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U-m odel SATELLITE P. S traňáka z H ronova p ri Banskej By
s tr ic i má ro zp ě tí 900 m m  a s m oto re m  Jena 2,5 lé tá  celou ak ro 
batickou sestavu

M is tr  sportu  V. Kubeš ze Sez. Ú s tí si „ v y d ře l"  3. m ísto  
na m is tro vs tv í rep ub liky  v kat. B2 jen o vlas před brněn
ským Čerešňákem

Model holandské obchodní lod i FLU ETA města 
H o o rn  z roku 1660 postavil podle polského plánu 
Jan Rajman z Holýšova. Stavba mu trv a la  jeden 
rok

Polom akety h is to rických au tom ob ilů  zhotovuje  J. Láska z Kostelce n. O r l.  
zcela am atérsky. Předlohou jsou mu m odely M atchbox, jež zvětšuje. S T U T Z  
z r. 1916 má ro zm ě ry  250x 110X 125 m m

Věrně m odelová ne lé ta jíc í 
S p itfire  (Μ  1 : 13,5) je prací 
Z . Kruckého z Prahy. M odel 
má plně vybavenou kabinu, 
pracnost je asi 150 h. N a  k ř í 
d le je  táž  p lastiková m aketa 
zn. A u ro ra  (Μ  1 : 72)



Reprezentačné družstvo ČSSR na súťaži INTER AERO ’70« ZTava: Gábriš, Ferlica, Škrabálek; 
vedúci Vlček a Fill

Dobrá
propagácia

československého
modelárstva

Napísal J. GÁBRIŠ z. m. š.

N a závě r športove j sezóny 1970 absolvova
l i  ešte československí m ode lá ři reprezentovaní 
sú ťa ž iac im i Z vázu  m odelárov Slovenska dve 
m edzinárodné súťaže v ka tegóriach  upútaných  
modelov.

IN T E R  A E R O
70

Rumunský modelář Ch. Csoma, víťaz maj- 
strovstiev Rumunska v kategorii combat. Mo
del: rozpätie 650 mm , váha 500 g, m otor Tai- 
fun-Orkan 2,5 cm 3, vrtufo 180/120 Graupner

Táto medzinárodná súťaž sa uskutočnila 
v dňoch 9.— 11. októbra na pekne vybu- 
dovanej modelárskej dråhe s depami a 
dielňami v Bukurešti.

Naše družstvo: vedúci Ladislav Vlček, 
v kategorii akrobatických  m odelov 
startovali pisatel týchto riadkov a inž. Ján 
Škrabálek, v m aketách  obhajoval farby 
ČSSR Rastislav Ferlica so svojím AERO 45 
a v rýchlostných m odeloch startoval 
Jozef Fill -  nováčik „rýchlikár". Okrem 
týchto kategorií prebehlo súčasne aj ná
rodně majstrovstvo Rumunska v kategó
riach te a m  racing, rýchlostných m o
delov do 5 a 10 cm3 ako aj kategorie 
co m b at. Škoda, že sa medzinárodnej sú
ťaže nezúčastnili reprezentanti dalších štá- 
tov i ked poriadatelia prísíub mali.

Naši reprezentanti odviedli dobrý kus 
práce, ked v akrobacii a v maketách vý
razné zvíťazili a výsledok v kategorii rých
lostných modelov rozhodne nezodpovedá 
snahe, ktorá byla vynaložená. Najviac po
zornosti medzi rumunskými modelármi ako 
aj obecenstvom budila Ferlicova maketa. 
Rastislavovi sa už konečne podařilo „skro- 
t iť “  svoj model a tak nielen pre Rumunov, 
ale aj pre nás bolo požitkom sledovat lety 
tejto výbornej makety.

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ

A krobatické  m odely: 1. Jozef Gábriš 
z. m. š., ČSSR 2591; 2. inž. Ján Škrabálek, 

(POKRAČOVANÍ NA STR. 2)

modelář
V Y C H Á Z Í  
MĚSÍČNÉ

X X I I - l e d e n

COII EP)KAHH E Hbie copeBHOBa
HHH b  PyMbiHHH η  EojirapHH 1970 r .  1-3  ·  Ha
nepBoň crpamme o6jio>kkh 1 ·  PA K ETEI:
KpyriHbie paKeTonjiaHbí 4-5  · Ceo^Ka h 3 -
BeCTHH H3 COpeBHOBaHHH 5 · HoBblH ABHra-
Tejib m na MVVS 1,5 D 6 ·  P /y n P A B JlE -
HH E: HeTbipexKOMaHjjHan annapaTypa pagHO- 
ynpaBJíeHHH W-43 (nacTb 2) 7-8 ·  BejiHKHe
copeBHOBaHHH Ha cKJione y Tenna (ΦΡΓ) 9 ·
KoHcyjibTauHH no p/ynpaBJíeHHio 9 · CAMO-
JIETEI: KoMHaTHan Monenb „Padesátník”  c 6y- 
Ma>KHon o ó h ih bk o h  10-12 · MarHHToynpaB-
jineMbiH njiaHep Μεφκστο 13 · 3 ju ih iic o h a  -
T a iL w e p H a H  M O ^ e J ib  -  n o S e A H T e j ib H H iia  H e iv m H O H a T a  
MCCP 1970 r. 12-13 ·  ycnemHan 6e3XBOCTKa
BW-5 14-15 ·  xVÍOAejra -  κ ο π η η  c pe3HHOBbiM
ABiiraTejieM AVIA BH-11 a PIONNIER 15-19 
• OSbHBJíeHHH 19, 32 · Coo6meHHH M3 mo-

AejibHbix KJiyöoB 20, 21 ·  CnopTHBHoe B o c n p e -
CeHbe 21 · AMepHKaHCKHH TpeHHpOBOMHblÖ
ca.MOJieT RYANS-T 22-23 · ABTOMOEH-
J I H : Chapparrial 2 J -  aMepHKaHCKHH γο η ο ηη βιη  
aBTOMoÖHJib 24-25 · UeMnHOHaT niKOJibHHKOB
b  HCCP 24, 26 ·  OrpoGocKonHHecKHH Taxo-
Μετρ 26 ·  CyjXA: OnepKH no hctophh napyc-
HHK03 27 · Γ OJIJiaHAHHCKHH πορτοΒΟΗ 6yn-
CHp · 28-29 ·  HeMnHOHaT cynoMOflejiHCTOB
UCCP 1970 r. 29 · )KEJIE3HbIE βΟ ΡΟ ΓΗ :
MoaejiH neň3a>KeH H3 neHonjiacra 30-31 ·
flHOAHan K o n e n  MacnrraOa HO 31

International competitions 
1  1  °  of model airplanes in Rou-

mania and Bulgaria in 1970 1-3 · On the cover
1 · MODEL ROCKETS: Big booster-gliders
4-5 · Informations about contests 5 ·  New
motor MVVS 1,5 D 6 ·  RADIO CONTROL: 
W-43 -  a four channel RC equipment (part 2) 7-8 
• Giant slope soaring competition at Teck near 

Kirchheim 9 · RC consultation 9 · MODEL 
AIRPLANES: Penny-plane -  an indoor paper- 
covered model 10-12 · Mephisto -  a sailplane
with magnet steering 13 · Elipsoid -  a victorious 
F/F model of ČSSR Nats in 1970 12-13 · BW-5
-  a successful tailless airplane 14-15 ·  Rubber-^
powered scale models: AVIA BH 11 and P IO N " 
NIER 15-19 ·  Advertisements 19, 32 _ ·
News from model clubs 20-21 ·  Sporting
Sunday 21 · RYAN S-T -  an American training
airplane 22-23 ·  MODEL CARS: Chaparral 2J
-  an American racing car 24-25 · ČSSR Nats
for pupils 24-26 · Measuring o f  revolutions by
the stroboscopic disc 26 ·  M ODEL BOATS:
History of sailing vessels 27 · A Dutch port tug 
28-29 ·  ČSSR Nats of boat modellers in 1970
29 · MODEL RAILWAYS: Model sceneries
made from styrofoam 30-31 · Diode rail for
HO scale 31

INHALT Internationale Flugmodell-
wettbewerbe in Rumänien und 

Bulgarien (1970) 1-3 ·  Zum Titelbild 1 ·
RAKETEN: Grosse „boost-glider”  4-5 ·  Sport- 
nachrichten5 · Neuer Dieselmotor MVVS l,5D 
6 · FERNSTEUERUNG: Vierkanalanlage
W-43 (2. Teil) 7-8 ·  Riesenwettbewerb am
Teck bei Kirchheim 9 · RC Beratungsecke 9 · 
FLUGZEUGE: Saalflugmodell „Padesátník”
(Penny-plane) 10-12 · Magnetgesteuertes
Segelflugmodell Mephisto 13 ·  Motormodell
Elipsoid -  Sieger der tschechoslovakischen Meister- 
schaft 1970 12-13 ·  Erfolgreiches deutsches
Nurflugelmodell BW-5 14-15 ·  Vorbildge-
treue Gummimotormodelle: AVIA BH 11 und 
PIONNIER 15-19 · Insertion 19, 32 ·
Klubnachrichten 20-21 ·  Sportlicher Sonntag
21 ·  Amerikanisches Shulflugzeug Ryan S-T
22-23 · AUTOMOBILE: Rennwagen wCha-
parral 2J 24-25 · Meisterschaft der ČSSR
(1970) fur junge Automodellbauer 24-25 ·
Drehzahlenmesser selbstgefertigt 26 ·  SCHIF-
FE: Aus der Segelschiffsgeschichte (Forts.) 27 ·
Ein holländischer Hafenschlepper 28-29 ·
Tschechoslovakische Schiffsmodellmeisterschaften 
(1970) 29 · EISENBAHN: Gleisanlage-Bauten
aus Schaumplastik 30-31
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ČSSR 2414; 3. G. Csoma, Rumunsko 2334 
bodov.

M akety: 1. Rastislav Ferlica, ČSSR 
(Aero 45) 987; 2. J. Mirvald, Rumunsko 
(Tomahawk P-40) 539; 3. C. Ariton, Ru
munsko (IAR-813) 526 bodov.

R ychlostně do 2,5 cm 3: 1. A. Csoma, 
Rumunsko 200; 2. Štefan Purice, Rumun
sko 195; 3. Elvira Purice, Rumunsko 187 
km/h; -  9. Jozef Fill, ČSSR 124 km/h

MAJSTROVSTVO RUMUNSKA

T eam  racing: 1. N. Misaroš -  A. Nagy 
10 min. 27 sek. (5Ό2"); 2. G. Dan -  M. 
Lefter, 11 min. 39 sek. (5’33” ); 3. R. Silex 
-  Haberpursch 15 min. (6Ό9” ).

R ychlostně 5 cm 3: 1. Štefan Purice, 
200 km/h

R ychlostně 10 cm 3: 1. C. Dan, 188 km/h
C om bat: Ch. Csoma

M aketa Biicker Jungmeister rumunského 
m odelára Ion Constantinescu z Bukurešti. 
Rozpátie 1450 mm , váha 1800 g, m otor Super 
Tigre 5 cm 3, vrtula 260/120, Μ 1 : 5

POHÁR SOFIE
bol medzinárodnou súťažou družstiev, kto- 
rá sa previedla v dňoch 19.— 20. októbra

M aketa amerického dvojplošníka Sketchpage rumunského m odelára z klubu Grivita Rosie z  Bu
kurešti. R ozpátie 1000 mm , váha 750 g, m otor Super Tigre G 15, vrtula 230/100

v priestoroch modelářského areálu v hlav- 
nom meste Bulharska.

Naše družstvo obsadilo všetky kategorie. 
Pod vedením Michala Hlubockého sa zú
častnili Bohumír Feigl a Ondřej Henkrich 
v kategorii te a m  racing, Jozef Čollák 
v kategorii com bat, Jozef Fill s rýchlost- 
ným  m odelom  a pisater článku v ak ro 
batech . Ďalej startovali reprezentačně 
družstvá Bulharska I. a II. a Rumunska.

Po přílete do Sofie najváčšie prekvape- 
nie nám připravilo počasie. U nás sme vy
chutnávali ešte posledně dni „babského 
leta“  a v tom čase v Sofii vydatné sněžilo. 
Za dva dni napadlo 15— 20 cm sněhu a 
s obavami sme očakávali dni nastávajúcich 
bojov. Poriadatelia nás ubezpečovali, že 
bude všetko v poriadku, že sneh v Sofii 
v tom to čase nepamatujú už desiatky rokov, 
no nám to  predsa nedalo kludne spať. Na- 
koniec prognózy poriadateíov vyšli do 
písmena, sneh sa za jeden deň stratil.

Pondelok ráno zahajujú „rýchliky". Náš 
Jozef Fill stačil za t r i  dni -  po příchode do
mov z Rumunska -  previesť niektoré změ
ny na svojom modeli a tak prvým štartom 
dosiahol rychlost 169 km/hod. Výsledok 
však nesplňa jeho, ani naše očakávania. La
děný výfuk na motore MVVS G-7 nechcel 
naskočit. Reprezentant Rumunska Štefan 
Purice zaletel prvým štartom 195 km/hod 
a ked viděl výsledky ostatných pretekárov, 
do konca súťaže už neštartoval. Problémy

mali aj reprezentanti Bulharska Ivan Va
silev a Sedev Dončev. Ani im výfuky nie a 
nie naskočit. Druhé štarty rýchlostných 
modelov nepriniesli žiadny zvrat. V tretorn 
kole nám ide o to, aby sme udržali druhé 
miesto Jozefa. Letí ako prvý a dosahuje

Maketa IAR 813 (Μ 1 : 10), ktorú podlá líst- 
kovnice L+K postavil rumunský m odelář Ari- 
ton Casian z Bukurešti. Rozpátie 1000 mm , 
dlžka 900 mm , m otor IOR 2,5 cm 3 (licencia  
W ebra), vrtula 220/120, váha 450 g

Reprezentačně družstvo ČSSR na súťaži Pohár Sofie. Zlava: Hlubocký, Čoiák, Henkrich; Gábriš, 
Fill, Feigl ZDENĚK VÁLEK:

K dyž jsem před 15 měsíci uveřejnil 
článek „Učitel o školním kroužku", domní
val jsem se bláhcvě, že se najde něco lidi 
ochotných přispět svojí hřivnou mladým 
začínajícím modelářům i jejich vedoucím. 
Nenašlo se lidí, ni hřiven, neobjevil se ani 
jeden model. Jediné uši, jež neoslyšely mé 
volání na poušti, patří šéfredaktorovi Mo
deláře. I  pravil „Ano, někdo nám zakopal 
voříška!“ a poslední iluze o společné práci 
pro děti roznesl po smetišti nesplněných 
snů chechtající se pták lyska.

Těžká čepice smutku pokryla moji hlavu, 
deformovala uši, chýlila ramena . . .  Chá
pal jsem nedostatek času, peněz, materiálu, 
inspirací v době bublající závažnějšími 
problémy. Nechápu však pohodlnost, lenost 
a plané „camrání“ o chybách a potížích.

Není tomu tak dávno, co jsem se sám 
pachtil za body ze soutěží, za lepší příč
kou v žebříčku, za tričkem reprezentanta, 
krásné ženy v to nepočítaje. Shovívavě 
jsem se usmíval modelům, které stvořil ne
únavný Jarda Fara z  Ďáblic, Čížkovic 
,,laťákům“ a všem těm jednoduchým „prko
tinám"'. Já jsem prostě „dospěl" dál. Káral
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rovnaký výsledok ako v prvom starte. Ča- 
káme výsledky bulharských reprezentan- 
tov, z ktorých sa nakoniec Ivanovi Vasile- 
vovi z družstva Bulharska I. podařilo zale- 
tieť rýchlosť 174 km/hod a tým odsunúť 
nášho Filla na 3. miesto. V te jto kategorii 
Elvira Purice z Rumunska dosiahla mimo 
súťaž rýchlosť 189 km/hod.

Poobede „kreslia" ak ro b a ti. Družstvo 
Bulharska II nemá v te jto  kategorii zastú- 
penie a tak súťaž troch akrobatov mala 
vermi rýchly spád. V družstve Bulharska I. 
startoval veimi nádejný reprezentant Angel 
Jankov, známy z Europských k rité rií a maj- 
strovstiev světa a za Rumunsko startoval 
niekofkonásobný majster Rumunska G. Cra- 
jovianu.

Utorok ráno usilovné trénujú team o v é  
m odely. Naša dvojica Henkrich -  Feigl po- 
kúša sa vykúzliť z motorov MVVS TRS viac 
kol, no márne. V rozlietavacích štartoch 
najlepšieho výsledku dosahuje dvojica Bul
harska I. Georgiev -  Rosev časom 4 min. 
53 sek., druhý najlepší čas dosiahli opáť

Zaujímavé a účelne riešené m otorové lözko  
modelu IAR 813

Druhé m iesto v akrobatoch v Rumunsku obsadil ing. Škrabálek so Super Masterom

Bulhaři z II. družstva a naša dvojica má tře tí 
najlepší čas 6 min. Reprezentanti Rumunska 
dofinále nepostupujú. Vo finále bolo všetko 
v poriadku. Rýchlosť modelov všetkých 
troch finalistov bola přibližné rovnaká. 
Naša dvojica však poměrně vela stratila 
častými medzipristátiami, pretože na jedno 
naplnenie leteli 19— 20 kol. Víťazstvo si 
po zásluhe odviezli reprezentanti Bulhar
ska I. časom 9 min. 46 sek.

Po obedňajšej prestávke nastupujú „bo
jovníci" s modelmi com bat. Očakávame 
zaujímavé boje hlavně s bulharskými mo- 
delármi, pretože ich už poznáme z medzi- 
národnej súťaže v Charkove a tiež z vla- 
ňajšieho spoločného súperenia. Náš Jozef 
Čollák mal po prvý raz možnosť strihať 
pásky na medzinárodnej súťaži. A že to 
zvládol skutočne na výbornú, svědčí o tom 
skutočnosť, že všetkých svojich súperov 
s veíkým prehTadom „ostřihal" a získal 
dalšie prvenstvo pre naše farby.

U m iestnen ie  d ružstiev : 1. Bulharsko I. 
7; 2. ČSSR 8; 3. Rumunsko 12; 4. Bulharsko 
II. 13 bodov.

R ýchlostné m odely do 2,5 cm 3: 1. Š. 
Purice, Rumunsko 195; 2. I. Vasilev, Bul-

,,Rýchlik“ Jozefa Filla, ktorému se napriek 
velkej snahe nedařilo

harsko I. 174; 3. J. Fill, ČSSR 169; 4. S. 
Dončev, Bulharsko II. 159 km/hod.

A k roba tické  m odely: 1. J. Gábriš z. 
m. š., ČSSR 2359; 2. A. Jankov, Bulharsko 
I 1981; 3. G. Crajovianu, Rumunsko 1873 
bodov.

C om bat: 1. J. Čollák, ČSSR 713; 2. P. 
Malinov, Bulharsko I. 681; 3. Z. Karmfilov, 
Bulharsko II. 95; 4. I. Šterban, Rumunsko 
6 bodov.

jsem v duchu redakci Modelář za to, že mi 
nepřináší nic nového, dokonalejšího.

Stal jsem se učitelem. Doslovně. Pocho
pitelně jsem z  nepochopitelných důvodů 
chtěl vést na škole i modelářský kroužek. 
Zjištění, že moje závodní modely nejsou 
klukům ani na draka, na sebe ale nenechalo 
čekat. Nezbylo, že sáhnout právě po oněch 
„prkotinách^. A  najednou jich bylo málo 
a všechny ani nevyhovovaly mým předsta
vám, vkusu a potřebě. Musel jsem sám 
začít pro kluky vymýšlet.

Určitě nejsem sám, kdo se potýkal s po
dobnými problémy a mnohé z  toho, k čemu 
jsem se pídil, už vymyslel někdo přede 
mnou. A le o tom jsem nevěděl, stejně jako 
o tom nebudou vědět ti, co se dají do práce 
s dětmi. Domnívám se, že je to trestuhodná 
hloupost -  jestli to totiž myslíme s mladými 
modeláři vážně.

Podle mého názoru se i  v modelářství 
často zaměňují pojmy. Jsme přece dobří, 
máme řadu mezinárodních úspěchů! Ano,

ve sportu, kde se uplatňuje individuální 
zdatnost a zkušenosti špičkových modelářů. 
Jejich příprava je pravidelně a dobře orga
nizována, dostává se jim podpory, oni 
splácejí výkony a cennými mezinárodními 
úspěchy. Jenže organizace modelářské čin
nosti má také druhou oblast, mnohem roz
sáhlejší, pracnější a nevděčnější, kde se 
výsledky nedají zdaleka tak dobře vyhod
notit. Je to modelářská činnost dětí -  za
čátečníků a její materiální zajištění. Je ve- 
řejným tajemstvím3 ze situace na tomto 
rozsahem největším úseku je neutěšená.

