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i  Model historického 
letounu Blériot-Kašpar, 
poháněný motorem 
Modela CO,,
P. MikuláštÍKa z Brna 
dosahuje v klidném 
ovzduší letů až 60 s

Na loňském přeboru ČSR 
létal v kategorii S4C 
P. Pazour z RMK Adamov 
s klasickým modelem 
pomérně malých rozměrů, 
vynášeným vzhůru 
velkou nosnou raketou ▼

i  Na V. ročníku soutěže 
historických modelů, 
která proběhla u obce 
Velká Dobrá v září 
minulého roku, létal 
J. Kougl z Kladna 
s modelem Sokol

K TITULNÍMU 
SNÍMKU

Jedním z důvodů stále rostoucí 
obliby modelářství je, že 
organicky spojuje dvě naprosto 
rozdílné činnosti: rukodělnou 
práci u dílenského stolu 
a vlastni létání či ježděni 
s modelem. Poměr času a ener
gie, vynaložené na jednotlivé 
činnosti, záleží na každém 
modeláři. Někdo nachází 
uspokojeni hlavně v létáni, 
jiného více baví stavba. K těm 
druhým patří maketáři všech 
odborností. Jedním z nich je 
Stanislav Kačirek z Prahy, který 
loni představil své skutečně 
mistrovské dílo: RC maketu 
Curtis Jenný. Zatím se potěšte 
aspoň jedním snímkem: další 
zveřejníme spolu s podrob
nějšími informacemi v některém 
z dalších sešitu Modeláře.

▲ P. Munzar z Prahy 4 
detailně propracoval 
nejezdící plastikový 
model Corvette Sting 
Ray v měřítku 1:8 ze 
stavebnice firmy 
Monogram, Na stavbě 
a úpravách tohoto 
modelu strávil 
400 hodin

i  P. Novák z Broumova 
létal v loňském roce 
s RC deltou o rozpětí 
700 mm, poháněnou 
motorem MVVS 1,5. 
Přestože jednopovelo- 
vou RC soupravou je 
ovládána pouze 
směrovka, má model 
překvapivě dobré 
letové vlastnosti



VII. sjezd
Svazu
pro spolupráci 
s armádou
jednal v Praze ve dnech 3. a 4. prosince 
1983. Ve Společenském sále Paláce kultury 
zasedlo 682 delegátů (mezi nimiž bylo 18 
modelářů), zastupujících více než milión 
členů naší branné organizace, aby zhodnoti
lo činnost Svazarmu a vytyčilo úkoly na další 
období.

Jednání se účastnila delegace ÚV KSČ, 
vlády a ÚV Národní fronty ČSSR, vedená 
členem předsednictva ÚV KSČ a předsedou 
federálního shromážděni ČSSR Aloisem In
drou. Jejími členy byli dále ministr národní 
obrany ČSSR armádní generál Martin Dzúr, 
ministr vnitra ČSSR Vratislav Vajnar, místo
předseda ÚV NF Tomáš Trávníček, zástupce 
vedoucího oddělení ÚV KSČ Vladimír Blech- 
ta a ministr spojů ČSSR Vlastimil Chalupa. 
Přítomni byli i další představitelé společen
ských organizací Národní fronty a ozbroje
ných sil.

Vrcholného jednání Svazarmu se účastnila 
také delegace Všesvazové dobrovolné spo
lečnosti pro spolupráci s armádou, letectvem 
a námořnictvem (DOSAAF) v čele s předse
dou ÚV DOSAAF, hrdinou Sovětského svazu, 
admirálem vojenského námořnictva Georgi- 
jem Jegorovem a delegace bratrských orga
nizací z Afghánské demokratické republiky, 
SLR, KLDR, Kuby, Mongolska, NDR, PLR, 
RSR, SFRJ, Sýrie a VSR.

Ze Zprávy ÚV Svazarmu o činnosti od VI. 
celostátního sjezdu a o hlavních úkolech při 
plněni požadavků politiky KSČ, kterou před
nesl předseda ÚV Svazarmu, genpor. Václav 
Horáček, vyjímáme:

Průběh výročních členských schůzí, kon
ferencí a sjezdů plně potvrdil, že od VI. 
celostátního sjezdu jsme vykonali veliký kus 
práce. Postoupili jsme v realizaci branné 
politiky KSČ a lépe plníme úkoly ve prospěch 
CSLA, upevnilo se i postavení Svazu pro 
spolupráci s armádou v Národní frontě.

Období, které dnes hodnotíme, bylo napl
něno činorodou prací členů a funkcionářů 
naší organizace. Jejich zásluhou můžeme 
dnes s hrdostí prohlásit, že všechny základní 
úlohy, uložené nám v závěrech VI. sjezdu, 
byly splněny! Ideje brannosti se i díky naší 
činnosti dostaly do širšího povědomí veřej
nosti. Společně s dalšími partnery v Národní 
frontě, ve spolupráci s národními výbory, 
ČSLA. Lidovými milicemi, územními štáby 
civilní obrany, se nám dařilo rozvíjet brannou 
výchovu ve všech jejích základních obla
stech.

Péče, kterou jsme věnovali rozvoji politic- 
kovýchovné práce, vedla k dalšímu upevnění 
jednoty organizace, k prohloubeni vztahu 
našich členů k politice KSČ. To se projevilo 
především v rostoucí aktivitě při plnění úkolů 
sociálního a ekonomického rozvoje společ

nosti, v jednoznačné podpoře mírové politiky 
Sovětského svazu a dalších socialistických 
zemí, v pevném odhodlání bránit socialistic
kou vlast a celé socialistické společenství. 
Spolu s tím se dále upevnil vztah k ČSLA, 
pochopení jejího poslání i úkolů v rámci 
obranného společenství států Varšavské 
smlouvy. Rozvoj politickovýchovné práce 
napomáhá také upevňování aktivního vztahu 
členů ke Svazarmu a hrdosti na příslušnost 
k branné organizaci.

V příštím období půjde o to, abychom se 
účinněji podíleli na objasňování mírové poli
tiky SSSR, ČSSR i dalších socialistických 
zemí, abychom přispívali k upevňováni spo
lupráce mezi státy, jejich armádami a bran
nými organizacemi. Musíme aktivně napo
máhat v odhalování protimírové a protilidové

politiky imperialismu, zejména amerického. 
Vytrvale objasňovat, že jeho militaristické 
plány jsou zdrojem nebezpečí války ohrožu
jící existenci lidstva a že je nezbytné přijmout 
odpovídající opatření k zajištění bezpečnosti 
a míru. Na tomto základě upevňovat politic
kou bdělost lidí, vést je k přesvědčení, že 
zodpovědný přístup k obraně socialismu je 
vlasteneckou a internacionální povinností 
každého občana.

Důležitou roli v naší organizaci má zájmo
vá branná činnost. Jejím posláním je umož
ňovat nejširší veřejnosti, zejména mládeži, 
aby realizací svých osobních schopností 
a zálib přispívala k plnění úkolů spjatých 
s obranou socialistické vlasti. Dobrým zákla
dem pro realizaci tohoto poslání se staly 
koncepce činnosti jednotlivých odbornosti.
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Zprávu ÚV Svazarmu o č innosti od  VI. 
celostátního sjezdu a o hlavních úko
lech p ř i p lnění požadavků po litiky  KSČ 
přednesl předseda ÚV Svazarřnu gen- 
por. Václav Horáček

Vývoj uplynulých pěti let potvrdil, že 
svazarmovci ve velké většině pochopili po
slání a úkoly zájmové branné činnosti. Zvýšil 
se počet mládeže i dospělých zapojených do 
odborných činností. Potvrzuje se, že zaujetím 
pro věc, pílí a obětavostí lze dosáhnout 
dobrých výsledků ve zvyšování profesionální 
připravenosti, v růstu znalostí a v dovednosti 
našich členů.

Dobré výsledky přináší masově politické 
působení a individuální práce s členy, zejmé
na s mládeží v klubech, kroužcích a zájmo
vých útvarech, kde je úzce spjata s úkoly 
a problémy života v kolektivu i s tradicemi. 
Mnoho užitečného dělají aktivisté, kteří si 
uvědomují poslání naší organizace, zvyšují 
politickou vyspělost svých svěřenců, zvyšují 
jejich rozhled a upevňují vztahy ke kolektivu. 
Musíme vést stále zápas proti přetrvávajícím 
tendencím klubismu, individualismu, nadřa
zování osobních zájmů, technokratismu, po
hodlnosti a apolitičnosti v práci a v životě. 
Formování socialistické morálky v zájmových 
činnostech vyžaduje více dbát na světonázo
rovou výchovu, svědomité plnění občan
ských a pracovních povinností, ukázněnost 
a vůli dát své síly a schopnosti ve prospěch 
kolektivu a společnosti, čestně sportovně 
zápolit a důstojně reprezentovat socialistic
kou vlast.

Rozhodujícím činitelem v rozvoji zájmové 
branné činnosti vždy byla a je angažovaná 
a kvalifikovaná práce branně výchovných 
pracovníků. Jsme jim vděčni za úspěchy, 
kterých jsme od VI. sjezdu dosáhli. Všem 
cvičitelům, trenérům, rozhodčím a organi
zátorům děkujeme za to, že působí osobním 
příkladem zejména na mládež. Oceňujeme 
jejich pomoc branné činnosti pionýrských 
organizací a organizací SSM ve školách, při 
soutěžích organizovaných Revolučním odbo
rovým hnutím, státními a hospodářskými 
orgány. V této souvislosti si zvláště uvědomu
jeme naši povinnost, věnovat jim i v budouc
nu ještě větší péči. Na přední místo vyzvě
dáme stálou pozornost výběru dostatečného 
počtu branně výchovných pracovníků, zvyšo
vání jejich odborných a výchovných schop
ností a jejich zaslouženému společenskému 
oceňování. Chci zde zdůraznit, že funkce 
branně výchovného pracovníka je společen
sky vysoce prospěšné a čestné poslání.

V rozvoji zájmové branné činnosti jsme 
v mezisjezdovém období dosáhli nemalých 
úspěchů. Nebylo by však správné nevidět

i nedostatky a problémy. Spočívají zejména 
ve skutečnosti, že ještě pomalu reagujeme 
na nové technické obory. Málo se nám daří 
rozvíjet elektroniku a radioamatérstvi i vyu
žívání elektroniky v dalších odbornostech.

Další rozvoj zájmové branné činnosti se 
neobejde bez důsledného překonávání těch
to nedostatků. Požadavek vyšší kvality 
a účinnosti vyžaduje důsledné podřizování 
rozvoje zájmové činnosti poslání naší organi
zace, těsnější sepětí s plněním úkolů pro 
ozbrojené síly a ještě aktivnější branné 
výchovné působení na veřejnost. Zájmovou 
brannou činnost bude nutno rovněž více 
orientovat na zabezpečování růstu technic
kých znalostí, dovedností, na vytváření pros
toru k žádoucímu posilování fyzické zdat
nosti.

Většina základních organizací pochopila, 
že úkolem modelářských klubů je podchytit 
zájem mládeže o letectví, motorismus a další 
zájmové činnosti, pěstovat u ní technické 
znalosti, zručnost, vztah a připravenost 
k práci a k obraně socialistické vlasti. Dosáhli 
jsme také v tomto směru řady dobrých 
výsledků. Vzrostl počet modelářů v organiza
cích, prohloubilo se zaměření na technicky 
náročnější disciplíny. Požadujeme však, aby 
základní organizace a jejich modelářské 
kluby dále rozšiřovaly práci s mládeží, aby 
modelářství našlo větší uplatnění i v aeroklu
bech a automotoklubech. V celostátním 
měřítku je nutné zlepšit zejména součinnost 
se Socialistickým svazem mládeže, jeho 
pionýrskou organizací a také se školami.

Priorita masového rozvoje zájmové bran
né činnosti není v rozporu s aktuálním 
požadavkem zvyšovat účinnost výcvikové 
a tréninkové činnosti ve všech odbornostech. 
Musíme se stále snažit, abychom účastníky 
závodů a dalších akcí získávali pro trvalou 
a pravidelnou činnost. Přispívá k tomu široká 
oblast výkonnostního sportu. Dobře však 
víme, že motivace dosahovat nejlepších 
výsledků vede často k zaměňování prostřed
ků za cíl a vytrácí se tu význam prvořadosti 
masového rozvoje odborných činností. Proto 
musíme dbát, aby všechny výkonnostní sou
těže a zejména příprava k nim umožňovaly 
projevit se mladým talentům a přitom po
máhaly zvyšovat účinnost masového půso
bení. Z tohoto hlediska je žádoucí přehodno
tit účelnost a rozsah postupových soutěží 
a posílit soutěžení v základních článcích. 
Nákladné a neúčelné soutěže budeme rušit. 
Zde musí svou úlohu splnit i rady odborností.

Naše organizace se dlouhodobě podílejí 
na polytechnické výchově mládeže. Pomáha
jí při výchově mladých lidí k aktivnímu vztahu 
k produktivní práci, k nové technice, ale 
i k připravenosti k obraně. V duchu požadav
ků 8. zasedání ÚV KSČ jsme si dali úkol náš 
podíl na polytechnické výchově mládeže dále 
zvyšovat. Bude proto správné, aby se touto 
záležitostí trvale zabývaly všechny odbor
nosti, abychom především zkvalitnili výběr 
a přípravu kádrů, zejména těch, které pracují 
s dětmi a mládeží v zájmových technických 
kroužcích. Musíme hledat i další možnosti 
k rozšiřování materiálně technické základny, 
k získávání potřebných metodických a výcvi
kových pomůcek a ještě lépe spolupracovat 
s výrobními podniky.

Díky péči Komunistické strany Českoslo
venska a socialistického státu máme i ve 
Svazarmu příznivé podmínky pro vrcholový 
sport a státní reprezentaci ve vybraných 
disciplínách. Můžeme odpovědné říci, že

v mnoha směrech jsme této péče dobře 
využili. Platí to především o parašutistech, 
leteckých akrobatech, soutěžních motocy
klových jezdcích, modelářích a střelcích. Za 
pět let, od roku 1979, získali naši sportovci 
179 medailí na mistrovství světa a Evropy, 
32x stáli na nejvyšším stupni evropských 
soutěží a 16x se stali mistry světa. Tituly 
mistrů světa získala družstva parašutistek, 
soutěžních motocyklových jezdců, rádiového 
orientačního běhu. Z jednotlivců modeláři 
zms. Jiří šuster, ms. Zuzana Baitlerová, 
mistři sportu Jiří a Josef Ehrenbergerovi, ms. 
Anton Řepa, ms. Jiří Táborský a ms. Petr 
Novotný, v rádiovém orientačním běhu ms. 
Mojmír Sukeník.

Velký význam pro rozvoj materiálně tech
nické základny mají hospodářská zařízení 
Svazarmu. Řízení hospodářských zařízení se 
centralizovalo. Ve všech zařízeních byly 
upraveny výrobní programy. Zavedení „Sou
boru opatření" do činnosti podniků vedlo ke 
snížení nákladovosti výroby a zvýšení pro
duktivity práce. Odvody posílila hospodářská 
zařízení náš rozpočet o 116 mil. Kčs. Zlepšilo 
se plnění úkolů technického rozvoje. Bylo 
vyřešeno 14 vývojových úkolů. Úspěchem je 
zahájení výroby leteckého navijáku, motori
zovaného větroně, vysokotlakého kompreso
ru, plynové pušky a další techniky. Daří se 
plnit vývojové úkoly pro Ministerstvo národní 
obrany a Federální ministerstvo vnitra. Klad
ně hodnotíme vysokou iniciativu dělníků, 
techniků a vedeni podniku Aquacentrum 
a Aerotechnik. Svazarmovská výroba ovlivni
la materiálně technické zabezpečení letců, 
potápěčů, modelářů, radistů a střelců. 
K zásobování potřebnými druhy branně 
technických sportovních a propagačních ma
teriálů byl zřízen „Dům obchodních služeb 
Svazarmu". Dosud však přetrvávají nedo
statky, které pramení z řídící i obchodní 
činnosti vedení podniku a z nedostačujícího 
množství některých materiálů a techniky. 
V souladu s rozvojem organizace bude 
nezbytné řešit materiálně technické zabez
pečení s větší koncepčností a plánovitostí, 
výrazněji orientovat výrobu hospodářských 
zařízení na rostoucí potřeby odborností, na 
zvyšování kvality práce a dosažení takových 
výrobků, které jsou srovnatelné se světo
vými. Je nezbytné dosáhnout vyšší úrovně 
v činnosti DOSSu, aby aktivněji získával větší 
objem zásob a výrobků, zlepšil reálnost 
obchodní propagace a vztah k potřebám ZO. 
Problémy v materiálně technické oblasti 
vyžadují, aby všichni funkcionáři náročněji 
dbali na šetrné zacházení s technikou 
a materiálem, na jeho efektivní využívání, 
řádnou evidenci, včasnou údržbu a uloženi.

Ze zprávy vyplývá, že výsledky uplynulé 
práce byly úspěšné. Díky pozornosti a péči 
Komunistické strany Československa, jejích 
orgánů a organizací v místech, okresech 
a krajích se rozrostly řady svazarmovců, 
zesílil jejich branný vliv v kolektivech pracu
jících a mládeže a podíl na plnění úkolů ve 
prospěch Československé lidové armády. 
Celé předsjezdové období prokázalo a den
ně to dokumentuje život, že program XVI. 
sjezdu Komunistické strany Československa 
se stal naší branné organizaci vlastní.

Dobrou tradicí československé branné 
organizace, která provází celý její vývoj, vždy 
bylo, že se nespokojovala s dosaženými 
výsledky, otevřeně řešila a odstraňovala 
chyby a nedostatky. Nové náročné úkoly, 
které pro nás vyplývají z XVI. sjezdu Komu
nistické strany Československa, vyžadují 
zdokonalovat styl a metody řídící práce,
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Nejúspěšnější spo rtovc i Svazarmu 
v roce 1983: P. Novotný, St. Čech, P. 
Kůrka, J. Táborský, A. Řepa, A. Havel, 
J. S ta n d  a ing  P. J irm us

zintenzívnit a zkvalitnit činnost všech orgánů 
a organizací.

V závěru první poloviny úvodního dne 
jednání VII. sjezdu Svazarmu vystoupil ve
doucí delegace ÚV KSČ a předseda Federál
ního shromážděni ČSSR Alois Indra, který 
mimo jiné uvedl:

Konkrétní výsledky vaší činností-opravňují 
prohlásit, že Svaz pro spolupráci s armádou 
zaujímá v naší společnosti významné místo, 
že čestné plní své poslání. Skála činnosti 
Svazarmu je velmi široká. Ale bez ohledu na 
dílčí zájmy a organizační členění je rozhodu
jící, že Svazarm je jednotnou organizací, 
která je součásti NF. To vytváří předpoklady 
formovat při respektování zásad demokratic
kého centralismu hlavní zásady; koordinovat 
práci všech orgánů, sekcí a klubů; společně 
napřít síly k tomu nejdůležitějšímu: k politic- 
kovýchovné práci, jejímž výsledkem má být 
uvědomělá branná výchova v masovém 
měřítku. Jde o to získat co největší počet 
občanů, zvláště pak mládeže, k aktivní účasti 
na branné výchově ve všech podobách, 
jejichž rozvinutí Svazarm umožňuje.

Obrana proti imperialistické agresi je 
nezadatelným právem a povinností celé naší 
společnosti, je to důkaz naší věrnosti pokro
kovému odkazu předchozích generací, je to 
projev naší odpovědnosti vůči vlastnímu lidu, 
vůči všem hnutím, jež usilují o společenský 
pokrok a zachování míru.

Takto chápaná branná výchova předurču
je i politickovýchovnou činnost Svazarmu, 
činnost, která musí vycházet z vysokého 
stupně uvědomělosti, musí být prostoupena 
nadšením všech, kdo ji organizují a ovlivňují. 
Formalismus v jakékoliv podobě, bezduché 
opakování omšelých frází, či nezáživné čtení 
centrálně připravených pomůcek naší věci 
spíše škodí, nemohou mít žádoucí vliv na 
myšlení a jednání členů vaší organizace — je 
to zlo, s nímž se nikde nesmíme smiřovat. 
Jen dobře připravení, socialismu oddaní 
a přesvědčivé argumentující aktivisté mohou 
z členů Svazarmu vychovat vlastence — lidi, 
kteří milují svůj domov, zemi, v níž se narodili 
a vyrostli, v níž žijí jejich rodiče, sourozenci 
a přátelé; lidi, kteří jsou hrdi na slavnou 
historii našich národů, ale i na to, co naše 
socialistická společnost dokázala v rozvoji 
zemědělství a průmyslu, v rozmachu vzděla
nosti a kultury i v zabezpečování sociálních 
jistot pracujících; lidi, kteří nezaměňují vlas

tenectví za nenávistný šovinismus, či za 
kosmopolitismus, klanějící se všemu, co má 
„západní punc". Opravdový vlastenec je 
prodchnut duchem socialistického interna
cionalismu, v zájmu své země střeží 
a prohlubuje přátelství se Sovětským sva
zem, spojenectví se státy socialistického 
společenství je pro něho posilou. Jen tako
výto v pravém slova smyslu uvědomělý 
vlastenec bude odhodlán připravovat se na 
obranu republiky — pochopí smysl soustav
né a svědomité branné výchovy.

Svazarm se už tradičně hlásí k politice 
KSČ v celé její šíři. ne tedy jen k její vojenské 
části. Tomu musí odpovídat celá činnost vaší 
organizace, zvláště pak obsah a metody 
politickovýchovného působení. Stručné ře
čeno jde o to, aby členové Svazarmu byli 
organickou součástí všelidového úsilí o usku
tečňování programu hospodářského a so
ciálního rozvoje republiky, jak jej schválil 
XVI. sjezd KSČ. Účinnost svazarmovské 
výchovy se prokáže i tím, že jeho členové 
budou dobrými studenty a učni, že budou 
vzornými pracovníky ve svých povoláních. 
Správné pojetí branné výchovy, sportovní 
a zájmové činnosti se zákonitě projeví 
v morálních kvalitách vašich členů, v jejich 
občanské a pracovní kázni, v jednotě slov 
a činů — ve vlastnostech, které charakterizují 
socialisticky uvědomělého člověka.

Jste povoláni udělat ještě mnohem více 
než dosud pro zvyšování technické vyspě
losti mladé generace, ovlivňovat tak její 
zájem o využití vědeckotechnického rozvoje 
v praxi, připravovat ji na úspěšné zvládnutí 
nejmodernější techniky a technologie v pra
covních procesech i v obraně vlasti. Vedle 
toho však je nezbytné, abyste i ve svazové 
práci hospodařili co nejpozorněji se všemi 
prostředky, af už vám je věnuje společnost, 
nebo si je vytváříte sami. Všechny zdroje 
mají sloužit především k plnění vašeho 
základního poslání a nikoliv k případnému 
uspokojování osobních zájmů jednotlivců či 
skupinek. Rozumně investovat, promyšleně 
vybavovat vaše organizace nezbytnou tech
nikou a šetrně s ní zacházet — to je jedna ze 
základních podmínek ještě úspěšnějšího pl
nění úkolů vaší tak různorodé činnosti.

V průběhu dvou sjezdových dnů bylo 
předneseno z pódia Společenského sálu 
celkem dvaačtyřicet diskusních příspěvků 
a pozdravů bratrských organizací: bouřlivým

Z  m odelářů se v novinářské anketě  
o nejlepšího sportovce Svazarmu ne j
lépe umístil (na čtvrtém  místě) m istr 
sportu  Anton Řepa

potleskem reagovali přítomní na zdravici 
příslušníků ČSLA.

V závěru jednání VII. sjezdu bylo zvoleno 
89 členů nového ÚV Svazarmu. Ten na své 
ustavující schůzi zvolil předsedou genpor. 
PhDr. Václava Horáčka a místopředsedy 
genmjr. PhDr. Egyda Pepicha, genmjr. Milo
slava Vrbu, plk. PhDr. Karla Budila, plk. 
PhDr. Josefa Havlíka a pplk. PhDr. Jána 
Kováče. Qále bylo zvoleno sedmnáctičlenné 
předsednictvo ÚV Svazarmu a jednadvace- 
tičlenná ústřední kontrolní a revizní komise, 
lejímž předsedou byl zvolen ing. Milan 
Rabatin.

Dále delegáti přijali rezoluci VII. celostát
ního sjezdu Svazarmu, v níž jsou konkretizo
vány úkoly Svazarmu pro další období. 
Účastníci sjezdu také odeslali pozdravné 
dopisy ÚV KSČ a ÚV DOSAAF.

Součásti prvního dne jednáni VII. sjezdu 
bylo i oceněni práce nejlepšich organizací 
Svazarmu. V soutěži v přípravě branců ve 
výcvikovém roce 1982/83 vyhlásilo předsed
nictvo ÚV Svazarmu jako nejlepší Jihočes
kou krajskou organizaci, druzí skončili sva- 
zarmovci ze Severomoravského kraje a třetí 
byla organizace Východoslovenského kraje. 
Dále byli odměněni zasloužilí cvičitelé 
a okresní organizace, které dosáhly nejma
sovější účasti v Sokolovském a Dukelském 
závodu branné zdatnosti.

Poté vyhlásil šéfredaktor týdeníku Svět 
motorů Miroslav Ebr výsledky ankety novi
nářů a KV Svazarmu o nejúspěšnějšího 
sportovce Svazarmu roku 1983. Zvítězil v ní 
letecký akrobat mistr sportu ing. Petr Jirmus, 
druhý skončil plochodrážní jezdec zasloužilý 
mistr sportu Jiří Stand a třetí byl autokrosový 
jezdec mistr sportu Alois Havel. Další dvě 
místa obsadili raketoví modeláři, mistři spor
tu Anton Řepa a Jiří Táborský, šestý byl 
střelec mistr sportu Petr Kůrka. Na sedmém 
místě skončil letecký modelář mistr sportu 
Stanislav Čech a hned za ním lodní modelář 
(a jediný junior v desítce nejlepších) Petr 
Novotný. Devátý byl biatlonista mistr sportu 
Jan Matouš a desátý soutěžní motocyklový 
jezdec zasloužilý mistr sportu Emil čunder- 
lík.

V anketě o nejlepší svazarmovské kolekti
vy se na prvním místě umístilo družstvo 
soutěžních motocyklových jezdců, které 
skončilo v soutěži o Světovou trofej na 
letošní Mezinárodní motocyklové šestidenní 
soutěži jako druhé. Druhé bylo družstvo 
leteckých akrobatů a třetí družstvo leteckých 
modelářů, které ve složení Stanislav Čech, 
Ivan Čáni a ing. Ján Skrabálek vybojovalo 
titul mistrů Evropy v kategorii upoutaných 
akrobatických modelů.
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SJEZDY
českých a slovenských 
organizací Svazarmu

VÝSLEDKY  
čtenářské soutěže

„6x7“
vyhlášeny

Jednání IV. sjezdu 
Svazarmu ČSR se za 
účasti 475 de legátů 
konalo  ve dnech 22. 
a 23. října m inu lého 
roku  ve Sm etanově 
síni O becního dom u 
v Praze. C leny čest
ného předsednictva 

byli i vedoucí de legace ÚV KSČ a ÚV NF, 
člen p ředsedn ictva  ÚV KSČ a předseda : 
vlády ČSR Josef Korčák, předseda ÚV 
Svazarmu genpor. PhDr. Václav Horáček 
a další zástupci státních orgánů a spo lečen
ských organizaci.

Zprávu o činnosti české organizace Sva
zarmu a o je jich  dalších úkolech přednesl 
předseda CÚV Svazarmu genm jr. M iloslav 
Vrba. Zdůraznil, že základem  prohlubování 
kvality a účinnosti práce naši branné organ i
zace při výchově socia listického člověka je 
aktivní přístup členů Svazarmu k rozvoji 
branné výchovy. Se svými 6750 ZO a 644 377 
členy tvoří česká organizace Svazarmu pev
ný článek po litického systém u naší spo leč
nosti.

Jednání IV. sjezdu Svazarmu ČSR pozdra
vil jm énem  delegace ÚV KSČ a ÚV NF Josef 
Korčák. Vyzdvihl, že Svazarm patří složením 
svých členů i obsahem  své činnosti mezi 
o rganizace m ladé a p ro  m ladé. V závěru 
svého vystoupení vy jád řil soudruh Korčák 
přesvědčení, že česká organizace Svazarm u 
čestně splní úko ly uložené XVI. sjezdem 
KSČ.

Po bohaté d iskusi, v níž vystoupilo  více než 
čtyřice t delegátů a hostů sjezdu, byli zvoleni 
členové ČÚV Svazarmu. Předsedou ČÚV 
Svazarmu byl znovu zvolen genm jr. M iloslav 
Vrba.

Více než pět set de le 
gátů a hostů se ve 
dnech 15. a 16. října 
1983 sešlo v b ra ti
slavském Parku ku ltu 
ry a oddechu na 
IV. sjezdu Zvazarmu 
SSR. Uvítali mezí se- 
bou de legaci ÚV KSČ 

a ÚV NF, vedenou členem  předsednictva ÚV 
KSS a předsedou SNR V iliam em  Šalgovi- 
čem, de legaci ÚV Svazarmu pod vedením 
jeho  předsedy genpor. PhDr. Václava Ho
ráčka a zástupce da lších společenských 
i státních orgánů a organizací.

Bilanci č innosti slovenské organizace 
ZvSzarmu za up lynulých pět let podal ve své 
zprávě předseda SÚV Svazarmu genm jr. 
Egyd Pepich. Uvedl, že hlavním nástrojem 
objasňování branné lin ie KSČ a uplatňováni 
usnesení ústředních orgánů se stala po litic - 
kovýchovná práce. To se pro jevilo  i v růstu 
počtu ZO, kterých je  v SSR v současné době 
4331 a mají více než 370 800 členů. V závěru 
svého vystoupení genm jr. E. Pepich konsta
toval, že slovenská organizace Zväzarmu 
v období mezi svým III. a IV. sjezdem 
úspěšně plnila své společenské poslání 
a významně se podíle la na plnění ce lostát
ních úkolů Svazarmu.

Vedoucí delegace ÚV KSČ a ÚV NF 
soudruh Salgovič ve svém vystoupení vysoce 
hodnotil výsledky práce svazarmovců, pře
devším výsledky přípravy branců ke službě 
v ČSLA. Obsáhle se také zabýval současnou 
m ezinárodní situací.

Nově zvolený SÚV Zvazarmu zvolil svým 
předsedou opět genm jr. PhDr. Egyda Pepi- 
cha.

Snímky: V. Juk l a J. Kuchta

V květnu loňského roku vyhlásily ÚV 
Svazarmu, Vydavatelství Naše vojsko a re
dakce osm i svazarm ovských časopisů 
— Svět m otorů, Letectví a kosm onautika, 
Am atérské rádio, S tře lecká revue, Modelář,
Pes — přítel člověka, O branca Vlasti 
a Svazarmovec — na počest VII. celostátního 
sjezdu Svazarmu čtenářskou soutěž nazva
nou 6x7. Č tenářům  byly v průběhu šesti 
měsíců položeny 42 otázky, na které měli dát 
odpověď. Vypisovatelé byli vedeni snahou 
seznám it širokou veře jnost naší země 
s rozsáhlou, pestrou a zajím avou brannou, 
branně technickou a branné sportovní č in 
ností. O rganizátorům  šlo rovněž o to, před
stavit Svazarm v jeho celospolečenském  
poslání jako výraznou organizaci Národní 
fron ty  a jednoho z realizátorů branné po litiky 
Kom unistické strany Československa. Do 
souboru otázek byly včleněny takové, které 
ukázaly, jaké úko ly p ln i branná organizace 
pro ČSLA a jakou funkci sehrává při poly- 
technické výchově.

Do slosování, konaného 10. listopadu, 
m ohly být zařazeny jen ty odpověd i čtenářů, 
které došly jednotlivým  redakcím  s datem 
poštovního razítka do 31. října 1983. Komise 
konstatovala, že přes šedesát procent zú
častněných čtenářů sp ln ilo  podm ínky pro 
zařazení do závěrečného slosování, tj. že 
odpověděli na 30 a více otázek. Komise 
rovněž ráda konstatovala, že velká většina 
zúčastněných pro jevila  vysoké znalosti 
o poslání, práci a č innosti Svazarmu. Někteří 
účastníci soutěže pro jev ili svůj vztah 
k branné organizaci a k časopisu, který 
odebírají, osobitým  způsobem : své odpovědi 
doprovod ili fo togra fiem i, kresbam i a koláže
mi, charakterizu jícím i č innost Svazarmu.

Ve smyslu vyhlášených soutěžních pod- ►

, lo ts
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S V A Z A R M U  ČSR

oznamuje

erehci modelářství Svazarmu, 
epadu 1983 v Praze, byla 

ňí rada modelářství pro funkční 
období 1983 až 1988 v tomto složení: předseda 
Otakar Saffek. místopředseda Vladimír Mazák, 
členové Z. Dočkal, ing. B. Pazour, K. Reischl, 
L. Řehák, ing. 0. Chalas, E. Čáni, K. Kyselka, ing. 
V. Valenta, ing. L. Jurek. J. Jabůrek, A. Tvarůžka, 
K. Koudelka.

Předsednictvo ÚV Svazarmu u příležitosti konání 
celostátní konference modelářství udělilo svazar
movská vyznamenání těmto funkcionářům:

Za brannou výchovu II. stupně: Emil Praskač, 
m. s. Karel Jeřábek, ing. Lubomír Jurek, m. s. Josef 
Tůma. Ervín Čáni. Drahoslav Štěpánek, z. m. s. Jiří 
Kalina, m. s. Ondřej Ziman. Karel Reischl.

Za brannou výchovu: m. s. Tomáš Sládek. Zdeněk 
Hladký, m. s. ing. Jiří Havel, m. s. Ladislav Řehák.

