


Ke šp ičkovým  m odelům  p a tří RC vě troň  V. C ha lupn íčka  z LMK ČSA 
Ruzyně. Rozpětí je  3040 mm, dé lka  1640 mm, nosná p locha  54 dm 2, 
p ro fil k říd la  E ppler 385, š tíh lo s t 18,5. RC souprava  Futaba říd í 
ko rm id la  a de te rm a lizá to r

Aby si „o d p o č in u l·1 od m alých gum áč- 
k ů “ , p o s tav il s i M. K ácha z P rahy RC 
m ake tu  ASW 15 ze s ta ve bn ice  firm y  
Hegi. S v ítivě  b ílý  vě troň , po tažený fó lií  
S uper M onoko te , má rozpě tí 3000 mm, 
dé lku  1270 mm a vz le tovou  hm otnost 
2260 g. P ě tipove lovou  soup ravou  K ra ft 
jso u  řízena  ko rm id la  a křřdé lka

S RC A -jedn ičkou  
lé tá  Hana 

Ja n išo vá  z LMK 
Brno III.

R ozpětí je  1280 mm, 
d é lka  700 mm, 

hm o tnos t 290 g 
s p řijím ačem  
B rand H obby 

a vybavovačem  
ze zkráceného  
e lek tro m o to ru  

Ig la

„S k o ro m a k e tu 11 am erického  m otoru 
Brown Ju n io r 005 na CO: si v m ěřítku  asi 

2:1 zh o tov il M ilan K ácha z Prahy. Ř em e
slně  pe rfek tně  zp racovaný  m o to r má 

v rtá n í 5,5m m , zdvih  6m m , ob jem  0,142 
cm 3 a hm otnost31  g vče tně  nádrže  a pře - 

pou š tě c íh o  ven tilu . Na je d n o  nap lněn í 
běží asi 40 vt. a to č í oko lo  3000 o t/m in

S po lom ake tou  vozu 
FERRARI s lam iná tovou  
ka ro s é rií a m otorem  
MVVS 2,5 G7 jezd í 
Bedřich  H udlík  
z LAM K Praha 8

K TITULNÍMU SNÍMKU

Alespoň stejně úspěšný start do nového 
roku, jaký se povedl Jiřímu KALINOVI, 
přeje redakce všem čtenářům!
Pěkné starty by se vám měly dařit nejen 
na soutěžích, ale i na propagačních 
akcích, které budou modelářské kluby 
Svazarmu pořádat v rámci oslav 30. 
výročí osvobození naší vlasti. Dobré 
zkušenosti s pořádáním těchto vystou
pení mají raketoví modeláři z Prahy. 
Snímek O. ŠAFFKA je ze 7. ročníku 
akce LÉTÁME PRO VÁS, na které se 
sešli vedle „raketýrú" i letečtí modeláři 
s historickými modely. -  Další snímky 
jsou na třetí straně obálky.



Jak realizují modeláři

ZÁVĚRY V  SJEZD U SVAZARMU

P ředsednictvo Ú středn ího  výboru  Svazarmu na svém zasedání v p ros inc i 
1 974 p ro je d n a lo  zprávu  Ú s tře d n í rady  m ode lářského k lu b u  Svazarmu  
o rozp racován í a rea lizac i závěrů V. s jezdu Svazarmu na úseku m odelářské  
činnosti. Z p rá va  h o d n o tí dosavadní p ln ě n í je d n o tliv ý c h  úko lů  a současně 
usm ěrňuje  da lš í č innost svazarm ovských m ode lářů . P ro to  je  za jis té  účelné  
seznám it všechny naše čtenáře s je jím i n e jd ů le ž itě jš ím i statěm i.

C O U E P / K A H H E
1 ·  Cooóiju,eHHH »3 K.iyóoB 2—3 ·  Bpan ro- 
eopHT o cKopoň noMOiun (iiaqauo) 3 ·  PA- 
KETbí: PaKeTHbie ABurareAU na HeMmioHaTe 
MJipa 1974 r. 4—6 ·  MoAe.ni μθμπηοηοβ Miipa 
O. K-THMeHTa η H. TaOopcKoro 6 ·  P/.V*
Π ΡΑ ΒΛ ΕΗ Η Ε: HoBbie π pa bučí a copeBHoaa- 
Hllň Φ3Α 7. ·  D A V ID  MHHHaTIOpHbltf OA· 
HOKO.ViaHAHblft npíie.VlHUK 3—9 ·  P /y  ΠΛΑΗερ 
D R O P  a— 9 ·  CAMOJIETbl: A2 — noOeAH* 
Te.ib ‘ 113 μexcityHapoahux copeeitOBaimfi b r. 
JleuiHo 11 ·  3a.MeTKH «3 CUIA 12 ·  S W IN 
G E R  *73 — TaňMepnaa M tae.ib 13 ·  yiiiiBep- 
ca.nbHbiň κρκπιοκ 14 ·  UeTwpe MeraTejibHfaie 
iKiaucpa H3 6ywarH 15— 19 ·  MC-10 „ C r i-C r i“ 
—  (J)paKi;y3CKHft .H O & rre Jib H utt c a M o .ie T  2Ó— 21 
•  ΟβίίΗΒ.ιβΗΗΒ 22 ·  CV.HA: Hxtu M e lo d ie  
yupaB-THeMan no paAHO 24 ·  CurHa.THbte φ /ia- 
n i 26 ·  ΛΒΤΟΜΟΒΗ/ΙW: 5. ΜβΜπιιοΗητ C.tobh - 
Kim no penbcoBbíM moacahm 27 ·  F e r r a r i  312 
PB 28—29 ·  >KEJIE3HbIE Λ Ο Ρ Ο ΙΉ : .Vcrpa- 
tieHiie no.Mex paAHOnptieMa 28—31 ·  riepe-
CTpOflKa  THIOBUX M3UIHH 30—31

Hlavním úkolem v modelářské zájmové 
branně technické činnosti je umožňovat co 
nejširšímu okruhu našich občanů, zejména 
mládeži, aby se prostřednictvím svých zálib 
a schopností připravovali k plnění úkolů 
spojených s obranou vlasti. Význam mode
lářství spočívá v tom, že pomáhá rozšiřovat 
polytechnické znalosti, které v souvislosti 
s uskutečňováním vědeckotechnické revolu
ce se stávají stále významnější složkou naše
ho každodenního života. Modelářská činnost 
je rovněž prospěšná pro aktivní využívání 
volného času, a to i s ohledem na utužování 
tělesné zdatnosti; provoz většiny modelů 
vyžaduje aktivní, při soutěžení často velmi 
náročný pohyb na letištích i v terénu.

Z těchto skutečností vyplývá pak v širším 
smyslu význam modelářství pro naši socialis
tickou společnost: využíváním individuálních 
a skupinových zájmů mládeže i dospělých lze 
napomáhat harmonickému vývoji a formo
vání životního stylu socialistického člověka 
v rámci celkové komunistické výchovy v jed
notě politického, odborného i branně spor
tovního působení.

Pro letošní rok Ústřední rada modelářské
ho klubu Svazarmu (dále jen Ústřední rada) 
uložila všem komisím a odborům zvýšit 
odpovědnost za polítickovýchovnou práci 
hlavně s mládeží a zaměřit se. což je nejdůle
žitější. na zlepšení této činnosti v klubech ZO 
Svazarmu, kde se občas ještě projevují určité 
slabiny. Nedaří se někdy plně skloubit tech
nickou modelářskou činnost s politickový- 
chovnou prací, v modelářských klubech nám 
chybí propagandisté, kteří by o to soustavně 
pečovali. Cílem je dosáhnout toho, aby 
v modelářských klubech ZO Svazarmu každý 
instruktor vedle odborné modelářské činnos
ti zajišťoval i polítickovýchovnou činnost.

Ústřední rada se usnesla uskutečnit v rám
ci Československé spartakiády 1975 celo
státní soutěž leteckých, raketových, lodních 
a automobilových modelářů. V současné 
době jsou již rozeslány organizační pokyny 
a předběžná soutěžní pravidla. Na materiálo
vém zajištění této akce se bude podílet 
podnik ÚV Svazarmu MODELA. Podle 
předběžného odhadu se zúčastní této soutěže 
asi pět tisíc mladých modelářů.

Za trvalý úkol považuje Ústřední rada 
a její politickovýchovná komise hledání ne
formálních způsobů politickovýchovného 
působení zejména na děti a mládež. Jako 
prospěšné se ukazuje využívání časopisu 
MODELÁŘ. Nedostatkem je to, že se pro
zatím nepodařilo vydávat metodické spisy 
a více využívat celostátních sdělovacích pro
středků. Naproti tomu se již viditelně zlepšila

spolupráce krajských a okresních modelář
ských rad s krajským a okresním tiskem při 
propagaci modelářské činnosti.

Ústřední rada i republikové rady úspěšně 
spolupracují s ÚV SSM a Ústřední radou PO. 
Daří se jim poměrně úspěšně rozšiřovat 
modelářskou činnost mezi dětmi a mládeží 
a tím zabezpečovat růst členské základny. 
Výrazně se též zlepšila spolupráce s některý
mi krajskými a okresními Domy pionýrů 
a mládeže.

Na všech organizačních stupních modelář
ské činnosti bude i nadále prohlubována 
politická i odborná péče o cvičitele, instruk
tory a sportovní funkcionáře podle systému 
přípravy kádrů ve Svazarmu. Pozornost bude 
věnována postupnému zpracování metodiky 
jednotlivých odborností, provádění základní 
branné přípravy a účinnější kontrolní čin
nosti.

Ústřední rada se plně hlásí k výsledkům V. 
sjezdu Svazarmu a chce být platným členem 
při realizaci významných úkolů vytýčených 
XIV. sjezdem KSČ. Její členové jsou si 
vědomi toho, že je potřebné nadále zkvalit
ňovat vnitřní vztahy v životě organizace 
Svazarmu a řízení celé modelářské činnosti. 
Z  toho hlediska bude Ústřední rada tvořivě 
zabezpečovat další rozvoj modelářské čin
nosti jak politickovýchovným působením na 
děti, mládež a dospělé, tak i brannou a spor
tovní činností a polytechnickou výchovou 
s cílem zainteresovat co nejvíce občanů všech 
věkových skupin na plnění politiky KSČ. -  
Tolik k důležitým statím z projednávané 
zprávy.

Předsednictvo Ú V  Svazarmu se neomezilo 
na pouhé projednám zprávy Ústřední rady 
modelářského klubu, ale p řija lo  na závěr též 
důležitá rozhodnutí, pro další modelářskou 
činnost velmi prospěšná. Tak například le
tečtí modeláři se m ají p řim knout k  aeroklu
bům, což jim  umožní provozovat činnost na 
letištích. Aeroklubům  se zase usnadní výběr 
zájemců o plachtařskv výcvik z řad modelá
řů a lak spolupráce obou složek povede 
k naplněni prospěšné zásady: od modeláře 
k pilotovi.

Předsednictvo Ú V  Svazarmu uložilo dále 
Č Ú V  a S Ú V  Svazarmu věnovat zvýšenou 
pozornost materiálně technickému zabezpe
čení modelářské činnosti. K  témuž cíli smě
řuje úkol pro ekonomický úsek Ú V  Svazar
mu, aby podniku Ú V  Svazarmu M O D E L A  
byly postupně vytvářeny podmínky pro další 
rozšiřování výroby modelářských potřeb, 
a to jak p ro  základní činnost, tak pro  
špičkové sportovce.
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2  k l u b ů  
kroužků

LMK Kovotex
v Červeném Kostelci zahájil p ráci m ode
lářského kroužku m ládeže v roce 1970 za 
podpory řed ite le  2DŠ B. Nývlta a předse
dy ZO Svazarmu M. Hanuše. V roce 1971 
získali pro kroužek i m ístnost, která ale již  
dnes nevyhovuje; kroužek se to tiž  rozros
t l na tř i skup iny, rozdělené pod le  věku 
a znalostí.

Práce č lenů  kroužku je  sledována; ve
doucí hodno tí docházku na schůzky, p ří
s tup  k práci, chování v kroužku i na 
veře jnosti, výsledky na veře jných a k lubo 
vých soutěžích a v neposlední řadě p ro 
spěch ve škole. Po vyhodnocení práce 
kroužku v roce 1974 v té to  soutěži obstál 
ne jlépe žák 9. třídy Petr Semerák. D iplom  
s titu lem  ne jlepšího m odeláře roku 1974 
a věcné ceny mu předali na slavnostním  
odpoledn i dne 25. října  náčelník m ode lá ř
ského k lubu  J. Brož a předseda OMR J. 
Macek.

Č lenové kroužku  se zúčastn ili okresní 
p ionýrské soutěže v Novém Městě nad 
Metují, kde však nezaznam enali výrazný 
úspěch. Na druhé soutěži se již  vyvarovali 
předchozích chyb a obsadili prvá tři místa 
v jedno tlivých  kategoriích .

V práci našeho kroužku se řídím e hes
lem ,,Dnes m ladý m odelář, zítra obránce 
v las ti", pod nímž se každoročně zúčast
ňujem e prvom ájového průvodu. Za pod
pory n. p. Kovotex a OV Svazarmu Náchod 
jsm e p řip rav ili pro č leny k lubu č trn á c ti
denní pobyt na chatě Polom v O rlických 
horách. Na tom to  soustředění jsm e se 
nezam ěřili pouze na m odelářství; vyzkou
šeli jsm e také svo ji fyzickou zdatnost 
a rozšířili p o litický  obzor. J. Brož

Jako ne jlepší č len kroužku  v Červeném  
K oste lc i by l vyhodnocen Petr Semerák

Modelklub v Kadani
patří mezi méně známé m odelářské k lu 
by. Přestože kadaňští m odeláři p racu jí již  
něko lik  let, p říliš  se o n ich neví. Staví 
převážně letadla, létají s nim i na h řiš ti ve 
městě (na snímku). Náčelníkem  klubu je 
Vo jtěch S lánička (kpt. Jaroše 1063, 
432 01 Kadaň), ko respondenci adresujte

na Karla Vondrouše, Chom utovská 1200, 
432 01 Kadaň. - k v -

Modelářství 
na Chrudimsku

má d louho le tou  trad ic i. Nyní jsou v C hru 
d im i dva kluby. První z n ich pracu je  při 
aeroklubu a jeho  zakladate l L. Vaniček 
(který zem řel začátkem  ledna loňského 
roku) měl za cíl vychovávat odborné  p ř i
pravený dorost pro  výcvik p lachtařů  a mo- 
torářů . Jeho následník F. Dvořák se svými 
spo lupracovn íky v tom to  úkolu zdárně 
pokračuje. Č innost k lubu  se zam ěřila 
hlavně na RC m odely a krom ě vystoupení 
na m noha propagačních akcích pro  p io 
nýry se věnují č lenové i sportovn í č innos
ti. Úspěšně, jak ukazuje 1. m ístoS . Hubin- 
ky na ce loarm ádní soutěži ka tegorie  RC 
V1 v Prešově. V šestranná finančn i podpo
ra aeroklubu svým m ladším  kam arádům  
je p řík ladná a pochopen i náčelníka letiště 
pro  m odelářské akce by m ohlo  být vzo
rem i p ro  jin á  letiště.

Další k lub  pracu je  při ZO Svazarmu 
C hrud im -m ésto . Sdružuje 70 členů, h lav
ně z řad mládeže. Ti starší přenášejí svoji 
č innost do škol a podchycu jí tak zájem 
m ladých lidí o techn iku. Velm i dobře 
pracu je  například kroužek v Chrasti, kde 
se m ládeži věnují Z. Pýcha a J. Schejbal. 
Podobně se věnuje p ionýrům  z C hrousto- 
vic J. Štěrba, který sám úspěšně soutěží 
a k té to  č innosti vede i své svěřence. 
Pořádá i p ropagační akce, z n ichž ne jús
pěšnější byla beseda na m ezinárodním  
táboře p ionýrské o rgan izace v Kačerově. 
Zde se největší pozornosti těšily rakety 
a tlum očn ík  se řádně zapotil, když p řek lá 
dal odborné  dotazy příslušníků m ládež
n ické o rgan izace z NDR. V práci s m ládeží 
si vedou dobře i další členové klubu, 
soudruzi Lavička, Račanský a Šťourač, 
kteří vedou kroužky v Práchovicích, Škro- 
vádu a ve S latiňanech. Velm i dobrá je 
spo lupráce  s ODPM v C hrud im i, kde 
p racu jí jako  vedoucí kroužků soudruzi 
Balcar, Račanský. Zakl a Semrád. Tato 
souč innost s ODPM má d louho le tou  tra 
d ic i a vyplácí se oběm a stranám . Náš klub 
a Svazarm mají v té to  spo lupráci š irokou  
základnu pro získávání nových členů. 
Řada našich nynějších členů jsou o d ch o 
vanci zájm ových kroužku a počítám e 
s n im i jako  s in s truk to ry  pro příští léta.

Spo lupráce  se závody se v našem měs
tě daří. Zm ínku si zaslouží oborový pod
n ik IVTAS C hrudim , který n ikdy neodm ít
ne poskytnou t ceny na soutěže, které k lub 
pořádá. Děkujeme i tou to  cestou.

Kromě veřejných soutěží pořádám e

každoročně soutěže pro  m ládež. T rad iční 
je  již  Jun io rská  C hrud im  a soutěž draků 
s propagačním  vystoupením  m odelářů 
anebo m ístní soutěže, na které chceme 
p řilákat i ty m odeláře, kteří p racu jí doma.

Naše práce je  radostná, má však i své 
,,a le ''.T ím  hlavním  je nedostatek prostorů  
pro  naši práci, p ro tože jed iná  klubovna, 
k terou poskytl OV Svazarmu v C hrud im i, 
již  zdaleka nestačí požadavkům . Výstavba 
areálu Svazarmu s vhodnou m ístností pro 
m odeláře je d louhodobý  cíl a tak nám 
nezbývá, než pracovat kde se dá (i ve 
v lastním  bytě), což s kroužkem  není ma
ličkost (dík m anželce, které se to  týká) 
nebo ve školách, kde zase občas chybí 
pochopení ze strany školníka. O m ateriá
lu a jeho  kvalitě je zbytečné psát, to  každý 
z m odelářů zná, ale je  těžké to  těm 
m ladým vysvětlit. Nedostatek vhodných 
p lánků na m odely z tuzem ského m ateriá
lu řešíme vlastním i konstrukcem i se žebry 
z dýhy a k las ickou konstrukcí trupu , pří
padně náhradou balsy vavou či lim bou.

Přes ty to  s tarosti máme z práce s m lá 
deži radost. Dosáhne-li některý z našich 
odchovanců  sportovn ích  úspěchů nebo 
když se postupně zvyšuje m anuáln í z ruč 
nost a m orá ln í kva lita  každého jed ince  
v kroužku, dostanem e další chuť p řeko 
návat potíže a už ani všechna hlášení 
„n a h o ru "  nás nem ohou odrad it. Nemáme 
mezi sebou žádného rekordm ana ani m is
tra sportu , ale řadu obětavých č lenů, kteří 
svojí d robnou, ale záslužnou prací pom á
hají p ln it usnesení V. sjezdu Svazarmu.

V. Zakl

V Mělníce

vede jeden z kroužků m ládeže O. Boudný. 
Napsal nám:

S dětm i na škole pracu ji přes 10 let. 
Nejprve jsm e v kroužku stavěli m odely A 1, 
kroužek měl však velkou „ú m rtn o s t"  (vel
ká p racnost m odelu). Proto již  pět let 
začínáme s ne jjednodušším i házedly. Po
řádáme pro  né i soutěže. Ta poslední, 
k te rou  jsm e pořádali ve spo lup rác i s LMK 
Neratovice, byla svým způsobem  zvláštní. 
Spojovala to tiž  m odelářskou soutěž s p rv 
ky branné přípravy. C hlapci zahajovali 
soutěž během -  starší museli p řekonat 
vzdá lenost 500 m, m ladší (do 12 let) uběh
li 300 m. Od nam ěřeného času se ch lap 
cům  odečíta ly body dosažené ve střelbě 
ze vzduchovky, čas dosažený s házedlem 
(m axim um  40 vt.), výsledky v hodu graná
tem a počet dosažených k liků . V první 
ka tegorii (do 15 let) zvítězil M. Fišer 
z Dolních Beřkovic ( -0 ,5  b.); z žáků do 12 
let byl ne jvšestrannější J. S ilný z Dolních
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Beřkovic ( -1 7 ,5  b.). Závod se líb il; ne jlep
ší jedno tlivc i i družstva byli odm ěněni 
m edailem i; pořadate lé v čele s ing. J. 
Havlem se již  p řip ravu jí na další ročník.

Přes dvacet lodí

se sešlo na im provizované dráze, kterou 
pro  soutěž žáků v lodním  m odelářství 
p řip rav ili na C hrud im ce učite lé ZDŠ S tu
dánka v Pardubicích. Přestože na škole 
zatím není m odelářský klub, staví' žáci 
m odely lodí a raket, se kterým i se zúčast- 
ňu jljsou těže  techn ické  tvo řivosti m láde
že. Pro další soutěž p řipravu jí asi č ty řice t 
nových lodí, dalších deset bude starších.

V dubnu usku tečn ili pa rdub ič tí první 
soutěž raketových m odelů. Pořadatelský 
sbo r tvo řil jeden uč ite l a deset žáků šesté 
.třídy. Nebylo jednoduché  zv ládnout sou
těž se č ty řice ti raketam i na startu, ale 
získané zkušenosti vyvažují tu to  námahu. 
Škoda, že v roce 1975 bude m ladých 
„ra ke tý rů " méně; vždyť jeden s ta rt za Kčs 
6 ,-  je  ve lm i drahá „le g ra ce ".

Duší to h o to  m odelářského dění je  u č i
te l Bohum il A ndr (ZDŠ S tudánka 317, 
530 03 Pardubice 3), který by rád spo lu 
pracoval s m odelářským i nadšenci na 
jiných  ško lách .

Na letní tábory 
myslete už teď

M odeláři v Děčíně nezaháleli ani 
o prázdn inách: v červenci loňského roku 
uspořádali v L itvínově m odelářský tábor 
m ládeže. Za deset dnů se naučili slušně 
létat s „ú č k y "  i ti, k teří dosud nedrželi 
říd ic í ruko jeť. I přes nepříznivé počasí se 
tábor všem líb il a těší se na jeho  další 
ročník. Co vy na to? Ještě máte čas něco ' 
p o d o b n é h o zku s itu  vás! J .Š re ib e r

OZNÁMENÍ KLUBŮ
■ MK Hrušky oznámil redakci dne 21.10.74. 

opravu adresy svého náčelníka: Fr. Ventrča, 
691 56 Hrušky 322, okr. Břeclav.

■  LMK Brno III má nového náčelníka. Jejím 
Jaromír Hrubý, Výstavní 16, Brno. Veškerou 

.poštu zasílejte na adresu: Fr. Doupovec, Bílo- 
vická 53. 622 00 Brno-Obřany. -  Oznámeni 
došlo redakci dne 29.10. 74.

■ AMK Kyjov změnil náčelníka. Místo s. 
Voříška vykonává funkci náčelníka Josef Hájek, 
Nerudova 1010, 697 01 Kyjov.-Oznámení došlo 
redakci dne 8.11. 74.

■ Modelářský klub mládeže (Le -  Lo -  Ra)
při ZO Svazarmu Plzeň-Doubravka oznamuje, 
že od 1.1. 1975 je novým náčelníkem Bohuslav 
Kovařík, Smrková 10, 312 00 Plzeň-Doubravka. 
-  Redakci došlo dne 12.11. 74.
■  LMK v Paskově oznámil dne 18. 11. 74, že 
místo dosavadního náčelníka Dušana Bacfury 
byl zvolen novým náčelníkem Karel Kavan, 
739 31 ňepiště 148, okr. Frýdek-Mlstek.

MODELÁŘ 1/1975

S nad každý modelář jakékoli odbornosti 
viděl nebo sám na sobě vyzkoušel, co 
znamená slovo ,,úraz". Pokud je to jen 
úder vrtule modelářského motoru přes 

prsty, spáleni o samotný motor nebo setrvačník 
a různá,,škrábnutí" při modelářské praxi, každý 
máme nějakou jizvičku.

Jde však o vic. Jak se rozvijí modelářská 
technika, zvětšuji se také úrazy. Sám jsem byl 
v nedávné minulosti svědkem několika úrazů, 
které na mě velice zapůsobily. Rázem zapome
nete na obvyklou veselost při společném létáni, 
vidite-li například RC pilota v nervovém šoku. 
jenž se celý chvěje, v obličeji je  úplně bledý, 
těžko dýchá a musí se posadit na zem, protože 
by upadl a sedící posléze omdli. Nebo vrtulí 
rozseknuté prsty, kdy krev teče doslova prou
dem. tři velké kapesníky to nespraví, teče stále 
Po návratu z nemocnice za 2 1/2 hodiny přítel 
zkroušeně říká: ,,Mám na prstech 17 stehů/ 
Anebo poznáte, co dokáže obyčejný větší RC 
větroň -  nalomená žebra, poškození plic, týden 
v nemocnici a tři týdny léčeni.

Možná i vyznáte podobný případ a jestliže ne,

MUDr.
Jarmila
RAIBROVÁ

první 
pomoci

Jako lékařku mě těší zájem vás, m ode
lářů, o poskytování první pom oci a ráda 
vás seznámím s je jím i zásadam i. Vždyť 
správná první pom oc vás uchrání od 
vážnějších následků úrazů nebo kom p li
kací a někdy vám může zach rán it i život. 
Ve veřejné zdravo tn ické  osvětě zaujímá 
to to  téma nemalou část a jis tě  jste již  
m nozí v idě li i některý z velm i pěkných 
film ů . Zna losti o první pom oci uplatníte  
všude, tedy nejen ve vašem prostředí, ale 
i při úrazech v dom ácnosti, sportech, 
autonehodě apod. Avšak především  vás 
žádám: Předcházejte úrazům!

Nejprve si povíme něco o zranění měk
kých části končetin , krku a ob liče je . Sem 

| patří především  vám známé tržnozhm ož- 
děné rány od vrtulí, provázené krvácením. 
Nezatěžujte se úvahou, zda jde o krvácení 

j vlásečnicové, ž iln í nebo tepenné, ale roz- 
i liš tě  jen, zda krvácení je malé, střední 

nebo velké. Povrchní ranky s m alým  krvá- 
[ cením nebudete posíla t na ch iru rg ické  
! ošetření. Je jich  oko lí očistě te  vodou 

a mýdlem nebo nějakým  desinfekčním  
prostředkem , ranku vypláchněte 3%  kys
ličníkem  (peroxid  vodíku), po případě 
zasypte zásypem na rány a převažte jed 
noduchým  steriln ím  obvazem. Na o d řen i
ny kůže m ůžete použít tzv. p lastický ob 
vaz, to  je  např. A kuto l Spray.

