6. mistrovství raketových modelářů ČSSR, za účasti 57 nejlepších 
raketýrů z celé ČSSR. Soutěžilo se v sedmi kategoriích a raketýři z RMK Praha opět okupovali vítězné příčky. 
 

V roce 1970 byl předsedou klubu zvolen Láďa Milbauer, kterého o rok pozděj i vystřídal na dlouhých 18 let Karel Urban. 
 



 

           Historie „nejen“  RMK Praha 
1971 – 1980 

 
Rok 1971 byl zajímavý oslavami 20. let Svazarmu (pražští raketýři v jeho programu uspořádali letové ukázky raket na Letenské 

pláni v Praze) , na holešovickém výstavišti (POKJF)  je vystavena sovětská maketa 1:1 rakety VOSTOK, a mezinárodní soutěž Dubnický 
máj byla překřtěna na 1. EVROPSKÉ KRI TÉRI UM PRO MODELY RAKET a na Letenské pláni jsme uspořádali 5. ročník SHOW-Létáme pro 
Vás ( titul Showmana si odnesl P.Kynčl -  UFO) . 
 

Nejdůležitější událostí roku 1972 bylo 1. mistrovství světa FAI  pro raketové modely, 
konané v září v jugoslávském Vršaci. MS se účastnili zástupci 9 zemí. Československé 
barvy hájili O.Šaffek, K.Urban, J.Diviš, M.Straka, P.Kynčl a M.Jelínek. Výprava dopadla 
velmi úspěšně a reprezentanti obsadili dvě první a po jednom druhém, třetím a čtvrtém 
místě.  Výrazný byl úspěch v královské kategorii bodovacích maket.  

 
/ foto: stupně vítězů S7- první  O.Šaffek, druhý  K.Urban, třetí  H.Khun/  

 
 O.Šaffek „Otec raketového modelářství“ je zvolen předsedou SM podkomise CI AM 
FAI . (  předsedou zůstává do roku 1978, poté je ještě zvolen v roce 1996)  
 

27.10.1973 Bohuslav Křížek z Železného Brodu uskutečnil s raketou POSTI LI ON 
první let s raketovou poštou. 
 

Na jaře 1974 (po 7. ročnících bez jakéhokoli incidentu)  je podán návrh „Modelářskou radou Prahy“ na zrušení akce SHOW-Létáme 
pro Vás z preventivně-bezpečnostních důvodů. Návrh naštěstí nebyl přijat. 
 

V roce 1975 vychází nákladem 10000 výtisků kniha O. Šaffka – Raketové modelářství. Jedná se 
v podstatě o zmodernizovanou a rozšířenou (259 stran)  knihu předchozí, která obsahuje více 
podrobností a obrázků.   

 
O rok pozděj i se na trhu objevuje stavebnice rakety PARA.  V roce 1978 se koná 3. MS pro modely 

raket v Rumunsku, v roce 1979 schválilo UV Svazarmu raketové motory Delta-Mini, navržené 
v Pardubicích ing. Švejkou a ing. Kozerou a statistika UV Svazarmu říká, že v ČSSR je 1216 raketových 
modelářů. V roce 1980 se v americkém Lakehurstu koná 4. MS pro modely raket – bohužel bez účasti 
modelářů z ČSSR.  I ng. Jelínek zavádí výrobu raketových motorů FW o impulsu 10 a 20Ns s papírovou 
komorou. 

 
V letech 1975 až 1979 pořádá RMK 

Praha několik soutěží mistrovství ČSR a ČSSR 
na kladenském a vrchlabském letišti. Je 
vyroben obří 4,5m dlouhý model rakety Sojuz 
z polystyrenu pro propagační účely, Karel 
Urban vyrábí velkou sklápěcí rampu na velké 
polomakety, showmanem show v roce 1979 se 
stává J.Měřínský se Sputnikem 1.  
 
 

Počátkem roku 1980 byl odstartován Program ASTRA (Amatérská 
STavba RAket) , s cílem umožnit experimenty s raketami všem vážným 
zájemcům o raketovou techniku, zejména pak mládeži a studentům. Pozděj i, v 
roce 1986, byl smysl programu podrobně definován v programovém 
prohlášení. Také při RMK Praha vzniká „Skupina vědeckotechnického rozvoje“ 
tzv. „SVETR“. 