Za obětavou práci I. stupně: ing. Miroslav 
Vostárek.

Za obětavou práci II. stupně: m. s. Karel Kyselka. 
JUDr. František Kupka, m. s. ing. Vladimir Valenta.

Koncem roku 1983 byla cestou krajských rad 
modelářství Svazarmu distribuována Soutěžní 
a stavební pravidla ČSSR pro letecké modeláře.

Odbor technické přípravy a sportu ÚV Svazarmu 
upozorňuje modelářské kluby ZO Svazarmu na 
důležitou změnu.

Žádosti o klubový styk musejí být doporučeny 
předsednictvem okresního výboru a krajského výbo
ru Svazarmu. Předkládají se nejpozději do 28. února 
předcházejícího roku ústřední radě modelářství 
Svazarmu (termíny pro podání žádosti o klubový 
styk uvedené ve Sportovně technických směrnicích 
na str. 53. bod C již neplatí). V žádosti musí být 
uvedeno: Jméno vedoucího výpravy pro klubový 
styk. data jeho narození, politická příslušnost, 
národnost, zaměstnání, adresa zaměstnavatele, by
dliště. funkce ve Svazarmu a jazykové znalosti.

Zdeněk Novotný 
vedoucí odboru TPS ÚV Svazarmu
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LETECKÉ MODELÁŘSTVÍ

Le-F-01 Mezinárodní soutěž FAI (kat. F1E)
5. až 6. 5. 1984 Raná u Loun 
Václav Stejskal, ZO Svazarmu 
4004/411, 140 00 Praha 4, Nuselská 
44

Le-F-02 Mezinárodni soutěž FAI (kat. F3D)
16. až 17. 6. 1984 Mělník 
Zdeněk Malina. Modela, 150 00 Pra
ha 5. Holečkova 9

Le-F-03 Mezinárodní soutěž FAI (kat. F3A)
6. až 8. 7. 1984 Bratislava
Ing. Ján Veselovský, 830 00 B ratis la
va, C hrobárova 6

Le-F-04 Mezinárodni soutěž FAI (kat. F3B)
20. až 22. 7. 1984 Poprad 
M iroslav Šulc, 058 01 Poprad, Gaga- 
rinova 2093

Le-F05 Mezinárodni soutěž FAI (kat. F3F)
28. až 29. 7. 1984 Raná u Loun 
Ing. J iří Hašek, ZO Svazarmu při VHŠ 
VN Roudnice nad Labem, 413 01

^  mínek bylo vylosováno celkem  42 výherců 
v tom to pořadí:

1. cena: Josef M ajetič, Lanškroun (abso
lutné správná odpověď); 2. cena: J. Fišer, 
Přerov, (absolutné správná odpověď); 3. 
cena; František Vařeka, O lšany u Prostějova;
4. cena: Ján Račák, Březno; 5. cena: Eduard 
Pecha, Senica; 6. cena: Karel Brunecký, 
Lelekovice; 7. cena: Jarom ír Štveráček, Tře
bíč; 8. cena: J iřina  H loušková, fiicm anice; 
9. cena: Pavel B lucha, Ostrava; 10. cena: 
Bohumil Křenek, O lom ouc; 11. cena: Jan 
Babka, Staňkov; 12. cena: Pavel Mateáš, 
Horní Datyně; 13. cena: Josef Pátek, Nové 
Město; 14. cena: Jozef Král, Ružom berok; 15. 
cena: Ing. Otto Žallm an, Hradec nad M oravi
ci; 16. cena: Jarm ila  M atějková, Telnice; 17. 
cena: Vojtěch Slajch, Blížejov; 18. cena: Jana 
Blažková, Písek; 19. cena: Karel Bejdák, 
M ikulovice u Jeseníku; 20. cena: František 
Růžička, Brno; 21. cena: Květa Smutná, 
Jackov; 22. cena: Anton Ščasnovič, Trenčín; 
23. cena: V. Hofman, P lzeň; 24. cena: Martin 
Švarc, České Budějovice; 25. cena: Petra 
Burešová, Hradec Králové; 26. cena: Helena 
Fraňková, Příbram; 27. cena: Miroslav Navrátil, 
Rybníček; 28. cena: Jana Volfová, Praha 8; 29. 
cena: Ladislav Ujco, Paňovce; 30. cena: V ladi
mír Adama, Bratislava; 31. cena: M irek Fišer, 
Přerov; 32. cena: Jana Procházková, Slaný; 
33. cena: Jar. C ihlářová, Praha 4; 34. cena: 
Alois šum án, Černá Hora; 35. cena: ing. 
V laďka Stoklasová, Karlovy Vary; 36. cena: 
M iroslav Bochýnek, Polná; 37. cena: ing. 
Václav Kůs, Chom utov; 38. cena: M iloslav 
Jelínek, P leskovice; 39. cena: ing. Luděk 
Šváb, Bohušovice n. Ohří; 40. cena: Karel 
Večera, Králíky, 41. cena: ing. Josef M ichálik, 
Víglaš; 42. cena: J iří Habart, Tábor.

Dne 18. listopadu 1983 uspořádaly ÚV 
Svazarmu, Vydavatelství Naše vojsko, sva
zarmovské redakce a tiskový odbor ústřed
ního výboru Svazarmu slavnostní předáni 
cen prvním deseti výhercům . Tohoto slav
nostního aktu. konaného v předvečer VII. 
celostátního sjezdu, se zúčastnili m ístopřed
seda ÚV Svazarmu plk. PhDr. K. Budil, 
podnikový ředitel Vydavatelství Naše vojsko 
plk. JUDr V. Němeček, zástupce Českého 
svazu novinářů a pracovníci hrom adných 
sdělovacích prostředků. Po předáni hlavních

Le-F-06 Mistrovství CSSR (kat. F1A, F1B, 
F1C)
21. až 23. 9. 1984 Sezim ovo Ústí 
V ladim ír Kubeš, 391 02 Sezimovo 
Ústí, Ú derné brigády 663/18 

Le-F-07 Mistrovství ČSSR (kat. F3B)
23. 6. 1984 Rokycany 
ZO Svazarm u-m ode lářskv klub, 
337 01 Rokycany, Leninova 335/II 

Le-F-08 Mistrovství ČSSR (kat. F3D)
8. až 9. 9. 1984 Rokycany 
ZO Svazarm u-m ode lářský klub, 
337 01 Rokycany, Leninova 335/II

LODNÍ MODELÁŘSTVÍ

Lo-F-01 Mezinárodní soutěž NAVIGA  
(kat. D a F5)
8. až 10. 6. 1984 Kolín
Lubom ír Vrábllk, OV Svazarmu,
280 00 Kolín

Lo-F-02 Mezinárodni soutěž NAVIGA  
(kat. FSR a F)
7. až 8. 9. 1984 Plavecký Stvrtok 
Zoltán Dočkal, 821 09 Bratislava, 
Schiffe lova 38

Lo-F-03 Mezinárodní soutěž NAVIGA  
(kat. C)
29. až 30. 10. 1984 Banská Bystrica 
Okresná rada m odelárstva Zvázar- 
mu, 974 00 Banská Bystrica, 
Partizánska cesta 65 

Lo-F-04 Mistrovství ČSSR (kat. C )
26. až 28. 10. 1984 Banská Bystrica 
Okresná rada m odelárstva Zvázar- 
mu, 974 00 Banská Bystrica, 
Partizánska cesta 65 

Lo-F-05 Mistrovství ČSSR (kat. E a F)
17. až 19. 8. 1984 Banská Bystrica 
Okresná rada m odelárstva Zvázar- 
mu. 974 00 Banská Bystrica,

výher byla přáte lská beseda. Ostatním 
výhercům  byly ceny zaslány poštou.

Správné odpovědi soutěže 6x7:
I. 1b, 2a, 3b, 4c, 5b, 6c, 7a — II. 8b, 9a, 10b, 
11b, 12c, 13a, 14c — III. 15a, 16c, 17b, 18b, 
19a, 20c,"21c — IV. 22b, 23b, 24c, 25b, 26b, 
27b, 28a — V. 29b, 30a, 31a, 32b, 33b, 34c, 
35a — VI. 36c, 37b, 38a, 39b, 40a, 41b, 42b.

■ Začátkem listopadu minulého roku se v ZS 
Litochleby v Praze 4 uskutečnila tradiční výstava 
modelů. Uspořádal ji LMK Praha 4 ve spolupráci 
s ředitelem školy s. Kovářem přesně měsíc před VII. 
sjezdem Svazarmu a v roce, kdy LMK Praha 4 oslavil 
30 let svého trvání.

Expozice představovala skoro 400 modelů leta
del, lodi. raket, automobilů a plastikových modelů. 
Proti minulým létům letos nechybělo ani funkční 
modelové kolejiště, které přitahovalo zvláště malé 
diváky. Předváděl je jeho majitel, bývalý lodní 
modelář, mistr sportu Zdeněk Skořepa. Kromě čle
nů LMK Praha 4 se na výstavě podíleli i další mode
láři; expozice raket obsahovala především modely J. 
ňíhy z RMK Praha 7, své RC makety zapůjčil ing. J. 
Heyer z LMK Odolena Voda a plastikové modely 
instalovali a předváděli automodeláři z ÚDPM JF 
pod vedením J. Jabůrka.

Výstava byla přehledně uspořádána od jednodu

Partizánska cesta 65

RAKETOVÉ MODELÁŘSTVÍ

Ra-F-01 Srovnávací soutěž soc. zemi
30. 7. až 6. 8. 1984 Velké Uherce 
Anton Řepa, 958 41 Velké Uherce 
363

Ra-F-02 Mistrovství ČSSR
29. až 30. 9. 1984 Plzeň
Pavel Holub, ZO Svazarmu Plzeň-
Bory, Třída 1. m áje 90,
320 00 Plzeň

AUTOMOBILOVÉ MODELÁŘSTVÍ

A-F-01 Mezinárodni soutěž (kat. SRC)
14. až 15. 4. 1984 Bratislava 
Ing. V lad im ír Okáli, ZO Zvázarmu 
Hydrostav, 801 00 Bratislava 

A-F-02 Mezinárodní soutěž (kat. RC)
17. až 19. 8. 1984 Trenčín 
Ladislav Řehák, 911 00 Trenčín,
Pod Sokolicam i 736 

A-F-03 Mistrovství ČSSR (kat. RC)
14. až 16. 9. 1984 Košice 
Albín Fuhrm an, 040 11 Košice, 
B ernolákova 61/7

ŽELEZN IČ NÍ MODELÁŘSTVÍ

Ž-F-01 Mistrovství ČSSR (kat. A2 a B1)
30. 8. až 1. 9. 1984 Plzeň
Karel Reischl, 301 58 Plzeň-Slovany,
Částková 39

PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ

PI-F-01 Mistrovství ČSSR
17. až 18. 11. 1984 Ostrava 
ZO Svazarmu při Obvod, kulturním  
středisku — klub plastikových m ode
lářů, 703 00 Ostrava, Dr. M artínka 4

chých modelů ke složitějším. Házedla nestora klubu 
Z. Ešnera, modely A1 P. Franka, T. Suchomela a 
M. Drblíka. malé letectvo otce a syna Káchových, 
motorové moďely M. Květoně a G. Hladíka. RC 
makety, lodní modely B. Daníčka a J. Nekvapila, 
ověnčené mnoha vavříny z mezinárodních soutěží 
Nejpůsobivější částí celé expozice bylo třicet RC 
větroňů, s kterými jejich majitelé v sezóně 1983 
nalétali stoosmkrát I. VT (na snímku).

Některé modely byly předváděny i v letu. Na 
školním hřišti se proháněly upoutané modely členů 
LMK Praha 7, RC model B. Černého a vrtulník 
Z. Goldschmidta, jejichž lety byly prokládány jízdami 
RC automobilu K. Griessela a starty raket. Takovou 
podívanou Jižní město ještě nezažilo.

Pražští svazarmovští modeláři v Litochlebich 
ukázali bohaté výsledky své tvořivé práce a přiblížili 
modelářskou odbornost dalším zájemcům.

JaS

■ Členové leteckomodelářského klubu v Lounech 
uspořádali ve dnech 4. až 6. listopadu 1983 ve dvou 
místnostech předsálí Fučíkova divadla v Lounech 
výstavu modelů.

Většinu exponátů tvořily rádiem řízené i volné 
létající modely letadel, ale i upoutané a plastikové 
makety. Návštěvnici si mohli prohlédnout také 
několik rozestavěných leteckých modelů a modely 
lodi a RC automobilů. Součástí expozice byly i dnes 
již historické motory, plánky a časopisy. Značný 
úspěch, hlavně u dětí. měly modely RC automobilů, 
předváděné v jízdě členy klubu.

Výstavu navštívilo 1350 diváků a o tom, že se 
líbila, svědčí mnoho pochvalných zápisů v knize 
návštěvníků.

Luboš Horáček

DO KALENDÁŘE: Libeňský modelářský 
klub při 807 ZO Svazarmu v Praze 8 pořádá 
ve spolupráci s PO SSM při ZS Invalidovna 
ve dnech 18. a 19. února vždy od 9.00 do 
18.00 h. výstavu modelů. Instalována bude 
v budově ZS Invalidovna v Praze 8-Karlíně, 
spojení tramvajemi č. 5, 8. 10, 15, 19 do 
stanice Invalidovna.
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Na mistrovství světa halových mode
lů kategorie F1D, které se v roce 1983 
konalo v rumunském Slanicu, zvítězil 
domácí soutěžící Aurel Moraru 
a družstvo RSR ve složení Moraru, 

Popa, Bezman. Rumunští modeláři dokonale 
využili neobvyklého prostředí solného dolu 
a za poměrně nepříznivých podmínek
— značné turbulence — dokázali poprvé 
v historii na mistrovství světa zvítězit. Jejich 
modely byly zcela běžné koncepce, tak jak je 
známe z našich startů ve Slanicu. Typické 
pro ně jsou malé vrtule, většinou se souměr
ným tvarem listů, jejichž průměr se pohybuje 
od 460 do 480 mm, stoupání pak od 700 do 
800 mm. Malé vrtule jsou vyzkoušeny dlou
holetou praxí ve Slanicu, umožňují bezpečné 
odstartování modelu I s plně natočeným 
svazkem a neobvykle rychlé stoupání — ke 
stropu haly, který je ve výšce 69 m, vylétnou 
rumunské modely za 6 až 8 minut. Pak 
následuje střední fáze letu v trvání až 20 
minut, a nenarazí-li model do postranních 
ochozů, může dosáhnout času až přes 35 
minut. Teplota u stropu haly je kolem 15°C 
proti 9°C u země, a tak má i svazek při 
vytáčení lepší podmínky. Ideální let končí 
vytočením svazku v 15 až 20 m nad zemí, 
k níž pak model klouže s protáčející se vrtulí.
A. Moraru, který je mimochodem velmi 

' dobrým amatérským řezbářem a v minulosti
nás obdaroval pěknými soškami, dosáhl se 
svým modelem Speranta časů 33:04 
a 36:54 min:s, celkem tedy 70:00 minut.
■ U halových modelů ještě zůstaneme krát
kou zprávou o času 52:22, kterého dosáhl 
v cardingtonském hangáru číslo 1 Angličan
B. Aslett, vítěz předešlého ročníku brněnské 
,,Zetky“ . Jde o nejdelší (oficiální) let v historii, 
Aslett však dosavadní světový rekord 52:14 
J. Richmonda nepřekonal o předepsaná 2 %. 
Jeho model o rozpětí 900 mm (pro rekordy 
není předepsáno maximální rozpětí 650 mm) 
a délce 813 mm měl hmotnost pouze 1,185 g. 
Vrtule z modelu kategorie F1D o průměru 
560 mm a stoupání 1016 mm byla poháněna 
svazkem o délce 460 mm a hmotnosti 1,29.g; 
při rekordním letu byl natočen na 2080 
otoček.
■ Reprezentační družstvo kategorie F1E se 
letos pravděpodobné zúčastní mistrovství 
světa, které se má konat v Rakousku. Forma 
nominovaných reprezentantů Bergera. Musi
la a Stloukala i náhradníka, jímž jsem já, 
bude prověřena na tradičních jarních soutě
žích v Králíkách a na Rané.

Agilní Bohouš Berger předvedl na podzim
ních soutěžích — zatím ovšem ne v letu
— nový model do klidu, postavený podle 
vítězného modelu mistrovství NSR 1983 
známého H. Schubertha. Model s klasickým 
řízením magnetem v předku trupu má křídlo 
o rozpětí 2014 mm, se vzepětím do 
V a s krátkými ploškami z balsového prkénka 
na koncích. Nosník křídla s poměrně tlustým 
profilem je tvořen dvouvrstvou balsovou 
trubkou, potah je z pokovené fólie. Celková 
plocha modelu je 41,92 dm2, hmotnost 435 g; 
plošné zatížení má tedy 10,38 g/dm2.

JIŘÍ KALINA

V
Příznivcům  

volného letu

Československo sovětský 
pohár 

v kategorii 
M-oř

se uskutečnil v Novém  
Městě nad Váhem 20. lis
topadu m inulého roku. 
Organizace byla již  tra
dičně perfektní, pořadatel 
učin il pro dobrou soutěžní 
atm osféru vše. Velmi 
chladné počasí však 
způsobilo značnou turbu
lenci u stropu haly, která 
vadila především  lehkým  

typům.

2
Domácí J. Jurov ič  znovu perfektně p řip ra 

vil svého Fokkera D-7 v čsl. barvách. Létal ve 
skvělé form ě, a tak jis tá  pom oc místních 
bodovačů byla zbytečná, zvítězil by i bez ni. 
Ing. A lfery úspěšně zalétal novou hezkou 
A-10 (1). Pavel S tráník, Petr M ikulášek a Petr 
Koutný přivezli zcela nové B lérioty v úpravě 
Žalud (2). Všichni tři však měli rozpětí asi 
o 1 mm větší, než je  povoleno, takže před 
létáním se ořezávalo. Patnáctiletý Petr Kout
ný pak předvedl vůbec nejdelší let soutěže 
92 s, což mu vyneslo vítězství mezi žáky. 
Jeho otec věnoval nějakou tu stovku hodin 
stavbě nového Racka R-7 v složitém, ale 
hezkém zbarveni, v němž létal prototyp ke

konc i své akrobatické  kariéry. Do deta ilu  
zhotovený oříšek však bodovači příliš neoce- 
nili, a přestože letěl 60 s, ztrátu ze statického 
hodnocení dohnat nemohl; stačil se pouze 
v celkovém  hodnoceni posunout před A lfery- 
ho A-10 na druhé místo. Velm i dobře zalétali 
m ladí chlapci z DPM Brno se svými novými 
oříšky, ještě lepši však byli ing. Sedlář se 
synem M artinem , kteří přivezli již  letité 
Morany.

Závěr soutěže patřil exh ib ic i modelů na 
CO2. Největší potlesk početného publika 
sk lid il A lferyho RC oříšek poháněný m oto
rem na CO , když se chytil do sítě při stěně 
haly. ilk

H Vižuální výškoměr

Stanovit výšku letícího modelu není právě snadné. 
Raketoví modeláři sice umějí zaměřit modely raket 
optickými přístroji a pak určit jejich dostup trigono
metrickým výpočtem, je to však metoda nákladná 
a organizačně náročná. Ojediněle se mezi modeláři 
vyskytly miniaturní barografy a byly uskutečněny 
pokusy o amatérské zhotovení dělostřeleckého 
koincidenčního dálkoměru.

Protože na malý ruční laserový delkoměr si asi 
ještě chvíli počkáme, můžeme se do té doby — za 
předpokladu, že máme normální zrak — pokusit 
zlepšit hrubý odhad výšky použitím grafických 
obrazců nanesených na spodní plochu křídla, jak to 
doporučuje britský časopis Radio Control Models 
and Electronics v čísle 10/1983.

Metoda vychází z faktu, že lidské oko rozliší

paprsky dopadající pod úhlem alespoň 0,7 minuty. 
Z toho lze vyvodit, že například křídlo o hloubce 
203 mm (v originálu 8 palců) zmizí z dohledu ve 
výšce asi 900 m nad hlavou a že již ve výšce 600 m 
bude obtížné rozeznatelné. Aby bylo možné rozlišit 
i jiné letové výšky, je v uvedeném časopisu navrženo 
uspořádání šesti neprůsvitných pruhů o přesně ur
čených rozměrech na spodní straně křídla, jak to 
ukazuje obrázek. V připojené tabulce je pak podle 
počtu vizuálně rozlišených pruhů uvedeno, v jaké 
výšce se model přibližně nachází. Je ovšem třeba, 
aby v okamžiku „měření" byl model pokud možno 
nad hlavou.

Důležitou podmínkou je, že křídlo musí být 
potaženo transparentní fólii nebo papírem, aby bylo 
umožněno prozáření nosné plochy mezi tmavými 
pruhy světlem oblohy. U neprůsvitného křídla, 
například polepeného balsou, počet pruhů stěží 
rozlišíme, neboř spodní strana křídla se nám bude 
jevit celá tmavá. Trochu přitom může pomoci volba 
kontrastního barevného schématu, popřípadě použi
tí fluorescenčních barev. lab

Počet
viditelných
pruhů

Výška letu

6 pod 60 m
5 60 až 120 m
4 120 až 240 m
3 240 až 360 m
2 360 až 500 m
1 500 až 760 m
zmizení
modelu

asi 900 m
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Skutečný stroj XF5U-1 konstruktéra Zimmermana 
vznikl v období 2. světové války v USA. Měl sestát 
stíhacím letounem pro letadlové lodě, k čemuž jej 
předurčovaly pomalý, krátký vzlet i přistání a velká 
maximální rychlost. Letové vlastnosti letounu byly 
ověřeny na jeho celodřevěné maketě ve skutečné 
velikosti V-173, jediný prototyp vlastního XF5U-1 se 
však nedočkal ani zkušebních startů. V prvních 
poválečných létech totiž získaly nadvládu proudové 
letouny, a tak byl přísně tajný projekt zrušen 
a prototyp zničen. Jeho netradiční tvary nám však 
přiblíží házeci nebo vystřelovacl polomaketa.

Létající 
pjacka

XF5U-1

K STAVBĚ (výkres je  ve skutečné velikosti, 
š ipky vyznačuji sm ěr le t balsy):

K řid lo  slepím e na tupo z dílů 1 a 2 z balsy tl. 
2 mm; na díl 2 volím e balsu tvrdší. Po 
zaschnuti k řid lo  ob rousím e a nad teplem 
ohnem e do profilu  pod le  výkresu. Pak je 
jednou pře laku jem e zředěným  lepicím  lakem 
a po zaschnuti tvar p ro filu  defin itivně upra
víme.

Pilotní kab inu 3 zhotovím e z pevné balsy tl.
1.5 mm, v přední části vyříznem e otvor pro 
zátěž, kterou nakonec po vyvážení modelu 
z obou stran pře lep lm e nákližky 4 rovněž 
z pevné balsy tl. 1,5 m m . Díly 5 naznačuji 
kryty náhonů vrtu li (m otorové kryty jsou jen 
narýsovány tenkou čarou na křídle), zhoto
víme je z pevné balsy tl. 1,5 mm, vyřízneme 
zářezy a přilepím e je  ke křid lu .

Obě části VOP 6 vyříznem e z balsy tl. 
2 mm, obrousím e je a přilepím e natupo ke 
křid lu . Zespodu spo je  p řep lá tu jem e výztuha
mi 7 z balsy tl. 1 mm. Dvě SOP 8 zhotovíme 
z balsy tl. 1 mm. Pokud model chcem e 
vystře lovat gum ou, zalepím e do výřezu 
v pilotní kab ině kolik 10 z překližky tl.
1.5 mm, který z obou stran pře lep lm e ná
kližky 9 z balsy tl. 2 mm.

Prototyp XF5U-1 byl tm avé m odrý, výsost
né znaky na levé po lov ině křid la  byly s ituo
vány delší stranou po sm ěru letu. Na SOP 
byly nápisy NAVY, 33958 a XF5U-1. Pod kryt 
kabiny namaloval W. D isney do b leděm od
rého kruhu krá líčka na létajícím koberci. Při 
povrchové úpravě m odelu se však snažíme 
dosáhnout co nejm enší hm otnosti. Detaily 
a pohyblivé p lochy p ro to  většinou jen na
značíme tuši a celý m odel pak pře lakujem e 
lepicím lakem.

S „p la cko u " létám e za klidu nebo jen 
m írného větru. Vystře lovacl i házeci verzi 
seřizu jem e stejně: natáhnem e VOP (jak je 
znázorněno čárkovaně na výkrese) a model 
dovážíme, aby po loha těžiště souhlasila 
s údajem  na výkrese. M odel by měl stabilně 
klouzat a po případném  vzepnutl, způsobe
ném třeba závanem větru, se vždy srovnat. 
Pokud se tak neděje, je  nutné VOP více 
natáhnout a vpředu m odel dovážit. Vystřelo
vacl verzi vystře lu jem e sm yčkou gumy 
o průřezu 1 x2 mm proti větru pod úhlem asi 
45°. M odel by po vystře len i měl p ře jit do 
přemetu a po jeho  dokončení do klouzavého 
letu. Zatáčí-li, je  to  způsobeno nesoum ěrnos
tí tvarů nebo různým i náběhy obou polovin 
VOP či křid la . Při s trm ých pádech a zdánlivě 
nevysvětlitelných vývrtkách je nutné zkon tro 
lovat i tvar pro filu  křid la . Seřízeni „p la cky " 
vyžaduje pečlivost, v letu však vypadá velm i 
zajímavě.

Ing. Stanislav Hladík
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Dějištěm mistrovství světa ve volném letu, 
konaného ve dnech 28. září až 4. října 1983 
se stalo australské město Goulburn, vzdále
né 200 km jihozápadně od Sydney, největ
šího autralského města a současně metropo
le státu New South Wales. Vzhledem 
k značné vzdálenosti a vysokým cestovním 
nákladům řada zemí svá družstva tentokrát 
vůbec nepřihlásila, anebo na poslední chvíli 
účast odřekla. Chyběla družstva SSSR, 
CSSR, Francie, Dánska, Švýcarska, NDr ! 
MLR, PLR, Kuby, KLDR a dalších zemí. Co 
do počtu soutěžících patří tedy australské 
mistrovství světa k nejslabším v historii.

Město Goulburn nebylo pro uspořádání 
soutěže zvoleno náhodně. Pro svou zeměpis
nou polohu a nadmořskou výšku 623 m má 
poměrně příznivé klimatické podmínky 
a podle dlouholetého průměru tu na přelomu 
září a října bývá stabilní počasí, bez srážek 
a na australském kontinentu jinak obvyklých 
silných větrů. V současné době má Goulburn 
dvaadvacet tisíc obyvatel a je důležitým 
střediskem vlnařského průmyslu a zeměděl
ství.

Účastníci mistrovství světa byli ubytováni 
na severním okraji města v koleji místní 
střední školy Riverina College of Advanced 
Education; samotná soutěž probíhala na 
opačném konci města, vzdáleném od uby
tovny asi patnáct kilometrů. Letiště se roz
kládalo podél hlavní silnice ze Sydney do 
Melbourne, na téměř rovné ploše o roz
měrech asi 4 X 6 km, ohraničené po okrajích 
mírnými, nezalesněnými kopci. Taková plo
cha zaručovala i při extrémně špatných 
povětrnostních podmínkách, které při sou
těži panovaly, velmi dobrou viditelnost mode
lů i po třech a více minutách letu.

Od středy 28. září probíhala prezentace 
účastníků soutěže, přejímka modelů, ve 
čtvrtek potom oficiální trénink, který pokra
čoval ještě v pátek, kdy byl také uspořádán 
zahajovací ceremoniál. Počasí bylo v těchto 
dnech slibné: denní teploty 22 až 25 °C, 
mírný vítr, oblačno s občasnými bouřkovými 
přeháňkami. Pro vlastní soutěž byly vyhraze
ny tři dny: sobota 1. 10. — větroně F1A; 
neděle 2.10. — kategorie F1B; pondělí 3.10. 
— motorové modely F1C. Úterní dopoledne 
si organizátoři ponechali jako rezervu; jak se 
později ukázalo, bylo to rozhodnutí velice 
prozíravé. V úterý odpoledne se uskutečnilo 
technické sympozium a večer pak bylo 
mistrovství světa zakončeno slavnostním 
banketem.

Soutěž kategorie F1A začala v sobotu 
s malým zpožděním v 07.20 h.; jednotlivá 
kola, mezi nimiž byly desetiminutové pře
stávky, trvala 1 h. Po čtvrtém kole byla 
hodinová přestávka na oběd. Od rána bylo 
jasno, vál slabý vítr 0,5 m/s, který však 
v průběhu druhého a třetího kola postupně 
sílil až asi na 7 m/s. Již v prvním kole 
„spadla" řada soutěžících, mezi nimi i tak 
zvučných jmen jako Alnutt z Kanady, Ital 
Soave, celá družstva Rakouska a Velké 
Británie. Od počátku létali dobře všichni tři 
Jugoslávci, mezi nimi i úřadující mistr světa 
A. Videnšek, všichni tři Američané, s přehle
dem létající Finové Puhakka a Henriksson 
a také celé australské družstvo v čele 
s „Novoaustralanem" P. Laganem. Čerstvý

Mistr světa v kategorii F1C Ital S. Lustrati několik 
minut před startem, který mu přinesl vítězství

MISTROVSTVÍ SVĚTA
Američan S. Beebe létal v kategorii F1B s modelem 
koncapce B. Whita

ve volném

vítr dělal soutěžícím nemalé problémy: 
krouživých vleků pomalu ubývalo a množila 
se hromadná vystřelení modelů v okamži
cích, signalizovaných termickými čidly, která 
nechyběla ve výbavě snad žádného družstva. 
V poledne mělo plný počet nalétaných 
maxim už jedině družstvo Jugoslávie; jedno
tlivců zbývalo čtrnáct.

Po poledni vítr zesílil v nárazech až na 
9 m/s. Značnou ztrátu v pátém kole zazna
menal A. Videnšek, když po nezdařeném 
vleku jeho model letěl jen 29 s. V šestém kole 
odpadli mezi jinými i Finové Puhakka 
a Henriksson. Do posledního kola nastupova
li s nadějí na vítězství už jen čtyři soutěžící: 
Američan Gewain, Australan Lagan, Ital 
Brussolo a Jugoslávec Karanovič. Maxima 
však dosáhli pouze Lagan s Gewainem.

V 16.20 h. vzlétla k obloze po osmé zelená 
raketa, značící zahájení prvního rozlétáva- 
cího kola. Hned po výstřelu vytáhl svůj model 
na poloviční šňůře Lagan a rychlým během 
po větru, při němž odvíjel šňůru na plných 
50 m, se dostal asi 300 m od startovišté, na 
místa s nejčastějším výskytem termiky. Ge
wain dlouho čekal na pokyn vedoucího 
amerického družstva, pečlivě sledujícího ter
mické čidlo. Pak náhlý start, jeden okruh 
a prudké vystřelení modelu, který tak získal 
dobrých deset metrů výšky; za okamžik bylo 
vidět, že se model ustřeďuje v slabé termice. 
P. Lagan mezitím stále vyčkával s modelem 
na šňůře a promarnil i příležitost využít jako

sondy Gewainova modelu. Nakonec zapra
covaly nervy: Lagan svůj model rovněž 
vystřelil, ten však po dvou minutách letu 
přistál za silnicí. Gewainův model mezitím 
pomalu mizel asi ve stometrové výšce 
z dohledu a radostné výkřiky členů americ
kého družstva potvrzovaly, že skromný Matt 
Gewain se stal prvním mistrem světa na 
australské půdě. Populární P. Lagan, který 
před dvěma lety ve španělském Burgosu 
ještě jako Novozélanďan skončil třetí, se na 
domácí půdě musel spokojit s druhým 
místem; třetí byl nenápadný M. Karanovič 
z Jugoslávie. V družstvech zvítězil tradičně 
silný tým Velké Británie, druzí skončili Jugo
slávci, kteří však byli patrně nejlepším 
týmem v soutěži, a třetí místo obsadila Itálie.

Soutěž kategorie F1B začala v neděli 
přesně v 07.00 h. za mírného větru, který 
však na konci prvního kola už dosahoval 
rychlosti 5 až 7 m/s. Předpověď silného větru 
meteorologům vyšla: třetí kolo bylo na půl 
hodiny přerušeno, neboť rychlost větru do
sahovala v nárazech přes 10 m/s, a po 
polední přestávce byla z rozhodnutí mezi
národní jury soutěž přerušena s tím, že zbylá 
tři kola se dolétají v úterý ráno.

S nepřízní počasí si dokázalo poradit osm 
soutěžících, kteří v prvních čtyřech kolech 
neztratili ani sekundu. Kromě obhájce titulu 
L. Döringa z NSR to byli dva další členové 
družstva NSR Silz a Kelmke, Američan 
Beebe, Číňan Zhang, Ital Guzzatti, Fin Kilpe-
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1198; 9 .-10. J. McGillivray, Kanada 1175; 
B. Spooner, Velká Británie 1175; 11.1. Taylor, Velká 
Británie 1173; 12. G. Cassi, Itálie 1171; 13. B. Silz, 
NSR 1169; 14. L. Guzzetti, Itálie 1165; 15. P. 
VanLeuven, Austrálie 1150; 16. M. Iwata, Japonsko 
1145; 17. R. Artioli, Itálie 1143; 18. S. Beebe, USA 
1141; 19. F. Wutzl, Rakousko 1127; 20. W. Ghio, USA 
1124; 21. J. Lewis, Austrálie 1119; 22. P. Lagan, 
Austrálie 1102; 23. M. Blitzman, Argentina 1095; 
24.-25. B. Eimar, švédsko 1092; M. Kapetanovič, 
SFRJ 1092; 26 .-27. I. Ben-ltzhak, Izrael 1090; 
M. Howick, Velká Británie 1090; 28. L. Hansson, 
švédsko 1089; 29. C. King, Nový Zéland 1035; 30. 
D. Andrew, Kanada 1025; 31. H. Chemlik, Rakousko 
1017; 32. A. Armesto, Argentina 1006; 33. 
G. Hertzberg, Izrael 992; 34. B. Condon, Kanada 978; 
35. A. Hakansson, švédsko 970; 36. H. Zachhalmel, 
Rakousko 949; 37. K. Jusufbasič, SFRJ 934; 38. 
A. Busch, NSR 930; 39. A. Kutvonen, Finsko 918; 40. 
I. Sinanagií, SFRJ 905; 41. G. Schoedter, USA 875 
42. M. Shibachi, Japonsko 866; 43. J. Malkin, Nový 
Zéland 801; 44. A. Barnes, Nový Zéland 779; 45. 
T. Namiki, Japonsko 592; 46. D. Donelli, Argentina 
482; 47. E. Lorenzo, Uruguay 262 s.