Máme -  zdá se mi -  už takový zvyk, 
že neděláme nic, nejsme-li k tomu přímo 
vybídnuti. Jenže kdo vybídne k tomu, aby
chom se starali o modeláře, co by měli 
pokračovat po nás? Kdo ,,nahoře“ řekl 
kdysi Pepíkovi Urbanovi v K . Varech, 
Silvovi Šíblovi v Brně, Frantovi Starému 
ve Vysokém M ýtě a dalším „Kluci dělejte 
sakra něco pro ty mladý ?!“ Jejich prací 
se ale přece jenom poněkud rozšířil chudý

sortiment na pultech. Stejně tak nikdo 
„shora“ nenařizuje redakci Modelář, že má 
také vydávat plánky a jaké.

Nejsem sám už před penzí -  je mi pěta
dvacet -  a jako závodníka mě tohle všechno 
také nezajímalo. Došlo mi to teprve tehdy, 
když jsem zapadl mezi chlapce v kroužku.

Chci se vrátit na půdu, na kterou jsem 
vstoupil -  to je náš časopis. Může jistě 
účinně pomáhat na tom málo zoraném poli 
modelářské práce mladých. Je ale otázka, 
kde to stále všechno brát. Jednoduché by 
bylo třeba „krást“ v zahraničních časopi
sech, to ale není zvykem redakce (ač je  
mnoho cizích příkladů opačných). Vlastní 
konstrukce? To chce čas a spolupracovníky. 
A t problém načnete z  kteréhokoli konce, 
vždy vám vyjde: je nutně zapotřebí lidí, 
které zajímá také budoucnost modelářské 
činnosti. L idí -  modelářských -  jejichž 
zájem se nespotřebuje výlučně na mode
lářský sport, kterým není jedno, co je v pro
dejnách (když já  ,,vyfasuju“), co se chystá 
v pláncích, co by mohlo vyjít v Modeláři. 
Zkrátka lidí, kterým „něco chybí“.

Neboť kdo myslíte, že nám pomůže? Bla
ničtí rytíři kvůli modelářům sotva vy
jedou . . .
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R aketoplán O. Šaffka na  7 m otorů  ADAST 10-1, 2-4. D etail instalováni palníků
Palníky jsou instalovány na  stojánku, který je zalepen 
do podpěrné trubky

Pravidla F A I rozdělují raketoplány do pěti tříd, avšak u nás se dosud létala hlavně 
třída do 5 Ns. V  poslední době, když se objevily motory 2,5 Ns, rozšířila se i  tato třída. 
V ostatních třech -  do 10, 40 a 80 Ns -  se zatím soutěží pouze ojediněle. Je to škoda, pro
tože raketoplány s motory 40 a 80 Ns jednak již  unesou radiové řízeni, jednak je s nimi 
celkově pěkné „polétdní“. Zájemci o tuto kategorii jistě uvítají několik zkušeností a rad 
O. ŠAFFK A, který u nás začal jako první s velkými raketoplány úspěšně létat.

TŘÍDA do 10 Ns se rozměrově neliší 
od třídy do 5 Ns. Můžete si však dovolit 
poněkud větší rozpětí -  až 400 mm. 
Pokud budete chtít použít model, s kterým 
jste létali ve třídě do 5 Ns, bude pravdě-

R aketoplán M ilana S traky z RMK P ra h a  p ro  soutěže ve tř íd ě  do S ta rt raketoplánu O. Šaffka
80 Ns
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podobně nutné jej poněkud „natáhnout*1 
výškovkou. V každém případě používejte 
determalizátor. U této třídy není totiž 
problém dosáhnout slušného výkonu, ale 
spíše model nalézt. Modely malých roz
měrů sice dosahují značných výšek, 
časoměřiči je však brzy ztrácejí z dohledu.

TŘÍDA do 40 Ns vyžaduje již združení 
několika motorů. Nabízí se řešení s odha- 
zovacím kontejnerem, čímž se pro klouza
vý let zmenší čelní odpor modelu. Přesto 
však se zatím většinou používá pevného 
kontejneru a jednotlivě odhazovaných mo
torů. Zde je nutné použít pyrotechnických 
„šlehových** palníků pro současný zážeh 
více motorů. U vícemotorových modelů 
zalétáváme vždy postupně nejdříve na 
jeden motor. V zásadě by měl raketoplán 
na jeden motor letět do velkého přemetu 
nebo ve stoupavé spirále. Na více motorů 
se pak motorový let upravuje do kolmého 
stoupání nebo do strmé spirály. Determa
lizátor je bezpodmínečně nutný.

Konstrukčně je potřeba dbát zejména 
na dostatečnou pevnost. Rozpětí křídla je 
vhodné od 350 do 600 mm při štíhlosti asi 
4 až 6. Plocha výškovky by měla tvořit asi 
30 až 40 % plochy křídla. Délka trupu při 
zachování nutné plošné délky vyjde vždy 
větší než je rozpětí křídla. Konstrukční 
způsob stavby křídla a ocasních ploch je 
možný jen při zachování dostatečné tu
hosti.

TŘÍDA do 80 Ns není zatím vhodná 
pro naše podmínky především z ekono
mických důvodů. Jeden start „osmdesát- 
ky“ vyjde totiž při současné ceně motorů 
a palníků na 50 Kčs.

Rozpětí u těchto modelů může být až 
1000 mm při štíhlosti přibližně 5 až 7. Pro 
konstrukci platí stejné zásady, jako u pře
dešlé třídy. Dbáme však především na 
pevnost a tuhost celé konstrukce. Třída 
do 80 Ns je již váhově dostupná i pro 
instalaci RC soupravy.

Odpalování velkých raketoplánů je 
velmi obtížné. S jednoduchou tyčovou 
rampou zde nevystačíme. Je nutné zajistit 
vedení modelu po rampě a proti otáčení 
vlivem případného větru. Zatím se nejlépe 
osvědčilo použít dvou tyček, kterými je 
vedeno křídlo. Délka rampy pro raketoplá
ny 40 až 80 Ns musí být nejméně 1500 
mm. Pro současný zážeh více motorů je 
zapotřebí zhotovit stojánek pro palníky.

0 CENU ÄDÄM0VSKYCH STROJÍREN
nazvaly svoji loňskou veřejnou soutěž 
Ra-Č-22 pořádající raketové kluby Ada
mov a Blansko. Za příznivého počasí a na 
velmi dobrém terénu na letišti Aeroklubu 
Brno bylo dosaženo dobrých výsledků, 
zejména v kategorii padák: šest limitů 
I. VT a čtyři II. VT bez jediného ulétnutí 
modelu. V raketoplánech byly příčinou 
slabších výsledků hlavně havárie slabě 
dimensovaných modelů. Již tradičně 
navštívilo soutěž družstvo mladých slo
venských modelářů z klubu Pezinok, 
vedené J. Jančaríkem. Létalo se 30. října, 
s raketami naposledy v roce 1970. Spor
tovním komisařem byl ing. Horáček, který 
po delší přestávce se opět vrátil k mode
lářství, zatím v této funkci, když jeho syn 
Pavel již vozí ze soutěží první ceny (na 
obrázku vlevo, vpravo vítěz kategorie 
raketoplánů J. Pernica).

V kategorii padák 10 Ns zvítězil P. 
Horáček z RM K Adamov časem 322 
vteřin před A. Kopřivou z Raket-klubu 
Blansko (289) a F. Martvoněm z Pezinku 
(271). Kategorii raketoplánů 5 Ns

vyhrál J. Pernica z Raket-Klubu Blansko 
(145) před A. Kopřivou (56) z téhož klubu 
a St. Chrenkem z Pezinku (31).

-ros-

HRADECKÉ RAKETY
Za dobrých meteorologických podmínek se lé

tala 20. září v Hradci Králové soutěž raketových 
modelů. V kategorii rak e ta -stream er byl první 
M. Šrůtek z Juniorklubu Hradec Králové výkonem 
89 vteřin před V. Krčmářem z téhož klubu (61) a V. 
Jelenem z Modelklubu Hradec Králové (61). Ra
ketoplány vyhrál P. Kynčl z Prahy časem 78 vte
řin před J. Zemkem z Juniorklubu (75) a J. Ferba- 
sem z Modelklubu (60). V soutěži raket s neom e
zeným  stream erem  zvítězil V. Jelen výkonem 
46 vteřin. Kategorii raket s tru p em  čtvercového 
p rů řezu  a libovolným padákem vyhrál rovněž V. 
Jelen časem 203 vteřin.

RAKETY, BURČÁK 

A PEČENÁ HUS V PEZINKU
V sobotu 19. septembra sa zišla v Pezinku malá 

seniorská raketárska partia na lietanie z příležitosti 
vinobrania. Střetli sa tu modeláři z Bánoviec, Vel- 

. kých Uheriec, Bratislavy, Trnavy, Pezinka a pán 
Rosenberg až z Blanska.

Za pěkného slnečného počasia celá súťaž sa 
niesla v znamení rodinného polietania, avšak v rám
ci pravidiel. Súťažilo sa v kategórii raketoplány

2.5 a 5 Ns. V koncepcii sa neobjavilo nič nové až na 
raketoplán pána Rosenberga, ktorý by ešte chcel pár 
konštručkných úprav kvóli klzaniu. VÝSLEDKY -
2.5 Ns: 1. A. Řepa, Trnava 136; 2. M. Jorík, Bra
tislava 135; 3. A. Rosenberg, Blansko 40 sekund. 
5 Ns: 1. V. Uhlárik, Pezinok 86; 2. M. Jorík, Bra
tislava 66; 3. A. Rosenberg, Blansko 59 sek.

Za premiéru S-2 si Pezinčania zaslúžia pochvalu. 
Zúčastnilo sa hodné modelov vlastnej konštrukcie, 
ako aj pár převzatých zo stavebných podkladov uve
řejněných v časopise Modelář. Škoda, že všetky 
tablety do motorov nemajú plynulé horenie, ale 
„kýchajú“ , čo pohnalo pár modelov k zemi miesto 
k nebu. Aj tak to polietanie málo svoje korenie pre 
ludí tomu zasvatených. VÝSLEDKY S-2: 1. M. 
Hiadlovský, Bratislava 417; 2. M. Gregr, Pezinok 
407; 3. M. Kotrbanec, Bratislava 389 bodov.

V priebehu súťaže boli aj pokusy o rekordy v ka
tegórii streamer 10 Ns a S -l, avšak nové rekordy te- 
raz nepadli. Na absolutného víťaza súťaže čakala 
pěkná pečená hus, s ktorou sa bratsky rozdělil 
s ostatnými na čo dobré padol dobrý pezinský bur
čák. Nakoniec len poďakovanie usporiadatefom 
RM K Pezinok na čele s Emilom Galánkom.

M. Jorík, RMK B ratislava

K LOŇSKÝM SOUTĚŽÍM
Těm , kdož se snad podiví zařazení loňských sportovních zpráv z rake

tové, letecké a automobilové odbornosti do tohoto prvního sešitu nového 
ročníku, na vysvětlenou: Máme tak dlouhou výrobní lhůtu, že většinu  
zpráv přináším e s podobným opožděním, jenže během ročníku to není 
tolik nápadné. Navíc v posledních sešitech ročníku vždy znovu litujeme 
toho, že časopis není „gumový“, aby se dal ještě větším  stěsnáním  
příspěvků trochu „nafouknout**. Souvisí to logicky s vrcholící sportovní 
sezónou, a proto také nám někteří čtenáři rok co rok vytýkají „převážně 
sportovní devítku až jedenáctku**. Naproti tom u v původní technice m á
m e občas zase jiné starosti . . .

Přes to všechno se domnívám e, že o soutěžích je záhodno psát -  byť 
třeba jen stručným záznam em, aby po nich zůstala do budoucna nějaká 
stopa, kterou lze najít. Vždyť soustřeďují spoustu práce účastníků i po
řadatelů!

Proto laskavě om luvte neaktuálnost sportovních zpráv na této a dal
ších stranách a přijměte naše vysvětlení a dobou snahu. Red.
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Testováno u výrobce —  
zpracoval Karel GÖTZ 
MVVS Brno

V minulém sešitu jsme se zmínili o tom, 
že první série dlouho očekávaného motoru 
M V V S  1,5 D je hotova a slíbili jsme -  
v případě že jej výrobce včas dodá -  i test 
motoru. M V V S  dokončilo zkoušky včas 
a my předáváme slovo jeho pracovníku a 
konstruktérovi Karlu Götzovi, aby vás 
s jejich výsledky seznámil. I  když není 
obvyklé, aby si výrobky testoval sám vý
robce, nemáme zatím jinou možnost, jak 
motor spotřebitelům přiblížit.

O motoru MVVS 1,5 D se psalo v Modeláři poprvé právě 
před rokem. Článek obsahoval základní údaje o navrhovaném 
motoru, úmysly výrobce o jeho různých variantách a byl doplněn 
nákresem motoru (Μ 1 : 1), podle něhož si mohli čtenáři udělat 
představu o jeho vzhledu. Tentokrát můžeme o motoru říci 
mnohem více; je dokončena první série 1600 kusů, tři namátkově 
vybrané motory jsme podrobili zkouškám. Jde o motory se 
zdvihovým objemem 1,5 cm ; ostatní dvě předpokládané kubatury 
-  1,25 a 1 cm* -  se zatím nevyrábějí, i když konstrukce motoru je 
řešena tak, že vystačí s jednou klikovou skříní, dvěma klikovými 
hřídeli a dvěma vložkami válců s písty pro všechny tři kubatury.

Uvažuje se i o variantě se žhavicí svíčkou a podle požadavků 
spotřebitelů případně i o motoru s RC karburátorem.

Technický popis motoru MVVS 1,5 D
Kliková skříň je odlita do kokily z kvalitní hliníkové slitiny 

a ze vzhledových důvodů je opískována. Na jejím tvaru je patrný 
vliv vývojové řady motorů M W S .

Klikový hřídel z kvalitní oceli je povrchově kalen a broušen. 
Je uložen v kluzném ložisku, tvořeným přímo materiálem 
klikové skříně a plní funkci rotačního válcového šoupátka. 
Jako u většiny malých motorů nemá protizávaží.

Unášeč vrtule je z duralu a podobně jako u motorů 5,6 AL 
opírá se přímo o tupý kužel na klikovém hřídeli.

Ojnice je soustružena z kvalitního válcovaného duralu a je bez 
bronzových pouzder.

Vložka válce z legované oceli je kalena, broušena a lapována 
Má jeden výfukový a dva přefukové otvory.

Píst obvyklého provedení s kuželovým dnem je z litiny.
Protipíst je povrchově kalen, popuštěn a broušen. Ovládá se 

stavěcím šroubem s dvouramennou pákou.
Chladicí plášť a hlava válce jsou z duralu; svírají přírubu 

vložky a jsou ke klikové skříni přitaženy třemi šrouby M  2,5 x 25.
Těsnění mezi klikovou skříní a chladicím pláštěm je z těsnicího 

papíru o tloušťce 0,25 mm.
Karburátor je obvyklého uspořádání s průběžnou dýzou.
Testované motory byly současně porovnávány s motorem 

Taifun Hurrikan. Všechny motory byly nejprve asi 30 minut 
zabíhány. Jako u všech našich předchozích testů bylo použito 
testovacích vrtulí MVVS a palivo č. 3, které se jevilo jako nejlepší 
(složení viz dále).

Motor Taifun Hurrikan dosáhl po záběhu výkonnosti udávané 
výrobcem, tedy 0,21 k. Motory M W S  dosahovaly výkonnosti 
0,235—0,245 k (do diagramu jsou zaneseny průměrné hodnoty). 
Dosažená výkonnost je značná a řadí motor mezi nejlepší ve své 
obsahové třídě. Překvapuje zejména při uložení klikového hřídele 
v kluzném ložisku.

Technické údaje

Vrtání
Zdvih
Zdvihový objem 
Poměr zdvih / vrtání 
Váha
Největší výkonnost s palivem č. 3 
Největší točivý moment (s palivem č. 3) 
Největší objemová výkonnost

12 mm
13 mm 
1,46 cm3 
1,083

90 g
0,24 k při 17 000 ot/min 

1210 pcm při 12 000 ot/min 
164,4 k/1

D oporučená paliva:
1. 45 % etér 

30 % petrolej 
25 % ricinový olej

2. 30 % etér 
42 % petrolej 

25 % ricinový olej 
3 % amylnitrit

3. 30 % etér 
43 % petrolej 
12 % ricinový olej 
12% parafinový olej 
3 % amylnitrit

4. Palivo D2, jež dodává obchod 
Drobné zboží do modelářských 
prodejen -f 3 % amylnitritu 
nebo amylnitrátu

Křivky závislosti výkonnosti a točivého mementu na otáčkách jsou pořízeny 
s palivem č. 3 a Č. 4. Pro lepší orientaci uvádíme ještě otáčky motorů s vrtulí 
200/100, již vyrábí JZD Bukovina.
Motor Otáčky/min Otáčky/min

s palivem č. 3 s palivem D 2
+  3 % amylnitrit

MVVS 1,5 D (t) 11 500 10 600
M W S  2,5 D (2) 11 800 10 700
M W S  3,5 D (3) 11 600 10 600
Taifun Hurrican 10 800 10 100

Amylnitrit nebo amylnitrát je třeba přidat do paliva pro motory provozované 
při otáčkách větších než 12 000 za minutu, jinak je jejich chod nepravidelný 
a ,,tvrdý“ , čímž velmi trpí celý klikový mechanismus.

Jel· si so m H jt n e m  itla c  z ožilczthc ctjtn.u, určený zejména začátečníkům, 
chystá M V V S  podrobnější návod k obsluze. Měl by být takový, aby i úplný laik 
po jeho přečtení dokázal motor spustit. Zde rozhodně není sebevětší péče na škodu. 
Zahraniční výrobci jistě nevynakládají zbytečně poměrně značné čá tky na vy
tisknuti instrukční knížky, jako se mohli přesvědčil někteří naši modeláři, vlastníci 
motorů Taifun od firmy Graupner. Pro přiklad však nemusíme jen k tradičním vý
robcům. V Čínské lidové republice se vyrábí motor Vlaštovka se zdvihovým objemem 
2,47 cm3 a vyváži se např. do Rumunska. Zpracováni motoru snese srovnání s před
ními světovými výrobky, kliková skříň odlitá pod tlakem do kokily je samozřej
mosti. Moderně řešená barevná lesklá krabice obsahuje zcela vyčerpávající návod 
k obsluze v řeči čínské a anglické, tištěný na křídovém papíře.

K. motoru M W S  1,5 D se ještě vrátíme, až budeme moci sdělit čtenářům 
první zkušenosti z jeho provozu.
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P oužité  součástky na p řijím ač

Odpory jsou vesměs typu TR  112a 
s tolerancí J-IO %. Jejich vlastnosti jsou 
výborné a jsou doporučeny i pro výstavbu 
investičních zařízeni. Keramické konden- 
zátory malých hodnot pro superreakční 
detektor byly u prvních přijímačů typu' 
SK 79001, lze však použít jakékoli, které 
se vejdou na destičku. Kondenzátory C7 
C8, C il  a C13 až C16 jsou T K  751 
z hmoty Permitit 6000. Elektrolytické 
kondenzátory mohou být typu TC941 
(určen do plošných spojů) nebo válcové 
typu TC971, které jsou lepší, protože tak 
snadno nevysychají a jsou tudíž spolehli
vější. Použité polovodiče jsou běžné ger
maniové tranzistory, které doporučuji 
přeměřit před osazením na desku. Dopo
ručené zesilovací činitele je lépe zachovat. 
Jestliže jde o tranzistory nezměřené, je 
lepší koupit pro T2 až T4 tranzistory 
stejného typu GC508 a doma měřením 
vybrat tranzistor s největší β na T2 a na 
T4 s nejmenší β. Horší to už bude s OC170, 
ale ve vzorku byl odzkoušen tranzistor 
s β =  50, citlivost se podstatně nezhoršila

Δ  OBR. 4,5. Pohled na přijímač ve dvou- 
V kanálové versi

čtyřkanálová RC souprava 

pro modely 

letadel a lodí

( 2 )  Z a čá te k  v M o d e lá ři 12/70

a superreakční detektor pracoval spolehli
vě. .Přesto však takové experimenty nedo
poručuji. Na spínací filtry byly použity 
tranzistory opačné vodivosti proto, že 
tento typ má proti pnp tranzistoru vše
obecně větší zesíleni a menší rozptyl 
parametrů. Přesto doporučuji změřit před 
zapájením ^ a I CBO a vybrat čtyři kusy 
se ste jnou β a co nejmenším zbytkovým 
proudem. Na vysílač budeme potřebovat 
dva npn tranzistory, takže je výhodné 
koupit 6 kusů 102NU71 a zbývající dva 
použít do vysílače.