 
Od samého počátku byla navržena a používána k letovým experimentům jednostupňová raketa Astra 01. Vnější průměr rakety je 

45 mm, celková délka 1 m a celková startovní hmotnost podle typu použitého motoru se pohybovala od 350 do 850 gramů. Raketa byla 
testována s motory o celkovém impulsu 40, 80, 160 a 320 Ns, se kterými dosahovala dostupu asi 400, 700, 1200 a 2000 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ výkres : raketa Astra 01/                                                                                                                        / obrázek: logo sdružení/  

 
 
 
 



 

           Historie „nejen“  RMK Praha 
1981 – 1990 

 
 V roce 1981 probíhá v klubu přestavba interiéru. Nevhodně řešený prostor, který tvoří vlastně jediná veliká místnost, je rozdělen 
vestavbou na několik praktičtěj i využitelných částí. Nově tak vzniká vlastní klubová společenská místnost se sezením a barem a v horní 
části pracovní a skladové prostory. Celou přestavbu vymyslel, prosadil a vedl Karel Urban za vydatné pomoci Pepy Říhy i ostatních členů 
klubu. 
 
 K natáčení filmu „Fandy ó Fandy“ Karla Kachyni v roce 1982 přizval režisér kvůli natáčení scén 
s raketovými modely Karla Urbana a Tomáše Sládka. Ota Šaffek oslavil 50 let. Došlo ke zdražení 
raketových motorů až o 140% . Možná i z tohoto důvodu klesá počet raketových modelářů evidovaných UV 
Svazarmu na 646. Na šestnáctém Show-Létáme pro Vás zvítězil J. Měřínský s modelem Sputnik 3 a Karel 
Urban zde vypustil raketu ASTRA 01 s radiomajákem. 
 
 Další „Raketová pošta“ v listopadu 1983. Tentokráte raketou ASTRA - POSTI LI ON ! 

 
  

V roce 1984 uvedl J.Kroulík do provozu elektronický Stand pro měření raketových motorů 
s tenzometrickým snímačem, vyhodnocovací jednotkou a tiskárnou. V pražských Letňanech pořádáme první 
soutěž velkých polomaket, které se snaží napříč republikou popularizovat Karel Urban. Soutěže se účastnila 
početná skupina modelářů, převážně z RMK Praha. Začínají se organizovat pravidelné (1 až 2 ročně)  letové dny 
Astra.   Další ročník „Velkých polomaket“ se konal o rok pozděj i. 
 
 K 25. výročí letu prvního kosmonauta J. A. Gagarina, vzlétá 12. dubna 
1986 raketa ASTRA 21 s raketovou poštou. Raketa nesla 500 ks poštovních 
obálek s příležitostným razítkem. 
 

V rámci skupiny SVETR (Skupina VĚdecko Technického Rozvoje)  při RMK Praha, bylo 
uspořádáno 13 přednášek o raketové technice v prostorách školícího střediska svazarmu Praha 7.  

Mezi přednášejícími byli osobnosti jako Jiří Kroulík, Bedřich Růžička, Lubomír Lejček, Oldřich 
Švejka a Bohuslav Křížek. 
 
 U příležitosti 25 let raketového modelářství v ČSSR uspořádal RMK Praha v říjnu 1987 v prostorech Hvězdárny a planetária  
hlavního města Prahy v pražské Stromovce velkou výstavu „ČTVRTSTOLETÍ  ČESKOSLOVENSKÉHO RAKETOVÉHO MODELÁŘSTVÍ “ 
s celorepublikovým rozsahem, mapující uplynulých 25 let činnosti raketových modelářů v ČSSR.   

 
 V listopadu 1987 pak pořádá RMK Praha na Letenské pláni jubilejní 20. ročník SHOW-Létáme 
pro Vás. Titul „Showmanů“ si odvážejí šenováci Chalupa, I ndrech, Kocurek za perfektní předvedení 
třech létajících brokovnic, které ještě sestřelili tři „kachničky“ ( rozumějte modely rogalo) .  
 