U h lubokých  ran, které krvácejí více 
a bude je  potřeba  sešít, zastavte jen 
krvácení. Tyto  rány zásadně nenatíre jte 
ani nezasypávejte, p řik ry jte  je pouze ste
riln ím  obvazem s polštářkem  a pevně 
utáhněte. U ran s velkým  krvácením  p ř i
ložte na ránu něko lik  vrstev s te riln ích  
m ulových po lš tářků a pevně utáhněte.

uvažujte trochu se mnou: Dvoukilový RC model, 
rychlost asi 50 km/h -  model lodě se šroubem 
ve vodě o 10 000 ot/min -  model rakety, když 
změní po opuštěni rampy směr anebo když 
nedojde k výmětu návratového zařízení atp. 
Nechci samozřejmě nikoho strašit, ani šmahem 
nepředpokládám neopatrnost při provozu mo
delů. ale přece jen si myslím, že každý modelář 
by měl být aspoň všeobecně obeznámen s prv
ním ošetřením zraněného.

Proto jsem také zašel za MUDr. Raibrovou. 
naší školní lékařkou a opatrně jsem se ptal. co 
by se v této věci dalo dělat. Po vlídném přijetí 
a upřímném zájmu o ,,zpověď modeláře" jsme 
dlouho hovořili a věřte mi, byl jsem trochu 
vyveden z míry zjištěním, co všechno se může 
stát a hlavně s jakými následky. Pěkné jsem 
poděkoval a cestou domů jsem uvažoval, že to 
co jsem se dozvěděl, by měl vědět k a ž d ý  
modelář, aby v případě nouze neztratil hlavu 
a znal, co má dělat. A tak vznikl následující seriál 
o PRVNÍ POMOCI,

Fr. PODANÝ, mistr sportu

Neustane-li krvácení, dosavadní obvaz 
ponechte  a na m ísto rány p řik láde jte  další 
a další m ulové po lš tářky a pevným utaže
ním ob ínad la  je p řitlač te  na ránu. Prosa- 
ku je -li krev obvazem dále, s tlačte  prstem 
přívodnou tepnu na vhodném  místě (viz 
dále) p ro ti kostěném u podkladu a jde -li 
o konče tinu , držte ji ve zdvižené poloze.

Většinou asi po 6 m inutách krvácení 
ustane. Když ne, p řik roč te  k zatažení 
konče tiny. Znovu tepnu zm áčkněte p rs
tem  a postiženou konče tinu  zatáhněte 
buď  gum ovou had ičkou nebo páskem, 
šátkem  apod., a to  poblíže ho rn ího  okra je 
rány. Horním  okra jem  rozum ím e horní 
okra j p ři norm á ln í poloze končetiny. Zata
žení m usí být šetrné, aby se nepoškodily 
nervy (nepoužíváme p ro to  drá t nebo p ro 
vázek), ale zároveň dostatečné, neboť 
nedostatečným  zatažením  se krvácení 
zvětšuje. U značně velkých krvácení p ro 
veďte to to  zatažení v místě, kde jste 
prstem  tla č ili tepnu. Lehkým stlačením  
tepny ucítíte  je jí pulsaci, tj. tep. Na horní 
konče tině  je to  m ísto na vn itřn í straně ve 
střední tře tině  paže, na do ln í končetině 
m ísto v horn í tře tině  stehna vpředu přím o 
pod tříse lným  vazem. Při krvácení na tváři 
je to  m ísto uprostřed mezi bradou a úh 
lem do ln í če listi, při krvácení na čele 
a spánku zm áčkněte tepnu přím o na 
spánku. Při velkém  krvácení v ob liče ji 
nebo na krku stlačte krkavic i v místě nad 
vn itřn í č tv rtinou  klíčku před svalem-kýva- 
čem směrem dolů a dovn itř. POZOR! 
Tepny hlavy a krku s tlaču jte  vždy izo lova
ně, to  je buď  na levé straně nebo na pravé, 
n ikdy ne současně.

Je -li nu tno  zatažení konče tiny pone
chat, p ro tože  po uvolnění rána opět krvá
cí, nesmí to to  zatažení trvat déle než 2 
hod iny. Zataženou konče tinu  nutno 
ochlazovat, n iko li zahřívat. Abyste zabrá
n ili bolesti a šoku (o kterém  si povíme 
jindy), konče tinu  zk lidně te  např. závěsem 
na šátku, podepřením  pevným předm ě
tem apod.

V příštích hovorech se zm íním e o ošet
ření zranění jiných  částí těla, hlavně h ru 
dn íku  a břicha, zhm ožděninách, podvrt- 
nutích, vykloubeních, z lom eninách, po
škození cen trá ln í nervové soustavy, po 
pálen inách, šoku, bo ji p ro ti te tanu, um ě
lém u dýchání a masáži srdce, o vlivu 
různých škod liv in , s kterým i pracujete, na 
lidský o rgan ism us a seznámím vás s o b 
sahem lékárn ičky první pom oci.

(Pokračováni).
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M ate riá ln í zabezpečení je  základem  
úspěchu v každém  m odelářském  o d 
větví. V raketovém  m ode lá řs tv í p la tí 
to to  tv rzen i dvo jnásob -  m o to ry  js o u  a lfou  
i  om egou toho to  sportu . P rak ticky  je d i
nou  m ožnos tí k p o rovnán í m o to rů  vyrá
běných ve světě je  o fic iá ln í testování p ř i 
techn ické  p ře jím ce  na m is trovstv í světa.

Na MS 7 2  v Jugosláv ii bylo použito  
testovacího zařízení firm y ESTES. P ro to 
že až do srpna 1974 nebylo jasné, zda 
am erické d ružstvo přiveze do D ubnice 
svůj p řís tro j, vzn ik la  potřeba  testovacího 
zařízení naší výroby. P odařilo  se vyvinout 
snímač tahu pro uvažované rozsahy; spo 
lu se zesilovačem , in tegrá to rem  a zap iso
vačem tak vzn ik lo  zařízení, které um ožn i
lo získat podrobné údaje o závis losti tahu 
na době hoření. Jednotlivé  p řís tro je  byly 
již  vráceny svému původním u účelu, ale 
v budoucnu  nebude prob lém  zařízení 
opě t sestavit.

V lastní m ěření prováděli au toři zařízení 
J. Kozic a P. Škvarenina s ing. Jelínkem. 
Výběr a hodnocen í m otorů  prováděli 
h lavní spo rtovn í kom isař E. Praskač s pa
nem Stínem  z USA. P řítom ni byli rovněž 
členové m ezinárodní ju ry  a vedoucí je d 
no tlivých  družstev. Testování p řih líže la  
řada soutěžících, přilákaných  a zastrašo
vaných oh lušu jíc ím  řevem a typ ickým  
zápachem  hořících „H I-C A LS ".

Všechny m otory, určené pro  soutěž, 
byly uloženy do speciá ln ích obalů a ode 
vzdány E. Praskačovi. Jury rozhodla, že 
budou vybírány namátkově 2 kusy m otorů  
jednoho  typu (např. MPC B 3-7) a bude-li 
výsledek zkoušky vyhovující, uvo ln i se 
pro  soutěž všechny m otory to h o to  typu. 
H odnotil se ce lkový im puls, získaný vy
hodnocením  údaje vo ltm etru , zároveň byl 
získán záznam křivky závis losti tahu na 
době hoření. Přehled výsledků měření je  
v tabulce 1. Byly zkoušeny ještě další typy 
m otorů , např. po lské CHEMA a bulharské 
vývojové typy, které však nebyly o fic iá lně  
hodnoceny ani použity  v soutěži.

H o d n o ce n i je d n o tliv ý c h  typů  m otorů

a) Ve třídě do 2,5 Ns, určené pro soutěž 
v trvání letu na padáku, měli soutěžící na 
vybranou mezi m otory o prům ěru oko lo  
13 mm, s nízkým  středním  tahem  a nízkou 
hm otností, a mezi m otory o prům ěru 
oko lo  18 mm s ,,os tře jš í" charakte ris tikou  
a s větší h m o tn o s tí.,,Padák" je  nevypoči
ta te lná  ka tegorie  a je  těžko u rč it, které 
m otory jsou lepší. Ten tokrá t to  vyšlo těm, 
kteří vsadili na „m in i" .  Naše i am erické 
m otory jsou  zde rovnocenné.

b) Ve třídě do 5  Ns, určené pro výško
vou soutěž tř. I, m ělo čs. družstvo k d ispo 

T A B U L K A  1

Celkový Doba Střední
Typ motorku impuls hoření tah

(Ns) TPH (s) (N)

ZVS RM 2,5-1. 2-3 1,86 0,51 3,63
1,81 0,50 3.62

RMK MM 2,5-0, 6-3 1,69 1,10 1.54
1.79 1.10 1,63

Třída Estes A 3 - 4 T 1,63 1.25 1.30
do 2,5 Ns 1.71 1.24 1,38

Estes A 10 -  0T 1,01 0,79 1,28
0,69 0,80 0.86

RMK MM 5-0. 6-5 3.95 2,10 1,88
4,11 2,05 2.00

Třída MPC B 3-7 m 3.30 1.60 2,06
do 5 Ns 2.86 1.54 1.86

COX B 6-2 4,22 0,62 6,85
3.95 0,64 6,17

ZVS RM 10-1.2-4 6 V, 1,88 3.78
7.12 1,85 3.85

ZVS RM 10-1,2-7 6.42 1.67 3,84
6.15 1.65 3,73

Třída RMK VV 10-2,1-50 7,76 0.629 12,34
do 10 Ns 8.52 0.654 13.02

Estes C-&-7 .7.11 1,85 3,84
8,80 1.87 4.71

PROTECH C-15-8 Exp loze - vyřaze “.0

VV 20-2. 1-6D 16,95 1.25 13,55·
17,80 1.22 14,60

Estes D 12-5 14,06 1.73 8.13
15.05 1.68 8.96

PSI D 6-2 7,80 2.82 2.77
8.77 2.90 3.03

Třída FSI E 5-6 12,90 4.70 2,75
do 40 Ns 12,18 4,60 2.65

Enerjet E 29-7 38.27
41.97

1,55
1,57

24.70
26.70

43.615 1.57 27.75

Testovaci 
zařízeni 

se skládá 
ze dvou celku . 

-  tenzometrického 
snímače 

(obr. 1) a 
vyhodnocovacích 

přístrojů 
(obr. 2)

z ic i naše i am erické m in i-m o to ry . Co do 
výkonu, rozm ěrů a hm otnosti jsou rovno
cenné. Naše MM 5-0, 6-5 měly o něco 
kratší zpoždění, ale přesto dostaču jíc í -  
viz d ruhý start J. Táborského. (Povzdech 
konstrukté ra : Kdo m ohl tušit, že se bude 
létat přes 500 m l) Zpožďovací s lož v na
šich m otorech  vyvíjí hustý černý dým. Při 
zatažené obloze by byly potíže se s ledo 
váním am erických m otorů  se světlou tra 
sovací složí.

Na d iagram u I je záznam zkoušky am e
rického m otoru  MPC B 3-7 m, na němž 
jsou zřete lné „z u b y " . Není d ivu, že se 
u to h o to  typu vyskytly během soutěže 
exploze. V porovnání s tím  hoří naše MM 
5-0, 6-5 naprosto  pravidelně, ovšem za 
cenu naprosto  neren tab iln í výroby. Není 
naděje, že by se někdy u nás ten to  typ 
vyráběl pro běžnou spotřebu; v USA je 
vyrábí již  pouze firm a  ESTES.

c) Ve třídě do 10 Ns byly testovány 
m otory určené pro  soutěže výškových 
raket se zátěží, raketop lánů tř. Orel a bo- 
dovacích maket. Zatím co u posledních 
dvou ka tegorií rozhodu jí o úspěchu v p rv 
ní řadě kvality m odeláře, je u první kate
go rie  vhodný m oto r hlavním  p ředpok la 
dem úspěchu. Ideální je m o to rs  vysokým 
prům ěrným  tahem, s ce lkový im pulsem  
blízko povolené horní hranice, s malým 
čelním  průřezem  a nízkou startovní hm ot
ností. Z předložených m otorů  těm to  po 
žadavkům  nejlépe vyhověly naše m otory 
VV 10-2, 1-5 D. S tím to  m otorem  letěl i P. 
D. Freebrey, jehož m odel dosáhl největší 
výšky, nepodařilo  se je j však nalézt. Cha
rakte ris tika  m otorů  VV je na d iagram u II.

Am erické družstvo p řed lož ilo  v té to 
třídě na první pohled respekt vzbuzující 
m otory PROTECH C 15 od firm y  SCOTT 
DIXON. M otory byly ze sk lo lam inátú , 
s prům ěrem  asi 15 mm. Po zážehu první
ho m otoru  nastala exploze, m oto r zm izel 
a zůstal po něm pouze ch lo rovod íkový 
zápach naznačující, že byla použita  TPH 
na bázi ch lo ris tanu  am onného. Jury po



zásluze ten to  typ vy louč ila  a nep řipustila  
Ke zkoušce ani m otory téhož výrobce ve 
třídě  do 40 Ns.

Ve srovnání m otorů  Estes a ZVS v té to 
třídě se ukazují o něco lepší am erické 
m otory, které mají p ři ste jné době hoření 
větší s tředn í tah a tím  i p řib ližně  o 1,5 Ns 
vyšší ce lkový im puls. Rozdíl není podsta t
ný -  po tvrzu jí to  výsledky v soutěži rake
top lánu  tř. Orel a bodovacích maket 
a není prob lém  je j odstran it úpravou 
výrobní techno log ie .

d) Ve třídě do 40 Ns p řed lož ilo  čs. 
družstvo m otory VV 20 -2 ,1 -6  D a VV 20-2, 
1-4. V porovnání s m otory Estes a COX jde 
opět o šp ičkový výrobek. Petr Horáček 
startoval v ka tegorii bodovacích m aket 
s m aketou Sojuz, o níž kdekdo p ředpok lá 
dal, že bez pom ocných  stab ilizá to rů  „zá 
bne za roh ". Dva m otory VV 20-2, 1-4 však 
udě lily  pú lk ilovém u m odelu příslušný 
„o d p ic h " , takže let proběh l naprosto  nor- 
málně. P řipom ínám  zde," žé "mo
to ry  VV byly vyvinuty právě za tím to 
účelem  tj. p ro  udělení dostatečné rych
losti krátce po opuštění ram py a nelze 
tedy h ovo řit o tzv. realism u letu.

M otory Estes a Cox však m áji p ro ti 
m otorům  VV svou přednost: jsou to  to tiž  
(ovšem pouze v USA) běžně dostupné 
a relativně laciné výrobky, které na našem 
trhu  chybí.

M otory am erické firm y FSI ve třídě do 
40 Ns znovu po tvrd ily , jak je  těžké jít ve 
vývo ji o rig in á ln í cestou. Oba typy zdaleka 
nedosahují p ředpokádaných výkonů.

Jako poslední byly zkoušeny m otory 
firm y  Enerjet. označené E-24-7. Jde o m o
to ry  o jed ině lé  konstrukce , které zatím 
nepoužil žádný další výrobce. TPH na bázi 
ch lo ris tanu  am onného a th io ko lu , použ i
tá v tom to  m otoru , má spec ifický  im puls 
180 až 200 Ns/kg, tedy více než dvo jnáso
bek hodnoty  dosahované u pa liv běžných 
m otorů . Pohled na plamen pracu jíc ího  
m otoru  p řipom íná  svářečku. Získaný d ia 
gram  III je  to tožný s prospektem . Zde je 
však nu tno  p řipom enout, že průběh k řiv 
ky závisí na m nožství speciá ln í zápa ln ice 
vložené do m otoru  (což udává i p rospekt 
firm y). V liv  zážehu na funkc i raketového 
m otoru  je  otázka, k terou se budou muset 
zabývat jak národní svazy, tak subkom ise 
CCIAM FAI. Zde je v p ravid lech „d íra ", 
k te rá  um ožňu je  m odelářům  získat z m o
to ru  vyšší výkon, než odpovídá testu.

Vývoj a výroba  raketových m otorů  je 
tak nákladná a riskantn í zá ležitost, že 
ještě stále se nenašel jin ý  výrobce než 
am erické firm y  a ZVS n. p. v D ubn ic i η. V. 
T echn icky zdán livě  je dnoduchý  výrobek 
je  vysoce náročný na dodržení kvality 
surovin  a vlastní techno log ie  výroby. Se
bem enší odchylka, např. v kvalitě  trubek, 
má za následek exploze, které se m ohou 
p ro jev it až u spo třeb ite lů . D održení přes
ného dávkování lze v sériové výrobě jen 
těžko za ruč it; nedodržení však zaviní vě t
ší rozpty l param etrů, než který je  povolen 
techn ickým i podm ínkam i a má za násle
dek zm etkování celé výrobní série. Jestli
že za těch to  podm ínek exis tu je  v ČSSR 
sériová výroba raketových m otorů , patří 
za to  d ík  vedení ZVS n. p. v D ubn ic i η. V. 
Výsledky MS ’74 jsou jis tě  zados tiuč ině 
ním všem nejm enovaným  dě ln íkům , m is
trům  a techn ikům , k te ří se pod íle jí na 
výrobě raketových m otorů  světové kvali-

TABULKA A

Raketové motoréeky RM vyrébane v ZVS n. p. Dubnice η. V.

Označenie
motorčeka

Najvyšší 
celkový 

impulz (Ns)

Doba 
tahu (s)

Stredný 
tah (N)

Celková doba 
horenia od 

zažíhar.ia po 
výmět (s)

Celková
hmotnost

(P)

Hmotnost' 
TPH (p)

Dížka
(mm)

Priemer
(mm)

RM 2,5 1.2-3 2.5 0.3-0,5 min. 3.5 2.3-3.8 14 3.0 -:0.2 55 17.6
RM 5-1. 2-3 5.0 0,8 -  0.20 

-  0.15
min. 3,5 2.5-4.0 18 5.0-5,8 55 17.6

RM 5-1, 2-5 5.0 0.8 r 0,20
- 0.15

min. 3,5 4.0-6,0 18 5.0-5,8 55 17.6

RM 5-1. 2-0 5.0 0.8 -  0,20 
-  0,15

min. 3.5 0.8 T 0.20
-  0.15

17 5,0-5.8 55 17,6

RM 10-1. 2-4 10,0 1.5-1,8 min. 3,5 3,5-4,5 22 10-11 64 17,6
RM 10-1. 2- 7 10.0 1.5-1.8 min. 3,5 5,0-7,0 22 10-11 64 17,6
RM 10-1. 2-0 10.0 1.5-1,8 min. 3,5 1,5-1,8 21 10-11 64 17,6

Pozn. povolený rozptyl od jmenovitej hodnoty celkového impulzu je ±  10 %

Raketové motorceky vyrébané odbornou skupinou RMK ZO Zvazarmu pri
ZVS n. p. v Dubnici η. V,

Označenie
motorčeka

Najvyšší 
celkový 

impulz (Ns)

Doba 
ťahu (s)

Stredný 
tah <N)

Celková doba 
horenia od 

zažíhania po 
výmět (s)

Celková
hmotnost
(P)

Hmotnost 
TPH (p)

Dížka
(mm)

Priemer
(mm)

MM 2.5-0.6-3 2,5 0,8 +- 0.2 
-0.1 

2.0 - 0.1

min. 1.50 3,0 +  3.6 9,0 3.2 55 13.2

MM 5-0, 6-4 5.0 min. 1.50 6.0 -  7,0 12.0 6,0 60 13,2
VV 10-2.1-0 10,0 0.6 -0 .1 min. 12,0 0.8 -  1,0 21.5 8.5 60 18.4
VV 10-2.1-3 10,0 0,6 ±0.1 min. 12,0 3,0 ±  0,5 22.0 8.5 60 18.4
VV 10-2, 1-5 10,0 0,6 ±0.1 min. 12,0 6,0 -i- 0.5 

-  1.0 
1 ,3 -  1.5

22,5 8,5 60 18,4

V V 20-2,1-0 20.0 1,1 ±0.1 mm. 12,0 31,5 16,0 80 18,4
VV 20-2. 1-4 20,0 1,1 ±  0.1 min. 12.0 4.0 ±  0,5 32,0 16.0 80 18.4
VV20-2. 1-6 20.0 1,1 ±0,1 min. 12,0 6.5 t  0.5 

-  1.0
33.0 16,0 80 18,4

Pozn.: povolený rozptyl od menovitej hodnoty celkového impulzu je ±  10 %.
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ty. Za výsledky své práce se nemusí stydět 
ani členové odborné skupiny RMK ZO 
Zvázarmu pri ZVS n. p. v Dubnici. Škoda, 
že výroba nemůže uspokojit všechny za
hraniční zájemce o naše motory.

C harakte ris tiky m otorů  vyráběných 
ZVS n. p. v D ubnici η. V. a odbornou  
Skupinou RMK ZO Zvázarmu při ZVS jsou 
v tabulkách a d iagram ech A, B. Tyto 
tabu lky  byly schváleny sekretářem

ČSMoS Zdeňkem  Novotným  a platí jako 
o fic iá ln í test pro rok 1975.
Zpracova l ing. M. JELÍNEK
O dborná skup ina  RM K p r i ZVS n. p.
D ubnica η. V.

Perly z Dubnice
(ha) Výškové soutěže v klasických disciplinách 
na II. mistrovství světa pro kosmické modely 
vyhráli českoslovenští reprezentanti, m. s. O. 
Klimeš a m. s. J. Táborský. Vítězným českoslo
venským modelům bude pravděpodobně věno
ván samostatný plánek, přinášíme proto zatím 
pouze jejich náčrtky.

Model pro výškovou soutěž raket se zátěží 
jednoduché třídy konstrukce Oldřicha Klimeše 
(na náčrtku vlevo) je stavěn klasickou technolo
gii. Trup rakety tvoří papírová trubka, navinutá 
ze tři vrstev hnědé lepicí pásky na trnu o průmě
ru 19,1 mm. Stabilizátory jsou z tvrdé balsy, 
zbroušené nati. 1.2 mm. Hlavice je kašírovaná 
z papíru (postup výroby byl již popsán v Modelá
ři). Je nutné dodržet tvar hlavice, na kterém 
záleži obtékání celého modelu. Zátěž jev hlavici 
upevněna těsně pevnou vložkou z balsy. bez 
zajištění. Uchyceni padáku je běžné, gumou 
3 x 1 mm k hlavici a trupu. Model startuje 
z prutové rampy 0 0  5 mm, po níž je veden 
dvěma oky o vnitřním průměru 5,2 mm.

Soutěž výškových raket tř. I (do 5 Ns) vyhrál J. 
Táborský, jehož model je na plánku vpravo. Je 
stavěn klasicky -  papírová trubka z hnědé lepicí 
pásky, balsová hlavice a stabilizátory. Neobvyk
le je vyřešen výmět návratného zařízeni: hlavice 
je pevné spojena s trupem (slepena) a návratné 
zařízeni (streamer z mylaru) vytahuje za sebou 
při výmětu motor zadní části trupu. Motor je 
s raketou spojen ocelovým drátkem a gumou 
2 x 1 mm. Hmotnost modelu bez motoru je6 g; 
startuje z dotykové rampy.

Mistrovství ČSR 1975

pro kosmické modely bude ve dnech 29. až 31. srpna 
1975 pořádat RMK Praha 7. Rozhodla o tom na svém 
podzimním zasedání komise raketových modelářů 
ČMoS, která rovněž schválila soutěžní kategorie, 
které se na mistrovství budou létat: raketoplány tř. 
Orel, trvání letu rakety na padáku s motorem 2,5 Ns, 
výška prostá s motorem 5 Ns, výšková soutěž raket se 
zátěži s motorem 10 Ns, výšková soutěž maket tř. 3 
(40 Ns) a soutěž bodovacich maket. Na mistrovství 
bylo nominováno 28 modelářů, zbývajících 32 bude 
nominováno na základě výsledků krajských přeborů.

A. Klein
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NOVA
SESTAVA

pro
R C -M 3

V posledním  sešitu  loňského ročn íku  jsm e uve ře jn ili p rv n í část 
nové akroba tické  sestavy, p la tné  o d  1. 1. 1975, ten tokrá t uvádíme  
zbýva jíc í část,

5.1.13.10. Průběžná osma (k = 10)
(Proti větru.) Model začíná obrat vodorovným letem, udělá jeden ačtvrt 

obráceného přemetu, na nějž bezprostředně navazuje jeden a čtvrt 
normálního přemetu a končí ve spodní části druhého přemetu. 8od 
dotyku obou přemetů prolétává celkem 3 x Obrat končí ve stejném směru, 
ale menší výšce než započal. Hlediska pro snížení hodnocení:

1. Model není vyrovnán při zahájení obratu.
2. První přemet není kruhový.
3. První přemet se odchyluje vpravo nebo vlevo.
4. Model neprolétává bod dotyku ve svislé poloze.
5. Druhý přemet není kruhový.
6. Druhý přemet se odchyluje vpravo nebo vlevo.
7. Druhý průlet bodu dotyku není ve svislé poloze.
8. Druhý přemet není ve stejné výšce jako první.
9. Druhý přemet nemá stejný průměr jako první.

10. .Druhý a třetí průlet bodu dotyku nejsou na stejném místě jako první
průlet.

11. Model není vyrovnán na konci obratu.

5.1.13.11. Tři výkruty (k = 15)
(Po větru). Model začíná obrat vodorovným letem, udělá 3 úplné 

výkruty stálou rychlostí otáčeni a končí ve vodorovném letu ve stejném 
směru a výšce, ve které obrat zahájil. Hlediska pro snížení hodnocení:
1. Model není při zahájeni obratu vyrovnán.
2. Model mění směr nebo výšku letu během výkrutú.
3. Rychlost otáčeni modelu není stálá.
4. Neprovede přesně tři otáčky výkrutu.
5. Doba pro provedení obratu je kratší než 4 nebo delší než 6 vteřin. 

(Měřeni času pro obrat viz. 13.5)
6. Model není vyrovnán při ukončení obratu

5.1.13.12. Cylindr (k =  15)
(Proti větru.) Model začíná obrat vodorovným letem, přejde do svislého 

stoupání, v něm udělá jeden úplný výkrut a přejde do vodorovného letu ve 
stejném směru, v jakém obrat zahájil. Po krátkém vodorovném letu v délce 
asi poloviny délky stoupavého letu model přejde do svislého sestupného 
letu. během něhož udělá druhý úplný výkrut a vybírá do vodorovného letu 
ve stejném směru a výšce, ve které obrat zahájil. Hlediska pro sníženi 
hodnocení:
1. Model není při začátku obratu vyrovnán.
2. Stoupavý let a výkrut nejsou svislé.
3. Křídla nejsou kolmo k rovině obratu před výkruty a po nich.
4. Model nezůstane vyrovnán po přechodu do vodorovného letu (po 

prvním výkrutu).
5. Druhý výkrui neni proveden ve svislém letu.
6. Délky obou výkrutu se liší.
7. Model není vyrovnán při ukončení obratu.
8. Model neskonči obrat ve stejném směru a výšce, v jaké jej začal.

5.1.13.13. Osma s výkruty (K = 10)
(Po větru.) Model začíná obrat vodorovným letem, přejde půlvýkrutem 

do polohy na zádech a bezprostředně po něm do obráceného přemetu. 
Ukončí jej dalším půlvýkrutem, na nějž bezprostředné navazuje další 
obrácený přemet, umístěný pod prvním přemetem. Druhý obrácený 
přemet konči ve stejném směru, výšce a místě, kde obral začal. Hlediska 
pro snížení hodnocení:
1. Model není vyrovnán při zahájení obratu.
2. Model 'se v prvním půlvýkrutu odchyluje vpravo nebo vlevo
3. Model se v prvním obráceném přemetu odchyluje vpravo nebo vlevo
4. Obrácený přemet neni kruhový.
5. Křídla nejsou vodorovně před a po druhém půlvýkrutu.
6. Model se v druhém půlvýkrutu odchyluje vpravo nebo vlevo.
7. Druhý přemet není přesné ood prvním přemetem.
8. Model se v druhém přemetu odchyluje vpravo nebo vlevo.