Před osazením do desky kontrolujeme 
odpory. Stačí k tomu vestavěný přímo

ukazující ohmmetr v Avometu 2 nebo 
PU 120. Týmž přístrojem zkoušíme na 
zkrat keramické kondenzátory. Hlavně 
typ TK751 trpí tímto nešvarem. Elektro
lyty zkoušíme také na zbytkový proud 
a kapacitu. Připojíme-li správně polovaný 
nenabitý elektrolyt k ohmmetru, ručka se 
vychýlí podle kapacity více či méně a po 
nabiti ohmmetr musí ukazovat nekonečný 
odpor. Kondenzátor, který nemá kapacitu 
(obyčejně bývá přerušen přívod k fólii 
uvnitř), nevychýli při připojení ručku. 
Kondenzátor s velkým svodem se chová 
jako odpor s větším či menším odporem. 
Ručka měřicího přístroje se sice vychýlí, 
ale nevrátí se.

Použité měřicí přístroje
Ke stavbě tohoto poměrně náročného 

zařízeni je nutné být vybaven alespoň nf 
měřicí technikou. To znamená, že potře
bujeme univerzální měřicí přístroj typu 
Avomet 2 nebo PU 120. Poslední má vý
hodu, že se na něm dá změřit informativně 
β a 1 CBO tranzistorů. Dále je nutný 
měřič tranzistorů, osciloskop a nf generá
tor, nejlépe záznějový. Osciloskop potře
bujeme pro laděni modulátoru vysílače. 
Pro nastavení indukčností, jak v přijímači 
tak ve vysílači, je zapotřebí alespoň 
servisní měřič indukčností Icomet, lepší 
je však můstkový měřič (některý typ 
z Tesly Brno, kde se dá hned odhadnout 
nebo změřit Q obvodu, případně odhalit 
závit nakrátko). Pro nastavování vf části 
vysílače je nezbytné mít vf indikátor síly 
pole. Tento název vypadá velmi vznešeně,

l l ( t l ( ( ( R C ) » l l l l · · · ·
ale v podstatě jde o absorpční vlnoměr, 
který má připojenou krátkou prutovou 
anténu a podle jeho výchylky nastavujeme 
anténu vysilače.
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OBR. 7. Deska plošného 
spoje vysilače ze strany 
mědi

sy

9r OBR. 8. Umístěni 
součástek na desce 
plošného spoje vysilače

VYSÍLAČ
soupravy W-43 je dvoustupňový, řízený 
krystalem, s modulací koncového stupně 
závěrným tranzistorem (vzorec zapojení 
je na obr. 6.). Krystalem řízený oscilátor 
je v osvědčeném Piercově zapojení s krys
talem v sériové rezonanci. Vazba s konco
vým stupněm je induktivní. V kolektoru 
koncového tranzistoru je paralelní kmitavý 
obvod. Vazba s anténou je opět induktivní. 
Tento způsob navázání antény byl zvolen 
pro pohodlnější naladění celého vysílače. 
Autor má i vysílač s n  článkem, ale 
naladění vyžaduje větší přístrojové vyba
vení i zkušenost. Anténa má prodlužovací 
cívku na vzdálenosti asi 2/5 od paty. 
Vysílač má při napájení 9 V výkon asi 
350 mW.

N f oscilátor je osazen germaniovými 
tranzistory v osvědčeném zapojení, jež je 
použito ve vysílači Telecont. Na modulá
tor byly použity dva tranzistory; tranzistor 
T5 je emitorový sledovač, jehož úkolem 
je oddělit svým vysokoimpedenčním vstu
pem oscilátor od závěrného tranzistoru T6.

Celý vysílač je postaven technikou ploš
ných spojů (obr. 7). Mimo čtyři modulační 
kondenzátory Cx jsou všechny součástky 
umístěny na jedné desce (obr. 8). Stejně 
jako u přijímače připravíme si všechny 
součástky předem.

Cívky LI a L2 jsou navinuty na 
kostřičce 0 0 8  mm. LI má 15 závitů 
smaltovaným drátem o 0  0,8 mm těsně 
vedle sebe. Závity zajistíme ovinutím nití. 
Cívka L2 je z drátu o 0 0,8 mm s izolací 
z PVC. Má 5 závitů a je vinuta samonosně 
tak, aby šla nasunout na cívku LI. 
Cívky L3 a L4 jsou vinuty samonosně 
drátem o 0 1— 1,2 mm CuS. Cívka L3 
má 10 závitů vinutých na 0 12 mm. Po 
navinutí cívku roztáhneme na délku 21 
mm. Na třetím závitu opatrně nožem 
odstraníme smalt a připájíme odbočku 
z měděného drátu o 0  0,3—0,5 mm. 
Cívka L4 má 5 závitů drátu o 0 1—1,2 
mm vinutých na 0 18 mm. Po navinutí 
na trn obě cívky odpruží, takže jejich prů
měry jsou pak asi 14 mm a 20 mm. 
Prodlužovací cívka L5 je v anténě. Je 
navinuta na kostře o 0 10 mm s dolado- 
vacím jádrem z ferrocartu M7. Má

14 závitů navinutých drátem o 0 0,3 CuS 
těsně vedle sebe. Konce vinutí opět 
zajistíme nití. Tato cívka je vsazena a za
lepena do tělesa prodlužovací cívky. 
Těleso prodlužovací cívky 1 (obr. 9) 
vysoustružíme nejlépe z tyčového umate- 
xu. (Tento materiál je z pevnostních dů
vodů nejvhodnější.) Mosazné svorníky 2 
zašroubujeme do tělesa a zalepíme. 
Ocínujeme konce, které nepatrně vyční
vají do otvoru pro cívku, připájíme k nim 
zkrácené vývody cívky L5 a cívku opatrně 
do otvoru zasuneme. (Zatím ji nelepíme.) 
Vysoustružíme díly průchodky pro anténu 
(obr. 10). Vlastní průchodka 1 je z orga
nického skla, může však být i z umatexu 
nebo z novoduru. Matice 2 a svorník 3 
jsou z mosazi. Podložku 4 vyřízneme (nebo 
vysoustružíme) z umatexu tloušťky 2 mm. 
Na svorník 3 připájíme pájecí očko pro 
připojení přívodu, navlékneme podložku

K R Á T C E  O R C
JEDINÝ Američan -  pan D. Willough

by -  který startoval na II. mezinárodní 
soutěži pro svahové RC větroně na Rané 
u Loun (12.— 13. 9. 1970), nedopadl 
právě slavně. Dalo by se říci, že „přiletěl 
zdaleka a spadl blízko". K havárii došlo 
pravděpodobně vlivem rušení na pásmu 
72 MHz, jež je v  USA vyhrazeno mode
lářům, ale v ČSSR je na něm rozhlas 
VKV. Bohužel na Rané si na to nikdo 
nevzpomněl.

Zmíněný větroň -  viz snímek na 4. str. 
obálky -  má rozpětí téměř 4 m. Křídlo 
je z pěnové plastické hmoty pokryté skel
nými lamináty, z nichž je i skořepinový 
trup. Jen vodorovná ocasní plocha je 
stavěna „klasicky".

Digitální RC souprava (Kraft series se
venty 2+ 1) ovládá křidélka současně se 
směrovkou, dále výškovku a brzdicí klap
ky pomocí serv KPS-10. (pp)

DOPISOVATEL W. Quilling z NSR 
nám napsal: Na předváděcím létáni v Nie- 
dermitlau jsem viděl kromě rychlostního

4, prostrčíme skříňkou, nasadíme průchod
ku 1 a utáhneme matici 2 .

Jako anténu pro vysílač používám 
autoantény, jíž vyrábí Kovopodnik města 
Brna. Je k dostání v každé větší elektro- 
prodejně za 75 Kčs. Vyžaduje tyto 
úpravy: v patě antény je mosazná vložka, 
jejíž otvor musíme převrtat na 0 3,2 mm 
a vyříznout do něj závit M4. Potom 
anténu roztrhneme tak, aby dolní konec 
měl tři díly. Vysoustružíme vložky z mo
sazi se závitem M4, jimiž se díly antény 
našroubují na prodlužovací cívku. Vložky 
je nejlépe do antény opatrně připájet. 
Trubku je však třeba zevnitř řádně očistit 
od chrómu a pájet opatrně nad plamenem. 
Vnější chromová vrstva zůstane neporu
šena. Kdo tuto anténu nesežene nebo chce 
ušetřit, může ji zhotovit z duralové trubky 
o ø 5  mm; dolní díl je dlouhý 500 mm, 
horní 750 mm. (Pokračování)

létání RC modelu (přes 300 km/h) také 
vlek modelu větroně za RC motorovým 
modelem a startování modelů větroňů 
motorovým navijáčkem (snímek). Při 
aerovleku měl model větroně rovná křídla 
se souměrným profilem, byl řízen kolem 
všech tří os a po odpoutání od vlečného 
modelu zalétal akrobacii. Vlek vypadal 
zcela věrohodně, přesně jako u skuteč
ných letadel. Jedno je však jisté: oba pi
loti musí být výteční.
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Létání  s RC větroni  
t rochu j in a k

je zavedeno v Německé spolkové republice. Platí pro ně podmín
ky, které jsou někde mezi našimi pro svah a termiku. Jde o velmi 
zajímavý a přitažlivý způsob soutěžení podle těchto zásad:

-  Létá se na svahu (4 starty z raky) s maximem 200 vt.
-  Za každou vteřinu pod nebo přes toto maximum se odečítá 

1 trestný bod.
-  Přistává se do kruhu o průměru 50 m na vyznačený střed. 

Za každý započatý 1 m vzdálenosti od nosu modelu do středu 
kruhu se odečítá 1 bod od 50 bodů, které jsou za přistání.

-  Přistání se nehodnotí, je-li provedeno hrubě, např. pod 
úhlem strmějším než 30°, otočení atp.

-  Největší možný počet bodů je tedy 200 za let plus 50 za 
přistání =  250 na každý let.

-  Výsledky všech 4 letů se sčítají pro výsledné pořadí.

Na rozdíl od našeho svahového létání, kde předpokladem 
úspěchu je mimo jiné i rychlý model, umožňují tyto propozice
-  na rychlost modelu nenáročné -  létat i s polomaketami a maketa
mi. To ostatně potvrzují i obrázky z Tečku u Kirchheimu, ze 
soutěže konané 5. a 6. září 1970. (Jeden snímek je na IV. str. 
obálky -  pozn. red.) Stojí za zmínku, že z celkem 196(1) účastníků
-  a to byl přístup ještě omezen -  byl nejlepší ju n io r. Špička 
pořadí vypadala takto:

Junioři: 1. H. Reh 954; 2. M. Tartler 900; 3. H. Hubner 
898 bodů -  Senioři: 1. D. Draheim 952; 2. W. Kosche 951; 
3. E. Tscheulin 951 bodů. Osmý mezi seniory byl vítězův bratr 
Klaus Reh (926 b.), což přimělo komentátora k poznámce, že 
kdo chce mít napřesrok naději, musí napřed oba „sestřelit4*.

Tak co, nedostáváte chuť vyzkoušet si něco podobného v klubu 
také?

R. ČÍŽEK

DOTAZ
Aký bude asi dosah súpravy, pri kombinácii vysie- 

lata z  M O 5/69 str. 4 a prijimača Gama z  MO  
12/68 str. 14, ked dlžka antény prijimača bude 50 cm ?

Peter Krajčovič, Trnava

ODPOVĚĎ
Tuto otázku nelze přesně zodpovědět. Za předpo

kladu správného nastavení a sladění vysílače i přijí
mače může být dosah této soupravy na zemi 700 až 
900 m.

OTÁZKY
1. Je možno k přijímači z  MO 6/67 O. Vitáska po

užit jako vybavovač elektromagnet ?
2. Jestliže ano, jaké relé a jaký elektromagnet by

byl vhodný? Jiří Chunlina, Český Dub

ODPOVĚDI
Při použití tohoto přijímače je možno jako vyba- 

vovače použít buďto servomechanizmu nebo výko
nového relé (magnetu). Máte-li ovšem na mysli po
užít k ovládání výkonového relé tranzistoru T4, pak 
toto řešení možné není. I kdyby se místo tranzistoru 
T4 použilo tranzistoru s dostačujícím kolektorovým 
proudem (0C76, 0C74), není možno jím ovládat vý
konové relé, neboť předchozí stupeň (T3) tento 
koncový tranzistor zřejmě plně nevybudí. Doporu
čuji použít v kolektorovém obvodu tranzistoru T4 
miniaturní relé MVVS 230 Ω (48,— Kčs). Pomocí 
přepínacího kontaktu tohoto relé se může spínat 
jakýkoli ovládací element. Při spínání větších prou
dů je nutné paralelně ke kontaktům zapojit zhášecí 
kondenzátor (10 k -  47 k).

OTÁZKY
1. Kde se dá koupit tónové resonančni relé alespoň 

se čtyřmi jazýčky a kolik stojí.
2. Dá se toto relé použít do jednopovelového přijí

mače, popřípadě jaké jsou nutné změny ?
3. Je možná kombinace vysílače z  knihy A. Schu- 

berta „Modely řízené radiem3’ ze strany 116-120 a 
přijímače Mini 4 z  téže knihy.

Jiří Lintimer, Hrádek n. Nisou

ODPOVĚDI
1. Tónové rezonanční relé není u nás v obchodní 

síti ke koupi.
2. Není-li nízkofrekvenční zesilovač Vámi uvažo

vaného jednopovelového přijímače konstruován 
jako laděný (tz. naladěn na používaný ovládací kmi
točet) pak lze tónové rezonanční relé připojit. Podle 
konstrukce přijímače, to půjde buď bez úprav nebo 
s nutnými úpravami.

3. Tato kombinace v zásadě možná je. To ovšem 
ještě neznamená, že vzniklá RC souprava bude pro 
daný účel vyhovující.

P O R A D N A

DOTAZY
1. Který přijímač doporučujete k vysílači Signál 

pro lodní modely ?
2. Jaký je pro Vámi doporučený přijímač nejvhod

nější kmitočet, uvedte informačně hodnoty filtrů (počty 
závitů a kapacity kondenzátorů) pro jádra EE 3 x 3  
mm. František Jelínek, Ostrava

ODPOVĚDI
1. Vysílač Signál je stará kompromisní konstruk

ce. Nedoporučuji vůbec započínat jeho stavbu. Má
te-li jej hotový, uvažujte o jeho modernizaci, i když 
Vám vyhovuje.

2. Pro lodní modely lze použít kterýkoli vícepo- 
velový přijímač uveřejněný v našich časopisech. 
Třeba Póly, Trix, Multton, Tonox ai., pokud ne
máte nějaké speciální požadavky (příkladně vodo
těsná konstrukce atp.). U konstrukčních návodů 
i u schémat těchto přijímačů jsou uvedeny i potřeb
né počty závitů cívky pro jádra EE 3 x 3 a hodnoty 
ladicích kondenzátorů.

DOTAZ
Stavím čtyřkanálový přijímač Poly pro pásmo 

27,12 M H z. Jako vysílač mám v úmyslu použít To
nox 06. Jaké budou počty závitů transformátorů ve 
filtrech pro tyto kmitočty a jaké sériové kondenzátory 
C il ? S . Kamik, Chomutov

ODPOVĚĎ
Při stavbě filtrů selektivních zesilovačů přijímače 

Póly budete postupovat takto: použijete konstrukční 
návod k postavení prvních čtyř cívek filtrů selektiv
ních zesilovačů. Přibližné hodnoty kapacit sério
vých kondenzátorů uvedené v tabulce jsou pouze 
informativní, konečná hodnota se nastaví až při mě
ření a nastavování hotových selektivních zesilovačů.

Kmi- Počet závitů ø drátu Indukč- Kapa-
točet pro ferritová (mm) nost čita sé-
(Hz) jádra cívky riového

EE 3 x 3  (mH) kond.
___ _______________________________ (PF)
1700 2800/550 0,05 CuL
2350 2400/430 0,05 CuL
3000 2200/380 0,05 CuL
3670 2000/340 0,05 CuL

450 19500 
320 14400 
255 - 11000 
200 11500

MODELÁŘ . 1/1971

DOTAZY
1. Jak se liší baterie n. p. Slaný v zeleném obalu a 
baterie s označením „PRIM A33. (Proč např. cena 
plochých baterii těchto dvou typů se liší o 40 hal. ?)

2. Eixstuje katalog čs. napájecích zdrojů (hlavně 
baterie a NiCd — n. p. Slaný) ?

Tomáš Filip, Český Těšín

ODPOVĚDI
1. Baterie v zeleném balení s typovým označením 

313 podle ČSN 364171 je určena především pro na
pájení tranzistorových přijímačů (někdy to je též 
na obálce napsáno). To znamená, že je konstruována 
pro malé zatěžovací proudy a tím dlouhodobé vybí
jení. Baterie v bíločerném balení s označením PRI
MA s typovým označením 314 ČSN 364186 je ur
čena pro všeobecné použití (např. kapesní svítilny). 
Dovoluje větší zatěžovací proudy, ale s tím je spo
jena i kratší vybíjecí doba. Pro použití jako samo
statná napájecí baterie jenom pro přijímač, který má 
malou spotřebu (desítky mA) se hodí baterie typo
vého označení 313, jež zajišťuje dlouhodobé stálé 
napájecí napětí. Kde se požadují proudové špičky 
(řádově stovky mA) nebo trvale velký proudový od
běr (výkonové magnety, servomechanismy, napá
jecí měniče atp.), je výhodnější používat baterie ty
pového značení 314 PRIMA, jež jsou schopny ode
vzdat větší špičkový proud než baterie typu 313. 
Toto vysvětlení není sice vyčerpávající, ale pro 
orientaci postačuje.

2. Katalog n. p. Bateria Slaný existuje. Jsou 
v něm uvedeny všechny typy baterií a NiCd článků 
s potřebnými údaji.

,,H ele, ty 
p f e s a ý r

bezdrátový účka sou ale ste}n£ 

K resba: Jiří VANĚČEK
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Pokojový model 
s papírovým potahem

je představitelem 
nové kategorie P3

Stavební podmínky pro novou kategorii 
P3 jsou jednoduché: maximální rozpětí 
křídla 450 mm, délka modelu včetně vrtule 
450 mm, vzdálenost závěsů gumového svaz
ku maximálně 250 mm a minimální váha 
modelu bez pohonu se rovná váze kovového 
padesátihaléře, tj. 3,02 gramu. Účelem 
nové kategorie je zpřístupnit pokojové mo
dely také ,,normálním“ modelářům, a tak 
získat další zájemce pro létání v uzavře
ných prostorách.

K  stavbě modelu není nutná speciální 
balsa, výztužné dráty, ani mikrofilm na 
potah. Prototyp byl postaven z  běžně do
stupné balsy a potažen cigaretovým papí
rem. Stejně vhodný na potah je však i pa
pír kondenzátorový, kloboukový, hedváb
ný nebo tenký Modelspan. Model vznikl 
před třetí loňskou mistrovskou soutěží 
v Brně, kde ve dnech 7. a 8. listopadu létal 
bez problémů již  od prvního startu. Dosáhl 
nej lepšího času 7 min. 33 vt. za chladného 
ovzduší. Pro porovnání: nejlepší výkon 
v téže kategorii na letošním mistrovství 
USA je 8 min. 36 vt. (rozměry modelů 
jsou stejné, pouze minimální váha je  o něco 
menší -  2,83 gramu).
Kromě „P adesátníkupředvedl v Brně 

model kategorie P3 také J . Jiráský. Oba 
modely vzbudily pozornost a druhý den 
j iž  jeden z  brněnských modelářů létal s po
dobným vlastním modelem, který postavil 
za 3 a půl hodiny práce. Je to tedy opravdu 
vhodná kategorie pro širší okruh modelářů, 
zejména pro juniory a pro bývalé příznivce 
„pokojáků“, kteří přestali létat pro znač
nou náročnost dnešních modelů podle FAI.

STAVBA MODELU
je velmi jednoduchá; pro výběr a řezání 
balsy, lepení modelu i vážení dílů je 
užitečné přečíst si text k modelu Champion 
v Modeláři číslo 12/1970. Výkres modelu 
je otištěn ve skutečné velikosti (1 : 1), 
pohled zpředu je v poloviční velikosti.

TRUP 1 tvoří plná tyčka z balsy střední 
tvrdosti. Ložisko 2 z duralového plechu 
tl. 0,4 až 0,5 mm a šířky 3 mm se ohne do 
tvaru podle výkresu a přilepí a přiváže se 
vpředu na trup. Zadní háček 3 ohnutý ze
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Dokončení článku ze str. 11

špendlíku se přilepí na konec trupu 
a vyztuží se podpěrným trojúhelníkem 4 
z tvrdé balsy. Trubky 5 pro posty křídla 
se stočí z tenkého Modelspanu na drátu
0 0  1,5 mm. Zachováte-li hmotnost
jednotlivých částí modelu podle váhového 
rozboru, můžete ihned přilepit trubky 
z boku na trup do polohy podle výkresu. 
Při schnutí lepidla sledujte jejich „zákryt" 
při pohledu zpředu. Horní část trupu 6 je 
z měkké balsy a dovažuje model na přede
psanou minimální váhu 3,02 gramu. 
Nalepí se shora na trup až po zhotovení 
a zvážení jednotlivých částí modeluj na 
výkrese je část 6 nakreslena tak, jak vyšla 
na prototypu. Zadní část trupu 7 je z měkčí 
balsy, nosník je ke konci ztenčen plynulým 
zbroušením.

