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6 . Parní 
lokomotiva 
498.015 
kat. A1/TT. 
Pohon
elektromotorem.

Model B1 Krystal. Rozpětí 930 mm, délka 752 mm, letová 1 Větroň RC V2 Lubis 6: Rozpětí 2730 mm, délka 1320 mm, hmotnost 
hmotnost 82 g, svazek z 12 nití gumy o průřezů 1x3 mm. 1446 g, ovládána kormidla a brzdicí štíty. Motýlkové uspořádání 
Líbivý model eliptických tvarů je trochu náročnější na stav- ocasních ploch 
bu.

5. Sportovní RC polomaketa Albatros L-39. 
Rozpětí 1210 mm, délka 1050 mm, hmotnost 
2200 g, motor MVVS 6,5, ovládaná kormidla, 
křidélka a otáčky motoru. Model je schopen 
veškerých akrobatických obratů, ale i pomalé
ho letu.

K  T IT U L N ÍM U  S N ÍM K U

Spolupráce základních organizaci Svazarmu 
s domy pionýru a mládeže je prospěšná pro  
obě strany a především pak pro mládež. Jedním  
z důkazů byla i výstava dráhových modelů 
automobilu, kterou u příležitosti 20. výročí 
vzniku uspořádala na sklonku loňského roku 
ZO Svazarmu SCRC p ři ODPM v Praze 7.

4. RC model pro rekreační létání Brouk. Rozpětí 2050 mm, 3 Samokřídlo F1E Šíp 6 Rozpětí 1500 mm, délka 700 mm, hmotnost 
délka 1360 mm, hmotnost 4200 g, motor MVVS 6,5, ovládaná 350 g, magnet o 0 10x45 mm. Střízlivé elegantní model vyniká doko- 
kormidla a otáčky motoru. Nezvyklé upoutání křídla gumou nalým sladěním svých proporcí 
se plně osvédčilo.



Vlil. celostátní 
sjezd Svazarmu
jednal ve dnech 3. a 4. prosince 1988 v Paláci kultury v Praze. Ve 
Sjezdovém sále bylo přítomno na 700 delegátů, desítky hostů z celé 
ČSSR i delegace bratrských branných organizací. Celému jednání 
byla přítomna stranická a státní delegace v čele s vedoucím oddělení 
LJV KSČ soudruhem Rudolfem Hegenbartem. V neděli 4. prosince byl 
sjezdovému jednáni přítomen i generální tajemník ÚV KSČ soudruh 
Miloš Jakeš.

Zprávu ÚV Svazarmu o činnosti a stavu organizace od VII. 
celostátního sjezdu a o dalších úkolech Svazarmu přednesl genpor. 
Václav Horáček. Mimo jiné řekl:

Před organizacemi Národní fronty — včetně Svazarmu — se 
otevírali další, širší možnosti pro účast na tvorbě, realizaci a kontrole 
politiky. Uvědomit si tyto zásadní změny znamená odpovědně na ně 
reagovat: Na vyšší úrovni plnit hlavní funkce Svazarmu — uplatňovat 
branně výchovný vliv na občany a zejména na mládež. Členové 
Svazarmu na jednání výročních schůzí, konferencí a sjezdů republik 
dali politice strany — komplexní přestavbě, která se dotýká 
všestranně i naší organizace — plnou podporu a vyjádřili odhodlání 
měnit náš život k lepšímu.

V uplynulém období jsme věnovali trvalou pozornost rozvoji 
politickovýchovné práce. Ke zvyšování je jí účinnosti přispěla výraz
nější orientace na objasňováni úkolů a realizaci požadavků branné 
politiky KSČ v základních svazarmovských kolektivech. Zvláštní péče 
byla věnována boji proti nerealistickému a netřídnimu hodnocení 
charakteru imperialismu, proti politické lehkomyslnosti v hodnocení 
mezinárodní a vojenskopolitické situace, spojené s rostoucími 
projevy pacifismu, za větší odpovědnost v přípravě na obranu 
socialistické vlasti. V těchto otázkách jsme dosáhli vyšší míry 
názorového ztotožnění, žel bez výraznějšího odrazu v praktických 
postojích, zejména mladé mužské populace, k potřebám ČSLA 
a obrany země.

Oceňujeme úsilí základních organizací a okresních výborů 
v naplňováni usneseni předsednictva ÚV KSč z 10. 9. 1986 
k masovému rozvoji tělovýchovy, sportu, turistiky a branně technic
kých sportů. Přineslo již první výsledky. Dokladem je i 14 016 branné 
sportovních a branně technických kroužků mládeže ve školách. 
Nejlépe si zatím vede Středoslovenský a Středočeský kraj. Zkušenos
ti potvrzují, že se neobejdeme bez širšího chápání masovosti, než je 
jen členství v naší organizaci. Není to nový poznatek, ale v praktické 
činnosti se jen pomalu prosazuje.

V současné době se nám daří vytvářet širší prostor pro rozvoj 
a uplatněni branně technických a branně sportovních zájmů mládeže. 
Prostřednictvím zájmové branné činnosti však ještě není dlouhodobě 
uplatňován žádoucí vliv organizace na většinu mládeže předbranec- 
kého věku. Na nezájem mládeže o branně technickou a branně 
sportovní činnost si stěžovat nemůžeme. Daleko cílevědoměji je však 
nutné — počínaje ústředním výborem Svazarmu — vytvářet přízni
vější materiálně technické podmínky, což bylo i otevřeně kritizováno

Předseda ÚV Svazarmu 
generálporučík ing. Jiří 
Brychta se narodil v rodi
ně dělníka 13. 1. 1934 v 
obci Sedlejov v okrese 
Jihlava. Po vyučení a ma
turitě na Škole důstojnic
kého dorostu absolvoval 
vojenské učiliště a stal se 
vojákem z povolání.

Vykonával velitelské 
funkce v ČSLA a v roce 
1966 zakončil pětileté stu
dium strojního inženýrství 
na Vojenské akademii An
tonína Zápotockého. V 
těchto létech byl aktivním 
členem ZO Svazarmu.

Po úspěšném výkonu vyšších velitelských a technic
kých funkcí byl vyslán na studium Vojenské akademie 
generálního štábu ozbrojených sil SSSR v Moskvě. Po 
jejím zakončení zastával samostatné funkce náčelníka 
druhu vojska na stupni vojenského okruhu a FMNO. 
V posledních létech byl prvním zástupcem náčelníka 
generálního štábu ČSLA.

Je nositelem Řádu rudé hvězdy, státního vyzname
nání Za zásluhy o výstavbu, Za zásluhy o obranu vlasti, 
Za službu vlasti a dalších československých a zahra
ničních vyznamenání.

na výročních schůzích, konferencích a republikových sjezdech.
Negativně působí rovněž stále nedostatečné oceňování branně 

výchovných pracovníků, i přes dílčí opatřeni, která již ústřední výbor. 
Svazarmu přijal.

Rozvoj modelářské činnosti je podmíněn stálou péčí územních 
orgánů a jejich rad o účelné využívání stávajících a rozšiřování dalších 
materiálových, odborných a metodických možností vlastních i dalších 
společenských organizací a škol. Cestu ukazuje například okres 
Hodonín, kde krajské modelářské středisko zajišťuje metodickou 
pomoc modelářským klubům a v rámci vedlejší hospodářské činnosti 
i výrobu jednoduchých stavebnic pro mládež celého kraje. Stejně 
dobře pracují i modeláři v okrese Banská Bystrica a dalších.

Se základním úkolem — účinně řešit rozpor mezi rostoucími 
potřebami organizace a ekonomickými možnostmi — jsme se zatím 
vyrovnat nedokázali. Zdroje pro další rozvoj, tvořené státním 
příspěvkem částečně zvýšeným o výsledky hospodářské činnosti 
i činnosti odborností, se rozšiřovaly pomaleji než potřeby vyvolané 
rozvojem organizace, ale i růstem cen.

Příčiny tohoto stavu vycházejí z objektivních ekonomických 
podmínek, ale do značné míry i z našich vlastních nedostatků. 
Spočívají ve stylu práce ekonomického úseku ústředního výboru, ale 
i republik, kde se projevuje nízká koncepčnost, málo náročnosti, 
důslednosti a iniciativy.

Příčinou vzniklé situace jsou i nedostatky vyplývající z nízké 
součinnosti odborných úseků při tvorbě plánů ekonomického 
zabezpečení, ale i při dlouhodobém plánování vývoje jednotlivých 
odborností a z toho vyplývajících potřeb.

Přijímaná opatření jsou málo perspektivní, odráží se v nich

modelář
LEDEN XXXX 
Vychází měsíčně

měsíčník pro letecké, raketové, automobilové, lodní a železniční 
modelářství, nositel vyznamenání Za brannou výchovu II. stupně.
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nedostatečná reálnost v rozboru ekonomického zabezpečení 
a v systému kontroly. Dokladem toho jsou výsledky jednání ÚV 
k ekonomickým otázkám, zvláště 10. zasedání, neřešené problémy 
Domu obchodních služeb Svazarmu, zdlouhavé vypracovávání 
koncepce rozvoje autoškol, směrnice pro hospodářskou činnost 
základních organizací a další problémy.

Masový rozvoj branně výchovné, technické a sportovní činnosti ZO 
Svazarmu bude záviset na získání dalších finančních a materiálových 
zdrojů. Na naši činnost si prostě musíme sami získat více prostředků. 
Tím bude do určité míry limitován i její rozsah.

V podmínkách základních organizací je možným zdrojem příjmů 
hospodářská činnost a rozvoj placených služeb, po kterých se na 
výročních členských schůzích iniciativně volalo. Tomu doposud 
bránily omezené limity počtu pracovníků a mzdových prostředků. 
Ústřednímu výboru se podařilo, na základě jednání s příslušnými 
státními orgány, dosáhnout počínaje rokem 1989 zrušení těchto 
limitů. Objemy mzdových prostředků si budou ZO Svazarmu vytvářet 
v závislosti na dosahovaných ekonomických výsledcích.

Nová směrnice o hospodářské činnosti ZO Svazarmu předává 
pravomoce a rozhodování o hospodářských zařízeních na okresní 
výbory Svazarmu. Pochopitelně s tím i plnou odpovědnost. Získané 
finanční prostředky zůstanou v základních organizacích a na 
okresních výborech. Očekáváme, že k zabránění vzniku nežádoucích 
jevů rozšíří okresní výbory revizní a kontrolní činnost.

Po zprávě kontrolní a revizní komise pak pokračoval sjezd diskusí, 
v níž vystoupilo na padesát delegátů a hostů, mimo jiné i předseda 
rady modelářství ÚV Svazarmu 0. Saffek.

Velké pozornosti se těšilo vystoupení vedoucího stranické a státní 
delegace soudruha R. Hegenbarta, v němž mimo jiné zazněla tato 
slova:

K tomu, abychom postupovali po vytyčené cestě, je nezbytné 
uplatňovat nové netradiční formy vzájemného spojení pracujících 
a inteligence na všech úsecích. Každé slovo, každá věta ze závěrů 
stranického orgánu vyžadují, aby následoval konkrétní čin kolektivů 
a jednotlivců, dále žádá věcnost, kompetentnost, podloženou znalostí 
současného stupně vědeckého světového poznání ze všech spole
čenských oblasti. Vyžaduje také přímou konfrontaci s reálným 
společenským životem.

Soudruzi Hegenbart a Horáček pak předali 36 zasloužilým 
svazarmovským funkcionářům, sportovcům a cvičitelům státní vy
znamenání. Mezi novými nositeli vyznamenání Za službu vlasti je i ing. 
Vlastimil Popelář, předseda rady modelářství ČÚV Svazarmu.

Delegáti sjezdu zvolili nový ústřední výbor, který na svém prvním

m V průběhu jednání Vlil. sjezdu Svazarmu byli na základě 
výsledků novinářské ankety vyhlášeni nejúspěšnější sportovci 
v branných a branně technických sportech. Přesvědčivě 
zvítězil olympijský vítěz z. m. s. Miroslav Varga; v kategorii 
kolektivů obsadilo první místo bronzové družstvo CSSR 
z letošní Šestidennl soutěže o Světovou trofej. Z řady našich 
úspěšných modelářů se mezi vyhodnocené sportovce dostal 
pouze juniorský mistr světa v kategorii volných modelů 
s gumovým pohonem m. s. Vladimír Kubeš mladší, který 
obsadil desáté místo. (Na snímku mu k oceněni blahopřeje 
genpor. Václav Horáček.)

zasedání zvolil ze svého středu členy předsednictva UV Svazarmu, 
jehož členové byli v nedělí 4. prosince přijati i generálním tajemníkem 
ÚV KSČ soudruhem Milošem Jakešem. Pro nás je potěšitelné, že 
mezi členy předsednictva jsou i dva modeláři: předseda OV 
Svazarmu v Banské Bystrici Boris Krpelán a Elena Halamové ze 
Zvolenu.

Předsedou ÚV Svazarmu byl zvolen genpor. ing. Jiří Brychta.
Na závěr jednání projednali a schválili delegáti rezoluci a usnesení 

Vlil. celostátního sjezdu Svazarmu.

V průběhu sjezdového 
jednání jsme se v Paláci 
kultury setkali s delegáty 
a hosty z řad modelářů. 
Využili jsme této příleži
tosti a zeptali se jich na 
bezprostřední dojmy.

Z. m. s. ing. Štefan Gerenčér,
čs. reprezentant v raketovém modelářství

Byl bych samozřejmě velmi rád, 
kdyby se po Vlil. sjezdu Svazarmu 
zlepšila situace nás modelářů, ale 
obávám se, že to hned tak nebude. 
V nejbližších několika létech těžko 
vyřešíme dlouho narůstající problémy 
s finančním, ale i materiálně technic
kým zabezpečením naší činnosti, a to

jsou otázky, které modeláře bolí nejvíc. 
Zájemců o práci v kroužcích mládeže 
máme dost a nechybějí ani zapálení 
instruktoři, ale co je to platné, když 
musíme děti odmítat, protože s nimi 
nemáme z čeho dělat.

Jako dlouholetého reprezentanta mě 
mrzí postoj aparátu Svazarmu k mode
lářům. Je smutné, když vedoucí od
dělení vrcholového sportu ÚV Svazar
mu prohlásí v tisku, že medaile získané 
modeláři na nejvyšších světových sou
těžích mají menší hodnotu než v jiných 
odbornostech. Proč? Vždyť například 
mistrovství světa v leteckém modelář
ství obsazuje přes třicet států, a to je 
víc, než jich startovalo na Šestidenní 
v soutěži o Světovou trofej nebo na OH 
v biatlonu. Navíc jsou na rozdíl od 
sportovců v těchto odvětvích modeláři 
skutečně ryzí amatéři. Věřím, že se 
tento mírně přezíravý názor nyní změní.

Elena Halamová
ZO Zväzarmu při MDPM a ODPM Zvolen

Ve zprávě předsednictva ÚV Svazar
mu byla kladně hodnocena spolupráce 
ZO Svazarmu s DPM, která přináší 
lepší finanční zajištění kroužků mláde
že. To je nesporně pravdivé konstato
vání, ale i když v DPM finanční 
prostředky na činnost jsou, často nevy
hovují pracovní podmínky, a materiál 
především pro pokročilejší modeláře 
z těchto kroužků nelze sehnat v běžné

obchodní síti. Ostatně v DPM dětem 
například nesmějí platit stravné nebo 
cestovné na svazarmovské soutěže, 
v tom jsme stále odkázáni na dotace 
z OV Zväzarmu. Nedovedu si předsta
vit, jak bychom v naší ZO, v níž je asi 15 
dospělých a 70 dětí, řešili samofinanco
vání. Domnívám se, že i v tomto směru 
je nutné diferencovat.

Práce vedoucích zájmových kroužků 
mládeže ^  a to nejen modelářských 
— není doceňována. Aktivistů, kteří by 
měli zájem pracovat s dětmi, je dost, 
ale očekávají, že jejich činnost bude 
uznávána, a to nejen finančně, ale 
především společensky. Že si jich na
příklad jejich zaměstnavatelé budou za 
to vážit, a nikoli šikanovat, jak tomu 
často je v současné době.

O těchto, ale i o dalších problémech 
se na sjezdu kriticky hovořilo jak ve 
zprávě, tak v diskusních příspěvcích, 
a tak doufám, že by mohl být jakýmsi 
odrazovým můstkem k jejich řešení.
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Ing. Vladislav Hýbl
ředitel podniku ÚV Svazarmu Modela

Ze sjezdového jednání i z předcho
zího projednání programu rozvoje pod
niku Modela organizačním sekreta
riátem ÚV Svazarmu vyplynulo, že je 
třeba činnost našeho podniku dále roz
víjet. I když se nám asi nikdy nepodaří 
odstranit disproporci mezi našimi mož
nostmi a požadavky modelářů, snažíme 
se reagovat na konkrétní poptávku. 
V loňském roce jsme například do
končili vývoj a výrobu ověřovací série 
motoru MVVS 10 cm3, u nějž si mode
láři mohou sami nastavit polohu výfu
ku. Na trhu se objeví nová souprava 
s kmitočtovou modulací.