III(I(((RC)))11III

9. Druhý přemet není kruhový.
10. Model neni vyrovnán při ukončení obratu.
11. Model neskončí obrat ve stejném směru a výšce, v jaké jej začal.

5.1.13.14. Vývrtka- 3  otáčky (k = 10)
(Proti větru.) Z přímého vodorovného letu přejde model přetažením do 

pádu, udělá 3 otočky vývrtky a obrat ukonči vybráním do vodorovného letu 
ve stejném směru, v jakém jej začal. Bodovač musí pozorně sledovat, zda 
jde o vývrtku nebo pouze svislý výkrut či sestupnou spirálu. Hlediska pro 
snížení hodnoceni.
1. Model neni vyrovnán při zahájení obratu,
2. Model neudělá přesně 3 otáčky. Méně než 2 nebo více než 4 otočky se 

hodnotí nulou.
4. Neskončí obrat ve stejném směru, ve kterém jej začal.
5. Neskončí obrat vodorovným letem.
6. Je-li kterákoli z otoček spíše spirálou než vývrtkou, obrat je hodnocen 

nulou.

5.1.13.15. Pravoúhlé přiblížení
(Proti větru.) Model začíná obrat vodorovným letem ihned po skončení 

předchozího obratu, udělá zatáčku 90 do směru napříč větru, další 
zatáčku o 90 ° do směru po větru, další zatáčku o 90 ‘  do směru napříč 
větru (let napřič směru větru je tentokrát v opačném směru) a konečně 
poslední 90 ° zatáčku do směru proti větru k bodu přistáni. Po každé 90 ° 
zatáčce musí model určitý čas letět přímo a plynule klesat až k místu 
přistání. Smysl zatáček může být změněn z levých na pravé v závislosti na 
letových podmínkách. Obrat končí těsné před přistáním modelu. Hlediska 
pro snížení hodnocení:
1. Zatáčky nejsou pravoúhlé.
2. Strany obdélníku nejsou přímé.
3. Model se kmitavé odchyluje od plynule sestupné dráhy letu.
4. Model letí v přímých úsecích v náklonu.
5. Zatáčky nejsou plynulé a přesné.
6. Pokus o přerušení nebo opakování obratu se hodnotí nulou.

5.1.13.16. Přistáni
(Proti větru.) Model klesá k místu přistání v přistávacím kruhu v přímém 

směru. Hlediska pro snížení hodnocení:
1. Tvrdé přistání mající za následek odskok modelu.
2. Model po dotyku země znovu vzlétne.
3. Model nepojíždí přímo.
4. Model se dotkne dráhy jinou částí dříve, než podvozkem.
5. Model narazí na předměty nebo osoby, které jsou v dráze jeho přistání, 

což má za následek přerušení doběhu.
6. Model nepojíždí rovně až do úplného zastaveni.
7. Pokud model skončí přistání v poloze na zádech, hodnocení obratu je 

nula.
Součinitelé: k = 15 Přistáni uvnitř 15m kruhu 

k = 10 Přistání uvnitř 30m kruhu 
k = 5 Přistání mimo 30m kruh

Zpracoval Ing. Jiří HAVEL 
trenér kategorie RC-M
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Jednopovelové RC soupravy j iž  m nozí m ode láři vyškrtli z  ob las ti svých zájmů  
ja ko  zastaralé. Přesto přináším e stavební návod na da lšíjednopove lový  
přijím ač, který nás zau ja l m alým i rozm ěry a vtipnou konstrukcí. Tento přijím ač  
použ il ve svém m odelu m is tr sportu  J iř í TÁBORSKÝ, d ruhý v soutěži 
raketoplánů třídy OREL na loňském  m istrovství světa p ro  kosm ické modely.

D / M D
miniaturní jednopovelový přijímač 

pro pásmo 
27,120 MHz

Konstruoval a píše 
Jaroslav KROULÍK,

RMK Praha 7

PŘIJÍMAČ byl navržen speciálně pro řízeni 
raketoplánů. Zatím byl použit k ovládání dvou 
modelů J. Táborského, ve kterých pracoval bez 
sebemenších závad. Malé rozměry a hmotnost 
jej předurčují pro použití i v jiných malých 
létajících modelech, například ve větroních, 
..gumáčcích" pro rekreační létání, případně 
v modelech poháněných motorem na CO2 
(bude-li časem tento druh pohonu u nás zave
den). Vzhledem k tomu, že přijímač je schopen 
spínat pouze poměrně malé proudy, není mož
né jej spojovat s magnetem o odporu vinutí 
menším než40A ve funkci ovládacího členu RC 
soupravy. Nelze tedy použít například magnet 
MARS EMV-1 apod. Vybavovač z relé MVVS 
AR-2 zase nemá dostatečnou sílu -  pracuje

spolehlivě se směrovkou o max. ploše 5 cm-. 
Ale ani tak nelze např. raketoplán ovládat při 
motorovém letu, vybavovač směrovku při větší 
rychlosti prostě neutáhne.

Při montáži přijímače David do modelu je 
zapotřebí dbát některých zásad. Vybavovač je 
nutno umístit do zadní části trupu, kde přímo 
pohybuje směrovkou. Není vhodné montovat 
vybavovač hned-za přijímač, protože ztráty 
v táhle řízení mohou ohrozit ovladatelnost 
modelu. Neběžné je také umístění antény -  při 
montáži vybavovače na konci trupu nelze vést 
anténu rovnoběžně s vodiči k magnetu. Nej
vhodnější je umístit anténu na náběžnou hranu 
křídla.

Protože na našem trhu nejsou vhodné minia-

OBR 1. Schema zapoieni 
přijímače DA VID

OBR 4

turní vypínače, uvádí se tento přijímač do chodu 
pouhým spojením konektoru (tříkolikového, 
upraveného z konektrou MODELA). Přijímač je 
osazen miniaturními tuzemskými součástkami, 
pouze elektrolytické kondenzátory jsou japon
ské výroby.

TECHNICKÁ DATA: Vf km itoče t 
27.120 MHz: m odulační km itoče t 1 kHz; 
napájecí napětí 2,4 až 3 V; max. spínaný 
proud 150 mA; rozm ěry 37 x  16 X 
15 mm; hm otnost 12 g; dosah s vysílačem 
o vyzářeném výkonu 100 mW (RC-1, 
Mars) nejm éně 1 km (na zemi).

POPIS: Superreakční de tekto r je  osa
zen tranzis torem  T1 (GF516). Jeho rá z o - . 
yací km itoče t je  určen článkem  R4C5- 
Detekovaný nf s igná l je  veden přes R5 
a C7na vstup zesilovače osazeného dvo ji
ci tranzis to rů  z in tegrovaného obvodu 
( ΙΟ)  MAA 325. Kondenzátor C8 om ezuje 
superreakční šum. K výstupu 1 10 je 
připo jen  para le ln í rezonanční obvod 
L2C10 nastavený na m odu lačn í km itočet. 
K ladným i půlvlnam í z C11 je  otvírán tře tí 
tranz is to r IO. V ýs tupn í napětí na C12 
otevírá T2.

K STAVBĚ: Nejprve navineme cívky. 
Cívku L1 navineme na kostřičku  
0 0  5 mm drátem  o 0  0,3 mm se sm alto
vou izolací. Má 7 závitů s odbočkou na 
3 1/2 závitu (obr. 2). T lum ivku TI1 tv o ř í60 
závitů drátu o 0  0,05 CuS navinutých na 
odporu TR 112 hodno ty  M1. Konce drá tu  
připá jím e k čepičkám  odporu . Na kos třič 
ku cívky L2  (obr. 3) navineme 2000 závitů 
drátu o 0  0,05 mm Jádro cívky L2upraví- 
me z fe ritového  jádra  E 3 x  3 podle obr. 4. 
Na vyvrtanou (vrtákem  o  0  0,8 mm) a vy
čištěnou desku p lošných spo jů  (obr. 5) 
p řilepím e epoxidem  cívky L1 a L2. Po 
vytvrzení epoxidu připá jím e osta tní sou
částky m im o R1, R7  a 010. Vzhledem ke 
stěsnaném u um ístění součástek je  nutno 
všechny vývody odporů  a tranz is to ru  T1 
izo lovat had ičkou.

NASTAVENÍ: Nejprve nastavíme pra 
covní bod zesilovače. O dpor R1 nahradí
me drátem  (zkratujeme), ze strany mědi 
na plošném  spoji p řipá jím e C10 - 47k 
a m ísto odporu ř?7připojím e tr im r M1. Do 
em ito ru  T1 zavedeme s igná l z n ízko frek
venčního generátoru  (1 kHz, 2 mV).
K bodu 1 in tegrovaného obvodu p řipo jí
me vstup osciloskopu. Zem obou p řís tro 
jů  spojím e se záporným  pólem  baterie. Po 
p řipo jen í napájecího napětí 2,4 až 3 V 
zkon tro lu jem e přístro jem  avom et odběr 
proudu. Má být v rozmezí 2 až 3 mA.
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OBR 5. 
Deska 
plošného 
spoje
přijímače ’  
(ve skutečné 
velikosti, 
pohled 
ze strany 
mědij

Pom ocí trim ru  M1 nastavíme m axim ální 
am plitudu nezkresleného sinusového 
průběhu napětí na obrazovce osc ilosko 
pu. Zmeříme hodnotu  trim ru  a nahradím e 
je j odporem  (vychází asi 15 až 47 k).

Naladění přijím ače na m odu lačn í km i
točet: Mezi ko lek to r T2 a k ladný pól 
baterie  p řipo jím e zátěž (m agnet nebo 
žárovku s m in im áln ím  odporem  2 5 Λ ). 
Paralelně k zátěži připo jím e voltm etr. 
Změnou am plitudy napětí z nf generátoru 
nastavíme výchylku vo ltm etru . Je-li na le
zený km itoče t vyšší než 1 kHz, musíme 
hodnotu  C10 zvětš it a naopak. Takto 
postupujem e, dokud není m axim ální vý
chylka vo ltm etru  právě při km itočtu  
1 kHz.

Nastaveni superreakčního  detektoru : 
O dstraním e zkrat odporu R 1 a nahradíme 
je j trim rem  4k7 nastaveným na hodnotu 
asi 3k9. Mezi vývod 1 10 a k ladný pól 
baterie p řipo jím e sluchátka. Je-li vše 
v pořádku, slyšíme č is tý  šum. Po zapnutí 
vysílače se zataženou anténou (bez zaklí- 
čování) h ledáme šroubováním  jád racívky 
L1 m axim ální pokles in tenzity šumu ve 
sluchátkách. To opakujem e něko lik rá t při 
zvětšování vzdálenosti vysílače. Při zaklí- 
čování vysílače musíme slyšet č istý tón 
1 kHz, Potom vypneme vysílač a sn ižová
ním hodnoty trim ru  4k7 hledáme, kdy je  
šum nejsilně ljší, ale bez hvizdu. T rim r 
zm ěřím e a nahradíme odporem  asi o 200 
až 5 0 0 Λ  vyšším. Konečné nastavení jádra 
cívky L1 provedem e až po m ontáži do 
modelu.

Takto nastavený p řijím ač pracu je  sp o 
lehlivě v celém rozsahu napájecího napětí 
a snese při sepnutí zátěže pokles napětí 
z baterií až o 0,5 V.

ZDROJE: Vzhledem  k malé v lastní hm ot
nosti a rozm ěrům  jsou vhodné rtuťové  
baterie  2M R 01, používané do p řístro jů  
pro  nedoslýchavé. Je jich  nevýhodou je 
však om ezení m axim áln ího odběru na 
40 mA (p ři překročení to h o to  odběru 
prudce poklesne napětí baterie, prakticky 
až na nulovu hodnotu).

Dalším i vhodným i zd ro ji jsou  m in ia tu r
n í tužkové baterie  5070, určené rovněž do

ze trim ru  je  zapotřebí zm enšit hodnoty 
odporů R 8 a /TSzapojených mezi trim rem  
a bázemi tranzis torů  m ultiv ib rá to ru  (pod
le zapojení zveřejněného v M odeláři 4 / 
1970 na str. 14.).

TABULKA

Druh baterii
(výrobky n. p. Bateria Slaný)
Jmenovité napětí (V)
Max. dovolený odběr (mA)
Min. zatěžovacl odpor (Λ )
Doba vybiti při prům. odběru 
20 mA (hod.)
Doba vybiti při prům. odběru 
40 mA (hod.)
Hmotnost (g)

Poznámka: údaje platí pro dva články zapojené

Seznam součástek přijímače 

Odpory:
R1 3K9 (viz text) R6 220

R7 15—47K (viz text)

2MR01 5070
2.6 3
40 80
60 38

4 1

_ 0,5
12 13,5

R2 4k7 
R3 3k3 
R4 3k3 
R5 1k

R8 560 
R9 15k

Všechny odpory jsou miniaturnítypu WK 65054, 
v nouzi postačí i TR 112.

p řístro jů  pro nedoslýchavé. Mají sice 
menší kapacitu, ale snesou větší p roudo 
vé zatížení. Srovnání obou typů je 
v TABULCE.

Při použití malých tužkových baterií 
a vybavovače z relé M VVS 48XL je celková 
hm otnost soupravy m ontované do m ode
lu jen 35 g.

PROVOZ: Přijím ač může pracovat 
s libovolným vysílačem v pásmu 
27,120 MHz, pokud je  dodržen m odulační 
km itoče t 1 kHz. Protože nejrozšířenější 
vysílač MARS má původní m odulační 
km itoče t 700 Hz, uvádíme zde i nastavení 
vysilače MARS na m odu lačn í km itoče t 
1 kHz:

K přijím ači p řipo jím e zdro j a zátěž 
(magnet, žárovku) a paralelně k zátěži 
vo ltm etr. Se zapnutým  a zaklíčovaným  
vysílačem se zataženou anténou se od 
přijím ače vzdalujeme, dokud výchylka 
vo ltm etru  nepoklesne asi na 1 V. Potom 
trim rem  v m odulá toru  vysílače otáčíme 
a hledáme m axim ální výchylku vo ltm etru  
u přijím ače (vše při stejné poloze vysíla
če!). Při m axim ální výchylce v krajní po lo -

Dočkáme se závodu
kolem pylon ů?

Zřejmě ano. Po nějakém čase diskusí a pře
šlapováni na místě vznikla z iniciativy LMK 
Praha 10 prozatímní pravidla. Vycházejí z pravi
del pro tzv. modely Quarter Midget, které jsou 
ve světě oblíbené.

V některém z příštích sešitů otiskneme celá 
pravidla, tentokráte stručně jejich stavební část, 
aby úvahy zájemců o tuto kategorii mohly 
nabývat konkrétních forem.

Model musí samozřejmě vyhovovat všeobec
ným pravidlům FAI pro motorové RC modely. 
Nejsou přípustné modely typu delta a samokříd- 
lo Motor o zdvihovém objemu do 2,5 cm3,

K ondenzá to ry:
Ct 10M japonský C8 68k TK 782
C2 10M japonský C9 10M japonský
C3 39 keramický C10 47k TK 782 (viz text)
C4 39 keramicky C11 22k TK 782 (viz text)
C5 10 keramický C12 10MM japonský
C6 10k TK 782 C13 10M japonský
C7 1M japonský

Japonské elektrolytické kondenzátory byly 
získány ze starého kapesního radiopřijímače. Je 
možné je nahradit novými československými 
tantalovými kondenzátory v kapkovém prove
dení, které jsou ovšem dosti drahé. Při použití 
elektrolytických kondenzátorú TE 003 v plasti
kovém pouzdru (zeleném) bude nutno zvětšit 
rozměry přijímače. Totéž platí I při použití 
odporů TR 112.

Tranzistory:
T1 GF516 (/#= 80 až 160. ICBO < 2/rA);

náhrady: GF514. 515. 517 
T2 KC508 (x? = 300 až 800)
ΙΟ MAA 325

Cívky:
L1 2 x 3  1/2 závitů 0  0,3 CuS na kostřičce 

0 0  5 mm s ferokart. jádrem M4 
L2 2000 závitů z drátu 0  0.06 CuS, jádro ferit 

EE3 x 3
TR 60 závitů drátu 0  0,05 CuS na TR 112 M1

sériové výroby, prodávaný v maloobchodní síti, 
musí být vybaven zařízením pro okamžité zasta
vení chodu. Je předepsán účinný tlumič hluku, 
laděný výfuk není zakázán. Palivo pro motory 
se žhavicí svíčkou je standardní 75/25 % (bez 
nitrometanu) a zajišťuje je pořadatel, palivo pro 
detonační motory nepodléhá omezení.

Plocha křidla, včetně myšlené plochy, která 
prochází křídlem, je nejméně 22 dm2, nejmenší 
tloušťka profilu u kořene křídla vně přechodů je 
20 mm (změna tloušťky od kořene ke koncům 
musí být lineární). Šířka trupu v nejširším místě 
je nejméně 70 mm, výška trupu (včetně případ
ného větrného štítku, kabiny apod.) v témže 
průřezu nejméně 120 mm. Podvozek pevný, 
nejméně dvoukolý, všechna kola s gumovými 
obručemi. Průměr kol hlavního podvozku nej
méně 40 mm. Nejmenší hmotnost modelu je 
1200 gramů.

RC souprava nepodléhá omezení, superhe- 
tový přijímač je však samozřejmostí, neboť trať 
dlouhou 3000 m (10 okruhů po 300 m) poletí 
současně tři závodníci.

Zpracoval M. Vostrý
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RC větroň D R O P
Zám ěr pos tav it jednoduchý, a le dobře  

lé ta jíc í m odet spíše k  rekreačním  účelům  
se m i m odelem  D rop  p o d a řilo  dobře  
sp ln it. Za up lynu lou  sezónu vykonal té
m ěř 200 le tů  po  s ta rtu  ,,gum ip rakem "  
dlouhým  150 m, kdy p rům ěrná  doba le tu  
byla ko lem  č ty ř m inut. U pozorňu ji však, 
že výkonnost m ode lu  je  značně závislá na

tom, ja k  přesně  a č istě  je  postaveno k ř id lo  
s účinným  p ro file m  E 387. Žebra kříd la  je  
třeba dě la t pod le  p řesných  p lechových  
šab lon (používám  2m m  oce lový p le c h  
19312-Poldi Stabil, k te rý zakalím). Š ab lo 
nu  d o p o ru ču ji dě la t s co  největší p ře s 
n o s tí pod le  vypočítaných sou řadn ic  a rý
sovat p řím o  na p lech. Žebro  kříd la  v mě-

QůfrkS HOŘCOVÉHO Já g A f)

T Z 3 "

SSl

řítku  1 : 1 je  pouze orientační. Náběžná 
tře tina  kříd la  je  velice chou lostivá  na 
nerovnosti i na přesnost, takže přesné  
šab lony a m ěrky p ro  b roušení jsou  zákla 
dem úspěchu.

K STAVBĚ
Trup má lipovou h lavic i p řilepenou na 

hrubo k první přepážce. Podélníky ze 
sm rku 3 x 5  mm hlavic i nalepeny na bal- 
sové bočn ice  tlusté  2 mm. Střední sm rko 
vý nosník (3 x  8) sahá k odtokové hraně. 
Přepážky jsou z p řekližky 2 mm. u o d to 
kové hrany je  přepážka balsová tl. 4 mm. 
Příčky trupu  jsou ze sm rku 3 x  3 mm, kryt 
přední části je slepen z''ba lsy tl. 2 mm 
s lety ko lm o na sebq a zajištěn běžným 
způsobem . Rohové výkližky p ro  pou tač i 
ko liky  křídel jsou z přek ližky tl. 2 mm. 
Lyže jsou z přek ližky -  hlavní 3mm, zadní 
2mm. Sm ěrovka je vyříznuta ze 4mm 
balsy. O točné závěsy ko rm id la  tvoří oce- 

. lové špendlíky v dura lových destičkách. 
0 'víádací.páka je dura lová tl. 1,5 mm: na 
stranu n itě  od serva je  d louhá 27, na 
opačnou stranu 20 mm. Vracení obstará
vá ocelová pružina z drátu o 0  0,15, 
stočeného na 0  5 mm. Její vo lná délka je 
40 mm. Jako servo používám e lek trom o
to r Igla 12 V. napájený NiCd články 
225 mAh spolu s přijím ačem . O dběr při
4.5 V je 80-100 mA. Ú ložná deska výškov- 
ky je  z balsy 3 x  20 x  100 mm, slepené 
křížem s další ste jně tlustou.

K říd lo  má hlavní nosník ze sm rku 
3 x 5  mm se sto jinam i z 3mm balsy po 
celém  rozpětí. Náběžná lišta je balsová 
9 x 1 0  mm, od toková  rovněž balsová,
4.6 x  31 mm. Žebra jsou z balsy tl.
1.5 mm, kořenová z p řekližky tl. 2 mm. Do 
n ich jsou zalepeny papírové trubky  pro 
spo jovací d rá ty d louhé 125 mm. Přední 
má 0  3,5, zadní 0  3 mm: výchozím  m ate
riálem  jsou dráty do kol m otocyklu . Pro
s to r mezi středním i p řekližkovým i žebry je 
vylepen balsou tl. 3 mm. Tuhý balsový 
potah přední části křídel má tloušťku
1.5 mm. Negativy (3 mm) jsou zhotoveny 
postupným  odřezáváním  spodní strany 
pěti posledních žeber uší.

Výškovka má hlavní nosníky z tvrdé 
balsy 3 x 5  mm, náběžnou lištu 
5 x 5  mm, od tokovou 3 x 1 5  mm. Spojka 
obou odtokových lišt je  z tvrdší balsy 
3 x  10 x  120 mm. Spodní část je  vylepe
na balsou tl. 2 mm. Celá kostra je  dvakrát 
lakována čirým  n itro lakem , Kříd lo je  po ta 
ženo tlustým  M odelspanem, osta tní ten 
kým. Celý m odel je  pak pětkrát lakován 
n itro lakem  a kříd lo  je  ponecháno 14 dní 
v šabloně.

Protože se mi již  něko lik rá t pře trh la  
ch iru rg ická  n it od serva, používám nyní 
s ilonový vlasec o 0  0,4 mm navíjený na 
dura lovou k ladku upevněnou ,,červíkem ' 
M2 přím o na hřídel m otorku. Aby se silon 
nelámal, je uvázán rybářským  uzlem ke 
ko líku  o 0  asi 0,8 mm (viz výkres). Obvod 
kladky je takový, že pro dostatečnou 
výchylku sm ěrovky nemusí m oto r vykonat 
více než 3 /4  otáčky. Zařízení pracuje 
naprosto spolehlivě. Výchylky sm ěrovky 
jsou pro řízenou zatáčku 20 mm, pro 
neřízenou 12 mm, m ěřeno na odtokové 
hraně sm ěrovky v nejširším  místě.

LÉTÁNÍ je  bez p rob lém ů; režim letu 
seřizu ji podle síly větru pouze podk ládá 
ním výškovky. Ve větru nad 8 m /s p řidá 
vám do těžiště závaží o hm otnosti 60 g.

Zdeněk LUSK
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S tím to  větroněm  zvítěz il sovětský  
reprezentant V. Saakian lo n i v zá ři na 
m ezinárodn i m odelářské soutěži 
soc ia lis tických  zem í v po lském  Lešně. 
O dlétal s ním  celou soutěž včetně  
rozlětáváníza k lidu  ko lem  18 hodiny.

Křídlo účelového tvaru se vzepětím  do 
U se vyznačuje značnou štíh lostí. Žebra 
a položebra jsou z balsy tl. 1 mm. Nosníky 
na hlavní obdélníkové části kříd la jsou 
sm rkové (míry viz obrys žebra 1 : 1), na 
„u š íc h "  balsové. Po celém  vzepětí jsou 
nosníky vylepeny 1mm balsou, takže jsou 
skříňové. V kořenové části je přidána 
dvo jice  zesilu jících  sm rkových lišt, jež se 
p řipo ju jí za 9. žebrem každé pů lky křídla 
k hlavnímu nosníku. Náběžná část křídla 
ze dvou balsových p rkének spolu s 1 mm

balsovou s to jinou  je opět skříňová. Balso- 
vá od toková  lišta je  běžného typu. D iago
nální výztuhy v hlavní části kříd la z 1mm 
balsy m ají tvar úseče žebra.

Kříd lo se nasouvá na 2 ocelové dráty 
0 0  3 mm vetknuté  do trupu , a to  do 5 
žeber z přek ližky 1,5 mm tlusté. Balsou 
jsou vylepena pouze kra jní „p o líč k a "  pro 
pom ocný nosník. Spojovací d rá ty se tedy 
zasouvají do otvorů v žebrech bez výplně.

Křídlo s ohybově velm i tuhou kostrou je 
potaženo tenkým  žlutým  M odelspanem  

a opa třeno  po nalakování po celém roz
pětí tu rbu lá to rem  z jedné režné nitě
0 0  0.7 mm. Jeho celková hm otnost je 
126 g.

L ichoběžníková výškovka má žebra
1 po ložebra z 1 mm balsy a skříňový balso- 
vý nosník (sto jiny mezi žebry jsou opět 
z 1 mm balsy). Potah je  z tenkého žlu tého 
M odelspanu. Celková hm otnost je  pouze 
8 g-

Přední část trupu je z překližky 10 mm 
tlusté, podélníky sm rkové 1 0 x 2  mm, 
bočn ice  z 3mm balsy. Průřez je po opra
cování vpředu obdélníkový se zaobleným i 
rohy a delším i stranam i, vzadu oválný.

Směrovka je  z plné balsy tl. 3 mm. Jako 
časovač slouží fo tog ra fická  samospoušť. 
Háček pro krouživý vlek je  s te jného systé
mu jako u našeho ing. I. Hořejšího (viz 
předcházející sešity).

Seřízení. N akroucení kříd la je  jen 
malé. Hlavní obdélníkové části obou pů
lek jsou rovné. „U c h o " do zatáčky má 
„n e g a tiv "  2 mm, vnější „u c h o "  negativ 
3 mm (m ěřeno na odtokovce). Poloha 
těžiště není známa.

Zpracoval L. RYDVAL, Borovnlce

Vylepšení
hoblíku
N Å R E X

M noho m odelářů používá hob lík  NA- 
REX. O jedné úpravě toho to  už itečného 
nástroje jsem již  psal v M odeláři 11/74, 
ten tokrá t o další. Jde o úpravu, která 
usnadňuje správné nastavení b řitu  čepe l
ky. U hob líku  lze původně posouvat če
pelku pouze jedním  směrem, což není 
výhodné.