VÝSKOVKA (nakreslena přerušovanou 
čarou) se sestaví na rovné desce. Náběžná 
a odtoková lišta se lehce přilepí k desce 
řídkým lakem v několika bodech. Žebra 
se vyříznou najednou i pro křídlo z balso- 
vého prkénka tl. 1,2 mm hrotem zlomené 
čepelky podle plechové šablony. Šablona 
ve tvaru profilu se posune po uříznutí 
žebra vždy o 1,5 mm dolů tak, že se řežou 
žebra o průřezu 1,5 x 1,2 mm. Výškovka 
má tři žebra. Papírový potah se lepí na 
kostru výškovky řídkým lakem, bílou 
kancelářskou pastou nebo Lavosou. Tepr- 
ve po zaschnutí potahu se odřízne výškov
ka od desky.

SMĚROVKA (nakreslena přerušovanou 
čarou) se sestaví také na desce, potažena je 
jen z levé strany (při pohledu zezadu).

KŘÍDLO se staví ze stejných nosníků
1 žeber (9 ks), jako výškovka. Na desce se 
sestaví rovný střed křídla. Šípovitosti 
náběžné hrany se dosáhne nalomením 
nosníku přes hrot čepelky. Vlepí se žebra 
a celý střední díl se potáhne papírem. 
Dále se sestaví na desce levé ,,ucho“ 
křídla, k němuž se pak přilepí hotový 
střední díl, podložený trojúhelníkem 
v úhlu 30°. Nosníky v místě lomeného 
spojení se dobře slepí a „ucho“ se hned 
potáhne. Obdobně se zhotoví i druhé 
,,ucho.“

Posty křídla 8 jsou válečky z tvrdé balsy 
o 0  1,5 mm, nalepené ve středu křídla 
zespodu na náběžnou a odtokovou lištu. 
Při zasychání lepidla je potřeba kontrolo
vat jejich kolmost ke křídlu pomocí 
přiloženého trojúhelníku. Vzpěry křídla 
9 se přilepí až po nasazení postů křídla do 
trubek trupu. Při vlepení vzpěr se nalomí 
odtoková lišta ve středu u zadního postu 
na levé půlce křídla (při pohledu zezadu) 
tak, aby levá půlka křídla měla pozitivní 
( + )  zborcení 4 až 5mm. Tímto zborcením, 
jakož i nesouměrností křídla -  levá polo
vina má větší rozpětí -  se čelí reakčnímu 
momentu vrtule.

VRTULE má listy 10 z balsy tl. 0,8 
až 1 mm. Patřičný shodný prohnutý' 
profil získají navlhčené listy při
poutáním gumou k půllitrové láhvi, na 
níž se nechají vyschnout. Osa listu musí 
být na konci posunuta asi o 10 mm dopře
du -  pro překroucení listů. Na oba hotové 
listy se nalepí u středu balsové kolíčky 11 
pro nasunutí do střední trubky vrtule 12, 
která může být tenkostěnná hliníková, 
plastiková anebo navinutá z papíru. Osa 
vrtule 13 je ze špendlíku, před nasunutím 
do ložiska a na trubku 12 se nasunou ještě

2 malé korálky zmenšující tření ložiska. 
Osa vrtule se ohne na konci do pravého 
úhlu a přilepí se a přiváže k trubce 12.

SESTAVENÍ modelu: Výškovka se 
přilepí shora na konec zadní části trupu 7 
á ten se zalepí do výřezu na konci motorové 
části trupu. Při schnutí lepidla je zapotřebí 
hlídat, aby výškovka byla spíše trochu 
„natažena" vzhledem k motorové části 
trupu a aby byla také vykloněna do zatáčky 
(při pohledu zpředu zdvižena pravá strana 
výškovky). Směrovka se přilepí zespodu 
pod výškovku, výchylka pro kroužení se 
vymezuje posouváním zadního nosníku 
směrovky po odtokové hraně výškovky.

Listy vrtule se nasunou do střední 
trubky a křídlo se lehce přilepí posty ze 
strany na trup do polohy podle výkresu. 
Jestliže je zachována hmotnost jednotli
vých částí modelu, vyjde poloha těžiště ve 
45 až 50 % hloubky křídla. Je-li model 
těžký na ocas, posune se křídlo dozadu,

v opačném případě dopředu. Správná 
poloha těžiště je nejdůležitějším předpo
kladem pro stabilní let, a proto je záhodno 
věnovat vyvážení modelu patřičnou péči.

z a l é t An I

modelu je bez obtíží, pokud je přesně postaven a vy- 
vážen; musí pak letět na první start. Zatáčku vlevo 
j e lépe seřizovat přihýbáním ložiska vrtule vlevo než 
směrovkou; směrovka má být nastavena téměř pří
mo. Je-li model těžký na hlavu, vysouvá se přední 
post křidla (zvětšuje se úhel nastavení křídla), při 
stavu lehký na hlavu se vysouvá zadní post.

Model se zalétává na 500 až 600 otoček. V Brně 
létal „Padesátník*4 na uvedený plně natočený svazek 
asi do výšky 40 metrů. Stoupání vrtule se nastavuje 
od oka, pokud možno na obou listech stejné, aby 
vrtule ,,nekulhala“ . Pro rychlejší stoupavý let se na
staví listy na menší stoupání, při létání v nízkých 
halách se nastaví stoupání větší.

Pohonný svazek může být také z jedné nitě gumy 
1 X 4 mm nebo ze čtyř nití l x 1 mm či nejlépe ze 
dvou nití 2 X 1 mm. Guma se maže technickým rici
novým olejem.

Přeji vám pěkné polétání a nashledanou letos 
s „padesátníky** na soutěžích.

Žasl. m is tr  sportu  Jiří KALINA

'ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØO

ELIPSOID
vítězný model C-2 

z mistrovství 

republiky 1970
^Nebudu se šířit o stavbě modelu, 

materiálu a dalších běžných konstrukčních 
detailech, které každý pokročilý modelář 
stejně zná. Raději popíši to, na co se ob
vykle většina modelářů ptá a stěžuje si. 
Znám i ty časté zákulisní poznámky: 
„Ty své fígle tam stejně nikdo nenapíše". ►
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Magnetem řízený větroň M E P H I S T O
je celobalsový model, který díky pevné 
konstrukci může létat téměř za každého 
počasí bez nebezpečí, že se při tvrdším 
přistání více poškodí. Nejlepších výsledků 
dosahuje při rychlosti větru 4 až 9 m/s. 
S modelem jsem se zúčastnil 2. a 3. kola 
mistrovství ČSR 1970 pro větroně s auto
matickým řízením.

Trup je z balsy tl. 3 mm. Podstatná 
část hlavice je slepena z několika kusů 
balsy a opracována do oblého tvaru. Jen 
vrchní část hlavice A a bočnice B jscu 
z překližky tl. 3 mm. Trup není rozdělo
vači.

Svislá ocasní plocha (zadní) z balsy 
tl. 2 mm je slepena z několika částí, ab>' 
se zabránilo zkroucení. Zhotovení kýlovkY 
bylo již v Modeláři popsáno podrobně (viz 
MO 12/70 -  pozn. red.).

Půlené křídlo je typu Jedelsky. Tuhý 
potah i většina žeber jsou z balsy tl. 2 mm. 
Čtyři žebra u kořenů půlek křídla, do 
kterých se nasouvá spojovací jazyk, jsou 
z překližky tl. 3 mm, jazyk je z duralového 
plechu tl. 2 mm. Náběžná část křídla je 
zpevněna lištou 2 x 5  mm.

Vodorovná ocasní plocha -  rovněž

typu Jedelsky -  je z lehké balsy tl. 1,5 mm 
včetně žeber (viz barevný přetisk).

Podmínkou úspěšného zalétání m ode
lu je správně seřízený magnet a dobře 
vyvážená řídicí směrovka (na přední svislé 
ocasní ploše). Model se nejprve za bezvětří 
zak louže. Magnetové řízení je při tom 
zajištěné a cílem je dosáhnout co nejpří
mějšího letu. Model se nesmí uchýlit ze 
směru ani po déle trvajícím letu. Teprve 
když se toho podaří dosáhnout citlivými 
a trpělivými zásahy, má smysl začít létat 
na svahu.

Jan ZAVODNÝ, Slavkov u Brna

i
ΛΤΑΤΑΤΑΤΑΤΑΤΑΤΑΤΑΤΑΤΑΤΑΤΑΤΑΤΑΤΑΤΑΥΑΤΑΤΑΤΑΥΑΤΑΤΑΤΑ'

Navrhoval bych redakci anketu, ve které 
by se zájemci mohli ptát konkrétně na 
různé snad „fígle“ a ti nejpovolanější 
(reprezentanti) by jistě dali vyčerpávající 
odpověď. Na praktické zvládnutí oněch 
„fíglů“ je však jediný a jednoduchý re
cept: Často létat za každého počasí.

A nyní něco k modelu ELIPSOID, 
který se zásadně liší od mých předešlých. 
Největší ztleny doznal trup, který je pod
statně delgí, se směrovkou uloženou na 
konci za ^ýškovkcíi. Nedovolím Si však 
zatím tvrd$£, že byr tato zásadní změna ra
dikálně zriše niJaMei ové vlastnosti modelu 
jen k lepšímu/Rekl bych,é|: je to také tak 
trochu módní vlna tohotcr ispořádání, již 
svými výkony pqdj ořili l{J ivně reprezen
tanti NSR, ktďří v<m posle·
vyhrávají, co se/jer A* ~°

Další změna «e ,r ujf evně: 
jsem odstranil/ dlouzí léjEi

křídla, kde 
používané

vzpěry a nahrádil ocel/bjou spojkou 
z planžety tloufeťk$rí,5 mn

letech

zdi lelja
e stí iré 5, 
svoje m3

také jiný časoyač 
ovládá všech: 
determilizátorii. TekitöR 
žel nedos§}mj( 
vosti, jakaguaii 
kolikrát js^n  
němu. ^

V modeltoge 
2,5 TRS, k 
TOP FLIT  
točí asi 17 00< 
létal, ale nem 
dřevěnou jjebo 
mm. -

Křídlo Sj 
běžné koifé

Použil jsem 
mer), který 

úiíkce včetně 
va: však bohu- 
kové spolehli- 

au|tol nipsy“ ; ně- 
rozbil kvůli

otor MVVS 
kapptepváp a s vrtulí 

.00/90 mm) 
iut(j> vrtulí jsem 

Doporučuji 
vfrtuli 190/80

n . |
nejvhcffljíěJši. 
lamí nátcrvo'

iorov

vysvětlení .p

ná ocasmx plocha jsou 
e |a ení fc nim třeba 

jšbu vlastní, obrysy
středních žeber jso i j| řipojer y v p o í ο
ν i č n í velikosti^··· g  ~j

Model je zalétán/natdměř sířmý a přímý 
motorový let a klouže vpravo. V motoro
vým letu n esn ese  malý úhel seřízení, 
protože vodorovná ocasní plocha má profil 
s poměrně velkým prohnutím střední čáry 
a model přestane stoupat. Těžiště je ve 
vzdálenosti asi 60 mm od odtokové hrany 
křídla.

A to je prozatím všechno. Byl jsem sice 
požádán, abych se o modelu rozepsal 
v plné šíři, ale brání mi v tom to, že je 
příliš nový a ještě jej neznám. Myslím si, 
že není ještě úplně zalétán a má rezervy.

Mistr, sportu Zdeněk MALINA

MODELÁŘ . 1/1971



S A M O K R I D L O  BW-5
Samokřídla neuveřejňujeme často; málo 

se u nás s nimi létá a proto je o ně též menší 
zájem. Možná, že je to také opačně; jistě 
však neuškodí, když čtenáře jednou za čas 
s dobrým samokřídlem seznámíme.

Tentokrát je to model, s nímž se jeho 
konstruktér Wolfgang Gerlach stal v roce 
1966 a 1970 mistrem N SR . Model BW-5 
si pro své zajímavé řešení jistě zaslouží 
pozornost.

Konstrukce modelu vychází z požadav
ku malé rychlosti klesání, bezpečného vle
ku šňůrou a naprosté tuhosti a tvarové 
stálosti. Většina plochy křídla má obvyklý 
vydutý profil, jenž zaručuje dobré letové 
vlastnosti. Jen konce mají autostabilní 
profil a jsou nastaveny do záporného úhlu 
náběhu. Změna z jednoho profilu do dru
hého je bez plynulého přechodu, skokem; 
vzniklý aerodynamický plůtek příznivě 
ovlivňuje stabilitu modelu. Navíc je 
v tomto místě křídlo děleno; každá část 
končí žebrem z překližky tlusté 1 mm, 
jimiž se obě části spolu slepí acetonovým 
lepidlem. Toto řešení má dvě další výhody: 
při potřebě změny úhlu nastavení se od 
sebe žebra jednoduše odříznou a slepí 
znovu, pro případ havárie je toto místo 
předurčeno k poruše (němčina má výstižný 
výraz Sollbruchstelle), obě části se zde od 
sebe oddělí a zůstanou jinak neporušeny.

I K STAVBĚ
Střední díl křídla je zhotoven z plné 

balsy -  slepen z více vrstev. Náběžnou

O br. 2. Pohled zdola na  střední část k říd la : 
časovač Seelig, kroužkem  zakončená n it uza
vírající brzdicí klapku, dole na vlečném háčku 
zaklesnutý kroužek s vlečnou šňůrou, od něhož 
jde vzhůru  n it k pružině zaklesnuté do vy- 
pouzdřeného otvoru , jejím ž uvolněním  po od
poután í m odelu z vlečné šňůry  se spouští chod 
časovače

O br. 1. Celkový pohled na  m odel

hranu tvoří smrková lišta 6 x 6  mm 
(ochrana proti nárazům), pouzdra pro 
jazyky, potažená překližkou tl. 1 mm jsou 
důkladně vlepena do středního dílu. 
Okrajová žebra jsou z překližky tl. 3 mm. 
Pro upevnění vlečného háčku (umístěného 
asi o 5 mm vpravo od podélné osy modelu) 
je do křídla zapuštěna vložka z tvrdého 
dřeva. Střední díl má rovněž vybrání pro 
časovač a pro brzdicí klapku.

Vnější díly křídla jsou stavěny 
obvyklým způsobem ze žeber a lišt se 
snahou po dosažení co nejmenší váhy 
(z celkových 410 g připadá na vnější díly 
145 g); náběžná část je shora potažena 
balsou tl. 1,5 mm. Náběžná lišta je smrko
vá o přůřezu 5 x 5  mm, hlavní nosník

O br. 3. S třední část s vychýlenou brzdicí klap
kou

3 x 5  mm smrk (na výšku); další lišty 
nosného systému jsou smrk 3x 3 ,  balsa 
3 X 3 a 2 x  5 mm. Odtoková lišta je z balsy 
o průřezu 3x15 mm. Konstrukci doplňují 
diagonální výztuhy z balsové lišty 2 x 3  
mm a trojúhelníkové výztuhy mezi žebry 
a náběžnou a mezi žebry a odtokovou 
lištou. Žebra jsou z balsy tl. 2 mm, žebra 
sousedící se středním dílem jsou z pře
kližky tl. 3 mm. (Zářezy do žeber se dělají 
nejlépe podle pravítka holicí čepelkou až 
po slepení žeber s náběžnou a odtokovou 
lištou.)

Křídlo je potaženo tlustým Modelspa- 
nem, 5 x lakováno značně zředěným 
napínacím lakem a jednou jednosložkovým 
syntetickým lakem. Vrchní strana je po
tažena papírem bílé barvy, aby co nejméně 
pohlcovala sluneční zářeni, jehož teplem 
by se mohl model bortit.

Spojovací jazyky z duralového plechu 
tl. 2 mm jsou vylehčeny a vlepeny epoxi
dem do vnějších částí křídla.

Brzdicí klapka ve funkci determalizá- k  
toru uvádí model do sestupné pravé za- | | ^
táčky. Otevírá se pružinou, v uzavřené Jr
poloze je držena nylonovou nití, jejíž konec
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M alé m odely  na gum a  
z b rn ěn sk é  líh n ě

AVIA BH 11

a Pionnier
Zájem o malé ,,brněnské“ modely na 

gumu trvá a roste. První plánek číslo 31 
»Z LÍN  42 +  A V IA  122“ měl úspěch, 
což redakci přimělo poohlédnout se po dal
ších vhodných modelech. Dodal je opět je
den ze zakladatelů této kategorie, Lubo
mír K O U T N Ý  z  Brna. Redakce kladla 
důraz na jednoduchost a dobré letové vlast
nosti. Proto konstruktér vybral pro oba 
modely za předlohu letadla starších typů.

Předpokládáme, že oba modely se vám 
budou líbit a uspokojí vás i letovou schop
ností. Jenom nezapomeňte na to nejdůle
žitější: jestliže u všeho, co létá, je váha 
nepřítelem, platí to zde nejméně dvojnásob. 
Pozor zejména v ocasních částech modelů, 
na něž je zapotřebí vybrat opravdu nejlehčí 
balsu a šetřit i lepidlem (ovšem nikoli na 
úkor pevnosti).

Maketa čs. letadla 
na gumový pohon 
ÅVIA BH 11 v jedno- 
sedadlovém provedení

Model je navržen s ohledem na co nej
větší jednoduchost stavby (byl postaven po 
večerech za jeden týden) a stejně jako 
skutečné letadlo překvapil velmi dobrými 
letovými výkony.

Trup obvyklé příhradové konstrukce 
stavíme z bočnic. Pozor: podélníky předem 
zbrousíme do úkosu z průřezu 3 x 3  mm 
vpředu na průřez 2x1,5 mm vzadu. Po 
slepení příhradové kostry nalepíme na 
horní stranu trupu tvarové přepážky. 
Přední část až za kabinu potáhneme shora 
balsovým prkénkem tloušťky 0,3 mm, zad
ní část je z lišt 1,5 X 1,5 mm.

Hlavice z balsy má zpředu i zezadu 
nalepenou překližku, jež současně tvoří 
ložiska hřídele vrtule. Vyosení podle vý
kresu je nutné dodržet (3° dolů, 2° dopra
va při pohledu shora ve směru letu).

Válce makety skutečného motoru jsou 
zhotoveny z balsy, chladicí žebra jsou na 
nich vyznačena ovinutou nití. Na ně jsou 
pak přilepena ventilová táhla. Celý 
„motor“ je lakován černě.

Vrtule má korkový náboj s překližko
vými čely; do ně jsou zasazeny listy 
vybroušené do profilu z překližky tlusté 
1 mm. Do „konstantního stoupání" se 
vrtulové listy zkroutí nejlépe na rozsvícené 
žárovce o příkonu 100 W.

Křídlo se staví běžným způsobem 
vcelku; aerodynamického křížení profilů 
dosáhneme „rašplovou interpolací" žeber 
z balsy o tloušťce 1 mm. Hotové křídlo 
zalepíme do předem připravených otvorů 
v trupu. Pravá polovina má záporné 
zkroucení (tzv. „negativ") 2°, levá 1°.

Ocasní plochy jsou vybroušeny do

profilu z balsového prkénka tlustého 
1 mm.

Podvozek. Vzpěry z bambusu 2,5 X 1 
mm jsou opracovány do kapkovitého prů
řezu. Osa kol je ze stébla trávy o vnitřním 
průměru asi 1 mm a vnějším asi 2,5 mm. 
Zevnitř je vyztužena ocelovým drátem 
o 0 0,8 mm a špendlíky, na nichž se otá
čejí balsová kola vypouzdřená týmž 
stéblem. Stéblo je vhodné zpevnit dvěma 
závity prolakovaného Modelspanu. Pod
vozek se upevní až na potažený a nalako
vaný model.

(Pokračování na str. 18)

s kroužkem se zaklesne za vybavovací páku 
časovače.

Přistávací ostruha zachycuje u tohoto 
beztrupého modelu většinu nárazů při 
přistání. Je proto odnímací, zasunuta do 
mosazných trubek zalepených do střední
ho dílu. Ostruha je ohnuta z jednoho kusu 
ocelového drátu o 0 1,5 mm a je na ni 
navléknuta gumová ventilková hadička. 
V případě potřeby nese i závaží k jemnému 
podélnému seřízení.

Zalátání m odelu pozůstává přede
vším ve správném vyvážení a seřízení 
vhodné pravé zatáčky. Při udaném nasta
vení „uší" -  přesazení odtokové hrany 
v místě změny profilu je vlevo 18, vpravo 
25 mm -  se může poloha těžiště jednotli
vých modelů trochu různit. Zatáčka nemá 
být příliš ostrá (průměr 50—80 m), jinak 
se rychle zvětšuje klesací rychlost.

Model má být i při špatném vypnutí 
schopen rychlého uklidnění, nedoporučuje 
se proto seřizovat jej na nejmenší rychlost.

Výchylky ze směru při vleku se opravují 
přesouváním vlečného háčku do stran. 
Háček má být jen tak blízko u těžiště, aby 
se model dal za klidu vytáhnout na plnou

výšku. S vycvičeným pomocníkem to jde 
dobře, model je však ve vleku dost rychlý 
(létá zřejmě s menším úhlem náběhu, než 
modely kategorie A2 s ocasními plochami).