Pro nejmladší modeláře budeme do
dávat další čtyři balsové stavebnice 
vystřelovacích modelů letadel; postup
ně se objeví i modelářské publikace.

Pavol Košecký
čten předsednictva OV Zväzarmu 
a náčelník LMK
při ZO Zväzarmu k. p. Eiitex v Suranech

Věřím, že závěry Vlil. celostátního 
sjezdu Svazarmu, nové ekonomické 
podmínky i aktivita svazarmovců ko
nečně přinesou nápravu známých 
a oprávněně kritizovaných nedostatků 
v oblasti předpisů a materiálně technic
ké základny. Jako letecký modelář 
i jako aktivista aparátu OV Svazarmu 
vidím další možnosti pro rozšiřování 
a zkvalitnění modelářské činnosti v užší 
spolupráci s pionýrskou organizací 
a SSM. K tomu však je třeba přesvědčit 
vedoucí hospodářské pracovníky, že 
modelařina není jen hraní, že jejím 
prostřednictvím získává mládež tech
nický rozhled a zručnost. Pro vedení 
kroužků mládeže je také třeba získat 
zkušené svazarmovce. Nové kroužky 
by se však měly zakládat ne podle 
direktivních nařízení, ale jenom tam, 
kde jsou pro to vytvořené kádrové 
a materiální předpoklady.

Karel Koudelka
předseda RMo KV Svazarmu 
Východočeského kraje

Největší bolestí členské základny 
jsou nedostatečné ocenění práce in
struktorů a nevyhovující materiální 
a prostorové možnosti, neuspokojivá je

i spolupráce s PO SSM. Ačkoliv jsou 
svazarmovci vlastně jedinými organi
zátory soutěží STTP, neznají dodnes 
termíny a místa jejich konání.

Některé problémy mohou řešit mo
deláři sami — v našem kraji například 
spolupracujeme s aerokluby Svazar
mu, což nám v několika okresech 
zajistilo klubovny a dílny. Ovšem 
všechny obtíže aktivisté neodstraní. Už 
na VII. sjezdu Svazarmu bylo poukazo
váno na vysoké ceny raketových moto
rů, ale přes různá usnesení žádná 
změna nenastala. Ve Východočeském 
kraji živoří raketové modelářství už jen 
ve dvou okresech, podobná situace je

v celé republice. Domnívám se, že 
někdo z pracovníků ÚV Svazarmu by 
měl být za stav materiálně technické 
základny konkrétně zodpovědný a měl 
by skládat účty členskému aktivu.

Boris Krpelán
předseda OV Zväzarmu v Banské Bystrici

Na příkladu rozdílné výše stravních 
jednotek sportovců a funkcionářů jsem 
ve svém diskusním příspěvku poukázal 
na nutnost aktualizovat staré, přežité 
směrnice. Za přínos považuji to, že byla 
novelizována směrnice pro vedlejší 
hospodářskou činnost, i to, že je v ní 
dána pravomoc především okresním 
výborům Svazarmu, které situaci 
v členské základně nejlépe znají. Bylo 
by též vhodné kádrově posílit a hmot
ně zainteresovat ty okresy, v nichž 
činnost vysoko překračuje běžný 
průměr.

Těší mě, že mezi nejúspěšnějšími 
sportovci Svazarmu byl i juniorský 
mistr světa v leteckém modelářství. 
Měli bychom se však zamyslet nad 
organizací juniorských soutěží, neboť

v CSSR není uspokojivě vyřešena. 
Pokud junioři soutěží společně se se
niory, jsou zákonitě v nevýhodě 
a případný neúspěch v tomto nerov
ném utkání je může i odradit od další 
činnosti.

Z. m. s. ing. Vlastimil Popelář
předseda RMo ČÚV Svazarmu

Zpráva předsednictva ústředního 
výboru Svazarmu i diskusní příspěvky 
potvrdily, že problémy máme, a že je 
jich stále více i v oblasti práce

s mládeží. Nemám na mysli jen mate
riální zabezpečení modelářské činnosti 
kroužků, ale i prostorové možnosti. 
O mnohé klubovny přicházíme jednak 
jejich vrácením do bytového fondu, 
jednak je nájemné za nebytové prosto
ry vysoké a neustále roste. Ve větších 
městech odčerpává až polovinu roz
počtu rad modelářství OV Svazarmu.

Mládeži, která tvoří 40 % naší člen
ské základny, mnohdy — ve srovnání 
s ostatními odbornostmi a možnostmi 
mimo Svazarm — vlastně nemáme co 
nabídnout. Všelékem není ani samofi
nancování, jež by pravděpodobně za 
stávajících podmínek vedlo spíše 
k omezení rozmanitosti činnosti 
a v konečném důsledku i k omezení 
činnosti kroužků mládeže, jež nikdy 
nebudou přinášet ekonomický zisk. To 
by rozhodně nebylo dobře, neboť sy
stematická práce s mládeží je priorit
ním zájmem naší socialistické společ
nosti.

Obávám se, že pokud nebudou tyto 
zásadní problémy uspokojivě vyřešeny, 
nelze hovořit o dalším rozvoji modelář
ství. Jsem však optimista a věřím, že za 
podpory státních, stranických a přede
vším svazarmovských orgánů budou 
nahromaděné obtíže v brzké době 
odstraněny.

Karel Vaňura
podnikový ředitel DOSS

Ze sjezdové tribuny zazněly i kritické 
připomínky k naší činnosti. Při rozmani
tosti sortimentu asi nikdy neuspoko
jíme všechny svazarmovce, zejména 
proto, že jako obchodní organizace 
jsme odkázáni na výrobce, kteří bohu
žel o dodávky menších sérií zboží často 
nemají zájem. Řešení hledáme ve spo
lupráci s menšími výrobními družstvy 
a se ZO Svazarmu s vedlejší hospodář
skou činností.

Některé obtíže s modelářským mate
riálem už řešíme. Pro železniční mode
láře, jimž jsme dosud neměli co nabíd
nout, je v prodeji první stavebnice 
modelů železničních vagónů ze ZPA 
Nový Jičín a v brzké době bude 
následovat další. Sortiment modelář
ského materiálu se snažíme obohatit 
výměnou se zahraničními partnery. 
V letošním roce dovezeme z Maďarska 
200 motorů Moki vyšších objemových 
tříd, zahájili jsme předběžná jednání 
s partnery v SSSR, Polsku a Bulharsku.
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Ultralight 
na gumu

■ Mistrovství světa v kategorii halo
vých modelů F1D, které se v loňském 
roce konalo v univerzitní hale Mini 
Dome v Johnson City v Tennessee, 
bylo podle hodnocení účastníků jed

ním z nejúspěšnějších. Organizace prý byla 
výborná a konstantní ovzduší dokonale utěs
něné haly umožnilo i při poměrně malé výšce 
stropu 34,9 m dosáhnout neuvěřitelných vý
sledků. Soutěžící, kteří měli modely vybave
ny klasickými vrtulemi s neměnným 
průměrem a stoupáním, neměli šanci a boji 
o přední místa jen zklamaně přihlíželi. Proti 
jedinečnému Jimu Richmondovi, který použil 
vrtuli skládající se na menší průměr, létalo 
výborné celé kanadské družstvo, celkově 
druhý C. Banks a pátý S. Kujawa s modely 
opatřenými vrtulami s měnitelným stoupáním 
(nákres připravuji).

Hned po mistrovství světa se v hale Mini 
Dome létalo dalších pět dnů. V úvodním dnu, 
v soutěži „odveta za MS", létala ještě řada 
evropských účastníků mistrovství. Richmond 
opět zvítězil časy 40:07 a 39:44 min:s, 
přestože tentokrát použil jen klasickou vrtuli. 
Své tradici zůstal věrný věčné druhý C. 
Banks (39:10 a 37:52), další místa obsadili S. 
Kujawa (37:38 a 38:35), András Reé (37:10 
a 37:52) a D. Orsovai (34:55 a 39:19); oba 
posledně jmenovaní jsou z MLR.

V dalších dnech se létaly jiné kategorie 
halových modelů — celkem jich bylo třináct! 
V některých kategoriích startovalo až 75 
účastníků, a tak když Richmond přišel ráno 
do haly a napočítal najednou ve vzduchu 25 
modelů, odešel a vrátil se až večer, kdy 
aktivita letuchtivých „pokojáčkářů" již trochu 
opadla. V nejoblíbenější kategorii modelů 
s papírovým potahem EZB zvítězil E. Hoff
mann (21:21), v kategorii Pennyplane, což je 
obdoba naší P3, L. Garber (14:08). Vynika
jících výsledků bylo dosaženo i v kategorii 
Manhattan — naší Hrdlořezy — v níž zvítězil 
ředitel mistrovství svéta R. Harlan (10:51). 
Neuvěřitelného času 12:26 dosáhl J. Krush 
v kategorii Ornithopter, stejně jako R. Ganser 
v kategorii Autogira (9:56). V kategorii vrtul
níků zvítězil časem 5:00 Jim Richmond a díky 
několika dalším předním umístěním získal 
titul „Grand Champion" s 664,8 bodu před 
Kanaďanem J. McGillivrayem s 604,3 bodu. 
McGillivray kromě jiných dobrých výsledků 
zvítězil v kategorii Peanut (M-oř) s dvou- 
plošníkem Isaacs Fury s převodem mezi 
svazkem a vrtulí, s nímž získal 118 bodů za 
statické hodnocení a letěl 118 s.

Po skončení velice úspěšného halového 
týdne odpověděl nejúspěšnější modelář 
všech dob v kategoriích halových modelů 
Jim Richmond na otázku, zda má nějakou 
ideu nové konstrukce: „Ještě ne, možná je 
ale čas začít přemýšlet o nové generaci 
halových modelů." Přemýšlet budeme i my, 
jeden z čs. návrhů bychom chtěli vyzkoušet 
při mezinárodní soutěži, která se bude konat 
15. až 16. června v Brně.

Jiří KALINA

P řízn ivcům  
vo lného  letu

Ve světě i u nás získávají stále větší oblibu 
ultralehká letadla. Jsou to malá letadélka 
jednoduché konstrukce, určená převážně ke 
sportovnímu létání. Miniaturní model tako
vého letounku Otík pěkně létá, je odolný vůči 
nárazům a dokáže odstartovat i z podlahy.

K STAVBĚ: (výkres je ve skutečné velikosti, 
všechny neoznačené míry jsou v milime
trech):

Model je lepen Kanagomem, jen k lepení 
pilota a gondoly použijeme Herkules. Všech
ny díly z výkresu přeneseme přes uhlový 
papír na kreslicí čtvrtku a vystřihneme je. 
Tyto šablony pak obkreslujeme na odřezky 
tvrdší, pevné balsy.

Trup 1 vyřízneme z balsy tl. 2 s rovnou 
horní hranou (podle čárkované čáry). Zadní 
část od náběžné hrany VOP z obou stran 
sbrousíme až na tl. 1; pak trup vyhladíme 
jemným brusným papírem. Nosník gondoly 2 
a výztužný klín 3 vyřízneme z balsy tl. 2. Zadní 
hranu dílu 2 sbrousíme do klínu, oba díly 
vyhladíme, slícujeme a přilepíme k trupu. 
Celek dvakrát přestříkáme řídkým lepicím 
lakem a lehce přebrousíme.

Podvozek má nosník 4 z balsové lišty 
o průřezu 4x2, obroušené do hladka. Noha 
zadního podvozku 5 je z obyčejné uzenářské 
špejle o průměru 2,4. V místě, kde je 
přilepena k nosníku, ji trochu sbrousíme, aby 
vznikla rovná ploška.

Na kola 6 použijeme tvrdší balsu tl. 1,5. 
Vyřízneme šest čtvercových dílů o délce 
strany 11 až 12, vždy dva slepíme k sobě léty 
dřeva napříč a necháme je zatížené za
schnout. Pak je z obou stran obrousíme na tl. 
2,5 a ořežeme a obrousíme do kulata na 
průměr 10. Z průklepového papíru slepíme 
na špendlíku trubičky a zalepíme je do 
provrtaných středů kol. Přesné kola dobrou
síme nasunutá na špendlíku.

Vidlice předního kola sestává ze dvou 
příložek 7 z balsy tl. 1,6, které z boků 
přilepíme na přední konec nosníku a provr
táme do nich otvory. Kolo ve vidlici uchytíme 
provléknutým špendlíkem, který uštípneme 
a přilepíme k příložkám. Hřídele zadních kol 
jsou rovněž ze špendlíků, zkrácených asi na 
10 a vetknutých a zalepených do nohy 
zadního podvozku.

Spodní konec nosníku gondoly sbrousíme 
a přilepíme k němu podvozek. Dbáme 
přitom, aby trup byl rovnoběžný s nosníkem 
podvozku.

Gondola 8 a hlava pilota 9 jsou z pěnového 
polystyrénu jemnější granulace. Je ale 
možné vyříznout je jenom stínové z balsy tl. 
2. Polystyrénovou gondolu a pilota vyřežeme 
zhruba žiletkou a dobrousíme na přesný tvar 
brusným papírem.

Křídlo 10 vyřízneme z balsy tl. 1, obrou
síme je na tl. 0,7, odtokovou část klínovitě 
sbrousíme až na tl. 0,4 a náběžnou hranu 
zaoblíme. Po vyhlazení je nad zdrojem tepla 
(ploténka el. vařiče, infrazářič apod.) prohne
me v prstech do profilu podle výkresu. Pak je 
uprostřed rozřízneme žiletkou, sbrousíme 
styčné plochy do úkosu a obě poloviny 
slepíme do vzepětí. Místo spoje ještě shora 
přelepíme úzkým páskem tenkého potaho

vého papíru. Hotové křídlo přestříkáme dva
krát řídkým lepicím nitrolakem.

Ocasní plochy 11 a 12 vyřízneme z balsy tl. 
0,8, obrousíme na tl. 0,6 a nalakujeme. 
Jemně je přebrousíme a přilepíme k trupu. 
Pozor na jejich správnou polohu!

Ložisko vrtule 13 je ze smrkového hranolu 
o průřezu 4x6 a délce 8. Ve spodní části 
vypilujeme jehlovým pilníkem drážku pro 
nasazení na trup, shora je zaoblíme. Pak 
v něm asi 1,5 mm od horního okraje provr
táme rovnoběžně s trupem otvor pro hřídel 
vrtule a přilepíme je shora na předek trupu.

Vrtuli 14 vyřízneme v celku z balsy tl. 1,5. 
Náběžnou a odtokovou hranu listů obrou
síme až na tl. 0,5. Ve středu provrtáme otvor 
o průměru 0,8. Vyhlazené listy (pozor, nikoliv 
střed!) ponoříme do horké vody, rychle 
vytáhneme, a nad zdrojem tepla nakroutíme 
stoupání a zároveň vysušíme. Náboj vrtule 15 
je za smrkové lišty o průřezu 3x4,5 a délce 7. 
V náboji zhotovíme drážku asi 1 mm širokou 
a hlubokou a uprostřed provrtáme otvor 
o průměru 0,8. Pak jej přilepíme zepředu na 
střed vrtule. Zezadu na vrtuli přilepíme 
podložku 15a z tenkého hliníkového plechu. 
Celek před zaschnutím lepidla nasuneme na 
hřídel a náboj a podložku vystředíme. Hoto
vou vrtuli nastříkáme třikrát řídkým čirým 
nitrolakem.

Hřídel vrtule 16 je z kancelářské sponky 
nebo ocelového drátu o průměru 0,8. Na 
hřídeli ohneme oko pro zavěšení svazku, 
vsuneme jej do ložiska, navlékneme na něj 
malý skleněný korálek a vrtuli, konec hřídele 
ohneme do pravého úhlu a přebytečný drát 
odštípneme. V místě zadního závěsu svazku 
propíchneme trup shora jehlou. Do otvoru 
zasuneme závěs 17 z ocelové struny 
o průměru 0,3, jehož spodní konec ohneme 
do pravého úhlu, zamáčkneme do trupu 
a zalepíme.

Rozděláme vodové (temperové) barvy 
a smícháme je s Herkulesem v poměru 1:1. 
Těmito barvami natřeme gondolu a pilota. 
Pilota přilepíme ke gondole a tu výřezem 
v zadní části nasuneme a nalepíme na nosník 
trupu. Celý trup pak velmi opatrně 
nastříkáme ještě jednou lepicím nitrolakem.