ÚPRAVA: Do tělesa hoblíku jsem vyvr
tal o tvor o prům ěru 4 mm podle  obr. 1

0BR.1

a upravil jsem stavěči šroub. Při vrtání 
o tvoru  je nutné dodržovat m íry uvedené 
na výkrese, zvláště pak míru 22 mm od 
„o te v ře n é " strany hoblíku (o tvor není 
v ose nástroje). Úprava stavěcího šroubu 
spočívá ve zhotovení závitu M4 do h loub 
ky 6 mm, do něhož zašroubujem e ku la ti
nu o 0  4 x  42 mm se závitem  M4 na 
jednom  konci. Na ku la tinu  je  nasazena 
rozpěrná trubka  o 0  6 /4  mm, je jíž délku 
upravím e pod le  tělesa hob líku  (přib ližně
31,5 mm). Takto upravený šroub je nutno 
vystředit, aby se b řit rovnom ěrně vysouval 
Souosost lze zkon tro lova t např. při upnu
tí šroubů do sk líč id la  vrtačky za závit M4.

os/?.?

Kdo má k d ispozic i soustruh, může zho to 
v it celý šroub znovu podle obr. 2, p řípad
ně úpravu vylepšit zhotovením  bronzové
ho nebo mosazného axiá ln ího ložiska 
šroubu, zadní stěna hob líku  není to tiž  
úplně ko lm o na osu šroubu.

Ing. P. R ajchart, Plzeň
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P ři naší loňské účasti na A eroo iym pia- 
dě v USA jsm e v rám ci ak lim atizace  p ře d  
zahájením  MS p ř ija li nabídku am erických  
m odelářů  a zú ča s tn ili jsm e  se ja ko  p o zo 
rovatelé veřejné m odelářské soutěže ve 
W arm insteru, vzdáleném  asi 150 km od  
le tiště  Lakehurst, kde se kona lo  MS.

Veřejná soutěž se odbývala na vo jen
ském le tiš ti o nepříliš  velké rozloze s dvě
ma p říčným i ranvejem i. ohran ičeným i 
z je d n é  strany s trom y a obytným i budova
mi. z  d ruhé  s tranyiesem  Z účas tn ilo  se asi 
oko lo  sta soutěžících, tedy pod ob n ý  p o 
čet ja k o  na některé  naší větší soutěži. 
Rozdíl je  ale v tom, že na tu to  i na jin é  
podobné  soutěže do jíždě jí m ode lá ři vět
š inou  z velké dá lky (až něko lika  set k ilo 
metru). n e b o ť sou těž i ve volném  le tu  je  
v USA pom ěrně  málo. (Když jsm e  A m eri
čanům  řekli, k o lik  je  u nás soutěži, ne 
ch tě li tom u an i věřit!)

Soutěž byla vypsáha p ro  m noho  kate
gorií, ja k  to  je  tam ním  zvykem. Uvedu jen  
něko lik  z  nich. které  jsm e v idě li létat: 
Házedla (obr. 1), větroně A1. F1A, malé  
m akety na gum u, Coupe d 'H ive r (obr. 2). 
N ejpoče tně jš í byty m otorové  modely, za 
stoupené v různých  třídách pod le  objem u  
m oto ru  od  0.8 až po  7 c m 3 -  ka tegorie  FAI 
(F1C) ja k o  zvláštní.

S ou těžn í p raxe  byla od lišná  od  naší. 
Soutěž byla pořádána bez časového om e
zen í jedn o tlivých  k o l a ka tego rií od  10 do  
15 hod in . Téměř každý sou těžící lé ta l 
něko lik  ka tegorií; podm ínkou  je  za p la tit 
vklad v každé ka tegorii. Pro představu: 
v k a te g o r ii,,O pen" (přes 21 le t věku) č in í 
vklad 3 do la ry  za p rv n í ka te go rii a 2  do la ry  
za každou další, tedy pom ěrně  dost. Vý
sledky se vyhodnocu jí ve třech věkových  
ka tegoriích : ju n io ř i do 18 let. se n io ři do 21

za
mořem
(l)
let, ., O p e n " p řes 21 let. Ceny p ro  všechny  
ka tegorie  byly pěkné, větš inou kovové  
poháry  s m ode lá řským i m otivy.

Ve všech ka tegoriích  se h o d no tily  tř i 
sou těžn í le ty  s m axim em  2  m inuty. U ka te 
g o r ii větroňů a m odelů  na gum u p la tí 
pravid la  AMA podobná p rav id lům  FAI. 
u m otorových  m ode lů  by l m otorový chod  
pouze do 8 vteřin. V případě na lé tán í t ř i 
m axim á ln ích  časů létá sou těžíc í da lš í 
kola, až se mu p rostě  m axim um  nepodaří, 
u m otorových  m ode lů  se navíc zkracu je  
doba Chodu m otoru . Rozlétávání tedy 
není společné, jak  se p ra k tiku je  u nás. 
S outěžní le t m ě ří pouze jeden  časom ěřič, 
p ro  kte rého  s i sou těž íc í vždy p ře d  startem  
do jde  k s ta rtovn í tabuli. Představu o svém  
um ístěn í má sou těž íc í až po  vyhodnocení 
celé soutěže p o  u p lyn u ti vyhlášené so u 
těžn í doby.

Překvapila nas nízká úroveň sou těží
cích, ač m ě li m ode ly  pom ěrně  dobře  
zpracované, m nohé z  n ich  -  zejm éna  
velké -  potažené p růsv itnou  po lyeste ro 
vou fó l i i  (M onoko te  a da lš í značky). Větši

na m odelářů  ale vypouští le tadélka do  
vzduchu bez ja k é k o li zna lo s ti sou těžn í 
taktiky -  m a jí p rostě  radost, že m ode l 
n ě j a k  letí. H lavně o b ř i ..m o to rá c i" na 
silné  m o to ry  byly postrachem  všech, vy
pouš těn í těchto  ,,bom bardéru ' do vzdu
chu je  opravdu je n  p ro  tvrdé hochy.

Šp ičkově lé ta jících  m odelářů  bylo vidět 
na sou těž i ve lm i m álo  -  by li to  většinou ti. 
kdož se zú ča s tn ili m inu lých  m istrovství 
světa. Byl m ezi n im i náš příte l, expert ve 
větroních Vince C roghan a účastník MS 
1969 a m nohonásobný m is tr USA Bob  
Sifleet. který na této sou těž i zvítěz il v ka 
te g o rii házedel, větroňů F1A a m o to ro 
vých m odelů : lé ta l velm i dob ře  s velkým  
e lip tickým  m odelem  na ..žhavík" Super 
Tigre 5 cm 3 (obr. 3). Š p ičkoví m ode lá ři 
lé ta jí vesměs s m ode ly v las tn i konstrukce, 
zatím co naprostá většina osta tních létá  
s m ode ly ze stavebnic, které  p řím o na 
zm íněné sou těž i p rodáva l po jízdný m ode
lářský o bchod  včetně všech po třebných  
součástí p ro  sou těžn í m ode ly  (obr. 4). 
S ortim en t m odelů  v jedno tlivých  ka tego
riích je  ale po tom  d o s ti chudý, větroně  
jso u  většinou typu Dragmaster, m otorové  
m odely zase typu S ta rduste r všech mož-. 
ných velikostí. Ceny stavebnic nejsou  
m alé (u vo lných m ode lů  asi 15 až 30 
dolarů), p rob lém y s ba lsou byly vidět 
i  u n ich. Obal stavebnice tvo ří pouze  
jednoduchá  lepenková krabice, opatřená  
jen  m alou p ře lepkou  s udáním  typu  
m odelu.

S h lé d n u tí am erické veřejné soutěže  
v nás zanechalo  dojem, že spo rtovn í 
úroveň veřejných i m istrovských sou těž i 
u nás je  značně vyšší, včetně daleko  
většího p o č tu  dobrých  vlastních k o n 
s tru k c í modelů. Jenom  ja k o  by se na 
některých našich soutěžích pozapom ina- 
lo  na dobrou  spo rtovn í pohodu  a p řá te l
ský duch. na radost z  pěkného le tu  třeba 
i  soupeře.

JIŘÍ KALINA

Snímky: Otakar ŠAFFEK
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S m odelem  Sw inger 7 3  létal na MS 
1973 v Rakousku am erický m odelář Tom 
M cLaughlan.

M o^el je  pozoruhodný kříd lem  na táč i
vým te te h ^ s v is lé  osy. Natočené kříd lo  (o
3.5 yT jjy la ya n é  časovačem) omezuje 
o b v y k ly ^ g jř y v o o z it iv ' ' na vn itřn í částí 
křídla. T w k je  nď-raodelu Sw inger pouze 
0,5 ; a u to V \y y c h a Íř\z  přesvědčení, že 
ten to  malý ..ftez itiv " přtó^ívá k lepši s tab i
lizaci houpání% |< louzav^n letu

Trup o stálé ' w & f  19T $ jn  je slepen 
z balsových prkérí

Křidlo stavěné vfcSsJ^u m á ^  >dni
č á s ú t ř i balsové n o s V ^« \o  tlo  2,4
m n fe f^ fy jic í  se na 6 m ro ž m ís t ení.
N áb fe há \« |s t kříd la je upřostře i taě-
ne batóóyýiwvhranolem; v nwn je  žale 
ko lik, k ^ le m ^ te ré h o  se křieftp pootá· 
..U cho" kříd la  vVtvaru soum ěrrike lips '

s a |
QSSS«yj(|y ' '

bez nosníku. Celé kříd lo  je potaženo 
balsou tl. 1,6 mm a přes ni fó lií M ono- 
Kote. K trupu  se připevňu je  gum ou.

Výškovka má dva nosníky z balsy, 
žebra tvoří balsové pásky 1,6 x  1,6 mm. 
Potažena je opét fó lií M ono-Kote. Úhel 
nastavení výškovky je  pro  m otorový 
i klouzavý let stálý.

Motor Rossi 2.5 c n v  se žhavicí svíčkou 
je  vyosen o 3/4  vpravo. Časovač je 
upravený autoknips.

Způsob letu je  vpravo-vpravo.
Ing. I. HOŘEJŠÍ

(bude v á s  z a jím a t)
•  V zářijovém  čísle časop isu NDR Mo- 

dellbau heute je  na p ro s tře d n í dvoustraně  
p lánek slavné sovětské stíhačky z  doby  
p ře d  d ruhou  světovou válkou Polikarpov  
1-16 typ 24, určený k stavbě maket.

® (a) Dokonalé podklady na známé 
le tad lo  AN-2 sovětské konstrukce  vyšly 
pod číslem  59 v polské ed ic i Piany mode- 
larskie. Jde o popis a výkresy skutečného 
le tadla v různých verzích, n iko li o m ode
lářský výkres. Cena výtisku je 18 zlotých. 
Zájem ci z ČSSR získají ten to  polský p lá
nek nejspíše výměnou s polským i m ode
láři.

•  Barevný zvukový I6m m  film  W ing 
and th ings  (Křídla a věci), k te rý na toč il 
A ng ličan  R. Lehman zvítězil na M eziná
rodním  festivalu film ů o le tec tv í a vesmíru 
v Le B ourge t m ezi více než 60 filmy.

•  (h) Poprvé v Polsku bojovali o m is
trovské titu ly  m odeláři s m alým i volným i 
m o d e ly -A 1 ,81, C1. Soutěže se zúčastn i
la pouze m ládež do sedm nácti let. Dobré 
výsledky, dosažené zejm éna v kategorii 
A1. dávají naději (jak podotýká časopis 
Skrzydlata Polska) na pěkné um ístěni na 
prvním  m istrovství světa pro m odely A I, 
které se má pro  m ládež konat ve Špa
nělsku.

® (h) P ři pá jen í součástek c h o u lo s ti
vých na vyšší tep lo ty  je  výhodné použít 
nové lep id lo  firm y B os tik  GmbH (NSR). 
T en to . .z á z ra k 'je  v podsta tě  směs č istého  
stříb rného  prášku  a epoxidové  p rysky ři
ce, k terá  p ř i poko jové  tep lo tě  vytvrdne za 
čtyřiadvace t hodin, p ř i tep lo tě  +  60 C j i ž  
za dvě hodiny.

NESTÁRNOUCÍ Josef Fróhlich z Německé spolkové 
republiky obsadil na loňském zdařilém mistrovství 
světa FAI pro upoutané modely v Hradci Králové 
pěkné čtvrté místo. Jak je vidět, ani přibývající léta mu 
neubrala na houževnatosti a dobré sportovní formě 
vždyť startoval už na mistrovství světa v roce 1957 
pořádaném také v ČSSR (v Mladé Boleslavi). Tento
krát létal s nesouměrným modelem vybaveným Ital
ským motorem Rossi, který je  mírně upraven Rolfem 
Miebachem. Úprava spočívá v přesném načasováni 
výfuku (185 ) a přefuku (157 ), zvětšeni průměrů 
difuzéru na 9 mm a v prodloužení výfukové trubice na 
312 mm (měřeno od osy válce -  na snímku je  patrný 
válcový mezlkus dlouhý 15 mm). Dodávka paliva je 
tlakem z klikové skříně.

Snímek: J. Stuchlík
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Víceúčelový vlečný 
háček
Ing. Jaroslav KŘEMEN

K u lt v lečných háčků p ro  vo lné větroně, 
ze jm ena A2. dosud  trvá. Je jich  kons tru k 
ci, j iž  tak dost s lož itou  k um ožněn i k ro u ž i
vého vleku, dále zkom p likova l m is tr sp o r
tu Pavel Dvořák vynálezem ,,vystře lová
n i" . A tak na dnešních háčcích abychom  
ten p ravý háček m álem  h leda li v lesu 
páček, táhe l a pružin .

Základním  požadavkem  na d o b rý  v leč
ný  háček je  nejen to, aby kona l všechny  
po třebné  funkce, ale aby je  kona l spo leh 
livě. To a u to r  p řed loženého háčku, ing. J. 
Křemen z  LM K Praha 10, m ůže říc i: za 
celou up lynu lou  sezónu se na něm nevy
skytla je d in á  závada.

K onstrukce  háčku  po ch áz í z  am erické 
ho m odelářského časopisu, o p ro ti n iž  má 
je n  ně ko lik  d robných  úprav.

ZAŘÍZENÍ tvoří čtyři hlávni díly 1 až 4 (viz 
detaily), zhotovené z kvalitního duralového ple
chu o tloušťce 3 mm. Vystačíme tedy s běžným 
modelářským nářadím, jen díry je třeba vrtat na 
stojanové vrtačce.

Segment 2 umožňuje (šroubem K1) nastavit 
tah pružiny a tím vypínací sílu v dosti velkém 
rozsahu. Pružina z ocelové struny o 0  0,8 mm 
má 14 závitů a navíjí se na kulatinu o 0  3 mm.

K vlastnímu háčku 3 je otočně (v otvoru na 
špičce) uchycena páka P z ocelové struny 
o 0  0.8 mm. (Přesné rozměry nejsou uvedeny, je 
výhodné ohýbat ji podle háčku.) Druhý konec 
páky tvoří očko, k němuž je přivázáno lanko 
vedoucí k vahadlu R3 na směrovce. Lanko 
prochází otvorem v základové desce 1 a otvo
rem v háčku 3. Šroubem K2 se nastavuje 
výchylka sklopení háčku při vypouštěni modelu.

Šroub K3 je zarážkou pro páku P. (Šrouby jsou 
M2.)

Pojistka J ze struny o ø  0.8 mm je zapájena 
nebo zalepena (epoxidem) do dílu 4 (v rovném 
Stávu). Ohne a zkrátí se na potřebnou délku až

podle háčku. K vypnutí pojistky po sklopení 
háčku dojde tahem pružiny nebo gumy. V zákla
dové desce 1 jsou díly 2 až 4 uloženy na čepech 
z mosazného drátu o G 1,5 mm. Hmotnost 
celého háčku je přibližné 17 g.

Uvedený háček pro krouživý vlek (obr. 1) 
vyžaduje trochu složitější úpravu vahadel na 
směrovce (obr. 2). Jejich úlohu objasňuje

POPIS FUNKCE HÁČKU.
Po nasazení kroužku vlečné šňůry se zapne 

pojistka háčku a lanko od vahadla R2 na 
směrovce se zároveň s časovačem upevni ,,tr- 
hačkou" Vahadlo R2 zůstává v této krajní 
poloze po celou dobu vleku modelu na šňůře. -  
Další funkce ukazuje obrázek 3.

Přímý let: Při vleku udržuje kroužek vlečné 
šňůry páku P ve spodní krajní poloze -  pracov
ní; vahadlo R3 na směrovce je taženo lankem 
a směrovka je v poloze ..přímý let".

Krouživý vlek: Při povolení vlečné šňůry se 
přesune páka P do druhé krajní polohy -  
klidové: vahadlo R3 na směrovce přestává být 
taženo lankem. Směrovka se vlivem tahu pruži
ny (gumy) na vahadlo R3 vychýlí do polohy 
,.kroužení". Opětným zatažením za vlečnou 
šňůru sklopí kroužek páku P do pracovní polo
hy, tah lanka překlopí vahadlo R3 a tím směrov
ku do polohy ..přímý let".

Vypuštění modelu („vystřelení"): Kvypušiě- 
ní modelu dojde zatažením za vlečnou šňůru 
silou předem nastavenou šroubem K1. Při zata
žení se háček sklopí, páka P zůstává v pracovní 
poloze a vahadlo R3 se vychýlí do polohy 
..vypuštění" („vystřeleni"). Tuto výchylku lze 
nastavit šroubem K2 na háčku. Jejím zmenše
ním se zmenší i výchylka směrovky.

Volný let: Po vypadnutí kroužku vlečné šňůry 
z háčku se uvolní i „trhačka" a tím i lanko 
k vahadlu R2. Vahadlo se tahem pružiny (gumy) 
překlopí do druhé krajní polohy. Páka P je 
v klidové poloze, vahadlo R3 a tím i směrovka se 
překlopí do polohy „volný let"

Výchylky vahadel R2 a R3 se dají nastavit 
čtyřmi červíky M2 na vahadlech R1 a R2.

DETAIL 1

ets

DETAIL 2 DETAIL 3

DETAIL A
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Konstrukce pro

m odeVát

^ H Á z e d l a

e s ! * *  S t” t f t e č n * V
^  P r o

H * htM  a P 'se
Z deněk U S * *

. 9 .  pJ áci s mládeží se v poslední, 
hodné hovoří. Je to dobře jenže za 
Λ/m ^sledovat konkrétní

drive, tím lépe. Mládež je  totiž ne 
hva a mluvením j i  nikdo neupoutá 
spon πθ na delší dobu. My se l 
snažíme o konkrétní čin.

První číslo nového ročníku nám připa
dalo pro něco takového velmi vhodné. 
Otazka ,,zda“  se tedy změnila na otázku 
„co  . A co takhle vydat plánek na čtyři 
„papíráky", zrodil se nápad na sklonku 
jednqho pracovního dne. Po velmi dob
rých zkušenostech s papírovým házedlem 
Meta Sokol, vloženým do Modeláře právě 
před rokem, se jevil velmi slibně. Vždyť 
„ Meťák“ sehrál, vedle svého původně 
propagačního účelu, nejednou i roli stan
dardního soutěžního modelu v soutěžích 
děti. A autor sám ví, jakou měrou se na 
jeho modelářském růstu podílely právě 
„papíráky"; o sezóně slepil každý den 
nový a vždy jiný  a hurá s ním na kopec. 
Nový proto, že téměř vždy uletěl. Cenné je  
zejména to, že papírové kluzáky jsou 
z dostupného materiálu a brzy hotové. 
Jsou tedy ideální modelářskou náplní pro 
le tn i pionýrské tábory.

A tak bylo rozhodnuto , ale času bylo  
málo. S lep it č ty ři m ode ly z pap íru  není

a řile ž im J Í6 u p r a v é m  podzir 
nějši k J I 'Ch vYzkoušeni'je  užobt,

náhrvrimv m70deiu pro tent0 Plánek net nahodny. Zamérem bylo poskytnout z 
kladní typové představitele, které by mo 
ly byt východiskem k pozdějším sam 
statným variantám i novým modelům.

STŘELA je  házedlo v pravém slova 
smyslu. Sami jsm e byli překvapeni je jím i 
vlastnostm i. Hodí se k létání na rovině, 
kdy - jD všem  pokud je  správně seřízena 
a dobře hozena -  dosáhne pěkné výšky 
a z ní d louho  a v případě přím ého letu 
i da leko klouže.

LOUDÁLEK vychází tvarově z m oder
ních větroňů. Je určen ke klidném u k lo u 
záni s kopce, na němž, je -li p ro tivítr, 
i pěkně p lach ti. Nezkoušejte s ním akro 
bacii, n a to  není jeho štíh lé kříd lo  vhodné.

ZUN 526 AS lé tá výb o rn ě ja kve sku te č - 
nosti, tak v m odelu. To už bylo známo a při 
jeho popularitě  nebylo pochyb, že je to  to 
pravé k ,,vyřádění se" s něčím, co vypadá 
jako  op ravd ický ..e rop lán". Chtěli jsm e 
držet krok s vývojem a udělali jsm e jej ve 
verzi AFS, tedy s ..useknutým i" konci 
křídla. Ale p ro ti očekávání původní výbor
né letové vlastnosti byly ty tam. O dprosili

jsm e tedy starší typ Speciál 526 AS 
a s nově sestaveným jsme se opět poko 
chali ladností jeho letu.

MIG 15 je  určen pro m ilovníky vojenské 
techniky. Jeho vzor je  dnes už sice zasta
ralý. na v rcho lku  slávy byl tak před 20 
roky, ale tvary m óděních letadel, d ik tova 
né požadavkem  letu dvoj až tro jnásobnou 
rych lostí zvuku nejsou vhodné k m ode lo 
vému napodobeni.

PRACOVNÍ POSTUP
Nároky na m ateriá l a p raco vn í p o m ů c

ky  jsou velm i skrom né. Hlavním m ateriá
lem je rýsovací kartón, tzv. kladívková 
čtvrtka . Může být pochop ite lně  i jiný 
podobný, ale neměl by být výrazně tenčí 
nebo tlustš í a hlavně ne křehký. Na trupy 
tyčkových m odelu budem e potřebovat 
sm rkovou lištu 3 x 3 x 500 mm a sm rko 
vou liš tu 3 x  8 x 300 mm. K lepení je 
ne jvhodnější rychleschnoucí acetonové 
lep id lo , např. Kanagom. Jako zátěž použi
jem e plastelinu.

Z nástro jů postačí nůžky a ostrý, šp iča
tý nůž; vhodná i když ne nutná, je lupen- 
ková pilka, brusný papír a něko lik  špend
líků. A na p řekopírování z p lánku ostrá 
tvrdá tužka (alespoň č. 3) a kopírovací 
papír, nejlépe černý karbonový.

Předpokládám e-li, že si některý model 
či m odely sestavíme vícekrát (je to  prav
děpodobné), uděláme s in á  papírové části 
šablony a podle nich pak je jich  tvary 
ob tahu jem e na čtvrtku .

T lustou p lnou  čarou  jsou kresleny o b 
rysy dílů a o tvorů. Podle n ich tedy díly 
vystřihnem e nebo vyřízneme (podle pra
vítka  a křivítka  nebo přímé části vyřízne
me a oblé vystřihnem e). Otvory v trupu 
pro vsunutí kříd la a výškovky vyřízneme 
až po slepení obou půlek, aby se přesně 
kryly a k říd lo  (výškovka) byly ko lm o.

Přerušovanou čarou  jsou kreslena m ís
ta ostrých přehybů papíru. Abychom  si 
přehnutí usnadnili a měli jis to tu , že bude 
v patřičném  místě, vytlačím e po p ře rušo
vané čáře tupým  koncem  nože nebo 
nůžek mělký žlábek. Papír však nesmíme 
naříznout, p ro to  si to  raději napřed vy
zkouším e na odpadku čtvrtky.

Jem ným  tečkováním  jsou na poh ledo
vých obrázcích sestavení vyznačeny lepe
né plochy.

Acetonovým  lepid lem  se nejlépe lepí 
tak, že na obě slepované p lochy se nane
se tenká vrstva lepidla, nechá se osch
nout, pak se nanese tenká vrstva na jednu 
p lochu  a díly se spojí. Většinou je  třeba 
p řidrže t slepované díly do zaschnutí le
p id la  u sebe. Rovné p lochy, jako  kříd lo 
a papírový trup, můžeme zatížit knihou 
nebo něko lika  sešity; aby se část modelu 
neslepila  se zatěžujícím  předm ětem  (ně
kdy se neubráníme, aby trochu  lepidla 
nevyteklo ze spoje), oddělím e je od sebe 
např. po lyetylénovou fó lií. Menší lepené 
p lochy (papírové díly k dřevěným) m ůže
me opa třit větším m nožstvím  lepid la; do 
zaschnutí je po jišťu jem e špendlíky.

Φ  STŘELA

Kříd lo 1, výškovku 2, sm ěrovku 3 a vý
ztuhu středu kříd la 4 vystřihnem e nebo 
vyříznem e z kladívkové čtvrtky. Zdvojení 
přední části kříd la přehnem e a celou 
p lochu  p řilepím e dospodu (obr. A). Trup 
tvo ří tyčka 5 a hlavice 6 z m odelářských 
sm rkových lišt 3 x  3 a 3 x  8 mm.

(P okračován i na str. 18)
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KftÍDLO
B

NATAŽENO

ÚHEL
NASTAVENÍ

OSA TRUPU VÝŠKOVKA POTLAČENO STŘELA
ROZPĚTÍ 2SS mm



Β
_ϋ1

STAVEBNÍ PLÁNEK
lv e  skutečné velikosti (jeden formát A1)
I vyjde jako plánek číslo 60 základní řady 
f|ÁÓOELÁA-asi-koneenl· 2ré^Vrtletl 1975.
I ŽADEJTF je j 7Ά d Kř<s » PnfUYwm-nrroT^
nové službě (PNS) a v m odelářských 
prode jnách  obchodu Drobné zboží 
a D robný tovar. Vyjití p lánku oznámíme 
v časopise. Nevymáhejte je j p ro to  v p ro 
dejnách dříve, nem ohou vám ^vyhovět. 
Jestliže js te  se pokouše li p lánek získat 
(po o& iám ení, že vyšel) a nebylo vám 
vyhnyéno, můžete napsat rpdakci

PLAN „4 HAZEDLA“. Foreign model
lers can order the plan (scale 1 : 1) on 
editor’s address. Modelář, Lublaňská 57, 
120 00 Praha 2, ČSSR.

— BfeN-MUPLAN „4 HÁZEDLA" in na
to i4che r Grosse (M:1) kónnen d ie a u s lå n - ' 
d ischen M ode llbauer in der Redaktion 
M odelář, Lub laňská  57, 120 00 Praha 2, 
ČSSR bestellen.

L0UDÁLEK
ROZPĚTÍ 296 mm

R0ZPÉTÍ 184 mm



4 H Å Z E D L A
(Pokračováni ze strany 15)

Nem ám e-li je. vypom ůžem e si třeba ten 
kým prkénkem  z bedničky od ovoce, 
z něhož vyříznem e trup  vcelku. Lištu 3 x 8  
mm můžeme nahrad it p řek ližkou  stejné 
tloušťky, něko lika  vrstvam i papírové le

penky apod. T va rp ro filu  k říd la a je h o ú h e l 
nastavení (obr. B) za jišťuje  díl 7, zho tove
ný také z liš ty 3 x  3 mm. Díly trupu  5, 6 a 7 
slepíme k sobě.