 V roce 1988 jsme pořádali Mistrovství ČSSR raketových modelářů na letišti Sazená u Kralup nad 
Vltavou, a vítězem (Showmanem)  21. Show se stal Láďa Bartoň se třemi zápalkami. 
 

Rok 1989 byl v pravdě „přelomový“ ! V naší zemi došlo k zásadním historickým změnám, které 
ovlivnili vše. A tak se do činnosti klubu nutně promítly nastalé změny v naší společnosti. Mnozí členové 
se nemohli dále věnovat tomuto finančně a časově náročnému koníčku z důvodů změny zaměstnání 
nebo začali sami podnikat a stěží si našli volnou chvilku na modelařinu a aktivní účast na soutěžích. 
Také financování modelářské činnosti ze strany státu bylo omezeno téměř na minimum a mnozí 
reprezentanti si musí část nákladů hradit sami.  

 
K drastickému úbytku členské základny klubu se přidali i osobní ambice a tak došlo k další 

události – odštěpení části členů a vytvoření druhého pražského klubu raketových modelářů (MK 
Vydavatelství Naše Vojsko) . Nutno poznamenat, že tento druhý klub po roce 1996 zanikl a někteří jeho 
členové postupem času přešli zpět do našeho klubu. 



 

           Historie „nejen“  RMK Praha 
1991 – 2000 

 
  
 

Nicméně většina klubových aktivit dále pokračovala díky úsilí několika aktivních členů i v dalším období. Podařilo se organizovat 
SHOW v letech 1990 a 1991, účastnili jsme se předváděcí akce v rámci leteckého dne v Prostějově 1990, pokračovaly letové dny a 
ostatní aktivity programu ASTRA. 

 
Rok 1991 znamenal KONEC SVAZARMU. Přidali se restituce (dům ve kterém klub sídlel se vrátil majiteli a začal komerční nájemní 

vztah)   a tak jsme zahájili „boj o přežití klubu“. Začali jsme adaptací na „Model bazar – ASTROCENTRUM“ ve snaze doplnit rozpočet o 
potřebný existenční obnos. Přes veškeré útrapy se nám podařilo 27. října zorganizovat 24. ročník SHOW. Byl to první ročník, kdy si 
účastníci museli hradit cestovné i raketové motory. Tato skutečnost se projevila malou účastí modelářů. 
  
 Situace se stala zcela neudržitelnou o rok pozděj i. Ekonomický tlak způsobil LI KVI DACI  klubovny v Ovenecké ulici, kde klub sídlil 
23 let. Materiál a klubové vybavení se podařilo zachránit a uskladnit ve sklepích členů klubu a kamarádů. Členská základna se opět  
skokově zmenšila. Od této chvíle klub nemá vlastní prostory. 
 
 V letech 1993 až 1994 díky náklonnosti tehdejšího předsedy Aeroklubu Kralupy nad Vltavou (  náčelníka letiště Sazená )  započala 
stavba „klubové chaty“. Zde se uplatnil demontovaný a po sklepích uskladněný materiál z bývalé klubovny v Ovenecké ulici. Zužitkovali 
jsme i takové věci, jako polystyrenová tabla z výstavy v Planetáriu (posloužila jako tepelná izolace) . Část materiálu se musela zaplatit 
(betonová deska na které chata stojí)  a část sehnat svépomocí (  rozebráním palet na prkna )  a také se našli lidé, kteří nám nějaký ten 
materiál dali darem (  střešní krytina od Jirky Zapletala z Ml. Boleslavi ) . Stavba i následné úpravy však proběhli za zájmu a účasti pouze 
hrstky ze zbylých členů klubu (  K. Urban, J. Říha, P. Vysloužil )  plus občasně několika dalších hlavně rodinných pomocníků. 
 

 V následujících letech pak tato stavba sloužila jako zázemí při pořádání soutěží mistrovství České Republiky i světových pohárů 
v raketovém modelářství. 
 