Trup vyvážíme a označíme si polohu jeho 
těžiště. Přiložíme na něj křídlo tak, aby 
znaménko bylo ve 40 % hloubky od náběžné 
hrany, a vyznačíme polohu křídla. Pak 
v trupu vyřízneme a vybrousíme pro křídlo 
výřez (náběžná hrana musí být o 2 mm výš 
než odtoková!) a seřízneme vršek trupu od 
odtokové hrany k zadnímu závěsu svazku. 
Křídlo přilepíme.

Model je poháněn svazkem ze smyčky 
gumy o průřezu 1x1 a délce 110 až 120. 
Pokud málo stoupá, použijeme pramen 
gumy o průřezu 3x1. Model zakloužeme 
běžným způsobem: letí-li strmě k zemi, 
přihýbáme zadní část VOP vzhůru, houpe-li, 
přihneme VOP dolů. Zatáčku upravujeme 
přihýbáním SOP nebo naříznutými klapkami 
na křídle. Otík létá ve větších místnostech 
a za bezvětří i venku.

Stanislav Beneš 
Jablonec nad Nisou
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tvrdá ti. 3 — 48x22; ti. 4 — 21 x205 
Smrková lišta 5x3x765 
Potahový papír tenký (Japan, Modelspan) 

— 105x210
Pro všechny modely: Nitrolak čirý vrchní 

lesklý nebo zaponový; lepidlo Kanagom, 
Unilex; olovo na dovážení; odstřižky brus
ného papíru zrnitosti asi 240 na úchopné 
plošky

Konstrukce, text a snímky Miroslav Kellner 
Výkres: Vladimír Havlíček a Martin Salajka

Házedla, je jichž plánek vám před
kládáme, nejsou nová. Haf II dokonce 
navazuje na konstrukci, která byla 
uveřejněna v časopise M odelář již  před 
více než dvaceti léty. Je ověřen oprav
du důkladně: několik let za sebou je j ze 
stavebnice slepovali účastníci ce lostát
ních setkání pionýrů v Hradci nad M o
ravicí, tedy nem odeláři: Z několika tisíc 
Hafů II jich první start nepřežilo oprav
du m inim um . V m odelářském  kroužku 
pro začátečníky v Brum ovicích stavíme 
tento model stále. Přes svou jednodu
chost dosahuje časů až 25 s.

Pro práci v kroužcích jsm e po třeb
ovali házedlo vhodné zároveň pro 
„tře ťá ky", ale i starší děti. Protože ze
jm éna menši děti nejsou schopné je 
vyhodit dostatečně vysoko, m uselo mít 
dobrý kluž. M artina tom uto požadavku 
plně vyhovuje. Výsledky na soutěžích 
i zájem ostatních dětí a instruktorů 
svědčí o tom , že se nám opravdu po
vedla.

Tom I je určen m odelářům  s dobrým  
švihem ruky. Na první pohled možná 
není vhodný pro žáky. Ale výsledky To
máše Kellnera svědčí o opaku. Napří
klad v roce 1987 s ním zvítězil v katego
rii m ladších žáků na devatenácti sou
těžích s prům ěrným  výsledkem  na je d 
nu soutěž 446 s a často poráží i specia
listy na házedla z řad seniorů.

Hat II má trup z tvrdší balsy tl. 3 mm. 
U začátečníků je nejdůležitější, aby do
drželi úhel nastavení křídla. U Hafa li je 
tento požadavek zajištěn tím, že křídlo 
se v lepuje do výřezu v trupu. Pro práci 
v kroužcích je nutné zhotovit dětem ša
blony trupu z překližky tl. 1 mm nebo 
raději z duralového plechu, a to už 
s výřezem pro křídlo. Je ostatně vhod
né zhotovit i obrysové šablony křídla 
a ocasních ploch.

Křídlo je vyříznuto z balsy tl. 2 mm. 
Pro větší jednoduchost není vybrouše
no do „nosného" profilu , má jen 
náběžnou a odtokovou hranu v šířce

asi 5 mm shora sražené, ale stačí je 
i pouze zaoblit. S třední část kříd la je 
rovná, uši jsou do vzepětí lepeny po 
naseknutí v místě lomení. O dpadá tedy 
i relativně náročné broušení styčných 
ploch do úkosu.

Ocasní p lochy s profilem  rovné des
ky jsou z balsy tl. 1 mm.

M artina je  už náročnější nejen na 
stavbu, ale i na výběr m ateriálu. Je nut
né si uvědom it, že čím bude m odel při 
zachování dostatečně pevnosti lehčí, 
tím bude dosahovat vyšších výkonů 
(sam ozřejm ě do určité míry, ale v mate
riálu vyčleněném pro kroužky mládeže 
se dá těžko najít „superba lsa " s velm i 
nízkou měrnou hmotností).

T rup má nosník ocasních ploch ze 
dvou sm rkových lišt slepených epoxi
dovým  lepid lem , vyhoblovaný tak, aby 
se sm ěrem  ke konci plynule ztenčoval. 
Hlavice je z tvrdé balsy tl. 4 mm.

Kříd lo je vyhoblováno a vybroušeno 
z balsy tl. 4 mm. Jednotlivé díly jsou 
slepeny do vzepětí natupo epoxidovým  
lepid lem .

Ocasní plochy jsou z balsy tl. 1 mm 
a polepeny tenkým  potahovým pa
pírem.

Tom I má podobnou konstrukci jako 
M artina. Vzhledem k tom u, že jde 
o špičkové soutěžní házedlo, je  u něj 
ještě  důležitější výběr balsy.

Trup a ocasní plochy jsou zhotoveny 
stejným  způsobem  jako u m odelu M ar
tina. U kříd la je rovněž použito stejného 
pracovního postupu, náběžná hrana je 
však zpevněna sm rkovou lištou.

Lze doporuč it stavbu více exem plářů 
najednou, z nichž se pak snáze vyberou 
m odely pro různé podm ínky. Díky ne
přesnostem  při stavbě, jichž se více či 
méně dopouští každý m odelář, má totiž 
některý model třeba snahu létat v už
ších kruzích a lépe se ustřeďu je  v ter- 
m ice, jiný  sice musí létat takřka  rovně, 
ale má lepší kluž, a tak se hodí pro 
létání za klidu.

Stálo by zřejm ě za to, vybavit model 
determ alizátorem . Na výkrese ale není 
zakreslen, neboť Tom I není určen za
čátečníkům , ale m odelářům , kteří už 
jsou schopni si jeho konstrukci p řizpů
sob it takovém u typu determ alizátoru, 
jaký jim  nejlépe vyhovuje.

Název Haf II
Konstrukce: Miroslav Kellner
Typ: školní házecí kluzák
Rozpětí: 248 mm
Délka: 260 mm
Hmotnost: 8g
Křidlo
profil: rovná deska
plocha: 1,20 dm2
hlavní m ateriál: balsa
Ocasní plochy
profil VOP: rovná deska
plocha: 0,26 dm2
hlavní materiál: balsa
Trup
hlavní materiál: balsa

Název: Martina
Konstrukce: Miroslav Kellner
Typ: soutěžní házecí kluzák
Rozpětí: 360 mm
Délka: 404 mm
Hmotnost: 19 g
Křidlo
profil: vlastní
plocha: 2,42 dm2
hlavní materiál: balsa
Ocasní plocha
profil VOP: rovná deska
plocha: 0,62 dm2
Trup
hlavní materiál: balsa, smrk

Název: Tom I
Konstrukce: Miroslav Kellner
Typ: soutěžní házecí kluzák
Rozpětí: 430 mm
Délka: 499 mm
Hmotnost: 25 g
Křidlo
profil: vlastní
plocha: 3,13 dm2
hlavní materiál: balsa, smrk
Ocasní plochy
profil VOP: rovná deska
plocha: 0,54 dm2
hlavní materiál: balsa
Trup
hlavní materiál: balsa, smrk

Stavební výkres ve skutečné velikosti 
a s úplným stavebním návodem vyjde pod 
číslem 294 v řadě plánků Modelář

Hlavni materiál (míry jsou v milimetrech): 
Model Haf II
Balsa měkká tl. 1 — 35x135; tl. 2 — 50x270; 

střední tl. 3 — 22x250; tvrdá tl. 2 — 35x20
Model Martina
Balsa měkká tl. 1 — 55x225; tl. 4 — 80x400;

tvrdá tl. 3 — 50x22; tl. 4 — 23x195 
Smrková lišta 5x3x620 
Potahový papír tenký (Japan, Modelspan 

atp.) — 110x225
Model Tom I
Balsa měkká tl. 1 — 52x210; tl. 5 — 78x470;
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Vítězný model 
z Memoriálu 
J. Smoly 1988

JITKA
Na posledním ročníku Memoriálu Jiřího 

Smoly zvítězil v rozlétávání Zdeněk Krásný 
z LMK Kamenné Zehrovice před dr. Benede- 
kem z MLR a juniorem D. Fričem, když jako 
jediný dosáhl i zvýšeného maxima 180 s. 
Model Jitka navrhl společně se svým vnukem 
M. Dundrem. Oba zatím existující exempláře 
tohoto modelu létají velmi dobře a i mimo 
Memoriál J. Smoly s nimi jejich konstruktéři 
v loňském roce dosáhli řady dalších dobrých 
výsledků.

K STAVBĚ (neoznačené míry jsou v mili
metrech):

Křídlo je běžné konstrukce. Podle šablon, 
nejlépe kovových, vyřízneme šestnáct žeber 
z balsy tl. 1 a čtyři žebra z balsy tl. 3. Všechna 
žebra obrousíme na přesný tvar a zhotovíme 
v nich zářezy pro lišty nosníku, jež mají 
všechny průřez 2x2. Z tvrdší, ale lehké balsy 
uřízneme balsořezem náběžnou lištu o prů
řezu 5x5, odtokovou lištu o průřezu 2x14 
a tři lišty nosníků. Všechny lišty obrousíme, 
odtokovou sbrousíme do trojúhelníkovitého 
průřezu a zhotovíme v ní mělké zářezy pro 
žebra. Zakončení uší je z lehké balsy tl. 5. 
Střední část křídla i obě uši sestavíme zvlášť 
na rovné pracovní desce. Po zaschnutí 
lepidla sbrousíme žebra z balsy tl. 
3 v místech lomení a uši přilepíme natupo ke 
střední části.

Trup tvoří kuželová balsová trubka 
o průměrech 25/10 a délce 575, navinutá na 
trnu. Balsový přířez trupu je před svinutím 
plynule sbroušen, aby měl vpředu tl. 0,8 
a vzadu tl. 0,5. Po zaschnutí trubku sejmeme 
z trnu, seřízneme její zadní část a do výřezu 
vlepíme úložnou desku VOP z balsy tl. 1 s léty 
dřeva orientovanými napříč.

Pylon křídla slepíme z balsy tl. 1,4. Po 
vybroušení jej polepíme tenkým potahovým 
papírem (u prototypů Modelspanem). Pylon 
je vpředu otevřený, aby nádrž pohonného 
plynu mohla být omývána proudícím vzdu
chem. V trupu zhotovíme otvor o průměru 19 
pro nádrž a pylon přilepíme.

Ocasní plochy. Celobalsová VOP je ob
dobné konstrukce jako křídlo. Žebra jsou 
z balsy tl. 0,8, zakončení z balsy tl. 4. 
Náběžná lišta má průřez 4x4, odtoková 
1,5x11, tři lišty nosníků 1,5x1,5. SOP je 
vyříznuta z balsy tl. 1, polepena tenkým 
papírem a přilepena natupo k trupu.

Dokončení. Křídlo a VOP nalakujeme, 
přebrousíme a potáhneme tenkým papírem. 
Slepíme motorovou přepážku z balsy tl. 
3 a překližky tl. 2 a přilepíme ji k předku 
trupu již vyosenou o 1,5° doprava a 2° dolů.

Seřízení. Model létá s nastavením křídla 
+2,5° a VOP —1,5°. Na uších křídla jsou 
nakrouceny mírné negativy. V motorovém 
letu i v kluzu létá model v pravé zatáčce.

Opravte si
Při překreslováni obr. 2 k popisu 
nabíječe pro NiCd akumulátory 
v Modeláři 11/1988 došlo 
k chybě: Horní vývod R7 má být 
propojen s vývodem 2 101. 
Omlouváme se autorovi i čte
nářům.
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Školní 
model A3 M
Konstrukce: Miloslav Nechanický, LMK 
Louny

Miloslav Nechanický navrhl pro své žáky 
z modelářského kroužku při 4. ZŠ v Lounech 
několik pěkných a jednoduchých modelů, 
s nimiž už děti dosáhly nejednoho úspěchu 
na soutěžích STTP. Model M-85 je prvním 
větroněm; děti jej stavějí po zvládnuti háze- 
clch kluzáků.
POPIS MODELU (neoznačené míry jsou 
v milimetrech):

Křídlo je nedělené, k trupu se přivazuje 
gumou. Hlavní nosník tvoří dvě smrkové lišty 
o průřezu 2x5, lišta pomocného nosníku 
o průřezu 2x2 je rovněž smrková. Balsová 
náběžná lišta má průřez 5x6, odtoková 3x18. 
Žebra jsou z balsy tl. 2, v místech lomení uší 
z balsy tl. 4. Zakončení křídla jsou rovněž 
z balsy tl. 4. Hotová kostra křídla je přebrou- 
šena, lakována a znovu lehce přebroušena. 
Potah z tenkého Modelspanu nebo z Mika- 
lenty je pětkrát lakován vypínacím lakem.

Trup má hlavici z lipového prkénka tl. 
10 mm, polepenou překližkovými bočnicemi 
tl. 1. Nosník ocasních ploch má pásnice ze

smrkových lišt o průřezu 2x10, směrem ke 
konci se plynule zužujících na průřez 2x5; 
z boků je polepen balsou tl. 1,5, Úložné 
desky křídla a VOP jsou z překližky tl. 1. SOP 
je vybroušena z plné balsy tl. 1,5. Hotový trup 
je pětkrát lakován.

VOP je celobalsová. Horní pásnice hlav
ního nosníku má průřez 2x5, spodní 1x5; 
náběžná lišta má průřez 4x5, odtoková 2x10. 
Žebra jsou z balsy tl. 1, středové z balsy tl. 5, 
zakončení z balsy tl. 3. Potah z tenkého 
Modelspanu nebo Mikalenty je čtyřikrát 
lakován zaponovým nltrolakem.

Vlečný háček systému „trhačka" je spájen 
z konzervového plechu a drátu do výpletu 
jízdního kola.

Křídlo má na levém uchu nakroucen 
negativ 4 mm, na pravém negativ 2 mm; 
střední části jsou rovné. Úhel seřízení je asi 
2°. V klidném, beztermickém ovzduší dosa
huje model výkonů kolem 55 s.

V současné době stavíme model M-85 
i v našem kroužku v LMK Plasy. Také našim 
dětem se líbí a zcela naplňuje jejich touhu 
dobře si zalétat.

Ing. Ivo Kornatovský

■ Sezóna 1988 znovu potvrdila, že 
naši pylonáři skutečně patří do světo
vé špičky F3D a že vedle bývalých 
mistrů světa bratří Malinů máme i řa
du dalších týmů, které mají výbornou 
úroveň. Chtěl bych vyzdvihnout ze
jména tým Hnízdil—Ždimera, který 

podával na všech loňských soutěžích spoleh
livý výkon, vyhrál v Itálii mezinárodní soutěž 
Tropheo OPS, zvítězil na CKS v Holiči a do
stal se tak na pozici naší „jedničky'1. Největší 
výkonnostní vzestup zaznamenal loni tým 
Daneš—Fiferna, který se v kategorii F3D pro
bojoval do reprezentace a stále se ještě mů
že lepšit. Bratři Malinové vyhráli VC Modely 
a neoficiální mistrovství Evropy, ale měli 
i řadu technických potíží na soutěžích v USA. 
Nestartovali na CKS a lze konstatovat, že loni 
trochu odpočívali — když nechci použít slovo 
stagnovali. Totéž platí o týmu Hovor
ka—Kubový, který měl v uplynulé sezóně 
několik výkyvů, ale přesto si čtvrtým místem 
v žebříčku zasloužil jmenování do reprezen
tace — byť jako náhradní dvojice. Naše 
špička je opravdu široká: patří do ní i týmy 
Vojan—Novák, Kuneš—ing. Trzyniecki, otec 
a syn Vošmikové, Hacker—Opéla, manželé 
Parisovi a další, jejichž výkony bohužel zatím 
nejsou stálé, ale jsou dobří, a jak ukázala VC 
Modely, jsou všichni schopni konkurovat 
špičkovým evropským a světovým závod
níkům, kteří se u nás tentokrát sjeli.