MODELÁŘ . 1/1971 15



negativ
negativ

- 2 °

MAKETA CS LETADLA NA GUMOVÝ POHON

AVIA BH
KONSTRUKCE L  KOUTNÝ, BRNO 

ROZPĚTÍ 4 8 6 m m  VÁHA 2 6  g
DÉLKA 3 4 2 /r tm  POHON PIRELI 2 x 6 /1

POMĚR ZMENŠENÍ 1:20



S T A V E B N Í  V Ý K R E S
ve skutečné velÍKostt (jedén formát A I) vyjde jako 
plánek číslo 41 základní řady MODELÁŘ asi ve 2. 
čtvrtletí 1971.1

I

1
p:
U j

103
IQ.

O  CM
<  v;

s
'U jU:O)
SO

5

O
CL

-5
2  S

E Ei* 
í  6 ^  
δ  Ϊ2ξcp co

4,— Kčs v Poštovní no; 
J^delářských prodejnách olslužbě (PNS) 2 

Drobné zboží. \|
N EN Í-LI v

«ni modelářskáj pj 
koresp. lístkei 
Objednáváte-lí u 
objednávka byla] 
plánku, které 
pokoušeli pli 
jití) vyhověn·

PLAN „AjVlA +  PIONNIER**. Foreign aero- 
modellers can /o rder' the^plan (scale 1 : 1) on 
editor's addrésí: Modelář, Lublaňská 57, Praha 2, 
ČSSR. 1 '

DEN BAUPLAI
naturlicher Grosse 
chen Modellbauer 
Lublaňská 57, Praha

’stě vašeho bydliště Stánek PNS 
>dejna, můžete si plánek o b je d n a jí  
PNS ve vašem okresním hiesW7 
'NS písemně, požádejte, aby vaše 
vedena v evidenci až do vyjiti 
ámime v časopise. Jestliže jste se 
takto získat a nebylo vám (po vy- 

ište redakci.

Ov'Ni

‘k

K. ^

<3Io
I
δ
c 1

*8
8NO



Malé modely na gumu

Dokončení ze  s tr. 15

Potah celého modelu je z tenkého bílé
ho Modelspanu, obarveného anilinovou 
barvou na odstín slonové kosti. Za nouzové 
řešení lze přijmout i vybledlý žlutý 
Modelspan. Celý povrch modelu je 
třikrát lakován značně ředěným napínacím 
lakem, který lze použít i jako lepidlo 
k potahování. Písmena jsou z černého 
Modelspanu.

Zalétávání. Model se nejprve zváží. 
Pak se zhotoví gumový svazek o průřezu 
S =  G : 2 (S -  průřez svazku v mm; 
G -váha modelu vg) a délce 300 mm. Mo
del se zavěšeným svazkem se vyváží: při 
podepření v místě přední hrany hlavního 
nosníku má být skloněn asi o 10° přídí 
dolů. Zkontroluje se seřízení modelu: 
konec pravé půlky křídla má mít „negativ11 
2 až 2,5°, konec levé půlky 1 ° (oproti stře
dovému žebru), směrovka má být nasta
vena 3° vlevo. Klouzavý let seřizujeme 
prohýbáním vodorovné ocasní plochy do 
tlačného nebo nosného profilu. Současně 
dbáme o stabilní mírnou pravou zatáčku. 
Motorový let seřizujeme jako obvykle 
změnou sklonu a vychýlení osy otáčení 
vrtule.

O zalétávání malých maket na gumu byl 
podrobný článek v MO 3/69, kde lze najit 
radu i na odstranění nejrůznějších zálud
ností v letových vlastnostech těchto mo
delů.

Makeia francouzského letadla

na gumový pohon PIONNIER
Skutečné letadlo bylo postaveno v r. 

1913 pro rychlostní závod a pokus o pře
konání světového rychlostního rekordu. 
Jeho maketa je stavebně nenáročná (prac
nost asi 25 hodin je menší než u běžného 
školního modelu s gumovým pohonem). 
Jelikož pracovní postup je téměř stejný 
jako u modelu Avia BH 11, je popis pouze 
stručný.

Trup se staví běžným způsobem 
z bočnic, na sestavený se nalepí čelní 
přepážka 1 z balsy tl. 5 mm s vyříznutým 
otvorem pro hlavici. Na horní stranu trupu 
se přilepí polopřepážka 2, jež slouží 
současně k uchycení palubní desky, jakož 
i polopřepážka 3; obě z balsy tl. 2 mm. 
Oblý vršek trupu se potáhne balsou tl.

0,6 mm ze dvou částí, jež se stýkají na Hlavice se vybrousí z balsy tl. 10 mm. 
polopřepážce 3. Zadní část trupu je potře- Hřídel vrtule běží v překližce tl. 1 m, osa 
ba zhotovit co nejlehčí. tahu je vychýlena o 2° dolů a vpravo.
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Hlavy válců makety dvoj hvězdicového 
rotačního motoru se zhotoví z balsy a na
lepí se (na potaženém modelu) na černý 
pruh naznačující otvor ve spodku přídě 
trupu.

Vrtule se zhotoví stejně jako u modelu 
Avia BH 11. Protože model má podle vzo
ru velmi krátký předek, dováží se olověnou 
podložkou (asi 5 g) o stejném průměru 
jako má vrtulový náboj.

Svazek u prototypu byl ze dvou nití 
gumy Pirelli o průřezu 3,5 X 1 a délce 
250 mm.

Ocasní plochy je nutno v tomto pří
padě (krátký předek) zhotovit z té nejlehčí 
balsy, kterou máte k dispozici. Platí to 
i za cenu, že je potřeba mnoho seřezávat 
a brousit. Největší tloušťka ocasní plochy 
by neměla být více než 0,6 mm.

Podvozek. Průběžná osa z bambusu 
o 0  1,5 mm je volně otočná a na ní jsou 
pevně nalepena balsová kola. Jinak je 
konstrukce obdobná jako u Avia BH 11.

Křídlo je stavěno ze dvou polovin. 
Přední nosník je průběžný -  prochází 
trupem a v ose je slepen na tupo. Náběžná 
lišta, odtoková lišta a pomocný nosník 
končí 5 mm za rovinou potahu trupu.

Potah je z Modelspanu (japanu) 
obarveného ředěným modrým inkoustem. 
Písmena F-5 se vyříznou z černého Mo
delspanu a nalepí se na potah napínacím 
lakem. Celý model je opět třikrát lakován 
hodně zředěným napínacím lakem.

Zalétávání je stejné -  včetně přípravy 
k němu a seřízení -  jako u modelu Avia 
BH 11.

Testovali
jsme
a
IGRA
odpovídá
ČINEM

V modeláři 8/1970 byl uveřejněn test 
našeho výrobku KOLIBŘÍK od známého 
j,gumáčkáře“ Antonína Šimerdy. Chce
me samozřejmě reagovat na dobře míně
né připomínky k našim výrobkům, a proto 
na test odpovídáme.

Na vysvětlení nejdříve poznamenáváme, 
že v současné době jsou maloobchodní 
ceny všech výrobků včetně hraček a po- 
lytechnických stavebnic bez pohybu. 
Všechny naše úpravy modelu Kolibřík 
musí tedy být v rámci stávající ceny 12,— 
Kčs za kus. Ostatně bychom nechtěli 
Kolibřík zdražovat ani kdyby to bylo 
možné, protože si myslíme, že jeho cena 
je vhodná pro tento typ modelů.

Úpravy, které dále uvádíme, platí již 
od 4. čtvrtletí roku 1970:

Popis sestavení m odelu na zadní 
straně vložky sáčku je rozšířen o popis 
zalétávání.

Trup modelu sestával z jediné balsové 
tyčky tloušťky 3 mm. Balsa se nahrazuje 
úkosovou smrkovou lištou, která bez
pečně vydrží i maximální otáčky silnějšího 
gumového svazku.

Křídlo a ocasní plochy budou stále 
vysekávány z balsy, pokusíme se lépe 
dodržet výběr středně tvrdé balsy i kva
litu řezání.

Plastikové držáky zůstávají bez změ
ny, pouze držák křídla má upravené zá
řezy pro nasunutí křídla, aby lépe drželo

a nevypadávalo. Při tvrdém nárazu ovšem 
křídlo povolí a vypadne.

Pohon modelu byl nejslabším místem 
celé stavebnice. Gumárny Zubří dodaly 
totiž úplně jiné vzorky gumových ok 
než potom v sérii. Guma byla velmi 
měkká, s nepatrným kroutícím momen
tem. Přestože jsme dávali do stavebnice 
2 oka gumy, ani na ně model příliš 
nestoupal.

Nyní je pohon ze dvou nití gumy Opti- 
mit 1 X 4 mm. Do stavebnic se vkládá nit, 
svázat uzlem si ji musí každý sám. Do 
oka této gumy dlouhého 270 až 300 mm 
lze natočit rukou 250 otoček; model pak 
bezpečně odstartuje se země.

Dodáváme, že úpravy navrhované A. 
Šimerdou (silné přemotorování modelu 
2 nitěmi „Pirellky“ 1 x 6  mm, natáčení 
500 až 550 otoček, prohnutí křídla do 
profilu a vyloučení podvozku) znamenají 
skutečně výkonné létání, jež shlédl náš 
pracovník. To ale předpokládá již znač
né zkušenosti a nebylo naším úmyslem 
při zavádění modelu typu Kolibřík.

Zároveň jsme provedli i úpravy u „ses
terského" kluzáku Vosa, kde jsme též 
návod k sestavení rozšířili o popis zalátání 
a balsovou lištu trupu jsme nahradili 
smrkovou úkosovou lištou.

Věříme, že po úpravách modely Ko
libřík i Vosa již zcela splňují náš cíl: 
dát zájemcům model typu SESTAV a 
LEŤ. IG RA, technická příprava výroby

I P O M Á H Á M E  S I

Inzerci p řijím á  Vydavatelství M AGNET, in 
zertn í oddělení, Vladislavova 26, P ra h a  1, te 
lefon 261551, linka 294. Poplatek je 5,90 KČs za 
1 tiskovou řádku. Uzávěrka 23. v m ěsíci, uve
řejnění za 6 týdnů.

PRODEJ

0  1 Vf měřič síly pole, kontr. přijímač 27,120 
MHz, RC model +  2 serva, μΑ-metr 50, 100, 500, 
V-metr 1,5 -  750 V. J. Šafařík, Tuchomyšl 64, okr. 
Ústí n. L.
•  2 Přijímač RC-1 27,12 MHz nový nepoužitý za 
300 Kčs. M. Hložek, Milonice 131, p. Nesovice.
•  3 Tonox ókanál., vysílač, přijímač, nabíječku za 
2000 Kčs. K. Ciprian, Skřípěl 45, p. Osov, okr. Be
roun.
•  4 Plány lodí: něm. bit. loď Scharnhorst a Bis- 
mark Μ 1 : 200, angl. minolov. Missile a bit. loď 
Rodney M 1 : 100, pols. torp. Orkan a křiž. Burza 
Μ  1 : 100a 1 : 200. Ceny plánů: 100, 100, 40, 100, 
60, 40. R. Kršek, Krampolova 21, Šternberk, okr. 
Olomouc.
•  5 Plány bitevní lodi Pennsylvania (Arizona) 
v měř. 1 : 200 za 80 Kčs + 3 pohled, foto 20 Kčs. 
Elektronkový voltmetr a osciloskop po 500, trup na 
kluzák za 200 Kčs. J. Voráček, Obránců míru 107, 
Praha 6.
•  6 Kompletní lOkanál. soupravu Metz, UM Avia 
B 22 na mot. 5,6; Š 331 s motorem McCoy 10, Avia 
122 na mot. 10; ceny podle dohody. V. Parýzek, 
Výstavní 864, Vodňany.
•  7 NiFe akum. 2NKH-24, vačšie ' množstvo. 
D. Mihalides, Šivetice, okr. Rožňava.
•  8 Vázané ročníky Modeláře r. 1954-1957 po 
35,-; 1961-1962 po 30,-; 1963-1964 po 35,-; 
1965-1967 po 43,- Kčs. Plány maket lodí: hlíd
kový člun CG 1 : 25; minonoska Gryf 1 : 100; 
Derfflinger 1675 1 : 60 po 45,- Kčs; atom. ponorka 
G. Washington 1 : 100 za 25,-; nákladní Typ I
1 : 100 za 35,- Kčs. Plány letadel: F 84F Thunder- 
streak I : 25 za 20,-; RC Lil Swell za 20,-; RC 
Flunder za 50,-; Lockheed P-38 za 60,-. Zd. Kruc- 
ký, Adamovská 5, Praha 4 -  Michle.
•  9 Nové nepouž. motory MVVS 2,5 RL za 
300 Kčs; závěsný Graupner 4,5 V za 70 Kčs. J. Ka- 
válek, Hronov II 321, okr. Náchod.
•  10 Přij. RX Standart Mars za 300 Kčs. M. Krá
lík, Zelnitiuse 917, St. Město -  Uh. Hradiště.
•  11 Časovače ,,Autoknips0 termické po 200,-, 
pro motor po 30,- Kčs. J. Bitner, Opočno u Loun 
46.
•  12 Kompletní TONOX 6 kanálů, vysílač, při
jímač, záložní přijímač + 2 kanály, 2 x BEL- 
LAMATIC, 1 X TRIMOM ATIC, vše nové, ne
použité. Cena podle dohody -  za hotové. E. Frie
drich, Pivín č. 100, okr. Prostějov.
•  13 Různé zahr. model, časopisy -  seznam zašlu. 
Japonský 6min. časovač za 150,-. J. Maděra, Pa
řížská 19, Ústí n. L.
•  14 Nový upravený motor M W S  2,5 TRS za 
350,-; nový japonský časovač s pípou za 100,- Kčs, 
autoknips za 70,- Kčs, volný motor, model za 
100,- Kčs. F. Výmola, Slovinská 19, Praha 10- 
Vršovice.
•  15 Dva motory MVVS 2,5 TRS po 300 Kčs. 
P. Kovář, Školní 848, Kuřim.
•  16 Kompl. osmikanál Tonox, možnost použiti
2 povelů současně (simultán), 3 x servo ΕΝ 1 a 1 x 
Kl za 3500 Kčs spolehlivé, v chodu; přijímač Tonox 
P0-00 za 250 Kčs; lOkanál. vysílač o kmitočtu 40,64 
za 500 Kčs; plán a laminátový trup větroně Komet 
z NSR za 350,-. J. Šimáně, Litohlavská 203, Roky
cany.
•  17 Kompl. kolejiště T T  220 x 130 cm, přenosné 
— kufr, poloaut. provoz, bohaté přísl. L. Motl, Na 
návrší 22, Cheb.
•  18 Motory: ΤΟΝΟ 10 RC za 350,-; MVVS 
2,5 RL za 300,-; MVVS 2,5 R za 200,-; Super 
Tigre G46 Ring RC za 450,-; Jena I cm3 za 60,-, 
vo výb. stave; autoknips za 100,-; vys. OSMIKON 
6kan. v skrínke Multton (Si tranz. 0,4 W, mer. 
přístroj, tel. anténa, možnost rozšírenia na 10 kan.) 
za 950,-; vys. RANGEMASTER 8 kan. el. s tranz. 
meničom a zdrojmi (NiFe) za 450,-; jaz. relé OS 
8 kan. (200 Ω) za 150,-; relé OS 230 Ω 8 ks po 40,-; 
relé MVVS AR-2 3 ks po 35,-; přijímač MARS 
za 350,-; Gama za 150,-; servo jednokanál. za 
100,-; poškozený mot. RC model MARK za 90,-. 
I. Dubravec, Furdekova 3, Piešťany.

KOUPĚ

•  19 Rezonanční relé MEDCO nebo jiný továr, vý
robek. J. Pliska, Sportovní 536, Zbýšov u Brna.
•  20 Plánky rychl. automobilů na motor 2,5-5 cm3*
převody a jiné souč. L. Pecháček, Gottwaldova 418, 
Ústí n. Orl. (POKRAČUJE N A  STR. 32)

MODELÁŘ . 1/1971 19



2 klubů 
k r o u ž k ů

Leteckomodelářský klub a Klub želez
ničních modelářů v Liberci připravily 
u příležitosti LVT 1970 společnou vý
stavu modelů v budově ZDŠ vedle 
areálu výstaviště. Výstava byla rozmístě
na podle odborností v 10 třídách školy 
na celkové ploše asi 700 m2. Modeláři od
pracovali jenom na přípravě zhruba 1000 
hodin. Výstava obsahovala všechny mode
lářské odbornosti, navíc v jedné třídě 
byly instalovány válečné trofeje plk. Karla 
Mrázka, letce čs. zahraničního odboje a 
propagační expozice leteckých společ
ností. Poněkud trapně působilo, že tu 
chyběly Československé aerolinie, které 
neposkytly propagační materiál. Pro po
bavení malých i velkých byla vybudována 
30metrová čtyřproudová autodráha, kde 
mohl každý vyzkoušet své závodnické 
umění.

Nejobsáhlejší leteckomodelářská část 
byla přehlídkou všeho, co si modeláři 
vymyslí a je to schopné létat. Zájem upou
távaly hlavně motorové modely, RC mo
dely a makety. Mezi posledními vjmikaly 
zejména slavná SE 5A L. Davidoviče a 
Mustang J. Krause. Tato část výstavy 
byla doplněna sbírkou asi stovky plastic

kých „kitů“ nejznámějších světových fi
rem. I v ostatních odvětvích se soustře
ďovala pozornost hlavně na makety, které 
diváky přitahovaly svým realismem. Jme
nujme alespoň lodě jabloneckých mode
lářů, rakety z Bíliny a Prahy a automobily 
z klubu v Nové Pace.

Dalším magnetem byla modelová želez
nice. Před velikým kolejištěm M. Hro
mady z Liberce ztráceli pojem času malí 
kluci i ctihodní otcové. Toto největší 
kolejiště bylo dlouhé 17 m, mělo plochu 
asi 25 m2 a jezdilo po něm několik vlako
vých souprav najednou. V jiné místnosti 
byla další tři kolejiště a ukázky ručně 
zhotovených železničních modelů.

Celkově byla výstava v našich pod
mínkách nevídanou přehlídkou modelář
ské práce; soustředila přes 500 exponátů 
z celé republiky. Jistá paní napsala do 
pamětní knihy: „Výstava byla úžasná až 
na to, že zaujala mého manžela natolik, 
že zapomněl, že má sebou svoji rodinu.“ 
Pochvalných zápisů je mnoho, takže dobrá 
propagace je nepochybná. Významné je 
i to, že návštěvníci LVT a tím i výstavy 
byli z celé republiky. I mezi cizinci se 
našli modeláři a ti nešetřili chválou.

Akce skončila velkým úspěchem, ale 
pro modeláře nastala druhá část dřiny 
a starostí s likvidací výstavy, balením a 
vracením modelů, uvedením školy do pů
vodního stavu a mnohým dalším. Při bi
lancování pak zjistili, že bylo odpracová
no dalších několik set hodin. Protože ale 
výstavy modelů mají v Liberci již dlou
holetou tradici, nebyla přes veškeré odří
kání „Už nikdy!“  zřejmě ani tato loňská 
poslední.

V. TRN K A

O novém kroužku 

v Šumvaldě
nám napsal žák Zdeněk PEŠAT tak bez
prostředně a mile, že jsme neodolali a 
přes nedostatek místa uveřejňujeme jeho 
dopis doslovně i s adresou. Také proto, 
aby instruktoři, jichž je na Olomoucku 
jistě dost, našli k chlapcům cestu.

Vážená redakce!
Píši Vám, abych Vám oznámil, že se 

činnost nově založeného LM  kroužku 
v Šumvaldě úspěšně rozběhla (sice bez cizí 
pomoci, ale rozběhla). V prvních několika 
schůzkách jsme lepili „papíráky“ (nebyl 
materiál) a seznamoval jsem začátečníky se 
základy létání. Kluci za chvíli z  kluzáku 
vyždímali neočekávané výkony. Brzy nato 
jsem vyhlásil na neděli 18. října soutěž 
házedel a vystřelovadel do rozpětí 250 mm. 
V určený den se také všichni sešli, avšak 
brzy nastala neočekávaná změna programu. 
Přišel se na nás podívat soudruh ředitel 
místní devítiletky s fotoaparátem v ruce 
a chtěl fotit. Brzy se mu podařilo vyprovo
kovat mne ke startu s combatem. Dopadlo 
to ,,dobře“, motoru se nic nestalo, model 
lehl popelem. Protože už nikdo do vzduchu 
nešel, fotil alespoň na zemi (s. ředitel). 
Pak nastal trénink házedel, všichni se hned 
hrnuli na start. Po pěti minutách také 
všichni lepili. Vyhlásil jsem proto lOminu- 
tovou lhůtu na jedno kolo a zahájil soutěž. 
Vše bylo v pořádku až do šestého kola, kdy 
mne model k všeobecné zábavě pěkně pro
hnal po fotbalovém hřišti. Nakonec z  toho 
bylo 14 vteřin a poškleboval jsem se já. 
Dokončení soutěže proběhlo celkem^ klidně.