Po zaschnuti zdvo jení vytvarujem e 
kříd lo  do p ro filu  (obr. B). Nejlépe se to 
dělá přejížděním  p lochou d laní přes za
oblený okra j sto lu. P ro fil má být tvořen 
p lynu lou  křivkou, měli bychom  se vyvaro
vat ostrých zlom u. Pak kříd lo  ohnem e do 
vzepětí (p ro to  je v jeho středu úzký otvor) 
a střed přelepím e výztuhou 4, již  jsme 
předtím  v prstech ztvarovali do p ro filu  i do 
vzepětí. Tento spoj musím e do zaschnutí 
lep id la  držet v ruce, při tom  stále ko n tro 
lu jem e správný tvar p ro filu  i vzepětí (obr. 
C), jež se po zaschnutí lep id la  nedají 
opravit.

Po zaschnutí trupu  a případném  o b ro u 
šení nerovností (nejlépe je p řile p it s třed 
ně h rubý brusný papír na h ladkou rovnou 
desku -  p řekližku apod.) m odel sestavíme 
(obr. D): výškovku 2 p řilepím e zdo la  k tyč 
ce trupu  5, z boku přilepím e sm ěrovku 3. 
Dbáme, aby výškovka nebyla při pohledu 
shora š ikm o. Když obě p lochy drží, p řile 
píme kříd lo  a zajistím e je špendlíky. Zkon
tro lu jem e jeho  úhel nastavení a ko lm ost 
k trupu  při poh ledu shora i zpředu (obr. 
C). Na soum ěrnosti m odelu závisejí jeho 
letové vlastnosti a p ro to  pracujem e 
pečlivé.

Neméně dů ležité  je  vyváženi m odelu. 
Těžiště je  u obrázku trupu  označeno 
š ipkou. M odel, podepřený v tom to  místě, 
má zůstat ve vodorovné poloze nebo jen 
m írně sk loněný šp ičkou  dolů. Dovážíme 
je j kouskem  p laste liny n a š p ič c e tru p u , jíž

dám e tvar podobný jako  má h lavička 
zápalky.

ZALÉTÁNi. Před prvním  hozením  zkon
tro lu jem e, zda je  m odel ve všech poh le 
dech soum ěrný: obě pů lky kříd la musí mít 
ste jný a správný p ro fil; křídlo, výškovka 
a sm ěrovka nesměji být zkroucené: výš
kovka 2 musí být při pohledu zpředu 
ko lm o k trupu  (5, 6) sm ěrovka 3 kolm o 
k výškovce 2 a kříd lo  1 rovnoběžné s výš- 
kovkou 2. K létání si vyjdeme na volné 
prostranství. Doma v poko ji je m álo místa 
a m odel bychom  záhy vážně poškod ili 
nárazy o stěny a o nábytek, v u lic i mezi 
dom y nebo venku mezi strom y je zase 
vzduch zvířen a tak nepoznáme, jak m o
del vlastně letí.

M odel držím e za trup  pod křídlem  
a házíme jej nejprve vodorovné nebo 
m írně k zemi vždy p ro ti větru: sílu hodu je 
těžko popsat, tu je třeba si nacvič it, je  to
0 něco více než co stačí obyčejné pap íro 
vé vlaštovce ke klouzavému letu. Měl by 
se k lidným  přím ým  letem snášet pomalu 
k zemi, jak ukazuje obr. 1 a. P ravděpo
dobně tom u tak nebude: po le tí např. 
příkře k zemi (obr. 1 b). To může mít více 
příč in :

1) Nedostatečná sila  hodu.
2) Zkroucené kříd lo  a výškovka.
3) M odel těžký na hlavu.
N epom ůže-li p rudší hození, p ro h lé d 

neme m odel, zda nemá kříd lo  zkroucené 
příliš  (m álo nevadí) v tom  smyslu, že jeho 
přední (náběžná) hrana je  níže než zadní 
(odtoková) hrana a tedy že úhel nastaveni 
(obr. B) je  záporný (říkáme, že k říd lo  má 
..nega tiv"; ty to  odchylky pozoru jem e ze
zadu nebo zepředu). Další p říč inou  může 
být výškovka pokroucená v opačném  
smyslu, tj. tak. že je ji náběžná hrana je 
výše než od toková  (říkáme, že výškovka je 
..po tlačená" -  převzato od téhož stavu 
u skutečných letadel). K stab iln ím u le tu je  
potřeba, aby úhel nastavení kříd la  byl 
větší než úhel nastaveni výškovky; úhel 
seřízení (tj. úhel nastavení k řid la  m inus 
úhel nastaveni výškovky) je  kladný. Spíše 
tedy můžeme mít výškovku poněkud ..na
taženou" než ..po tlačenou". Stejně jako 
po tlačen í působí p rohnu tí výškovky do 
p ro filu  podobném u p ro filu  křídla. Když
1 po odstranění těch to  chyb letí model 
příkře k zemi, je  těžký na hlavu a musíme 
ubrat závaží.

M odel může také letět ve vlnovce. Jest
liže se v lny  zm írňu jí až posléze zm izí a let 
je  k lidný, je  to  znám ka prudkého hození 
(obr. 1 c). Je-li tom u naopak (obr. 1 d), má 
m odel buď  příliš  nataženou výškovku 
pokroucené kříd lo  opačně než p ři strmém  
klesání, tedy do ..poz itivu" a ne b o je  lehký 
na hlavu.

M odel bude také asi zatáčet. Je to 
způsobeno nějakou nesoum ěrností -  
zkroucenou sm ěrovkou, zkrouceným  
křídlem , nestejně p rohnutým  pro filem  
kříd la nebo nerovnoběžností kříd la  a vý
škovky (při pohledu zepředu nebo 
zezadu).

Po odstranění všech závad by měl 
m odel letět správně. Nesmíme však před
pokládat, že je  seřízen jednou provždy. 
Papír se nárazy p ři p řistání i v lhkostí 
vzduchu de form u je  a tak musíme model 
stále udržovat. A le to  je  právě cenné na 
házedlech z papíru, že to je  nutné a snad
né, p ro to  se na n ich lze nejlépe „v y u č it"  
m odelářském u řemeslu.

C hcem e-li se STŘELOU létat jako  se 
soutěžním  házedlem, házíme m odel 
p rudče ji š ikm o vzhůru do té zatáčky, 
kterou rukou jej držíme. Aby nepřecházel 
do přem etu, ubírám e pozvolna závaží

a zm enšujem e úhel seřízení. To ovšem 
můžeme dělat jen do určité  meze. pak se 
m odel po vystoupáni nevyrovná do k lou 
zavého letu. ale „s je de " střem hlav kzem i. 
Po správném  seřízeni má model plynule 
pře jít ze stoupavého do klouzavého letu 
a ze zatáčky, do které byl hozen do mírné 
zatáčky opačné (tím to seřízením zabrání
me tom u. aby model po hození nesetrval 
v zatáčce a namísto stoupání neklesl po 
křid le  p rudce k zemi). Docílíme toho 
vychýlením  sm ěrovky p ro ti zatáčce, do 
níž model házíme nebo m írným  ..poziti
vem' na křídle, které je uvn itř té to 
zatáčky.

Φ  LOUDÁLEK
Postup stavby je  tém ěř stejný jako 

u m odelu STŘELA a p ro to  jej popisujem e 
jen stručně. Křídlo 1, výškovka 2, sm ěrov
ka 3 a výztuha 4 jsou opět z kladívkové 
čtvrtky, d íly trupu  5 ,6  a 7 ze sm rkových lišt

3 X 3 a 3 x  8 mm (díly 6 a 7 opět třeba 
z překližky; v tom  případě je vyřízneme 
vcelku, s výřezem pro díl 5, který necháme 
kratší). Zdvojení křídla._ p ro fil i vzepětí 
uděláme také jako  u STŘELY (obr. A, B). 
C hcem e-li si na trup  nakreslit kabinu, 
nalepím e na něj z obou stran č tvrtku  (jen 
kde jsou díly 6 a 7). Do s lepeného trupu 
uděláme opatrně zářez pro zasunutí k říd 
la tak. aby mělo úhel nastavení asi 2 = . 
Sm ěrovka 3 má záložky, určené k p řilepe 
ní výškovky 2. Rozehneme je každou na 
jin o u  stranu. Křídlo při lepeni k trupu  
po jistím e špendlíky a kon tro lu jem e opět 
jeho ko lm ost v pohledech shora i zepředu 
(obr. B). Sm ěrovku 3 s výškovkou 2 p řile 
píme opě t z boku dílu  5 (sestavení m odelu 
ukazuje obr. C); kon tro lu jem e, aby úhel 
nastavení vůči ose trupu  byl 0 '.  (Kdyby se 
nám nepodařilo  dodrže t úhel nastavení 
křídla, můžeme to  výškovkou „za ch rá n it"  
tak, aby úhel seřízení byl 2 až 3 .)

Vyvážení m odelu provedem e také ste j
né jako  u STŘELY plaste linou. Zalá tán i 
m usi opět předcházet důkladné srovnání 
všech papírových dílů.

Chyby odstraňu jem e stejně; m odel 
však neseřizujem e jako  házedlo, k tomu 
se nehodí. Nejlépe si s nim zalétáme na 
m írném  svahu, kd yžp ro ti němu foukáv ítr. 
Snažíme se, aby LOUDÁLEK letěl co 
nejdále rovně. Pak dokáže nad kopcem  
p lach tit a často nám i ulétne.

0  ZU N  Z 526 AS

Tento m odel je  celý z papíru a tak vedle 
kříd la  1, výškovky 2 a výztuhy kříd la  3 
vystřihnem e (nebo vyřízneme) ze čtvrtky
1 díly trupu  4 a 5 a jeho výztuhy 6. K řid lo
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slepíme azap ro filu je m e  stejně jako  tom u 
bylo u STŘELY. Do dílu trupu 5 zalepíme 
zevnitř celou p lochou jednu výztuhu 6 
(obr, C). Přiložím e druhou výztuhu (ale 
nelepím e -  obr. C), přehnem e přes ni 
záložky a přilepím e je k výztuze. Nakonec 
přilepím e díl trupu 4 k záložkám, k výztu
ze, v ploše kabiny a po obvodu sm ěrovky 
(obr. D) a nechám ezaschnout. Vyřízneme 
otvory pro kříd lo  1 a výškovku 2 a zepředu 
vsuneme do trupu  tenkou d louhou tyčku 
(např. násadku). Tím vytvořím e v trupu  
du tinu. Zasuneme kříd lo  (opět zdvojením  
dopředu); nejprve však středové výběžky 
přihnem e nahoru ke kříd lu , aby prošly 
otvorem  a pak odehnem e zpět do p ros to 
ru trupu , kde za jišťu jí kříd lo  ve správné 
poloze. Nakonec zasuneme výškovku 2 
(vystřižení uprostřed přijde  dozadu), vy
rovnáme a spoje trupu  s křídlem  i výškov- 
kou ze všech stran přilepím e.

K vyváženi m odelu použijem e nejlépe 
kousek olova, může to však být i drát 
(např. kancelářské sponky), jež vložíme 
a zalepíme co nejblíže předku trupu.

Pro Z 526 AS platí základní seřízení 
jako  pro házedlo STŘELA. Při správném 
seřízení a vyvážení létá výborně přemety, 
souvraty i zatáčky, stoupavé i v jedné 
výšce. Chcete-li, aby létal přem ety o vět
ším prům ěru, uděle jte  jej těžší na hlavu 
a ,,natáhněte" výškovku.

0 )  MIG15
Postup sestavováni je ste jný jako 

u Z 526 AS. Pozor však na vzepětí křídla; 
to  nesmí být kladné jako u všech tří 
předcházejících typu, ale bud  žádné nebo 
lépe m írně záporné. S tranovou stab ilitu  
zde to tiž  obstarává šípovitost křid la . Při 
kladném  vzepětí kýve m odel za letu ze 
strany na stranu, příliš  brzy srovnává 
zatáčky a při poklesu rychlosti ve stoupa- 
vém letu padá po ocase nebo do vývrtky.

Seřizování a za ié táván í je opět stejné 
jako  u předchozích typů. Zátěž není zpra 
vid la  zapotřebí, neboť těžiště m odelu je 
dosti vzadu. Jen musíte mít na paměti, že 
zkroucení šípového kříd la  do ..negativu" 
působí stejně jako natažení výškovky.

TECHNIKA ·  SPORT

UDÁLOSTI VE SVĚTĚ

Dva rekordy RC vrtulníků 
v jediném dni

První světový rekord byl ustaven dne 
13. 6. 1974, a to  v trvání letu časem 1 hod. 
45 m in. (Dosavadní světový rekord byl 
jedna hod. 12 m in. 23,5 vt.) Rekordní 
pokus připrav il na le tišti S traubing v Ba
vorsku stavite l vrtu ln íku  ,.Bell Tw in Je t“ 
H. Berhardt, p ilo tem  byl Heinz Pallman 
Model byl postaven ze stavebnice firm y 
G raupner. Pouze trup  a m echanika byly 
trochu  pozměněny, aby se uše třilo  na 
hm otnosti. Pro rekordní pokus byly po 
užity rotorové lis ty z p lastické hmoty, 
které v té době právě přicházely na trh. 
Jsou výrobkem  firm y Karl Stephan z M ni
chova.

Týž den byl se stejným  m odelem  p řeko
nán ještě světový rekord na vzdálenost 
s přistáním  n as tanovenýc íl.T en tokrá t byl 
start na bavorském  le tiš ti V ilshofen a p ř i
stání na 55 km vzdáleném  le tiš ti S trau
b ing. M odel byl p ilo tován D. Zieglerem  
z paluby skutečného vrtu ln íku  typu EN- 
STROM F 28 firm y Atlas A ir Service. Oba 
vrtu ln íky  -  m odel i ten „ve lký " -  urazily 
uvedenou vzdálenost ve společném  sku
pinovém  letu za 1 hod inu 17 m inut.

-S V A -

Aeromodeller Annual 1974-75

J iž  sedm advacátou p o p u lá rn í ročenku  
vydala redakce b ritského  časopisu A e ro -  
M odeller. Na 114 stránkách je  přes pade
sát p lánků  zajímavých m odelů  z  celého  
světa, poznatky  z  p rovozu  dmychadel, 
s ta ť o m odelářské aerodynam ice, p lánek  
na p řís tro j vyrábějící m ýdlové bub liny  
(pro  z jiš tován í výskytu term iky) a da lš í 
zajímavosti.

Modely vrtulníků

se těší ve světě stále rostoucí oblibě, 
ačkoli je jich  stavebnice patří k nejdraž
ším. Podle přehledu uveře jněného v ame
rickém  měsíčníku M odel B u ilde r č. 10/74 
je v současné době na trhu  ve Spojených 
státech celkem  čtyřiadvacet stavebnic RC 
vrtu ln íků . Největší z té to  nabídky je m odel 
Bell 212 (výrobce M R C -K alt) o prům ěru 
rotoru 67"  (1601,8 mm). Nejmenší je  m o
del Lark s m otorem  5,6 cm 3, výrobek 
ang lické  firm y  M icro  M old. Nejdražší je  
Bell 212 firm y  G raupner, prodávaný za 
425 dolarů (cena je  ovšem zkreslena tím, 
že jde o dovážené zboží).

První mezinárodní soutěž

p ro  m akety le tadel s pohonem  gum ovým  
svazkem ke tegorie  „ P eanu t" (oříšek) vy
h lás il am erický  časop is M ode l Builder. 
Soutěž se létá systémem ..p ro xy " (tj. 
v zastoupení), s m odely zaslaným i p o řa 
da te li poš tou  budou lé tat opravdu o d b o r
n íc i: B ill Hannan. Walt M ooney a další. 
Nové na sou těž i toho to  typu je  to, že 
v zastoupen í m usí pod le  p ro p o z ic  létat 
i  dom ácí soutěžící.

M odely jso u  rozdě leny pod le  doby  
vzniku p řed lo h y  do p ě ti ka tegorií: P ionýr:
I. světová válka: Z la tý  věk: 2. světová 
válka: soudobá letadla. Ve sta tickém  h o d 
nocen í může m odel získat m axim álně 100 
bodů, dále se započítáva jí 3 le ty  de lš í než 
10 vt. z  libovo lného  poč tu  pokusů : pro  
výsledné p o řa d í se sč íta jí o b o jí body.

Začátky akrobacie

v upoutaném  letu jsou vždy těžké, protože 
neexistu je  m etoda dvo jitého  řízení (žák -  
učite l), jako  např. u RC m odelů. S ,,úč- 
kem " musí nový adept akrobacie  začít 
zkoušet obraty v lastnoručně, ať už jeho 
uč ite l je s ním v letovém kruhu či n iko li. Je 
nasnadě, že „spo tře b a " m odelů je  při 
takové praxi značná, a ze stavebnic to

vychází na dost peněz. P roto v zemích, 
kde je  létání s U -m ode ly  v oblibě, se 
ob jevu jí stále pokusy o „supe rjednodu - 
ch é " akrobaty pro začátečníky. Nakresle
ný francouzský celobalsový model toho to  
d ruhu  je  určen pro m otory 2,5 až 3,5 cm 3.
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Poznáváme 
LETECKOU TECHNIKU

M C -1 0  
„ C r i- C r i”

francouzské amatérské 
letadlo

Přiznejm e že při prvém spa třen i byia 
prvou reakci m yšlenka, co  je to  zase za 
m odelářský výstřelek. Teprve po bližším  
p ro h lé d n u ti-a  čtení v časopise Aviation 
M agazine jsme sh leda li, že jde o „ lé tac í 
apa rá t" schopný unést pilota. A tak je 
m ožno uvažovat, zda m odeláři se pletou 
těm větším do řemesla anebo obrácené 
Avšak vlastně . . . Proč by nem ohl vzn ik 
nou t dvoum oto rák ' s 5 m rozpětím  
a prázdnou hm otnosti 65 kg. když na 
le teckých dnech se už předvádějí obři 
č ty řm otorové  RC m odely (?) s rozpětím  
5 m a hm otnosti přes 20 kg.

Dojem z novinky muže byt tedy sm íše
ný. ale M C -10  „C r i-C r i"  opravdu létá. a to  
výborné! O tom  se přesvědčili i nejpovola- 
nějši a ne jkritič tě jš í -  amatérští kons tru k 
téři lon i v létě ve F riedrichshaven při 
výročním  sletu spo lečnosti Oscar U rsi
nus, která sdružu je  amatérské kons tru k 
téry v NSR. Na setkání přile tě l i MC-10 
jehož 69letý p ilo t Robert Buisson vpravdě

oh rom il přítom né. Předvedl prů le ty  rych
los ti kolem  180 km /h . stoupavé zatáčky, 
lety na zádech, kopané i řízené výkruty 
a další, co pa tři k akrobacii.

„C r i-C r i"  je  spo lečnou prací manželu 
C olom banových z Francie Jeho vývoj 
a stavba trvaly tři roky. Ing. Colom ban 
up la tn il při vzniku letadla své m oderní 
zna losti a m ožnosti techn ika  pracu jíc ího  
v koncernu  vyrábějícím  letadla, vrtu ln íky 
a rakety. Vytkl si za c il uspořit každý 
zbytečný gram  s využitím  nových d o s tup 
ných hm ot. při čemž cena m ateriá lu vče t
ně m otoru  nesmi přesáhnout 5000 NF 
Zám ěr se plné zdařil. MC 10 odstartoval 
v rukách p. Buisona poprvé v červenci 
1973 Podle pevnostního.výpočtu má le ta
d lo  povolené všechny letové obra ty  do 
->-6.6 g a 4 g  (!). nejde tedy o žádný 
..papírák

TECHNICKÝ POPIS
MC-10 „Cri-Cri" je jednom ístný dvou- 

m otorový sam onosný do ln o p lošn ik  sm í
šené konstrukce  s pevným tříko lým  po d 
vozkem

Křidlo o š tíh los ti přes 10 je jenom  
480 mm h luboké  a má po celém rozpětí 
lam ínárn i p ro fil d r W ortm anna o tloušťce 
21%. Zavěšená k řidé lka  jsou po celém 
rozpětí a slouží i jako  vztlakové klapky. 
M aji p ro to  zajímavé výchylky: jako  d ife 
rencovaná k řidé lka  od -1 5  do - 8  
a jako  klapky od 5 do + 3 0 ’ . V plné 
kom binaci m ohou tedy vychylovat od

15 do t 38 . Stavebné je  kříd lo  řešeno 
jako  jednonosn íkové  (snýtovaný kovový 
nosník tvaru I) s husté uloženým i žebry 
z m ateriá lu K légecell 100. Celek je  po ta 
žen dura lovým  plechem  tl. 0,5 mm. O kra
jové ob louky jsou zhotoveny jako  balsové

skořepiny. Konstrukce křidé lek je o b d o 
bou křid la , každé křidé lko  sestává ze 
dvou částí a je zavěšeno pod kříd lem  na 
čtyřech závěsech. Hm otnost po lov iny h o 
tového kříd la je pouze 7 kg.

Trup obdéln íkového průřezů získal vy
sokou kabinou velm i nezvyklý vzhled 
Sam otný je  to tiž  jen 600 mm široký 
a 350 mm vysoký. Konstrukce je skříňová 
na č tyřhranné přepážky a na četné podél- 
n íky jsou  použity  hrano lky Klégecellu 100 
Jen přední část trupu od závěsu podvoz
ku přes závěsy kříd la až po uchyceni 
vzpěry m otoru  je zesílena dura lovým i 
prvky. Celý potah je opět z 0.5 mm duralu 
Velký kapkovitý  překryt kabiny je tříd ílný 
s odn im aci střední části. Řízeni je obvyk
lé. pákové. Palubní deska umístěná až ve 
špicí če ln ího  štítu  je  opatřena dvo jitým  
otáčkom ěrem , variom etrem . rych lom ě
rem, výškoměrem  a příčným  sklonom ě- 
rem Koncová část trupu  je jiš těna  pro ti 
případným  nárazům odpruženou os
truhou.

Ocasní plochy uspořádané do tvaru 
T jsou samonosné, výškovka je p lovoucí 
(bez stab ilizá to ru ). Mírné šípová kýlová 
plocha, pevně zakotvená v zadní části 
trupu, nese nevyváženou sm ěrovku, Obě 
ocasní p lochy mají 12% soum ěrný p ro fil 
dr. W ortmanna. Konstrukčně jsou o bdo 
bou křídla.

Přistávací zařízeni. Pevný tříko lý  po d 
vozek je konstrukčně  velm i jednoduchý. 
Hlavní podvozek tvoří dura lová lamela 
typu W ittm an, hlavní podvozková kola 
mají m echanicky ovládané ruční brzdy. 
Příďové kolo je zavěšeno v jednoduché 
v id lic i, je jíž s to jina  je odpružena gum ou.

Motorová skupina je  další pozo ruhod 
nosti. Dvojm o m ontovaný vzduchem  
chlazený dvoudobý jednoválcový m otor 
R ow ena-S tih l o objem u 127 c m ’ a hm ot
nosti jen 6.5 kg má největší výkonnost 9 k 
při 7000 o t/m in . Pohání dvou lis tou  dura- 
lovou v rtu li o prům ěrů 680 mm, zho tove
nou „n a  ko leně" z 6 mm plechu. Oba 
m otory se spouště jí pom oci lanka, mají 
ka rburá tory na vn itřn ích  stranách a krá t
ká výfuková po trub í z vnějšku. M otorový 
tandem  je nesen trubkovým  kapotovaným  
nosníkem, který je zakotven v přídi trupu. 
Lam inátová palivová nádrž o objem u 32 
litrů  je umístěná na podlaze před seda
čkou pilota.

Zbarvení. Prototyp ma celý povrch 
v původní barvě plechu, jen okrajové 
ob louky kříd la  a ocasních p loch, krytky 
disků h lavních kol a m otorové gondoly

(P okračován i na str. 22)
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„ C r i - C r i ”
(D okončen í ze sir. 20)

včetně vrtu lových  kuželů jsou sytě červe
né. V rchní část trupu 'p řed  kabinou a celá 
spodní stěna jsou m atně černé. Na bocích 
m otorových  gondo l je  bílý pruh lem ovaný 
černým i linkam i. Rovněž po bocích trupu 
se táhne červený pruh oh ran ičený černý
mi linkam i. Je přerušen černou im a triku - 
lační značkou (F -  PTXJ). Pod s třední 
částí kabiny je  nápis EXPERIMENTAL, na 
příd i nápis Le C ri-C ri a za ním obrázek 
cvrčka, obo jí oboustranně a černě.

T echn ická  da ta  a výkony: Rozpětí 
5,00 m, ce lková dé lka 3,90 m, p lo ch a k říd - 
la 3,10 m : . Hm otnost prázdná 65 kg, vzle
tová 170 kg, p lošné zatížení 56,65 kg/m 2. 
R ychlosti (km /h ): největší 220, cestovní 
1 éo až 200, nejm enší 70. S toupavost 
u země 4 m /s, největší dostup  4000 ni. 
P rům ěrná spo třeba  paliva asi 4 litry  na 
100 km.

Z p ra co va li : Z deněk a Jan  KALÁBOVI

Výroční členské schůze
a výměna členských průkazů 
ve Svazu pro spolupráci s ar
mádou jsou příležitostí k další
mu upevnění společenské úlo
hy naší branné organizace, ke 
zvýšení aktivity a akceschop
nosti základních organizací 
a k všestrannému rozvoji bran
né výchovné činnosti. Konsta
tovala to na svém zasedání dne 
11. října 1974 politickovýchov- 
ná komise Ústřední rady mode
lářského klubu.

Výroční členské schůze se 
uskuteční podle rozhodnutí 
předsednictva ÚV Svazarmu 
od 15. října 1974 do 28. února 
1975. Výměna členských prů
kazů je součástí kampaně k vý
ročním členským schůzím; 
byla zahájena v závěru roku 
1974 a skončí dnem 31. května 
1975.

Obě akce chápe politickový- 
chovná komise ťlM oK přede
vším jako významný úkol, smě
řující k prohloubení vnitrosva- 
zové demokracie, k upevnění 
kázně a k rozvoji aktivity ve 
všech oblastech vnitřního živo
ta organizace. Je třeba této 
akce plně využít ke zvýšení 
úrovně výročních členských 
schůzí a zejména k podpoře 
úkolů, které si našeorganizace 
klade v kampani k 30. výročí 
osvobození Československa 
Sovětskou armádou.

J. Drbušek

§ !  POMÁHÁMESI

Inzerci přijímá Vydavatelství MAGNET, inzert
ní oddělení, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, 
telefon 261 551, linka 294. Poplatek je 5,90 za 
jednu tiskovou řádku. Uzávěrka 18. v měsíci, 
uveřejnění za 6 týdnu.