Vedle dobré výkonnosti našich pylonářů je 
třeba ocenit i to, že jsou skutečně dobrou 
partou a že svému sportu jsou ochotni 
obětovat doslova všechno. O to víc mě mrzí, 
že jako trenér mohu jen málo udělat pro 
jejich zabezpečení motory, svíčkami, ná
hradními výbrusy a RC technikou. Jediným 
zdrojem těchto dílů je podnik Modela, jehož 
možnosti přímé pomoci v oblasti materiál
ního zabezpečení pylonářské špičky jsou rok 
od roku stále menší a potřebné díly 
a spolehlivá serva (ta chybí nejvíc!) nejsou 
ani na trhu. Nezbývá než věřit, že čerstvý vítr 
přestavby odfoukne ustálené názory o tom, 
že RC kategorie nejsou vhodné pro masový 
rozvoj mezi mládeží a že není nutné je 
podporovat.
■ Na CKS pylonářů v Holiči došlo k nepří
jemné nehodě, kdy jeden z tzv. mávačů 
u pylonu číslo 1 byl sražen křídlem nízko 
letícího modelu, shodou okolností toho mo
delu, který tento mávač odmávnul a přestal 
mu na několik vteřin věnovat pozornost. 
Naštěstí nedošlo k vážnému úrazu — křídlo 
způsobilo jen pohmožděninu v oblasti klíční 
kosti, ale chybělo vlastně jen několik desítek 
centimetrů a mohl být zasažen motorem! 
Nechci si ani představit, jak vážný úraz by 
mohl vzniknout, snad i s těmi nejhoršími 
důsledky! Zmiňuji se o této události hlavně 
proto, aby pořadatelé věnovali větší pozor
nost ochraně všech činovníků v průběhu 
závodu a aby se ochranné sítě, tak jak je 
známe z VC Modely, staly povinným vybave
ním při každém závodu.

Prostřednictvím podkomise F3D při CIAM 
FAI se pokusím prosadit návrh, aby se 
ochranné sítě staly povinnou výbavou závod
ní dráhy a aby to bylo zakotveno přímo do 
pravidel jako povinnost pořadatele. Pro příští 
sezónu ale nečekejme na předpis či pravidla: 
Vyzývám všechny pořadatele soutěží v kate
goriích RC P a F3D, aby v zájmu bezpečnosti 
činovníků bez váhání zajistili ochranné sítě!

ING. JIŘÍ HAVEL

rád iem
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Model kategorie RC V2

V C y A C E C

laminovaní vložená zospodu i z vrchu 
skelná tkanina 80g/m 2, v střede široká 
150 mm, na konci 80 mm. Uši sú bez nosníku 
a k centroplánu sú přilepené natupo; spoj je 
prelaminovaný pásikom tkaniny. Vztlakové 
klapky slúžia pri Starte i pri přistávaní a sú 
nalepené zospodu kvalitnou samolepiacou 
páskou. Křídlo je polepené Mikalentou, 
bežne lakované a k trupu prichytené skrut- 
kou M4.

Vodorovná cnvostová plocha je z polysty
rénu, polepená dýhou a Mikalentou. Je 
odtahčená a ku kolíske v trupu je připevněná 
dvorní ocelovými kolíkmi o priemere 2 mm 
a skrutkou M2.

Tuhý poťah kríijla i VCHP sú lepené 
epoxidom vo vakuu.

Model aj napriek poměrně velkému ploš
nému zafaženiu je vhodný aj do beztermic- 
kého počasia. Je dimenzovaný tak, že znesie 
razantný vlek s možnosfou získania výšky 
vystřelením. Pri tréningu bežne používáme 
motorový naviják.

Originál modelu je lakovaný len čirým 
lakom a je vzhfactom na použítú dýhu ele- 
gantný.

Jozef Vitásek

Keď sme v roku 1985 spolu s Ing. L. 
Holasom a P. Karnošom připravovali návrh 
nového modelu kategórie RC V2, póvodný 
záměr bol urobit křídlo s odnímacími ušami. 
Nakoniec sme však zvolili stavebné najjed- 
noduchší spósob — nedelené křídlo. Začiat- 
kom roku 1986 sme přišli s týmito modelmi 
na prvú súfaž. Vtedy ešte sa niektorí súťažia- 
ci pozerali na naše modely rjedóverčivo. Už 
prvá sezóna však ukázala, že jediná nevýho
da sa prejavuje pri preprave. No keďže na 
súfaže chodíme terner vždy s plné obsade- 
ným autom, tak či tak vozíme modely na- 
streche auta.

Model Voyager je druhým z rady týchto 
modelov. Od prvého sa Uši usporiadaním 
chvostových ploch do tvaru T a „módným" 
ukončením křídla. S dvomi variantami mode
lov lieta v našom klube osem pilotov, pričom 
jeden model má spomínané odnímacie uši.
K stavbě
Trup je laminátový, zhotovený z dvoch časti. 
Predná (hlavica) sa Jc .zadnej fasti p rilep ip - 
pásikom tkahiny z vmitra portloeou nafúknd- ’ : 
tého balónifta. Spoj sa potom prebrúsi 
a pásikom tkaniny prelaminuje zvonku. Po- 
dta šablony sa vyrežie prekryt kabiny pre 
montáž RC súpravy a podta ..přiložených 
šablón profilov sa vyrežie trup v mieste 
uloženia křídla s uhlom náběhu 2,5°.
V mieste nábežnej a odtokovej hrany křídla 
sa trup zosilní přepážkami z kuprexitu (pred
ná slúži pre uchytenie křidla) a nakoniec sa 
vlepí přepážka s maticou pre uchytenie kří
dla. Výřez sa zakryje doskou z kuprexitu 
hrůbky 1 mm. Výstuhami sa zosilní kýlovka 
a tromi závesmi sa uchytí směrovka z balzy 
hr. 10 mm, odrahčená otvormi a potiahnutá 
Mikalentou.

Křídlo je vyřezané odporovým drótom 
z pěnového polystyrénu podta šablón a je 
polepené dýhou abachi hrůbky 0,7 mm. 
Centroplán je po dlžke rozřezaný. Vlepená 
stojina je z balzy hrůbky 5 mm. z obidvoch 
stráň zosilnená preglejkou hrůbky 1,2 mm. 
Zospodu i z vrchu sú vlepené rovingy skel nej 
tkaniny. Celá stojina’ je potom onrtc 
pásikom skethéj tkaniny.(Do centroplái

s maticou i

Náhon vztlak, klapiek
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DÁL?

Na zasedání předsednictva CIAM FAI, 
které se uskutečnilo 2. prosince v Paříži, byly 
členům předsednictva předány první výtisky 
nového Sportovního řádu pro letecké 
a raketové modeláře, tentokrát v netypic
kých, zářivě žlutých deskách. Změna barvy 
ale samozřejmě neni důležitá. Podstatné je 
nové rozdělení Sportovního řádu do čtyř 
samostatných oddílů — sekci.

V úvodní sekci 4, která nese v angličtině 
název General, jsou v prvé části rozvedena 
vnitřní pravidla práce CIAM FAI. V druhé 
části jsou zpracována základní pravidla pro 
pořádání mezinárodních soutěži včetně 
světových a kontinentálních mistrovství, po
drobnosti o používání RC souprav, klasifika
ce jednotlivých tříd modelů včetně raketo
vých, bezpečnostní pravidla, způsob na
kládání s putovními trofejemi, měření času 
a obecně platná pravidla pro vlastni pořádáni 
a průběh letecko a raketomodelářských 
soutěži.

Jednoznačně je stanoveno, že celá tato 
úvodní část má závaznou platnost jak pro 
letecké, tak i raketové modelářství. Zde je 
ovšem nutno poznamenat, že i pro letecké 
a raketové modeláře je závazný ještě také 
všeobecný Sportovní řád FAI, platný pro 
všechny druhy leteckých — či přesněji 
vzduchoplaveckých — sportů.

Ve druhé sekci 4a jsou v sedmi částech 
podrobně rozebrána pravidla pro letecké

modeláře, která se však v žádném případě 
netýkají raketových modelářů, jako tomu 
bylo dosud. Bude to výhodné zejména pro 
vydáni našeho překladu tohoto řádu, neboř 
pro raketové modeláře zcela postačí menši 
náklad, samozřejmě za předpokladu, že 
sekce 4 „General" bude vydána zvlášť.

Věnujme se však třetí sekci 4b, která 
raketové modeláře zajímá nejvíc. Pro naše 
raketýry je nespornou výhodou, že jsme 
podle postupně uznávaných změn CIAM FAI 
zpracovávali již Metodické listy modelář
ských odborností ve Svazarmu.

O posledních změnách pravidel, které platí 
od 1. ledna 1989, jsem již čtenáře informoval 
v Modeláři 7/1988. Přesné znění těchto 
změn, přeložené ze zápisu z plenárního 
zasedání CIAM FAI v roce 1988, je uveřej
něno v Metodickém listu pro rok 1989.

V novém žlutém Sportovním řádu jsou 
raketomodelářská pravidla rozdělena do čtr
nácti částí, šesti tabulek a dvou příloh. Pečliví 
čtenáři Metodického listu si jistě všimnou, že 
v tomto výčtu jedna příloha chybí. Jde 
o přílohu č. 11 „Návod pro předkládáni 
návrhů na uspořádáni světových a kontinen
tálních mistrovství", která byla vzhledem ke 
své obecné poloze zahrnuta do sekce 
4 „General". Zmíním se však ještě jednou 
o některých dosud sporných nebo nejasných 
bodech:

Kategorie schválené pro světová nebo 
kontinentální mistrovství jsou S1 A, S2A, S3A, 
S4B, S5C, S6A, S7 a S8E. Znalci stávajících 
pravidel neunikne jedna změna, totiž že 
namísto dosavadní kategorie S4C je 
uváděna S4B. Jde ovšem jen o legislativní 
uznání změny uplatňované již několik let 
,v praxi. Pro nás — respektive pro celý 
raketomodelářský svět — z tohoto bodu 
vyplývá, že s rogally třídy S10 a vrtulníky třídy 
S9 lze zatím létat jen na domácích 
a otevřených mezinárodních soutěžích, nikoli 
na mistrovství světa či kontinentů.

Čtenáře polského Modelarze mohla zmýlit 
informace, uveřejněná v něm před několika 
měsíci, že ve třídách S4, S8 a S10 musí být 
letová hmotnost kluzákové části minimálně 
30 % maximální povolené startovní hmotno
sti. V našem Metodickém listu se totiž píše

0 vzletové hmotnosti modelu. Pravda je 
v tomto případě na naší straně, i v novém, 
tištěném Sportovním řádu je uvedeno „laun
ching weight", tedy jednoznačně vzletové 
nebo startovní hmotnost.

Bohužel i při aplikaci nového Sportovního 
řádu se budeme potýkat s řadou nejasností. 
Některé sice vznikly při překladu do češtiny 
díky tomu, že v angličtině máji některé vazby 
více významů a že v pravidlech jsou použity 
slangové výrazy amerických raketových mo
delářů, některé jsou však zjevně chybou 
zpracovatele pravidel.

Například nejasná formulace nového člán
ku v pravidlech pro třídu S4 by podle našeho 
překladu teoreticky připouštěla účast rogall 
v této třídě za předpokladu, že by nevyhovo
vala pravidlům pro třídu S10. Výklad předse
dy podkomise pro raketové modelářství 
CIAM FAI, pana H. Kuhna, je však jedno
značný: žádná rogalla ve třídě S4 startovat 
nesmějí. Přesto se při dubnovém plenárním 
zasedání CIAM FAI pokusím dosáhnout, aby 
formulace tohoto článku byla zřetelnější.

Doufám, že při dubnovém zasedání budou 
také opraveny zjevné chyby, například rozdíl 
mezi pravidly pro třídu S7 a přílohou 9. 
Konkrétně ve vlastních pravidlech je pro 
hodnocení přesnosti hlavice a trupu vyčle
něno 125 bodů, zatímco v příloze 9 je
1 nadále maximálně dosažitelný bodový zisk 
pouhých 100 bodů.

Se zájmem jsem na zasedání předsednic
tva sledoval část jednáni, která byla věno
vána aktivitě jednotlivých podkomisí. Rake
týry bude pochopitelně nejvíce zajímat čin
nost podkomise raketových modelářů. Ve 
zprávě, kterou přednesl H. Kuhn, bylo potěši
telné konstatováni stále se zvyšující aktivity 
jednotlivých aeroklubů — členů FAI. 
K zemim, kde je raketové modelářství zave
deno již delší dobu — SSSR, BLR, RSR, PLR, 
CSSR, SFRJ, USA, Kanadě, NDR, NSR, 
Švýcarsku, Španělsku a Velké Británii. 
— přibyly již definitivně především Francie, 
ale i Nizozemí, Belgie a Finsko.

Této aktivitě odpovídá i pohled do sportov
ního kalendáře CIAM FAI na rok 1989, který 
najdete na jiném místě tohoto sešitu. Jsou 
v něm uvedeny otevřené mezinárodní sou
těže v BLR a NSR i limitovaná soutěž 
balkánských států v Sofii. K této aktivitě je 
nutné přičíst i srovnávací soutěž socialistic
kých zemí, která se uskuteční ve dnech 14. 
až 21. června v sovětském Minsku.

Horší situace nastala při projednávání 
mistrovství světa v raketovém modelářství, 
které by se mělo konat ve dnech 3. až 11. září 
v rumunské Suceavé, případně v Sibiu. 
Pořadatelé mistrovství se zasedání předsed
nictva nezúčastnili a pověřili mne, abych je 
zastupoval. Po sportovně organizační strán
ce byl tento podnik do kalendáře zařazen, 
nicméně pouze s podmínkou, že rumunský 
aeroklub uhradí základní členské příspěvky, 
které dluži FAI. Pokud se mistrovství světa 
uskuteční, bude to v kategoriích S1A, S3A, 
S4B, S5C, S6A, S7 a S8E.

Diskutovalo se i o možnostech pořádání 
mezinárodních soutěží včetně mistrovství 
Evropy a světa v dalších létech. Určitý, ale 
zatím písemně nekonkretizovaný zájem pro
jevily Polsko, Francie a USA.

Nedlouho před zasedáním CIAM FAI se 
uskutečnilo poslední, hodnotící zasedání ra
dy modelářství ÚV Svazarmu před Vlil. 
sjezdem Svazarmu. Ve své zprávě jsem 
kromě jiného poukázal na skutečnosti limitu
jící další rozvoj raketového modelářství 
v ČSSR. Nemůže nás přece uspokojovat, že 
patříme k absolutní světové špičce, když 
klesá členská základna v klubech 
a kroužcích. Důvod je každému znám: 
chronický nedostatek a vysoká cena kvalit
ních raketových motorů. Řešení této situace 
je nad síly všech aktivistů, kteří raketovému 
modelářství věnují svůj volný čas, a proto 
jsem vznesl jasně formulovaný požadavek na 
nově volený ÚV Svazarmu, aby nám pomohl 
v krátké době tento základní problém vyřešit. 
Jinak nepochybně ustoupíme z těžce doby
tých pozic na úseku reprezentace, ale co je 
ještě horší, můžeme se dokonce vrátit zpět 
do období nebezpečné amatérské domácí 
výroby motorů 0 ,akar šaffek,

předseda RMo ÚV Svazarmu

Stavební a soutěžní pravidla 
a soutěžní kategorie pro 
modelářské soutěže v rámci 
STTPČSR

Pro školní rok 1988/89 platí následující 
stavební a soutěžní pravidla a soutěžní 
kategorie:

Letecké modelářství: Η, A3, A1,C02 (pl
nění jen z běžné sifonové bombičky), UŠ- 
Start. Soutěžní a stavební pravidla CSSR pro 
letecké modeláře (formátu A5 z roku 1983) 
a Sportovní řád FAI pro letecké modeláře 
(modrá brožura formátu A5 z roku 1985).

Z krajského přeboru postupuje na přebor 
ČSR (Mladá Boleslav 9. až 11. 6. 1989) vítěz 
každé kategorie, ostatní v percentuálním 
poměru podle počtu přihlášených v jednotli
vých kategoriích. Pořadatel krajského pře
boru je povinen před zahájením soutěže 
vyhlásit počet postupujících v jednotlivých 
kategoriích. Složení krajské výpravy na pře
bor ČSR: 12 soutěžících a 2 vedoucí.

Raketové modelářství: S3A, S4A, S6A. 
Stavební a soutěžní pravidla pro raketové 
modeláře (zelená brožura formátu A5 z roku 
1987) a změny uveřejněné v Metodickém 
listu pro rok 1989, povoleny jsou pouze 
motory RM o průměru 17,4 mm.

Podmínkou účasti na přeboru ČSR (Raj
hrad 22. až 24. 9. 1989) je start ve všech třech 
kategoriích. Složení krajských výprav: 
8 soutěžících a 2 vedoucí.

Automobilové modelářství: Mladší žáci (3. 
až 5. ročník ZŠ) ŽV podle pravidel SRC, ŽV; 
starší žáci (6. až 8. ročník ZŠ) ŽL, ŽA1, ŽA2. 
Platí stavební a soutěžní pravidla pro auto
mobilové modeláře (oranžová brožura for

mátu Ab z roku 1983), doplněná o změny 
a dodatky uvedené v Metodických listech pro 
rok 1985 a 1986.