Naše adresa je: Zdeněk Pešat, Šumvald 
u Uničova 104, okr. Olomouc.

M O D E  L Á R S T V O
N A  D Ě D I N Ě

Pred dvomi rokmi som prišiel pracovať 
na školu v obci Rybník n. Hr., okres 
Levice. Mal som tu viesť aj Pioniersku 
organizáciu. Začal som skúmať záujmy 
dětí a zistil som, že okrem športu, spevu, 
dramaturgii a pod., sa zaujímali aj o mo- 
delárstvo. Keďže modelárčim už 14 rokov, 
dal som ím k tomu príležitosť. Zo začiatku 
sa přihlásilo do krúžku iba 6 žiakov. 
Postupné, ked děti viděli, čo ích spolužiaci
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vytvárajú, záujem rástol. Začal som však 
robiť výběr (čo z časti prospievalo aj 
prospěchu žiakov).

Na prvých hodinách sme sa začali 
oboznamovať s jednoduchšími a zložitej- 
šími plánkami. Napodiv děti rýchlo nado- 
budli představu o skutočnostiach znázor
něných na plánoch. Potom som ích oboz- 
námil s druhmi materiálov, používaných 
v modelárstve a začali sme stavať prvé 
modely. Boli to Albatros a Pelikán. Dbal 
som na presnosť a dokonalost pri práci 
a modely pekne lietali. Potom som sa 
rozhodol pre stavbu motorového modelu 
Kubíček.

Zistil som i medzi samotnými členmi 
krúžku, že ešte aj ích záujmy sa diferen- 
cujú. Niektorí chceli stavať modely lieta- 
diel, iný lodně modely, ba dokonca dvaja 
sa rozhodli pre stavbu rakiet. Dal som ím 
k tomu možnost. Jedna skupinka postavila 
pěkný motorový čin na pohon elektrickým 
motorom a raketári si sami zhotovili 
niekol’ko rakiet. V školskej dielni sme 
zhotovili štartovaciu rampu, z Okresného 
domu dětí a mládeže sme odkúpili niekol’- 
ko skúšobných motorkov a keď sa podařil 
start prvej rakety, ktorú zhotovil žiak 7. 
triedy Daniel Keder (na snímke), to bola 
najvačšia radost’.

Nepracuje sa nám najfahšie, lebo sme 
jediná škola v okrese, kde je modelářsky 
krúžok. Nemáme si s kým vymieňať 
skúsenosti, súťažiť a vöbec spolupracovat. 
Je však třeba vyzdvihnúť pochopenie ve- 
denia školy pre tuto vec. Len čo sa spome- 
nulo o zakladaní krúžku, riaditel’ s. Drábik 
bol ochotný zakúpiť niekol’ko modelář
ských stavebnic a dal k dispozícii školské 
díelne i _s vybavením. Značné přispělo aj 
ZRPŠ. Úprimná vďaka patří všetkým tím, 
ktorí sledujú ten del', aby sa naše děti 
naučili základným technickým znalostiam 
a zručnostiam, sledovali rozvoj védy 
a techniky a napokon, toto všetko dosaho
vali zábavným a deťom radostným spöso- 
bom. Zolo KLEMENT

NEHLEDEJTE MARS
Výrobní družstvo MARS přestalo exis

tovat dnem 1. 10. 1970 a jako celek bylo 
převzato do účelového zařízení F. V. Svaz- 
armu GONG. Radiové soupravy MARS 
se vyrábějí dále a poskytuje se k nim rovněž 
servis. Adresa výrobce a servisu je: 
GONG, Obránců míru 132, Praha 6.

90 000 NA KONTĚ »DAL«
V pokynech pro modelářskou činnost je uvedena také možnost zakládat kluby a 

kroužky v rám d ROH. Mnoho takových není, ale onen při ZK ROH Moravia v Marián
ském Údolí u Olomouce stojí za pozornost. Jeho vedoucí Karel ŠTĚPÁN nám mj. napsal:

„Klub pořádá soutěže, výstavy, spolu
pracuje j iž  osmý rok i bez svazarmovské 
smlouvy s olomouckým Domem pionýrů 
a mládeže. V červnu 1970 jsme byli již  
podruhé během tři let pověřeni uspořádáním 
Mistrovství Č SSR minikár. Na našem 
loňském kontě „dal“ je 90 000 Kčs, což je 
hodnota sportovního areálu, který postavili 
během I měsíce převážně členové klubu a děti 
z  kroužků pro účastníky tohoto mistrovství.
Spolupracujeme také při stavbě autodráhy 
v  Olomouci, takže i  zde budou moci být 
letos pořádány veřejné soutěže. Pro rok 
1971 plánujeme dále úpravu nevyužité 
vodní nádrže pro lodní modeláře, úpravu 
klubovny, svépomocnou stavbu nových dílen 
a kluboven. Práce už spotřebovaly a ještě 
si vyžádají mnoho volného času našich 
členů, což loni i letos poškozuje i naše mo
delářské hodnocení. M y však pevně věříme, 
že investice se v budoucnu mnohonásobně 
vrátí.

K dyž k  tomu dění připočtete i  četně 
veřejné soutěže, na které jezdíme, poznáte, 
že o zábavu u nás není nouze.

To byla příjemnější stránka. Máme však 
i  potíže. V kroužcích pracuje asi 50 dětí.
Jsou spolu se členy klubu rozděleny do sku
pin a po celý týden se střídají ve dvou klu
bovnách o rozměrech asi 3,5 x  4 m. Klu
bovny jsou navíc přeplněny skříněmi, ma
teriálem a stoly. Je úp 'ně k smíchu, že za
mýšlenou úpravou zde získáme 2 m2 plochy.
Pro nás je to však hodně. Pro nedostatek

soutěž volných modelů. Létalo se na letišti v Kuno
vicích za pěkného počasí. V kategorii A-2 zvítězil 
J. Bosák z Kroměříže časem 1050+218 vteřin před 
V. Bláhou ze Starého Města (1050) a F. Doupovcem 
z Brna (1005). V kategorii B-2 byl první m. s. V. 
Kubeš ze Sezimova Ústí výkonem 1015 vteřin. Na 
dalších místech skončili O. Vitásek (981) a M. Far- 
kaš (943) -  oba z Holiče. V kategorii C-2 obsadili 
tři prvá místa modeláři z Uherského Hradiště. Zví
tězil m. s. B. Kryčer (1050) před M. Generou 
(1031) a J. Blažkem (889).

Z K L U B Ů

•  LMK Poděbrady oznamuje, že dne 
5. 10. 1970 byl zvolen novým náčelníkem 
klubu Ladislav Růžek, Sládkova 911, 
Poděbrady.

•  LMK Úpice oznámil dne 30. 11. 
1970 novou adresu jednatele: Petr Lok- 
venc, S. K. Neumanna 706, Úpice.

•  LMK Valašské Klobouky je nový 
klub, o jehož ustavení jsme se dozvěděli 
cestou Svazu modelářů ČSR dne 14. 11. 
1970. Náčelníkem klubu je Jan Doležalík, 
Valašské Klobouky 425, okr. Gottwaldov.

•  Klub modelářů Předlice oznámil 
dne 4. 12. 1970 adresu nového náčelníka: 
Bohumil Kosáček, Kalininova 9, Ústí n. L.

I M R W W t
: 00 ^ 0

I  A l E V ď L F

© LMK Tišnov uspořádal 18. října veřejnou 
soutěž RC-M2. Zvítězil Opit s 4230 body před 
Trmačem, který dosáhl 3150 bodů (oba Tišnov). 
Třetí skončil Nezhyba (3060) z Brna.

•  Soutěž „házedel a  vystřelovadel“  uspořá
dal 31. říina na místní louce LMK Frenštát p. Rad
hoštěm. V kategorii házedel — žáků zvítězil V. 
Walek z Karviné výkonem 125 vteřin před L. Gaj- 
duškem z Frenštátu (103) a F. Palátem z Valaš
ského Meziříčí (99). V seniorské kategorii háze
del byl první I. Sugar z Paskova časem 257 vteřin 
před L. Walkem z Frenštátu (223) a B. Velikov- 
ským z Paskova (194). V kategorii vystřelovadel 
obsadili prvních pět míst modeláři z Frenštátu. 
První byl P. Šigut (214) před V. Holasem (163) a L* 
Chrobokem (141).

®  LMK U herské H rad iště  uspořádal 17. října

místa i 18m autodráhu, kterou jsme posta
vili , máme skládací. (Je umístěna na jevišti 
divadla Z K  a při každém jeho použití se 
musí rozmontovat.)

Na jedné schůzi modelářů bylo doporu
čeno, abychom o své práci řekli i ostatním. 
Činíme to prostřednictvím Modeláře spolu 
s pozváním na 4. Mistrovství ČSSR mini- 
kár, které bude v Mariánském Údolí ve 
dnech 18. až 20. 6. 1971; jeho průběh bude 
přenášet opět televize.“

Model kolového buldozéru postavili členové 
m odelářského kroužku ZK ROH M oravia. 
P řední n áp rava  je poháněna m otorem  Igla 
4,5 V přes převodovku vlastní výroby s převo
dem  1 ; 120. O vládání jízdy vpřed nebo vzad 
je dvoupólovým  přepínačem . Zadní řid ite lná 
n áp rava  a zvedání radlice se ovládají lanovo- 
dem  z ovládací skříňky. Na celostátní p řeh líd 
ce STTM  v Olom ouci získal m odel cenu časo
pisu ABC za zpracování.
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poznávám e
L E T E C K O U  T E C H N I K U

RYAN S-T
americké 

cvičné letadlo

V současné době koncentrace amerického 
leteckého průmyslu je firma Ryan Aero
nautical Company celkem neznárhá. Jak by 
také ne, když i proslulý Douglas se musel 
sloučit s firmou Me Donnell, aby obstál 
v čím dál tím tvrdli konkurenci. A  tak nyní 
Ryan A. C. má už jen asi pět tisíc zaměst
nanců, kteří jsou ještě rozděleni do tří sa
mostatných pracovních skupin -  letecké, 
raketové a elektronické. Letecká skupina se 
nyní zajímá jenom o kolmo startující a při
stávající letadla, jako byl např. Ryan 
V er ti je t (viz monografie L + K ) a v sou
časné době je to Ryan X V  - 5 B  pro program 
N A SA .

Klasické plošníky Ryan patří nenávratně 
minulosti, která ale byla opravdu slavná. 
Vzpomeňme jen „Spirit of St. Louis“, 
se kterým Lindberg přeletěl v roce 1927 
poprvé Atlantický oceán bez zastávky z  New 
Yorku do Paříže.

V roce 1934 přišel Ryan s novou pokro
kovou kovovou konstrukcí skořepinového 
trupu, kterou použil u modelu S -T  (Sport- 
Trainer), čímž rázem upoutal pozornost 
amerického leteckého světa. S -T  byl lehký 
dvojsedadlový dolnoplošník se slabým mo
torem o 95 k za reklamní cenu 3,985 dolarů, 
z něhož časem vznikla celá typová řada. 
Nejprve to byl S -T -A  s motorem o 125 k 
(armádní označení XPT-16, kde P T  
značí Primary Trainer) a po něm řada: 
PT-16, PT-20, PT-20A, PT-21, N R-1,

vycházející z  modelu S-T-M , a dále PT-22, 
PT-22 A a C, vycházející zase z  modelu 
S-T-3. Po stránce draku šlo o maličkosti, 
až na modely S-T-3, které měly mírně 
šípová křídla. Uvedené typy se lišily hlavně 
zástavbou různých řadových i hvězdico
vých motorů.

V roce 1939 počíná na S -T  školit ame
rická armáda, sériová výroba se rozbíhá 
naplno a končí až v r. 1942. Za tuto po
měrně krátkou dobu bylo vyrobeno asi 
1300 letadel série S-T , včetně modifikací, 
kterých bylo 21(1). Ještě v roce 1967 mělo 
v USA letovou licenci přes 100 letadel 
typu PT-22.

TECHNICKÝ POPIS

Ryan S-T je jednomotorový dvojse
dadlový celokovový vyztužený dolno
plošník s pevným dvojkolým podvozkem.

Křídlo je neobvyklé konstrukce. Na 
dvou dřevěných nosnících jsou navlečena 
plechová lisovaná žebra, náběžná část až 
po přední nosník je kryta hliníkovým 
plechem. Křidélka i přistávají klapky jsou 
zhotoveny obdobně, celek je potažen 
plátnem. Profil křídla je NACA 2412. 
Křídlo je vyztuženo jednak krátkou vzpě
rou proti podvozkové noze, jednak dvěma 
dráty shora od trupu a dvěma od kývač- 
kového závěsu podvozku.

Trup eliptického průřezu je celokovový, 
poloskořepinový. Pilotní prostory jsou 
otevřené, opatřené jen malými oblými 
pilotními štítky. Velmi jednoduchá palubní 
deska je vybavena jen nejnutnějšími pří
stroji pro kontrolu letu a chodu motoru. 
Řízení je pákové. Sedadla jsou plechová, 
uzpůsobená pro sedací padák.

Ocasní plochy jsou polosamonosné, 
stabilizátor je vyztužen dráty jak ke spodní 
části trupu, tak i ke kýlové ploše. Kon
strukce je obdobou křidla: na trubkový

duralový nosník jsou navlečena lisovaná 
plechová žebra a potah je opět plátěný.

Přistávací zařízení tvoří zajímavě ře
šený dvojkolý podvozek. Podvozkový 
tlumič s vidlicí kola je v křídle zachycen 
kyvně. Celá vidlice kola je stabilizována 
výkyvným ramenem, jehož zadní část je 
uchycena pevnou vzpěrou do zadní části 
gondoly. Kola jsou rozměru 18x8,3. 
Otočná ostruha je opatřena kolem o 0  8”.

Motorová skupina. Vzduchem chlaze
ný řadový invertní čtyřválec Menacso B-4 
o 95 k při 2000 ot/min pohání pevnou 
dřevěnou vrtuli o průměru 74” (asi

Zpracoval Zd. KALÄB 
Kreslil Mír. MAJER

1,88 m). Ve spodní části motorového krytu 
je umístěn olejový chladič. Palivová nádrž, 
umístěná za požární stěnou před předním 
pilotním sedadlem, je opatřena jednodu
chým plovákovým palivoznakem.

Zbarvení. Prototyp S-T byl celý stří
brný. Na obou stranách směrovky a na 
pravém křídle shora (na levém zdola) měl 
označení NC 14223. Na levém křídle shora 
(na pravém zdola) byl nápis RYAN.

Armádní letadla Ryan měla trup 
a podvozkové kryty stříbrné, křídla, 
kýlovku a vodorovnou ocasní plochu jasně 
žluté, směrovku s modrým svislým pruhem 
a vodorovnými červenobílými pruhy. 
Horní část trupu před pilotem byla matně 
černá. Na křídlech byly kruhové vojenské 
výsostné znaky, na bocích trupu ještě 
označení útvaru. (Další výběr barevných 
provedení včetně celé řady uvádí Profile 
Publications Nr. 158).

Technická data a výkony: rozpětí 
křídla 9,13 m, celková délka 6,54 m, 
výška 3,65 m. Nosná plocha 11,55 m2; 
prázdná váha 464 kg, vzletová váha 715 kg. 
Max. rychlost 225 km/h, cestovní 192,5 
km/h; stoupavost 4,06 m /s; praktický 
dostup 4,575 m ; dolet 645 km.
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V  ávodní vozy značky Chaparral patří od svého 
zrodu k nejpopulárnějším ve třídě 7 Can-Am, 

jednotlivé typy se vyznačují vždy originálním řeše
ním a zastiňují i tak oblíbené a rozšířené Mc Lareny.

Konstruktér vozů Chaparral, kvalifikovaný a vý
borný aerodynamik a závodní jezdec I. třídy J. E. 
Hall, je průkopníkem přídavných zařízení, vyvozu
jících umělý přítlak automobilu k vozovce bez 
ohledu na váhu vozu a tvar karosérie. Hallovy ka
rosérie neoplývají přísnými proudnicovými tvary, 
jak by se dalo u tak výborného aerodynamika před
pokládat. Přes to z hlediska estetického upoutávají 
pozornost účelným tvarem a vozy jimi opatřené 
patří k nejrychlejším své kategorie.

V roce 1970 se Jim Hall opět vyznamenal. Již 
podruhé během pěti let se mu podařilo ohromit 
automobilovou veřejnost naprosto nekonvenčním 
typem závodního vozu. Při třetím závodu z dva- 
náctikolové Can-Am série na dráze Watkins Glen 
překvapil konkurenci vozem, uměle přisávaným 
k vozovce. Prvý takový kousek provedl tehdy pěta- 
třicetilety závodník a konstruktér svozem Chaparral

C H A P A R R A L  2J
Vůz Chaparral 2J je uspořádán tak, že 

k odsávání vzduchu jsou na kolmé zádi 
karosérie umístěny dva ventilátory o prů
měru 430 mm, poháněné motorem. 
Během jízdy běží pomocný motor stále na 
plný plyn, otáčky rotorů se nemění. 
Podtlaková plocha pod vozem, začínající 
těsně za předními koly a končící zádí 
karosérie, má výměru 3,35 ma (5000 čtv. 
palců). Přítlak vyvozený sáním činí 450 
kp (1000 1b), tedy více než polovinu váhy 
vozu včetně paliva a řidiče (815 kg -  
18101b).

Rozchod vzadu 1397 58,2 43,7
Délka 3683 153,5 115,0
Šířka 1981 82,5 62,0
Výška ochranného oblouku 965 40,2 30,2

Na závěr ještě, co znamená název Chaparral. Je to 
místní název nelétavého ptáka, podobou připomína
jícího lišku (viz emblém), který je stejně jako ona 
mazaný a rychlý běžec.

Zpracoval Jar. BROŽ

PO D KLAD Y: časopisy Corvette News -  září 
1970; Competition Press a Autoweek -  červen 1970 
a přímé prameny

Největším problémem byla volba mate
riálu použitého k zakrytí štěrbiny mezi 
vozovkou a karosérií, jejíž světlá výška je 
89 mm (3,5 in). Podmínkou byla tuhost 
a pevnost materiálu, aby se při velkých 
rychlostech nedeformoval, nepraskal a při
tom byl lehký. Řešení se našlo v plastikové 
fólii „Lexan“, vyvinuté firmou General 
Electric, která je velmi pružná a prakticky 
nerozbitná. Z té je třídílná „záclona*1, 
obepínající od předních kol spodek karo
série. Je upevněna pákovým systémem 
na závěsech kol tak, aby její výška nad 
vozovkou byla udržována v rozmezí od 
6,3 mm do 12,7 mm vzhledem k tomu, že 
vůz v zatáčkách nebo při akceleraci prose
dá.

Rozborem jízdních vlastností závodních vozů 
bylo zjištěno, že průměrnou rychlost vozu lze zvý-

M i s t r o v s t v í  CSSR 
p r o  ž á k y

Dějištěm Mistrovství ČSSR automo- 
delářů -  žáků 1970 byl Prostějov. Okresní 
dům pionýrů a mládeže a Modelářský klub 
ODPM Prostějov tu připravily na 18. až 
20. září příjemné prostředí. Čtyřproudá 
dráha, přes 30 metrů dlouhá, byla svědkem 
pěkných bojů. Oproti národnímu střetnutí 
se ukázalo, že chlapci ani o prázdninách 
nezaháleli a svoje modely neustále vylepšují. 
Snad jediným nedostatkem zdařilé soutěže

2E v roce 1966. Na startu se objevilo bílé Can-Am 
monstrum, opatřené tlačným křídlem, umístěným 
vysoko nad zádí karosérie, jehož účinkem byla hnací 
kola přitlačována k vozovce. Sklon křídla byl řízen 
pedálem při levé noze. Další senzací byla polo
automatická dvoustupňová převodovka bez spojko
vého pedálu.

V roce 1968 převzali tlačné křídlo též ostatní 
konstruktéři závodních vozů, nemělo to však vždy 
žádoucí účinek. Vinou předimensování plochy nebo 
nevhodného umístění přítlakových křídel docházelo 
na závodních drahách k haváriím, které způsobily 
jezdcům těžká zranění a dokonce si vyžádaly i ži
voty. V současné době si pomáhají všichni konstruk
téři křídly umístěnými přímo na karosérii vozu.

V té době byl Hall myšlenkami již mnohem dále: 
Odsává-li se pod vozem vzduch, vzniká částečný 
podtlak; rozdíl oproti atmosférickému tlaku přitla- 
čuje vůz na vozovku. I lehký závodní vůz se pak 
může značně zrychlit, a to i v zatáčkách, neboť lépe 
sedí. Také vliv na brzdné vlastnosti vozu je příznivý.