VÝSLEDKY

k dispozicí výsledky z počítače. Do zahájeni 
mistrovství zpracoval organizační výbor 
v čele s ředitelem soutěže Davidem Thoma
sem publikaci nazvanou 1983 Free Flight 
Plans Handbook. Brožura o 160 stranách 
obsahovala třlpohledové plánky 32 větroňů 
F1A, 33 modelů s gumovým pohonem F1B 
a 29 motorových modelů F1A a byla 
v průběhu mistrovství v prodeji za 10 dolarů. 
To jen na dokreslení nápaditosti organizáto
rů a jejich snahy udělat australské mistrov
ství něčím zvláštní.

Ti, kteří měli to štěstí a mistrovství svéta’se 
zúčastnili, budou mít na Austrálii určitě hezké 
a dlouhé vzpomínky.

Americké družstvo létalo v kátegorii F1A s podob
nými modely; všichni tři jeho členové byli totiž 
z jednoho klubu. Na snímku J. Bradley a D. Elder

lainen a veterán mistrovství světa Kanaďan 
McGillivray.

V úterý ráno vanul vítr kolem 5 m/s, bylo 
zataženo, chvílemi drobně pršelo a bylo 
citelné chladno. Nepřízeň počasí tak dokona
le prověřila připravenost soutěžících, jejich 
technické vybavení i spolehlivost modelů. Na 
konci soutěže zůstal s plným počtem 1260 s 
pouze obhájce titulu L. Döring! Na druhé 
místo náhle vyskočil jediný holandský sou
těžící A. Zeri, který ztratil jen 13 s už ve 
druhém kole, a třetí byl G. Kelmke z NSR. 
Číňané Lu, Zhang a Wang obsadili čtvrté, 
páté a šesté místo, čímž po zásluze zvítězili 
v soutěži družstev s velkým náskokem před 
celky Itálie a Velké Británie.

Soutěž motorových modelů kategorie F1C 
se létala v pondělí od 07.00 h. Od začátku 
bylo chladno, vál vítr o rychlosti 4 m/s, který 
později zesílil na 5 až 5,5 m/s. Průběh 
soutěže značně komplikovala nízká 
oblačnost se základnou kolem sta metrů, 
takže modely už po pěti sekundách letu 
mizely v mracích. Pro neregulérnost pod
mínek byla již ve druhém kole soutěž na dvě 
hodiny přerušena a pokračovalo se, teprve 
když se nad zemí visící mračna zvedla do 
větší výšky, zajišťující viditelnost modelů 
a spolehlivé měření doby chodu motorů. 
Časté přeháňky a studený vítr znepříjemňo
valy manipulaci s modely a mnozí soutěžící 
na sebe navlékli vše, co měli při ruce (to jisté 
v Austrálii nečekali).

Hned od počátku se ukazovalo, že soutěž 
motorových modelů bude nejvyrovnanější, 
favority bylo možné hledat v dobré polovině 
zúčastněných družstev. Po celý den se i přes 
nepřízeň počasí vyskytovala mnohdy silná 
termická pole, takže řada modelů končila po 
třech minutách letu opět v mracích, na 
hranici viditelnosti. Pro většinu soutěžících 
bylo dosažení maxima jen otázkou bezchyb
ného vypuštění modelu a také správné 
funkce všech mechanismů. Právě na selhání 
mechanismů doplatilo mnoho jinak dobře 
létajících soutěžících. Do posledních kola, 
provázeného již nejenom silným deštěm 
a větrem, ale i bouřkou, nastupovali se šesti 
maximy na svém kontě všichni tři Italové, 
I. Weston z Nového Zélandu, Číňan Wang, 
Švédové Lindholm a Agren a jediný Ameri
čan Achterberg.

Rozlétávání bylo odloženo, stejně jako 
dolétání soutěže modelů s gumovým poho
nem, na úterý ráno. Zúčastnili se jej čtyři 
soutěžící: Italové Lustrati a Venuti, Svéd 
Agren a Američan Achterberg. Všichni od
startovali v krátkém časovém rozmezí bez
chybně, avšak už po 209 s přistál americký 
model a Ital Venuti zaznamenal pouze 216 s. 
Asi po hodinové přestávce byl vyhlášen 
pracovní čas dalšího rozlétávání, do něhož 
nastoupili už jen Agren a Lustrati. Téměř 
současný start obou modelů, obdivuhodná 
výška a perfektní přechod modelu S. Lustra- 
tiho, slabší výkon Agrena a za tři minuty bylo 
rozhodnuto: Agrenův model přistál za 177 s, 
zatímco italský model měl stále ještě výšku 
dobrých třicet metrů. Itálie si tak odvezla 
z Austrálie titul mistra světa v soutěži 
jednotlivců i družstev. Naprosto zaslouženě, 
neboť vystoupení Italů v kategorii F1C bylo 
zcela bezkonkurenční. Druhé místo v jed
notlivcích zbylo na sympatického, klidného 
švéda Agrena, třetí byl další Ital Venuti. 
V družstvech skončili druzí Američané, třetí 
místo patří vyrovnanému týmu ČLR.

Australští organizátoři dokázali, že umějí 
být skutečně dobrými hostiteli, odvedli pocti
vé dílo. Mistrovství světa bylo dobře připra
veno, v celém jeho průběhu jsem nepostřehl 
žádné organizační ani jiné nedostatky, a to 
i přes to, že program narušovalo nepříznivé 
počasí. V průběhu soutěže byly stále

Kategorie F1A: 1. M. Gewain, USA 1260 + 240; 2. 
P. Lagan, Austrálie 1260 + 124; 3. M. Karanovič, 
SFRJ 1238; 4. C. Lu, ČLR 1233; 5. M. Gregorie, Velká 
Británie 1223; 6. K. Strobel, NSR 1210; 7 .-8 . S. 
Philpott, Velká Británie 1209; 7 .-8 . H. Schmidt, NSR 
1209; 9.—10.1. Weiss, Izrael 1197; B. Wendel, švéd
sko 1197; 11. Y. Drori, Izrael 1173; 12.—13. D. Bauer, 
SFRJ 1168; V. Brussolo, Itálie 1168; 14.-15. M. 
Gobbo, Itálie 1151; E. Pacher, Rakousko 1151; 16. P. 
Soave, Itálie 1149; 17. E. Dondero, Argentina 1143;
18. R. Puhakka, Finsko 1140; 19. J. Bradley, USA 
1136; 20. A. Hacken, Holandsko 1123; 21. A. Viden- 
šek, SFRJ 1109; 22. M. Brusnelli, Argentina 1106; 23. 
A. Crips, Velká Británie 1102; 24. M. Sexton, Nový 
Zéland 1094; 25. C. Collyer, Austrálie 1048; 26. G. 
Hunter, Kanada 1047; 27. K. Henriksson, Finsko 
1042; 28: V. Morgan, Austrálie 1038; 29. A. Vanwalle- 
ne, Holandsko 1036; 30. A. Persson, Švédsko 1032;
31. W. Kraus, Rakousko 1025; 32. K. Salzer, Rakous
ko 1023; 33. C. Schueler, Kanada 1011; 34. D. Ben- 
David, Izrael 1004; 35. P. deBoer, Holandsko 990; 36.
S. Puttner, NSR 985; 37. A. Tarzibachi, Argentina 
980; 38. K. Sun, ČLR 950; 39. P. Wheeler, Nový 
Zéland 939; 40. Y. Zhou, ČLR 938; 41. I. Weston, 
Nový Zéland 932; 42. S. Kurokawa, Japonsko 914; 
43. M. Ledocq, Belgie 884; 44. P. Allnut, Kanada 859; 
45. P. Sahi, Finsko 834; 46. D. Elder, USA 799; 47 .1. 
Sundstedt, švédsko 785; 48. J. Matsuno, Japonsko 
770; 49. M. Shibachi, Japonsko 715 s.

Družstva: 1. Velká Británie 3534; 2. SFRJ 3515; 3. 
Itálie 3468; 4. NSR 3404; 5. Izrael 3374; 6. Austrálie 
3346; 7. Argentina 3229; 8. Rakousko 3199; 9. USA 
3195; 10. Holandsko 3149; 11. ČLR 3121; 12. Finsko 
3016; 13. Švédsko 3014; 14. Nový Zéland 2965; 15. 
Kanada 2917; 16. Japonsko 2399; 17. Belgie 884 s.

Kategorie F1B: 1. L. Doring, NSR 1260; 2. A. Zeri. 
Holandsko 1247; 3. G. Kelmke, NSR 1234; 4. J. Lu, 
ČLR 1231; 5. W. Zhang, ČLR 1225; 6. G. Wang, ČLR 
1203; 7. A. Kilpelainen, Finsko 1202; 8. Z. Bar, Izrael

Družstva: 1. ČLR 3659; 2. Itálie 3499; 3. Velká 
Británie 3438; 4. Austrálie 3371: 5. NSR 3333;
6. Izrael 3280; 7. Kanada 3178; 8. švédsko 3151; 9. 
USA 3140; 10. Rakousko 3093; 11. SFRJ 2931; 12. 
Nový Zéland 2615; 13. Japonsko 2603; 14. Argentina 
2583; 15. Finsko 2120; 16. Holandsko 1247; j 
17. Uruguay 262 s.

Kategorie F1C: 1. S. Lustrati, Itálie 1260 + 240 
+ 254; 2. G. Agren, Švédsko 1260 + 240 + 177; 3. G. 
Venuti, Itálie 1260 + 216; 4. M. Achterberg, USA 
1260 + 209; 5. Z. Chen, ČLR 1251; 6. M. Zito, Argen
tina 1240; 7 .1. Weston, Nový Zéland 1227; 8 .-9 . M. 
Rocca, Itálie 1221; O. Velunšek, SFRJ 1221; 10. S. 
Reda, NSR 1216; 11. N. Potí, USA 1213; 12. R. Feng, 
ČLR 1207; 13. W. East, Austrálie 1206; 14. H. Hubler, 
NSR 1200; 15. S. Hinds, Austrálie 1197; 16. H. Lind
holm, švédsko 1194; 17. W. Kraus, Rakousko 1190; 
18. R. Anderson, USA 1189; 19. R. Johnson, Velká 
Británie 1186; 20. S. Screen, Velká Británie 1185; 21. 
D. Meissnest, NSR 1153; 22. Z. Wang, ČLR 1152; 23. 
J. Groselj, SFRJ 1148; 24. S. Sherlock, Austrálie 
1137; 25. K. Faux, Velká Británie 1126; 26. M. Sex
ton, Nový Zéland 1120; 27. R. Truppe, Rakousko 
1105; 28. F. Schlachta, Kanada 1100; 29. A. Ezure, 
Japonsko 1095; 30. O. Cuzzi, Argentina 1070; 31. R. 
Bain, Nový Zéland 1065; 32. O. Cohen, Izrael 1064; 
33. H. Morita, Japonsko 993; 34. R. Saukkonen, Fin
sko 990; 35. S. Jovin, SFRJ 972; 36. A. Banos, Argen
tina 963; 37. L. Karlsson, Švédsko 891; 38. Y. Walto- 
nen, Finsko 826; 39. T. Matthews, Kanada 811; 40. D. 
Sugden, Kanada 808; 41. I. Koitabashi, Japonsko 
180 s.

Družstva: 1. Itálie 3741; 2. USA 3662; 3. ČLR 3610; 
4. NSR 3569; 5. Austrálie 3540; 6. Velká Británie 
3497; 7. Nový Zéland 3412; 8. Švédsko 3345; 9. SFRJ 
3341; 10. Argentina 3273; 11. Kanada 2719; 12. Ra
kousko 2295; 13. Japonsko 2268; 14. Finsko 1816; 
15. Izrael 1064 s.
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Důvody, proč lidé modeláři, 
mohou být různé. Někdo se snaží 
postavit co nejlepší soutěžní 
model, aby dokázal, že je lepší než 
ostatní, jiný má radost z toho, že 
mu létá něco neobvyklého. Já 
patřím mezi ty druhé: Jsem 
podivín, kterému učarovala 
samokřídla, a to natolik, že s nimi 
létám i v kategorii F1A. A protože 
často provázím naše žáky na 
soutěže A3, začal jsem stavět 
i samokřídla této kategorie. Puštík 
je mou třetí — a zatím nejlepší 
— A-trojkou.

K STAVBĚ (všechny míry jsou 
v m ilim etrech):

Konstrukce Puštíka je velm i jedno
duchá. K zhotovení žeber (s m od ifiko
vaným profilem  CRD 11 ing. Lněničky) 
aerodynam icky i geom etricky zkrouce
ného křídla slouží pouze dvě shodné 
plechové šablony. Zebra střední části 
křídla až k aerodynam ickém u plůtku 
podle nich vybrousím e v bloku obvyk
lou metodou. Žebra koncových částí 
podle nich obrobím e jen v přední části, 
do hloubky 50 mm. Pak šablony oto
číme spodní stranou vzhůru a dokon
číme zadní část žeber, takže vznikne 
profil od poloviny negativní. Prvních pět 
žeber od středu kříd la je z překližky tl.. 
2, žebra přiléhající k plůtkům  z balsy tl. 
5, ostatní z balsy tl. 2. Aerodynam ické 
plů tky vyřízneme z překližky tl. 0,8,

ČJVáhy,
jaké potřebujeme

Listové váhy HEMA Briefwaage, vyráběné 
v NDR, jsou u nás prodávány za 58 Kčs; 
můžete je obdržet v každé prodejné papir- 
n ických potřeb.

přičemž dbám e, abychom  dodrželi 
sm ěr let dřeva.

Náběžná lišta je sm rková o průřezu 
2 x 4 .  Mezi žebry na ni nalepíme výplně 
z balsové lišty o průřezu 4 x 4 .  Nosník 
je tvořen dvěm a lištam i o průřezu 
2 X 17 z tvrdší balsy, odtoková lišta je 
rovněž balsová, o průřezu 3 x 1 3 .  Na 
spodní liště nosníku je pod potah 
přilam inováno skleněné vlákno. Za
končení kříd la vybrousím e z měkké 
balsy tl. 5. Je velm i důležité postavit 
koncové části křídla co nejlehčí.

Poloviny kříd la  jsou k trupu připo jeny 
dvěma spojovacím i dráty, zhotovenými 
z drátu do jízdního kola. V trupu jsou 
dráty ohnuty do sm yčky a zality epoxi
dem. Pro zasunutí drátů do křídla jsou 
v otvorech ve středových žebrech, 
zbylých po je jich  opracování podle

Váhy m áji dva pracovní rozsahy: 0 až 250 g 
a po sklopení závaží do spodní polohy 0 až 
1000 g. Svým uzpůsobením  patří mezi ty, kde 
při vážení odpadá m anipulace se závažím: 
vážený předm ět se položí na m isku vah 
a naměřené hodnoty čtem e na příslušné 
stupnici.

Přes veškerou svoji lákavost jsou váhy 
Herna pro většinu členů m odelářské rodiny 
(a f již  p ropad li oříškům , kysličníkům  či 
větším volně létajícím  m odelům ) příliš hrubé 
a nezbývá, než jednoduchou úpravou zvýšit 
je jich citlivost, byť na úkor menšího rozsahu. 
Jak veliký rozsah zvolíme, je  otázkou naší 
potřeby.

Celá úprava spočívá pouze v odlehčení 
— přiliš  masívní m isku vah nahradím e lehčí, 
dále odstraním e sklopné ram énko včetně 
závaží a nakonec původní stupnici zakryjem e 
novou, papírovou, „oce jchovanou" závažlčky 
od 0 do 20 g po jednom  a od 20 g výše po 
pěti gramech.

V mém případě m isku vah zastává h lin íko
vé víčko od krém u A trix, do jehož středu je 
vyvrtán otvor o p rům ěru 6 mm pro silonový 
šroub M 6x15, zespodu přitažený hliníkovou 
maticí M6, vysokou 2 mm. Je však možné 
použit jen balsové destičky odpovídajíc! 
velikosti a ko lm o nalepeného dřevěného 
čepu o prům ěru 6 mm.

Vytažením čepu sk lopného raménka 
závaží a je jich  vyřazením z provozu se 
dopustím e jed iného „d ras tickéh o" zásahu, 
za který budem e odm ěněni rychlým  a přes
ným vážením na od lehčených váhách Herna, 
vítaným pom ocníkem  v dílně každého m ode
láře. Zasloužilý mistr sportu Jiří Trnka

šablon, zalepeny trub ičky, stočené 
z papírové lepicí pásky.

Trup vyřízneme z překližky tl. 5. 
Determalizátor systému Zwilling tvoří 
rozevíratelná „v rá tka " z překližky tl. 
0,8, jež jsou k trupu uchycena závěsy 
z monofilu. V letové (zavřené) poloze je 
přidržuje poutači guma. Po jejím, pře- 
pálení doutnákem  se tahem gumové 
nitě otevřou a opřou se o tro júhe lníko
vé zarážky z překližky. Přední část 
trupu s otvorem  pro zátěž polepíme (po 
přilepení závěsů determ alizátoru) 
z obou stran bočnicem i z překližky tl. 
0,8. Boční háček z překližky tl. 
2 přilepím e natupo na pravou stranu 
trupu. Svislou ocasní plochu vyřízneme 
a obrousím e do soum ěrného profilu 
z balsy tl. 3. Na předepsanou hmotnost 
150g je model dovážen olověným 
přechodem  mezi SOP a trupem . Trup 
a střední část křídla prototypu byly 
lepeny Epoxy 1200, ostatní části Dis- 
perzným lepid lom  (výrobce Tatrache- 
ma Trnava) za 4 Kčs. Model byl takřka 
nerozbitný.

Střední části kříd la byly potaženy 
tlustým M odelspanem , koncové nega
tivní části tenkým. Je však samozřejmě 
možné použít M ikalenty nebo jiného 
vhodného papíru. V 5 % hloubky křídla 
od náběžné hrany je  na horní straně 
nalepen niťový tu rbu lá to r. Pravá střed
ní část křídla je překroucena do negati
vu 3 °, na levé je negativ 2 °. Na 
odtokové liště pravé koncové části je 
na závěsech z tenkého duralového 
plechu stavitelná ploška, jíž se seřizuje 
kluž m odelu do pravých kruhů.

Puštík je velm i stabilní kolem všech 
os. Prototyp létal okam žitě a dal se 
vzorně vytáhnout až nad hiavu. V klidu 
dosahoval časů kolem čtyřiceti sekund 
a na soutěži v Plzni, když jsem  nezapálil 
doutnák, ulétl. Za sedm náct m inut 
vystoupil v term ice tak vysoko, že jsme 
je j ztratili z očí. Dnes však už létají další 
Puštíci.

Jan Spálený, LMK Pyšely
Foto: J. Smítka

■  Polotovary nosných ploch z po lystyrénu 
můžeme bez prob lém ů po táhnout netkanou 
textilií (Perlan, Viatex, Aratex) přilakováním  
lepicím nitro lakem , pokud je  předem  dvakrát 
natřem e lepid lem  Herkules. Každou vrstvu 
po zaschnutí jem ně přebrousim e. Husté 
lepid lo zároveň plní i funkc i tm elu v místech 
kazů ve struktu ře  po lystyrénu i mezi po lysty
rénem a výztužnými lištam i.

Julius Fábián 
Model-Klub VePký Křtíš

2 0  Zväzarmu VD Kožatex Plavecký 
Š tvrtok přijím á ob jednávky na

PALIVO
pro motory se žhavicí 

svíčkou.
Standardní palivo je  dodáváno pouze 
organizacím (na faktu ru) v balení po 
10 litrech, cena za 1 I je  22,50 Kčs. 
Krom ě paliva je  možné si ob jednat 
ricinový olej v balení po 200 g za 
7,20 Kčs. Vzhledem k tom u, že zboží 
nelze posílat poštou, je  nutný osobní 
odběr. V případě hrom adné ob jed 
návky (např. OV Svazarmu atp.) na
bízí dodavatel i dopravu . Další po
drobnosti jsou součástí potvrzení ob 
jednávky.

Samokřídlo kategorie A3

PUŠTÍK
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■ Úvahy o potřebě snížení 
rychlosti modelů F3A pro 
novou sestavu vedou zcela 
zákonitě ke snižování hmot

nosti modelů a ke zvětšováni jejich 
rozměrů. Jistě, tendence to je 
docela rozumná, vždyť dosavadní 
modely F3A díky rychlostem přes 
200 km/h jen „překypovaly" na
hromaděnou kinetickou energií 
a doslova z nich šla pro nezasvěce
ného diváka hrůza. Ale i o něco 
pomalejší a superlehké modely 
mohou být nebezpečné, když kon
struktér v honbě za snižováním 
hmotnosti zapomene na potřebnou 
pevnost modelu. Takže tedy lehké 
modely F3A ano, ale vždy rozumně 
dimenzované a bezpečné!
■  Nové soupravy Futabas označe
ním FP-SA, FP-SAG a FP-SAGP 
(případně vrtulníkové verze, které 
mají v označení místo A písmeno 
H) mají proti dosavadním soupra
vám jakýsi programovatelný mixér, 
který umožňuje svázat, resp. mixo
vat kterékoliv dvě funkce mezi 
sebou a kromě možnosti diferen
ciace výchylek a dvojích výchylek 
nabízí i přepnutí na tzv. „pseudo- 
exponenciální" výchylky, kdy servo 
až do určité nastavitelné meze 
pracuje s malou citlivostí, tj. jakoby 
na malé výchylky, a po překročení 
této meze přechází automaticky na 
velkou citlivost a velmi strmě pře
jde až do maximální výchylky ser
va. Zdá se, že toto řešení bude pro 
novou sestavu F3A velmi vhodné, 
protože pro některé obraty jsou 
potřeba skutečně velké výchylky 
a v průběhu sestavy prakticky není 
na ruční přepínání výchylek čas. 
Ukazuje se, že konstruktéři firmy 
Futaba zřejmě úzce spolupracují 
i se špičkovými závodníky v jedno
tlivých modelářských kategoriích 
a inovují program firmy v souladu 
se skutečnými požadavky a potře
bami modelářů, resp. v souladu se 
změnami pravidel.
■ Upozorňuji všechny zájemce 
o změny pravidel v RC kategoriích, 
že odpovědi na své dotazy najdou 
v metodickém listu, který byl distri
buován na kraje, okresy a jednotli
vé modelářské kluby v závěru 
minulého roku. Nenajdou tam bo
hužel ještě detailní popis jednotli
vých obratů sestavy F3A, který 
dosud nebyl oficiálně zaslán z FAI. 
Ihned, jakmile bude k dispozici, jej 
přeložím a závodníkům proti 
známce zašlu kopii.

Ing. Jlftí HAVEL

--V
O řízení 
rád iem

Jak vypadají
„winglety“?

0,21c

0,40c

0.26c

c

Vlfv konce. . .  ------O fých desek křídla na zmenšení
indu (ovanéhb odporu byl znám již koncem 
minijlého staletí. Teprve však v roce 1976 
vyvirjuj Richard T. Whitcomb v laboratoři 

^ngley zařízení, které zmenší 
podsltátněji indukovaný odpor a které nazval 
„winijlets".

„Winglety' zmenšují indukovaný odpor 
křídla asi o 20% a zvětšují klouzavost asi 
o 9%. Tyto hodnoty platí pro typické křídlo 
motorového letadla, se vzrůstající štíhlostí se 

^menšuje. Vliv „wingletů" je asi 
ve srovnání s prostým zvétše- 

iti křídla zvětšením rozpětí. Také 
Dpného momentu je menší.

jejich’Vliv 
dvojnásobn
ním š l 
zvětše ií

Proud vzduchu za koncem křídla s wingle

ty a bez nich ukazuje, že hlavní fyzikální vliv 
„wingletů", který vede ke snížení odporu, je 
vertikální difúze koncového víru křídla. Takže 
tyto plochy mohou být také nazvány difuzory 
vírů. Obr. 1 ukazuje celkové uspořádání 
„wingletů” , v tabulce pak jsou souřadnice 
profilu.

Na konec důležitá poznámka: U modelů 
nebyly „winglety" dosud spolehlivě odzkou
šeny. Jisté je, že při běžné velikosti konce 
křídla v blízkosti maximálního součinitele 
vztlaku, tedy při letu s maximální klouzavostí, 
budou horní i dolní díl pracovat v podkritic- 
kém režimu Reynoldsova čísla a tím bude 
jejich účinnost patrně menší.

Zpracoval dipt. tech. M. Musil

X Yh Yd X Yh Yd
0,0125 0,0179 -0,0060 0,3000 0,0605 -0,0176
0,0250 0,0249 -0,0077 0,4000 0,0628 -0,0168
0,0375 0,0296 -0,0090 0,5000 0,0618 -0,0144
0,0500 0,0333 -0,0100 0,6000 0,0572 -0,0090
0,0750 0,0389 -0,0118 0,7000 0,0481 -0,0015
0,1000 0,0433 -0,0132 0,8000 0,0349 +0,0049
0.1500 0,0499 -0,0154 0,9000 0,0184 +0,0059
0,2000 0,0547 -0,0167 1,0000 -0,0020 -0,0667

■ Utěsnění východu 
palivových trubek trupem

Procházejí-li pa livová a odvzdušňovací 
trubka 1 z palivové nádrže přes snfmatelné 
víčko 5 nad nádrží, zatéká při plněni palivo 
kolem trubek volným i otvory do trupu. Na 
trub ičky  1 pro to  navléknem e kotouč 3 (m usi 
svírat trub ičku) z těsnicí gum y tl. 1 mm a ten 
pojistím e shora kouskem  silikonové palivové 
hadičky 2.

Pavel Láník

■ Upevnění serva
Většina m odelářů připevňu je  serva na 

montážní desku šrouby a m aticem i, p řilepe 
nými zespodu k desce. Řešení vyhovuje do té 
doby, než se nedokonale přilepená matice 
právě v ne jm éně přístupném  místě uvolní. 
Odstranění této nepatrné závady vyžaduje 
většinou pracné vydlabání a vytržení desky 
z modelu. Poučen touto zkušeností, po
užívám nyní e lektro techn ické  trubičkové 
nýty, do nichž po roznýtování vyříznu závit. 
Nýty před zanýtováním  potřu lepid lem  Epoxy 
1200. Závit je  nutné řezat ostrým  závitníkem 
až po vytvrzení lepid la.

M. Winkler
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Rozšíření 
Modela 

Digi 
o jednu 

funkci

vysílače

Tento návod navazuje na úpravu přijímače 
Modela Digi, popsanou v Modeláři 9/1983.

Úpravu vysilače zahájíme zhotovením kří
žových ovladačů. Ve svém vysílači jsem 
použil ovladače podle Modeláře 2/1982. 
Potenciometry TP 160, použité v těchto 
ovladačích, je nutné předem upravit! Tyto 
úpravy byly popsány v návodu na RC 
soupravu Digipilot WP-75 v Modeláři 7/1979. 
Zájemcům o létání akrobacie však doporuču
ji použít ovladače přesnější.

Skříň vysílače si každý zhotoví podle svých 
možností a představ. Její velikost je nutné 
přizpůsobit použitým ovladačům. Na obráz
ku 5 je informativní nákres skříně po použití 
výše zmíněných ovladačů. Celá skříň včetně 
anténní průchodky je zhotovena postupem 
popsaným třeba u RC soupravy Digipilot 
WP-75.

Elektronickou část úprav zahájíme stav
bou doplňku (schéma zapojení je na obr. 1),' 
pro který zhotovíme nejdříve desku 
s plošnými spoji.

Plošný spoj na obr. 2 jsem navrhoval pro 
součástky z domácích zásob. Bude tedy asi 
nutné desku upravit podle součástek, které 
budete mít po ruce. Na typu součástek 
nezáleží, kondenzátor 47 n by však měl být 
teplotně stabilní. Rozmístění součástek na 
desce je patrné z obr. 3.

Po zhotovení doplňku rozebereme opatr
ně celý vysílač (vyjmeme ze skříně desku 
s ovladači a se součástkami, dále vypínač 
a indikátor). Z desky plošných spojů šetrně 
demontujeme ovladače a na místo ovladače 
třetího kanálu umístíme doplněk. Místo vývo
du 5 z doplňku vyvedeme (ze strany spojů) 
drát o průměru asi 1 mm, který provlékneme 
otvorem po nýtu ovladače a zapájíme do 
desky vysílače na záporný pól baterie. 
V instalaci doplňku pokračujeme podle obr. 
4. Vývod 1 zapojíme na sběrnici diod, vývod 
4 na emítor tranzistoru KF508.

Nyni přejdeme k instalaci ovladačů. Na 
střed potenciometru první funkce připojíme 
vodič 3, na jeho krajní vývody připojíme 
vodiče, které vedly ke krajním vývodům 
původního potenciometru. K potenciometru 
pro druhou funkci připojíme vodiče označe
né na schématu jako b a c .  Vodič 2a (od 
středu potenciometru druhé funkce) připo
jíme na vodič, který vedl ke středu potencio

metru první funkce (v původním vysílači). Na 
potenciometry budoucí třetí a čtvrté funkce 
napojíme vodiče od potenciometrů původní 
druhé a třetí funkce.

Nyní nastavíme potenciometry ovladačů. 
K přijímači připojíme jedno servo (k první 
funkci) a zapneme vysílač. Servo se asi 
natočí do jiné polohy než neutrální. Pootoče
ním hřídele potenciometru v ovladači nasta
víme zhruba neutrál. Jemně jej doladíme 
otáčením trimru P1 (viz obr. 4). V případě, že 
servo po zapnutí vysílače začne divoce 
kmitat a nereaguje na pohyby řídicí páky, 
musíme pootočit ostatní potenciometry 
v ovladačích. Stejným způsobem nastavíme 
polohu všech potenciometrů. Neutrál serva 
druhé, třetí a čtvrté funkce doladíme postup
ně trimry P3, P4 a P5 na desce vysílače. 
Nalezením vhodného poměru natočení po
tenciometrů v ovladačích a příslušných tri-

mrů ve vysílači nastavíme u všech serv 
stejnou velikost výchylek.

Tím je kodér vysílače nastaven a můžeme 
přejít k montáži. Rozmístění částí vysílače je 
schematicky znázorněno na obr. 6. Zápornou 
větev napájecího napětí připojíme k někte
rému šroubu ve skříni vysílače. Anténní 
průchodku propojíme s původním držákem 
antény co nejkratším vodičem. Deska se 
součástkami vysílače je uchycena na dvou 
držácích z hliníkového plechu tl. 1 mm.

Před prvním létáním s upraveným vysíla
čem pro jistotu přezkoušíme dosah soupra
vy·

Pavel šašek

■ OPRAVTE SI v Modeláři 10/1983 na str. 12 
v (lánku Dvojí řízení na vysílačích Futaba v textu 
zapojeni konektorů: Původní propojení je 1-1, 2-2, 
3-3, 4-4 a 5-5, upravené je správně uvedeno na 
obr. 1.

■ Doplňte si v článku 
Žeravenie sviečok z 12 V batérie
v Modeláři 9/1983: Odpor R5, ktorý je zakreslený 
v schéme a je uvedený aj v súpiske použitých 
súčiastok. je zaspájkovaný pod tranzistorom T4 
v spoločných spájkovacich bodoch báze a emitora 
tohto tranzistora.

obe
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♦  TAKTIKA ♦  
soutěžního létání

RC-V2

Výkony při létáni s rádiem řízenými větroni 
jsou přímo závislé na počasí, hlavně na 
výskytu stoupavých termických proudů. Při 
soutěžích je však určena doba startu, takže 
nezbývá, než tento handicap vyrovnat 
dobrou taktikou při létání.

Nikdo nesmí čekat, že po přečtení článku 
se stane vynikajícím pilotem. Jde o to, ujasnit 
si chyby, jichž se na soutěžích dopouštíme, 
abychom se jich mohli vyvarovat.

U velkých větroňů se připisuje 80 % 
z celkového úspěchu umění pilota, 10 % 
letadlu a 10% náhodě nebo štěstí. V našem 
případě se asi procenta úspěšnosti mnoho 
lišit nebudou. Věnujme se proto především 
umění a taktice pilota. Článek je určen 
především soutěžícím v kategorii RC-V2. 
Úvahy lze ovšem úspěšně využit i v kategorii 
RC-V1 a v disciplíně A kategorie F3B.

Základním předpokladem pro soutěžní 
létáni je dobrá znalost pravidel. Nemusíme 
se je učit nazpaměť, důležité je jim rozumět. 
Není na závadu znát i povinnosti funkcionáře, 
kteří soutěž zajišťují. Je hodně soutěžících, 
kteří ještě dnes nevědí, že k soutěži mohou 
použit dva modely. I když byla pravidla po 
novelizaci přehledně vytištěna, stať o počtu 
modelů a některé další ze starých pravidel 
stále platí. Tam asi málokdo bude hledat. 
Zkrátka není na závadu si pravidla občas 
oživit a některé články podrobně prodiskuto
vat třeba na schůzkách klubu či cestou na 
soutěž.