Složení krajských družstev pro přebor 
ČSR (Brno 26. až 28. 5. 1989): 2 mladší žáci, 
3 starší žáci a 1 vedoucí.

Lodní modelářství: E-X500, E-XŽ, F-2Ž 
(délka trupu do 850 mm). Platí stavební 
pravidla podle Metodického listu pro rok 
1987, soutěžní pravidla podle Metodického 
listu pro rok 1988 a pravidla Naviga (modrá 
brožura formátu A5 z roku 1987).

Složení krajských výprav pro přebor ČSR 
(Duchcov 16. až 18. 6. 1989): 8 soutěžících 
kategorie E-X500, 4 v kategorii E-XŽ. Počet 
soutěžících v kategorii F2Ž je na úkor počtu 
soutěžících v ostatních kategoriích. Celkem 
tedy 12 soutěžících a 2 vedoucí.

Železniční modelářství: Až, Bž, Cž bez 
věkového členění. Bude-li přihlášen dosta
tečný počet soutěžících, budou modely ve 
velikostí TT a HO hodnoceny samostatně. 
Platí Stavební a soutěžní pravidla pro želez
niční modeláře (oranžová- brožura formátu 
A5 z roku 1986).

Přeboru ČSR (Praha 3. a 4. 6. 1989) se 
zúčastní celkem 35 soutěžících a doprovod.

Plastikové modelářství: Ib, Ic (v měřítku 
1:61 a menším), do přeboru ČSR zařazena 
obhajoba formou pohovoru v případě po
chybností o autorství modelu. Platí Stavební 
a soutěžní pravidla pro plastikové modeláře 
(hnědá brožura formátu A5 z roku 1986).

Složení krajských výprav pro přebor ČSR 
(Ústí nad Orlicí, 6. až 8. 10. 1989): 4 mladší 
žáci, 4 starší žáci a 1 vedoucí.

Pro všechny odbornosti platí změny 
a doplňky stavebních a soutěžních pravidel 
vydané v Metodickém listu modelářských 
odborností Svazarmu pro rok 1988 a 1989.

Milan Macek
vedoucí odděleni techniky ÚDPMJF Praha
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PODKRITICKÉ PROUDĚNÍ KOLEM SYMETRICKÉ
HO PROFILU Re č =48 000

STRUČNĚ 0 PROUDĚNÍ 
KOUM KŘÍDEL MODElO UTADEL
Ing. Jaroslav Lněnička

Úvodem bych rád připomenul tuto sku
tečnost: Mnozí modeláři si myslí, že čím více 
se jejich výtvor bude podobat skutečnému 
letadlu, tím lépe bude létat. Takové předsta
vy jsou až na řídké výjimky mylné a vedou 
k odrazení mnoha zájemců — po krutém 
vystřízlivění, když jejich model nelétá tak, jak 
si přáli.

Není možné zde probrat všechny okolnos
ti, které létání modelů a letadel ovlivňují. 
Bude však účelné se stručně zmínit aspoň
0 části jedné z nich: o proudění vzduchu 
kolem křídla při rychlostech do asi 300 km/h.

V čem se liší modely od skutečných 
letadel? Zatímco aerodynamika skutečných 
letadel vynakládá velké úsilí na udržení 
laminárního proudění vzduchu kolem křídla 
v nejvyšším možném rozsahu, má aerodyna
mika nižších rychlostí, to znamená i aerody
namika modelů letadel, úkol odlišný. Jejím 
cílem je zajistit, pokud možno s minimálními 
ztrátami, přilehlé turbulentní proudění na co 
největší ploše křídla. Pokud existuje na 
některých částech křídla modelů letadel 
laminárnl prouděni, je velmi důležité dosáh
nout jeho včasného přechodu v turbulentní, 
k povrchu křídla přilehlé proudění (obr.
1 nahoře).

Jedním z hlavních cílů snažení jak u leta
del tak u modelů je dosažení co nejvyššího 
vztlaku a co nejmenšího odporu. To jsou 
požadavky převážně protichůdné a daří se je 
částečně plnit jen za určitých podmínek. Pro 
modely pak platí výše uvedená zásada.

Laminární proudění, které u modelů leta
del mnohdy existuje, nebo by existovat 
mohlo, je velmi nestálé a citlivé na různé 
vlivy. Velmi nepříjemné například je, když se 
laminární proud náhle odtrhne od povrchu 
křídla a způsob! velké snížení vztlaku 
a současně obrovské zvýšení odporu (obr. 
1 dole). Model v těchto okamžicích neletí, ale 
padá.

Proč tomu tak je? K laminárnímu proudění 
dochází tím spíše, čím je rychost letu menší, 
vazkost vzduchu větší (v létě), rozměr křídla 
menší a jeho povrch hladší bez větších 
a náhlých změn tvaru atp. Každé laminární 
proudění přejde dříve či později v proudění 
turbulentní. Tento přechod je možné do 
určité míry oddálit dodržením přesného tvaru 
povrchu křídla a jeho nejmenší drsnosti,

vhodným průběhem místních rychlostí na 
profilu atp.

Na obr. 2 je průběh součinitele výsledné 
aerodynamické síly C, sestávající v těchto 
třech případech téměř výhradně ze součinite
le odporu. Jeho hodnoty jsou zachyceny pro 
dvě tělesa: pro rovnou desku postavenou 
kolmo na směr pohybu (nahoře) a rovnou 
desku postavenou rovnoběžně se směrem 
pohybu (dole). Uprostřed je zobrazena zá
vislost součinitele aerodynamické síly pro 
kouli.

U rovné desky rovnoběžné se směrem 
pohybu (obr. 2 dole) při nulovém úhlu 
náběhu sestává součinitel výsledné aerody
namické síly téměř výhradně ze součinitele 
odporu vzniklého třením o povrch desky. 
Všimněte si, že s rostoucím Reynoldsovým 
číslem klesá jeho hodnota při laminárním 
obtékání křídla. To se při určité hodnotě 
Reynoldsova čísla změní v turbulentní prou
dění, což má za následek výrazné zvětšení 
součinitele odporu. Ten pak ale se zvětšu
jícím se Revnoldsovým číslem klesá.

Pro kouli má součinitel výsledné aerody
namické síly obdobný průběh. Je zde rovněž 
patrná výrazná změna při přechodu z podkri- 
tického proudění do nadkritického. U desky 
postavené kolmo na směr pohybu je součini
tel výsledné aerodynamické síly bez ohledu 
na Reynoldsovo číslo téměř stejný.

Na obr. 3 je schematicky zachycen před
pokládaný průběh proudění podél rovné 
desky včetně tvaru tloušťky mezní vrstvy, 
která je pro názornost mnohokrát zvětšená. 
V tomto případě sestává proudění z laminár
ní a turbulentní části. Oba druhy proudění 
jsou k povrchu desky přilehlé, vyjma její 
zadní části, kde dochází k odtržení proudu 
vlivem tření o povrch desky a vnitřního tření 
vzduchu.

Všechny návrhy profilů směřují k tomu, 
aby bylo dosaženo co nejmenšího odporu
— například tak malého, jaký má rovná 
deska. Mnohé se tomu velmi přiblížily tím, že 
svými vhodnými tvary a posunutím maximál
ních tlouštěk až za polovinu hloubky umožni
ly prodloužení laminárního proudění, a to 
i pro úhly náběhu, které nejsou rovny nule. 
Při těchto stavech, v leteckém modelářství 
velmi častých, je udržení přilehlého proudění 
ve větším rozsahu úhlů náběhu velmi obtížně 
zjistitelné. V mnoha případech je to zcela 
nemožné bez dalších úprav.

K čemu asi dochází v těchto případech? 
Některé příčiny budou rozebrány v příspěvku
0 profilu FX-63-137 v příštím sešitu Modelá
ře. Tentokrát podrobněji popíšeme již 
zmíněné případy. V těsné blízkosti povrchu 
obtékaného křídla proudí vzduch na někte
rých jeho částech ve velmi tenké vrstvě proti 
směru pohybu hlavního proudu (obr. 4 a také 
obr. 1 dole). Těmto tenkým podvrstvám 
s protismyslným prouděním se říká „bubli
ny". Existuje o nich již velmi rozsáhlá 
literatura i teorie. My se spokojíme tím, že 
budeme vědět o jejich existenci, která je 
přímo spojena s modely letadel — ale nejen 
s nimi. Přesto si je ale trochu blíže popíšeme.

Na obr. 5 je zachyceno odtržení proudu od 
křídla vlivem zpětného proudění v takové 
bublině. K něčemu velmi podobnému došlo
1 v případě na obr. 1 dole. Všimněte si, jak se 
rozšířila vírová stopa — úplav — za profilem. 
Proudění je zřejmě laminární, ale odtržené 
prakticky od náběžné hrany. To je ten 
odstrašující případ, který si přejeme ze 
všeho nejméně. U modelů letadel však 
k němu dochází dost často. Bublina se 
v tomto případě posunula dopředu 
k náběžné hraně profilu, protože jí nic 
v tomto pohybu nebránilo a ani nebyla 
narušena její celistvost. Tím způsobila 
odtržení proudu hned za náběžnou hranou
— k přechodu laminárního proudu do turbu
lentního ani nestačilo dojít.

Existencí bublin, tedy případům, kdy za 
určitých, mnohdy obtížně předvídatelných 
okolností, dochází doslova k „odloupnutí" 
proudu vzduchu od povrchu křídla a let se
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SOUČINITEL VÝSLEDNÉ AERODYNAMICKÉ SÍLY
pro t ř i  tě lesa  se s te jnou  plochou prům ětu______

NADKRITICKÉ OBTÉKÁNÍ KŘÍDLA 
S LAM1NÁRNÍ BUBUNOU

stává nekontrolovatelným, se snažíme za
bránit všemi dostupnými prostředky. Před
cházíme tím tzv. hysterezním případům 
v průběhu součinitele vztlaku a odporu 
v závislosti na úhlu náběhu, kdy se jejich 
hodnoty mění neočekávaně a většinou výraz
ně zhoršují vlastnosti křídla. Zabránit vzniku 
bublin nebo aspoň jejich nejhorším účinkům 
je možné tím, že porušíme laminární prou
dění uvnitř bubliny, které změníme v turbu
lentní. Nebo docela prostě zařídíme, aby 
bublina praskla. Oba případy lze přirovnat 
k posypání náledí pískem nebo jeho úpl
nému odstranění — pohyb je pak jistější 
a spolehlivější. Bubliny v našem modelář
ském světě představují tedy jakési aerodyna
mické náledí, s nímž se musíme vypořádat.

Jedním z nejefektivnějších opatření je 
instalace jednoho nebo více turbulátorů na 
křídle. Tyto prostředky různého tvaru 
a velikosti jsou připevněny na povrchu křídla 
v různých vzdálenostech od náběžné hrany 
obvykle po celém rozpětí. Jejich posláním je 
nepřipustit vznik laminárních bublin těsně při 
povrchu křídla, které jsou jistým zárodkem 
odtržení proudu se všemi jeho následky. 
Takové překážky postavené do cesty prou
dícímu vzduchu mají svoje opodstatnění 
téměř ve všeh případech, kdy jsou hodnoty 
Reynoldsových čísel menší než 150 000. 
Jsou však efektivní i při Reynoldsových 
číslech dosahovaných skutečnými letadly.

U modelů letadel je druhou efektivní 
možností jak zabránit bublinám v páchání 
aerodynamických nepřístojností přiměřená 
drsnost povrchu křídla. Pokud je při dosta
tečné hloubce křídla kombinována s hladkou 
a přesnou přední částí profilu (do přibližně 
20 % místní hloubky), což je mimo jiné část 
nezbytného požadavku úspěšného použití 
všech profilů řad FX, E, HQ, RG, Seellig atd., 
může být a bývá dosaženo značného snížení 
odporu a výrazného celkového zvýšení výko
nů a zlepšení letových vlastností.

U mnoha skutečných letadel je naopak 
snaha dosáhnout co nejhladšího povrchu 
křídla. Renyoldsova čísla jsou zde již tak 
veliká, že při dodržení určitých podmínek 
nemusí dojít k jinému než nadkritickému 
přilehlému proudění (obr. 4).

Jedním z hlavních důvodů, proč modely 
letadel prakticky nikdy nemohou dosáhnout 
vlastností a výkonů svých velkých vzorů je to, 
že obtékáni křídel modelů a skutečných 
letadel se od sebe liší tím více, čím větší jsou 
rozdíly v jejich velikostech. Neznamená to 
ale, že by výkony modelů měly být brány 
pouze se shovívavým úsměvem nebo úsměš
kem. Spíše naopak. Mají to totiž ve vzduchu 
mnohem těžší než letadla skutečná. O mode
lářích někdy ani nemluvě.

Závěrem několik důležitých pojmů poda
ných zcela nevědecky:

a Laminární proudění — velmi nestálé se 
snahou po rychlém odtržení od povrchu 
křídla i při standardních letových podmín
kách. Pokud je přilehlé, pro což musí být 
vytvořeny podmínky, přináší velmi nízký 
odpor a vysoký vztlak.

■ Turbulentní proudění — mnohem 
stálejší, obvykle v širším rozsahu podmínek 
létání přilehlé proudění s nízkým odporem 
a velmi dobrým vztlakem. Přináší spolehli
vost a jistotu v letových vlastnostech 
a výkonech.

■ Bubliny — místa velmi nebezpečná pro 
zachování přilehlého proudění v širším roz
sahu poloh vzhledem ke směru letu, které se 
na křídle posouvají. Je výhodné zabránit 
vůbec jejich vzniku. Jeden z předpokladů 
jejich vzniku vychází z toho, že v těsné 
blízkosti obtékaného křídla začnou převažo
vat vlivy vnitřního tření v proudícím vzduchu 
nad setrvačnými silami působícími na částice 
vzduchu. Energie částic je utlumena pro 
proudění třením o povrch. Vnitřní tření, tedy 
vazkost vzduchu, jejich pohyb ještě více 
ztlumí a vytvoří v základně turbulentního

proudu tenkou laminární vrstvu, která navíc 
není nehybná. Je to jakési aerodynamické 
náledí, které ovlivňuje proudění vzduchu 
v daných místech velmi nepříznivě.

■ Reynoldsovo číslo — je souhrnem vlivů 
velikosti hloubky křídla, rychlosti letu 
a vnitřního tření vzduchu, který napovídá, 
jaké vlastnosti můžeme od profilu očekávat. 
Cím je hodnota větší, tím jsou vlastnosti 
profilu lepší. U každého tělesa, tedy i u křídla, 
existuje rozmezí jeho hodnot, kde se velikost 
odporu a vztlaku prudce mění (obr. 1) — tzv. 
kritická oblast proudění a kritické Reynold
sovo číslo. Mnohé modely, velmi pravděpo
dobně jejich většina, létají velmi blízko 
tohoto rozmezí, přímo v něm nebo dokonce 
pod ním. Pro většinu profilů používaných 
v leteckém modelářství je tato kritická oblast 
v rozmezí hodnot 30 000 až 90 000.

■ Mezní vrstva — při proudění každé teku
tiny s vnitřním třením, tedy i vzduchu, vznikne 
v bezprostředním okolí obtékaného tělesa 
nahromadění částic vzduchu ve vrstvě, která 
směrem po proudu nabývá na tloušťce. Na 
obr. 3 dole je takový stav zachycen pro rov
nou desku podélně obtékanou s nulovým ú- 
hlem náběhu. Všimněte si, že tloušťka mezní 
vrstvy směrem k odtokové hraně desky 
vzrůstá. Nepřehlédněte rovněž, že u laminár- 
ního proudění je její tloušťka menší než 
u proudění turbulentního. Tloušťka mezní 
vrstvy přímo souvisí s velikostí odporu. 
O jejích tloušťkách je možno si udělat před
stavu podle dvou uvedených příkladů:
a) při rychlosti proudu vzduchu koíem 
110 km/h a hloubce desky 100 mm bude 
tloušťka mezní vrstvy na její odtokové hraně 
asi 1,2 mm — pokud bude povrch desky 
dostatečně hladký
b) při rychlosti kolem 20 km/h a hloubce 
desky 1000 mm bude tloušťka mezní vrstvy 
u její odtokové hrany asi 17,5 mm. Povrch 
desky v tomto případě není právě nejhladší 
a proudění je turbulentní od náběžné hrany.
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■ Všimli jste si, že první sešit le
tošního ročníku Modeláře je trochu 
odlišný od těch předcházejících? Po
kud ne, je to vlastně dobře — zřejmě 
jsme vám kápli do noty. Pokud ano, 

počkejte, prosím, s hodnocením ještě pár 
měsíců. Napoprvé se nám to totiž možná ne
podařilo tak, jak jsme si představovali. Jedno 
však považuji za nutné uvést již nyní: Zrušení 
většiny pravidelných rubrik nebude v žád
ném případě na úkor rozsahu tiskové plochy 
věnované jednotlivým odbornostem. I když 
není vyloučeno, že v jednom sešitě toho bu
de méně, v druhém ale zase více. Od změny 
si především slibujeme, že nebude vycházet 
tolik článků na pokračování.