V roce 1998 získává klub právní subjektivitu, dostává název „Raket Model Klub Praha“ s „papírovým“ sídlem v Plickově ulici na 
Praze 4 a předsedou klubu je zvolen Petr Vysloužil. Scházíme se v prostorech Tiskárny Tisk-Expres jejího spolumajitele J.Říhy. Soutěžní 
modelářská činnost členů klubu prakticky ustala, někteří působili jako rozhodčí, j iní sympatizovali a příležitostně pomáhali například při 
organizování 1 až 2 pohárových soutěží ročně, které se snažil „udržet“    J. Říha.  
 

 
 
Od roku 1999 

vychází sešity „Raketové 
modelářství“ J. Říhy. 
Jedná se o aktualizované 
publikace, vycházející 
z dříve vydané literatury. 
Bohužel ze sedmi 
plánovaných svazků 
stačili vyjít pouze 4.  
 
 
 
 
 

V roce 2000 se členové RMK Praha jako součást organizačního teamu zúčastnili MS Liptovský Mikuláš, při měření raketových 
motorů a  přejímce modelů. Organizační výbor pod vedením J.Říhy začíná připravovat MS 2002 na Sazené. 
 



 

           Historie „nejen“  RMK Praha 
2001 – 2010 

 
 V letech 2001 a 2002 pokračovalo snažení o důstojné uspořádání MS 2002 na Sazené. Přes finanční i materiální těžkosti a zásadně 
ohroženo povodněmi, které v srpnu postihly celou zemi se mistrovství podařilo řádně a se ctí uspořádat. Je však nutno zdůraznit, že bez 
podpory armády ČR a bez zavilosti J. Říhy, by se asi nekonalo. 
 

 
 V následujících letech pak RMK Praha díky aktivitě J.Říhy pořádá několik soutěží seriálu mistrovství ČR, a světové poháry na 
letištích Sazená, Točná a Roudnice nad Labem. J.Říha také pořádána letišti Sazená, za pomoci E.Halamové, několik ročníků 
„modelářských prázdninových táborů“. 
 
 Shoda náhod a „rozvíjející se“ internetová komunikace zapříčinila v roce 2004 
nakontaktování s pomocí českého emigranta J.Trnky na švýcarské raketýry. Tak se 
stalo, že v září vyrazila do švýcarského městečka „Neuchatel“  skupina „pozorovatelů“ 
(  tedy českých raketýrů )  včetně členů RMK Praha na 5.ročník akce „ALRS“ určené 
převážně pro velké modely raket. Lahůdkou se stal start makety rakety Ariane 44 LP, 
délky 4,5m a o startovní hmotnosti 85kg,  poháněné motory o celkovém impulsu 
13220 Ns. 

 
 
 Tento „výlet“ měl však v našich řadách nedozírné pozitivní následky. Došlo ke 
zmobilizování raketýrské chutě i u některých již dávno modelářsky vyhaslých členů 
klubu a také k motivaci několika dalších. Postavili jsme několik větších modelů 
převážně poháněné dostupnými, levnými, certifikovanými motory ROS-40 a v září 
roku 2005 jsme s nimi uspořádali první „Setkání příznivců velkých raket“ na letišti 
Ploukonice-Všeň. Ze Švýcarska za námi přijel i J.Trnka se svoji  raketou. Akce i díky 
nádhernému počasí dopadla na výbornou a tak bylo o našich dalších aktivitách na poli 
raketového modelářství rozhodnuto. 
 

 
 Od roku 2006 pořádáme pravidelně koncem září „Setkání příznivců velkých raket“ na letišti Koprník u Mnichova Hradiště. Snaha o 
stavbu velkých modelů raket s sebou přinesla i technický problém v podobě pohonu těchto velkých a tím pádem i těžkých modelů. 
Podařilo se oživit program ASTRA, alespoň co se vývoje raketových motorů týče a začali jsme i pošilhávat po výkonných „High-Power“ a 
spolehlivých motorech Aerotech, pro jejichž použití je ale nutná certifikace a členství v mezinárodní organizaci „TRI POLI “. 
 