Soutěž začíná již doma přípravou. Kontro
la modelu po posledním létání, nabiti akumu
látorů a zkouška funkce rádiové soupravy by 
měly být samozřejmosti. Hlavně vše připra
vujeme včas. Ráno před odjezdem na soutěž 
již nezbývá čas a obyčejně pak doma něco 
zapomeneme.

Na soutěž jezdíme včas a s dostatečnou 
časovou rezervou připravíme modely 
i vlečné zařízení. Modely před zahájením 
soutěže nezkoušíme v letu. Je totiž již pozdě 
na seřizování či úpravy a hlavně hrozí 
nebezpečí havárie po zapnutí vysílače na 
stejném kanálu.

Před zahájením soutěže pořadatel instalu
je měřicí zařízení pro kontrolu délky vlečných 
šňůr. Nespoléháme, že jsme kontrolovali 
délku při minulé soutěži. (Je zajímavé, že 
vytyčení předepsaných 150 m bývá v dosti 
rozdílných tolerancích.)

Pokud létá z jednoho klubu více soutě
žících, napíšeme si po rozlosování rozvrh 
letů. Na obr. 1 je jednoduchý formulář, který 
používají členové LMK Praha 4. Pak je dobré 
určit řídícího létání. Bývá to obyčejně mode
lář, který ze zdravotních nebo jiných důvodů 
nemůže vlekat. Sleduje průběh soutěže 
a podle rozpisu upozorňuje létající členy 
skupiny na přípravu ke startu. I tato zdánlivá 
maličkost přispívá ke klidu a jistotě pilota 
před startem.

Pilot by měl k letu nastupovat zcela 
uklidněn, s dobrou náladou, odpočinutý, ale 
plný snahy po dosažení co nejlepšího výsled
ku. Snažíme se, aby pilot bezprostředně 
před svým letem nevlekal. Před letem by si 
měl pilot vyšetřit malou chvilku na soustře
dění (obdobně, jak to dělají třeba lehcí atleti).

I když se let uskutečňuje v poměrně 
krátkém pracovním čase devíti minut, ne
podceňujeme skutečnosti, které výkon letu 
nepřímo ovlivňují: správné oblečení, životo
správu, brýle nebo štítek proti slunci, poho
dlné zavěšení vysílače, pravidelné hlášení 
letového i pracovního času.

To vše patří — i když si to neuvědomujeme 
— k psychické přípravě. Zvláště u kategorií 
RC větroňů hraje velkou roli, protože během 
letu se velmi rychle mění podmínky, na což

musí pilot stejné rychle reagovat. K tomu mu 
pomáhá také poctivý trénink za každého 
počasí, přebírání zkušeností od starších 
modelářů a hlavně sestavení plánu letu 
(alespoň v duchu) a kritický rozbor každého 
letu.

Pilot nesmí nastupovat k letu s tím, že musí 
zvítězit za každou cenu, ale musí létat 
soustředěně, rozvážně, bez zbytečných chyb 
a co nejlépe.

Pomocník pilota je velmi důležitá funkce, 
neboť soutěže RC větroňů se staly soutěžemi 
kolektivními. Tuto funkci zatím většinou 
podceňujeme. Pilot se totiž při soutěžním 
letu snaží o co nejčistší let, vyhledáváni 
stoupavých proudů, ustřeďování,o přeskoky 
s co nejmenší ztrátou výšky, rozpočet 
a přistání k cíli. Má tedy práce dost a dost. 
Pomocník tudíž musí „obstarat" všechno 
ostatní. Sleduje ostatní modely (zvláště při 
startu a přistání), odměřuje pracovní čas 
a pomáhá pilotovi při rozhodování o opako
vání pokusu. Pro kontrolu může měřit i letový 
čas. Pro pilota by ale mělo být dostačující 
hlášení časoměřičů po jedné minuté 
a poslední minutu po deseti sekundách tak, 
jak ukládají pravidla. Častější hlášeni pilota 
zbytečně znervózňuje.

Důležitou úlohou pomocníka je také sledo
vání ostatních modelů při vyhledávání stou
pavých proudů.

Při vzletu je dobré, když pomocník sleduje 
běh vlekaře a pilotovi jej komentuje: „Běží, 
rychle běží, stojí a vypíná". Pilot podle toho 
řídí svůj model tak, aby dosáhl co nejvyšši 
možné výšky.

Při opakování startu musí pomocník v co 
nejkratším čase přinést zpět na startoviště 
vlečné zařízení a po přistání model znovu

odstartovat. Při tom se právě pozná souhra 
letového týmu.

Druhý pomocník — vlekař — je volen vždy N 
z fyzicky nejzdatnějších členů klubu. Za 
slabého větru nebo bezvětří bývá velmi 
obtížné model nad hlavu vyvlékat. Doporuču
ji při tréninkovém létání, aby pilot svěřil svůj 
model k řízení kolegovi a zkusil si svůj model 
několikrát nad hlavu vytáhnout. Jen tak může 
přesné určit nebo vyladit správnou polohu 
vlečného háčku.

Je dobré, když si vlekař s pomocníkem 
pilota smluví předem signály, např. zvednutí 
ruky. Tím je možné signalizovat a upozornit 
pilota na nalétnutí modelu do stoupavého 
proudu během vleku nebo rozběh před 
vystřelením modelu atp.

Plán letu by si měl pilot sestavit před 
každým letem sám anebo se zkušeným 
modelářem. Při rozhodování, kam letět, kde 
bude největší pravděpodobnost výskytu 
stoupavých proudů atp., až po vypnutí totiž 
jen zbytečně ztrácí výšku i čas.

Znalostí nebo odhadem účinku terénu 
(světlé a tmavé plochy, zvlnění), případně 
podle letů modelů v předešlých skupinách 
a podle intervalu výskytu termiky odhadne
me možnou oblast výskytu stoupavých prou
dů při našem letu. Pak je možné sestavit 
třeba takovýto plán: „Po vypnutí modelu 
poletím velkým obloukem doprava. Pokud 
během velkého okruhu nenalétne model 
stoupavý proud a nenalétnou jej ani ostatní 
modely ve stejné skupině, přeletím ještě více 
nad silnici, kde je naděje utržení stoupavého 
proudu projíždějícími auty. Ke konci letu 
sestoupím s modelem tak, aby v páté minutě 
letového času měl asi 50 m výšky (podle síly 
větru a vlastností modelu), přistávat budu
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z levého okruhu, protože vpravo jsou ještě 
dva přistávací body."

Jen tak je možné připravit se předem 
aspoň na ty základní letové situace a pro
blémy, které mohou při soutěžním letu 
nastat.

Po přistání je důležité uskutečnit rozbor 
letu a to samostatně nebo s kolegou či 
trenérem. Z každého letu si musíme odnést 
poučení pro další. Vždy se najde nějaká 
taktická chyba v řízení modelu. Připomínky 
zkušenějších bychom měli brát jako dobrou 
radu. Jen poctivý a kritický rozbor a uplat
něni jeho výsledku vede k mistrovství!

Vzlety uskutečňujeme buď katapultem 
(gumou) nebo během. Vzlet katapultem je 
pro soutěžní létání příliš těžkopádný a dlouhý 
(45 až 60 s). Umožňuje sice (podle modelu 
a síly větru) dosažení větší výšky, ale příprava 
na opakování pokusu je značné zdlouhavá.

Vytažení vlekařem je závislé na jeho 
fyzické kondici, trvá přibližně 20 až 30 s. 
Získáme kolem 140 m výšky, při vystřelení 
i nějaký ten metr navíc. Příprava na opako
vání startu je jednoduchá a rychlá.

Vzlet přes volnou kladku používáme jen 
výjimečné při špatných povětrnostních pod
mínkách nebo při větší hmotnosti modelu.

Několik taktických zásad

Kdy odstartovat? Ihned na začátku vyhlá
šení pracovního času nebo vyčkat, až někte
rý z modelů v téže skupině vyhledá stoupavý 
proud, a pak letět najisto?

V prvém případě máme „dost" času na 
sestup a opakování startu, když se nám 
nepodaří najít stoupavý proud. Obě možnosti 
jsou správné a možné. Záleží na rozhodnutí 
pilota. Jako lepší se ale zdá prvá možnost.

Kdy opakovat start? Má-li být let hodno
cen maximálním možným letovým časem 
360 s, musí model odstartovat k poslednímu 
pokusu nejpozději 150 s po vyhlášení začát
ku pracovního času. Při úvahách o dalším 
opakování pokusu si musí pilot odpovědět na 
řadu otázek: Kolik uběhlo pracovního času? 
Kolik mám odlétáno letového času? Kolik 
mohu ještě nalétat? Kolik mohu nalétat při 
opakování pokusu? Bude to zisk proti tomu
to letu?

ROZVRH LETŮ

Obr. 1

Při opakování pokusu musí pomocník- 
vlekař vypustit model co nejdříve. Není již 
čas na zavlečení modelu do stoupavého 
proudu.

Po rozhodnutí o opakování pokusu sestu
pujeme s modelem velkým obloukem tak, 
abychom prolétli co největší oblast. Chování 
modelu při sestupu pozorně sledujeme. Tím 
si prověříme další možnosti výskytu stoupa- 
vých proudů.

Bezpečný vypínač na modelu je zárukou 
úspěchu při opakování pokusu. Na soutěžích 
bylo již mnoho havárií způsobeno nechtěným 
vypnutím vypínače pomocníkem ve snaze 
odstartovat v co nejkratším čase.

Používáme dobrý naviják vlečné šňůry. Při 
rozvíjení, zvláště při opakování pokusu, čas
to šňůru u cívky zamotáme jen proto, že se 
snažíme co nejdříve šňůru rozvinout a cívku 
málo brzdíme.

Při vleku se snažíme dosáhnout co největ
ší výšky. Po vypnutí přelétneme bez zby
tečných zatáček do oblasti předpokládaného 
stoupání.

Při volbě, stavbě a zalétání modelu se 
snažíme, aby létal sám. S modelem, který 
musíme neustále řídit, budeme těžko vyhle
dávat a ustřeďovat jej ve stoupavých prou
dech. Nepoznáme, zda model nalétl do 
stoupavého proudu anebo zda se vychýlil 
„díky" špatné stabilitě.

Soutěžní létání ve skupině má výhodu 
snadnějšího vyhledávání stoupavých prou
dů. Nesmíme však zapomenout, že jeden 
model může být bezpečně ustředěn ve 
stoupavém proudu a druhý, třeba jen 
o desítku metrů níže, se do utržené bubliny 
stoupavého proudu již nedostane.

Létá-li více modelů v jednom stoupavém 
proudu, je nutno dodržovat zásadu stejného 
smyslu zatáček, a to podle prvého modelu, 
který do stoupavého proudu nalétl.

Technika ustřeďování modelů do stoupa
vých proudů je podrobně popsána v publika
ci Letecké modely 3.

Stoupavé proudy opouštíme včas, aby 
model vítr nezanesl příliš daleko od místa 
startu nebo abychom po rozpadu stoupání 
nemuseli prolétávat velkou oblast silných 
klesavých proudů.

S modelem létáme raději dál od sebe, kdy 
je lépe vidět sklon trupu i případné termické 
poryvy. Po celou dobu model pozorně 
sledujeme.

Při nalétnutí do oblasti předpokládaného 
výskytu stoupavých proudů můžeme využít, 
obdobné jako piloti velkých větroňů, pravidlo 
tří přímek. To znamená, že oblast pro
létáváme a stoupavé proudy hledáme ve 
třech přímkách (obr. 2). Je to považováno za 
ekonomické vyhledávání při nejmenší ztrátě

výšky i času. Pokud v oblasti předpokláda
ného výskytu stoupavý proud nenajdeme, 
nezbývá než co nejrychleji oblast opustit 
a přeletět do další.

Nikdy neztrácíme nervy a pokus zbytečné 
nevzdáváme se slovy: „Tam žádný stoupák 
není". Vladimír Pergier z LMK Praha 8- 
Chabry při soutěžích již mnohokrát dokázal 
vylétat maximum, když se „chytal" a ustře- 
ďoval model v beznadějné výšce 20 až 30 m 
nad zemí!

S modelem kroužíme raději v plochých 
zatáčkách. Při ostrých zatáčkách s velkým 
náklonem zbytečně zmenšujeme půdorys
nou plochu křídla vystavenou působeni stou
pavého proudu (obr. 3).

Oblasti s možným výskytem termiky vo
líme a vyhledáváme vždy raději proti větru. 
Pokud nalétneme stoupavý proud po větru 
od startoviště, je model zanesen příliš daleko 
a budeme mít problémy s návratem.

Úspěšné létání s RC větroni předpokládá 
znalosti meteorologie, které pomohou určit 
oblast možného výskytu termiky. Bude to 
nad světlejšími plochami (obilná pole, pís
kovny, sluneční stráně) a v oblastech rozhra
ní tmavých a světlých ploch. Nesmíme 
zapomínat na vliv větru na sklon stoupavého 
proudu (obr. 4).

Rychlost kroužení ve stoupavém proudu 
vychází z rychlostní poláry, kterou u modelu 
zpravidla nemáme. Proto kroužíme podle síly 
stoupavého proudu raději větší rychlostí, kdy 
se blížíme optimální klouzavosti modelu.

Sestupujeme vždy na návětrné straně 
startoviště.

Před přistáním se snažíme o předpisový 
okruh a správný rozpočet na přistání. Letový 
čas považujeme za druhotný. Nalétat 100 s je 
obyčejně'téžšl než přistát za 100 bodů.

Vzhledem k přízemnímu efektu při
stáváme raději na větší rychlosti.

Vyšší rychlost po sestupu vytrácíme ostrou 
zatáčkou o malém poloměru. S některými 
modely je lepší sestupovat letem na zádech.

Při sestupu z větších výšek nesmíme 
zapomenout na pevnost modelu. Stoupavé 
proudy opouštíme raději dříve a výšky 
vytrácíme pomalu.

Jaroslav Suchomel, 
LMK Praha 4

Obr. 4 Obr. 3
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Sportovní 
RC model TONY

Konstrukce 
Jaroslav FARA

Malé m odely budou jistě ještě dlouho 
přitažlivé pro modeláře, kteří létají 
převážně rekreačně. Důvody jsou zřej
mé: menší spotřeba m ateriálu a tím 
nižší pořizovací náklady, menší prac
nost a konečně snadnější transport na 
postačující menší letovou plochu. Pro
tože vzrůstá ob liba  polom aket, je  i tento 
model navržen podle skutečného vzo
ru, stíhačky z druhé světové války.

Model Tony je určen k rekreačnímu 
létání. Je schopen základních akroba
tických obratů, stejně ale může létat 
,,jen norm álně". Záleží na tom , jakou 
RC soupravou a ko lika servy je j vyba
víte. Může to být proporcionální sou
prava se třem i servy, například Modela 
Digi, nebo pouze jednokanál Mars 
s jednoduchým  vybavovačem. Motor 
lze použít o zdvihovém  objem u 1,5 
nebo 2,5 cm 3.

Podle možností a schopností pilota 
může mít model ovládány tyto prvky: A. 
Křidélka, výškovka, sm ěrovka; B. K ři
délka, výškovka, m otor; C. směrovka, 
výškovka, motor; D. křidélka, výškovka; 
E. směrovka, výškovka; F. směrovka. 
V případech C, E, X, F (bez křidélek) je 
nutné větší vzepětí křídla, v případě 
F pak užší směrové korm idlo .

Použitý m otor bude odpovídat určení 
m odelu. Pro provedení A, D, E použije
me výkonnější o zdvihovém  objem u 1,5

až 1,7 cm 3 bez ovládaného karburá to
ru. Pro provedení B, C bude zapotřebí 
m otor o zdvihovém  objem u 2,5 cm 3 
nebo výkonný 1,7 cm ,3 oba s ovláda
ným karburá torem . Pro nejjednodušší 
provedení F postačí běžný m otor 1,5 až 
1,7 cm 3.

Křídlo je  m ožno zhotovit z pěnového 
polystyrénu nebo klasickým  způsobem 
ze žeber. M odel může být vybaven 
podvozkem  pro startování se země, 
nebo můžeme létat bez něj a vypouštět 
model z ruky. U provedení B (s pevnou 
sm ěrovkou) je  start z ruky nutný, neboř 
bez ovládané sm ěrovky nelze při roz
jezdu po zemi model udržet v přímém 
směru. T rup je  celobalsový, zvlášť 
namáhané díly jsou z překližky, ocasní 
plochy z p lného balsového prkénka. 
Křídlo je  k trupu připevněno kolíkem 
a plastikovým  šroubem.

Model není v žádném případě vhod
ný pro začátečníky. Vyžaduje totiž 
určité zkušenosti v létání s propo rc io
nální i neproporcionáln í RC soupravou.

Před zahájením  stavby rozhodnem e 
o použité rádiové soupravě, ovláda

ných prvcích (a tím  i o počtu serv) 
a vhodném m otoru a potřebné úpravy 
nebo doplňky zakreslím e do výkresu. 
Při stavbě pracujem e pečlivě a přesně. 
M ějm e na paměti, že přesně postavený 
a soum ěrný model je prvním předpo
kladem  úspěšného létání, což ještě víc 
platí pro dolnoplošníky.

Hlavní materiál
Balsové prkénko dl. 1000, šíře asi 70. 

ti. 2 -  2 (8) kusy;
tl. 3 — 3 kusy; tl. 5 — 3 kusy; ti. 10 — 1 kus 

Překližka letecká: tl. 1 — 300x400;
tl. 3 -  140x300; tl. 5 — 70x130; tl. 1,5
-  40x450

Pěnový polystyrén tl. 40 — 500x600 
Bukový hranol 8x18 dl. 260 
Ocelový — pružinový — drát ø 3 dl. 520 
Potahový papír tenký 2 archy; (středně tlustý 

2 archy)
Kladívkový kreslicí papír nebo hladká tapeta 

500x1000
Polopneumatická podvozková kola ø50

— 2 kusy
Průhledná fólie tl. 0,3 až 0,5 -  110x200 
Acetonové lepidlo, lepidlo Herkules, čirý 

nitrolak, (vypínací lak), barevný nitrolak 
nebo syntetický či dvousložkový email 

Palivová nádrž plastiková 50 až 75 cm3 
(konzervový plech 100x150); vrtulový ku
žel Modela 0 45; koncovky táhel; ovládací 
páky kormidla Modela

Poznámka: Všechny rozměry jsou v mm; 
materiál v závorce platí jen pro kon
strukční křídlo.

Název: Tony
Konstrukce: Jaroslav Fara
Typ: rekreační model
Rozpětí: 1185 mm
Délka: 870 mm
Hmotnost:
Křídlo:

1000-1200 g

Plocha: 20 dm2
í Profil: vlastní

Hlavní materiál: 

Ocasní plochy

pěnový polysty
rén, balsa, 
překližka, smrko
vé lišty

Plocha VOP: 4,4 dm2
' Profil VOP: rovná deska
; Hlavní materiál: 

Trup
balsa

Hlavní materiál: balsa, překližka
Doporučený mo- 

• tor:
1,5 až 2,5 cm3

Ovládané funkce: viz text
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Praga
Lehký dvoum ístný sportovní letoun 

Praga E-115.1 byl jedním  z prototypů 
rozvíjejících základní koncepci typu 
E-114 A ir Baby (známé „be jb inky ", 
která bude podrobně popsána v m ono
grafii v nejbližších číslech časopisu 
Letectví + kosm onautika).

Typ E-115 vznikl v konstrukci le tadlo
vého oddělení ČKD Praga v průběhu 
roku 1937 pod vedením ing. Jaroslava 
Šlechty. Jeho návrh byl motivován 
snahou dále propracovat a z jem nit 
drak E-114 pro dosažení ještě vyšších 
výkonů s nepříliš výkonným i dvou- 
a čtyřválcovým i m otory Praga. Hlavní 
změny se týkaly jednak trupu, jednak 
křídla, které dostalo jiný pro fil i půdo
rys.

Dokončený prototyp, opatřený m oto
rem Praga B, absolvoval první let dne 
8. března 1938. Již po několika zkušeb
ních letech v následujících deseti 
dnech byl připraven k překonání někte
rých m ezinárodních rekordů v kategorii 
letounů s m otorem  o zdvihovém ob je 
mu do 2 litrů a s jedno- i dvoučlennou 
posádkou. Séfp ilo t J. Anderle, dop ro 
vázený fotografem  ČKD E. Frankem, 
ustavil s E-115.1 v pátek 18. března 
1938 na trati Praha — Nové Benátky 
— Říp — Praha (100 km ) nový mezi
národní rychlostní rekord ve své kate
gorii rychlostním  prům ěrem  
171,5 km /h. Celková spotřeba paliva 
byla velm i nízká — 5,45 kg. Výškový 
rekord v téže kategorii byl stejnou 
posádkou překonán 21. března dosa
žením výšky 4870 m. V jednom ístném  
obsazení vytvořil šéfp ilo t další výškový 
rekord výstupem  na 5855 m.

Od poloviny dubna zkoušky pokra
čovaly již s výkonnějším  čtyřválcem  
Praga D. Na „be jb ině " byla tato pohon
ná jednotka prověřena v E-114.111 OK- 
PGF, připravené pro účast v letu Malou 
dohodou na přelom u srpna a září téhož 
roku.

Letoun E-115.1 sloužil jako experi
mentální, který prodělal různé úpravy 
m otorové instalace: od poloviny září byl

E-115
zkoušen s reduktorovým  m otorem  Pra
ga DR. K utlum ení v ibrací bylo zkouše
no pružné uchycení vrtule, často byly 
vyměňovány karburá to ry (např. typů 
Zenith a Pallas).

Příčiny některých nepříznivých vlast
ností příliš zúženého kříd la byly ob jas
něny až po zavedení výpočtu rozložení 
vztlaku po rozpětí. Například od tr
hávání proudění při přetažení na kon
cích kříd la v ob lasti křidélek, projevující 
se zhoršenou řid ite lností v tom to reži
mu, bylo důvodem  ke zkrácení rozpětí 
na 9 m pouhým uříznutím konců křídla 
a jeho novým zakončením. Podle slov 
aerodynam ika Z. Bayera, který inter
pretoval poznatky zalétávacího pilota, 
úprava ovlivnila nejen letové vlastnosti,

šťastná posádka prototypu E-115.1 s motorem 
Praga B po překonání mezinárodních rekordů

ale i celkový vztlak křídla, což se 
projevilo (za současného úbytku hmot
nosti a odporů) nižší minimální rychlostí 
s příznivějšími charakteristikam i vzletu 
a přistání, vodorovná rychlost vzrostla. 
Úprava se ale uskutečnila až po okupaci, 
kdy prototyp již mnoho letů nevykonal.

TECHNICKÝ POPIS

Praga E-115.1 byl jednomotorový dvou
místný sportovní hornoplošník převážně dře
věné konstrukce s klasickým dvoukolým 
podvozkem a ostruhou.

Křídlo bylo stejné konstrukce jako 
u E-114, tedy s celodřevěnou dvounosníko- 
vou kostrou s laťkovými žebry a tuhým 
překližkovým potahem. Uzavřené skříňové 
nosníky, na kterých byla ukotvena čtveřice 
závěsných kování, měly smrkové pásnice 
a překližkové stojiny. Základní profil měl 
označení ČKD č. 1. Po podstatnou dobu 
zkoušek mělo křídlo charakteristicky „špiča
té" konce; při jen nepatrně menším rozpětí 
než u známé,.bejbinky" se tak nosná plocha 
zmenšila o 3 m2.

V polovině tloušťky profilu zavěšená dře
věná křidélka měla tupou nosnou část 
a částečně plátěný potah.

Trup celodřevěné skříňové konstrukce se 
smrkovými podélníky, přepážkami a pře
kližkovým potahem o tloušťce 1,2 až 2 mm 
byl oproti E-114 prodloužen o asi 200 mm. 
Tvarové zjemnění představovalo jeho mírné 
zvýšení v místě před pilotním prostorem 
s plynulejším přechodem do krytů motoru, 
jejichž uspořádání umožňovalo zástavbu mo
torů Praga ve verzi B nebo D. Motorová 
přepážka měla oproti kruhové u E-114 
oválný tvar. Změnil se i tvar krytů pilotního 
prostoru při zachování systému jeho ote
vírání — čelní štítek, tentokrát bez vodorov
ného dělení (stejná úprava jako u po
válečných „bejbin"), pevně spojený s částí 
náběžné hrany křídla, se zdvihal vzhůru, 
boční okna se sklápěla dolů. Posádka seděla 
vedla sebe na sedačkách upravených pro 
zádové padáky.

(Dokončeni na stráni 22)

Letoun se zastavěným čtyřválcem Praga D. Nahoře: Pohled na přístrojovou desku pilotního prostoru a detail 
motoru Praga B
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OVLADAČ 
pro SRC

Dále popsaný ov ladač pro dráhové m odely 
autom obilů vznik l v naši stanici m ladých 
techniků a osvědčil se hlavně v žákovských 
kategoriích. Jeho zhotoveni zvládli i méně 
zruční členové kroužků.

Nástroje po třebné ke zhotovení ovladače: 
Svěrák, pů lku la tý  a p lochý pilník, p ilka  na 
kov, lupenková p ilka, rýsovacl jehla, nůžky 
na plech, kleště ploché, kleště s kulatým i 
čelistm i, kleště štlpacl, nůž, vrtačka ruční 
(e lektrická), vrtáky o prům ěru  1, 3,2 a 4 mm, 
šroubovák, e lek trická  pá jka 100 W, 
zám ečnická svěrka, sada jeh lových pilníků. 
Ke zhotoveni ruko je ti je  ne jvhodnějš l sklotex- 
tit nebo texgum oid tl. aspoň 1,5 až 2 mm. 
V nouzi stačí i le tecká překližka tl. 5 mm, 
potom  ale použijem e spojovací šrouby 
s pů lku latou hlavou a nezapouštlm e je.

Nejprve vyříznem e dvě bočnice 1 rukojeti, 
op ilu jem e je do  přesného tvaru (stažené

svěrkou) a potom  najednou do  nich vyvrtám e 
o tvo ry o prům ěru 3,2 mm. V pravé bočnici 
zhotovím e zahloubení (vrtákem  o prům ěru 
4 m m ) pro šrouby M3.

Z mosazného plechu tl. 1,5 mm vyřízneme 
oba držáky odporů  4, které opět společně 
op racu jem e a vyvrtám e do  nich otvory 
o prům ěru 1 mm. Ze strany odporů je 
vhodné otvory opatrně rozšířit, aby držáky 
do b ře  přileh ly k čelům  odporů . Potom 
držáky ohnem e podle obrázku kleštěm i 
s kulatým i čelistm i tak, aby vzniklé očko 
lícovalo s otvorem  v rukojeti.

O dpory 5 jsou typu Tesla TR 509 10 
ohm ú /1 5  W. T im , že jsou zapojeny paralelně, 
je  výsledný od por 5 ohm ů a zatížitelnost 
30 W. O dpory je  ovšem třeba upravit. N e jpr
ve položím e na rovnou p lochu jem ný brusný 
papír, po  němž odporem  lehce přejíždíme, . 
dokud se neobjeví odporový drát. Ten potom  r
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► jehlovým  piln íkem  přeruším e asi 10 mm od 
konce odporu (jen na jedné strané). P ilo
váním nesmíme odporový drát vytrhnout 
z izolační vrstvy. V hodné je i odstran it 
izolační nátér na čelech odporů , čím ž p ři
spějem e k lepšímu spá jen i s držáky.

Nyní jeden držák 4 přichytím e š roubem  M3 
k pravé bočnici a nasunem e do néj oba 
odpory, které m usejí být shodně orientovány 
(přerušeni musí být na konci odporů , kde 
bude jezdec v k lidové poloze). Pak navlékne
me a upevním e k bočn ic i i d ruhý držák. 
O dpory nastavíme obroušeným i p locham i 
k sobě, vyčnívající vývody ohneme, p řitla 
číme k držákům , podle  po třeby zkrátím e 
a nakonec připá jlm e.

Páku 2 vyřízneme opět z mosazného 
plechu tl. 1,5 mm, dop ilu jem e na přesný tvar 
a vyvrtám e o tvory pod le  obrázku. Sběrací 
kontakty 3 vystřihnem e z fosforbronzu tl. 0,3 
až 0,4 mm, začistím e piln íkem  a ohnem e 
podle ob rá tku . Potom  kontakty přidržím e 
kleštěm i, p řipá jlm e  v dé lce asi 10 mm k páce 
2 a po vych ladnuti napružfm e podle obrázku. 
Při tvarování nesmíme kontakty zkroutit!

Hotovou páku s kon takty  zasuneme mezi 
odpory a nasadím e na šroub M3, který tvoři 
čep. Pokud se kon takty  pohybu ji po od po 
rech lehce v celé dráze, můžeme nastavit 
dorazy (ohnuté konce držáků odporů ) tak, 
aby byl využit ce lý  odpor, ale aby kontakty 
nenarážely na držáky odporů , čímž by se 
zbytečně deform ovaly.

Největší p rob lém y asi budou s obstaráním  
vhodné vratné pružiny 7; v našem kroužku 
používáme pružiny ze starých kalkulačnlch 
strojů.

K e lek trické  insta laci použijem e obyčejnou 
tro jlinku ; zapojeni je  na ob r. 2 a 3. Dvě žily 
jsou provlečeny o tvo ry v pravé bočnici ven 
a u držáků odporů  zase dovnitř. Vodiče jsou 
přím o připá jeny k d ržákům  odporů . Mezi 
sběrací kon takty a přís lušnou žílu tro jlin ky  je  
však třeba  zapájet ohebný vod ič z pleteného 
m ěděného lanka — nejvhodnější jsou přívo
dy k uh líkům  do e lek trom o torů  nebo stíněni 
souosého kabelu. Tento mezičlen p řipá jlm e 
k páce 2 co nejb lfž ose otáčení, něko likrá t je j 
zahneme a pak p řipá jlm e  k žíle tro jlinky. Tato 
úprava je  nutná, jinak  se brzy vod ič přetrhne. 
Na volný konec tro jlin ky  p řipá jlm e  podle  obr. 
1 barevné banánky (pozor — zapojeni 
a označeni vývodů je  dáno pravidly!).

Nyní do spodních o tvorů pravé bočnice 
prostrčím e šrouby, na šroub tvořící čep páky 
2 navlékneme vymezovacl podložky (zpravid
la stač! dvě) a vyšroubujeme matice, zajiš
ťující dosud držáky otvorů. Na šrouby pak 
navléknem e levou bočnic i a přitáhnem e ji 
patřičným i m aticem i (což neplatí pro  čep 
páky 2, který již  není k levé bočnici přitažen). 
Přečnívající konce šroubů odříznem e č! 
odštípnem e a zap ilu jem e.

Hotový ovladač m ůžem e vylepšit navléknu
tím bužlrky na vyčnívající část páky 2, 
doplněním  krytem  odporů  či om otáním  ruko 
jeti například kobercovou páskou.

K. Beránek 
M SM T Praha 6

Stabilizátor
napětí
pro žhavicí 
svíčku

Stále vice m odelářů používá ke spouštěni 
spalovacích m otorů  e lek trické  spouštěče. 
Někteří m odeláři je  napájejí z autobaterie; 
pohodlnější je  ale sam ostatný zdro j o  napětí 
12 V, vestavěný trva le ve startovacím  boxu. 
V tom to  případě je  zbytečný zvláštní zdro j 
p ro  žhavení — svíčku lze napáje t ze stejné 
baterie jako spouštěč přes regulátor. Tento 
regu lá to r však musí splňovat několik pod
mínek:
■  M usí m lt co největší účinnost, neboť p ře
nosný zdroj nem á nadbytek energie; musí 
tedy pracovat ve spínacím režim u.
■  Musí udržet stálé napětí i při zaplaveni 
vlákna svíčky palivem. Tehdy se odpor 
vlákna značně zmenší a od bě r tudíž stoupne 
asi dvo jnásobně. Udrženi stá lého napětí je  
nutné pro zvýšeni výkonové ztrá ty na vláknu, 
a tedy pro rych lé  odpařen i paliva. Této 
podm ínce tedy nevyhoví p ředřadný odpor 
a různá zapojeni, která ho nahrazu ji (např. 
z MO 9/1983 atd.), fungující obráceně.
■  Musí udržet stálé napětí i při poklesu zdroje 
o několik voltů. To je dů ležité zejména 
v okam žiku, kdy spouštěč zatěžuje zdroj 
a jeho  napětí tudíž klesá.
■  Z apo jen i musí být bezpodm ínečně zkra- 
tuvzdorné a velm i spolehlivé. To je  nutné 
především  pro použiti na soutéžlch. Nelze 
použit zapojení s regulaci tep lo ty  vlákna 
(např. z MO 8/1980), kdy se při částečném 
zaliti žhavicího vlákna palivem nezalitý kou
sek vlákna přepálí.
■  Zapo jen i musí být jednoduché a snadno 
reprodukovate lné z čs. součástek.
■  Zapojen í musí m lt m in im ální odběr při 
odpo jené svíčce, aby ho nebylo nutno vy
pínat během soutěže nebo letového dne.
■  Zapojení nemusí mlt regulovatelné výstupní 
napětí; pro všechny svíčky spo leh livě vyhoví 
napětí 1,5 V. Případný regulá to r napětí může 
být (vlivem chybné m anipulace) příčinou 
spá leni svíčky.