Zrychlení průjezdu zatáčkami lze vysvětlit jedno
duchým příkladem. Připusťme, že určitou zatáčku 
lze pohodlně projet normálním automobilem rych
lostí 55 km/h, přičemž potřebný koeficient tření 
mezi pneumatikami a vozovkou je 0,3. Při rychlosti 
90 km/h je zapotřebí třecí koeficient 0,6 (kterého 
průměrný vůz zřídka dosáhne), aby průjezd byl 
ještě bezpečný a vůz ovladatelný. Naproti tomu zá
vodní vůz bez křídel dosahuje koeficientu 1,3 a mů
že tuto zatáčku projet rychlostí 130 km/h. Hallův 
Chaparral 2J je však ještě rychlejší. Umělým přisá- 
váním se zvyšuje třecí koeficient na 1,8 a dovoluje 
projet bezpečně tutéž zatáčku rychlostí 150 km/h.

šit již jen rychlejším průjezdem zatáček a dokonalou 
akcelerací při výjezdu z nich. Tyto vlastnosti nový 
Hallův vůz má a tím získává značný předstih před 
konkurencí. Zkušební jízdy započaly v roce 1969 
na Hallově soukromé dráze v Midlandu.

TECHNICKÉ ÚDAJE
M otor: ZL 1 -  Chevrolet V 8 o zdvihovém ob

jemu přes 7 1, kapalinou chlazený, s upraveným 
vstřikováním paliva syst. Lucas. Výkonnost 650 k 
při 7000 ot/min. Třístupňová plnoautomatická p ře 
vodovka Chaparral bez spojkového pedálu.

Odsávací systém : Obruba -  General Electric 
Lexan. Dvě axiální turbíny o průměru rotorů 
305 mm, poháněné dvoudobým dvouválcovým mo
torem Rockwel JLO.

Podvozek: Samonosný nýtovaný a lepený z ple
chů z lehké hliníkové slitiny. Všechna kola nezá
visle zavěšena, pérování šroubovými ocelovými pru
žinami a teleskopickými tlumiči. Závěsy jsou opa
třeny torsními tyčemi, zabraňujícími kymácení, 
prosedání a zdvihu zadní části vozu. Brzdy přední 
i zadní diskové Chaparral. Pneumatiky speciální 
Firestone, přední 13,90 x 15, zadní 17,00 x 17. Ří
zení hřebenové.

K arosérie: Sklolaminátová vícedílná typu ,,bed- 
noid“ , vpředu s otvory pro přívod chladicího vzdu
chu pro brzdy a chladič motoru. Závětrný štítek 
Lexan kryje pouze přístrojovou desku.

R ozm ěry (mm) 1 :1  1 : 24 1 : 32
Rozvor 2413 100,5 75,4
R ozchod vpředu 1524 63,5 47,6

byla neúčast chlapců ze Slovenska, kteří -  
ač očekáváni — na soutěž nepřijeli. Je to 
opravdu škoda.

(DOKONČENÍ NA STR. 26)

Záběr z rozjížděk prvého dne
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Mistrovství se jelo pod záštitou M ěN V  
Prostějov, který věnoval všem soutěžícím 
upomínkové dárky a O V  Svazarmu v Pro
stějově, jemuž rovněž patří poděkováni za 
pěkné ceny pro chlapce.

VÝSLEDKY

K ategorie BŽ (motor Igla): 1. J. Jonák, Prosté- 
jov; 2. L. Jelínek, Praha; 3. I. Hájek, Kyjov; 4. M. 
Machálek, Prostějov; 5. V. Celý, Prostějov. -  27 
hodnocených.

K ategorie Bx (MB): 1. J. Jonák, Prostějov 74; 
2. L. Jelínek, Praha 68; 3. D. Macháček, Trutnov 
63,5 bodu. -  Hodnoceno 5.

Také z výsledků je vidět, že úroveň modelářů- 
žáků neustále vzrůstá. Zásluhu na tom mají instruk
toři a pracovníci DPM a Model, svazu, kteří se 
o chlapce starají. Lze si jen přát, aby rok 1971 byl 
ještě lepší a soutěžení nebylo záležitostí jenom ně
kolika míst v republice. P . VALENTA, P ra h a

Podělili si titu ly
Veřejné a výběrové sútaže dráhových 

automodelárov 1970 uzavřel I. ročník 
majstrovstiev Slovenska s celkove 33 účast- 
níkmi a 70 modelmi. Majstrovstvá sa usku- 
točnili v dřioch 30.-31. októbra v miest- 
nostiach Závodného klubu ROH n. p. TOS  
v Trenčíne. ÚV Zväzu modelárov Sloven
ska kládol velký doraz na usporiadanei

majstrovstiev v Trenčíne s ohladom na tu- 
najšiu dráhu klubu A M C  Matra i  skupinu 
automodelárov, ktorí bolí ochotní usporia- 
dat po prvýkrát majstrovstvá. ( I  ked na 
Slovensku je dost velký počet dráh, ale vač- 
šina z  nich je zhotovená amatérsky a nezod- 
povedajů platným pravidlám.)

Majstrovstiev sa zúčastnili pretekári 
z  klubov v Košiciach, Banskej Bystrici, 
Bratislavě a Trenčíne. Boli dosiahnuté hod
notné výkony najma domácími pretekármi, 
ktorí mali výhodu prostredia a dráhy, no 
popritom sa dobré starali o celú organizáciu.

VÝSLEDKY

T rieda  A l-2 4 :1. L . Řehák 7 bodov; 2. L. Ďurčo 
(5); 3. M. Albrecht (4). Všetci Trenčín.

T rieda  A 2-24:1. L. Řehák 7 bodov; 2. L. Ďurčo 
(5); 3. V. Oravec (4). Všetci Trenčín.

T rieda  A2-32: 1. L. Řehák, Trenčín 7 bodov; 
2. L. Hanulík, Košice (5); 3. I. Hollý, B. Bystrica 
(4).

T ried a  B : 1. L . Řehák, Trenčín 7 bodov; 2. I. 
Vančo, B. Bystrica (5); 3. J. Tonhauzer, Bratislava
(4) .

T ried a  C l-3 2 :1. L. Hanulík 7 bodov; 2. J. Pas
tor (5); 3. P. Krišica (4). Všetci Košice.

T rieda  C2-24: 1. L. Hanulík, Košice 7 bodov; 
2. M. Kollár, Košice (5); 3. J. Meravý, Trenčín (4).

T rieda  C2-32: 1. I. Hitka 7 bodov; 2. J. Hitka
(5) ; 3. J. Tonhauzer (4). Všetci Bratislava.

Vítazové boli dekorovaní plaketami,Maj- 
ster Slovenska“ a odměnění diplomat a věc
nými cenami. Všetci účastnici sa zhodli 
v názore, že autodráha v Trenčíne splňuje 
předpoklady pre vrcholné preleky, ako v rám
ci Slovenska tak i v celoštátnom meradle. 
Přelo 11. ročník majstrovstiev Slovenska 
v r. 1971 je opät naplánovaný do Trenčína 
a tak i posledná z troch „výberoviek“ maj
strovstiev č S S R  sa uskuteční na tejto dráhe.

J. LEVÁK, Bratislava

A utodráha v T renčíne bola dokončená za- 
čiatkom  roku 1970. Je 19 m  d lhá, štvorprúdo- 
vá, m á 12 zák ru t, z toho 5 klopených, um ele 
zdrsněný povrch a napatie  9, 12, 14 a  16 V. Je 
i velm i dobré osvětlená a k jej příslušenstvu  
p a tř í elektrický počítač uběhnutých kůl.

Meranie otáčok pomocou siroboskopického kotúča
V modelárskej praxi sa často střetáváme s potřebou 

zistiť aspoň informativně otáčky rázných zariadeni 
(motorov, prevodoviek, kolies aid.). Ako jeden z naj- 

jednoduchých zpósobov sa ponuka meranie pomocou 
siroboskopického kotúča. Princip merania spočívá 
v  tom, že pri svetle určítej frekvencie (bežne 50 Hz) 
sa točí kotúčik rozdělený na políčka. Ked sa medzi 
jednotlivými blysnutiami kotúčik posuňte o jedno po
ličko, čierne resp. biele, potom políčka sú zdanlivo 
v klude. V tom případe počet otáček motora sa rovná 
počtu otáček prislúchajúcich k danému medzikrúšiu. 
Nevýhoda pri meraní je, že počty otáčok sú krokované 
a nie plynulé.

Výpočet a zostrojenie kotúčika je jednoduchá zá
ležitost a zvládne ju každý trocha zběhlý modelář. 
Prvou podmienkou je vhodný zdroj světla. Jedným 
z najpristupnejších je žiarivka. Frekvencia v sieti 
je 50 Hz; to značí, že žiarivka blýskne lOOx za 
sekundu (pri zápornej a kladnej polvlne sínusovky). 
Je to teda 60 X 100 =  6000 zábleskov za minutu.

Jednoducho si odvodíme, že medzikružie s jedi
ným čiernym a bielym políčkom sa „zastaví" p ř i , 
6000 ot/min. Určíme si počty políček v jednotlivých 
medzikružiach a k nim vypočítáme obrátky zo 
vzorca:

počet zábleskov za minutu
-------------------7------ ------------- =  otáčky/min.
počet políček jednej farby

Například pre 6 políček to bude:
6000

=  1000.

Pře kotúč na obrázku potom dostáném otáčky 
uvedené v tabulce. Pře úplnost uvádzame ešte dvoj
násobné otáčky, pri ktorých sa kotúč „zastaví" 
opat._______________________________________

Číslo Počet
políček

Otáčky 
za minutu

Dvojnásobné
ot/min

1 10 600 1200
2 6 1000 2000
3 4 1500 3000
4 3 2000 4000
5 2 3000 6000
6 1 6000 12000

Kotúčik zhotovíme z tvrdej lepenky, vyhovuje aj 
kresliaca štvrtka. Při meraní, ktoré prevádzame vý
hradně pri svetle žiarivky (děné světlo i světlo oby- 
čajnej žiarovky pósobí rušivo) kotúčik připevníme 
kolmo na os motora, ináč sa vychyluje a políčka sú 
rozmazané. Potom zvyšujeme otáčky motora a vi
díme, že sa zastavujú jednotlivé medzikružia. Počet 
otáčok motora sa rovná tomu počtu otáčok prislú
chajúcich medzikružiu, ktoré stojí. Musíme ovšem 
dávat pozor, kolko krát sa nám zastaví jednotlivé 
medzikružie pri postupnom zvyšovaní otáčok. Jed

nou z nevýhod je, že sa políčka zastavia aj při pár- 
nom, alebo pri nepámom násobku otáčok daného 
medzikružia. Například pri 6000 ot/min stoja po
líčka pre 6000 ot/min, ale aj pre 1500 ot/min. Zis- 
tíme, ak sme pomaly zvyšovali otáčky, že medzi
kružie s 1500 ot/min sa zastavilo už 4 x ,  a to při 
1500 ot/min, 3000 ot/min, 4500 ot/min a pri 6000 
ot/min. S toho vyplývá, že ked sa políčko pře 6000

ot/min zastaví 2 x ,  motor točí 12CG0 ot/min. Ak 
však nestojí ani jedno políčko, otáčky sa pohybujú 
v intervale medzi medzikružím, ktoré sa krúti do
předu a medzikružím, ktoré sa točí dozadu. Pri 
dlhšcm cviku sa naučíme presne rozlišovat počet 
otáčok a vypočítávat jednotlivé rásckky základného 
počtu otáčok daných medzikruži.

Ján N É M ETH Y, Prešov
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Z dějin

plachetních

lodí

KARAKA (II)
Byly i bezpečnější, protože se tolik 

nehoupaly, a pohodlnější, neboť se po 
nich stoupalo na návětrné straně lodi, jež 
nebyla tak příkrá. Při celkové elasticitě 
dávaly stěžni i bezpečnější oporu než 
jednotlivá lana. (Na obrázku mistra W. 
příčky nejsou; H. Winter tvrdí, že je 
umělec vynechal, aby mu na obrázku 
nevznikla nepřehledná změť čar; na jiných 
obrázcích karak téhož mistra však příčky 
jsou.

Hlavní a přední stěžeň karaky měly nej
prve po jedné velké čtyřcípé plachtě, 
kdežto na křížovém byla plachta latin
ská. Přídní plachtu (blindu) karaka vždy 
neměla. Za příznivého počasí se ráhnové 
plachty zvětšovaly dvěma náplety (bone- 
ty), kdežto latinská se naopak za bouřli
vého větru zkracovala zdrhovadly. Pro 
podkasávání plachet se užívalo kasounů, 
jež přitahovaly spodní cípy plachet k ráh
nu. Dalšími zvláštními lany -  gordingy -  
se plachta přitahovala k ráhnu, aby se 
usnadnilo její svinutí. Na některých do
bových obrázcích jsou plachty karak 
hustě čtverečkovány, jako kdyby byly 
pokryty sítí. Soudí se, že to byly opravdu 
sítě sloužící k tomu, aby lodníci při svi
nování mohli obrovskou a těžkou plachtu 
pevněji uchopit a přitahovat k ráhnu.

Z toho, že Kolumbus nazývá Santu 
Marii ,,nao“ a že měla znaky karaky ně
kteří usuzují, že mezi karakou a nao nebylo 
rozdílu, že karaka byl odborný název lod- 
nický, kdežto slovo nao vyjadřovalo prostě 
fakt, že jde o velkou námořní lod. Jiní 
jsou mínění, že slova nao se užívalo ve 
Středomoří pro tutéž lod, jíž na severu 
říkali karaka. Je-li však pravdivá teorie 
H. Wintera, že nao měla žebrorys pro
filu V, pak se od bachraté karaky Ušila 
podstatně. Winter je však se svým názo
rem osamocen. Soudím, že tato nejistota 
má svůj původ v okolnosti, o které jsem 
se už zmínil: Ve staré době neexistovaly 
vyhraněné lodní typy, každá loď měla 
svou individuaUtu. Proto některé vý
tvory, míněné konstruktérem jako nao 
připomínaly jiným lodi, které jinde poznali 
jako karaky, tj. velké námořní lodi. Po-

K araka vlám ského m is tra  W. A. z roku 1475 (Severoevropská karaka)

Středom ořský dvojstěžnik podle obrazu 
G eutila da Fabriano  z roku 1430. Zaoblený kýl 
a  zadní vaz se pod vlivem  kogy vyrovnají. P ře 
jato  záďové korm idlo. Podle kogy p ředn í stě
žeň posunut do středu , zvětšen a o patřen  č ty ř- 
cípou plachtou. P řechodný tvar.

míšenost byla podporována zejména tím, 
že každý lodní stavitel neustále sledoval 
nové lodi; co se mu na nich zamlouvalo, 
převzal pro svůj příští výtvor a nedělal 
si starostí, zda si s tím historikové tech
nického století, jež chce mít vše rozška
tulkováno do přesných typů, budou lá
mat hlavy.

Protože autoři řadí Santu Marii mezi 
karaky, uvádím o ní některé údaje, sta
novené nejnověji B. Landströmem. Ten 
vyšel z tradicionalistického pravidla sta
rých lodních mistrů, jež se dá vyjádřit 
rovnicí, že šířka lodi, délka kýlu a celková 
délka se mají k sobě mít jako 1 : 2 : 3 .  
Podle toho, jakými mělčinami Santa Ma
ria proplula, soudí, že měla ponor 2 m. 
Na tom základě stanovil: délka přes vše 
24 m, délka v kýlu 17 m a šířka 8 m. 
Celková plocha plachtoví měřila asi 
330 m2 a z toho jen hlavní plachta se 
dvěma bonety 200 m2.

Obraz Jacopo de Barbarise v Benátkách 
z r. 1500 ukazuje karaku, která měla už 
i čtvrtý stěžeň s latinskou plachtou, na
zývaný b o n a v e n tu r a .  Podle odhadu 
činila její celková délka 30 m, délka v kýlu 
21 m, šířka 10 m a hloubka ve středu 
trupu 6,5 m. Tím se od karaky odštěpila 
vedlejší větev čtyřstěžňových obrů, jimiž 
se vyznačovalo 16. století. Souviselo to 
s novým převratným vynálezem, který 
donutil konstruktéry, aby opouštěli do
savadní tradice a přistoupili ke stavbě 
lodí s novými hledisky. Tím  vynálezem 
bylo dělo.

Zájemcům o historii lodí
Známé nakladatelství Hinstorff 

Verlag, Rostock NDR , vydalo pro 
milovníky historických lodí novou pu
blikaci Risse von Schiffen des 16. 
und 17. Jahrhunderts (nákresy lodí 
16. a 17. století). Knížku sestavil 
osvědčený kolektiv autorů R. Haec
kel, F. Jorberg, R. Loef, H . Szy- 
manski, H. Winter; v příloze je 11 
plánů lodí, mezi nimi Golden Hind 
(1575), Roter Löwe (1597), Berlin 
(1674), Grosse Yacht (1678) a dal
ší.

Cena v ND R je 19,80 M , na naše 
peníze tedy asi 60,— Kčs. Objednáv
ky prostřednictvím kulturních stře
disek NDR.
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ŠA R P IO V Ý  REM O  RKÉR se dvěma
šroubyDosud uveřejněné (i když ne zcela úplné) podklady na makety, jež jsme pře

tiskli z francouzského časopisu Le Modele réduit de bateau, se setkaly s příznivým 
ohlasem, a proto jsme se rozhodli předložit další. Tentokrát je to moderní holand
ský přístavní remorkér se dvěma šrouby v pevných tryskách. I když nástavby jsou 
poměrně chudé, šarpiový trup je modelářsky velmi přitažlivý, neboť jej lze snad
no zhotovit z lišt a překližky.
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SK U T E Č N Ý  REM ORKÉR  pohánějí 
dva vznětové motory Caterpillar o vý
konnosti po 240 k. Délka mezi kolmice
mi činí 19,50 m, délka přes všechno 
21,70 m, šířka 4,80 m.

Při stavbě modelu v měřítku 1: 20 vyjde 
celková délka na 1,085 m a výtlak 10,050 
kg, takže na vnitřním vybavení nebude 
třeba šetřit vahou.

Stěžeň je nízký a slouží pouze k umístě
ní posičnich světel; lze jej pro snazší 
transport udělat odnímatelný.

Kotva na pravoboku (jedna) se zvedá 
vrátkem.

Vlečná lana jsou upevněna v čelistech 
na dvou dvojitých křížových pachola
tech; dovolují lánům navinutí na buben 
rumpálu u paty pacholat. Délka vlečných 
lan závisí na důležitosti vlečené lodi, na 
místě plavby (v přístavu nebo v ústí řeky) 
a na stavu moře.

Zbarvení lodi je celkem běžné; trup je 
nad čárou ponoru černý, pod ní růžový. 
Paluba je tmavě zelená, nástavba béžová. 
Černý komín má žlutý pruh.

Lod má značný výtlak; vrtule o velkém 
průměru umístěné v tryskách dávají tušit 
její značnou tažnou sílu, jíž by se dalo 
využít k vleku celého vlaku lodí. Chce to 
jen využít zimního chladného období 
k stavbě.

Poznám ka :  Délkou „mezi kolmice- 
mi“ se rozuměla u starých plachetnic dél
ka trupu, vymezená kolmicemi vztyčený
mi mezi zevními krajními body obou ste- 
venů (vazů). U dnešních lodí se určuje 
kolmicemi, vztyčenými v průsečíku kraj
ních bodů KVR s přední hranou předního 
vazu a zadní hranou zadního vazu.

Délkou „přes všechno" se rozumí délka 
hotového trupu od zadního krajního bo
du k přednímu.

Zpracoval V. PROVAZNÍK
(Podle Modele réduit de bateau č. 155)

HEZKÝ MODEL JACHTY postavil 
a Vltava nazval Vladislav Koucký z Ka
menického Šenova. Žebra převzal z Regi
ny, předlohou pro kabinu mu byla Skoře- 
pova jachta Kiki. Elektromotor ze stírače 
Wartburg napájejí dvě zkrácené baterie 
7 Ah -  6 V. Amatérská čtyřkanálová RC 
souprava umožňuje řízení vlevo, vpravo, 
vzad a funkci houkačky. Na první RC 
model je toho tedy dost.

HLÍDKOVÉ KUTRY pro střední 
vzdálenost slouží v míru také v pobřežní 
hlídkové službě a stále častěji úzce spolu
pracují s vrtulníky. Na obrázku je ame
rický kutr třídy RELIANCE o výtlaku 
kolem 800 tun, dlouhý 64 m. Dosahuje 
rychlosti 15 až 19 uzlů; při plné rychlosti 
má akční radius 2000 mil, při ekonomické 
5000 mil. K výzbroji patří dělo 76 mm, 
kulomety a obojživelný vrtulník Sikorski 
HH-52a. Posádka 65 mužů se při bojovém 
nasazení rozroste na 96 mužů a k výzbroji 
přibudou dva vrhače torpéd proti ponor

kám, vrhače hlubinných pum. Výkonnější 
motory pak dodávají rychlost až 24 uzlů.