 Roku 2009 dva členové RMK Praha vyrobili potřebné modely, nastudovali pravidla a vyrazili v doprovodu dalších čtyř kolegů do 
Švýcarského Neuchatelu, tentokráte už jako účastníci. Povedlo se na výbornou a po parádních startech a složení písemných zkoušek 
jsme obdrželi certifikaci Level-2, opravňující k nákupu a používání raketových motorů do celkového impulsu 2560 Ns a některé další 
aktivity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Po dlouhodobých neshodách s vedením aeroklubu Kralupy n./  Vltavou zapříčiněných stále se více prosazujícím komerčním 
pohledem na věc a završeným i „ekonomickým“ přispěním J.Říhy, definitivně přicházíme o „klubovou chatu“ na letišti Sazená.  



 

           Historie „nejen“  RMK Praha 
„SOUČASNOST“ 

 
 

V současné době se členové RMK Praha převážně věnují rekreačnímu modelářskému sportu – tedy stavbě modelů a létání 
s velkými modely raket, organizování mezinárodních modelářských setkání s velkými modely raket a účastenství na obdobných akcích 
v zahraničí ( zejména ve Švýcarsku a SRN) . Dále se kromě toho věnují i práci rozhodčích na soutěžích a vytváří návrhy pravidel 
k začlenění velkých modelů raket do sportovního řádu Svazu modelářů ČR. 

 
Dne 3. Listopadu 2012 se v Krupce (oslavu zorganizoval RMK Krupka)  konala velká oslava výročí 50 let raketového modelářství 

v České Republice (ČSSR) , také se slavilo i 50.výročí zařazení raketových modelářů do mezinárodní organizace FAI  a 40. výročí vzniku 
RMK Krupka. Vydařené a skvěle zorganizované akce se zúčastnilo cca 100 hostů-modelářů ze všech koutů ČR, dále byli přítomni i 
modeláři ze Slovenska a SRN.  K této akci přispěli i K.Urban a P.Vysloužil připravením fotografií a presentačních materiálů, dovozem 
velkých modelů a historických raketových motorů pro zřízení příležitostné výstavky. Oslava byla neopakovatelnou příležitostí k setkání 
raketových modelářů všech věkových kategorií (od zakladatelů v důchodovém věku po žáky  školou povinné) . Je velkou škodou, že se jí 
nemohli z různých (ale hlavně zdravotních)  důvodů někteří kolegové zúčastnit, což bohužel platilo i pro „hvězdu největší“, zakladatele a 
„otce“ raketového modelářství a člena našeho klubu – Otakara Šaffka. Za vzornou reprezentaci od roku 1972 do roku 2012 obdrželo 18 
mistrů světa zlatou pamětní medaili.   

 

  Pohled do „sálu“ RMK Krupka                          Ocenění nejlepších reprezentantů                       Přítomní členové RMK Praha 
 

 
 

Na závěr bylo přijato do „Síně slávy raketového modelářství v ČR“ pět raketových modelářů  ( z toho 3 z RMK Praha) .  
 
 

Otakar Šaffek (80 let)   -  1. mistr světa v roce 
1972, dlouholetý prezident raketových modelářů ve 
světě. 
 

Bohumil Pazour (81let)     -  zakladatel 
československého raketového modelářství, pracoval 
dlouhá léta s dětmi, jako mezinárodní rozhodčí, 
dodnes se účastní raketových soutěží jako rozhodčí.  
 

Karel Urban (65 let)          -  mistr světa, 
dlouholetý předseda RMK Praha a hlavní 
organizátor velké modelářské SHOW v Praze na 
Letné za Československa.  
 

Jiří Táborský (60let)       -  9x mistr světa, 
reprezentoval Československo i Českou republiku a 
získal 42 medailí z MS a ME (  nejvíc ze všech 
reprezentantů) , po skončení závodní činnosti 
pracoval jako rozhodčí a výrobce motorů.  
 

Bedřich Pavka(51let)     -  5x mistr světa, 5x 
mistr Evropy, 39 medailí z MS a ME (  2. největší 
počet) , vedoucí kroužku mládeže, mezinárodní 
rozhodčí, trenér české reprezentace, nynější 
prezident KRaM ČR. 

               Zleva : Bedřich Pavka, Jiří Táborský, Karel Urban, Pohumil Pazour 
 
 