■ V prvních třech sešitech tohoto ročníku 
máte možnost se seznámit s modely, které 
jejich tvůrci přihlásili do konstruktérské 
soutěže. Příjemně nás překvapil její ohlas 
— výběr nebyl vůbec snadný. O konečném 
pořadí rozhodne hlasování vás, čtenářů. 
Přesné podmínky a hlasovací lístek zveřej
níme v březnovém sešitu Modeláře.

■ V letošním roce se podařilo splnit přání 
řady čtenářů: V Domě obchodních služeb 
Svazarmu je možné si předplatit odběr všech 
plánků z naší edice. Ti, kteří se přihlásili na 
naši loňskou výzvu, již dostali z DOSS dopis 
s objednávkou. Pokud jste zaspali, máte 
ještě možnost. Adresa je: DOSS, Pospíšilova 
11/14, 757 01 Valašské Meziříčí. Předplatné 
se týká plánků, které budou expedovány 
v letošním roce. Proto je třeba zaslat objed
návku nejpozději do 10. února, později došlé 
již nebude možné letos zařadit do subskrip
ce.

■ Plánků se týká i další informace: Od 
letošního roku nebudou plánky základní 
(modré) řady v prodeji na Stáncích PNS. Není 
proto již nutné rozděleni edice na dvě řady, 
takže plánek v tomto sešitu nese číslo dané 
součtem čísel všech dosud vydaných plánků 
v obou řadách.
■ Tímto sešitem začíná 40. ročník našeho 
časopisu, který se jako jediný věnuje všem 
modelářským odbornostem (vyjma stavitel
ství plastikových modelů). Modelář patři 
mezi nejdéle vycházející modelářské časopi
sy vůbec, proto chceme toto výročí náležitě 
oslavit. Připravujeme tedy druhé Setkání 
Modeláře s modeláři, které se uskuteční 
zřejmě v polovině září opět v okolí Konopiště, 
Termín se včas dozvíte — ten v kalendáři 
soutěží zřejmě nebude platit, protože by 
naše akce kolidovala s přeborem ČSR pro 
RC automobily, který pořádají právě mode
láři z okresu Benešov. Věřím, že nám letos 
vyjde počasí a že se nedopustíme stejných 
chyb jako před pěti léty.

Druhým dárkem k výročí bude příloha 
Modeláře — v redakci jí říkáme „čtyřicetiro- 
čenka", neboť bude první v historii. O jejím 
obsahu vám nic neprozradím, i když v těchto 
dnech již konči její redakční příprava. Sešit 
o 96 stránkách formátu časopisu by měl vyjít 
těsně před již zmíněným Setkáním, rozšiřo
vat jej bude PNS. Pozor — na přílohu se 
nevztahuje předplatné na časopis!

Vladim ír HADAČ y
V

Informace 
pro vás

NAVIJÁKY
F3B

PODLE
NOVÝCH

PRAVIDEL
Rekapitulace zatím asi jedenáctiletého 

vývoje navijáků v kategorii F3B je rozhodně 
zajímavá. Na prvním MS v roce 1977 použilo 
naviják jen jedno družstvo a navijákový vzlet 
nebyl o nic výhodnější než vzlet ruční. Ani 
v roce 1979, kdy již několik družstev užívalo 
navijáky, nebyl výrazný rozdíl mezi oběma 
způsoby vzletu. V roce 1981 v Sacramentu 
měla snad již všechna družstva naviják; tam 
se poprvé ukázala nutnost omezit výkon 
navijáků. V následujícím roce již byl výkon 
navijáků omezen, ale jen rozměry motoru 
a baterie, což se postupem času ukázalo 
jako nepříliš vhodné. V roce 1983 v Yorku 
stačil mistru světa k vítězství naviják
0 výkonu asi 0,8 kW. V roce 1985 ve Waikere 
bylo možné zvítězit s navijákem o výkonu 
2 kW. V roce 1987 v Osnabrucku měl Ralf 
Decker naviják o výkonu 3,5 kW a pro rok 
1988 si připravil strojovnu o výkonu 4,5 kW.

Mezitím se začalo připravovat další ome
zení výkonu. První myšlenka použít jednotný 
motor v celém světě se nám příliš nelíbila, 
protože by znamenala značné problémy pro 
modeláře v socialistických zemích. Naštěstí 
schválilo plenární zasedání CIAM FAI změnu, 
ve které je určující veličinou vnitřní odpor 
motoru a baterie. Toto řešení dovoluje použít
1 dosavadní navijáky, pokud se k nim přidá 
doplňující rezistor.

Přijetí nových pravidel vyvolalo ve světě 
bouřlivou reakci. Někteří modeláři, přede
vším ti, kteří si nemalými náklady pořídili 
navijáky špičkových výkonů, se nechtěli 
vzdát svého výsadního postavení. Tvrdili 
proto, že měření vnitřního odporu není 
dořešeno,a snažili se omezení výkonu odsu
nout. Nechtěli vzít na vědomí, že Ralf Decker, 
který byl pověřen zpracováním technických 
záležitostí spojených s měřením, uskutečnil 
rozsáhlou studii, jejíž výsledky jsou směrnicí 
nejen pro měření, ale i pro návrh optimálního 
osazení navijáku. Získali na svou stranu 
i prezidenta CIAM FAI Sandyho Pimenoffa. 
V úsilí za prosazení nových předpisů však 
podpořila svého předsedu Johna Grigga 
většina členů subkomise, a tak předsednic-

Obr. 1

tvo CIAM proto potvrdilo na prosincovém 
zasedání, že mistrovství světa 1989 se bude 
létat již s navijáky s omezeným výkonem. 
Dalo částečně za pravdu i těm, kteří tvrdili, že 
měření je složité, a tak bude pro baterii platit 
dosavadní způsob omezení, tj. vnějšími roz
měry, nikoli vnitřním odporem. Tento „ústu
pek" nemění nic na skutečnosti, že byl 
konečně vytvořen předpoklad pro ukončení 
„války navijáků".

Metodický list modelářů Svazarmu pro rok 
1989 byl připravován ještě před zasedáním 
předsednictva CIAM FAI. Pro změny pravidel 
v ČSSR jsou směrodatné oficiální materiály 
FAI. Znění v Metodickém listě proto vychází 
z oficiálního zápisu dubnového jednání pléna 
CIAM. V ČSSR bude tedy omezení výkonu 
platit od 1. 1. 1989.

Jaká je podstata omezení?
Při objasnění lze vyjít z jednoduchých 

fyzikálních zákonů. Základní předpoklad 
spočívá v tom, že napájecí baterie má 
elektromotorické napětí 12 V. Výkon ode
bíraný ze zdroje je dán součinem proudu 
a elektromotorického napětí:

P , = U em‘ l (obr. 1)

V elektromotoru se část energie přemění 
na mechanickou. Jiná část výkonu se pře
mění přímo na teplo. Pro přímou přeměnu na 
teplo platí vztah

P2 = I ‘ I *R (obr. 2)

Protože se elektrická energie mění na 
teplo při průchodu proudu jakýmkoliv odpo
rem, uplatní se v P 2 všechny odpory zapoje
né v obvodu. Tedy

fí = Rb + Rm + R0,

kde Rb je vnitřní odpor baterie, Rm je vnitřní 
odpor motoru a R0 je odpor vedení, případně 
dalších součástí zapojených v obvodu. Na 
mechanickou práci zbývá výkon

P = P i - P i  = (Uem * /)  — (/*/*/=?).

Jak ukazuje obr. 3, je maximální mecha
nický výkon dosahován při proudu, který je 
polovinou proudu protékajícího zabrzděným 
motorem a platí pro něj

Pmax = (Cøm * Dem) / (4 * R)

Z té části elektrické energie, která se 
přemění na mechanickou práci, se opět část 
spotřebuje na ztráty třením, část na překo
nání odporu modelu při pohybu vzduchem a 
teprve zbytek se využije na získání výšky a 
rychlosti. Pokud je ale pevně dán odpor 
obvodu, nemůže být mechanický výkon 
získaný z motoru nikdy větší než Pmax.

Nezapomeňme, že vzlétající model může 
navíc přebírat i energii větru. Není tedy 
odkázán jen na elektrickou energii. To už je 
ale jiná záležitost.

Nová pravidla stanoví, že vnitřní odpor 
motoru nesmí být menší než 15 miliohmů a 
vnitřní odpor baterie menší než 6 miliohmů. Z 
toho vyplývá, že
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P max = 1 2 * 1 2 /  (4*0,21) = 1714 W

a jen kouzelník by dokázal z navijáku 
vytáhnout větší výkon. Pečlivý konstruktér se 
může zmenšením ztrát a optimalizací převo
du, tedy úpravou průměru bubnu, přiblížit 
maximu výkonu.

Jak se má měřit?
Při měření vnitřního odporu motoru se na 

výsledku kromě odporu měděného vinutí 
významně uplatňuje i přechodový odpor 
mezi uhlíkovými kartáči a kolektorem. Tento 
přechodový odpor nemá stálou hodnotu, ale 
mění se s velikosti protékajícího proudu. Při 
vysokých hodnotách proudu (stovky ampér) 
se na přechodu vytvoří zhruba stálý napěťo
vý spád, obvykle asi 0,6 V. Protože za odpor 
považujeme poměr mezi napětím a prou
dem, je zřejmé, že ,,odpor1' se v tomto 
případě s rostoucím proudem zmenšuje.

Správné měření tedy probíhá při plném 
pracovním proudu. Lze snadno spočítat, že 
pracovní proud bude okolo 500 A (12 V:0,21 
ohm = 571 A). Zmenšení proudu o 100 A se 
projeví zvýšením odporu přibližně o 0,3 
miliohmů.

Z požadavku měřit při velkém proudu 
vyplývá nepříjemný důsledek. Motor se při 
měření ohřívá, a tím se jeho odpor mění. 
Odpor mědi vzroste při zvýšení teploty o 
10°K asi o 4%. Z orientačního výpočtu, při 
kterém jsem počítal s vinutím ze dvou pásků 
o průřezu 2 x 5  mm a proudem 500 A, vyšla 
rychlost stoupání teploty 2,2°K/s a tomu 
odpovídající změna odporu o 0,13 mílioh- 
mů/s. Měření tedy nesmí trvat příliš dlouho. 
Ralf Decker proto navrhnul kombinovaný 
přístroj, který se spouští náběhem proudu a 
v němž si tři číslicové voltmetry zapamatují 
hodnotu naměřenou 100 ms po vzrůstu 
proudu. V tomto přístroji se jedním voltmet
rem měří napětí na svorkách motoru, dru
hým napětí na svorkách baterie a třetím 
napětí na proudovém bočníku, dimenzova
ném na 600 A. Pro orientační měření není 
takto dokonalý přístroj nutný. Bočník ale 
bude pro měření zapotřebí vždy. Osvědčilo 
se zabrzdit při měřeni rotor navinutím pevné 
šňůry na buben a upevněním jejího volného 
konce například na kostru navijáku.

Vnitřní odpor motoru se vypočítá z namě
řených hodnot podle vzorce

Obr. 3

Obr. 4 Měření vnitřního odporu motoru a 
baterie metodou dvojího měřeni při dvou 
proudech. Rp je pomocný rezistor pro 
měření vnitřního odporu baterie

P  m — U  m /ř m

kde Um je napětí na svorkách motoru a /m je 
proud protékající obvodem.

Pro navijákovou baterii byl za základní 
omezující parametr zvolen startovací proud 
(Jak bylo uvedeno, neplatí toto omezení pro 
MS 1989.). Na zahraničních akumulátoro
vých bateriích určených pro startování auto
mobilů je tento proud vždy vyznačen, stejně 
jako na nových typech tuzemské výroby. U 
starších typů údaj o zkušebním startovacím 
proudu chybí.

O jakou hodnotu vlastně jde? V pravidlech 
se píše o „proudové startovací schopnosti za 
studená11 (cold crancking amperage capabili
ty). V ČSN je to „proud pro startovací 
vybíjení za studená". Výraz „za studená" zde 
znamená „při —18 °C". Důležité je, že tento 
proud není vlastností, kterou by bylo možno 
na akumulátoru přímo naměřit. Je to pouze 
proud předepsaný pro zkoušku startovací 
schopnosti. V této zkoušce vyhoví akumu
látor, jehož napětí při předepsaném zatížení 
neklesne za 6 s pod 8,4 V a za 30 s pod 6,0 V 
(podle CSN).

V pravidlech F3B se dále uvádí, že baterie 
nesmí mít vnitřní odpor menší než 6 milioh
mů (Rovněž neplatí pro MS 1989.). Tento údaj 
se považuje ale jen za doplňkový a má se 
měřit jako kontrola toho, zda baterie nebyla 
upravována.

Úskalí měření vnitřního odporu baterie 
spočívá v tom, že při vybíjení se elektrody 
polarizují, a tím se napětí na nich snižuje. 
Aby se vliv polarizace potlačil, měří se napětí 
při dvou různých proudech a vnitřní odpor se 
počítá podle vzorce

Rb = (Ub2 - l / b1)/(/b1 - / „  2)

Akumulátory, u nichž není udán startovací 
proud za chladu, se podle ČSN zkoušejí 
proudem, který je trojnásobkem čísla udáva
jícího kapacitu v ampérhodinách. Akumu
látor o kapacitě 90 Ah se tedy zkouší 
proudem 270 A. Pro starší typy akumulátorů 
(v černých pouzdrech, zalitých asfaltem) je 
možno připustit omezení dané kapacitou 90 
Ah. Musejí ale vyhovovat podmínce o vnitř
ním odporu. Amatérské přestavby tím ztráce
jí smysl a není jich dovoleno používat.

Jaký motor vyhoví pro nový naviják?
Ralf Decker doporučuje motor Bosch GF 

12 V 1,1 kW, který má vnitřní odpor (jeden 
vzorek) 14,3 miliohmů. Motoru tuzemské 
výroby podobného výkonu podle mých infor
mací neexistuje. Méně výkonné spouštěče, 
jaké se používají ve škodovkách a podob
ných automobilech (0,6 kW), jsou naprosto 
nevhodné. Občas mohou být k dostání 
spouštěče pro Tatru 613 (údajně mají výkon 
1,1 kW). V Mototechně jsem koupil to, co 
měli nejvhodnějšího: motor s výkonem 1,5 
kW, o němž prodavačka věděla jen to, že je z 
polského traktoru. Vnitřní odpor motoru 
jsem naměřil 8,9 miliohmů, musel jsem tedy

přidat 6,1 miliohmů. I když je tento motor o 
něco větší než Deckerův, nemusel by se 
výsledný výkon příliš lišit.

Jak upravit stávající navijáky?
Většina navijáků používaných v současné 

době má motor o jmenovitém výkonu 2,9 kW. 
Vnitřní odpor jsem naměřil 6 miliohmů, takže 
je nutno přidat devět miliohmů. Materiál, ze 
kterého přídavný rezistor zhotovíte, není 
kritický. V úvahu připadá měď, železo, 
kanthal nebo konstantan. Nejvhodnější je 
přece jen konstantan, protože jeho odpor je 
téměř nezávislý na teplotě. V každém přípa
dě je nutno pamatovat na to, že při zabrz
děném navijáku teče obvodem velký proud. 
Rezistor proto musí být navinut vodičem o 
větším průřezu. Vhodný průřez do značné 
míry závisí na použitém materiálu. Z tepelné 
bilance vyplývá, že by na rezistoru nemělo 
být méně než 0,2 kg materiálu. Mědi, železa 
nebo kanthalu by mělo být raději více. Vinutí 
spouštěče 2,9 kW se dělá z pásku 2 x 8  mm 
(jsou dva paralelně). Použije-li se pro vinutí 
rezistoru jeden měděný pásek 2 x 5  mm, je 
pro 9 miliohmů zapotřebí délka 5,6 m. Hmot- 
nost vinutí bude 0,45 kg a při zabrzděném 
navijáku bude jeho teplota stoupat nejvýše 
asi o 3,8°K/s.

Protože pro řadu modelářů nebude snad
né se dostat k potřebnému měřicímu zaříze
ní, nabízím vážným zájemcům i pořadatelům 
soutěží pomoc při měření (telefon Praha 
353 56 43).

Tomáš Bartovský

Stahovák 
pro motor 
Modela C 0 2

Zejména mladí modeláři mívají při roze
bírání motoru Modela C02 často problémy 
se stáhnutím unašeče vrtule. Šroubovák, 
kleště a kladivo se k tomu zcela jistě nehodí. 
Trápení odstraní malý, jednoduchý stahovák.