Použité souěásky
ΙΟ MAA723 (nebo 
MAA723H)
T1 KD366 (KD366A,
K0366B)
T2 KC508 (KC507, KC509,
KSY62A, KS500 atd.)
R1 22 
R2 M27
R3 1k TR 151 (TR 191)
R4 3k9 
R5 1k8
R6 vinutý, asi 0,1 oh- 
mu/3 W
R7 22 TR 151 (TR 191)
Tl. Tlumivka viz text 
C1 20M/15V TE 984 
(TE 154 20M/25V)
C2 33n až 150n/ 12 až 
40 V
C3 500M/3V TE 980
01 KY196 (nebo KY197-199, KY189, KY190, KY193-195, KZ714-715)
02 libovolná červená svítivá o průměru 1 až 5 mm (viz text), např. LQ1101-1214

Po zváženi těchto požadavků jsem  navrh
nul zapojeni na obr. 1. Jde o běžný spínací 
s tab ilizá tor s in tegrovaným  obvodem  M AA 
723 (M AA 723H), který je  doplněn dalším  
obvodem  k om ezeni zkratového proudu; 
zapojeni m á dvo jí stabilizaci referenčního 
napětí.

Jako re ferenční napětí se využívá úbytku 
na svítivé d iodě  (LED), který je  u červeně 
svíticí d iody 1,5 V v širokém  rozsahu proudu. 
Přesto je  d ioda napájena z vnitřního s tab ili
zátoru in tegrovaného obvodu. Bez použiti 
svítivé d iody by funkce  obvodu nebyla 
zaručena při poklesu vstupního napětí pod 
9 V, kdy vn itřn í s tab ilizá tor IO přestává 
pracovat.

Výstupní napět! stab ilizá toru se nezmění 
o vlče než 0,05 V v rozsahu vstupního napětí 
6 až 30 V a při odběru proudu do 4 A. 
Zkratový proud je  nastaven na asi 6 A 
odporem  R e.O dpor je  navinut z odporového 
drátu o prům ěru  m inim álně 0,7 mm. T lum iv
ka je navinuta drátem  o prům ěru 0,7 m m  na 
ferritovém  jád ru  EB 8x12 mm nebo větším, 
případně na ferritovém  hrníčkovém  jádru  
o prům éru m inim álně 30 mm. Indukčnost 
tlum ivky není v š irokých mezích kritická, 
vyhoví oko lo  1 mH. Tom u odpovídá asi 40 
závitů na jád ru  s A ,=600. Tranzistor T1 
(D arlingtonova dvo jice) je  dobré  o pa třit ch la 
dičem . '  -

To lerance všech součástek může být velm i 
široká. Zapojen i má při dobrých součástkách 
zaručenou reprodukova te lnost a pracu je  na 
první zapojen i — není třeba  nic nastavovat. 
Pouze ten, kdo  požaduje největší účinnost, 
může zm ěnou velikosti vzduchové mezery 
tlum ivky nastavit ne jm enšl odběr ze zdro je  
12 V při zapojené svíčce. O dběr by se měl 
pohybovat kolem  0,8 až 1,2 A (studená 
svíčka Modela). O dběr naprázdno je  3 mA. 
Do obvodu svíčky je  vhodné zařadit am pér- 
m etr s rozsahem asi do 6 A a s co nejm enšlm

napěťovým  úbytkem . Pokud má někdo am - 
pérm etr s větším  úbytkem  než asi 0,15 V /6  A, 
doporuču ji m ísto červené svítivé d iody použit 
d iodu žlutou nebo zelenou, které m ají úbytek 
v propustném  sm ěru 1,7 až 1,8 V. Výstupní 
napětí s tab ilizá toru bude tedy také 1,7 až 
1,8 V a úbytek na am pérm etru  bude částeč
né kom penzován.

Pokud někdo požaduje regulovatelné vý
stupní napětí, úprava zapojeni je  velm i 
jednoduchá. Místo svítivé d iody se zapojí 
po tenciom etr 2,5 kohm /lin , zapojený jako 
prom ěnný odpor. Takto lze nastavit výstupní 
napětí až do 2,8 V. Zapojen i bez svítivé d iody 
ale nestab ilizu je  při poklesu vstupního napětí 
pod 8 až 9 V.

Vojtěch V oráiek , RCK Praha 7
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Praga E-115
(Dokončení ze str. 18)

Ocasní plochy. Vodorovná ocasní plocha 
byla svařena z trubek z chrómmolybdenové 
oceli a potažena plátnem. Stabilizátor byl 
k trupu vyztužen na dolní straně jednodu
chou ocelovou profilovanou vzpěrou, tento
krát s pečlivým aerodynamickým zakrytím 
jejího ukotveni. Rovněž plechovým aerody
namickým přechodům mezi trupem a ocas
ními plochami byla věnována větší pozor
nost. Svislá ocasní plocha byla celodřevěná, 
potažená překližkou.

Řízení bylo shodné s E-114, tj. dvojité 
s klasickými řidícimi pákami a pedály. Řízení 
křidélek bylo do křidla převedeno svislou 
torzní trubkou za pilotním prostorem, na niž 
v křidle navazovala ocelová lana, otáčejíc! 
půlkruhovými segmenty, spojenými krátkými 
táhly s křidélkem. Ovládání ostatních kormi
del bylo lanové.

Podvozek o rozchodu 1,7 m byl oproti 
E-114 upraven: hlavni podvozková noha byla 
tvořena jen jednoduchou trubkou. Obě 
výkyvné polonápravy byly odpruženy v trupu 
uzavřenými gumovými provazci. Vyztužení 
směrem ke trupu obstarávala pouze dvojice 
profilovaných drátů. Středotlaká podvozková 
kola s elektronovými disky měla rozměry 
430x150 mm. Po většinu provozu měla kola 
aerodynamické kryty. Kořenová část ostru
hy, tvořená plochými pásy pružinové oceli, 
měla aerodynamický kryt, plynule přecháze
jící do spodní části směrového kormidla.

Přístrojové vybavení na téměř čtvercovém 
odpruženém panelu bylo nejzákladnější; se
stávalo z rychloměru, výškoměru, odděle
ných příčného a podélného sklonoměru, 
kompasu, otáčkoměru a olejového tlako
měru. V levé části pilotního prostoru byl 
umístěn hasicí přístroj motoru.

Motorovou skupinu tvořil dvouválcový mo
tor Praga B o výkonu 29 kW (40 k), později 
čtyřválcový Praga D o výkonu 55 kW (75 k) ve 
dvojím provedení (bez reduktoru a s reduk- 
torem). Motor byl přes gumové vložky uchy
cen na univerzálním trubkovém loži. Dřevěná 
vrtule (na počátku zkoušek s plátěnou ban- 
dážl) měla průměr 1600 mm. Spádová pali
vová nádrž byla umístěna za piloty v centro- 
plánu křídla.

Zbarvení. Letoun měl stříbrný nátěr bez 
barevných doplňků, poznávací značka mu 
nebyla přidělena. Na přídi byl černý nápis 
Praga a pod ním černé tovární označení 
prototypu E. 115.1

Technické údaje a výkony: Rozpětí 
10,8 m, délka 6,8 m, výška 2,4 m, nosná 
plocha 12,15 m2 prázdná hmotnost s moto
rem Praga B 310 kg, (s motorem Praga 
D 330 kg), letová hmotnost 510 kg (550 kg), 
plošné zatíženi 47,2 kg/m2 (51 kg/m2), zatížení 
na jednotku výkonu 17,5 kg/kW (10 kg/kW). 
Max. rychlost 175 km/h (210 km/h), cest. 
rychlost 155 km/h (180 km/h), stoupavost 
2,1 m/s, dostup 3500 m (4500 m), dolet 
500 km.

Zpracoval: ing. Pavel Kučera 
Výkres: Erik Bornhorst

Snímky: archív (NTM-repro)

Použité prameny:
Materiály uložené v Leteckém archívu NTM 
Praha
Časopis Letectví 3,4/1938 
Pilotní zápisníky z fondů TM Brno

Mistr sportu Štefan Gertnčér dokázal zvítězit 
v kategoriích S7 (s modelem na snímku) i S4C

Pořádáním mistrovství ČSSR v roce 1983 
pověřil ÚV Svazarmu aktivní RMK při ZO Zväzar- 
mu Střední průmyslové školy geologické a hor
nické ve Spišské Nové Vsi. Klub, který dal 
našemu raketovému modelářství dva tak vyni
kající reprezentanty, jakými jsou mistři sportu 
š . Gerenčér a ing. J. Kofuha, nezklamal ani 
organizačně. Mistrovství, jehož ředitelem byl 
prof. P. Dolíhal, bylo uspořádáno velmi pěkně. 
Nutno ovšem zdůraznit, že pořadatelé našli 
maximální podporu u představitelů dalších o r
ganizaci NF, za všechny jmenujme alespoň 
tajemníka OV KSS Š. Kupčíka a -  samozřejmé -  
předsedu OV Zvazarmu F. Demečka.

Zdůrazněme výborně připravené startovišté 
s prostornými hangáry pro předstartovnl přípra
vu soutěžících, znamenitou stravu a opravdu 
důstojné slavnostní zahájeni i ukončeni soutě
že. Pro zpracováni výsledků nechyběl ani počí
tač s připraveným programem. Bohužel právě 
v tom to případě se vyskytl jediný zádrhel, který 
lze připsat na vrub pořadatele (ne ovšem počíta
če a jeho programu). Přestože výsledky byly 
k dispozici prakticky okamžitě po skončeni 
kola, je jich přenos na výsledkovou listinu trval 
neúměrně dlouho. Tato chybička, vyplývající 
z přece jen menších zkušenosti v pořádáni 
vrcholných akci, však nesnižuje v souhrnu 
vysokou úroveň mistrovství.

S ilný -  a ledo vý- vítr byl největším nepřítelem 
soutěžících, v některých případech dokonce 
nad jejich sily. Návrat modelů v klasických 
kategoriích, jež se létaly v sobotu 1. října, kdy 
právě byl vítr nejsilnějši, tak byl často dílem 
šfastné náhody. Vítr byl také na vině několika 
nepřesným výrokům časoměřičů, delegova
ných Východoslovenskou krajskou radou mo
delářství. U postižených soutěžících to samo
zřejmě vzbudilo pocity krajně nelibé, na druhou 
stranu je ovšem nutné ocenit obětavost, s niž 
zimou se třesouc! časoměřiči svou funkci vyko
návali. Nebyli to  jen oni, stejně tak je  nutné 
vyzdvihnout sportovního komisaře ing. Jelínka, 
bezpečnostního komisaře ing. Horáčka, všech
ny bodovače a další funkcionáře soutěže.

Kategorie S6A (streamer) se létala už v pátek 
odpoledne. Obloha byla sice jako vymetená, ale 
bylo chladno a vítr unášel modely až do města, 
pohříchu za vysoké budovy sídliště, za nimiž se

Domácí Miroslav Kofuha jde ve šlépějích svého 
bratra, reprezentanta ing. Jána Kofuhy; zvítězil 
v kategorii SSC

Mistr sportu Vasil Pavljuk dobyl v kategorii S6A svůj 
první titul mistra republiky

ztrácely z dohledu časoměřičů ještě dlouho 
před přistáním. Do rozlétáváni se tak nakonec 
probojovali jen dva soutěžící: Vasil Pavljuk 
z VPA KG Bratislava a Vladimír Matocha z Dub
nice nad Váhem. V dramatickém rozlétáváni byl 
nakonec o osm sekund úspěšnější V. Pavljuk.

Koncepce modelů této kategorie se již ustáli
la. Létalo se s raketami o průměru 14 mm, 
s trupy vinutými z papírové lepicí pásky; výjimku 
představovali manželé Burajovi, kteří měli trupy 
z tenkého skelného laminátu, tentokrát však 
neuspěli. Ještě hůře než oni dopadl loňský 
přeborník ČSR J. Ferbas, létající s pardubický
mi m otory Deltas prodlouženým zpožděním: ne 
ovšem vinou těchto motorů, je jichž výkony byly 
překvapením i pro konstruktéra motorů MM ing. 
Jelínka. Streamery se dnes používají nejvíce 
papírové o rozměrech od 90 x  900 do 
130 x  1300 mm, ztužené různými laky. Stále 
vlče se však objevuji i streamery z pokovené 
plastikové fólie, s nim iž slaví úspěchy sovětští 
a bulharští modeláři. Faktem však zůstává, že 
pron iknout do tajemství brzdných účinků strea-

MISTROVSTVÍ ČSSR
1983 Spišská Nová Ves, 

30. 9. až 2. 10.
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meru se nám dosud nepodařilo, a to i přes 
tradici, kterou tato kategorie u nás má. Modelář 
prostě zhotoví streamerů vice a vybere ten 
nejlepšf, s nimž potom létá až do jeho zničeni. 
Problém bude patrné ve skládání streamerů do 
varhánků, je jichž rozměry hrají asi větší ro li, než 
by se zdálo. Což je námět pro ty, které více než 
úspěch na soutěži těší plánovitý výzkum.

Kategorie S3A (padák), která se létala v sobo
tu dopoledne, byla postižena počasím nejvíce. 
Asi sedm soutěžících už nenastoupilo k posled
nímu startu, protože jim  oba modely ulétly. 
Jestliže i za těchto podmínek dokázali tř i soutě
žící nalétat ve všech kolech maxima, nezbývá 
než smeknout před jejich výbornou fyzickou 
kondicí, i když bez určité dávky štěstí by jim  asi 
ani ta nestačila. V rozlétávání prokázal své 
kvality V iktor Budjač z Krupky, m istr světa 
Anton Řepa se musel spokojit s druhým místem.

Létalo se opět většinou na motory MM, 
s modely o průměru 14 až 16 mm. Dobrá 
polovina soutěžících používala padáků z poko
vené plastikové fólie, kterou získali výměnou 
s bulharskými, sovětskými nebo rumunskými 
modeláři. Průměr těchto padáků většinou 
500 mm je dán šíří fó lie . Ti, kdož ještě „s tříb r
nou" fó lii nevlastní, používali nadále čirých fó lii 
z polských papírových ubrusů nebo osvědčené 
„banánové" fólie. Tyto padáky ovšem, pro svou 
větší hmotnost, měly průměr od 700 do 
1000 mm. S podobným létal i nový m istr ČSSR 
V. Budjač, čirou fó lii měl však obarvenou na 
žluto, pravděpodobně lihovou barvou.

Kategorie S4C (raketoplány) probíhala zá 
stejných podmínek jako S3A, všech tří maxim 
však dokázali dosáhnout hned čtyři soutěžící. 
V daném počasí však opět k určení m istra ČSSR 
stačilo jediné rozlétávací kolo, když zvýšené 
maximum 300 s dosáhl jen model Štefana 
Gerenčéra.

Téměř všichni soutěžící v této kategorii už 
přešli na rogalla. Několik -  mezi nim i i bronzový 
Petr Horáček -  jich  létalo s rogally kachního 
typu .s nímž slavil na mistrovství světa úspěch J. 
Táborský. Nosné rakety, poháněné motory FW, 
byly většinou z lepicí pásky, někdy ze skelného 
laminátu, ftada motorů FW však explodovala, 
což ještě více platí i pro kategorie maket, které 
se létaly následující den.

Při kategorii S5C (časové makety) se obloha 
opět vyjasnila, vítr sice poněkud zeslábl, ale byl 
i nadále nepříjemný. Vlastní soutěži tentokrát 
předcházely dohady členů sportovní komise 
a bodovačů, kteří se nemohli sjednotit na 
výkladu pravidel, konkrétně na tom, zda lze 
model diskvalifikovat při překročeni 10 % to le 
rance jednoho rozměru. Bod 9.11.2 pravidel by 
tomu nasvědčoval, je však zase v rozporu 
s bodovací tabulkou z roku 1980, kde mezi 
taxativně vyjmenovanými důvody pro d iskvalifi
kaci rozměrová nepřesnost chybí. Tento dvojí 
možný výklad není ovšem jedinou závadou 
v pravidlech FAI, je jichž úprava by byla víc než 
na místě.

V soutěži zvítězil domácí Miroslav Kofuha 
s velmi pěkně vypracovaným modelem Saturnu 
5, další místa obsadili Štefan Mokráň z Bratisla
vy s Diamantem B a Pavel Horáček s modelem 
Ariane. Ve výškové soutěži by ovšem tyto mode
ly naději na úspěch neměly, a tak stoji za úvahu, 
zda by se i za cenu vyšších nákladů nemělo na 
mistrovství ČSSR soutěžit ve výškové kategorii 
maket. Jinak se úspěchy na mezinárodním fóru, 
kterých jsme v této kategorii dosud dosahovali, 
začnou vytrácet.

V kategorii S7 bylo o vítězi prakticky rozhod
nuto už po statickém hodnocení. Š. Gerenčéra

V kategorii S3A překvapil svým vítězstvím Viktor 
Budjač z Krupky

s jeho Saturnem 1B, postříbřeným z mistrovství 
světa, by totiž o t itu l mohla přip ravit jen havárie. 
Štefan však odstartoval perfektně. Na druhém 
místě skončil Marcel Hurta z Adamova s mode
lem Ariane. Prokázal tak, že jeho nominace na 
mistrovství světa, o níž se dlouho diskutovalo, 
byla oprávněná. Při pohledu do startovního 
pole je však třeba říci, že naše maketářská 
špička má sice vysokou úroveň, je však velmi, 
velmi úzká. Je otázkou, zda se nám letos podaří 
nominovat na srovnávací soutěž ve Velkých 
Uhercích dvě dostatečně kvalitní družstva, na 
je jichž postaveni máme jako pořadatelé právo.

M istrovství ČSSR 1983 probíhalo za krajně 
nepříznivých podmínek, jež do určité míry ovliv
nily i výsledky. Přesto lze vytvořit určité závěry. 
Tím nejdůležitějším a nejpotěšitelnějším je, že 
jak už bylo patrné i na přeboru ČSR, o slovo se 
hlásí nová, mladší generace raketýrů. To, že si 
v širším reprezentačním družstvu vydobyli mís
to hned tři „m lad íc i", Zych, Kolář a Marchyn, 
není náhodou.

Tomáš Sládek

VÝSLEDKY

Kategorie S3A: 1. Viktor Budjač, Krupka 
720+263; 2. Anton Řepa, Velké Uherce 720+111;
3. Dušan Matuška, Dubnica nad Váhem 720+76;
4. Pavel Horáček, Adamov 689; 5. Tibor Marchyn, 
CHZJD Bratislava 678 s

Kategorie S4C: 1. Štefan Gerenčér, Spišská 
Nová Ves 720+300; 2. Anton Řepa, Velké Uherce 
720+88; 3. Petr Horáček, Adamov 720+51; 4. Ste
fan Kupčík, Spišská Nová Ves 720+0; 5. Mikuláš 
Szabó, Košice 1 645 s

Kategorie S5C: 1. Miroslav Kofuha, Spišská 
Nová Ves 1002,8; 2. Štefan Mokráň, CHZJD Brati
slava 980,25; 3. Pavel Horáček 973,7; 4. Marcel 
Hurta 960,2; 5. Petr Pazour, všichni Adamov 957,5 
bodu

Kategorie S6A: 1. Vasil Pavljuk, VPA KG Brati
slava 360+123; 2. Vladimír Matocha, Dubnica nad 
Váhem 360+115; 3. Jiři Táborský, Praha 359; 
4. Robert Zych, Krupka 344; 5. Ludvik Blaha, Liptov
ský Mikuláš 343 s

Kategorie S7: 1. Stefan Gerenčér, Spišská Nová 
Ves 878,6; 2. Marcel Hurta 832,9; 3. Petr Horá
ček, oba Adamov 816,6; 4. Tibor Marchyn, CHZJD 
Bratislava 796,9; 5. Pavel Horáček, Adamov 796,7 
bodu

PŘEHLED SVĚTOVÝCH REKORDŮ 
V RAKETOVÉM MODELÁŘSTVÍ 

platných k 1. listopadu 1983

Třída Výkon Dosaženo dne Jméno Státní
příslušnost

S1A 602 m* 26. 6. 1982 P. Holub ČSSR
S1B 1043 m 26. 6. 1982 L. Jurek ČSSR
S1C 1101 m 29.11. 1975 D. E. Larson USA
S1D 1260 m 27. 9. 1981 R .Joh nson USA
S2A 701 m 24.10. 1980 J. C istov SSSR
S2B 1208 m 23. 5. 1976 D. E. Larson USA
S2C 1183 m 27. 9. 1981 R .Joh nson USA
S3A 2166s 12. 9. 1981 G. Nasierowski PLR
S3B 2365 s 1. 8. 1976 J. Dyer, S. Hunsicker USA
S3C 4045 s 24. 4. 1983 S. Iljin SSSR
S3D 2002 s 18. 4. 1983 J. č is to v SSSR
S4A 2895 s 15.10. 1981 A. Stachovskij SSSR
S4B 1939 s 15.10. 1981 V. M jakin in SSSR
S4C 8520 s 13.10. 1981 V. M jakin in SSSR
S4D 14485 s 6.10. 1981 V. M jakin in SSSR
S4F 12480 s 13.10. 1981 V. M jakin in SSSR
S5A 387 m 24.10. 1980 J. Č istov SSSR
S5B 710 m 17. 9. 1982 T. Tatár ČSSR
S5C 998 m 4. 7. 1983 S. Iljin SSSR
S5D 1105 m 21. 6. 1981 P. Horáček ČSSR
S5F 1003 m 26. 6. 1982 J. Adl ČSSR
S6A 844 s 14. 4. 1983 V. Kuzmin SSSR
S6B 475 s 11. 7. 1981 S. S tankovič SFRJ
S6C 1124 s 31. 8. 1981 V. K irov BLR
S6D 444 s 14. 4. 1983 O. Bělous SSSR
S8A neustaven
S8B neustaven
S8C neustaven
S8D neustaven
S8E 1500 s 28. 8. 1983 V. M jakin in SSSR
S8F 900 s 28. 8. 1983 V. M jakin in SSSR
* V oficiá ln ích tabulkách FAI uveden chybné výkon 1003 m.
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Podle námořního programu z roku 
1935 se začaly v Brestu a St. 
Nazaire stavět dvě bitevní lodi 

o smluvním (tj. standardním) výtlaku 35 000 
tun. Větší lodi se tehdy stavět nesměly. 
Richelieu byla spuštěna na vodu v lednu 
1939 a v době francouzské porážky, v červnu 
1940, nebyla ještě zcela hotova, především 
pokud jde o výzbroj. Těsně před příchodem 
Němců odplula Richelieu k africkým břehům, 
do tehdy francouzského přístavu Dakaru. 
Tam se však brzy stala cílem útoků dřívějších 
spojenců Britů, jimž se podařilo loď poško
dit, ale nikoliv zcela zničit; jejich bitevní loď 
Barham sama přitom utržila přímý zásah 
granátem ráže 380 mm.

Sesterská loď Jean Bart nebyla zdaleka 
tak hotova, neboř byla spuštěna na vodu 
v březnu 1940, tedy v předvečer německého 
útoku. Děla střední ráže nebyla instalována 
vůbec a děly ráže 380 mm byla osazena 
pouze první věž. Přesto se této lodi podařilo 
utéci před Němci do Casablancy doslova 
několik hodin předtím, než obsadili St. 
Nazaire.

V době spojeneckého vylodění v Severní 
Africe patřily obě lodi k tzv. námořnictvu 
francouzské vlády ve Vichy a Jean Bart, byř 
s jedinou dělovou věží, kladla takový odpor, 
že byla téměř rozstřílena americkou bitevní 
lodi Massachusetts. Richelieu se přidala 
k jednotkám „Svobodné Francie". Byla však 
od roku 1940 po britských útocích natolik 
poškozena, že musela být nejprve v USA 
opravena a vybavena odpovídající protileta- 
dlovou výzbrojí. V listopadu 1943 se přidala 
k britské flotě a v březnu 1944 byla vyslána 
do Indického oceánu, kde operovala 
s britskou „Východní flotou" proti Japon
cům. Od listopadu 1944 do ledna 1945 pak 
byla opravována v Casablance, ale koncem 
února 1945 se opět připojila k britské flotě 
v Indickém oceánu. Po japonské kapitulaci 
se do Evropy nevrátila, neboř na podzim 
1945 se podílela na francouzské akci, jež 
měla vrátit znovu pod koloniální nadvládu 
tzv. francouzskou Indočínu (Vietnam, Laos 
a Kambodžu). Do rezervy šla Richelieu 
teprve roku 1956 a do šrotu dokonce až 
12 let poté.

Jean Bart, nehotová a navíc rozstřílená, 
musela čekat až do konce války, než ji vzali 
v Brestu do opravy. Bylo rozhodnuto loď 
dokončit, ale s využitím válečných zkušeno
stí, a tak se stalo, že když byla v roce 1949 
oprava hotova, loď se zevně své starší sestře 
nepodobala. Richelieu přežila o jediný rok; 
byla sešrotována v roce 1969 jako poslední 
velká bitevní loď z éry 2. světové války 
v Evropě.

Jak již bylo řečeno, podle původních plánů 
měly být obé lodi identické. Kromě 8 děl ráže 
380 mm měly nést 5 trojhlavňových dél ráže 
150 mm, 12 protiletadlových děl ráže 
100 mm a 16 rychlopalných francouzských 
37mm protiletadlových děl. Avšak již v zimě 
v letech 1939 a 1940 bylo rozhodnuto zesílit 
protiletadlovou výzbroj, a tak obě přední 
věže s děly 150 mm nebyly instalovány. Na 
jejich barbetách byla postavena vždy jedna 
plošina se 2 dvojčitými protíletadlovými děly 
ráže 100 mm, tak jak je tomu na plastikovém 
modelu prodávaném u nás. Tato výzbroj 
zůstala na Richelieu už beze změn, avšak při 
velké opravě v USA v roce 1943 byly starší 
a méně výkonné francouzské protiletadlové 
automaty sňaty a instalována protiletadlová 
výzbroj americká, tj. 57 dél Bofors ráže 
40 mm a 50 Oerlikonů ráže 20 mm. A to je 
výzbroj, kterou u nás prodávaný model nese 
a s kterou loď prožila bojový křest 
v Indickém oceánu. Právě tato výzbroj je 
typická pro dobu největší slávy lodi a není 
tedy třeba ji měnit.

Francouzská
bitevní
loď
RICHELIEU

V loňském 9. čísle Modeláře vyšel pod 
tímto titulkem článek, v němž si V. Kovářík 
postěžoval na nedostatky plastikové staveb
nice jugoslávské firmy Mehanika, především 
na neexistující věrohodné údaje o zbarveni 
lodi. V závěru pak vyzval ty modeláře, kteří 
maji k dispozici popis zbarvení, aby s ním 
seznámili i ostatní čtenáře. Popravdě řeče
no, ani jsme neočekávali takový ohlas, 
s jakým se článek V. Kováříka setkal.
Detailní popis zbarvení nám zaslali Ján 
Rakica z Bratislavy a Vladimír Dvořák 
z České Třebové. Jan Habala z Brna přidal 
i podrobnou historii lodi Richelieu, stejně 
jako ing. René Grégr z Prahy, od nějž 
pocházejí následující řádky.

Jean Bart vstoupila do služby až v době, 
kdy bitevním lodím bylo již dávno „odzvo
něno", a sloužila již jen jako školní dělostře
lecká loď. Její výzbroj byla atypická 
a o konverzi na tuto variantu není třeba 
uvažovat.

Pokud jde o nátěr Richelieu (J. Bart byla 
od svého dokončení vždy jen celá svétleše- 
dá), ten se měnil. V letech 1940 až 1942 loď 
nenesla žádnou kamufláž a byla jednolitě 
perlově šedá. Když ji Američané opravili, 
opatřili ji i kamufláží podle amerického 
vzoru. V době operací s britskou flotou však 
již loď americkou kamufláž nenesla, fotogra
fie ukazují, že byla kamuflována spíše podle 
britského vzoru. I ten se však v průběhu roku 
1944 měnil, a proto když se Richelieu vrátila 
koncem roku 1944 do Casablancy, měla již 
kamufláž novou, opět v souladu s britskou 
praxí. Ta sestávala z tmavošedého nátěru 
dělových věží včetně barbet (a to jak 
380 mm, tak i 150 mm), z nástaveb pak jen 
zadního velitelského stanoviště, z něhož 
vyúsřovaly kouřovody (termínu komín nelze 
jednoznačně použít). Stejnou tmavošedou 
barvou byla natřena i část(!) trupu od 
palubového vlnolamu před první hlavní dělo
vou věží až po konce nástavbové paluby.

Tento tmavší pruh se však táhl jen do výše 
hlavní paluby, takže část lodního boku nad 
ním podél nástavbové paluby zůstala svět- 
lešedá. Podle některých pramenů byl tento 
pruh modrošedý. Od roku 1946 byla Riche
lieu natřena jednolitě šedě, bez jakékoliv 
kamufláže.

Tolik tedy ing. René Grégr. Ostatní, kteří 
nám napsali, se o zbarvení lodi rozepsali 
podrobněji. Všichni přitom pravděpodobně 
vycházeli z polské publikace Piany Mode- 
Harskie, podle níž bylo zbarvení Richelieu 
následující:

Kaštanově červená lesklá (hněď V. Dyck): 
trup lodi pod čarou ponoru, kormidlo, konzo
ly hnacích hřídelů;

černá matová: pás čáry ponoru, okraje 
paluby, kotvy, kotevní řetězy, kotevní otvory 
(průvlaky) na bocích, přídi, zádi i palubách;

černá lesklá: přikrývka kouřovodu, moto
rové čluny pdo čarou ponoru;

bílá: trup motorových člunů nad čarou 
ponoru a jejich vnitřky;

přírodní barva dřeva: paluba A, B, 
C (prkna), vnitřek šalup;

hnědočervená (imitace rzi); paluba přídě 
(před vlnolamem), kovová část paluby na 
zádi;

hnědočervená (patent): paluby na stano
vištích děl 100 mm na zvýšené palubě, 
paluby můstků na hlavní a komínové věži;

šedomodrá: trup lodi nad čarou ponoru, 
pontony;

světlešedá: celá hlavní věž spolu s radaro
vými anténami a všemi k ní přilehlými detaily, 
horní pás boku trupu společně s přechodo
vými stěnami mezi palubami a všemi k nim 
přilehlými detaily jako koše na kapoky, 
poklopy, ventilátory, všechna stanoviště Oer
likonů na palubě B spolu s ohradami střeliva, 
stanoviště Boforsů na palubě A s přilehlými 
elementy, ochranné kryty a zařízení pro 
kouřovou clonu na zádi, stanoviště děl 
100 mm, boky nástavby pod zvýšenou palu
bou s přilehlými ventilátory, Boforsy na hl. 
věži, sloupky zábradlí na palubě B I na 
zvýšené palubě, základna dálkového zamě
řovače pro děla 152 mm a devíti Oerlikonů 
v ohradě na záďové části paluby B, trupy 
šalup;

tmavěšedá: celá komínová věž, ohrady 
Oerlikonů na palubě C, dělové věže 380,152 
a 100 mm, zbylé stanoviště spolu s Boforsy, 
zbylé Oerlikony (kromě těch, které byly na 
hlavní věži), lodní výtahy, kotevní navijáky, 
ostatní detaily jako: oblouky, pacholata, 
úvazníky apod., paluby motorových člunů;

Zlatá: nápisy „Richelieu" po obou stra
nách zádi (vypouklá písmena); barva stříbra: 
hnací hřídele; barva mosazi: lodní šrouby; 
barva mědi: vlastní antény; barva oceli: šňůry 
antén.

A závěrem ještě popis zbarvení letadlové 
lodi Arromanche, jejíž stavebnice se u nás 
rovněž prodávala, jak nám je zaslal Vladimír 
Dvořák.

Světle šedá: trup lodě nad ponorovou 
čarou, nástavby, vybavení letadel v horní 
části; červená: trup lodě pod ponorovou 
čarou, levé poziční světlo, trupy motorových 
člunů pod ponorovou čarou; černá: ponoro
vá čára, kotvy, úvazníky, navijáky, radarové 
antény; bílá: nástavby motorových člunů, 
přerušovaná startovací čára na palubě; zele
ná: pravé poziční světlo; červeno-bronzová: 
veškeré paluby a můstky, paluby motorových 
člunů: bleděmodrá: trupy a křídla letadel ze 
spodu. Navigační můstek nebyl nabarven. 
Letadla jsou označena francouzskými znaky 
v barvách: červená, bílá, modrá.
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Proporcionálny 
naviják 
pre modely 
plachetnic

C harakteristickým  znakom  uvedeného na
vijáku je, že s ledu je ve fkosť výchylky p ropor- 
cioná lneho serva. V erko s f výchylky páky 
vysielača urču je  dlžku navinutého alebo 
odvinutého lana. P rinc ip  spočiva v tom , že 
pohyb bežca s kon taktm i 4, ktoré prenášajú 
cez kontakty 6 prúd k e lektrom otoru  1, je 
ovládaný proporc ioná lnym  servom. Pri vý- 
chylke serva je k m o toru  přivedený cez 
kontakty prúd. M o tor sa rozběhne pód ia  
charakteru prepólovania a cez šnekový pře
vod (1:60 až 1:100) navfja alebo odvfja lano 
slúžiace k pohybu ráhna. Zároveň sa posúva 
matica 3 unášajúca kontakty  6, ktorú najdu 
na běžci 4 nevodivé m iesto. V te jto fáze sa 
naviják zastaví. K ovládaniu navijáku je 
potřebné, aby bolo m ožné páku na vysielači 
zastavit v k tore jkoťvek polohe, teda aby 
nemala neutra lizáciu.

Pře prax si musíme uvědom it závis lost 
veličin verkosti posuvu serva, počtu otáčok 
hriadeía, priemeru navíjacieho bubna a vzdia- 
lenosti ukotvenia otáží (pritahu júcich lán) na 
ráhně od boku ich otáčania. Výchylka pla- 
chiet (ráhna) má byť v rozsahu 0 až 90°. 
Jednoduchým  výpočtom  sice m čžem e z is tif 
priem er navíjacieho bubna (najlahšie meni- 
terná veličina), jednoduchš ie  je  však jeho 
priem er z is tif em piricky. Pre plachetnicu 
triedy F5 DM je to p řib ližné  12 mm.