PRODEJ
■ 1 Železnice TT-20  m kolejí, výhybky a další 
příslušenství, nebo vyměním za leteckomode- 
iářský materiál. L. Bína, Fučíkova 801, 506 01 
Jičín.
■  2 Plán polské minolovky typu Zubr. měř. 
1:50. 5 listu, cena 100 Kčs. L. Kantor, Horní 20, 
639 00 Brno.
n  3 Kompletní soupravu Orbit 4 + 2, která je 
superhetová a proporcionální. J. Paděla. 276 01 
M ělník-Podolí 2766.
B 4 Autodráhu Europa-cup a železnicu TT 
z váčším množstvom róznych koíajníc (+ trafo) 
a vagónov, elektrické výhybky atd. Na požiadani 
zašlém zoznam (i jednotlivo). P. Vranský, Miero- 
vá 2438, 921 01 Piešťany.
B 5 RC model kat. M-2 -  Tono 5,6 za 400 Kčs, 
RC model kat. V-2 (laminát, trup) za 200 Kčs. 
Prop, soupravu angl. výr. GEM-4. R. Kraina, 
Hornosušská 60/1079. 735 64 Havířov 4.
B 6 Modelářské vysielače 2-6 kanálov za 600- 
800 Kčs. Motory do zbierky, připadne vyměním 
za servá Varioprop. I. Kianička, Engelsova 6/A, 
920 01 Hlohovec.
B 7 Simult. RC sopravu. vys. 8kanál, přijímač 
4kanál. 3 serva Servomatik 23, 5x aku NiCd typ 
225 + nabíječka za 1500 Kčs. I. Dušek, Hoppova 
10, 611 00 Brno.
B 8 Graupner Varioton: přijímač 27.12 + 
+ . kanál 1-2 -  Variomatic 2,4 V + zdroje 
DKZ -  nepoužité za 1600; serva MVVS K-1 nová 
150,-; Graupner Servoautomatic 2,4 V 200,-; 
Tono 10 RC nové 280,-; Jena 1 nová (vodní 
chlaz.) 100,-; Jena 1 80,-; OS Max II 15 180,-; 
RC souprava Tonox V 06 800,-. Pro sběratele: 
WAVES 20 cm3 čtyřtakt SV 1934, LETNÁ 6,3, 
BUŠ FROG 0.5 a 2,5 v chodu -  nabídněte. R. 
Velas, Anenská 1173, 470 01 Česká Lípa.
B 9 Motor MVVS 1,5 D (150 Kčs); motor MVVS
1.5 D v záruce (200 Kčs). B. Dubový. Bezručova 
19, 743 01 Bílovec, okr. Nový Jičín.
B 10 Dvě serva Bellamatic II (760 Kčs), vysílač 
Delta, přijímače Delta a Mars (900 Kčs), létající 
RC model Apollo s motorem MVVS 1.5 D 
(250 Kčs), motor MVVS 2,5 D (200 Kčs) J. Kaláb, 
Merhautova 206, 614 00 Brno.
B 11 Přijímače W 43 čtyřkanál a jednokanál 
s integr. obvodem. B. Sokolíéek, Božetěchova 
5, 772 00 Olomouc.
H 12 Kolejíště TT s příslušenstvím. J. Kučera, 
Puškinova 786, 534 01 Holice.
B 13 Novou amat. 4kanálovou RC soupravu 
27,12. Cena 1200 Kčs. J. Urban, Suková 261. bl. 
509, 434 01 Most.
B 14 Nepoužitý plastikový model kolejiště HO. 
levné. I. Sedlák, 252 61 Jeneč 284.
ES 15 Kompletní 8kanál. soupravu Variophon- 
Varioton Superhet vč. skoro nových serv (3x 
Bellamatic II + 2x Servoautomatic II) + zdroje: 
dále amat. vysílač 8kanál -  přijímač Varioton, 
superreakční6kanál + zánovní serva (3x Bella
matic II + 1 x Variomatic -  1 x Servoautomatic 
I) a zdroje. Ing. B. Adámek, 25. února 91,255 01 
Praha 5 -Zbraslav.
f l  16 Tranzistory KC 508 (po 10 Kčs) a jiné 
radiosoučástky na RC soupravu. A Horský ml.. 
Italská 32,120 00 Praha 2.
B 17 Dvoukanál. RC soupr. + Bellamat. + 
aku. + nabíječ: modely RC V1: Lion + magnet, 
vybavovač; Amigo + „Iglamatik" — starší; starší 
RC větroň rozp. 2 m; motory: Jena
2.5 + vrtule + kužel; MVVS 1,5 D, laminát, 
trup + kabina + plán na RC větroň. B. Knódl, 
Važany 52, 679 34 p. Knínice, okr. Blansko.
B 18 Vysílač 27, 120 TRIX, bez skříně 
(250 Kčs): Tono 5,6 RC (300 Kčs); Servoauto
matic (250); MVVS D7 2,5 (300); přijímač W-43 
2kan. (500). J. Kobr. 507 11 Valdice 52.

B 19 Proporcionální soupravu BONNER 
(USA). Ing. O. Kreuzinger, Dimitrovova 29. 360 
00 Karový Vary.
B 20 RC souprava 4kan. + Belamatic II -  Ser
voautomatic II + zdroje (2500 Kčs); prop, sou
prava, 2 funkce, bez serv (2500 Kčs); zalétaný 
model Taxi + motor MVVS 2,5 s karb. Kavan 
(700 Kčs); model Kwik-Fly -  motor Tono 10 
s karb. OS Max (500). Nepotažený model Middle 
Stick (600 Kčs) vše ze stavebnice Graupner. V. 
Zamazal, Jižní 78,182 00 Praha8 -  Březlněves 
B 21 RC soupr. Tonox 6 kanálů + 3 
serva + zdroje za 2200 Kčs, M. Převrátil,Sládko- 
vičova 1245.14200 Praha 4 -  Krč.
B 22 RC soupravu duplex, 8kanál 
vysílač + 4kanál přijímač: 4 relé MVVS; 6 drá
hových aut 1:32; nedokončenou autodráhu: 2 
serva Roto. O. Polák, Na Výtoni 3,12000 Praha 
2. tel. 292 412.
B 23 Stavebnici RC modelu Terry (Graupner) 
novou za 270 Kčs. O. Winzberger, Veltruská 
528, 190 00 Praha 9.
B 24 Prototyp jachty Mistral (plán Modelář 
61s, MO 5/74) na žhavík 10 cm·’ i elektr. pohon, 
řízený 6 kanály, přijímač Graupner Varioton. 
vysil, amat., kompletní. Dr. I. Gavora, Košická 
43, 800 00 Bratislava.
B 25 Vicepovelová prop. RC souprava. J. Trn
ka, Merhautova 192. 600 00 Brno.
B 26 Proporc. RC soupr. Simprop Super 2, 
výborný stav (1 rok v lodi). Serva Servoautoma
tic (250), pár krystalů Simprop 2. kanál -  
26,975 MHz (300). I. Kolář, Krosnářova 1097, 
180 00 Praha Praha 8 -  Kobylisy I.

KOUPĚ
B 27 Krystaly 27,120 MHz, nabídku zašlete. M. 
Krejčí, 588 56 Telč 11/198.
B 28 Starší ročníky Modeláře do r. 72 včetně. 
Knihy: Šubrt -  Modely řízené rádiem; Hajič -  
Tranzistorová zařízení pro rádiem řízené mode
ly. M. Tvaroh, Kolárova 555/43,252 27 Praha5- 
Radotín.
B 29 Staré radiopřijímače v dobrém stavu 
i hrající do r. výr. 1930, též veškeré plánky 
starých radiopřijímačů vydaných angl., něm, 
česky, případně vyměním za různý rádiomate- 
riál. J. Mašek. 5. května 1460, 440 01 Louny.
B 30 Motor Sea Pup nebo Sea Wasp 6 a dvou
kanálová serva s el. nebo mech. neutralizaci. 
Popis a cena. VI. Havelka, okr. „O " bl. 7 č. 2074, 
272 01 Kladno 2.
B 31 Ovládání otáček Jena 2.5 + komplet, 
žhav. hlavu Jena 2,5 Jar. Švec, Husova 245/IV, 
560 01 Vysoké Mýto.
B 32 Motor Taifun Hobby 1 cm5. J. Rážek. 
Sedlec 80, 411 16 p. Klapý, okr. Litoměřice.
B 33 Větší model historické plachetnice, vět
roň, motorák; i rozestavěný. P. Vávra. 267 62 
Komárov 378, okr. Beroun.

RŮZNÉ
H 34 Modelář z SSSR (16 roků) hledá v ČSSR 
partnera k dopisování (ruský) a k vyměňování 
plastikových stavebnic letadel, časopisů aknih, 
ESSR. g. Viljandi, Ul. Lina 2, Eiki Kadajane.

. tak táto dělej, když jsi nám to slíbil! My už 
chceme jít k vodě!"

Kresba: M. DOUBRAVA
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Když jsem psal do listopadového sešitu plač
tivou kurzivu o tom, jak lodní modeláři necháva
jí skomírat svoji rubriku, netušil jsem. že to bude 
mít ještě jakési pokračováni. K odezvě sice 
nemohlo dojit -  při psaní těchto řádek bylo číslo 
11 Ještě v tiskárně -  došlo však k něčemu 
jinému: Dozvěděl jsem se, že ve dnech 8, až 10. 
listopadu uspořádá KLM ČSR v Kolíně školení 
předsedů klubů a vedoucích kroužků lodního 
modelářství. Usoudil jsem, že to by mohlo být 
vhodné fórum k projednáni této pro redakci 
tíživé problematiky (když na federální úrovni se 
taková schůzka nekoná), oželel jsem jeden den 
pracovního klidu a vyrazit jsem do Kolína. 
Udělal jsem dobře.

V živé diskusí na volné téma „lodní modelář
ství. lodní modeláři a lodní rubrika v časopisu" 
jsme si navzájem objasnili svá hlediska a navá
zali, přesněji řečeno přislíbili si užší spoluprácí. 
To všechno by třeba nestálo ani za to, abych 
o tom psal, ale přiměl mě k tomu názor, že by 
modeláři -  a nejen lodní -  přispívali, kdyby 
věděli jak. Přiznám se, že v Kolíně jsem to zprvu 
považoval za výmluvu,' ale pak jsem usoudil, že 
to v některých případech bude pravda. Tak tedy:

■ O čem psát? O všem, co zajímá lodní 
(anebo jiné) modeláře. Zamyslete se nad tím, co 
byste si sami rádi v Modeláři přečetli, vzpomeň
te si, na co se vás ptají chlapci v kroužku, co 
zajímá mladé modeláře, když vidi váš model na 
soutěži. Přitom zapomeňte na to, co bylo v ča
sopise před dvěma, třemi roky. To jakoby 
nebylo, od té doby přibylo plno nových zájem
ců. pro které je všechno nové a těm je třeba 
pomáhat. Neposuzujte také situaci jen podle 
vlastních možností, mnozí začínají sami, nemá 
jim kdo poradit ani pomoci. Na ty my v redakci 
myslíme nejvíce.

8 Jak psát? S tím si nedělejte starosti. Často 
slyšíme nám itku....... já nejsem žádný spisova
tel. neumím to". K hlavním pracovním úkolům 
redaktorů patří upravovat rukopisy do takového 
stavu, aby se mohly předat tiskárně. Tedy 
rukopisy téměř jakékoli. Obsahové hodnotný 
příspěvek, napsaný třeba v heslech a tupou 
tužkou na pytlík od cukru a hemžící se hrubými 
chybami, je nám mnohokrát milejší, než stylis
ticky i mluvnicky vybroušený, ale nic neříkající 
„blábol". Pište tak,· abyste poskytli všechny 
informace, tedy raději obšírněji než neúplně; 
zhustit text je možné, avšak domýšlet se, jak je 
to vlastně myšleno, je obtížnější a může někdy 
vést k omylům.

Pravděpodobně přesídlíme
V době odevzdání toho to  sešitu do 
tisku se p ředpokláda lo , že začát
kem roku 1975 se redakce přestě
huje, a to  do Prahy 1, Jungm anno- 
va 24. -  Toto  je  p ř e d b ě ž n é  
upozornění, přesně to oznámíme 
v dalších sešitech.

Není podmínkou psát rukopisy na stroji, 
i když kvůli čitelnosti jsou nám pochopitelně 
milejší. Na stroji pište obřádek (u stroje s malými 
typy. tzv. perlička, raději ještě řidčeji), abychom 
mezi řádky měli místo na úpravy. Pišete-li 
rukou, nechávejte také dostatečné odstupy 
řádek, které umožní vpisování. Neběžné odbor
né termíny, jména apod. raději tiskacím pís
mem, V obou případech pak zásadně jen po 
jedné straně papíru.

8 Jak kreslit obrázky? Tiskárna přijímá 
kreslené obrázky (tzv. pérovky) na jakémkoli 
bílém nebo průsvitném podkladu, jejichž čáry 
jsou dostatečně syté. Obrázek má co nejlépe 
vyplňovat formát pravoúhlého čtyřúhelníku; 
není vhodné, když nápisy vybíhají mimo vlastní 
obrázek. Reprodukční technika dovoluje zmen
šovat předlohu v jakémkoli poměru, zvětšení je 
pracné a nepoužívá se. Obvykle se obrázky 
kreslí dvojnásobně až trojnásobně velké. Před 
začátkem kreslení si prohlédněte několik sešitů 
Modeláře a posuďte, jak velký by váš obrázek 
stačil (při třísloupcové sazbě je to po zmenšení 
54 mm najeden, 113 mm nadvaa172 mmnatři 
sloupce anebo vyjíměčně 83 mm u dvousloup- 
cové sazby). Potom se rozhodněte, jak velký 
budete kreslit (větší se kreslí snadněji) a z toho 
vám vyjde velikost písma a tloušťka čar. Písmo 
popisu po zmenšení nesmí být menší než
1,5 mm, čáry (hlavni) je vhodné rýsovat pro 
zmenšení na polovinu trubičkovým perem č. 3 
až 4, pro zmenšení na třetinu 5 až 7. Tuš se 
nesmí ředit, kresba je pak šedá a automatické 
přístroje „odmítají" předlohu reprodukovat.

Nezlobte se, když váš obrázek nepoužijeme 
tak, jak jsme jej dostali: neděláme to proto, že 
bychom si chtěli přidělávat práci, ani proto, že 
by se na překreslování dalo zbohatnout (spíše 
přijít o oči). Chceme-li však udržet grafickou 
úroveň časopisu, někdy nám nic jiného 
nezbývá.

8  Jaké fotografie? Černobílé, na lesklém 
papíře, nejlépe formátu 130 x 180 mm (výjimeč
né. při velmi dobré kvalitě, stačí i pohlednice), 
technicky dokonalé -  tedy ostré, plně kryté 
v kresbě, ale nikoli tvrdé. Nejlépe vycházejí při 
reprodukci snímky spíše šedé. ale s bohatou 
škálou polotónů. A tematika? Taková, jakou 
byste rádi sami viděli. Snímky, které v š e m něco 
řeknou -  zajímavé modely, činnost i jejich 
detaily. A k nim by neměl chybět popis. Víme 
dobře, jak obtížně se modely fotografují, zejmé
na na soutěžích. Snad nejhorší je to u lodi. Je 
velmi nesnadné vybrat si pozadí, kde by nebyly 
nohy zvědavců či les stožárů jiných modelů, 
který pak bude s fotógrafovaným objektem 
splývat v nezřetelnou změť. Loď na trávě nebo 
na perském koberci nepůsobí také právě pře
svědčivým dojmem. Nelze-li fotografovat ji v je
jím vlastním živlu -  na vodě. vyberte neutrální 
pozadí bez záclon, vzorků malby na stěně, 
háčkovaných deček na stolku atp.

A jak je to v redakci? Při diskusi v Kolíně jsem 
také pochopil, že odmítavá, ojediněle až snad 
téměř nepřátelská stanoviska vůči redakci pra
mení z hluboké neznalosti stavu i způsobu 
práce redakce. To vede logicky k tomu, že si 
jednotlivec vytvoří svoji vlastní ideální předsta
vu, jak by tomu mělo být. Není jeho ani naší 
vinou, že realita je s touto představou v hlubo
kém rozporu. A tak ješté několik slov na vysvět
lenou. Jsme v redakci čtyři.

Šéfredaktor Jiří SMO
LA, který „dělá" mode
lářský časopis už více 
let, než je taktní připo
mínat, se stará téměř 
o všechno. Vytváří a ko
ordinuje plány až po zá
kladní schéma každého 
čísla, upravuje některé 
texty v odbornostech 
letadla, RC, letecká 
technika i k většině 
plánků na prostřední 
dvoustraně, celé želez
nice a různé drobnosti. 
Připravuje k tisku plán

ky, obstarává většinu styku s tiskárnami, se 
Svazarmem i s vydavatelstvím a vysedává po

různých schůzích a poradách, které se obvykle 
konají v době pro něho i redakci nejméně 
vhodné. A také čte a rozděluje poštu od vás.

Pak jsem tu já, redaktor 
Zdeněk LISKÁ. Sedím 
tu osmý rok a mám na 
starosti lodní rubriku. 
Samozřejmé nejen tu, 
dělám i odbornosti le
tadla a RC a upravuji 
inzerci.

Nejmladší z nás, redak- 
tor-elév Vladimír HA
DAČ, je mezi námi od 
loňského dubna. Jako 
raketový modelář „vy
fasoval" odbornost ra
kety a pak také automo
bily. Znáte ho možná -  
vyjíždí nejčastěji na re
portáže, protože není 

zatažen do soukolí výrobního „mlýna". Občas 
ho neminou ještě další úkoly, také studuje. -  
Všichni pak také vyřizujeme poštu.

Sekretářka Zuzana 
TOMKOVÁ se stará 
o veškeré administra
tivní záležitosti, přepi
suje námi upravené ru
kopisy (některé i tři
krát!) a veškerou kores
pondenci; za měsíc je 
tohonaslušnou knížku.

Můžete se pochopi
telné cítit dotčeni, že každou rubriku nedělá 
odborník, šéfredaktor a já jsme totiž letečtí 
modeláři. Ale tak zlé to zase není, trochu se 
v tom už vyznáme. A máme-li pochybnosti, 
zeptáme se. Jinak se s tím nedá nic dělat, víc nás 
tu být nemůže.

Při posuzování naší činnosti nezapomeňte, 
že i redaktoři jsou jen lidé se svými starostmi, 
vlastními i rodinnými, kteří se těší na sobotu 
a neděli a kteří musí mít v hlavě občas i něco 
jiného, než modelářství.

Často je slyšet námitku, že lodní rubrika 'má 
jen tři stránky a další tři rubriky po dvou. Rozsah 
jednotlivých rubrik byl stanoven vrcholným 
modelářským orgánem Svazarmu v době, kdy 
se Letecký modelář měnil na Modelář, a to na 
základě tehdejšího stavu počtu členů jednotli
vých odborností. Rozsahy „slabých" rubrik byly 
zaokrouhlovány směrem nahoru, mnohdy 
značně. Za současného stavu „příspěvkové 
morálky" bych se já první prudce bránil rozšíře
ní lodní rubriky; jestliže mám potíže s obsaze
ním tří stránek, větší rozsah by pro mě byl 
neřešitelným problémem. Jen o málo lepší to 
bylo donedávna v rubrice raketové a automobi
lové.

Ještě je tu otázka honorářů. Rovnou mohu 
říci, že z Modeláře nezbohatnete. Na tiskovou 
stranu nám vychází průměr 120 až 150 Kčs 
(vejde se na ni bez obrázků necelých 6 stránek 
rukopisu strojem -  30 řádek po 60 úderech). 
Z toho je patrné, že motiv častější spolupráce 
některých autorů není hlavně finanční. . .

A teď už o nás a o redakci víte v podstatě vše. 
Těšíme se na odezvu a doufáme v dobrou 
spolupráci.

Zdeněk LISKÁ
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RC Melodie
Když jsem chtě l koup it svému č trn á c ti

letému synovi vhodný dárek, zašel jsem 
jako  m odelář do m odelářské prodejny. 
Tam mi padla do oka  pékná krabice 
s nápisem ..M elodie '. Nahlédnutím  d o 
vn itř jsem  zjis til, že je to  perfektn í s taveb
nice z dům yslné p re fabrikovaných dílů. 
Jak jis tě  víte. jde  o výrobek podniku  ÚV 
Svazarmu Modela. Protože i cena byla 
ve lice lákavá, bylo rozhodnuto . Po po 
drobně jší p roh lídce  dom a mě napadlo, že 
by nebylo marné říd it loď  rádiem. Tato 
m yšlenka mé už neopustila  a za týden 
bylo vše hotové; loď byla vybavena RC 
soupravou Mars. Po vyzkoušení na vodě 
jsem byl překvapen znovu. Loď na svoji 
ve likost jezdí velm i hbitě a dobře se 
ovládá. Při čerstvé pohonné baterii p ře 
chází dokonce  i do částečného kluzu. 
Ovládání je  snadné a m ůj syn se ji nauč il' 
říd it během půl hod iny. Na jednu p lochou 
baterii vydrží jezd it asi 30 m inut; baterii 
pak nabíjím  proudem  5 mA po d ob u  asi 14 
až 16 hod in  a znovu ji používám. Ostatní 
zd ro je  vydrží ve lice d louho.

Úprava pro RC ovládání je jednoduchá 
a zvládne ji každý. I hotový m odel jde na 
RC m odel snadno předělat. Úpravy jsou 
popisovány tak, jako  by se dělaly na 
hotovém  m odelu.

ÚPRAVY
1. Z přek ližky tl. 0.8 až 1 mm zhotovím e 

nový odním ací kryt pa luby o rozm ěrech 
66 x  113 mm. Ze staré paluby odtrhnem e 
ozdobný držák vla jky a přilep ím e jej do 
s te jného místa na novou palubu. Vrtákem 
0 0  2 provrtám e kryt i pa lubu pod úhlem 
1 5 : od kolm ice. V zn ik lý o tvo r bude s loužit 
pro upevnění antény. Zhotovím e ji z m o
sazné trubky o ø  3/2  d louhé 25 mm. do 
které je  z jedné strany zapájen šroub M2 
bez hlavy, s loužící k upevnění v palubě. 
Z druhé strany zapájíme ocelový drát 
o 0  0.8 d louhý 530 mm a zakončený 
dřevěnou ku ličkou . Po zasunutí do otvoru 
přitáhnem e anténu m atic i M2, druhá m a
tice  pak slouží k připevnění přívodu do 
antény (lanka) přijím ače. Z původní an té 
ny přijím ače odstřihnem e tak d louhý kus. 
aby je jí ce lokovová dé lka zůstala zacho
vána. Musíme m ěřit přesné, jin a k  je ne
bezpečí. že přijím ač nebude mít dosta teč
ný dosah a bude jej třeba dolaďovat.

2. Lavici odtrhnem e, potom  přiložím e 
novou palubu a podle ní znovu lavici 
p řilepím e (více dopředu). Z překližky 
3 x  23 x  40 mm zhotovím e desku pro vy
pínač a p řilepím e ji mezi pod lahu a lavici 
podle náčrtku.

3. Jako servo (J g la m a tic " )  použijem e 
e le k tro m o to r Igla 4,5 V. Pro něj zho toví
me lože z přek ližky 2 x  32 x  65 mm. k te 
ré po stranách vyztužíme lištam i 
3 x  3 x  65 mm. Mezi obě liš ty pak při 
lepení m o to r zasunem e. Při m ontáži jej 
k loži p řipevním e ovinutím  gum ovou nití. 
Do původního lože hnacího m otoru  zale
píme desku z p řek ližky  2 x  26 x  32 mm, 
do níž jsm e předem  vyvrtali dva otvory 
0 0  2 mm a zespodu p řilep ili m atice M2 
podle p lánku. K té to  desce pak p řiš ro u b u 
jem e lože serva.

4. Zbývá ještě  vyvrtat dva otvory 
0 0  5 mm do dveří kabiny a opěradla 
lavice, kudy vedeme n it od serva k páce 
korm id la . Do zadní části lod i zalepíme ze 
zbytků polystyrénu (např. z odřezků sta

vebnice) desku 2 x  8 x  30 mm s vyvrta
ným otvorem  pro  zakotveni vratné p ruž i
ny korm id la . Druhý konec pružiny zakles
neme do o tvoru páky korm id la , který je 
nejblíže k ose otáčení. Pružina má prům ěr 
asi. 3 mm a je z oce lového drátu 
o 0  0.2 mm. Sílu m usím estanovit zkusmo 
tak, aby páka měla výkyv asi 30 . Dorazy 
jsem  nepoužíval, vše je  naladěno pouze 
tahem  pružiny. Komu se to zdá m álo 
dokonalé, může m ísto tažné pružiny p o 
užít p ruž inu  vlásenkovou. ov inu tou  kolem 
čepu korm id la : výchylky páky pak om ezu
jí dorazy.

5. Kdo chce, aby lo d  jezd ila  podstatně 
rychleji, nahradí původní m otor Igla 4,5 V 
m otorem  Igla 2,4 V, ovšem za cenu zvět
šeného odběru proudu a tím  i zkráceného 
času jízdy. D oporuču ji též zam ěnit původ
ní třílis tý  šroub šroubem  dvou lis tým  o po 
někud menším prům ěru. Velice to p ro 
spěje m otoru  a loď  se tím též zrychlí.

6. Zbývá ještě udělat e lektro insta lac i 
podle schém atu. Malý m onočlánek um ís
tíme do kabiny vlevo. S louží k napájení 
serva korm id la . Baterie 4,5 V k napájeni 
hnacího m otoru  je umístěna pod zadní 
odním ací pa lubou vpravo. Vlevo je p řijí-
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PODOBNÝ NÁPAD měl 
třináctiletý Jiří Smola 
z Prahy. Pro jednodu
chost použil ze staveb
nice Melodie pouze 
trup bez nástavby. RC 
soupravu tvoř! vysílač 
Standart Mars, přijímač 
Brand Hobby a magne
tový vybavovač. Pohon 
je motorem Igla 4,5 V, 
napájeným dvěma plo
chými bateriemi spoje
nými do série (9 V) 
a uloženými vpředu před přepážkou. Přijímač, umístěný v pravém rohu nad bateriemi, 
a vybavovač. přišroubovaný na přepážce, napájejí další dvě ploché baterie, spojené 
tentokráte paralelně (4,5 V), aby kryly velkou proudovou spotřebu magnetu.

Model dobře jezdil o loňských prázdninách na Lipně. Proti stříkání vody při vlnách byl 
otevřený trup přikrýván igelitovou fólií přichycovanou samolepkami stejně jako anténa (na 
snímku).

mač a tři tužkové m onočlánky (nebo čtyři 
NiCd 225) zapojené v sérii pro napájení 
přijím ače. Pokud použije te  jin ý  přijím ač, 
k terý nemá dostatečně s ilný  koncový s tu 
peň pro spínání serva jako  Mars (500 mA), 
d o poruču ji um ístit do vn itř kabiny vlevo 
(ze strany říd ic ího  pu ltu ) relé MVVS (nebo 
podobné) a tím  teprve spínat obvod serva 
korm id la . To platí hlavně pro m ajitele 
souprav Delta. Zapojení je  ana logické 
s tím, že kontakty relé vlastně slouží jako 
spínač obvodu serva, přičem ž cívka relé 
je připo jena  m ísto serva (Igla 4,5 V). Po
kud nemáte dostatečné zkušenosti, ne
styďte se a poraďte se se zkušeným i 
m odeláři. Přijím ač je  drahá věc a koncový 
tranz is to r též.

Zajíždění je  bez záludností. Páku ko r
m id la  nastavíme tak, aby s podélnou osou 
Řormidla svírala úhel asi 9 0 ; . Podélná osa 
by měla v klidové po loze svírat s osou lodi 
úhel asi 8 až 10°. M odel pak dělá levou 
zatáčku o po lom ěru asi 2 m. Pravá řízená 
zatáčka by měla být podstatně větší, asi 
1 5 .  Loď se pak o táčí velm i hbitě. Přímé 
jízdy se dosáhne ste jnom ěrným  klíčová
ním. To je třeba dělat dosti rychle, aby loď 
neměla m ožnost sledovat pohyby ko r
m id la vpravo a vlevo; jen tak bude jízda 
přímá.