Uřízneme kus hliníkového plechu tl. 3 mm 
o rozměrech 9 x 40 mm a opilujeme jej podle 
obrázku. Ve svěráku jej ohneme do U, 
vypilujeme v něm drážky pro unašeč a ve 
středu vyvrtáme otvor, v němž vyřízneme 
závit M5. Do otvoru zašroubujeme šroub M5 
o délce asi 17 mm, nejlépe se šestihrannou 
hlavou.

Při stahování unašeče nejdříve vyšroubu
jeme vrtulový šroub a sejmeme vrtuli. Na
místo vrtulového šroubu zašroubujeme co 
nejdále šroub M2 x 10. Na unašeč nasadíme 
stahovák, přidržíme jej rukou, aby nespadl, 
a zašroubujeme šroub M5, jenž by měl 
dosednout na hlavu šroubu M2. Otáčením 
šroubu M5 pak unašeč vrtule stáhneme, 
sejmeme stahovák a vyšroubujeme šroub 
M2.

M. Dundr, 
LMK Kamenné Žehrovice
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U u s u k a

Letěla husička, letěla zvysoka,
— jak fíků písnička —  spadla do potoku. 
Tahleta „husička" je, pane, jinačí: 
z modelů s vrtuli žádný ji nestačí.
Husička „husičku" dobře si vychoval: 
světový rekord se do Brna stěhoval.

„Přátelé, modeláři! Máte před sebou první výtisk 
našeho nového odborného časopisu ^Leteckého 
modeláře«. Přáli bychom si, aby LM byl Vám dobrým 
pomocníkem a rádcem . .

Těmito slovy začínal úvodní článek Leteckého 
modeláře č. 1/1950. Kdo by řekl, že letos vstupujeme 
do jubilejního, už XXXX. ročníku? Kolik se na těch 
13 080 stránkách objevilo plánků, kolik se vystřídalo 
autorů, asi nikdo nespočítá.

Náš časopis za tu dobu pozměnil tvář i jméno, 
přibral další odbornosti a trochu ztloustl. Tloustnout 
prý znamená stárnout, ale my v redakci doufáme, že 
Modelář je stále mladý. Ostatně na malém průřezu 
z dosavadních třiceti devíti ročníků, který máte před 
sebou, se můžete přesvědčit, že modely se sice 
s dobou mění, ale zůstávají pořád krásné.

Stejně jako první redakční kolektiv v roce 1950 
chceme, aby vám byl Modelář dobrým pomocníkem 
a rádcem i v dalších ročnicích. A pokud v tomto 
sešitu nenajdete to, co byste zrovna potřebovali, 
nezlobte se. Třeba to bude v příštím čísle . . .
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ájem veřejnosti o sportovní létání 
a stavbu letadel podpořila v 60. létech 
Experimental Aircraft Association kon
strukcí lehkých letadel, vhodných pro 

amatérskou stavbu. Jedním z úspěšných 
typů tohoto období byl malý jednomístný 
dvouplošník Biplane. Když po několika 
létech přestala konstrukce trupu vyhovovat 
pro soutěžní akrobacii, navrhl Paul Poberez- 
ny zlepšenou verzi původního dvouplošníku, 
nazvanou Acrosport.

Prototyp s poznávací značkou NIAC vzlétl 
po 352 dnech konstrukčních a stavebních 
prací 11. ledna 1972. Po úspěšném zalétání 
a certifikaci vydala EAA sadu kompletních 
výkresů pro amatérskou stavbu. Do ledna 
1978 si dokumentaci zakoupilo přes 700 
stavitelů, další si ji dodnes objednávají 
u firmy Aero Sport lne.

Úpravami letadla pro mistrovství světa

na svařená z trubek z chrommolybdenové 
oceli, doplněná dřevěnými tvarova
nými podélníky. Horní část trupu za r.ilotním 
prostorem je kryta duralovým plechem. 
Laminátové a duralové díly přední a horní 
části trupu včetně motorového krytu jsou 
odnlmatelné.

Otevřený pilotní prostor, krytý velkým 
větrným štítkem, je dostatečné prostorný pro 
pilota o výšce 195 cm a hmotnosti 115 kg. 
Sedadlo je upraveno pro plochý padák 
zádového typu. Palubní deska je vybavena 
přístroji pro kontrolu letu, navigaci a kontrolu 
motoru pro létání za podmínek VFR. Rozmís
tění přístrojů se u jednotlivých strojů liší 
podle přání jejich majitelů. Ruční řízení je 
pákové, nožní je doplněno pedály hydraulic
kých brzd. Řídicí plochy jsou ovládány 
soustavou táhel a lan.

Ocasní plochy mají kostru svařenou 
z ocelových trubek potaženou plátnem nebo 
Dacronem.

Přistávací zařízení. Hlavní podvozek je 
tlumen gumovými provazci v plátěných kry
tech. U prototypu byl zhotoven z dílů podvoz
ku letadla Piper J-3 Cub. Kola se superba- 
lónovými pneumatikami jsou vybavena hyd
raulickými brzdami typu Cleveland nebo 
Goodyear a parkovací brzdou. Řiditelná 
ostruha, ovládaná se směrovým kormidlem, 
je opatřena malým kolem z tvrzené pryže.

Pohonná jednotka. Prototyp s pevnou 
kovovou dvoulistou vrtulí Sensenich byl 
poháněn motorem Lycoming o výkonu 
132 kW. Amatérští stavitelé však většinou 
volili plochý čtyřválcový boxer Continental 
0-200 o výkonu 73,5 kW. Olejová nádrž 
o objemu 7,51 je umístěna před požární 
stěnou, za přepážkou je palivová nádrž 
o objemu 104 1 (20 US galonů) a nádrž 
o objemu 19 I, která může být používána na 
palivo, nebo při propagačních vystoupeních 
jako zásobník kouřového oleje.

Zbarveni. Prototyp s černou poznávací 
značkou NIAC na bocích trupu byl nastříkán 
stříbrnou barvou, plechové díly jen čirým 
lakem. Ostatní letadla byla zbarvena podle 
rozmaru jejich majitelů, kteří však většinou 
dodrželi stejný tvar a rozmístění barevných 
polí. Nejčastěji byla letadla nastříkána mod
rou, sytě žlutou a krémovou barvou, jež byly 
odděleny nestejně širokými černými linkami.

Technická data a výkony: Délka 5,33 
(5,3) m, výška 1,83 m, rozpětí horního křídla 
5,97 m, rozpětí dolního křídla 5,82 m, hloub
ka křídel 0,91 m, štíhlost 6,6; nosná plocha 
10,73 m2, rozpětí VOP 2,16 m, rozchod kol 
podvozku 1,78 m, průměr vrtule 1,93 m; 
hmotnost prázdného letadla 332 (401) kg, 
nejvyšší vzletová hmotnost 534 (612) kg; 
nejvyšší rychlost v horizontálním letu 
251 km/h, nejvyšší povolená rychlost 
289 km/h, pádová rychlost 80,5 km/h (údaje 
v závorkách platí pro Superacrosport).

Zdeněk Bedřich 
Výkres ing. Jan Kaláb

Acrosport
v letecké akrobacii vznikl typ Superacro
sport, vybavený výkonnějším motorem Lyco
ming 10-360-A2A a stavitelnou dvoulistou 
vrtulí Sensenich 76 EM 8-0-60. Jeho křídlo 
mělo profil NACA 23012, což podstatně 
zlepšilo vlastnosti letadla v letu na zádech. 
Výškové kormidlo bylo vybavené na pravé 
straně pohyblivou vyvažovači ploškou, na 
levé pevnou. Podvozek byl typu Goodyear, 
ostruhové kolečko bylo opatřeno pneumati
kou.

TECHNICKÝ POPIS
EAA Acrosport je jednomotorový jedno

místný akrobatický dvouplošník smíšené kon
strukce s klasickým podvozkem.

Nosné plochy. Základem jejich konstrukce 
jsou dvojice nosníků z kanadské borovice, 
zpevněné diagonálně napnutými ocelovými

lany, a žebra s borovými pásnicemi, stojina
mi, překližkovými výztuhami a nákližky. 
Náběžné části křídel jsou po přední nosník 
kryty duralovým plechem, koncové oblouky 
jsou laminátové. Křidélka celodřevěné kon
strukce na horním i spodním křídle jsou 
částečně staticky i dynamicky vyvážena. 
Křídla jsou potažena plátnem, u novějších 
letounů Dacronem. Horní je k trupu připev
něno baldachýnem z ocelových profilova
ných vzpěr, dolní je montováno na kování na 
příhradoviné trupu. Mezi křídly jsou dvě 
jednoduché kovové profilované vzpěry 
s velkými kryty přechodů a soustava zdvoje
ných ocelových lan.

Profil nosných ploch je M 6, horní nosná 
plocha je bez vzepětí, spodní má vzepětí 2°. 
Úhel náběhu obou křídel je 1°30'.

Trup smíšené konstrukce tvoří příhradovi-
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a 2 pro zpětný chod. Kromě prvního převo
dového stupně a zpětného Chodu jsou 
všechny převodové stupně s jištěnou syn
chronizací. Řazeni je doplněno pneumatic
kým posilovačem.

Přídavná převodovka je dvoustupňová 
s ozubenými koly ve stálém záběru 
a převodovými poměry 1,43/2,4:1. Pneuma
tické řazeni převodovky je možné pouze 
v klidu vozidla. Znásobuje rychlostní stupně 
vozidla na 20 rychlostních stupňů pro jízdu 
vpřed a 4 pro zpětný Chod.

Podvozek je páteřové koncepce s centrální 
nosnou trubkou, která spojuje přední nápra
vu se skříní přídavné převodovky a zadní 
nápravou. Nosnou trubkou je veden rozvod 
hnacího momentu spojovacími hřídeli přes 
mezinápravový čelní diferenciál k diferen
ciálům obou náprav. Všechny diferenciály 
jsou opatřeny elektropneumaticky ovláda
nými uzávěrkami. Na příčnících podvozku je 
upevněn průběžný rám s kabinou, motorem 
se spojkou, převodovkou řízení a nosná 
konstrukce plachty. Provozní a přídavné 
nádrže o celkovém objemu 900 I paliva jsou 
po dvou upevněny z boku na rámu.

Řízení je šnekové, jednopalcové s kapali
novým posilovačem.

Přední náprava je řiditelná s kyvadlovými 
polonápravami odpruženými torzními tyčemi 
se zesílenými teleskopickými tlumiči a torz
ním stabilizátorem. Je trvale poháněna přes

s přístroji pro orientaci a navigaci — tripmas- 
terem Halda a elektrickým kompasem Adis. 
Kromě běžných kontrolních a měřicích pří
strojů je přístrojová deska vybavena palivo- 
měrem přídavných nádrží, ukazateli tlaků 
v sacím potrubí a při dohušřování a ovladači 
přídavných světlometů. Pro bezpečnost po
sádky jsou v kabině a před ložným prosto
rem ochranné rámy z trubek o průměru 
60 X 2,5 mm.

Plošina je redukována na nosnou trubko
vou konstrukci pro krycí plachtu s přístupem 
vpravo a vzadu dveřními otvory. Speciální 
výbava, nezbytná pro podmínky africké sou-

u m i  815 VD IC 28C -4x4
Pro 9. ročník Rallye Paříž—Dakar připravil 

o. p. Tatra Kopřivnice dvouosý automobil 
typové řady Tatra 815, zachovávající typic
kou koncepci, používanou a zdokonalovanou 
již 60 let. Jejími znaky jsou vzduchem 
chlazený motor, rám s centrální nosnou 
trubkou a nezávislé zavěšení všech kol.

Technické údaje
Dvounápravový třímístný valník Tatra 815V 

s desetistupňovou hlavní a dvoustupňovou 
přídavnou převodovkou s trvalým pohonem 
všech kol.

Motor je osmiválcový řady T 5-928 
s mezichladičem, přeplňovaný dvěma tur
bodmychadly, čtyřdobý, vznětový s přímým 
vstřikem paliva. Zdvihový objem 13 000 cm3, 
vrtání 120 mm, zdvih 140 mm, výkon 280 kW 
při 2200 otáčkách za minutu, točivý moment 
1500 Nm při 1400 otáčkách za minutu. Sání 
je z prostoru za kabinou sacím košem přes 
dvojitý papírový filtr s předčističem. Výfuk je 
vyveden bez tlumiče nad korbu vozu.

Spotřeba nafty 40 až 100 litrů na 100 km.
Spojka je jednolamelová, suchá, třecí 

s membránovou pružinou z η. p. TAZ (li
cence Fichtel-Sachs), průměr obložení 
420/220 mm.
Ovládání hydraulické se vzduchovým posilo
vačem, automatické vymezování vůle podle 
opotřebení obložení.

Převodovka typu 10 TS 125 je sestavena 
z pětistupňové základní převodovky a se
stupného dvoustupňového převodu. Předřa
zená synchronizovaná část poloautomaticky 
„půlí" základní pětistupňovou převodovku 
s ozubenými koly se šikmými zuby ve stálém 
záběru na 10 převodových stupňů vpřed

mezinápravový diferenciál a čelní diferenciál. 
Pohon kol z rozvodovky je dvěma hřídeli 
s homokinetickými klouby.

Zadní náprava je kyvadlová s polonápra
vami odpruženými pryžovými vaky, zdvoje
nými teleskopickými tlumiči, torzním stabili
zátorem a je trvale poháněna přes meziná
pravový diferenciál a čelní diferenciál. Stejně 
jako u přední nápravy jsou diferenciály 
opatřeny ovladatelnými uzávěrkami. Obě 
nápravy jsou vybaveny zařízením pro do- 
hušťování pneumatik za jízdy.

Vůz je opatřen jednoduchou montáží 
pneumatik Michelin XS 14.00 — 20, na 
kterých dosahuje nejvyšší rychlosti 
150 km/h. Díky převodovému ústrojí a výko
nu motoru se může také pohybovat minimál
ní rychlostí 2 km/h při otáčkách motoru 
700/min.

Automobil je vybaven čtyřmi na sobě 
nezávislými systémy brzd: 1. Provozní 
— dvouokruhovou, přetlakovou, s nožním 
ovládáním, působící na kola všech náprav. 
2. Nouzovou — působící přes pružinové 
brzdové válce na kola zadní nápravy. 3. 
Parkovací — působící pružinovými brzdo
vými válci na kola zadní nápravy. 4. Odlehčo- 
vací — výfukovou, ovládanou tlačítkovým 
spínačem na řadicí páce.

Kabina řidiče je trambusová, dvoudveřová, 
sklopná, s děleným čelním sklem. Ve střeše 
kabiny je ventilační otvor. Sklápění kabiny je 
hydraulickým válcem s ručním čerpadlem. 
Sedadla ISRI jsou pneumaticky odpružena, 
seřiditelná,s opěrkou hlavy a čtyřbodovými 
bezpečnostními pásy. Před spolujezdci je 
kabina vybavena pomocným panelem

těže, je připevněna na podvozek a trubkovou 
konstrukci. Obsahuje 2 náhradní kola, 
3 náhradní pneumatiky, nádrž se 170 1 vody, 
schránku na nářadí a náhradní díly, schránku 
na osobní věci posádky, vyprošťovací zaříze
ní do písku, chráněné čs. patentem, mobilní 
elektrický svářecí agregát 160 A na benzíno
vý pohon a s výstupem 220 V.

Elektrické příslušenství je na napětí 24 V, 
ukostřen záporný pól. Alternátor 28 V/60 A, 
spouštěč pravotočivý 6,6 kW/24 V, akumu
látor 2 x 1 2  V/180 Ah. Vůz je kromě běžného 
osvětlení vybaven šesti přídavnými dálko
vými a čtyřmi mlhovými světlomety vpředu, 
dvojicemi koncových a brzdových přídav
ných mlhových světlometů vzadu a dvojicí 
signálních světel (červené a modré) na střeše 
kabiny, která slouží ke kontrole vozidel 
z vrtulníku.

Pohotovostní hmotnost bez přídavných 
nádrží 8500 kg, užitečný náklad včetně osob 
2000 kg, zatížení přední nápravy 5000 kg, 
zadní 5500 kg. Vnější stopový průměr zatá
čení 15 m, maximální stoupavost více než 
100 %, brodivost včetně vodní vlny 800 mm.

Zbarvení: Podvozek černý, kabina a plach
ta červená (číslo 8134), přední vyklápěcí 
maska kabiny matné černá, přes boky 
kabiny a plachty jsou klíny v barvě bílé 
a modré. Na výkrese a fotografiích je vůz, 
který se zúčastnil 10. ročníku. Oproti před
cházející verzi se liší zjednodušenou kon
strukcí trubkového ochranného rámu kolem 
kabiny a zvýšenou trubkovou konstrukcí pro 
krycí plachtu.