Y P raktické riešenie navijáku s m otorom  
G raupner je  zře jm é z fo togra fie  a obrázku.

Legenda: 1 e lektrom otor; 2 hriader so 
závitom; 3 unášacia m atica; 4 posuvné 
kontakty; 5 sam osvorný převod; 6 kontakty; 7 
navíjací bubon; 8 zdroje.

Dr. Tibor Platzner

■  Pěknou výstavu m odelů lodí uspořádali ve 
dnech 26. a 27. lis topadu 1983 lodní m ode
láři z 261. ZO Svazarmu v Praze 2. Návštěv
níci výstavy mohli zh lédnou t tém ěř čtyřice t 
maket — od h isto rických lodí až po ponorky; 
nechyběly ani m odely pobřežních opevnění. 
Nejvíce ovšem zauja ly funkčn í ukázky: děti si 
m ohly sam y vyzkoušet zapínáni polohových 
světel křižníku Potěm kin v m ěřítku 1:150, 
a když se mu na rádiové povely začal valit 
z kom ína hustý dým, otáčely se dělové věže 
a model dokonce i stříle l, nebralo nadšení 
konce.

Neutuchající zájem návštěvníků výstavy 
vydával nejlepší svědectví o tom, že pří
spěvek lodních m odelářů z Prahy 
2 k předsjezdové aktiv itě  se vskutku vydařil.

— áš—

Nejlepší 
modeláři ČSR 
kategorie E 
v roce 1983

V roce 1983 byl v ČSR v kategorii E 
zaznamenán pokles počtu soutěžících 
o 2,3 %, přesto ve čtyřech třídách této 
kategorie soutěžili celkem 762 modeláři. 
Z toho jich  296 získalo I. VT, 156 II. VT a 135 
III. VT, zbylým 175 se lim itu VT dosáhnout 
nepodařilo .

N ejsilnějši obsazena byla pochopite lně 
ne jp řístupné jší žákovská třída E-X500. Nega
tivním  jevem ovšem je, že tře tina  soutěžících 
se zúčastnila jen jed iné  soutěže, většinou 
okresního přeboru STTP. Ve třídě E-X pod
statně vzrostl počet soutěžících proti roku 
1982: u jun io rů  o 17,9% , u sen iorů dokonce 
O 25 %.

Pořadate lé se až na drobné vý jim ky zhosti
li organizace soutěží dobře, stále však p ře tr
vává staronová bo lest s výsledkovým i lis tina
mi. N ěkteré jsou nečitelné rozmnoženy, jinde 
chybí křestní jm éna, někdy je  místo klubu 
nebo byd liště uveden pouze okres. Nejhorší 
však je, že některé výsledkové lis tiny nedošly 
ani na ČÚV Svazarmu, ani nebyly zaslány 
mně. K 25. 10. 1983 chyběly výsledkové 
lis tiny z těchto soutěží: Lo-05 a P-24 M nicho- 
vice, Lo-46 Klatovy, Lo-77 Uničov, Lo-86 
M ariánské Údolí, Lo-91 Brandýs nad Labem, 
Lo-92 če ský  K rum lov. Lo-104 M ladá Boles

lav, Lo-105 Velešln, Lo-109 České B udě jov i
ce, Lo-111 Ktiš, Lo-117 Plzeň, P-175 Podivín, 
P-190 Krupka, P-197 Česká Lípa a P-198 
Krupka. Z p lánovaných 92 soutěží jsem  tak 
měl pro  zpracováni žebříčku k dispozic i 
pouze 82,6 % výsledků. Všem pořadatelům , 
kteří řádně sp ln ili své povinnosti, děku ji 
a p ře ji jim  hodně zdaru a pěkného počasí při 
pořádání dalších soutěží.

V žebříčku jsou  zařazeni všichni soutěžící, 
u nichž jsem  měl z výsledkových listin 
k dispozic i 3 výsledky.

Třída E-X500 (538 soutěžících, lim it pro 
zařazení do žebříčku sp ln ili 244 soutěžící), 
žáci: 1. J. Chm elková, Český Těšín 100; 2. M. 
Pallková, M ariánské Údolí 100; 3. V. Perník, 
Velešín 98,86; až 8. R. Kobierski, Havířov 
98,86; P. Novák, Bučovice 98,86; H. Nováko
vá, Bučovice 98,86; V. Poláčková, Bučovice 
98,86; L. Voksa, Pardubice 98,86; 9. až 12. P. 
Červa, P ardubice 98,86; F. Fiala, Pardubice 
98,86; J. Suchý, N ám ěšf nad Oslavou 98,86; 
M. S iler, Bučovice 98,86 bodu 

Třída E-XŽ (112—49), žáci: 1 .M . Siler, 
Bučovice 100; 2. Z. Bašta, Bučovice 100; 3. V. 
Poláčková, Bučovice 100; 4. i. Sarman, Bu
čovice 100; 5. S. Hubáček, Třinec 100 bodů 

Třída E-XJ (46— 23), jun io ři: 1. J. Sarm an, 
Bučovice 100; 2. V. Dobrovolný, Náměšť nad 
Oslavou 100; 3. P Pinkáš, Pardubice 100; 4. 
až 5. P. B rodová, Český Těšín 100; L. 
Koubková, Náměšť nad Oslavou 100 bodů 

Třída E-XS (65— 33), senioři: 1 .J. Ehren- 
berger, B rno 100; 2. J. Navrátil ml., P ardubi
ce 100; 3. J. Navrátil st., Pardubice 100; 4. J. 
Suchý, N ám ěšf nad Oslavou 100; 5. P. Hájek, 
Šum perk 100 bodů

Jiří Lejsek, trenér ČSR kategorie E

Veřejná soutěž

CENA DELFÍNA

Ve snaze rozšiřovat zájem mládeže o poly- 
technickou výchovu a přispět na cestě hledáni 
nových forem činnosti kroužků lodních mode
lářů vyhlašuje KLM Delfín v ODPM Trutnov, OV 
SSM Trutnov a OR PO v Trutnově k 35. výročí 
vzniku PO SSM veřejnou soutěž pro všechny 
mladé i starší kontruktéry a příznivce lodního 
modelářství o nejvhodnější model žákovské 
třídy.

Podmínky účasti: Zúčastnit se mohou všichni 
zájemci, bez rozdílu věku, národnosti a klubové 
příslušnosti, kteří do 15. února 1984 zašlou 
přihlášku s vkladem 1QKčs na adresu Petr 
Ramersdorf, Lomní 340, 541 01 Trutnov a do 20. 
března dodají model s dokumentací na adresu 
KLM Delfín — ODPM Trutnov, Na struze 8/39.

V soutěži budou hodnoceny především do
stupnost materiálu, jednoduchost stavby, fi

nanční náklady a jízdní vlastnosti. Model musí 
být postaven z materiálu běžně dostupného 
v obchodní síti. Konstrukce musí být co nejjed
nodušší a stavba časově co nejméně náročná 
při dodržení národních stavebních pravidel, 
platných pro danou třídu. Finanční náklady na 
materiál by měly být co nejmenšf při zachování 
nutné kvality modelu, láce však nesmí mít 
negativní odraz v jízdních vlastnostech nebo 
vzhledu modelu.

Přihlášený model musí být postaven minimál
ně v prototypu a musí být dodán ve stavu 
schopném plavby. K modelu musí být dodána 
dostatečná dokumentace, popis stavebního po
stupu a seznam materiálu, kterého bylo ke 
stavbě použito.

Model přihlášený do soutěže nesmí být ani 
jako stavebnice dosud nikde vyráběn továrně 
do prodejní sítě, ani nesmí být dosud zveřejněn 
jeho plán.

Konstruktér může do soutěže přihlásit jeden 
nebo více modelů.

Nejlepší modely budou odměněny cenami. 
První cena — Cena Delfína — ve výši 300 Kčs. 
Ceny budou vítězům předány na výstavě soutě
žících modelů, pořádané v dubnu k výročí 
založení PO.
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Stis.
Pri příležitosti XXX. kongresu 
MOROP rokoval v dňoch 
2. a 3. ok tóbra  1983 v Buda- 
peští aj Technický výbo r te jto  
organizácíe. R okovania sa 

zúčastn ilo  25 zástupcov národných zväzov, 
po radcov a technických reprezentan tov po- 
p redných európskych že lezn ičnom odelár- 
ských firiem  z 13 k ra jin  Európy.

Podřa vopred připraveného program u 
výbor schvá lil konečné znenie noriem  NEM 
620 — O dběr prúdu vozid lom  a privod prúdu 
a NEM 114 — Prevýšenie (kora jn ic) v ob lúku. 
Obidve tíe to norm y po nadvázujúcom  roko
vaní zhrom aždenia de legátov národných 
zväzov uviedol prezident MOROPu do plat
nosti. leh slovenské znenie uvediem e 
v nasledujúcich číslach M odeláře.

Z rozpracovaných noriem  pokračovala d is- 
kusia o zněni a obsahu norm y NEM 113 
— P rechodnlca (do ob lúka), najm ä z h rad i
ska prevážne este tickej odčvodnenosti, pre- 
tože na rozdiel od skutočnej železnice sú 
dynam ické účinky p rechodnlce v m odelovej 
železnici nepodstatné. V d iskusii k návrhu 
NEM 330 — „Je m ná" norm a vztahu dvo jko - 
lesie-kora j sa ukázalo, že pri prípadnom  
zavedení take jto  norm y do zostavy NEM nie 
je  m ožné za ruč it z luč ite rnosf noriem  NEM 
310 a NEM 330. Skupina odborn íkov bude 
prob lem atiku  nacfalej skúm at. Zdá sa však, 
že v NEM nebude možné postupovat analo
g icky k sústave am erických NMRA, pričom  
však NEM 310 v p rinc ipe  um ožňuje dosiah- 
n u t „ je m n o s t"  rozm erov teoreticky až na 
m odelové zmenšenie voči skutočnosti. 
Súbor noriem  radu NEM 4 . .  — Meranie 
výkonov trakčných vozid ie l dostane „d o k u - 
mentačný lis t", ktorý bude celú prob lem atiku 
uvádzat. Jednotlivé případy vztahov trakčnej 
sily vozid la a chodového odporu súpravy 
budú po jednávat sam ostatné d ie lč ie norm y. 
Otázkou vzdialeností ohraničenia e lek tric 
kých obvodov v korají z hradiska sporahlive j 
funkc ie  korajových zabezpečovacích obvo
dov sa bude zaobera t norm a NEM 625, 
k tore j prvé znenie návrhu vypracu je  skupina 
odborn íkov k budúcem u jarném u rokovaniu 
výboru, k toré  bude v m áji 1984 v ČSSR.

Výbor sa bude zaobera t vypracováním  
norm y technického riešenia ozubnicových 
železnic, ktorých m odely sa postupné začína- 
jú  ob javovaf. Tuto prob lem atiku  by zahřňala 
NEM 121. Podobné skup ina odborn íkov 
p řip raví prvý návrh na znenie norm y tvaru 
tunelových portá lov — NEM 105.

Techn ický výbor p řija l zásadu prvoradej 
pozornosti kategórii závazných noriem, 
um ožňujúcich vzájom nú z luč ite rnosf mode- 
lov rözneho pövodu a z toho hradiska sa 
rozhodo l p reve rif súbor NEM. Na základe 
prev ierky sa určia p rio rity  práč.

Delegáti národných zväzov sa vzájom ne 
in fo rm ova li o publikovaní NEM vo svojich 
kra jinách a o ich ozvěně (rešpektovani) 
medzi m odelárm i i u výrobcov. Pretože táto 
otázka sa stane pravidelným  bodom  rokova
nia, bo lo  by zaujímavé pozna t stanovisko 
československých m odelárov na případné 
opätovné vydanie súboru noriem  NEM, 
vrátane možného rozčlenenia na základ
né— závazné a úplné (vrátane „odporúčan í").

Ing. DEZIDER SELECKÝ

V
O m odelovej 

železnic i

XXX.
Európska

súťaž
železničných modelárov

Nádherné jesenné počasie sprevádzalo 
oko lo  500 účastn ikov jub ile jného XXX. kon
gresu MOROP, kto rý  sa tentoraz uskutočnil 
v M aďarske j řudovej republike . Jedným 
z bohatej palety p rogram ov bola aj návštěva 
výstavy m odelov taktiež XXX. európske j 
súfaže železničných m odelárov, ktorú pri 
příležitosti kongresu MOROP usporiadal 
M Av OE, K lub m aďarských železničných m o
delárov a p ria te tov železnic.

S úfaž preb iehala  v dňoch 26. až 29. 
septem bra 1983 v priestore kultú rného stře
d iska železničnej stanice Budapešť — Vý- 
chodná stanica, kde sa v nadväznosti na ňu 
inšta lovala aj výstava.

M edzinárodný rozhodcovský zboř v zlože- 
ni dr. Zsolt Károly, MLR, ing. Rezsö Prókay, 
MLR, Hansotto Voigt, NDR, ing. Peter Pohl, 
NDR, M iloš Kratochvíl, ČSSR a ing. Dezider 
Selecký, ČSSR viedo l ing. Zoltán Rázgha 
z usporiada júceho zväzu. Celkovo sa súfaže 
zúčastnilo 115 m odelov, z toho 26 z MLR, 53 
z NDR, 2 z NSR a 34 z ČSSR. Modely sa 
hodnotili ce lkom  v 17 kategóriach podra 
platných m edzinárodných pravidiel.

Súfaž mala o p a t vysokú úroveň, o čo sa 
popři trad ičných riva loch NDR a ČSSR

tentoraz rovnakou m ierou zaslúžili m aďarskí 
m odeláři, k to ri „m ieša li karty" aj v kate- 
góriách A1, A2, pričom  si zachovali svoju 
povestnú úroveň aj v kategórii E. Svedčia 
o tom  tri I. ceny v týchto kategóriach, ku 
k torým  přida li štvrtú I. cenu v kategórii C /O - 
HO. Doménou m odelárov z NDR naďalej 
zostávajú kategórie vozidie l s vlastným po- 
honom , predovšetkým  vo veťkostiach HO 
a N a ich úzkorozchodných variantoch. 
Dósto jne bolí zastúpení v kategórii 
D a úspěšně zaútočili aj v kategórii stavieb. 
českos lovensk i m odeláři sa dobré  uviedli 
v kategórii vozidie l bez v lastného pohonu 
a stavieb. U rčitý ústup však zaznamenali 
v kategóriach vozidie l vlastnej stavby 
s vlastným pohonom  (A1), kde len dva 
m odely dokázali ud rža f krok  s perfektným i 
m odelm i z MLR a NDR. Bola to  lokom otiva 
ČSD radu 498.0 vo ve fkosti TT od ing I. 
P ietrika z Košic a 265.0 od J. Zelenku 
z Plzně. Prvé ceny získali naši m odeláři 
v kategóriach B1/HO -TT (J. Vajsochr 
z Bratislavy za služobný vozeň Ds vo vefkosti 
HO), v kategórii B 2/H O -TT-Z (ing. J. Zelený 
z Jesenice m odelom  složobného vozňa Da 
6-5410), v kategórii C /TT  (I. lile  z Rohožnika

Úroda
novinek

Když jsem  přicházel v Lipsku do obchod
ního dom u Petershof, zaslechl jsem  rozhovor 
dvou něm eckých m odelářů, kteří kom entova
li situaci na spo lečném  Stánku výrobců 
m odelových železnic: To lik novinek tu už 
dlouho nebylo, takže nevím, co si koupím 
dřív . . .  Skutečně jsm e ten tokrá t v Lipsku 
zaznamenali exp lozi novinek, i když pro 
zasvěcené některé z nich skutečným i novin
kami nejsou.

V m odelové velikosti HO se podnik VEB 
PIKO Sonneberg představil třem i prem iéra
mi. Prvni z nich byl trakční vůz řady VT 33, 
který byl spo lu s přípojným  vozem už 
vystavován na předcházejících veletrzích, 
ovšem ve zbarveni správy DR. Tentokráte 
byla vystavována verze správy DB, avšak 
— zatím — bez přípo jného vozu. Ten však 
jis tě  brzy spatří světlo světa. Provedení 
modelu je  shodné s původním  .typem, jehož 
test v současné době připravu jem e.

Skutečné novinky byly dvě: Model vozu 
řady BDghwe, tedy přib ližně náš BDa, což je 
vůz druhé třídy, jehož jedna polovina je 
vyhrazena o rø  přepravu zavazadel. Jde tedy 
o vůz, který v poslední době najdeme 
v ne jedné soupravě ČSD hlavně na ved le j
ších tratích. Mezi m odeláři bude jistě

oblíben, ne bo f um ožní sestavovat soupravy 
s menším počtem  vozů. M odel je  zhotoven 
ve lm i pečlivě a snese i přísné hodnocení. Lze 
očekávat, že se brzy ob jeví i mutace ČSD, 
i když naše vozy se od před lohy v některých 
deta ilech liší.

D ruhou skutečnou novinkou byla soupra
va, obsahující díly pro  sestaveni zpětně 
sm yčky na ko le jišti (obr. 1).

Nejvíce novinek ovšem bylo v modelové 
velikosti TT, tedy od výrobce VEB Berliner TT 
Bahněn. Zm iňm e se opět ne jp rve o „n o v in 
kách", tedy m odelech, které jsou mutacem i 
již  nabízených m odelů: S ortim ent poschoďo- 
vých vozů, které byly dosud dodávány jako 
dvo jice vozů kra jních a dvo jice vozů vlože
ných ve zbarveni správ DR a ČSD, byl 
rozšířen o m odely vozů správy PKP. Není na 
nich n ic nového, obohatí tedy hlavně park 
vozide l na kole jišti nebo v itríny sběratelů. 
J istým  nedostatkem  je, že všechny vozy mají 
stejné číselné označení — inventární kon tro l
ní číslo, což v praxi nebývá.

Vozy série Y, které výrobce nabízel 
v různých provedeních jako  vozy první, 
d ruhé nebo smíšené třídy správ DR, ČSD 
atp., byly obohaceny o vůz řady Am správy 
MAV, tedy vůz první třídy s typ ickým  barev-
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za model výhrevne) a konečne v kategórii 
C/N (L. Javůrek z Kolína za model stanice 
Hatě). Druhé ceny, okrem  vyššie uvedených 
lokom otiv, získali P. Pazderka z Ústí n. 
Labem za lokom otivu 486.1 v kategórii 
A2/TT, v kategórii B1/H O  V. M ěřička.z Plzně 
za kořajový žeriav a V. S im bartl z Plzně za 
osobný vozeň Ci 4. Ďalšie d ruhé ceny získali 
naši reprezentanti v kategórii C /TT (zastávka 
ňepčín P. Trávníka z Brna a sklad isko P. 
Čápa z Prahy) a v kategórii C /N  (ing. V. 
Londin za m odel vodnej ve le ). Okrem toho 
získali naši m odeláři ešte vedno dve III. ceny 
a dve čestné uznania. Celkovým  ziskom  18 
ocenení pre  32 m odelov (tri vozne jun io ra  V. 
S im bartla  z Plzně sa hodnotili jedným  oceně
ním) je  úspěšnost 56,25 %. M aďarskí m ode
láři získali p re  svojich 26 m odelov 10 ocenení 
(štyri I. ceny, tri II. ceny. jednu III. cenu a dve

1) V kategórii HO/A2 získal první cenu Ulrich Badelt 
z Erfurtu (NDR) za model lokomotivy T1 Pruských 
královských železnic

2) Model lokomotivy DU 29 Lajoše Feketeho 
z Budapešti bol ocenený druhou cenou v kategórii 
HO/A1

3) Ing. Josef Zelený je autorem viťazného modelu 
kategórie HO/B2: služebného vozňa ČSD 
Da-6-5410

osobitné ceny za m odely h is to rických funk- 
cieschopných korajových vozidie l, ktoré svo- 
jim  poňatlm  sa vym ykali z obvyklých kate- 
górií). M odeláři z NDR pre svojich 53 
m odelov vydobyli 30 ocenení (úspěšnost 
56,6 %), z toho desa f I. cien, sedem  II. cien, 
d e vä f III. cien, jednu  osobitnú cenu a tri čest
né uznania.

N aďale j je  po tešiterná vysoká účast jun io - 
rov zo všetkých zúčastněných kra jin , pričom  
váčšina kvalitou svojich m odelov dóstojne 
reprezentuje. Platí to  aj o našich V. S im bar- 
tlovi z Plzně, P. Trávníkoví z Brna, P. Čápovi 
z Prahy, P. S te jskalovi z H radca Králové (III. 
cena v kategórii C /TT), I. Illem z Rohožníka, 
N. M rkvoví z Rohožníka (III. cena v kategórii 
C /H O ), či M. Jaborníkovi z Ostrova (čestné 
uznánie za lokom otivu S 499.2 v kategórii 
A2/TT). Třeba len, aby malí dosta tok vytrva
losti a zdravej ctižiadosti.

Súťaž ukázala, že sa ob javu je  čoraz viac 
vyn ika júc ich m odelov, najm á vozid ie l s vlast- 
ným pohonom , ktorých úroveň dosahuje 
nielen po konštrukčnej stránke, ale aj precíz- 
nosfou vyhotovenia úroveň šp ičkove j malo- 
sériovej výroby (je vyššia, ako m ajú verko- 
sériové výrobky), čo kladie m im oriadne 
nároky na m edzinárodný rozhodcovský zboř, 
ak má ob jektivně  zhodno tit prácu modelára. 
P erfektný detail, dokonalá povrchová úpra
va, robustnost konštrukc ie  i pri najm enších

verkostiach, sam ozřejm é popři nekom pro- 
m isnej požiadavke na Chodové vlastnosti, to 
sú dnes sam ozřejm osti, bez ktorých sa 
model nem óže um iestif na čele. Kým 
v kategórii vozid ie l bez vlastného pohonu 
možno, na jm á vo vrchnej stavbě, použ it aj 
netrad ičné m ateriály, pri trakčných vozidlách 
vyhovujú všetkým  požiadavkám  prakticky  
len kovové m odely, p řipadne kom binácia 
(vhodná!) s plastam i. Jednoznačnou požia- 
davkou vo všetkých kategóriach je robust
nost — o d o ln o s t proti poškodeniu, sam o
zřejm é podTa povahy m odelu. O dpadávajúce 
súčasti, či , .stá rnutím " m ateriálu de form ova
né tvary značia vždy bodovú stratu. V eď 
modely sú určené na prevádzku — nie na 
obdivovanie vo vitríně.

Popři všetkých uvedených pripom ienkách 
však třeba konstatovat, že českoslovenští 
železniční m odeláři opá f po tvrd ili svoju p ří
s lušnost k eu rópske j špičke, čo konštatovali 
aj návštěvníci výstavy — účastníci XXX. 
kongresu MOROP. Záverom ešte třeba spo- 
m enúf, že z poveren ia odborne j kom isie 
železničného m odelárstva Ústrednej rady 
m odelárstva československí členovia ju ry  
vybrali na jkva litne jš ie  československé m ode
ly tohoročnej Európskej súfaže na výstavu, 
ktorou pozdravili de legátov VII. zjazdu 
Zvázarmu.

Ing. D. Selecký

\

ným povedením , jak je  známe ze souprav 
MÄV, projíždějících naším územím. Pruh 
v barvě slonové kosti však výrobce (ale jen 
u první série) nahrad il pruhem  stříbrným . 
Takže — sběrate lé pozor! Do vozu tohoto 
typu je nyní nabízeno osvětlovací zařízení, 
sestávající z výlisku z polystyrénu, dvou 
žárovek a m ontážního m ateriálu . Na rozdíl od 
sestavy pro montáž koncových světel nevy
žaduje montáž tohoto osvětlení žádné úpravy 
na vozové skříni.

Když jsm e před půl rokem  referovali
0 novince — m odelech vozů pocházejících ze 
začátku století, upozorn ili jsm e na sku
tečnost, že lze očekávat další. A už jsou zde: 
Jde o m odely starých vozů pruské železnice 
řady PW Pr (vůz na přepravu nákladů 
a spoluzavazadel) a řady B 3 Pr (osobní vozy 
druhé třídy v různých mutacích). Výrobce 
nabízí tyto vozy v dvouosém  i tříosém 
provedení, u m odelů osobních vozů
1 v provedení s brzdařskou budkou i bez ní 
(dva z nich jsou na obr. 2 a 3). Zajímavé je 
technické řešení s tředního podvozku, který 
je  ve vozovém rámu uchycen příčně posuv

ně, takže při jízdě sledu je ob louk tratě. 
Přispívá to ke stab ilitě  jízdy a m odel bez 
p rob lém ů projíždí i malým i ob louky. Všechny 
tyto m odely jsou nyní nabízeny ve verzi 
správy DRG (Deutsche Reichsbahn Gesell- 
schaft), správy DB a správy DR. M odely jsou 
d louhé 109,6 mm, m ají značné množství 
detailů, dobře napodobené průběžné nastu- 
povací lávky a zvláštní oddíly pro cestující. 
Oživení m odelů představují též některá po
otevřená okna, větráky a dobové popisy 
vozů. Vcelku lze konstatovat, že se tato série 
„vyve d la " a hlavně na menších „d obových " 
kole jištích s příslušným i návěstidly a stavba
mi vytvoří správnou atm osféru.

V ýrobce v m odelové velikosti TT představil 
rovněž mutaci sam ovýsypného vozu řady 
Falls, ten tokrá te  v hnědočerveném  zbarvení 
s nápisem majite le. Velm i dobře  se bude 
vyjím at hlavně v ucelených vlakových jedno t
kách, sestavených pouze z vozů tohoto typu. 
Poslední novinkou je vůz řady Es správy DB, 
podobný našemu Vtr (obr. 4). Je v hnědočer
veném zbarvení, s označením společného 
parku EUROP.

Jak jsm e se dozvěděli, p řip ravu je  výrobce 
m odelové ve likosti HO nový reprezentační 
katalog a nový sešit s kolejovým i plány, 
stejný zám ěr má i výrobce v modelové 
velikosti TT, k te rý  navíc hodlá do češtiny 
přeložit znám ou publikaci (kte rá  už vyšla ve 
třech rozdílných a doplněných vydáních) Ins 
rich tige Gleiss. Budem e si ale muset počkat 
až do roku 1985 (i v NDR trvá tisk publikací 
stejně d louho, jako  u nás . . . ) .

Zajímavá byla i sam ostatná návštěva 
u výrobce m odelové velikosti N v S onneber- 
gu. Na ní jsm e viděli něco, čem u jsm e ani 
nechtěli uvěřit: na lince se p ilně pracovalo! 
Ve výrobním  program u byly v té době dva 
typy trakčních vozidel. Inform ace o tom, že 
výroba stagnovala pouze dočasně, byly tedy 
zře jm ě pravdivé. Takže — příznivci velikosti 
N: nezahazujte m odely a vydržte, dočkáte se.

Veletrh tedy byl bohatý, kon trakty ú- 
spěšné, což by se m ělo p ro jev it I na šíři 
sortim entu a množství výrobků v našich 
obchodech.

Ing. Ivan Nepraš



Dopisy přicházející do redakce jsou 
rozmanité. Ten něco potřebuje, onen 
nabízí, jiný  se svěřuje se svými p ro
blémy. Na většinu z nich odpovídám e 
zase dopisem . Jsou však i takové, které 
by podle našeho názoru m ohly (a 
někdy i měly) zajím at více čtenářů. 
V jednom  z nich se krom ě jiného píše:

„ . . .  a taky máme potíže s malými diváky. 
Že si chtějí na naše áčka sáhnout, to se dá 
ještě pochopit. Ale když chceme, aby při 
startováni byli aspoň deset metrů od motoru, 
tak dělají, že neslyší. Reagují teprve, až se 
jim model přežene nad hlavou. A co by se 
stalo, kdyby se utrhl list vrtule a někoho 
zasáhl: to je snad jasné. Hrozí i nebezpečí 
přímého nárazu modelu, jehož kužel vrtule 
by mohl přivodit zranění. Někteří neukáznění 
diváci dokonce v blízkosti modelu kouří. 
Když se ovšem něco stane, tak se všechna 
vina svede na modeláře, že nedodržovali 
bezpečnostní pravidla."

T. Z., Frýdek-Místek

Přiznám se, že mě tyto řádky po
někud zarazily. Ne snad proto, že si 
je jich pisatel stěžuje na neukázněnost 
malých i velkých diváků. To je konec
konců jev dostatečné známý každému 
modeláři, který někdy létal na veře jno
sti. Zvláště děti nevědí a ani vědět 
nemohou, co všechno se při létání 
s m odely může přihodit. Co si však 
pom yslet o tom, že pisatel našeho 
dopisu, i když zná potenciální nebez
pečí, jakým  letící m odel může být — na 
některé možnosti dokonce sám v dop i
su upozorňuje — přesto model vypustí, 
aniž by se postaral o to, aby diváci 
odstoup ili do bezpečné vzdálenosti. 
Ano, on přihlížející děti sice upozornil, 
ale ty „dě la ly , že ho neslyší".

Za takových okolností se vina při 
případné újm ě na zdraví či m ajetku 
přihlížejících skutečně „svede" na m o
deláře. Tedy nesvede, on vinen doo
pravdy je. Zodpovědnosti se totiž může 
zprostit jen tehdy, jestliže prokáže, že 
ani při vynaložení veškerého úsilí neho
dě nem ohl zabránit. Za vynaložení 
veškerého úsilí nelze ovšem pokládat 
pouhé slovní upozorněni, které navíc 
ani diváci nevezmou na vědomi.

Vím, že především  mladí m odeláři se 
mohou při uplatňování bezpečnostních 
zásad setkat s nevůlí a s nepříliš 
lichotivým i poznám kam i dospělých d i
váků. To však nemůže být om luvou pro 
to, aby otázku bezpečnosti pom inuli. 
Pouze upozornit, ale nedbat už na to, 
zda se divák podle naší výstrahy zařídí, 
je  málo. Vždyť co bychom  si pomysleli 
třeba o m otoristovi porazivším dítě 
a pak se hájícím slovy: „J á  jsem  troubil, 
ale ono dělalo, že mě neslyší."?

Z diskuse 
na konferenci 
ČÚRMoS

Na
pomoc

kroužkům

Jak ukázala celá kam paň před VII. sjez
dem Svazarmu, je  hlavni překážkou dalšímu 
rozvoji m odelářství nedostatek základního 
m odelářského m ateriá lu . Nejinak je  tom u 
i na okrese Hodonín, kde máme přes osm set 
registrovaných m odelářů, z nichž je většina 
m ladých do 15 let. Okresní rada modelářství 
Svazarmu proto m usela hledat cestu, jak 
m ateriálově zabezpečit aspoň činnost 
kroužků, když balsu lze sehnat jen velm i 
obtížně a navíc v om ezeném množství. Snaha 
byla korunována úspěchem : ve spo lupráci 
s m etodickým  střed iskem  pro výcvik m láde
že při LMK Hodonín se podařilo  zajistit 
náhradní m ateriál — dýhu, krá jenou podle 
po třeb m odelářů. Je to  sice m ateriál starono
vý a svým způsobem  krok zpět, představuje 
ale jedno z možných řešeni nynější situace.

Tlm ovšem naše snaha neskončila. Se 
zpracováním  dýhy měli dřivé narození m ode
láři zkušenosti, s čím ž jsm e se ale nehodlali 
spokojit. Dnešní m odely totiž přece jen 
vyžaduji poněkud jiné  technolog ické postu
py. Krajská m odelářská rada v Brně proto 
vypsala konkurs na model kategorie A1 
z tuzem ského m ateriálu . Podle vítězného 
modelu J. Gablase z LMK O trokovice pak 
byla v LMK H odonín zhotovena ověřovací 
série stavebnic. Výsledkem  celé akce byla 
skutečnost, že jsm e mohli v dostatečném 
množství i sortim entu zajistit č innost všech 
kroužků na školách, při ODPM a ZO Svazar
mu v okrese.

Nyní k vlastním u m ateriálu: Na žebra pro 
m odely všech kategorií používáme dýhu 
z lípy o tloušťce 1,5 mm.

Mnohem širší použiti má dýha ze dřeva 
sam ba (wawa), kterou používáme 
v tloušťkách 0,7 mm a 1,2 mm. Tato dýha 
sice nenahradí úp lně balsu (jak bylo uvedeno 
V. Kram ářem  loni v únoru v časopise 
Svazarmovec), um ožní však zm enšit její 
spotřebu, aniž by byly nepříznivě ovlivněny 
letové vlastnosti a výkony m odelů. Svědčí 
o tom  i skutečnost, že hm otnost stejných dilů 
zhotovených ze sam bové dýhy tl. 1,2 mm

a středně tvrdé balsy tl. 2 mm je  shodná. Při 
prom yšleném  použití náhradního m ateriálu 
lze tedy dosáhnout uspokojivých výsledků
— například již  zmíněný m odel A1 J. Gablase 
má letovou hm otnost 230 g, přičem ž se ještě 
jeví možnosti, jak je j od lehčit. Nezanedbatel
ná není ani podstatně nižší cena dýhy.

O využiti dýhy v m odelářství přip ravu jem e 
sam ostatné č lánky, ten tokrá t se tedy omezím 
jen  na naznačení různých možností, které 
jsm e již ověřili v praxi. Dýhu ze dřeva samba 
o tl. 1,2 m m  lze použít na žebra nosných 
p loch všech volně létajících i upoutaných 
m odelů, lze jí nahrad it překližku tl. 1 mm 
(např. na bočnice hlavic větroňů), dobře 
slouží i jako  tuhý potah náběžných části 
kříde l RC m odelů ap.

Sam bová dýha tl. 0,7 mm se výborně hodí 
na polepování po lystyrénových výpln i křide l 
p ro  RC a upoutané m odely — tento potah se 
dokonce jevi jako  pevnější a má kvalitnější 
povrch. Vyzkoušeli jsm e dokonce nosné 
p lochy pro m odely A3 a A1 bez nosníků, jen 
z pěnového polystyrénu a dýhy.