Naučíte-li se loď  dobře ovládat a jezd it 
zvolenou trať s různým  zakřivením  o tá 
ček, pak jis tě  budete dobře ovládat i RC

m odely letadel. Tato průprava je  jed ineč
ná v tom , že na tak to  řízeném m odelu lodi 
se pro jeví okam žitě každá chyba pilo ta 
(n ic  se sam ozřejm ě nestane), a ten ji pak 
už neopakuje při řízení m odelu letadla 
(kde chyba znamená obyčejně havárii). 
Sám jsem  M elod ii používal -  se svolením 
svého syna -  k výcviku p ilo tů  RC letadel 
a velm i se to  osvědčilo . Návyky z řízeni

získávají děti velm i rychle; letadla pak řídí 
většinou m nohem  čistě ji a nedopouště jí 
se již  základních h rubých chyb, jako  je  
např. d louhé  drženi páky'vysílače, „ tv rd 
n u tí'' p rstu  apod. D oporuču ji p ro to  loď 
jako  prvý model pro RC výcvik v k rouž
cích.

Zdeněk LUSK, Blatná

II. mezinárodní soutěž
pro m odely lodí še konala lon i v září 
v polském  městě Koszalin. Ten tokrá t to  
bylo jen m ezinárodní utkání, jehož se 
zúčastn ili krom ě hostite lů  m odeláři 
z města N eubrandenburg v NDR. Snímky 
ze soutěže pro vás poříd il náš polský 
čtenář, inž. St. Kaptonek.

OBRÁZEK 1 ukazuje m aketu ang lického 
h lídkového č lunu  C ri-N o 1 postavenou

v m ěřítku  1 : 25. Ve třídě F2A s ní soutěžil 
M. W ik to rko  z MDK Koszalin.

O BRÁZEK2  zachytil m aketu francouz
ského lod ivodského č lunu  Arm erie, s níž 
M. Krzyzanowski z MDK Koszalin jezd il ve 
třídě EH.

OBRÁZEK 3. Maketa polské osobní lodi 
S ob ieski d louhá 2 m byla největším  m o
delem  soutěže. Postavil ji B. Brunon 
z NDR a zúčastn il se s ní ve třídě F2B.

Přípravek pro kontrolu lodních šroubů
Při zhotovování lodního šroubu je třeba co 

nejlépe dodržet stanovené stoupání jak u všech 
listů, tak průběh stoupání v každém jednotlivém 
listu. Pro jeho kontrolu používám jednoduchý 
přípravek, na kterém se dá stoupání při výrobě 
průběžně kontrolovat. Ze vztahu h = iš r  
(s = stoupání) si nakreslím jednoduchý dia
gram v desetinásobné velikosti (aby byl dosta
tečně velký i přesný). Úhel obsetím pochopitel
ně nemění. Poloměry r1. r2 atd. jsou dány 
průměry zápichů v držáku šablon 01. 02  atd., 
které volím podle velikosti zhotovovaných šrou
bů. Já používám 0  12,22,32,42 mm. Nasvislou 
osu diagramu vynesu spočítanou míru h. na 
vodorovnou osu poloměry r1. r2 atd. Body 
spojím, čímž dostanu příslušné úhly stoupání.

Na nakreslený diagram položím kus vyrovna
ného hliníkového plechu t l.0.4 a rýsovací jehlou 
narýsuji jednotlivé šablony. Vystřihnu, případné 
nepřesnosti vyrovnám pilníkem a na kulatině 
příslušného průměru jednotlivé šablony stočím. 
Šroub s nasazenými listy pak upevním na trn 
o 0  Dl. do zápichů držáku zasadím stočené 
šablony a šroub s trnem zasunu do otvoru. Tím 
zkontroluji průběh jednotlivých stoupání a pří
padné závady odstraním. Výsledkem je napros
to přesný šroub.

Z. Lusk
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S ig n á ln í v la jk y  m a jí v lo d n í  
d o p ra v ě  s tá le  ve lký  význam . 
P o d le  m e z in á ro d n íh o  s ig n á ln íh o  
k ó d u  se  j im i  d o ro z u m ív a jí  lo d i na  
m e n š í vzd á le n o s t. S ig n á ln í v la jk y  
te d y  p a tř í  k výbavě  ka žd é  lo d i. 
a m o d e lá ř i, k te ř í  s ta v í m a k e ty  
s k u te č n ý c h  lod í. je  p o t ře b u jí  
zná t.

Signá ln í v la jky  se vyvěšují na stožárová 
vla jková  ráhna nebo nad ve lite lský m ůs
tek. S igna lizace v la jkam i pom ocí m eziná
rodn ího  kódu se da tu je  od počá tku  19. 
s to le tí. První nám ořní s igná ln í kód sesta
v il v roce 1817 ang lický  kap itán M arryat; 
jeho  kódem  bylo m ožno vyslat na jednou 
jen 9000 s igná lů , což se brzy ukázalo jako 
nedostaču jící. Během m inu lého  s to le tí se 
m ezinárodní s igná ln í kód dále vyvíjel p ř i
dáváním v la jek a byl p řija t nám ořním i 
státy.

Tvrdé zkoušce  byl m ezinárodní kód 
podroben v první světové válce, kdy lodi 
různých států spolu p řicháze ly neustále 
do  styku a m usely si vym ěňovat důležité  
zprávy během  h lídkování, p lu tí v konvo ji 
a p ři vyčišťování vod od m in. Kód p ři té to 
zkoušce neobstál. Ukázalo se, že není 
m ezinárodní a že kódováním  slova za 
slovem  dochází více k om ylům  než 
k správném u podání zprávy. P ro to  po 
p rvní světové válce svo la la  b ritská  vláda 
kon ferenci, která se kona la  v roce 1927 ve 
W ashingtonu. Kód byl za účasti osta tních 
nám ořních států pod roben revizi, p řepra
cován a vydán ve své dnešní podobě 
v jazyce ang lickém , francouzském  a ita l
ském. Konfereňce dále p řija la  rozhodnu 
tí, že je třeba  vyv inou t co  největší úsilí, aby

Ivo KOLÁŘ* Zdeněk ŠEBÁNEK

se s igná ln í kód sta l opravdu m ezinárod
ním a aby byl vydán alespoň v sedm i 
jazycích, a to  ang lickém , francouzském , 
německém , ita lském , japonském , španěl
ském a v jednom  skandinávském . Skand i
návské státy si ja ko  spo lečnou řeč zvo lily  
norštinu. Konference pověřila  vydáním  
kódu b ritskou  vládu, osta tní stá ty poslaly 
do Londýna své zástupce. Tam se m ezi
národní kom ité t sešel v roce 1928 a jeho  
práce byla zakončena v p ros inc i 1930 
vydáním  M ezinárodn ího  s igná ln ího  kódu.

Pravou v la jkovou s igna lizací rozum ím e 
předávání s igná lů  vyvěšením vla jek, které 
m ají význam uvedený v M ezinárodním  
signá ln ím  kódu. Soupravu signá ln ích  v la
jek tvoří 26 vla jek abecedy, 10 vla jek  
číslic, 3 v la jky za s tu pu jíc í a jeden  s ig n á ln í 
praporec. S igná ln í praporec vyvěšuje loď  
na m oři jako  p rvní v la jku , čím ž jin é  lodi

Grafické značeni jednotlivých barev; kožešiny jsou uvedeny pro úplnost, neboť se mohou 
vyskytovat na historických vlajkách
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oznamuje, že bude signa lizovat. Volaná 
loď, je -li p řipravena p řijm o u t s ignalizaci, 
vyvěsí také signá ln í praporec, a tím  začíná 
v la jková signalizace. V la jky č ís lic  a první, 
d ruhá a tře tí v la jka zastupu jíc í mají tvar 
praporce. Tvar a rozm ěry v la jek mají 
vyhovovat předepsanému standardu. 
V la jky abecední jsou obdélníkové s vý jim 
kou vla jek písmene A a B, které jsou 
obdélníkové s výsekem.

Každá v la jka  má m im o to sam ostatný 
naléhavý význam, který je třeba znát zpa
m ěti (v následující tabu lce  je  u každé 
vla jky vyznačen). Tak např. v la jka  P 
(v nám ořn ické  m luvě se jí  říká m odrý 
Petr), vyvěšená zpravid la  na předním  s to 
žáru v přístavu znamená, že všechny 
osoby patříc í k lod i se mají okam žitě  v rá tit 
na palubu, neboť loď  se chystá vyp lou t na 
moře.

VYZNÁM JEONOTLIVÝCH VLAJEK ABECEOY

A -  provádím zkušební jízdu 
B -  nakládám nebo vykládám výbušniny 
C -  ano (klad)
D -  nepřibližujte se, manévruji s potížemi 
E -  měním kurs vpravo 
F -  mám havárii, spojte se se mnou 
G -  potřebuji lodivoda 
H -  mám lodivoda na palubě 
I -  měním kurs vlevo 

J -  chci podat zprávu semaforem 
K -  zastavte ihned svou loď 
L -  zastavte, chci vám sdělit něco důležitého 
M -  mám na palubě lékaře 
N -  ne (zápor)
O -  muž přes palubu
P -  v přístavu -  všichni na palubu, loď 

vyplouvá
na m oří-vaše  světla nesviti, svítí špatně 

Q -  má loď je zdravá, žádám o styk se břehem 
R -  plavební dráha je mimo mou loď, můžete 

plout mimo mně
S -  mé stroje pracují plnou silou vzad 
T -  nepřejíždějte před mou příď 
U -  jste v nebezpečí
V -  žádám lékařskou pomoc 
W -  žádám o pomoc
X -  zastavte provádění svých úmyslů, vyčkejte 

mých signálů
Y -  vezu poštu
Z -  používá se při voláni pobřežních stanic

Jsou -li vyvěšeny dvě nebo tř i vlajky, 
znam ená to  nějakou zprávu, in fo rm aci 
nebo otázku. Těchto  kom binací je  něko lik  
tis íc a jsou  shrom ážděny v knize kódů, 
kterou má každá nám ořní loď  na palubě. 
Jsou-li vyvěšeny čtyři v la jky, znam ená to 
vo lací znak lodi (československým  ná
m ořním  lodím  byla p řidě lena skup ina 
OLG; např. v la jkovýs igná l LIDIC jeO LG C, 
KLADNA OLGH). Tento signál vyvěšuje 
loď  p lu jíc í v te rito riá ln ích  vodách kvůli 
id en tifikac i. Podle znaku lze v kn ize kódů 
z jis tit, o jakou  loď  jde, kdo je  je jím  m ajite 
lem a pod jakou v la jkou pluje. Č tyři v la jky 
znam enají také zem ěpisné názvy. Když 
třeba p řip louva jíc í loď  po třebu je  z jis tit, 
k jakém u ostrovu nebo zemi plu je, vyvěsí 
otázku, kde se nalézá, a tázaná loď  jí  
s igna lizu je  název.

Jednotlivé  depeše signa lizované po 
sobě se oddě lu jí pom ocí první, druhé 
nebo tře tí zastupu jíc í vla jky. Při začátku 
s igna lizace vyvěsí loď  nejprve svůj vo lací 
kód, aby volaná loď  věděla, s kým mluví. 
Volací řečí je převážně ang lič tina .

S igná ln í v la jk y  jsou v pěti ve likostech 
udaných norm ou. Nejmenší (4,5) se po 
užívají u malých říčních lodí, ve likost 
s třední (3) na ve lkých říčních a menších 
nám ořních a velké (1 ,2 ) u ve lkých nám oř
ních lodí. Ve likost 2 se používá v přístavu 
nebo p ři s igna lizac i na m alou vzdálenost, 
ve likost 1 na širém  m oři na větší vzdále
nost.

(Pokračování)
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K zaujímavej 
kolizi! došlo 
v rozjíždke 
v kategorii C1/24 
již v druhej 
zákrute 
po štarte

V. majstrovstvá 
pre dráhové 

modely
sa konali 5. a 6. 10. 74 v Trenčíne, kde ich při 
příležitosti 30. výročia SNP usporiadal AMC 
MA TRA pri ZK ROH TOS Trenčín.

Majstrovského závodu sa zúčastnili najlepšf 
automodelári z troch klubovna Slovensku, ktorí 
do dvanástich kategórií přihlásili výše stovky 
modelov. Pre zvyšenie športovej úrovně boli 
modely preberané novým spåsobom, ktorý 
schválil odbor automodelárov.

Majstrovstvá prebehli k spokojnosti všet- 
kých, okrem postihnutých novým systémom 
prejímky. Dařilo sa domácím pretekárom, ktori 
získali šiesť zlatých. šiesť strieborných a osem 
bronzových medaili. Najúspešnejším preteká
rom bol Pavel Hanze! z Nového Mesta η. V., 
ktorý vyhrál tri tituly majstra SSR, aj ked to boli 
jeho druhé majstrovstvá. Na tejtosúťaži bolo aj

SSR

nominované družstvo SSR na majstrovstvá 
ČSSR; Trenčín budú reprezentovat' J. Kulich, L. 
Řehák a L  Kučera.

VÝSLEDKY: A1/32:1. P. Hanzel, Nové Město n. 
V.; 2. M. Bulík, Trenčín; 3. L. Hanulík, Košice -  
A1/24: 1. J. Kulich, Trenčín; 2. K. Ostertag st„ 
Bratislava; 3. L. Řehák, Trenčín -  A2/32: L. 
Hanulík; 2. K. Ostertag mí., Bratislava; 3. P. 
Ďurčar, Košice -  A2/24: 1. P. Hanzel; 2. K. 
Ostertag; 3. L, Kučera, Trenčín -  A3/32: 1. J. 
Hudý,Trenčín;2. L.Rehák;3. V.Hudý,Trenčín 
-  A3/24: 1. K. Ostertag ml.; 2. M. Eliáš, Tren
čín; 3. J. Vendrák, Košice-A4/24:1. L. Řehák; 
2. K. Ostertag st.; 3. M. Bulík,Trenčín-B:1. P. 
Hanzel; 2. M. Eliáš; 3. VI. Okáli, Bratislava -  
C1/32: 1. L. Řehák; 2. K. Ostertag ml.; 3. I. 
Skalský, Košice -  C1/24: 1. J. Kulich; 2. L. 
Kučera: 3. K. Ostertag s t.-C 2 /3 2 :1. K. Oster
tag ml.; 2. P. Tomečko, Košice; 3. J. Kulich — 
02/24:1. M. Bulík; 2. VI. Okáli; 3. L. Kučera.

L. Řehák

Bezpečnost
především

Rychlost upoutaných m odelů au tom o
b ilů  se neustále zvyšuje; ve třídě  10 cm 3 
byla již  p řekročena hran ice 280 km /h! 
O ptim áln í p rům ěr pou tač i s truny 1,5 mm 
ještě bezpečně vyhoví do rychlosti 
285 km /h . Největší nebezpečí je  z lom ení 
v závěsném oku, které je  ohýbáno za 
studená. Proto m ezinárodní organizace 
FEMA rozhod la  použít na ME 7 4  v Lyonu 
oka v 'ú p ra vě  podle p řipo jeného náčrtu. 
Přesto se však uvažuje (jestliže rych lost 
v roce 1975 p řekročí 285 km /h) používat 
s truny o 0  1,6 mm. (Štr)

NOVOU AUTODRÁHU vybudovali za pomoci 
místních podniků modeláři v České Lípě. Je 
umístěna v moderním interiéru v budově OV 
Svazarmu v Berkově ulici. Slavnostnímu otev
ření dne 23. září 1974 byli přítomni také 
představitelé politických a hospodářských In
stitucí.

AUTOMOBILYo--------- o

Mistrovství ČSSR rýchlostných automodelárov
V Ústrednom dome pionierov a mládeže K. 

Gottwalda v Bratislavě sa konali od 6, do 8. 9. 
majstrovstvá ČSSR rýchlostných modelov auto- 
mobilov, tentokrát ako I. ročník Memoriálu 
Petra Križana s medzinárodnou účasťou. Maj
strovstvá zahájil zaslúžilý majster športu a ta- 
jomnik KMoS J. Gábriš, na zahájení bol přítom
ný aj předseda MO Zvazarmu pplk. Markovič. 
Pri dvojdennom zápolení boli dosiahnuté

VÝSLEDKY

Kategorie IV(vrtulové, do 2.5 cm3): L. Špringel, 
Istebné 151 km/h; kategorie V-1 (do 1,5 cm3):

G. Bogdanov, BLR 173,7 km/h; kalegórie V-2 
(do2,5 cm3): 1. J. Kind st., Velká Bíteš210 km/ 
h; 2. S. Kříž ml., Praha 206,4 km/h; 3. L. Si- 
meonov, BLR 195,6 km/h; 4. J. Kind ml., Velká 
Biteš 191,6 km/h; 5. T. Landl, Bratislava 
91,8 km/h; kategorie V-3 (do 5 cm3): 1. S. Kříž 
st., Praha 225,2 km/h; 2. S. Tendžerkov, Sofia 
168,6 km/h; 3. D. Križan, Bratislava 161,1 km/ 
h; 4. M. Ráček, Bratislava 158.4 km/h; 5. L. 
Mihál, Bratislava 126,1 km/h; kategorie V-4 (do 
10 cm3): 1. J. Gáll, Istebné 227,8 km/h; 2. A. 
Zachariev, Sofia 223 km/h; 3. L. Gáll. Istebné 
181,2 km/h; 4. K. Horák, Bratislava 180,3 km/h.

-žan-

Η···ΜΜ··ΜΜ··ΜΜΜΜΗΜ····Μ·Ν·ΜΜΜΜ·ΜΜ

T an k  z papíru
V předcházejících sešitech jsme otiskli již  

několik fotografií maket letadel, které z kreslicí 
čtvrtky zhotovuje náš čtenář Otto STEJSKAL 
zLinhartic. Tentokrát se poněkud ..zpronevěřil" 
své původní profesi a podle plánku, který jsme 
otiskli v Modeláři 5/1971, si postavil maketu 
tanku T-54. K doplnění plánku mu posloužily 
fotografie z časopisu Zápisník. O modelu nám 
napsal:

Maketa T-54 je dlouhá 243 mm, .široká 
148 mm (jen korba), má otáčivou dělovou věž, 
ve které je nábojová komora se závěrem, sedač
ka prověj, tanku astřelce, radiostanice a držáky 
nábojů. Řidičovo pracoviště má pedály, řadicí 
a řídící páky, radiostanici a samozřejmě sedač
ku. Vše je vidět po odsunutí příklopu. Protile- 
tadlový kulomet je otočný a sklopný. V bednách

po obou stranách korby je lano s oky (tady se 
osvědčil EPOXY 1200, oka lana vydrží tažení 
tanku). Celý model je zhotoven z kreslicí čtvrtky 
a zpevněn podlepením. Dělová věž je kašírová
na z deseti vrstev jemného papíru; vznikla tak 
pevná skořepina vyztužená ještě podlepením. 
Tank má barvu khaki, kláda je v barvě dřeva bez 
kůry. Povrchová úprava je provedena vodovými 
barvami, temperami a acetonovým lakem.
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F E R R A R I  
Ο 312 P B

Hlavnou ú lohou nových p rav id ie l pre 
pro to typy, ktoré vs túp ili v p la tnost'od  1.1. 
1972, bo lo  zníženie zdvihového objemu 
m otorov v skup ine B5 na h ran icu 3000 
cm·1. Toto  rozhodnutie  FIA bo lo  oznám e
né už v roku 1970, takže firm y, ktorých sa 
táto zm ěna dotýkala, mali dosta tok času 
na zvážen iesvo jich  dalších krokov: POR
SCHE sa rozhodo l odísť zo závodných 
dráh. FERRARI zastavuje vývoj vozu 
512 S a navrhuje nový tro jlitro vý  p ro to typ  
312 P, pre ktorý bol u pravený m oto r z F1. 
V roku 1971, na 1000 km Argentiny, 
Ferrari představuje dva nové tro jlitro vé  
pro to typy. V tom to  závode sa jeden z nich 
rozb il a nebol už viac opravený. Druhý 
slúžil aj naďalej ako vývojové labo ra to 
rium  a zbieral poznatky na ve lkú  ofenzívu 
v roku 1972. Koncom  sezóny 1971 bol 
postavený nový m odel 312 PB s využitím  
získaných skúseností a hned v prvých

pretekoch (9 hodin Kyalami) vyhrává. 
Ferrari povzbudený úspechom  stavia pre 
sezónu 1972 ďatších šest’ vozov 312 PB. 
Manažer Peter Schetti ich rozdě lil do 
dvoch tro jíc  a nasadzuje ich do všetkých 
pretekov okrem  24 hod in  Le Mans a Fer
rari všetky vyhrává. T ro jice  vozov jazd ili 
s triedavo tak, aby ani jeden nemusel 
štartovať vo dvoch po sebe nasledujúcich 
závodoch. V sezóne 1973 sa Ferrarim u 
nepodařilo  zopakovat' ko lo toč víťazstiev, 
no i tak bolí jeho vozy úspěšné. V te jto  
sezóne jazd ilo  pat m odelov 0888, 0890. 
0892, 0894, 0896. Nakreslený Ferrari 312 
PB 0890 štartoval v Rakúsku a v USA 
s posádkou M erzario-Pace.

Techn ické  úda je

Ferrari 312 PB patří do skup iny B5. Jeho 
konštruk té rom  je  M auro Forgh ieri.

Podvozok  tvo ří trúbkový rám s p rin ito - 
vanými h lin íkovým i p lechm i, vytvárajúc 
tak po loškrup inovú  konštrukc iu . M otor je 
upevněný v pom ocnom  trúbkovom  ráme.

Karoséria  je  dvo jd ie lna  zo sklených 
lam inátov. Predná časť je  připevněná 
v o točných čapoch na úrovni prednej 
nápravy. Zadná časť karosérie m áce lkom  
tri varianty -  krátku, d lhú a stredne d lhú. 
Je plné výk lopná kvoli fahkém u přístupu 
k m otoru.

V priestore  posádky sú tesne pri sebe 
dve sedačky, jedna anatom ická, druhá len 
jednoduchá  -  plátěná. Jazdec má malý

vo lan t po tiahnu tý  kožou, v střede zorné
ho pol'a je um iestnený o táčkom ěr, vlavo 
od otáčkom era je  združený přís tro j na 
m eranie zásoby paliva a tlaku  oleja. 
V střede je  malá p řís tro jová doska obsa- 
hu júca  spínač spúšťača, vypínač pa livo 
vého čerpadla, k fúč ikzapa lovan ia , spínač 
d ia fkových svetiel a svetelnej húkačky. 
Nad p řístro jovou doskou je  um iestnený 
am pérm eter. R ýchlostná páka je  na prá 
vej straně. Na podlahe, medzi sedačkam i, 
je  páčka na otváranie rezervy paliva.

M o to r  je  p lochý dvanásťválec s p ro ti- 
fah lým i válcami ch ladený vodou (uprave
ný z fo rm u le  1) zdvihového objem u 2993 
cm-', v /tan ie (zdv ih  78,5/51,5 mm, najváčší 
výkon 465 k pri 10 800 o t/m in , stupeň 
kom presie  11.5, rozvod 4 x  OHC. C h lad i
če vody sú po bokoch zadnej časti ka ro 
série. vzduch je k nim  privádzaný otvorm i 
vo dverách. Nepriame vstrekovanie paliva 
zn. Lucas, sviečky zn. C ham pion. Sto- 
dvadsať litrová bezpečnostná nádrž je na 
l'avej straně, má vefký bajonetový uzávěr 
so sam očinným  istením  zn. Avery-Hardol. 
P ln iac i o tvo r na právej straně je  s nádržou 
spo jený hadicou ve lkého  priem eru a má 
tiež ba jonetový uzávěr.

Páťstupňová převodovka  zn. Ferrari 
s mazaním so suchou vaňou. Olejový 
ch lad ič  je vzadu nad spo jkou , na íavej 
straně karosérie je ole joznak.

Nezávislé zavesenie všetkých kolies je 
obvykle j konštrukc ie ; odpružen ie  v inu tý 
mi pružinam i so súose vedeným i t lm ič i , 
zn. Koni. Kolesá  odlievané z lahkej z lia ti- 
ny sú uchytené centrá lnou m aticou s po- 
istným  kolíkom . Majů rozměry vpředu 13 
x  10". vzadu 15 x  15,5” . Pneum atiky zn. 
Goodyear. Brzdy sú kotúčové, hyd rau lic 
ké, um iestnené vo vnú tri kolies, zn. G ir
ling. Brzdové ob ložen iezn . Ferodo.

Hřebenové riaden ie  je  um iestnené za 
prednou nápravou.

Rozm ěry: rozvor 2340 mm, rozchod 
vpředu 1450 mm, vzadu 1485 mm, hm ot
nost’ 655 -  670 kg.

Poznámka: Pom ocné lapače vzduchu 
na bokoch karosérie a rebrovité  otvory 
v predných b la tn íkoch  mali len n iektoré 
vozy. Preto nie sú kreslené na plániku.

Spracovali V. JANIGA a J. BROŽ

ODRUŠENÍ
netradičním způsobem

Zajím avou zm ínku  týka jíc í se m ode lo 
vých že lezn ic  a au todrah  jsm e  našli v za 
h ra n ičn í literatuře. Svědčí o tom, že v sou 
časné době, kdy v éteru nastává ,,zm atek' 
různých km itočtů , které se navzájem  ruší. 
je  p rob lem atika  od rušen í ..h raček '' (jak 
ten to  p rob lém  nazývají odborn íc i) velice  
aktuální.

O odrušení m odelových ko le jišť se již  
v odborné  lite ra tu ře  psalo, avšak zatím 
ne jvtipnější řešení navrh li a také pa ten to 
vali techn ic i západóném ecké firm y 
Siemens.

Podle p latných předpisů se v NSR 
hodnotí stupeň odrušení tak. že se změří 
rušivé napětí, které se induktivn ím  anebo 
kapacitním  způsobem  dostává do sítě 
a které v rozsahu km itoč tu  od 150 kHz do 
30 MHz nesmí p řestoup it 1.10.iV. Pro 
rozsahy, km itoč tů  od 30 do 300 MHz se 
měří naopak rušivé e lektrické  pole, které 
ve vzdálenosti 10 metrů od zdro je  (kolej) 
nesmi p řestoup it hodnotu  100 ,uV/m  
Tyto podm ínky se musí bezpodm ínečně 
dodržet, aby provoz m odelových železnic

(a také m odelových autodrah -  pozn. 
zpracovatele) nerušil rozhlasové a te le 
vizní pořady.

V celém přenosovém  řetězci je  něko lik 
míst, které jsou in tenzivním i zd ro ji rušeni. 
Rušení, a to  v š irokém  km itočtovém  spek
tru, vzniká p rakticky tam, kde dochází 
k časově změně proudu. Tedy na místech, 
která sama o sobě m ají sklon k jiskření, tj. 
hlavně na ko lek to ru  e lek trom otoru  a na 
kon taktn ím  spo ji mezi sběračem a ko le j
n ic í ať jde o m odelovou železnici či 
autodráhu.