(mi)

Mistrovství ČSSR pro lodní modeláře 1970
Čtenáři si v  minulém seSitu jis t i vHmli, ie  výsledky z  mistrovství nejsou úplné; nebylo 

už na ně místo, a proto zbývající uveřejňujeme tentokrát.
F 3 -V se n io ř i (body): V. Žák, Liberec” 137,5;2. 

Ing. V. Valenta, Praha 137; 3. J. Severa, Kolín 131,8; 
4. J. Bolek, Plzeň 131; 5. Š. Kulev, Košice 126,9; 
6. V. Máchal, Praha 125,8; 7. Z. Bartoň, Hulín 122;
8. J. Pospíšil, Kolín 111,4; 9. Z. Urban, Vsetín 
111,6; 10. E. SchUtz, Prešov 89,3; 11. M. Skok, Tr. 
Teplice 85,3; 12. V. Reth, Košice 60; 13. A. Varga 
st., Galanta 31,4; M. Šimek, Galanta 0; A. Varga 
ml., Galanta 0; š . Bohuš, Hulín 0
mimo soutěž: F. Podaný, Liberec 135,1; V. Flan- 
derka, Liberec 133,7

F 3 - E  senioři (body): 1. Z. Bartoň, Hulín 129,9;
2. I. Škába, Plzeň 126,8; 3. J. Snížek, Plzeň 123,8; 
4. M. Medvěděv, Brno 120,2; 5. V. Bílek, Přerov 
119,3; 6. J. Rosík, Hulín 109,6; 7. J. Smítal, Brno 
94,1
mimo soutěž: F. Podaný, Liberec 136,6

EX -  žáci (body): 1. I. Chmelenský, Karviná 
151,5 -f 96,7; 2. M. Kříž, Strakonice 129,8 +  73,3;
3. J. Jelínek, Č. Budějovice 121,1 +  53,3; 4. J. 
Duda, Karviná 113,6 + 63,3; 5. A. Schwendtner, 
Šamorin 107,2 + 50; 6. J. Trupf, Ledenice 90,5 -f 
+  46,7; 7. J. Štěpánek, Praha 85 +  23,3

EX -  žáci -  500 soutěž o nejhezčí m odel
(body): 1. D. Brndiarová, Rim. Sobota 88,3; 2. J. 
Vejřík, Mnichovice 80; 3. P. Bublík, Strakonice 
76,6; 4. S. Pospíchal, Třešť 70; 5. J. Maleňák, Pro
stějov 69,1; 6. J. Kilík, Revúca 67,3; M. Hoffman, 
Praha 66; 8. O. Ott, Praha 65; 9. P. Melichar, Praha 
63,9; 10. M. Balážik, Revúca 60; 11. J. Procházka, 
Praha 58,3; 12. J. Řízek, Praha 58,3; 13. M. Bajce- 
rová, Rim. Sobota 58; 14. J. Tůma, Ledenice 56,6;
15. J. Vacek, Jablonec n. N. 56,6; 16. M. Čepela, 
Jablonec 56,6; 17. K. H&zenkopf, Jablonec 55,3;

18. I. Franěk, Jablonec 55; 19. I. HlubáČek, Hr. 
Králové 48; 20. P. Konopáč, Jablonec 38,3

EX -  500 -  soutěž v jízdě (body): 1. P. Meli
char, Praha 95; 2. M. Hoffman, Praha 95; 3. O. 
Ott, Praha 82,5; 4. J. Vacek, Jablonec 82,5; 5. P. 
Konopáč, Jablonec 77,7; 6. J. Procházka, Praha 75; 
7 .1. Franěk, Jablonec 72,5; 8. K. Hazenkopf, Jablo
nec 65; 9. J. Řízek, Praha 57,5; 10. J. Tůma, Lede
nice 55; 11. J. Vejřík, Mnichovice 55; 12. M. Bajce- 
rová, Rim. Sobota 55; 13. S. Pospíchal, Třešť 50; 
14. J. Maleňák, Prostějov 47,5; 15. D. Brndiarová, 
Rim. Sobota 42,5; 16. M. Balážik, Revúca 42,5; 
17. M. Čepela, Jablonec 37,5; 18. P. Bublík, Strako
nice 32,5; 19. J. Kilík, Revúca 30; 20. I. Hlubáček, 
Hr. Králové 20

F  1 -  V 15 cm * 8 9 * * * * * 15 -  senioři (vteřiny): 1. J. Bolek, 
Plzeň 23,8; 2. V. Dvořák, Brandýs n. L. 27,8; L. 
Presl, Plzeň 0; mimo soutěž: J. Jakubec, Turnov 
34,8

F 1 -  E  30 W -  senioři (vteřiny): 1. Z. Bartoň, 
Hulín 67,5; 2. V. Bílek, Přerov 77; J. Smítal, Brno 
103; mimo soutěž: F. Podaný, Liberec 60,4

F  1 - E  500 W -  senioři (vteřiny): M. Medvěděv, 
Brno 86,5

F  2 -  a senioři (body): 1. A. Kubíček, Ostrava 
182,33 +  90; 2. M. Skok, Tr. Teplice 174,33 +  
-f 81; 3. S. Kulev, Košice 166,66 +  84; 4. A. Varga 
st., Galanta 95,33

F  2 -  b  senioři (body): 1. K. Hock, Vsetín
198.66 +  100; 2. Z. Skořepa, Praha 197,33 +  100; 
3. J. Fejt, Bratislava 182,66 +  90; 4. J. Pečenka, 
Tachov 177,33 +  87; 5. J. Zbranek, Košice
170.66 -I- 84; 6. J. Machová, Praha 161,33 +  90; 
7. M. Dočkalová, Bratislava 160,33 +  69
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Použití pěnového polystyrenu 
při modelování krajiny

Ing. Frant. J IŘ ÍK

Krajinu kolejiště je možno modelovat 
známými způsoby pomocí papírových 
šablon a pásků, drátěnou či silonovou sítí 
apod. Zatím nikoli zcela doceněným ma
teriálem, hlavně pro malá měřítka, je pě
nový polystyrén. Je lehký, dostatečně 
pevný, snadno se opracovává, nepůsobí na 
něj vlhko a umožňuje dodatečně tvarovat 
na krajině zářezy nebo přistavovat kopec 
či stráň aj. Stožáry, sloupy, tyče a kmeny 
stromů je možno přímo vpichovat do kra
jiny, kde drží bez lepení a nekácejí se.

A  -  Opracováni
Pěnový polystyren je možno řezat no

žem, břitvou nebo jemnou pilkou. Nej
výhodnější je tavení odporovým drátem. 
Řezačka na polystyren je popsána v časo
pise Malá železnice č. 2/1968. Prodává se 
také hotová, tvarově podobná lupenkové 
pilce, v modelářských prodejnách.

Pro řezání polystyrenu na desky a vy
řezávání přesných tvarů používám jedno
duchou řezačku podle obr. 1. Na větším 
prkénku je upevněn rovnoběžně s po
vrchem odporový drát, který je na jed
nom konci napínán gumovým táhlem. 
Tloušťku řezaných desek vymezují pod
ložky, vkládané pod oba konce drátu. 
Při vyřezávání přesných tvarů z desky -  
např. pro most, tunel apod. -  konec 
drátu s napínací gumou vyvléknu a upev
ním kolmo k prkénku (obr. 2). Proud 
z transformátoru nastavuji takový, aby 
drát nebyl přežhaven a nesvítil červeně.

Pro drobné tvarování polystyrenu po
užívám pistolovou páječku, kde nahradím 
pájecí smyčku smyčkou z měděného drátu 
různého tvaru (obr. 3). Protože tato pá- 
ječka nemá být zapnuta příliš dlouho bez 
přerušení proudu, zhotovil jsem si tvaro- 
vací řezačku ze dvou kousků půlkulatých 
tyček (od zámku skříně), které jsou od 
sebe izolovány papírovým páskem tl. 
2 mm, na jednom konci opatřeny závitem

_  r-ODPOBOW DBÁT
Cl/tlOVE i-  ISO tA CE /  ^ P O ďWOÍkAtXmoV I /  \

p f e ív o D  Ρ Β ο υ ο υ  * - t\oustiíA
DKSK.V

Obr. 1 A  Obr. 2  ψ

pro šrouby odporové smyčky, na druhém 
konci spojeny s přívodním kabelem a za
sunuty do držáku od pilníku. Na několika 
místech jsou staženy izolační páskou. 
Používám napětí 2 až 4 V.

B -  Lepení
Pěnový polystyren nelze spojovat le

pidly obsahujícími aceton nebo podobná 
rozpouštědla, která tento materiál do
slova ,,žerou“ . Doporučená lepidla jsou 
zejména Igetex, studený klíh a Umakol B. 
Po řadě vlastních pokusů považuji za nej
výhodnější pro lepení i povrchovou úpra
vu latex.  Největší výhodou je to, že latex 
zůstává i po zaschnutí stejně pružný jako 
polystyren a spoje jsou nátolik pevné, že

Část kolejiště velikosti N , zhotoveného popiso- 
vanou technikou. Model získal druhou cenu 
v kategorii C 1 na celostátní soutěži železnič
ních m odelů v Liberci r. 1968

odtržení lepených dílů nastává většinou 
mimo spoj.

C -  Modelování krajiny
Předpokládám, že máme vypracovaný 

ideový návrh kolejiště včetně kolejového 
plánu s výškovým vyznačením trati, nej
lépe v měřítku 1 : 10 nebo 1 : 5. Potom si 
rozmyslíme, kde budeme mít tunel, most, 
horu, skalní útvar, údolí a rovinu. Na 
kolejový plán položíme pausovací papír, 
vyznačíme příslušné terénní útvary a zlo
my, tunely, mosty a důležité výškové bo-

sp jkftv  VEPEMV LATEXEM z

v v i t tA  m i t v m c  Γ“
m
i

SV1SLV g-EZ A-g>

TVAR. ·3Ε Ο Μ Ο Τ νΐννθΗ

7

Obr. 6. Příklad vytvarování terénu z  po
lystyrenu
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dy. Zvolíme výšku vrstevnic podle složi
tosti terénu a podle velikosti měřítka 
(20 až 40 mm) a vykreslíme tvary jednot
livých vrstevnic (obr. 6). Je vhodné zho
tovit si pak model předpokládaného te
rénu v měřítku 1 : 10 (1 : 5), kde máme 
možnost odstranit včas případné nedo
statky. Při řešení krajiny je nutno si uvě
domit, že polystyren tvoří podporu stou
pajících úseků tratě a tunely jsou v pod
statě skutečné tunelové otvory v terénu 
opatřené pouze spodním nebo bočním 
otvorem pro vyjmuti vykolejených sou
prav. Tento tunel krásně tlumí hluk pro
jíždějících vlaků.

Po definitivním rozhodnutí překreslíme 
kolejový plán a průběh jednotlivých 
vrstevnic na papír ve velikosti 1 :1 .  Vy
střižené vrstevnice přikládáme postupně 
(od největší k nejmenší) na polystyrénové 
desky, seříznuté na výšku vrstevnic, ob- 
kreslíme fixem a vyřízneme pistolovou 
páječkou.

Vyříznuté vrstevnice sesadíme „na 
sucho“ a po úpravách je slepíme k sobě 
latexem. Natřeme vždy obě plochy de
sek, položíme na sebe a spíchneme něko
lika hřebíky. Takto sestavený terén ne
cháme alespoň 24 hodin zaschnout (latex 
schne uvnitř poněkud pomaleji).

Po zaschnutí odstraníme prozatímní 
spojení hřebíčky a pistolovou páječkou 
nebo tvarovací řezačkou (obr. 4) opra
cujeme terén podle své představy, včetně 
zářezů pro silnice a cesty, plošin, základů 
pro budovy apod. Úpravu dokončíme 
struhákem (rašplí). Protože piliny poly
styrenu se špatně odstraňují, je vhodné při 
broušení terénu současně používat vysa
vač. Podloží tratě, které bude ze sololito
vých pásků, nalepíme na terén také la
texem.

Hotový povrch opracovávaného terénu 
natíráme celý postupně latexem, do mokré
ho latexu vtlačíme tenký průklepový pa
pír a tvrdším štětcem zatupujeme tak, 
aby se okopírovaly i nejjemnější nerov
nosti povrchu. Drobné mezery mezi jed
notlivými deskami apod. vyplníme papí
rovou vatou a zatřeme též latexem. Nane
sením latexové vrstvy jednak povrch cel
kově zpevníme, jednak můžeme při dal
ších úpravách terénu, lepení figurek, ka
menů, křoví aj. používat už běžných 
rychleschnoucích acetonových lepidel.

Barvy použijeme temperové nebo ole
jové. Ostatní povrchové úpravy jsou 
běžné, jako u terénních útvarů zhotove
ných dosavadními „klasickými" způsoby.

Model kam enného železničního m ostu, který  
zhotovil autor článku z pěnového polystyrenu

Rozpracovaný m odel tunelu zhotovený po
psaným postupem

D -  Modelování mostů
Z pěnového polystyrenu se velmi dobře 

zhotovují modely kamenných i železobe
tonových mostů, popřípadě kamenné pod
pory mostů ocelových. Popíšeme postup 
při zhotovování mostu kamenného.

Desku polystyrenu seřízneme s obou 
stran na potřebnou tloušťku na řezačce 
podle obr. 1. Rychlost řezu volíme ta
kovou, aby se drát neprohýbal. Na tuhý 
papír narýsujeme tvar mostu a vystřihne
me. Tuto šablonu připíchneme špendlí
ky na polystyrénovou desku a odporovým 
drátem podle obr. 2 vyřízneme tvar mostu. 
Je nutno postupovat zvlášť pečlivě, aby 
drát byl skutečně kolmo v obou směrech 
a při řezání se neprohýbal. Čistotu řezu 
a rovnoběžnost pilířů v obou směrech 
zkontrolujeme, drobné nerovnosti odstra
níme jemným pilníkem. Polotovar natře
me dvakrát bílým latexem. Po zaschnutí 
vyznačíme tvrdší tužkou strukturu ka
menného zdivá. Nejprve rozdělíme jednu 
stěnu vodorovnými spárami, které musí 
být totožné s vodorovnými spárami na 
protilehlé stěně, aby spojnice spár na 
vnitřních plochách pilířů byly vodorovné 
a stejně vysoké. Potom vyrýsujeme klenbu 
mostu a svislé spáry. Spáry zdivá rýsu
jeme tak silně, že tužka prořezává vrstvu 
latexu.

Následuje další nátěr latexem, tento
krát světle šedým, silně ředěným (bílý 
latex -f černá tempera +  30 až 50 % 
vody). Při tomto nátěru se zachytí tlustší 
vrstva latexu ve spárách a plochy kamenů 
budou nepravidelně šedé. Temperovými 
barvami po zaschnutí latexu dokončíme 
barevný povrch podle skutečnosti.

E -  Modelování tunelů
Šablonu tvaru tunelu z tuhého papíru

přichytíme špendlíky do desky polysty
renu tloušťky 50 až 60 mm (pro velikost N) 
a odporovým drátem vyřízneme tvar 
mostu (obr. 5). Drát vedeme do řezu 
opět kolmo (s výjimkou tunelů v oblouku), 
drobné vady odstraníme jemným pilní
kem. Tunel natřeme dvakrát bílým la
texem. Po zaschnutí nátěru vyrýsujeme 
do polystyrenu portál tunelu včetně zdivá 
vnitřní klenby tvrdší tužkou. Spáry „ka
menů" protlačíme tak, že prořízneme la
tex a částečně nařízneme i polystyren. 
Horní obrubu portálu vyřízneme z tuhé
ho papíru, vytlačíme spáry „kamenů" 
a nalepíme na portál latexem. Potom po
dobně jako u mostu natřeme tunel ředě
ným šedým latexem a dokončíme barev
ně temperami.

Diodová kolej pro HO
Kdo si koupi hlavni jedno nebo dvojramenné mecha

nické návěstidlo s možnosti přenosu návěstných pojmů 
na vlak od firmy R A R A SC H  a zapojí si je podle to
várního návodu, je nadšen jak krásně „funguje”. Jeho 
nadšeni trvá jistě dlouho, přesto však přijde na jednu 
nemodelářskou závadu: když totiž pustí trakční vo
zidlo z  té strany návěstidla, na němž je návěst STŮ J, 
vozidlo se zastaví a rozjede se až při změně návěsti na 
VOLNO (ale z  druhé strany). U rozchodu T T  se 
tento nedostatek dá odstranit diodovou koleji, výrob
kem firmy ZEUKE; tuto diodu lze však bez větších 
obtíží přenést na kolej rozchodu HO.

kolej HO
Úpravu začneme tím, že u diodové koleje firmy 

ZEUKE odklopíme jazýčky, jež drží kolejnici na 
podloží a současně drží plechové přípojky vedoucí 
k vlastní diodě. Přípojky opatrně vyjmeme a uscho
váme. Potom ostrým nožem odřízneme držák diody 
od podlože (obr. 1). Stopy po řezu zahladíme jem
ným pilníkem.

U koleje HO oddělíme vnější části tří pražců pod 
přerušenou kolejnicí (obr. 2). Jazýčky držící přeru
šenou kolejnici na podloží upravíme tak, abychom 
pod ně mohli připevnit přípojky k diodě a prostřed
nictvím nich i držák diody (popřípadě vyvrtáme do 
přípojek otvory pro další volné jazýčky). Pro zajiš
tění větší spolehlivosti spojení kápneme na místo 
styku držáku diody s podloží trochu lepidla, nej
lépe OWO Plastik.

Takto upravená kolej vypadá téměř jako původní 
pro T T . (Při nesprávné polarizaci diody je na ní 
třeba provést stejnou úpravu jako pro původní T T  
popsanou v MO 8/70 na str. 31).

Téhož účinku jako popisovanou úpravou dosáh
neme i připojením selénové destičky o ploše mini
málně 2,5 cm2 nebo germániové diody řady 1NP70 
nebo 7NN41 na proudové zatížení 0,3 A, jejíž každý 
vývod připájíme k jedné části přerušené kolejnice. 
Předem je však třeba si vyzkoušet správnou polaritu 
diody.

Využití diodové koleje je mnohostranné; neome
zuje se jen na mechanická návěstidla s možností pře
nosu návěstných pojmů na vlak, ale stejně dobře 
nám poslouží u autobloků, u kusých kolejí a po
dobně. M artin  VACH
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sú naj rozšířené jsou „rádiovou44 
kategóriou v SSR. Záujem je tak 
vel ký, že účasť na súťažiach začína 
robit’ poriadatelom starosti. To však 
rnožu vyriešiť až superhety, 
s ktorými b^ie moct lietať 
niekolko modelov súčasne.

Krásu le tu  pod ob lakm i ukazuje -  aj keď tuná  bez pohybu -  tro jm e tro -  
vý v ě tro ň  P. Jágerského z LM K  Zvolen. V reb ríčku  ZM oS za rok  1970 
skončil na 3. m ieste

A n i m lad í nezostávajú pozadu. „Šéf“  zvolenských m odelárov J.Cerha 
(zvaný „ p á te r " )  sleduje svojho 14ročného žiaka St. Fuksu, k to rý  už na 
súťažiach preháňa skúsených m odelárov

Krásny tro jm e tro v ý  vě tro ň  má aj ing. Z . Oulay z LM K Zvolen. 
V  reb ríčku  ZM oS za ro k  1970 sa um ies tn il ako p ia ty

„R ádiovej ho rúčky" nezostal ušetřený ani a u to r 
fo to g ra fií (ok re m  te jto ) ,  „g u m ičká r" J. S tuch lík  
z LM K  Trenčín. Z a tia f si postavil m alý model 
s rozp á tím  1500 m m  a váhou 620 g

S rovnako ve lkým  ve troň om  Meta ing. M. Rumanovský z LM K T ren
čín. Model s celkovou nosnou plochou 80,8 dm - a váhou 1620 g riad i 
štvorkanálová am atérska súprava

4M*Mr



SNÍMKY:

J. Gábriš,
J. Graupner,
P. Petroušek:
I. Putz,
G. Revel Mouroiz

M aketa C urtiss P 40 T om ahaw k rum unského  m odelára  J. M irvalda. R ozpade 1550 m m , váha 4500 g, 
m o to r O S M AX 8,5 cm 3, v rtu fa  250/150

V sérii „vojenská hračka" se vyrábí v SSSR te n to  
tahač  s návěsem  pro  vojenskou techniku . Je kovový, 
198 m m  dlouhý, M (asi) 1 :85

Sportovní dvouplošnik s m o to rem  O S Max 19 (3,2 
si postavil G. Revel-M ouroz z Francie. Sm ěrovku, 
kovku a m o to r  ovládá p roporcionáln í RC souprava

Takový počet soutěžících  by přivedl 
naše po řad a te le  k zoufalství. Z ah ran ič 
ní m odern í RC soupravy však um ožňu jí 
lé ta t s více m odely najednou. -  Sní
m ek je ze  sou těže  „Teck 1970“ ; bližší 
uvn itř sešitu

T ém ěř 4m etrový  RC vě tro ň  A m eri
čana D. W illoughbyho po s ta r tu  na 
Rané u Loun. Podrobněji č tě te  na s tr . 19 ■91