Velm i pevný polotovar, vhodný pro zhoto
ven i například kořenových žeber či od toko 
vých lišt, vznikne slepením  dvou vrstev dýhy 
(i různé tloušťky), proložených M ikalentou či 
V iatexem; jako lep id lo  používám e Epoxy 
1200.

Možná nyní očekáváte in fo rm aci o tom, 
kde si můžete dýhu ob jednat. Bohužel vás 
neuspokojím  — naše ZO Svazarmu nemá 
m ožnost zásobovat naši veře jnost tím to 
m ateriálem . Zatím totiž stačíme připravovat 
pouze stavebnici a několik d ruhů žeber pro 
kroužky v našem okrese, i když nevylučuje
m e možnost, že se v příštím  roce situace 
zlepší. Berte tedy tyto řádky jako  inspiraci
—  m nohdy totiž skutečně jen stačí poroz
h lédnout se ve svém oko lí po m ateriálu 
vhodném  pro  ty, kteří je j nejvíce potřebují: 
p ro  m ladé členy m odelářských kroužků.

Vit Mastihuba
LMK Hodonín

Leteckomodelářský klub Svazarmu v Praze 4 
ve spolupráci s v. d. Igra pofádá dne 
19. kvitna na le tiit i v Nesvačilech (Bystřice 
u Benešova) náborovou soutěž

ZLATÁ ANDULKA  
VELKÁ CENA PRAHY 4

Soutěž je určena pro modely kategorie A I 
Andulka; jejím posláním je propagovat létání 
s volnými modely mezi modeláři vtech věko
vých kategorii.

Stavební a soutěžní pravidla:
Model musí být postaven ze stavebnice 

vyráběné družstvem Igra nanejvýš s těmito 
změnami: Děleni křidla, zástavba mechanického 
časovače, ovládání směrového kormidla.

Létá se 5 kvalifikačních letů podle národních 
pravidel, ale s maximální dobou letu pouze 
100 s. Do finále postoupl soutěžící, kteří se kvali
fikovali na předních místech ve věkových kate
goriích žáků (do 15 let včetně), juniorů (16 až 19 
let včetně) a seniorů (nad 19 let).

Finále: Jeden pokus o let s jakýmkoliv 
výsledkem, nejvýše však 180 s. Při rovnosti časů 
rozhoduje součet časů dosažených v kvalifikaci. 
Jestliže i potom bude výsledek shodný, budou 
soutěžící vyhlášeni se stejným umístěním, 
o rozdělení cen rozhodne los.
Ceny: První tři soutěžící v každé kategorii obdrží 
věcné ceny. Finalisté budou odměněni mimo
řádnými cenami.
Trváni soutěže: Zahájení v 10.00 h„ předpo
kládané ukončení v 15.00 h.
Přihlášky: Uzávěrka přihlášek končí 1 h. před 
zahájením soutěže.
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Zveřejňujeme jen žebříčky zpracované 
trenéry ČSR, kteří odevzdali podklady 
do stanoveného termínu. Žebříčky jsou 
sestaveny pouze z došlých 
výsledkových listin; jsou v nich 
zahrnuti sportovci, kteří splnili 
nejméně třikrát stanovený limit.

Kategorie H (létal 301 soutěžící, limit splnili 
43 žáci, 15 juniorů a 49 seniorů): Žáci: 1. 
R. Křiž, Stochov 1574; 2. R. Trčka, Rožmitál 
pod Třemšínem 1424; 3. J. Gombarík, Týn 
nad Vltavou 1419; 4. L. Dvořák, Kamenné 
Žehrovice 1364; 5. A. Hubáček, Olomouc 
1348 —junioři: 1. J. Potměšil, Praha 1634; 2. 
J. Vymětal, Zábřeh 1589; 3. O. Podzimek, 
Mnichovo Hradiště 1538; 4. M. Novák, Lito
myšl 1535; 5. K. Malý, Plzeň 1500 -  senioři:
I. D. Garba, Fryčovice 1791; 2. R. Kuře, 
Olomouc 1788; 3. V. Vojtíšek, Litomyšl 1771; 
4. J. Novotný, Mnichovo Hradiště 1750; 5. 
R. Sýkora, Lhota 1736 s.

Kategorie A3 (232 -  52,14, 26):Žáci: 1. V. 
Cholasta, Chlumec nad Cidlinou 900; 2.
J. Reichl, Slaný 895; 3. J. Kulich, Slaný 895; 
4. J. Koderka, Olomouc 892; 5. P. Cholasto- 
vá, Chlumec nad Cidlinou 886 — junioři: 1. 
J. Petrenec, Havířov 895; 2. J. Jougllček, 
Stochov 893; 3. D. Stárka, Havířov 892; 4. 
J. Potůček, Město Touškov 871; 5. L. Kmec, 
Stochov 865 — senioři: 1. J. Němec, Slaný 
900+300; 2. Z. Polidar, Slaný 900+293; 3. 
V. Popovič, Havířov 900+292; 4. dr. I. 
Veselka, Praha 897; 5. O. Bydžovský, Hodo
nín 896 s.

Kategorie A1 (297 -  30, 11, 28): Žáci: 1. 
J. Bůžek, Frýdlant nad Ostravicí 1800; 2. 
P. Bláha, Sezimovo Ústí 1758; 3. O. Fejfar, 
Jičín 1758; 4. L. Metzová, Kladno 1738; 5. 
P. Macek, Hradec Králové 1702 — junioři: 1. 
B. Gablas, Otrokovice 1800+579; 2. L. Erben, 
Hořice 1800+553; 3. P. Bařtipán, Velké 
Meziříčí 1800; 4. P. Dušek, Hořice 1795; 5. 
V. Raška, Frenštát pod Radhoštěm 1765
— senioři: 1. C. Řezníček, Kroměříž 
1800+1800; 2. dr. I. Veselka, Praha 
1800 + 1200; 3. J. Jakubčik, Lomnice nad 
Popelkou 1800+600+595; 4. L. Chlupáč, 
Semily 1800+600+593; 5. L. Křemen, Praha 
1800+600+585 s.

Kategorie F1E (39 -  4, 6, 29, u žáků 
a juniorů byl uplatněn přepočet na procenta 
podle nových pravidel): Žáci: 1. V. Machálek, 
Rousínov 1455,5; 2. K. Skládaný, Rousínov 
1440; 3. V. Havlíček, Rousínov 1336
— junioři: 1. O. Nohel, Rousínov 1170,6; 2.

NEJLEPŠÍ
SPORTOVCI

ČSR
v roce
1983

L. Brkl, Zamberk 855; 3. M. Horn, Uničov 
843,9 — senioři: 1. B. Berger st., Uničov 
4300; 2. R. Musil, Borohrádek 4295; 3. P. 
Stloukal, Uničov4280; 4. J. Kalina, Praha7 
4127; 5. I. Crha, Lomnice nad Popelkou 
4019 s.

Kategorie F2A (4 — 1): Senioři: 1.
M. Obrovský, Brno II 704,34 km/h 

Kategorie F2B (25 — 1, 9): Junioři: 1.
K. Kaňuščák, Olomouc 13 490 — senioři: 1. 
V. Trnka. Liberec 18 826; 2. P. Stránský, 
Litvínov 18 489; 3 .1. Čáni, Moravská Třebová 
18 378; 4. R. Dobrovolný, Brno I117 465; 5. F. 
Filandr, Litvínov 16 202 body 

Kategorie F2C (10 — 6): Senioři: 1. 
J. Safler — J. Kodytek, Hradec Králové 
12:05,5; 2. K. Vater — B. Bašek, Rychnov nad 
Kněžnou 12:07,8; 3. J. Němec — J. Rakušan, 
Prostějov 12:28,5; 4. V. Buben — M. Darius, 
Hradec Králové 12:34,7; 5. F. Zelda 
— Zelda (Lednický), Holešov 13:54,8 min:s 

Kategorie F2D (28): Senioři: 1. J. Zapletal, 
Brno IV; 2. P. Klíma, Brno IV; 3. T. Mejzlík, 
Brno II; 4. L. Bursa, Železný Brod; 5. 
J. Jelínek, Hradec Králové 

Kategorie F3F (175): Senioři: 1. L. Koudel
ka, Horní Branná 3000+2988; 2. F. Vrtěna, 
Nové Město na Moravě 3000+1998; 3. J. Fila, 
Praha 6 -  ČSA 3000+990; 4. L. Melichar, 
Horní Branná 2992; 5. J. Plch, Litomyšl 2978 
bodů

Kategorie F4B (9): Senioři: 1. J. Očenášek, 
Ostrava 5253; 2. V. Betka, Nymburk 3881; 3. 
F. Simčák, Krnov 3663; 4. V. Kusý, Litvínov 
3286; 5. F. Filandr, Litvínov 3191 bod

Kategorie F4C (10): Senioři: 1. J. Vylíčil, 
Šumperk 3324; 2. A. Zedek, Šumperk 3263; 
3. V. Waclavik, Karviná 3139; 4. Z. Remar, 
Dolní Chabry 2874; 5. J. Banáš, Karviná 2811 
bodů

Kategorie UM (9): Senioři: 1. F. Filandr, 
Litvínov 2819; 2. V. Betka, Nymburk 2418; 3. 
K. Heyer, Hrpb 1048; 4. V. Kusý, Litvínov 
1014; 5. J. Očenášek, Ostrava 862 body

Kategorie SUM (205 -  11, 10, 19): Žáci: 1. 
P. Koudelka, Hořice v Podkrkonoší 1306; 2. 
P. Kovačík, Hořice v Podkrkonoší 1189; 3.
R. Přikrčil 1108; 4. M. Durczok, Karviná 1089; 
5. J. Krátký, Osik 1071 — senioři: 1. V. 
šťastný, Kladno 1271; 2. K. Kozelka, Litvínov 
1261; 3. V. Kusý, Litvínov 1225; 4. J. 
Dolenský, Semily 1221; 5. J. Stenzel, Karviná 
1172 body (ve věkové skupině juniorů se 
v roce 1983 uskutečnil přebor ČSR)

Kategorie RC MM (60 — 1, 25): Junioři: 1. 
J. Martíšek, Olomouc 1823 — senioři: 1. 
J. Michalovič, Dolní Chabry 2932; 2. ing. 
V. Waclavik, Karviná 2838; 3 .1. Kryl, Pardubi
ce 2678; 4. ing. J. Heyer, Odolena Voda 2528; 
5. J. Vojtěch, Dolní Chabry 2470 bodů

Kategorie RC V1 (258 — 5, 5, 31): Žáci: 1. 
P. Höfer, Vítkovice 3042; 2. P. Volejnlk, 
Poděbrady 3016; 3. A. Michalovič, Hodonín 
2414; 4. J. Kareš, Uhlířské Janovice 2302; 5.
S. Oszelda, Karviná 2255 - junioři: 1. 
Z. Nečas, Blansko 2935; 2. J. Vosáhlo, Pečky 
2875; 3. L. Moravec, Poděbrady 2844; 4. 
J. Bolek, Havířov 2743; 5. J. Nečas, Blansko 
2660 — senioři: 1. Jiří Nečas, Blansko 3100; 
2. Z. Klečka, Ostrava 3080; 3. F. Langr, 
Chrudim 3070; 4. V. Janouš, Kamenné 
Žehrovice 3065; 5. F. Höfer, Vítkovice 3056 
bodů

Kategorie RC V2 (838 -  10, 27, 257): Žáci:
1. L. Dvořák, Kamenné Žehrovice 3894; 2. 
M. Třešňák, Praha 4 3499; 3. P. Volejník, 
Poděbrady 3417; 4. V. Janeček, Drozdov 
3190; 5. R. Králík, Olomouc 3019 —junioři: 1. 
P. Brzák, Praha 2/14 4054; 2. P. Doubravský, 
Praha 4 4038; 3. J. Hanzelka, Frenštát pod 
Radhoštěm 3863; 4. J. Vlček, Praha 2/14 
3846; 5. M. Schejbal, Hradec Králové 3779 
— senioři: 1. V. Pergler, Dolní Chabry 4052;
2. J. Bartůněk, Praha 4 4030; 3. Petr Jan, 
Frenštát pod Radhoštěm 3995; 4. O. Neu
mann, Praha 4 3990; 5. J. Truhlář, Praha 
2/14 3979 bodů

Co nemá 
dvě 

křídla, 
není 
éro

Pod tímto motem probíhalo tradiční se
tkání příznivců RC dvouplošníků pořádané 
LMK Dolní Chabry na letišti Aero Odolena 
Voda v sobotu 10. října minulého roku. 
Soutěže se mohl zúčastnit každý, kdo vlastni 
jakýkoli, i cvičný, RC dvouplošník. Tomu byla 
samozřejmé podřízena pravidla: odpadlo 
statické hodnocení a celkový výsledek

udával součet dvou lepších letových kol ze tří 
možných.

Soutěž probíhala za ideálního počasí 
— polojasno, teplota 20 °C, vítr 2 m/s. Zú
častnilo se jí deset soutěžících, většinou 
známých ze soutěží RC MM, ale i čtyři 
modeláři s cvičnými modely, kteří se při 
létání vůbec nenechali zahanbit.

Pro naše soutěže netradiční byl Stánek 
s občerstvením, kdy bylo možno v průběhu 
soutěže si objednat teplé pohoštění nebo 
urovnat pocuchané nervy kávou či čajem. 
Této vymoženosti využívali hojnou měrou 
i diváci, přilákaní hlukem motorů a pohybem 
něčeho nezvyklého po obloze, a jak někteří 
sami přiznávali, viděli podobné stroje ve 
vzduchu poprvé.

Porota rozhodčích ve složení M. Vostrý, Z. 
Remar a L. Pažout určila následující konečné 
pořadí: 1. J. Michalovič; 2. V. Weisgerber; 3. 
J. Vojtěch. Pořadatelé zapojili do soutěže 
i diváky: depo každého soutěžícího bylo 
označeno číslem a diváci volili nejhezčí 
model soutěže. Nejlépe z této divácké ankety 
vyšla maketa SE-5ä P. Fencla (na snímku).

Pečlivost pořadatelů se ukázala být pří
kladnou i při závěrečném ceremoniálu. Ředi
tel soutěže K. Zápotocký předal diplomy 
s cenami soutěžícím na pnmích šesti (!) 
místech, první tři a vítěz divácké ankety 
obdrželi navíc ještě krásné dárkové balíčky.

Pavel Fencl
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Hrst 
zkušeností 
z přeboru 

ČSR
Přebor ČSR, jehož se zúčastňují 

všichni nejlepši m odeláři z Čech 
a Moravy, bývá vždy přehlídkou tech
nického stavu kategorie F3B v ČSR. 
Stojí tedy za to, tak trochu shrnout 
poznatky z této soutěže.

Start navijákem si vynutil značné ze
sílení konstrukce, především křid la na 
ohyb. Z pevnosti vlečného silonu 400 N 
lze vypočítat, že při startu se ve vleku 
dosáhne i násobku namáhání kříd la 20, 
převážně na ohyb. Zesílení konstrukce 
vede i k větší hm otnosti m odelu, což 
konstruktéry nutí h ledat nové, pevnější 
a lehčí materiály. Použití nových hmot 
však vyžaduje jinou výrobní a kon
strukční technologii. Označíme-li dobu, 
kdy se stavělo ze špejlí, bambusu 
a překližky, za první m odelářské obdo
bí, stavbu převážně z balsy za období 
druhé, potom m odely z kom pozitů 
(lam inátů) a pěnových hm ot představu
jí období třetí, a na jeho začátku 
stojíme. Dnes se staví převážně 
v kom binaci ba lsa-sm rk-překližka 
a kom pozitová skořepina trupu.

V této poslední form ě byla také 
zhotovena většina m odelů, které na 
přeboru létaly. Hodně skupin i jedno t
livců již  technolog ii zhotovení trupů ze 
skelného lam inátu zvládlo. Někdy bylo 
vidět ještě zbytečně velké průřezy 
trupu, které při vyšších rychlostech 
vytvářejí nežádoucí odpor. Příčinou 
toho je zčásti i to, že na našem trhu 
chybějí m iniaturní serva, která zm enše
ní průřezu dovolí.

Rozpětí křídel se pohybuje kolem 
2,5 m, s jednotlivým i odchylkam i naho
ru i dolů. Ovlivňuje to i možnost 
dopravy; dvaapůlm etrový složený vě
troň se vejde do kufru auta. Štíhlost 
křídel je 11 až 14, takže hloubky profilů  
jsou i při m inim ální rychlosti letu těsně 
nad kritickým  Re. Profily křídel jsou 
osvědčené E 205, E 387, E 178 a jim  
podobné.

Převážná část m odelů je opatřena 
klasickým i křidélky. Vztlakové klapky 
spojené s funkcí křidé lek (flaperony) 
jsou dosud ve stavu pokusů, zvláště ve 
spojení s pro fily  HQ. Pilotáž při použití 
klapek měnících křivost profilu je zna
telně obtížnější a vyžaduje hodně cviku. 
Nevhodně použitá k lapka výkon m ode
lu c ite lně sníží. Pro m odely dosud 
nebyla ani vypracována teorie letu se 
vztlakovou klapkou. Každý, kdo si tuto 
klapku na model dá, musí mít jasno, co 
od ní očekává a jak a kdy ji bude 
používat. Pro plné využití klapek 
a potlačení je jich nevýhod bude třeba 
vypracovat ještě několik studií, než 
bude možné vytvořit konečné závěry. 
Pomoci mohou i letová měření velkých 
větroňů.

Většina modelů je  opatřena křidélky. 
M odely s dvojitým  lomením křídla
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tém ěř vymizely, neboť m odeláři pozna
li, že bez křidélek je nemožné se dostat 
na špičku, zvláště když v rychlostní 
disciplíně přibyly další dvě otočky.

Součástí celkové čistoty modelu je 
také dokonale hladký povrch. Dnes se 
upouští od nažehlovací fólie a přechází 
se na tvrdý, broušený a leštěný povrch. 
Fólie se totiž po čase odlepuje, teplem 
povoluje a model ztrácí aerodynam ic
kou čistotu.

Většina m odelů je opatřena aerody
namickým i brzdam i. Nejvíce účinné 
jsou klasické brzdy výsuvné (typ S-H) 
nebo výklopné (DFS) na horní straně 
křídla, těsně za maximální tloušťkou, 
které jen málo ovlivňují řid itelnost 
a stabilitu m odelu. Nevýhodou je nutný 
převod náhonu klapek z trupu do 
křídla. Sklopná odtoková část křídla 
musí mít dostatečně velkou plochu, aby 
byla patřičně účinná. Nutný převod 
náhonu z trupu do křídla zůstává. 
Výklopná kabina je aerodynam icky nej
horší, nechává za sebou široký úplav, 
který ovlivňu je ocasní plochy. Zato 
náhon zůstává v trupu a je jednoduchý. 
Kabina musí mít zámek ovládaný ser- 
vem, aby servo nebylo zatíženo. Není-li 
kabina zajištěna, může se při velké 
rychlosti aerodynam ickou silou i otev-

RC
vrtulníky

jsou kategorií m ladou a velm i náročnou jak 
stavebně, tak na pilotáž. Model lze postavit 
ze stavebnice a potom  po první větší havárii 
obtížně shánět náhradní díly, nebo si lze 
zhotovit m odel vlastní, k čemuž je nutné 
stro jní vybavení (soustruh, frézka atd.) 
a pochopite lně hodné m odelářské šikovnosti 
a trpělivosti. T ím to způsobem  také vznikl 
první československý am atérský vrtu lník, 
jehož „o tce m " byl m istr sportu A lo is Nepeře- 
ný ze S trakonic (k te rý se zasloužil o m echa
niku) a jehož lam inátovou nosnou konstrukci 
zhotovili m odeláři z LM K Horažďovice. V rtu l
ník v tom to provedení létá opravdu velm i 
dobře. Po asi tříle tých zkouškách a stálém 
zlepšování byl jeho  plánek pod názvem Helix 
vydán v řadě M odelář. Díky tom u se RC 
vrtu lníky rozšířily nejen po celém Českoslo
vensku, ale i v sousedních státech (NDR, 
PLR). Často lze m odel Helix spa třit na mnoha 
propagačních akcích, hlavně tam. kde se 
s m odely plošníků nedá tém ěř létat. Naši 
m odeláři s ním vytvořili č tyři rekordy ČSSR 
(doba letu, rychlost, vzdálenost v přímé linii, 
vzdálenost na uzavřené tra ti) a dva světové 
rekordy, registrované FAI (rychlost a vzdále
nost na uzavřené trati).

Model Helix je  stále vyvíjen a zlepšován. 
Nejen uvnitř, ale i vzhledově. M echanika A. 
Nepeřeného tedy nyní létá i v „ka b á tu " Bell 
212 a p řip ravu jem e i skořepinu, po jejímž 
dokončení budem e mít model sovětského 
bo jového vrtu ln íku Mi-24.

V up lynulých pěti rocích probíhala v ČSR

řlt. Padáček vypuštěný za model je 
nejúčinnější brzdou, ovšem jednorázo
vou, protože jeho zpětné zatažení je 
sice teoreticky možné, ale neužívá se. 
Velm i se osvědčil při přistávání svaho
vých větroňů kategorie F3F.

Srovnám e-li naše zkušenosti se 
světovým trendem , reprezentovaným 
předním i m odeláři na m istrovství světa 
v roce 1983, zjistíme, že naše cesta 
v této kategorii jde  celkem  správným 
směrem: Přechod z balsy na kom pozity 
a pěnové hmoty. Zvětšení modelů 
z prům ěrného rozpětí 2,5 m na 2,8 až 
3 m. Toto zvětšení souvisí se vzrůstající 
hm otností kom pozitových modelů 
a vyšším Reynoldsovým číslem. Nutný 
přechod na elektrické navijáky pro 
je jich  větší kroutící m om ent a bez
hlučný chod na startovišti.

Kategorie F3B při svém vývoj·! vyvola
la ve světě činnost několika úspěšných 
výzkum ných skupin, které své výsledky 
pub liku jí většinou na sympóziích. Tento 
přínos RC m odelářství je podstatný 
a má význam nejen pro kategorii F3B. 
Pokusy o různý výzkum podn ik li jednot
livci i u nás, ale k system atické práci 
zatím nedošli. Kategorie F3B klade na 
m odely do jisté míry obdobné poža
davky jako kategorie F3F, a proto 
výsledky výzkumu slouží oběm a kate
goriím . Kategorie F3B vznikla z katego
rií podobných naší RC V2. Je jasné, že 
vývoj m odelů F3B se projeví i na 
modelech RC V2.

Na přeboru ČSR 1983 ve dnech 3. 
a 4. září na letišti Aero n. p. ve 
Vodochodech létalo 29 m odelářů. Pře
borníkem  se stal V. Chalupníček, Praha 
6— ČSA 10 933 bodů; 2. F. Bayer, 
Praha 8-Libeň 10 464; 3. J. Žemlička, 
C hrudim  9979; 4. R. P lotnikov, Kladno 
9977; 5. P. Kom árek, Plzeň 9709 bodů.

MM

dvoudenní školení RC vrtu ln ikářů  (čtyři ve 
S trakonicích a jedno v Praze), kde nám šlo 
o seznámení zájem ců s veškerým i dostup
ným i m ateriály a novinkam i. Zabývali jsm e se 
stavbou, sestavováním i létáním . Počítáme, 
že setkání se uskuteční i letos, ovšem 
proběhne pod novým názvem — Soustře
dění pilo tů RC vrtu lníků. Cílem bude výměna 
zkušeností jak stavebních, tak i pilotních. 
Soustředění pravděpodobně proběhne 
v pěkném  m odelářském  areálu velm i aktiv
ního LMK Úvaly u Prahy; term ín bude včas 
zveřejněn.

Kořením  každé kategorie jsou soutěže. 
Chápu, že při velké roztříštěnosti této kate
gorie, a tedy velkých vzdálenostech mezi 
jednotlivým i zájem ci, jsou prob lém y s dopra
vou. Přesto jsem  přesvědčen, že soutěží 
v naší kategorii je  příliš m álo (loni byly jen 
dvě). Navíc je  smutné, že se na soutěži sejde 
čtyři až pět pilotů, je jichž  zápolení přihlíží 
pom ěrně značné množství d iváků — a mezi 
n im i je  ne jm éně deset dalších schopných 
pilo tů . Ti nenašli odvahu soutěžit ani podle 
jednoduchých, osm let starých národních 
pravidel.

Letos by m ělo být soutěží kategorie RC Vr 
v kalendáři o něco vlc. Jistě víte, že žebříček 
lze sestavit pouze podle výsledků nejm éně tři 
soutěží. Takže doufám , že v letošním roce 
1984 mi dopře je te  potěšení vás v tom to 
žebříčku uvést. Zvu vás pro to  všechny jak na 
soustředění, tak na soutěže a další setkání. 
K rom ě toho pře ji všem příznivcům  RC 
vrtu lníku hodně m odelářského štěstí, vytrva
losti, píle a radosti z létání s RC vrtu lníky 
a jiným i m odely. Je totiž důležité mít někte
rou jinou oddechovou kategorii — jinak při 
ve lké technické náročnosti vrtu lníků se brzy 
psych icky unavíte.

Mistr sportu Václav Malý, 
trenér ČSR
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Inzerci přijímá Vydavatelství Naftě vojsko, 
inzertní oddélení (inzerce Modelář), Vladi
slavova 26 ,113  66 Praha 1; telefon 26 15 51, 
linka 294.

PRODEJ

■ 1 Kompletnú súpravu Varioprop 8 — žitú, vo 
výbornom stave (4500). M. Hlubocký, Kadnárova 45, 
831 05 Bratislava.
■  2 Plány hist, lodí, zoznam. proti známke. L. 
Langhoffer, Februárového víf. 3/45, 962 12 Detva.
■ 3 Časové relé 3 s — 60 h 220 V/5 A (1000) nebo 
vyměním za nesestav. Porsche 935 či jinou elektru 
z dovozu. Ing. P. Mareš, Poměnice 16, 256 01 
Benešov.

■ 24 Amat. prop. RC soupr. podle AR pro 4 šedá 
serva Varioprop (4000). V. Kubák, Skuherského 23, 
370 01 Č. Budějovice.
■  25 Motor OS Max FSR, tlmič (950), el. mot. 
Monoperm Super (150), nažehl. fóliu Graupner
— červ. metal. 10 m (bm 40) časopisy Radio 
Modeller roč. 77, 78, náhr. disky kol Porsche Tamyia 
(50). P. Rondzlk, Jesenského 58, 080 01 Prešov.
■ 26 RC prop. 3-kan. soupr a 4 šedá serva 
Varioprop, servis zajištěn (3300). St. Kaprál, 
U stadionu 832, 506 01 Jičín.
■  27 Pár krystalů Hegi 27 MHz (350), koup. plán č. 
43s Lodivodský člun. J. šefer, Pekárenská 2391, 
438 01 Žatec.
■ 28 Nepoužitou RC soupr. Acorns AP-440 FM, 
amat. 5-kan. soupr. se 3 servy Futaba, 2 přij., nabíječ 
3Θ zdroji, cvičný model s motorem 2,5 DG
— směrovka, výškovka (5000, 5000, 500). Fr. 
Lehečka, Zahradnická 1033, 388 01 Blatná.

■  4 Autodráhu 250x130 cm, délka 3proudó dráhy 
10 m, velmi levně. Lam. trup na Mináře (250). B. 
Vopěnka, Lánská 295, 281 02 Cerhenice.
■  5 RC soupravu Mars II 27,120 MHz Tx, Rx, servo 
Bellamatic, 2x magnet (950). M. Průša, Vojníkov 8, 
398 18 Záhoří.
■  6 Modela 6 AM + 2 přij. + 2x Robbe, 2x Kraft, 2x 
Varioprop CR + zdroje (7000). Pěknou am. 4-kan. 
prop, soupr. + 3x Futaba + zdroje + nabíječ (4000). 
RC škoda 130 s motorem M W S, 2,5 (700); zánovní 
motory: 2x M W S  2,5 GF RC (po 400), 2x M W S  2.5 
DF (po 300); nový Bo 209 Monsun-Graupner. 
Koupím nové motory OS Max, stavebnice a plány 
F3A a motory 10 cm3. M. Libra, Třída legií 1440, 
251 01 Říčany u Prahy.
■ 7 M W S  2,5 GF + tah. karb + spojka + lože 
+ převod (700); zadní disky + náboje + osa + domky 
s lož. (100); dur. náprava (40); výfuk hrnec (50); tah. 
karb. na M W S  2.5 (300); karb. Modela 6,5 (100). J. 
Čech, 763 21 Slavičín 485.
■  8 RC podvozek V2N — lam. šasi, kot. brzdy, rez. 
výfuk + motor M W S  2,5 GR + karosérie (900); Micro 
servo 05, podrobnosti napíši. Z. Zídek, Mohelnická 
854, 783 91 Uničov.
■  9 Spolehlivou RC soupr. Kraft sport 5 ve výbor
ném stavu, kompletní. I. Křivánek, Marxova 8/11, 
591 01 Žcfár n. Sázavou III.
■  10 Staršiu autodráhu McLaren, auta mierne 
poškodenó (200); vláčky HO (50 % pčvodnej ceny), 
i jednotlivo, zoznam zašlém. I. Vanko, 914 41 
Nemšová 307.
■ 11 Manžety gumené na otvorené kříž. ovládače 
— 2 druhy (10, 15); kříž. ovládače podra AR 1/77  
(175); gura uložená v kalíšku (225); potencíometre 
TP 280 5 K/N -  50 K/N. V. Benkovič, 972 25 Diviaky 
nad Nitricou 141.
■ 12 4-kan. am. prop. RC soupr. — vys., přij., 3 šedá 
serva Varioprop, NiCd zdroje, nabíječ (3800); lam. 
trup + plexi kabinu na VSO-10 (200). A. Mazáč, 
687 38 Nedakonice 263.
■  13 Motory: Enya 1,62 RC zaběhnutý (200), Enya 
3,2 RC létaný (300), Enya 6,5 RC nový (1050), M W S
I ,  5 D létaný (150) + RC karb. (100). Motor, model 
Pony (250) nebo s motorem (550); cvičný model RC 
dvouplošníku (200) + rozprac. plováky (50); RC 
větroň rozp. 2,6 m (400) + porn. motor + pylon (150); 
Letecké modely č. 3. M. Dohnanský, Blahuňov 1, 
431 02 Málkov.
■  14 Tx Mars II + 2 Rx Mars 27, 120 MHz + model 
Taylor Cub s M W S  1,5 D s vybavovačem (1600). J. 
Břečka, 5. května 200, 289 11 Pečky.
■  15 1-kan. soupr. Mars mini 27,120 MHz (900) 
+ nezalét. mot. větroň s mot. 1,5 (430). Kvalit, bar. 
hudbu + světel, panel (800). J. Malík, Fučíkova 260, 
261 02 Příbram VII.
■ 16 RC parník Vltava na el. pohon nebo RC 
plachetnici Denisa (skládací) neprop. (1300), 
i jednotí. Motor MK 17 (70). M. Luzum, Slovenská 
655, 537 01 Chrudim II.
■  17 Prop. 4-kan. RC soupr. se 4 servy Futaba nebo 
Robbe, NiCd zdroje, nabíječ (4000), spolehlivá, 
solidní vzhled, servis. R. Růžička, 592 65 Rovečné 
13.
■  18 Podvozek Futura VCS bez motoru — popis 
zašlu, ABC výbrus na Webru, konektor s kablíkem 
ke zdrojům Varioprop B. Nr. 3606, kovové kulové 
čepy řízení, spojka na motor 2,5—3,5 cm3, originál 
spojkové ložisko, přední a zadní disky s pneu na 
Surtees, originál paprskové disky přední, zadní, J. 
Hlavica, 763 21 Slavičín 675.
■  19 Zcela nový amer. startér 12 V Sullivan — Hi- 
Torque. K. Duda, Pivovarská 1, 794 01 Krnov; tel. 
2800.
■  20 Stavebnici F3A Sultan 5 (700) nebo vym. za RC 
větroň. V. Antoš, Mírová 730, 518 01 Dobruška.
■  21 Prop. 4-kan. soupr. + 3 serva Futaba S7 (3400).
J. Herian, Sídliště VŘSR 337, 345 61 Staňkov.
■  22 Laminát, trupy na RC modely Cessna 177, 
Fournier RF-5 podle pl. Modelář, Cirrus, motor, 
větroň ASK-14 na mot 2,5 až 3,5 cm3, ASW-17 na 
rozp. 2370 a 3000, Rival 20. M. Horsák, Slunečná 
4559/17, 760 05 Gottwaldov.
■  23 Japonský motor OS Max 60 FSR (13Q0— 1200), 
nový, nepoužitý. J. Šťastný, Místecká 176, 705 00 
Ostrava-Hrabůvka.