E lektrom otory m odelů jsou většinou 
odrušeny již  přím o výrobcem . Používá se 
dvo jice  indukčností (asi 2 až 3 ,αΗ), které 
jsou zapojeny v sérii s napájecím  p řívod 
ním vodičem  e lek trom otoru  a paralelně 
zapojený kondenzá to r o kapacitě oko lo  
50 nF. Provozní napětí e lek trom otorů  je 
obyče jně nízké a geom etrické rozměry 
kapacity p ro to  -  díky tenkém u d ie lek triku  

jsou únosně malé.

(Pokraču je  na str. 30) ^  ^

MODELÁŘ ■ 1/1975 29



Přestavby trakčních vozidel 
DR a DB na vozidla ČSD (HO)
Josef PINČ

Nový m ajite l základní soupravy m odelové železnice ve ve likos
ti HO bývá zprvu spokojen, ale p o z d ě ji-s ta n e -li se mu železniční 
m odelářství koníčkem  -  začne se ohlížet po trakčn ích  vozidlech 
a vagónech, které by nebyly c izího typu. Po takových, které viděl 
nebo vidí v každodenním  provozu na ČSD. A právě novopečené
mu m o d e I á ř i nastává problém , co vlastně m odelovat.

V našich podm ínkách má zhruba ty to  m ožnosti:
1) M odelovat že lezn ice c iz í -  převážně něm eckého typu.
2) Hledat kom prom is, tzn. z m odelů prodávaných v obchodech 
vybírat takové, které se vyskytu jí alespoň v provozu ČSD.
3) Pokusit se o přestavbu m ode lů  vyráběných v provozní verzi 
DR, DB a jiných  že lezn ičních spo lečností na typy vozidel, které 
jsou v provozu ČSD.

Zpočátku to tiž  jen m álokdo  ze začínajících má dostatek 
m ožnosti a zkušeností k tom u. aby dokázal sám postavit podle 
typového výkresu vyh lédnuté  či ob líbené vozid lo  a u trakčn ího  
vozid la  navíc ještě vyřešit sestavení převodu a m otoru . Novému 
adeptovi vyvstávají hned na počá tku  jeho m odelářské d ráhy ještě 
další problém y:
1) Jak a z čeho udělat převody.
2) Jaký typ  m otoru  použít.
3) Jakým způsobem  zvládnout soustružn ické  práce.

Cílem následujícího pojednání není zodpovědět všechny 
zm íněné problém y: zejm éna soustružn ické  práce jsou a budou 
dále záviset výlučně na m ožnostech jedno tlivce . A u to r č lánku 
chce. na základě vlastních zkušeností, uvést něko lik  příkladů 
z přestaveb trakčních vozidel V č lánku jsou uvedeny jednak 
m odely trakčn ích  vozidel vyráběné v N DR '), jednak i výrobky 
některých jiných  firem , s ohledem  na to, že m odeláři mají různé 
m ožnosti k obohaceni svého depa o zajímavá vozidla.

Přestavba vagónu
není pro  čs. m odeláře tak naléhavým problém em  jako  přestavba 
trakčn ích  vozidel, p ro tože během něko lika  m inulých let bylo na 
našem trhu  něko lik  typů osobních i nákladních vozů od výrobců 
z NDR (Schicht. Piko, Dietzel, Ehlcke, Herr) s orig iná ln ím  
popisem  ČSD, Tak firm a S ch ich t dodala na náš trh m odely 
osobních vozů řad Aa, ABa, Ba, WR, WLAB, Bac. Od firm y Piko to 
zase byly nákladní vozy řad Vtu, Vtr, Ra. La.

Další vozy uvedení výrobci sice dodávají pouze v provedení 
své dom ovské železniční správy, ale je jich  skutečné předlohy 
jsou v provozu u ČSD a m odely lze tedy u nás ,,zdom ácn it“  jen 
úpravou popisu. Jsou to  například:

Firma Č. katalogu Vůz

HRUŠKA 399/845 4nápr. osobni -  u ČSD jako řada Cai-3 
-jezdily  po roce 1945 na Chomutovsku

HERR 536/820 2nápr. služební -  u ČSD jako ř. Dd-7
536/2199 2nápr osobni u ČSD jako ř. Bim-5
536/821 2nápr. osobní u ČSD jako ř. Be-3 

(v zeleném provedení)
536/938 vínové červený -  slonová kost -  u ČSO 

2nápr. osobni -  u ČSD 
jako ř. Bim-5

536/1064 celý vínově červený
EHLCKE 02/676 4nápr. plošinový -  u ČSD jako ř. Pae-3

02/802 2nápr. plošinový s budkou -  u ČSD 
jako ř. Pd-3

‘ ) Pro jednoznačné porozuměni jsou výrobci uváděni ještě pod starými 
názvy. Nové názvy těchto firem (po znárodněni), najdete souhrnné 
v Modeláři č 4/74.

◄ ◄
Obyčejné se napájecí ko le jn ice  nebo 

přím o výstup trakčn ího  zdro je  přem osťu
je další kapacitou řádové asi 1 / j.F. čímž 
se nejen zlepšuje filtrace  usměrňovače, 
ale zamezuje se vn ik  rušivých napětí do 
sítě. I ten to  způsob odrušení je znám, 
odzkoušen a používán.

NOVINKOU je  takzvaná ..odrušená k o 
le /". je jíž konstrukce  se snaží vy loučit 
právě složku rušení, která se jako  rušivé 
e lektrické  pole šíří prostorem . Kole jn ice  
sama představuje vlastně indukčnost, 
podle vzdálenosti ko le jn ic  lze uvažovat 
o tom , že obě ko le jn ice  tvo ří vlastně 
kapacitu  a tak v konečné úvaze dochází
me k laděném u obvodu. P rinc ip  od rušen i 
pod le  nového pa ten tu  spočívá v tom. že 
na dostatečné m nožství míst, p lynu le  
a p ravide lně  po celé trati, se um ístí p ří
davné kapacity, které  vlastně z d ro j rušení 
nejen omezí, ale km itoč tově  ..p ře lož í" do  
nižších, m éně nebezpečných pásem. Zají
mavý je  však nápad, jak ty to  kapacity 
realizovat. A v tom  je celý techn ický  v tip

K P

OBR I. Řez odrušovaci koleji;
K kovové kolejnice
V kovové, vodivé, vzájemné izolované pražce
D dielektrikum izolující pražce a tvořící kon- 

denzátor (spolu s ť)
P kolejnicové těleso z Izolačního materiálu - 

plastické hmoty

OBR. 2, Rušivé napětí v mlkrovoltech:
křivka 1 : neodrušeně zařízeni, měřeno na 

sítovém přívodu
křivka 2 : odrušené zařízeni, měřeno na síto

vém přívodu
křivka 3 : neodrušeně zařízeni, měřeno na 

sekundární straně transformátoru
křivka 4: odrušené zařízeni, měřeno na sekun

dární straně transformátoru

křivka N . normou povolené hodnoty rušivého 
napětí

Us μν

MHz30



SCHICHT 426/111 4nápr. služební, starší typ -  u 
ČSD jako ř. Da-6

426/873 4nápr. jídelní, starší typ -  u ČSD 
jako ř. WR

PIKO 426/674 4nápr. poštovní, starší typ -  u ČSD 
jako ř. Fa-9

5/312-01 2nápr. osobní, starší typ -  u ČSD 
jako ř Bi-4

5/129-01 2nápr. oplenový u ČSD jako_ř. 0-9
5/321-01 2nápr osobni, starší typ. -  u ČSD
5/315-01 jako ř. Gio-3
5/143-01 2nápr. služební pro nákladní vlaky 

u ČSD jako ř. D-8
5/145-01 2napr pro dopravu H:SOj (kyseliny 

sirové) v kameninových nádobách -  
u ČSD jako ř. Rj-5

DIETZEL 5260-452-13 2nápr nízkosténný - u ČSD jako ř. Np-3
TRIX 53 3450 00 2nápr nákladní vUZ „SCHWERIN" - 

u ČSD jako ř. Vu-4

Existují ještě další modely, které jen zm ěnou v lastn ické značky 
dráhy se stanou vozy ČSD a budou plně vyhovovat provozu na 
.našem ko le jišti.

V m odelovém  parku nákladních vozů je  krom ě toho  možné 
používat tém ěř všechny typy vyráběné jak v NDR. tak i jinde 
v původní c izí verzi. M ezinárodní nákladní že lezniční doprava je 
to tiž  dnes tak rozm anitá, že v provozu ČSD se čas od času objeví 
vagóny tém ěř všech evropských železničních správ, takže i na 
m odelovém  ko le jiš ti vyzní zcela věrohodně.

Přestavba trakčních vozidel
je pro m noho čs. m odelářů naléhavou záležitostí zejm éna proto, 
že prům ysl m odelové železnice z NDR, který v rám ci RVHP 
bezesporu byl a je m onopo lis tou , zůstal hodné dlužen m utacím  
trakčních vozidel pro provoz u ČSD.

V TABULCE 1 uvedeme nejprve přehled trakčn ích  vozidel, 
která byla - krom ě posledních dvou -  dodávána přím o z výroby 
s popisem  ČSD do našich obchodů.

Tabulka 1

Označeni Výrobce/č. kat Trakční vozidlo vyráběno 
trakčního í v jiné variantě
vozidla ČSD

365.428 
427.0500 
T 679.1122 
T 212.001

T 211 1001

GOTZOLD/EM 11 
PIKO/5/6302 
GÚTZOLD/EM 21 
GOTZOLD/EM 15

GOTZOLD/EM 15

BR 64
BR 55, francouzské, belgické 
V 120
Původní prototyp byl v barvě 
khaki, v katalogu je uváděn 
jako BN 150 bez popisu ČSD 
Pouze v barvě modré, nové 
nabarveni původního prototypu 
T 212.001. Takto nabarvený 
byl na ČSD přečíslován na řadu 
T 211.1001, v katalogu uváděn 
jako BN 150 bez popisu ČSD

V TABULCE 2 jsou uvedeny modely, které byly vyrobeny ve 
verzi DR, DB, OBB či jiné  a lze je bez velkých úprav přeznačit na 
některou řadu trakčn ích  vozidel ČSD.

Tabulka 2

Označeni Výrobce/č. kat Trakční vozidlo vyráběno 
trakčního i v jiné variantě
vozidla ČSD - poznámka

U 37.0 LILIPUT/704, 705

U 58.0 ZEUKE&
WEGWERTH
545/926

200.0 FLEISCH-
MANN/4000

312.801 ROWA/1041
335.1500 HRUSKA/399/533
377.05 LILI PUT/102
415.0 TRIX/53 2212 00
455.2 MARKLIN/

HAMO/8396
536.05 ROWA/1001
555.0 G0TZOLD/O8/

G 12

555.1 PIKO/05/1801 a

E 499.0 KLEINBAHN
T 334.0' TRIX/2461

M 140.3 PIKO/5/6100

M 297.0 PIKO/190/G 14/5

U 43 - úzkorozchodná tendrovka 
HOe na rozchod 9 mm. jezdila 
např. na trati Obrataň -  
Jindř. Hradec -  Nová Bystřice, 
rozchod 760 mm
BR 99 -  úzkorozchodná tendrovka 
HOm na rozchod 12 mm; jezdila 
na tratích Tiemešná ve 
Slezsku -  Osoblaha a Frýdlant 
v Čechách -  Heřmanice. rozchod 
750 mm: správný modelový 
rozchod by měl být 9 mm 
„SCHWARZE ANNA"

BR 897°
BR 91
BR 38’° '<0 
BR 96s 
BR 86

BR 58’0-2'
BR 42 -  od BR 52, která je 
správné ČSD ř. 555.0, se liší 
prohozením písečniku a parojemu 
na kotli, dále pak partií 
trémy nad předním běhounem.
Tyto změny však nejsou pro 
celkový vzhled natolik 
podstatné, abychom nemohli 
tuto řadu přeznačit pro běžný 
provoz na ČSD ř. 555.0 
BR 50 -  nutno upravit upevněni 
předního běhounu na otáčivý 
a nasadit na kola okolky 
Dodávána přímo ve verzi ČSD 
V 36 -  jde o první obsazeni 
ČSD řady T 334,0, která byla v provozu 
několik let po roce 1SI45 
VT 135 -  dodáván jako vínově 
červený -  slonová kost; na 
Lipském veletrhu 73 vystavován 
již jako vínově červený 
ve verzi ČSD; jezdil po roce 
1945 na Českém severu 
VT 137 -  dvoudílná souprava 
vínově červená -  slonová kost; 
tyto soupravy jezdily po roce 
1945 jako rychlíky na tratí 
Praha -  Ostrava s názvem 
„Ostravan"

(Pokračováni)

Es

MHz
OBR. 3. Rušivé elektrické pole v mikrovoltech 
na metr;
křivka 1: neodrušené zařize.ni 
křivka 2 : zařízeni odrušené klasickým způso

bem (dvojice tlumivek a paralelní 
kondenzátor u elektromotoru, pa

ralelní kondenzátor na napájecí ko
lejnici)

křivka 3 : odrušené zařízení jako v případě 2, 
navíc použité odrušovací kolejnice 
podle patentu

křivka N ; normou povolené rušivé elektrické 
pole

popisovaného netrad ičn ího  způsobu od 
rušení.

Řez takovou to  odrušovací ko le jí je  na 
OBRÁZKU 1. M odelová kolej má pražce. 
Techn icky je  možné zho tov it pražce 
z kovu, vzájemně je  od sebe izolovat 
a v ložit mezi ně d ie lektrikum , které sou
časné oba díly pražce mezi sebou izoluje 
a navíc -  podle ve likosti perm itiv ity  d ie 
lektrika, tzv, d ie lek trické  konstatny m ate
riá lu - příslušně zvyšuje kapacitu. Vtipné 
a techn icky nenáročné řešení má da leko 
sáhlé výsledky. Na grafech, které ukazují 
rušivé napětí a rušivé pole před a po 
použití odrušovacích koleji, je  to  zřetelně 
a jednoznačně vidět_(OBRÁZEK 2 a 3).

PRAKTICKÉ POUČENÍ pro naše m ode
láře, hlavně v k lubech s rozsáhlým i ko le 

jiš ti a autodráham i, může být tedy takové: 
Přímo na kole je v jis tých vzdálenostech 
(čím blíže, tím je účinek výraznější) připá- 
jíme kondenzátory o pom ěrně malé kapa
citě (něko lik  desítek p ikofaradů). Větší 
kapacity mají stejný účinek, jako je jich  
bližší a hustější použití.

Potěší nás, když sdělíte  redakci své 
zkušenosti z té to prob lem atiky a případné 
poznatky získané na základě toho to  č lán 
ku. Připo jené grafy uveřejněné firm ou 
Siemens jsou přím o varu jící a dokazují 
nepřím o to, co js‘me -  aspoň většinou -  
dosud nevěděli: O drušeni e lektrom otoru  
pasivním tro jč lenným  filtrem  sice trochu 
pomůže, avšak -  podívejte  se ještě jednou 
na graf a uvažujte, jaké ..potěšení" půso
bíte svým sousedům  provozem  své m ode
lové železnice či autodráhy. Proto byste 
asi měli považovat ten to  nový poznatek 
nejen za zajímavý, ale za nepostradate lný 
v zájmu dobrých sousedských vztahů.

Ing. Ivan NEPRAŠ

LITERATURA Siemens Bauteile Report 4/74, 
str 93-95

MODELÁŘ 1/1975 31



S p e c iá ln í  m o d e lá ř s k é  p r o d e jn y

MODELÁŘ -  Ž itná 39 Praha 1 
tel. 26 41 02

MODELÁŘ Sokolovská 93. Praha 8 
tel. 618 49

M o d e lá ř s k ý  k o u te k

Vinohradská 20. Praha 2 
tel. 24 43 83

Nabídka na leden 1975

Název zboží Jedn.
množ.

Cena

Vystřihovánky letadel, vícebarevné
BLANÍK, ČMELÁK, ZLÍN ks 2.50
Potahový papír kabelový 
arch 750x1000 mm arch 0.40
bílý kg 94,50

Brusné papíry

zrnitost 80 ks 1,10
zrnitost 100 ks 1,-

Polytechnický plánek
AVIA BH 11 - PONNIER 
volné makety na gumový 
pohon ks 2,-

Obtisky

Čísla velikosti 15. 25. 50 mm 
v barvě černé a červené v sa
dách po 10 kusech 
Písmenavelikosti 15.25.50 mm 
v barvě červené v sadách po

sada 2,80

10 kusech sada 2.80

Vrtule, přijímač, vysílač, plechy, lanka, šrouby
Vrtule soutěžní habrové 
250/120 mm ks 12.-
300/120 mm 
Vrtule bukové

ks 15,-

180/110 mm ks 5.50
260/120 mm 
Vrtule plastik

ks 8.-

200/100 mm ks 8.50
180/100 mm ks 8.-
RC přijímač DELTA ks 455 -
RC vysilač DELTA ks 730,-
RC přijímač MARS MINI 
40,680 MHz ks 400.-
Plech mosazný, 
tl. 0,32 mm kg 30,-
0,2 mm, 500x500 mm ks 32.-
Plech měděný, tl. 0,32 mm, 
500 x 500 mm 
Lanko cinobronzové

ks 62.-

0  0,47 mm. 5 m ks 3.70
0  0,47 mm, 40 m ks 24,-
Šrouby, matice a podložky s po 
vrchovou úpravou, sada po
10 kusech M3x25 ks 4.40

Chemické výrobky
KASEIN -  lepidlo 50 g 
Nitrolak zaponový

ks 2 10

C 1005-250 g ks 5.20
Nitrolak napínací 
C 1106-250 g ks 5.50
Mazání na gumová vlákna · 
lahvička 25 g
Propisovací podložka z hou
ževnatého polystyrénu

ks 2,60

A1-zelená ks 17.50
A1-červená ks 17.50
A2-žlutá ks 10.50
A2—bílá ks 10.50
A3—bílá ks 5.50
Hadička benzinová 
Novoplast 0  3,5/5.5 mm 
Hadička benzínová

kg 35-.-

polotvrdá 0  2/4 mm kg 30,-
Láhev polyetylénová, 500 cm' ks 3,-

Tyče novodurové černé
3 20 mm kg 24.-
3 12 mm kg 25.-

Polytechnické stavebnice
LETOV -  stavebnice polomake- 
ty čs. sportovního letadla na 
gumový pohon
stavebnice celobalsových leta

■ .a 24.-

del na raketové motory S1: 
VÁŽKA. MIG 21. MIG 23, MIG 19,
PIONÝR. UFO, TRIDENT. VIG
GEN. jednotná cena 
MIREK -  sportovní člun na ra

ks 13.-

ketový motor ks 50.·
BEN rybářský kutr ks "  31.-
MLOK -  sportovní člun ks 53.-
TOM - motorová jachta ks 33-

Plastikové stavebnice méřítko 1:72
AVIA 534 - čs. stíhačka, dvou- 
plošnik ks 12.-
MIG 19 - trysková stíhačka 
ŠMOLÍK Š 328 -  pozorováci

ks 12.-

dvouplošník ks 12.-

Stavebnice raket a příslušenství
Odpalovací rampa pro rakety ks 33.-
Raketa JUNIOR ks 26.-
Raketa PIONÝR ks 28.-

Ostatní příslušenství pro modeláře
Kolečko pro modely na gumu -  
plastik 0  18 mm ks 0.70
0  40 mm ks 1.70
Kolo dvojité k vyklápéčce 
Pojistné kroužky na podvozek

ks 0.70

letadla 10/5
Kontaktní zásuvky pro plochou

ks 3.70

baterii 2 ks 3.10
Padáček pro modely raket ks 5.80
Trafokostra z krastenu 
0  18 mm ks 2.40
3 14 mm ks 2.40
Olověná zátěž 50 g sáč 2.-
Podvozkové nohy 3 3: 3.5: 4 mm ks 12.-

až 17.-
Spojka křídla větroně A2 z du- 
ralového plechu (jazyk) ks 5 50
Čep vidlicové koncovky kovo
vý 5 ks sáč 4.20
Páka plovoucího kormidla 
Polytechnický hobliček

sáč. 3.70

uběrák ks 13.-
Polytechnické kladívko 90 g 
Sklotextil YMON E-99-110.

ks 3.50

šíře 120 cm bm 17.-
Sklotextil YPLAST. druh 600. 
délka 0,5: 1: 5 10 m ks 15.50 

až 265.
Palivová nádrž RC obsah 
100 cm' ks 14.-

modelář
měsíčník pro letecké, raketové, automobilové, 
lodní a železniční modelářství. Vydává ÚV Sva- 
zarmu ve vydavatelství MAGNET. 113 66 Praha 
1. Vladislavova 26. tel. 261-551 až 8. Šéfredak
tor Jiří SMOLA, redaktoři Zdeněk LISKÁ a Vla
dimír HADAČ: sekretářka redakce Zuzana 
TOMKOVÁ. Grafická úprava Ivana NAJSEROVÁ 
tevterně) Technické kresby Jaroslav FARA 
(externě) Redakce-120 00 Praha 2, Lublaňská 
57, tel. 295 969. - Vychází měsíčně Cena vý
tisku 3.50 Kčs. pololetní předplatné 21 Kčs - 
Rozšiřuje PNS. v jednotkách ozbrojených sil 
MAGNET - 113 66 Praha 1. Vladislavova 26 
Objednávky přijímá každá pošta i doručovatel 
-  Dohtédaci pošta Praha 07. Inzerci přijímá in
zertní odděleni vydavatelství MAGNET Ob
jednávky do zahraničí přijímá PNS - vývoz 
tisku. Jindřišská 13. 110 00 Praha 1. Tiskne 
Naše vojsko, n. p závod 8 162 00 Praha 6- 
Liboc. Vlastina 710

Toto číslo vyšlo v lednu ·1975 
£ Vydavatelství časopisu MAGNET Praha

PRAHA. Letenská pláň. sobota  2. lis to 
padu R učičky hod in  na le tenském  vodo
jem u  ukazu ji něko lik  m inu t po  čtrnácté  
hodině. Na odpalovacím  kom p lexu  číslo  
dvě v rcho lí p ředs ta rtovn i přípravy. Po
s ledn í kon tro la  zážehového systému a ve
doucí s ta rtu  dává d lo u h o  očekávaný p o 
kyn. Z abouří m otory  a k zachm uřeném u  
neb i stoupá raketa (1). První z něko lika  
desítek, které p řip ra v ili raketoví m odeláři 
p ro  odpoledne

LETÅME
Pr° VÁS

J iž  trad ičně  bylo s tartov iš tě  um ístěno  
v b lízkosti šap itó  c irkusu  Berolina, který  
v Praze hostoval. To však neodrad ilo  
Karla Jeřábka od sta rtu  p ředváděcího  
raketoplánu, k te rý je  odhazován od  nosné  
rakety (2). Poprvé v sedm ileté  h is to rii této  
akc i nepřá lo  počasí. Fouka l studený nára
zový vítr. chvílem i pršelo, zkrátka chybělo  
všechno k  ,,pravé m odelářské p o h o d ě ". 
Nepřízeň počasí však nevadila d ivákům  
(kterých p řiš lo  skoro  dva tisíce), an i m o
delářům.

Poprvé se tu sešli také stavite lé rep lik  
h is to rických  le teckých m odelu. In ic iá to 
rem je jic h  p řeh lídky  b y l M ilan Vydra, který  
sám lé ta l s m odelem  P-38 konstrukce  A 
Podlešáka (3). ..Show " m ělo i m ez iná rod 
n í účast: z NDR p řije lo  osm m odelářů, 
k te ří začína jí s raketovým i modely. Se 
zájm em  přih líže li, d iv ili se a nakonec  
neodo la li a p řisp ě li s vo ji ..troškou  do  
m lýna (4). Po pů ld ru h é  hod ině  b y li již  
všichn i tak zm rzli, že po řada te l vystoupe
n i zakončil. Když se d ivác i rozešli, p řip ra 
v ili J. Nový a P. S tarý ke sta rtu  obrovský  
m odel rakety (5). Je jich  SUPER AMINA 
však zklam ala  a a n i neopustila  rampu.

Na večírku, kterým  akce vyvrcholila, 
hrála trad ičn í jazz kapela S team boat 
Stom pers Pěknou hudbou zpříjem n ila  
trén ink  sedm nácti nadšencům , k te ří ne 
m oh li ani chvíli vydržet bez m ode lů  a p ř i
h lás ili se k soutěži házedel o největším  
rozpě tí 100 mm. Soutěže se zúčastn ili 
i dvě ženy: Marcela Šaffková a Růžena 
M usilová (která dostala  zv láštn í cenu za 
ne jm enši předvedený model). Své sou 
krom é le tectvo p řivez l M ilan Kácha: k ne j
hezčím  z je h o  sbírky p a tří m in im aketa  
LUTON MINOR (6). Cenu za ne jv tipnější 
večerní vystoupení získal J iř í Kalina, který  
ten tokrá t ud ivova l s poko jovou  o rn itop te - 
rou (7). Soutěž m in iházedel vyhrá l J iří 
Táborský, d ip lom  za ne jlepš i vystoupeni 
s h is to rickým  m odelem  dosta l M. Kácha 
Pohár za ne jo rig in á ln ě jš i raketový m odel 
získa l kon s tru kčn í tým ing. N ovotný -  ing. 
Bartoš za o b ř i (přes 1 m ve liký )\lé ta iíc i 
roh lík  (z opravdového těsta a se stab ilizá 
to ry posypaným i pravým  mákem!).

Když se m ode lá ři roz jíždě li domů, u jiš 
ťovali č leny RMK Praha 7 (k te ří to  vše m ěli 
na svědomí), že napřesrok p řije do u  opět. 
Máme se tedy nač tě š it1

Text: V. Hadač 
Foto: O. Šaffek
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SNÍMKY: 
R. Burian, 

J. Cibulka, 
H. Gregor, 

E. Chlubný, 
H. Schmid, 

L. Ugrjumov

►
Rádiem řízené ma

kety zhotovené a pro
vozované členy švýcar
ského leteckomode- 
lářského klubu v Griit- 
-Wetzikon

; Nelétající maketu Nieuport-17 (M 1:24) v barvách Ru
dého letectva z doby VŘSR zhotovil náš sovětský čtenář 
Leonid Ugrjumov

Náš dlouholetý čte
nář p. R. Burian z Frank
furtu η. M. se svým 
propagačním „létají
cím talířem". Křídlo 
o 0 900 mm je z 20mm 
pěnového polystyrenu, stejně i figurka. Rádiem je řízena výškovka,
křidélka (spojená) a připusť motoru o objemu 5 cm3

Američan 
E. Rodemsky 
s pozoruhodným 
.pokojovýnv 
modelem.
Jeho rozpětí 
je 1500 mm, 
hmotnost 3,6 g 
bez gumy, 
svazek ze 2 nití 
Pirelli 4x1 mm, 
nejdelší 
dosažitelný čas 
kolem 45 minut
◄

■^V několika odbornostech patří mezi přední rumun
ské modeláře H. Greger z Brasova. Na snímku je při 
„stobodovém" soutěžním startu se svojí RC maketou 
policejního člunu WS 7

Na mistrovství ČSSR 
pro RC automobily sou
těžil K. I. Mladenov 
z Bulharska s maketou 
vozu MANGUSTA