■  29 M W S  1,5 D s tlumičem Enya, málo běhaný 
(180), téměř nový Modela CO2 (100), Tono 3,5 RC na 
součástky (100). V. Kazík, Lid. milicí 1496, 742 58 
Příbor.
■  30 „Angličáky" rózne mierky a výrobcovia, kúpim 
modely značiek Rolls-Royce a Bentley, mierka 
a výrobce nerozhoduje. J. Fraštia, Záhraana, 900 46 
Most pri Bratislavě.
■  31 Komplet. 7-funkční soupr. Varioprop Exzellent 
T 3014 FM 40, přepínání výchylek, revers serv, 
2 mixy, vým. VF moduly, zdroje, 7 serv, nabíječ
— v perfekt, stavu, koupená X/82 (12 000). Motor HB 
61 PDP + náhr. díly (1900). Z. Šteigl, ČSA 7, 789 01 
Zábřeh n. Mor.
■  32 Plány lodí: fregata Berlin 1674, Velká Jachta 
1678, anglický vál. kutr z 18. stol., požární člun, 
torpédovka, nosič raket Devonshire, bitevní lodě 
Scharnhorst a Yamato, 6 A1 M 1:200 (40, 30, 30, 40, 
25. 70, 100, 200). R. Horák, Golianova 32/6013, 
917 00 Trnava.
■  33 Přijímač Modela 6 s párem krystalů 17. kanál, 
nový, v záruce (950). Ing. V. Handlík, Neubranden- 
burgská 927, 293 01 Mladá Boleslav; tel. 4221.
■  34 Tono 5,6 RC (200), 2x M W S  2.5 D7 (po 130), 
nezaběh. M W S  2,5 GF + nový výbrus (400+50), RC 
karburátor 2,5 (80), tlumič výfuku (10), chlad, hlava 
válce (60) — letmá spojka (135) — převody 1:4,8 
a 1:5 (120) — kulové čepy (po 15) vše nepoužité
— Tuček, převody z mixéru, nové (po 20), zadní osa 
s dif. a koly (MO 3/79) (80), disky i obuté na RC EB 
a V2, NiCd v pouzdře ke žhav. svíček (50), NiCd 900 
5 ks, nové (110), L. B. Monte Carlo rozest. elekt. 
(200), VW Sciroco V2 (1000). R. Křížek, 751 21 
Prosenice 57.
■  35 Motor Stryž 1,5 cm3 + náhr. hřídel (100), mot. 
M W S  2,5 DF + náhr. hřídel (200), auto elektra 
Porsche 917 — motor Mabuchi 540 + 1 sada baterií 
Saft (400), rychlostní člun — elektromotor + tranzi
storový regulátor otáček — motor chlazen vodou 
(300), stavebnici člunu Melodia — nová (50), 1-kan. 
soupr. Mars 2 + elektromag. vybavovač (500). V. 
Lískovec, Bražec 48, 364 71 Bochov.
■  36 Neprop. soupr. na 2 serva nebo vym. za 
voltampérohmmetr. J. Pálek, Tlustlce 25, 268 01 
Beroun.
■  37 1-kan. soupr. Mars — vys. (upravený
— indikace stavu bat.) + přij. + souč. na am. servo 
(1100). Stav. Pikotron 1, 2, neúp. 3 (350, i jednotí. 
150, 100, 100). J. Novák. 783 14 Bohuňovice 75.
■  38 Proporc. vys. + přij. + 2 serva + RC auto V1 
(3100); plánky automobilů 1:24, 1:32, seznam zašlu; 
svázaný Modelář 1981, 1982, 1983 (roč. 90). Koup. 
soustruh na kov. A. D ř·«), Pod kaštany 30, 616 00 
Brno.
■ 39 RC mot. model Centaur, potah fólie; RC mot. 
model Cessna 177; motor MK-17. Koup. plán Z-42. 
V. Dušátko, Písečná 5061, 430 04 Chomutov.
■ 40 Podvozek PB Alpha 82 + náhr. diely; 3-kan. 
prij. Modela Digi 19. kan.; mot. M W S  1,5 D, Enya 1,5 
s RC karb.; cvičné modely QB-15 H; větroň V1; křídla 
na F3B Diamant. Najr. osob. odběr. š. Bohuš, F. 
Zupku 2498/30, Sídlisko Juh, 911 01 Trenčín.

■ 41 S 130 RS + M W S  2,5 GR + karos. (600), žhav. 
zdroj (50), 2 ks neliet. modelov zo staveb. Q. B. 
+ motory Enya 1,5 (500, 400), prij. Rx 40,68 (150). B. 
Knopp, Žižkova 24. 811 02 Bratislava.
■  42 Laminát, karosérie V2 Porsche a V1 Williams 
FW 7, kulové klouby vhodné pro model se spal. 
motorem. Kv. Hanousek, Václavkova 918, 293 01 
Mladá Boleslav.
■  43 Prop. 7-kan. soupr. WP-75 s úpravou, perfekt. 
(2500); 6-kan. prop, soupr. T6 AM 27 komp., bez 
serv (3600); motor M W S  6,5 F nezaběh. + model 
Pole Cat (1500); mot. Enya 1,5, nový (250) — osob. 
odběr. Ing. Bureš, 263 01 Dobříš 1229.
■  44 Prop. 2-kan. RC súpr. + zdroje + 2 serva 
Varioprop + nabíječ (1700). S. Nemec, Fibichova 5, 
040 01 Košice.
■ 45 Nové: mot. M W S  6,5 F RC (850), 6-kan. přij. 
Microprop FM 40 (1700). Koup. ΙΟ NE544N, pár 
krystalů Simprop FM 40. NiCd 8/1200 mAh. V. 
Hřebecký, 340 34 Plánice 52.
■ 46 Dokumentaci (výkresy: 2x A1, 8x A3, 28x A4) 
ke stavbě RC modelu (délka 1840 mm, 0 rotoru 
1636 mm, motor 10cmJ) vrtulníku Bell 209 Huey

Cobra, verze AH-1G, kamufláž USMC, zašlu na 
dobírku (70). Ing. I. Hanuška, K červenému dvoru 
22, 100 00 Praha 10-Strašnice.
■ 47 Neprop. soupr. — vys. Osmikon, přij. Póly, 
dvoukanálové servo Roto — vše v chodu (275). 
Křídla na RC V2 rozp. 2250 mm (150). J. Kotrba, 
Dimitrovovo nám. 1309/20, 170 00 Praha 7-Holešo- 
vice.
■  48 Zahraniční loko + vagóny HO. Koup. loko 
+ vagóny na TT. L. Molnoši, Rybalkova 23, Luky 6, 
811 00 Bratislava.
■ 49 Piper Cherokee, 7funkční Robbe-Luna FM, 
svah. větroň (lam. potah), lam. trup + PS křídla 
+ VOP + plán na modely Flamingo, ASK 14, Démon 
3, Cirrus, F3B; polyst. křídla na modely Vipan, Terry, 
Rival, Miss Dara, Cessna, Faraon, Currare, Sultan, 
Magic. Fly-Baby, Kestrel, VSO-10, Delta (MO 4/83) 
aj. Ing. O. Dolejš, Tylova 733, 278 01 Kralupy; tel. 
8842.
■  50 2 závěsné kluzáky 2. generace, zalátané 
a otypované. J. Secký, Těsnohlídkova 1527, 286 01 
Čáslav.
■  51 Prop. 4-kan. RC soupr. + nabíječ + serva 
Varioprop; 1-kan. soupr. Mars; model Jak 50 
+ motor 2,5 cm3. Levně. J. Smékal, Jabloňová 1134, 
286 01 Čáslav.
■  52 WP-23 — vys. + přij. — oživ. (1000). K. Andrle. 
Moskevská 1, 101 00 Praha 10.
■  53 Am. prop. 2+1 + 3 serva Varioprop šedá 
(2500). Voldřich, Lysolajské údolí 144, 165 00 Praha

■ 54 El. osciloskop s dokumentací (1900). J. Jelínek, 
Na vrstvách 37, 147 00 Praha 4.
■  55 Pár jap. krystalů 27 MHz (220), jen písemně. A. 
Tuček, Káranská 337, 108 00 Praha 10.
■  56 Mars Mini 40,68 MHz (250); mot. M W S 2.5 DF 
RC (400); neprop. servo Variomatic (90); krystal 
26,585 MHz (100); plánky Modelář č. 34, 42, 54, 73, 
80. spec. řada č. 25, 33, 39, 45, 46, 70, 73, 74. 78, 85. 
88,100,107, 108, 113; různé modelářské knihy PLR, 
NDR, seznam zašlu proti známce. Pouze písemně. J. 
Firman, Za sídlištěm 2145/11, 143 00 Praha 4- 
Modřany.
■  57 Tx Mars II + Rx Mini 27,12 MHz (700); 2 serva 
Bellamatic II (po 250); loko, vozy, kolejivo, příslušen
ství — vše HO (levně); plast, stavebnice Oksidan, 
SSSR (60). B. Kačena, Černokostelecká 72, 100 00 
Praha 10.
■ 58 Model bit. lodě Vittorio Veneto se soupr. 
Modela Digi + 2 serva Futaba + nabíječ (3000); lam. 
trup Sultan + pfánek (400); Delta + motor Enya 6,5 
(1100); model Sultan + podvoz. Golberg (1600) 
+ podvoz. servo Kraft (800) — I bez; model Sultan 
(400); soupr. MRC Mark 5+4 serva Futaba + nabíječ 
+ sintr, zdroje (8500) — spolehlivá. Končím. J. 
Hervert, Vysočanská 551, 190 00 Praha 9-Prosek.
■  59 3-kan. prop, soupr. WP-23 — vys. + přij. + 3x 
FP-S12 + NiCd 451 + nabíječ (3000); nový Rx Mini 
40,68 MHz + vybavovač (300); staveb, větroně NDR 
RC Foka (230); motor CO2 s modelem Tourist (130); 
motory. M W S  2,5 DF, 1,5 D, Tono 3,5, Enya 09-1 V, 
MK-17, Stryž 1,5; modely na gumu, RC motorové, 
RC větroně, Saper — velmi levně, růz. model, 
materiál. Zd. Fiala, 267 42 Broumy 129.
■  60 Modela Digi nový typ Rx, Tx, zdroje, nabíječ, 
serva Modela 3x (2800), i jednotlivě. Zd. Vojan, 
U průhonu 19, 170 00 Praha 7; tel. 80 39 87.
■  61 RC soupravu Kraft 2/3 B, kompletní. J. švejda, 
Nemocniční 2629, 276 01 Mělník.
■  62 Větší množství karosérií R5 Turbo 1:12 (100), 
BMW M1 1:8 (150); kompl. RC soupr. Modela Digi 
+ 3 serva Modela + NiCd Varta, spolehl., bezv. stav, 
předvedu v RC automob. (2800). Voj. P. Bohoněk, 
VÚ 5613/N, 375 01 Týn nad Vltavou.
■  63 1 pár nových japon. výměnných krystalů — 27. 
k. J. Zlámaný, Jabloňová 2, 106 00 Praha 10.
■  64 Téměř novou RC soupr. Modela T6 AM 27 
kompletní se 4 servy Robbe. F. Kříž, Sládkovičova 
1242, 142 00 Praha 4.
■  65 Model Cessna s mot. Enya 15 + 4-kanál podle 
AR 1,2/77 se 3 servy Futaba FP-S7 a NiCd zdroje 
(4000). Předvedu v provozu. L. Nermuť, 277 11 
Neratovice 285 — Libiš.
■  66 Robbe Economic. V. Syruček, Žitavskóho 514, 
255 01 Praha 5-Zbraslav.
■  67 RC auto bez motoru + karos. V1 + některé 
náhr. díly; lam. karos V1 a V2; autodráhu Champion
— dosti rozšířenou; Tyrrell 007 fy Gama na lanovod; 
angličáky; knihu ABC automobilového modelářství; 
plány č. 102s, 106s a bit. lodi Bismarck; 2 reprobed- 
ny Tesla ARS 9204, 4 ohmy, 15 W, málo použlv. 
Seznam zašlu. L. Kratochvíl, U studánky 35, 674 01 
Třebíč.
■ 68 Několik motorových lam. krytů podle plánku 
řady Modelář na modely RF-5 Fournier, Kittywake, 
Stark Turbulent D (50); lamin, kryty kol 0 50, 80, 
100 mm (20). J. Vizina, 438 01 Zatec — Ostrov 2285.
■ 69 2 kompl. podvozky 1:8 (kyvná př. náprava, dif., 
2-kotouč. brzda, mot. Webra, tah. karb., rezon. 
výfuk) + karos. V1, V2 + popř. serva Futaba — výb. 
stav, levně. Start, box (nová autobat.), reg. žh.
— nejlépe osob. odběr. Soupr. Mars II 27,12 MHz

(Pokračování na str. 32)
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(600). Porsche 935 fy Tamiya (400) + Varta 1.2 Ah 
6 V (500) + 2 serva Futaba (1000). J. Horsák, 763 21 
Slavičin 487; tel. 71 139.
■  70 Súpr. Webraprop 12 komplet.; súpr. prop 4+1 
komplet; větroň F3B (700); Porsche 935 (4001; 10 ks 
Saft 2 Ah (700); QB 15 H (300); Enya 3.5 cm3 (350); 
Avomet (600). P. 2ak. Lublaňská 10. 831 02 Bratisla
va.
■  71 RC soupravu Miniprop (3000). J. Týbl, Va
něčkova 431/39. 468 22 Železný Brod.
■  72 Tov. komplet. RC soupr. Robbe Terra TOP FM 
8-kanál vč. serv. zdrojů a nabíječe. Přij. Futaba FM 
6-kanál série FN. V. Sloup. Stadtrodská 1482. 347 01 
Tachov.
■ 73 Proporc. soupr. Simprop Elektronic Alpha 
2007 — vys. 5 kanálů, přij. 7 kanálů + zdroje NiCd 
500 + 3 serva (5500). J. Jobák, Loretská 929, 341 01 
Horažďovice.
■ 74 4 různé žh. motory 2,5 cm3 a 4 deton. mot.
— tóméř nové (po 160). Odp. proti známce. M. 
Hádek. 468 46 Plavý 96.
■ 75 Tov. 2-kan. prop, soupr. Carrera Structotronlc
— vys. + přij. (1800) + 2 serva (1000). M. Hluboček, 
Palackóho 182, 503 15 Nechanice; tel. Hradec 
Králové 93 224.
■ 76 RC soupr. Modela Digi + 3 serva S1 + zdroje 
nové + nabíječ + Porsche 935TurboTamiya. J. Frodl, 
Revoluční 21. 787 01 Šumperk.
■  77 Nepoužívaný 1-kanál. vys. Tx Mars a přij. Rx 
Mini 27,12 MHz + starší servo Bellamatic II (800); 4- 
kan. neprop. soupr. W-43 — vys. + přij.. nutná 
oprava a doladění (400). O. Pavliček, VŠ kolej L2 p. 
812, Bolevecká 30, 301 66 Plzeň-Lochotln.
■  78 Kompletní soupr. Varioprop 12 S žlutá, úplně 
nová s originál, balením, rok provozu (7000). P. 
JaroSek, Čapkova 10, 748 01 Hlučín.
■  79 Motory 1,5 — 6,5 cm3 + příslušenství + další 
drobný model, materiál. Vše nové a nepouž. Seznam 
zašlu proti známce. Zd. Smerda, 664 06 Kovalovice 
89
■ 80 Nový vrtulnik Bell 47G ze staveb. Graupner
♦ kabina + plováky + nádrže (8600); stavebnici RC 
auta V2 Renault TFG 4000 Competition (5500). 
F. Ambrož, Považská 67, 911 00 Trenčín.
■ 81 Startér pre RC autá 24 V 100% sporahlivosť 
a dlhá výdrž (880), 2 ks elmotor (škoda kůr.) 
65W /12V  úplné nové (po 300), neg. formy pre 
lamin. RC karos. 1:8 V1, V2 — pěkné (po 300). Pre 
motor 2.5 cm3 karb. Perry ø 5 mm (150), výfuk O. S. 
+ ihla paliva O. S. (70). bat. prij. Multiplex box. 
4,8 V/500 mA sintrované (350) — všetko originál 
a nepoužité. Motory KB 3,5 cm7 použité, ale výkonné
♦ náhr. dlely. Amat. RC 2+1 súpr. pre autá — PSW, 
volant + servo Futaba FP-S7 (2000), amat. prij. 4- 
kanál malý (600), automat, nabíjač NiCd (100). 
Najlepšie osob. odběr. P. Hanzel, Srninanská 9, 
915 01 Nové Mesto n. V.
■  82 Motor MVVS 2.5 GF v úpravě GFS (400) 
+ laděný výfuk (350) + odstředivá spojka (160). Len 
písomne. M. Sabolčík, Gorazdová 46, 811 04 Brati
slava.
■  83 4-kan. amat. prop, soupr. + zdroje (2700). 
Koupím nažehl. fólie. R. Valeš, 664 71 Veverská 
Bitýška 335.
■  84 Plány histor. lodi: angl. HMS Prince r. 1670, 
M 1:50, 13+1 list (185 + poštovné), španěl. San 
Felipe r. 1690, M 1:100, 5+2 listy (150 + pošt.) a další 
plány — seznam za známku. J. Tošnar, Mášova 4, 
602 00 Brno.
■  85 Soupr. Modela Digi 3-kan. — vys. + přij. + NiCd 
zdroje + 4 serva Futaba — 2x FP-S12, 2x FP-S7 
+ nabíječ (4400); 1-kan. Mars (700). P. Meduna, ul. 
Ležáků 493, 537 01 Chrudim III.
■  86 Vláčky TT — loko, vagony s příslušenstvím, 
literaturu. Seznam zašlu. J. Rusínko, Nezvalova 1, 
792 01 Bruntál.
■  87 RC soupr. Modela Digi + 3 serva (3000); RC 
Modela 6 AM 27 + 3 serva (4900). J. Cejpa, 517 54 
Vamberk 461.
■  88 Lexan. karos. Datsun 240 Z M 1:10 Graupner 
+ orig. obtisk (500); laď výfuky na 2,5 — 3.5 RC-Car 
(Chrom) (150); komplet před. nápravu nezáv. od
pruž. na RC elektry (150); náhr. pneu na elekt. 
Tamiya (100). M. Mašek, Svermova 9, 682 01 
Vyškov.
■  89 Neprop. 1-kan. soupr. Delta (300), šedé servo 
Varioprop poškoz. (80), motor Modela CO2 nový 
(50). A. Lufinka, Lukášovská 102, 460 15 Liberec 
XVI.
■  90 8-kan. am. prop, soupr. kompl. nebo vym. za 
tuner. M. Lenický, K Lahovičkám 3. 143 00 Praha 
4-Komořany.
■  91 Výběh. mot. Taifun Hobby 2x (po 50), OTM 0,8 
(30), nový CO2 J. Vlček, Pujmanové 1544, 140 04 
Praha 4.
■ 92 Soupr. Sanwa mini prop, málo použiv.; soupr. 
Tx Mars II; vláček Piko HO, koleje, vagony a přlsluš.,

dobrý stav. V. Appelt, Podbělohorská 2771, 150 00 
Praha 5.
■  93 Mikroservo Futaba S-5 (700); 2x serva lineår. 
Graupner + servozesilovače, nová (1000). J. Rů
žička. Na Šafránce 21. 101 00 Praha 10.
■  94 Amat. model, letec, motor dvouválec — boxer 
13 cm3, žhavik (3700). J. Růžička, Na Šafránce 21. 
101 00 Praha 10.
■  95 Komplet soupr. Simprop Sam Senior 7-kanál 
(9500); model Modrý anděl F3A s mot. OS Max 60 
FSR s laď. výfukem (2500). I. Novák, šumavská 30, 
120 00 Praha 2; tel. 25 83 57.
■  96 Nový M W S  6.5 GR FT, vodní chlazeni, laděný 
výfuk, RC karb., setrvačník — vhodný pro lodní 
model. R. Přikryl, Ul. Vlasty Pittnerové 13, 621 00 
Brno.
■  97 Krystaly Futaba AM 7 k. (180), indikátor pro 
vysílač (50); IO SN74164 (60); teleskop, anténu 
1,45 m (50); pár otevř. křiž. ovlad. (120); baterie 
Asahi 500 mAh/9.6 V nové (340). J. Srba, Přetlucká 
2209, 100 00 Praha 10; tel. 78 18 523.
■  98 Křížové ovladače na WP-75 (550); rózne 
domčeky vo velikosti HO a TT — popis proti známke. 
W. Sedik, Vazilova 7, 949 01 Nitra.
■ 99 2 nové motory Enya 1,76 (po 250); Jena 1 (60); 
Jena 2 + 2 výbrusy 2,5 (200); M W S  1,5 (130); Fok
1.5 přetržená klika (50); lam. trup Cirrus (130); 
Cumulus (170). M. Kocián, Statenice 177, 252 62 
Praha-západ.
■  100 Modela 6 AM 27 komplet, motor OS Wankel 
4.9 cm3. V. Volf. Žitná 816, 460 06 Liberec
■101 4-povel. soupravu Carrera Super 8 Stratotro- 
nlc — vys. s NiCd zdroji, přij. 6 povel, (miniaturní).
4 serva lineární, kabel vypínače, NiCd zdroje Saft 
600 mAh pro přijímač — jen komplet (6890). 
F. Marik, Kosíkova 217, 272 04 Kladno.
■  102 Kompletní RC soupravu Varioprop 12
5 s 9 servy. J. černý, 261 02 Příbram VII — 355.
■  103 Startér na vrtulník 10 cm3, vhodný též na 
el. naviják (400). J. Novák, Teplická 273, 190 00 
Praha 9.

KOUPĚ

■ 104 IO BA 606 nebo elektroniku k servu Futaba 
FP-S7, dále krystal 26,665 MHz. J. Simša, Pražská 
10, 669 02 Znojmo.
■  105 Přijímač 40,68 MHz na Tx Mars II. M. Vávra, 
Barákova 36. 307 01 Plzeň; tel. 40 039.
■  106 IO 555; mf tr. 7x7 ž.. b., č..; šedá. žlutá serva 
Varioprop. J. Hlávka, 679 15 Lipovec 155.
■  107 Plán Graupner Elektro-fly, 30 m gumy 5x5 
— nejlépe nové nebo málo použité. Z. Matéjovský, 
Písečná 5052, 430 04 Chomutov.
■  108 Nesest. kity lodi Richelieu, Arromanche aj.,
plán lodě Vittorio Veneto. lodní šrouby 3—4listó 
o # 40—50 mm pravé a levé. K. Palonci, Partyzán
ská 1004, 735 02 Karviná Doly.
■  109 Klikový hřídel + přední ložisko k M W S  2.5 
D7. Plánky U-polomaket na motor 2,5 — Mustang, 
Kittyhawk, La-7, Zero apod. F. Boháč, Husova 614, 
798 52 Konice.
■  110 14 Serva Futaba, vybehaný detonačný motor
2.5 cm3 v Chodu. J. Fábry. SNP 172/270, 059 18 Sp. 
Bystré
■ 111 Laminát, trup Mináře + plán, balsa 2 mm 
jakékoli množství, ricinový olej. Ing. S. Petr. Rosnice 
44, 503 12 Všestary.
■  112 RC soupr. Modela 6 AM 27; 2 serva Futaba, 
balsu. J Janda 582 63 Ždirec n. Doubr. 337.
■  113 Tx Mars II + Rx Mini 40,68 MHz + EMV 1. A. 
Mašanka, Němče 49, 382 11 Větřní.
■  114 RC proporc. soupr. i bez serv, nejraději 
Modela Digi. J. Straberger. sidl. V. I. Lenina 652/III, 
377 04 Jindřichův Hradec.
■  115 Upútaný akrobat, mod. na mot. 5,6— 10 cm3, 
rozp. 1400— 1600, len v bezvadnom stave, bez 
motora — prosím foto. V. Klšák, Tr. Družby 18/8, 
979 01 Rim. Sobota.
■  116 Balsu 2, 3, 4 mm a gumiprak. P. Dvořák. 
Fučíkova 176, 582 22 Přibyslav.
■  117 Nový RC motor 10 cm3 (OS Max 60 FSR, 
Webra, Moki apod.) s tlumičem, balsu. větroň kat. 
F3B, motor, větroň ASK-14. Prodám kulaté konekto
ry Graupner, akum. NiCd 900 6 ks, kapkové tantal, 
kondenzátory, měřici přístroje osciloskop Křižík 
T 565, RC oscilátor BM 344, RLC most TM 393, 
zesilovač TW 40, zesil. Mono 50. M. Kalous, 
U stadionu 438. 561 64 Jablonné.
■  118 Řetěz na PB Alpha — jen nový, serva Futaba, 
náhr. díly na Futaby, katalog Robbe 84, 2 0 1 metylu, 
nitrometan, silikon, hadice ø3 a 188 mm, textit tl. 
2—3 mm — 20x45 cm. M. Procházka, HUUD 
Gottwaldova 1493/411, 592 31 Nové Město na 
Moravě.
■  119 Balsu 2—3 mm; podv. kola ø 80— 100 mm
2 ks. K. Jukl, M. Majerové 667, 584 01 Ledeč n. S.
■  120 2 laminátové trupy na Diamant. St. Jirásek, 
543 02 Vrchlabí II 72.
■  121 Větší množství modelář, překližky tl. 10, 2, 1,
3 mm; aceton, lepidlo (modrá tuba za 2 Kčs); čas. 
Modelář 4/79. F. Nedorost. Sidl. A. Zápotockého 
785/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

■ 122 Serva Futaba, Robbe, mikroampérmetr 100 
μΑ, plánek na QB 15. V. Kazík, Lid. milici 1496. 
742 58 Příbor.
■  123 Serva Futaba a elektru Porsche 930 nebo 935 
Turbo fy Tamiya — vše nové. Udejte množství, typ 
a cenu. R. Sklenka, Sarajevova 3, 704 00 Ostrava.
■ 124 Laminátový trup k lodi Bismarck a návod na 
barevnou úpravu (mj. i foto). J. Štěpina, Zásmuky 22, 
281 44 Kolín.
■  125 Motory Mabuchi 380 S; Elektro-Rennmotor 
RS 540 SD; Elektromotor GZ 1200 R; diferenciál aj 
z Porsche 1:12; 2 jednosměrné ovládacie páky. 
M. Svihran, Pupavová 1, 841 04 Bratislava.
■  126 čas. MO 1, 2, 3, 6/77, 4, 10, 12/78, 8/79, 
10/80, 1,4/81, 1,9/82; plexi 1 mm; barevný potah, 
papír, popř. fólii. P. Valenta, Zábědov 50, 504 01 
Nový Bydžov.
■  127 Balsu, leteckú lepenku a potahový papier. 
J. Letko, 916 21 častkovce 12.
■  128 Na Tono 5, 6 výbrus, RC karburátor a jiné i na 
3.5. M. Novotný, Kvasnicová 1494, 149 00 Praha 4.
■  129 Nový RC motor 10 cm3 (OS Max FSR, Moki) 
s tlumičem. K. Vyskočil, štichova 581, 149 00 Praha 
4-Háje.
■ 130 Komplet, podvozek a celý model Porsche 935 
fy Tamiya; Mabuchi RE 380; serva S-4 a Futaba. 
L. Kratochvil, U studánky 35. '674 01 Třebíč.
■ 131 Mf. tr. 7x7 žlutooranž, bílý, černý. F. Kareš, 
Lerchova 824/2, 342 00 Sušice.
■ 132 Stavebnice histor. lodi v co největším měřítku,
1 slepené; barvy Humbrol. Udejte typ lodě, cenu 
respektuji. J. Duras 735 32 Rychvald 771; tel. Orlová 
72 580.
■  133 Staveb, modelů automobilů F-1, BMW M1, 
Chevrolet Corvette atd., i slepené, sdělte typ, cenu. 
Modely fy Burago. Prodám větší množství plánů řady 
Modelář a jiné. J. Duras, 735 32 Rychvald 771; tel. 
Orlová 72 580.
■  134 Plánek let. Vipan, balsu tl. 2, 4, 5 mm. R. 
Matoušek, Veverské Knlnice 27, 664 81 Ostrovačice.
■  196 Plány a dokumentaci letadel H. Tempest II. 
Embraer-312, KI-61 Hien; barvy Humbrol. J. Hyžfk, 
783 56 Doloplazy 271.
■  136 2 žlutá serva Varioprop, přij. zn. Varioprop 
nebo kdo zhotoví podle plánku přij. pro 17. kanál pro
2 funkce zn. Varioprop. L. Bělák, Havlíčkova 16, 
669 02 Znojmo.

VÝMĚNA

■  137 2 nové motory M W S  1,5 D RC, lam. trupy 
Cessna Cardinal, Demon III za serva FP-S5 nebo FP- 
S6. S. Mikan, Nová 417, 749 01 Vítkov.
■  138 Nesest. kity Matchbox 1:72 Saab J-29F 
a Westland Lysander a novou 6rannou poplašnou 
pistoli za kvalitní vyhazovači nůž. J. Dvořák, Karla IV. 
2614, 530 02 Pardubice.
■ 139 Kit MiG-21 fy Matchbox za Saab J-29F. Siskin 
III A. Lysander — vše Matchbox, nebo za jiný kit od 
firem Heller, Novo, Airfix, Italier, Revell nebo Frog. 
Popř. prod, a koup. L. Jacek, 338 24 Stupno 161.

m o d e lá ř
měsíčník pro letecké, raketové, automobilo
vé, lodní a železniční modelářství. Vydává ÚV 
Svazarmu ve Vydavatelství NAŠE VOJSKO, 
národní podnik, 113 66 Praha 1, Vladislavova 
26, tel. 26 15 51— 8. Vedouc! redaktor Vladi
m ír HADAČ, redaktor Tomáš SLÁDEK, 
sekretářka redakce Zuzana KOSINOVÁ. Gra
fická úprava Ivana NAJSEROVÁ. Redakční 
rada: Zdeněk Bedřich, Vladimíra Bohatová, 
Rudolf Černý, Zoltán Dočkal, J iř i Jabůrek, 
J iří Kalina, ing. J iří Havel, Zdeněk Novotný, 
ing. Dezider Selecký, Otakar Saffek, Václav 
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Foto: J. Jiskra (2), T. Sládek (3)

V „ „ P_
14.00 hodin otevřel start propagační rakety 
na Letenské pláni v Praze dvouhodinový 
program tradičního modelářského show 
Létáme pro vás. V soutěži o nejnápaditější 
raketový model hýřili tentokrát účastníci 
z Adamova, Plzně, Krupky, Teplic a Brna 
nápady; pozadu samozřejmě nezůstali ani 
členové pořádajícího RMK Praha 7.

Hned v úvodu vzbudila pozornost několika 
tisícovek diváků maketa petřínské 
rozhledny (1) J. Říh r̂ a V. Špačka z Prahy. 
Pouhých osm motorů však na vynesení 
dvoumetrového monstra nestačilo: 
rozhledna jen „povyskočila". Neúspěšných 
pokusů o start bylo více, na řadě z nich se 
podepsaly i závady motorů RM. Doplatil na 
ně například S. Kala z Adamova, jenž 
postupně zlikvidoval model teploměru, 
hasicího přístroje, obřího vejce a velké 
basy. Neuspěl ani plzeňský P. Franče 
s injekční stříkačkou (2) a řada dalších.
M. Kulhánek z pořádajícího klubu předvedl 
sice pěkný start čtyřmotorového kladiva 
(3), jeho přistání však -  i když se to vlastně 
na kladivo sluší -  provázela tvrdá rána do 
země. S dobrým nápadem přišli J. Rumíšek 
a J. Olšanský z Prahy, kteří postavili pěkně 
létající obří polomakety sondážních raket 
Sonda S3 (4) a Eridan-Araks.

Zlatým hřebem letošního show Létáme 
pro vás byl start více než jedenapůl- 
metrového robota (5), poháněného 
osmnácti motory, J. Měřínskéhoz Prahy. Po 
bezchybném letu vzhůru se otevřely čtyři 
padáky, přičemž ještě stačil robot oběma 
rukama shovívavě pokynout přihlížejícím.
O titulu showmana tak bylo rozhodnuto. 
Další místo v soutěži obsadil rovněž 
domácí J. Hudec; jeho krumpáč a přede
vším rýč, zhotovený v „nadživotní" velikosti, 
letěly bezvadně. Třetím místem ocenila 
porota nápad V. Bartoně, jehož létající 
zápalka na vrcholu dráhy „vzplála". Iluze 
plamene, který znázorňoval umně 
zhotovený streamer, byla dokonalá.

Závěrem ještě poděkování ÚZ Výstavba 
a energetika n. p. ÖKD Praha a ZV ROH 
Vydavatelství Naše vojsko, které se podílely na 
zabezpečení XVI. ročníku show Létáme pro vás.

Mezery mezi starty raket vyplňovaly 
ukázky leteckých modelů, z nichž nejvíce 
zaujala miniaturní RC polomaketa Morane 
ing. A. Alferyho z Brna, poháněná motorem 
na CCL. Závan větru ji však krátce po startu 
roztříštil o jednu ze startovních ramp. Líbily 
se i volné a upoutané teplovzdušné balóny 
vypouštěné modeláři z ODPM Praha 6, LMK 
Praha 6 ČSA a LMK Praha 7.

Loučení s letošní úspěšnou sezónou 
zakončili modeláři večer v sále ZK Tesly 
Holešovice Domovina. Absolvovali při něm 
řadu zajímavých soutěží a samozřejmě si za 
doprovodu tria Bory Kříže i zatančili. XVI. 
ročník propagační akce Létáme pro vás se 
tedy opět vydařil.



V loňském roce se počet typů bodovacích maket, 
které se objevují na našich soutěžích, rozšířil 
o model sovětské kosmické rakety Vertikal 1 
juniora P. Pazoura z Adamova. Shodně se svou 
velkou předlohou odhazuje model na vrcholu 
dráhy kulovitou schránu s měřicími přístroji ▼

Na MS lodních ► 
modelářů ve Staré 
Zagoře v BLR star
tovali ve třídě FSR přes 
2 kg s tímto modelem 
švédští reprezentanti

Snímky:
M. Gál, P. Novák, 
ing. D. Selecký, 
O. Šaffek, 
ing. VI. Valenta

▲ Polomaketa Ponnier 
o rozpětí 365 mm 
P. Nováka z Broumova 
je poháněna motorem 
na C02 o zdvihovém 
objemu 0,033 cm3 
vlastní konstrukce

▲ Model vozňa Ca-4-5438 
priniesol ing. J. Zelenému 
druhé miesto v kategorii 
B2/HO na XXIX. súťaži 
MOROP v Brně

4 Zvětšenými plováky pro 
model Kiwi opatřil obří 
maketu Fly Baby o rozpětí 
2800 mm, poháněnou 
motorem Quadra, J. Jakeš 
z Teplic v Čechách

IN DFX 4SBB2