Zdeněk Schneider
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PLATNÉ PŘEDPISY 
PRO RÁDIOVÉ ŘÍZENÍ 
MODELŮ A HRAČEK

Platná právní úprava zřizování 
a provozování m odelářských stanic 
a stanic k rádiovém u řízení hraček 
vychází ze zákona č. 110/1964 Sb.
0 te lekom unikacích ve znění vyhlášky 
č. 148/1984 Sb. Podrobnější ustanove
ní obsahují Předpis o povolování 
a evidování povelových a te lem etric
kých stanic, uveřejněný ve Věstníku 
federálního m inisterstva spojů (op. č. 
22/1977 VFMS) a Podm ínky pro zřízení 
a provozování povelových a te lem etric
kých stanic (op. <č. 184/1979 VFMS). 
Uvedené předp isy se však netýkají jen 
m odelářských stanic a stanic k řízení 
hraček, ale všech povelových stanic 
a krom ě toho ještě stanic te lem etric
kých, kterým i se zde ovšem nebudeme 
zabývat.

M odelářské stanice, které jsou urče
ny k rádiovém u ovládání m odelů leta
del, lodí, aut apod., nesmějí mít vyšší 
výkon než 1 W, zatímco stanice pro 
rádiové řízení hraček, s nejvyšším 
výkonem do 0,1 W, nesmějí mít větší 
dosah než 100 m. M odelářské stanice
1 stanice pro řízení hraček patří mezi 
tzv. povelové stanice, což jsou všechny 
stanice určené k dálkovém u ovládání 
strojů a zařízení prostřednictvím  rád io
vých vln.

M odelářské stanice lze zřídit a provo
zovat především  na základě povolení, 
které vydává v ČSR Inspektorát rad io
kom unikací Praha, Rumunská 12, 
120 00 Praha 2 (na Slovensku Inspek
torát rad iokom unikací Bratislava, Ja
rošova 1, 832 81 Bratislava). Povolující 
orgán zašle zájem cům  na požádání 
tiskop is žádosti o povolení s po třeb
nými inform acem i.

Povolení však není třeba na m odelář
ské stanice o výkonu do 0,1 W, ind iv i
duálně (am atérsky) zhotovené podle 
zapojení schváleného Správou rad io
kom unikací Praha nebo Správou rad io
kom unikací Bratislava, popřípadě až 
do 1 W, pokud byly sériově vyrobeny 
podle prototypu schváleného nebo 
uznaného příslušnou Správou rad ioko
munikací. Provozovatel ja  však povin- 
nen přih lásit takové stanice k evidenci 
u příslušné krajské pobočky Inspekto
rátu rad iokom unikací (podle místa p ro
vozování stanic, popřípadě podle trva
lého bydliště provozovatele). V Praze 
a v Bratislavě provádějí evidenci povo
lující orgány. Potřebný tiskop is přih láš
ky k evidenci zašle na požádání kte
rýkoli evidující orgán.

Přih lašuje-li se k evidenci sériově 
vyrobené zařízení, je nutno v Dřihlášce 
uvést číslo příslušného rozhodnutí 
Správy rad iokom unikací, kterým je 
výrobce či dovozce povinen zařízení 
trvanlivě označit. Pokud nemá sériově 
vyrobené zařízeni takové číslo, nebylo 
příslušnou Správou rad iokom unikací 
schváleno, a pro to  je nelze přih lásit 
k evidenci, ale je nutno požádat 
o povolení.

Stanice pro rádiové řízení hraček 
nevyžadují v žádném případě povoleni, 
ale m ajitel (uživatel) je  povinen přih lásit 
je  k evidenci u příslušného evidujícího 
orgánu. Jde o tytéž evidující orgány 
a o stejné přih lášky k evidenci jako 
u m odelářských stanic. Stanice pro 
řízení hraček mají sice nepatrný výkon, 
ale m ohly by rušit zejména televizní 
příjem. Proto je nu tná.je jich evidence.

Evidující orgán může však vydat 
výrobní nebo dovozní organizaci tzv. 
Hrom adné potvrzení o evidenci u rč i
tého typu stanice pro rádiové řízení 
hraček, je jíž technické param etry byly 
předem  ověřeny na větším počtu vzor
ků. V takovém  případě je výrobce nebo 
dovozce povinen každé takové zařízení 
trvanlivě označit číslem nebo značkou 
hrom adného potvrzení a inform ovat 
uživatele, že takto označené zařízení se 
již k evidenci jednotlivé  nehlásí.

K žádosti o povolení am atérsky zho
tovené m odelářské stanice je nutno 
přiložit je jí technický popis a zapojení. 
Krom ě toho je  nutno — z důvodu 
prevence proti rušení — před udělením 
povolení před lož it každou takovou sta
nici k ověření technických param etrů. 
Měření provádí specializovaná zkušeb
na povolujícího orgánu, jem už je 
možno zařízení předat osobně nebo 
zaslat poštou. Předávané zařízení musí 
být v provozuschopném  stavu, s an
ténou a vyjm utým  napájecím  zdrojem  
přiloženým  k zařízení. Protože se m ěře
ní provádí v terénu, a je tudíž do jisté 
míry závislé na počasí a jiných oko l
nostech, je nutno počítat s tím, že 
zařízení lze m ajite li vrá tit asi za dva až 
čtyři týdny. M ajitel je vždy písemně 
vyrozuměn, kdy si může zařízení vy
zvednout osobné nebo prostřednictvím  
pověřené osoby. Z technických důvodů 
se zařízení poštou zpět neposílá. Za 
ověření technických param etrů zaplatí 
žadatel paušální náhradu výloh 100 Kčs 
(poštovní poukázku obdrží současně 
s  výzvou k převzetí stanice po skončení 
měření). Podle výsledků dosavadních 
měření je většina individuálně zhotove
ných stanic nevyhovujících. Pokud do 
jde po nezbytné úpravě zařízení 
k novému m ěřeni, musí žadatel zaplatit 
poplatek znovu. Z těchto i jiných důvo
dů (zejména nedostatek potřebných 
součástek) indiv iduální stavbu m ode
lářských stanic nedoporučujem e.

Za povolení m odelářské stanice, kte
ré se vydává na tři roky, se krom ě toho 
platí jednorázově poplatek 30 Kčs za 
celou dobu platnosti povolení. Platnost 
povolení se po uplynutí tří let nepro
dlužuje, ale nezmění-li se údaje 
v povolení uvedené, může majitel po
žádat o obnovení platnosti na další 
období. V tom to případě nepodává 
žádost o nové povolení, ale zašle 
povolujícím u orgánu dosavadní povo
lení k obnovení platnosti. P řipojí jen 
stvrzenku o zaplacení poplatku 30 Kčs 
na další tři roky.

Za potvrzení o evidenci m odelář
ských stanic a stanic pro řízení hraček 
se žádný poplatek neplatí. Potvrzení 
platí rovněž tři roky a po uplynutí této 
doby je m ajite l (provozovatel) zařízení 
povinen přih lás it je  k evidenci znovu. 
Bylo-li však výrobci nebo dovozci sta
nic pro rádiové řízení hraček vydáno 
Hrom adné potvrzení o evidenci u rč i
tého zařízení, lze toto zařízení, opatřené 
číslem nebo značkou hrom adného po
tvrzení, používat bez časového omeze
ní.

Nejen neoprávněné zřízení a provo
zování, ale i pouhé přechovávání vysíla
cích rádiových stanic, včetně stanic 
m odelářských a stanic pro řízení hra
ček, je  trestné, a to i když jde  o stanice 
poškozené, neúplné a provozu ne

schopné. Pokud není na stanici vydáno 
platné povolení ke zřízení a provozo
vání (které opravňuje i k je jím u přecho
vávání), musí si přechovávatel opatřit 
alespoň Povolení k přechovávání tako
vé stanice. Vydává je stejný povolující 
orgán jako povolení ke zřízení a provo
zování. Stanice, které lze zřídit a provo
zovat na základě potvrzení o evidenci, 
lze na základě tohoto potvrzení i pře
chovávat. S tanice s Hrom adným  potvr
zením o evidenci, opatřené číslem nebo 
značkou tohoto potvrzení, nepotřebují 
ani k přechovávání žádný další doklad.

Povolení na m odelářskou stanici 
i potvrzení o evidenci m odelářské sta
nice, případně stanice pro řízení hra
ček, lze vydat jen občanům  starším 15 
let. Ti za uvedené zařízení odpovídají, 
ale mohou je  svěřit k užívání i osobám 
mladším, které ve vlastním zájm u podle 
potřeby poučí. Je-li m ajitelem  povolení 
nebo potvrzení organizace, zastupuje ji 
odpovědná osoba uvedená v povolení 
nebo v potvrzení.

Provozovatel nesmí provádět na po
voleném vysílacím zařízení žádné 
změny bez předchozího souhlasu povo
lujícího orgánu. Při změně údajů uve
dených v potvrzení o evidenci musí 
provozovatel vrátit evidujícím u orgánu 
dosavadní potvrzení a současně podat 
novou přih lášku k evidenci.

Pro bezpečný provoz m odelářských 
stanic mají m im ořádný vyznám vhodné 
km itočty. Nejvíce těchto stanic pracuje 
v pásmu 27 MHz (27,120 MHz ± 0,6% ), 
které je sice nejširší, ale současně 
využívané též občanským i rad iostan i
cemi, které mohou být pro m odelářský 
provoz velm i nebezpečné. Toto pásmo 
je  rozdělené na 32 kanálů s roztečí 10 
kHz, z nichž 20 kanálů je  určeno pro 
občanské rad iostanice a pouze 12 pro 
řízení m odelů a hraček (kanály číslo 2, 
4, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27 a 30).

Z uvedeného je patrno, že přesné 
dodržování vyhrazených km itočtů m o
delářským i a občanským i stanicem i je 
zejm éna pro m odelářské stanice exis
tenční nutností. S tanice pro řízení m o
delů a hraček m ohou ovšem využívat 
ještě km itočty v dalších pásmech, kde 
jim  nebezpečí od občanských rad iosta
nic nehrozí: 13,560 MHz ± 0,05 % 
(13,553 MHz až 13,567 MHz) a 40,680 
MHz + 0,05 % (40,66 MHz až 40,70 
MHz). Dr. Josef Petránek

Jana Bočková 
Inspektorát radiokomunikací Praha

Rozděleni pásem, v nichž se 
u nás nejčastěji provozují stani
ce pro ovládání modelů. Kmito
čty pro stanice k ovládáni mode
lů a hraček jsou vytištěny tučně.

1. 26,965 MHz 20. 27,155
2. 26,975 21. 27,165
3. 26,985 22. 27,175
4. 26,995 23. 27,185
5. 27,005 24. 27,195
6. 27,015 25. 27,205
7. 27,025 26. 27,215
8. 27,035 27. 27,225
9. 27,045 28. 27,235

10. 27,055 29. 27,245
11. 27,065 30. 27,255
12. 27,075 31. 27,265
13. 27,085 ' 32. 27,275
14. 27,095
15. 27,105 50. 40,665
16. 27,115 51. 40,675
17. 27,125 52. 40,685
18. 27,135 53. 40,695
19. 27,145
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Raketomodelářské 
soutěže a jejich

regulérnost
Zveřejnění změn stavebních pravidel 

v Modeláři 7/1988 vyvolalo mezi modeláři 
živou diskusi, týkající se většinou odůvod- 
něnosti změn a jejich očekávaného účinku.

Účelem soutěžních pravidel je usměrňovat 
sportovní činnost s ohledem na probíhající 
technický pokrok. Aby mohla pravidla tuto 
funkci plnit a nezaostávala přitom za sku
tečným stavem techniky, vyžadují si pravidel
né inovace — to platí nejen v naší odbornosti.

Na otázku přínosu změn jsme se pokusili 
odpovědět technickou argumentací, tj. vy
hodnocením testovacích letů i výsledků ve
řejné soutěže Ra-C-32 pro modely 
o průměru 30 mm, kterou podle nových 
pravidel uspořádal RMK Letovice v říjnu 
1988. Létala se kategorie S6A, během sou
těže byly modely měřeny a váženy. U deseti 
soutěžících, kteří létali s motory MM A2,5, se 
startovní hmotnost modelů pohybovala mezi 
25 až 45 g. Modely byly stavěny výhradně 
,,papírovou technologií", šíře použitých 
streamerů byla od 100 mm do 145 mm. 
Dosahovaný dostup se blížil 100 m, letové 
časy bez vlivu termiky se pohybovaly kolem 
60 s. Značně vysoký byl však počet neú
spěšných letů (33 %!), zaviněných selháním 
návratového zařízení, když si někteří soutě
žící neuvědomili, že plyny z výmetné slože 
expandují do mnohem většího prostoru nežli 
u modelů o průměru 18 mm.

Porovnávací model, postavený na úrovni 
dosahované žactvem, dosahoval s motorem 
RM 2,5 při startovní hmotnosti 52 g se 
streamerem šíře 130 mm časů sotva třetino
vých — kolem 20 s. Na aktivním úseku dráhy 
se jevil jako ..podmotorovaný", přestože 
maximální přípustné startovní hmotnosti 
100g podle pravidel FAI nebylo zdaleka 
dosaženo. Tento poznatek signalizuje, že by 
bylo vhodné v návaznosti na změněné roz
měry modelů změnit i maximální přípustnou 
startovní hmotnost, aby dosažená výška letu 
stačila pro bezpečnou funkci návratového 
zařízení.

Obr. 1: Grafické znázornění výsledků sou
těže v kategorii S6A s modely o průměru 
30 mm. Rozdíly — až 48 s — mezi úspěšnými 
lety jednotlivých soutěžících jsou způsobeny 
zejména termickými vlivy. Naproti tomu 
u soutěžících 6, 7 a 11 je rozptyl výkonů 
minimální, což svědčí o torní že lety probíha
ly v „ovzduší" pravdy. Čerchovaná čára 
označuje nejméně úspěšné starty soutě
žících hodnocené většinou nulou.

Rovněž se opět prakticky potvrdilo, že 
přestože oba uvedené typy motorů jsou 
shodné výkonové třídy 0 až 2,5 Ns, jejich 
rozdílné hmotnosti i tahové charakteristiky 
výrazně ovlivňují úroveň soutěžních výkonů. 
Již samotný rozdíl 7 g v hmotnostech obou 
motorů znevýhodňuje soutěžící s motory RM 
2,5 zvláště v časových soutěžích. Za takových 
podmínek soutěž pozbývá regulérnosti, ne
boť část soutěžících je — v rámci pravidel
— zvýhodněna nikoliv zásluhou svých zna
lostí a dovedností, ale vlivem lepšího mate
riálního zabezpečení. Tuto skutečnost si už 
v uplynulém roce uvědomovali někteří pořa
datelé, kteří do propozic soutěží uváděli 
doložku o použití jednotného typu motoru.

Vraťme se však k citovaným změnám 
pravidel. V oblasti výškových soutěží katego
rií S1 a S2 byl kladný vliv změn jednoznačně 
potvrzen. Zlepšila se viditelnost modelů na 
aktivním úseku dráhy, usnadněno je zaměře
ní modelu a nižší dosahovaná výška letu 
umožňuje lepší sledování a návrat modelů.

Nelze však potvrdit, že jsou dořešeny 
soutěžní podmínky pro časové soutěže kate
gorií S3 a S6. Zde jako by raketová podkomi- 
se CIAM FAI opět zapomněla, že modely se 
za letu nacházejí v pohybujícím se prostředí 
a že soutěžní výsledky výrazně ovlivňují např. 
vlivy termické konvekce. U časových katego
rií raket zřejmě nelze očekávat, že změna 
pravidel přinese výrazné omezení výkonnos
ti, neboť zvětšené rozměry raket umožňují 
vestavět i rozměrnější (a pravidly neomeze
né) návratové zařízení. Společenská i spor
tovní hodnota výkonu však je úměrná 
náročnosti podmínek, za nichž byl výkon 
ustaven. Proto i zde by měly být stanoveny 
technicky odůvodněné maximální přípustné 
rozměry návratových zařízení. Vždyť účelem 
soutěžního létání není dosahovat hodinových 
časů!

Rovněž v žákovských soutěžích STTP byly 
konány pokusy zvýšit jejich regulérnost. Na 
krajské soutěži 1988 v Brně byli soutěžící 
např. podrobeni písemnému testu z teorie, 
jenž však nebudil zrovna nadšení pro svou 
podobnost se školními prověrkami. Domní
vám se, že omezit předpokládanou pomoc 
dospělých při stavbě modelů a zvýšit tak 
regulérnost soutěže by bylo možno i jiným 
způsobem, např. dodatkem pravidel, jenž by 
připouštěl pouze činnosti přiměřené pionýr
skému věku, tj.:
■ povolit pouze papírové trupy, nikoliv lami
nát, jehož samostatné zpracovávání není pro 
žáka bezpečné (tužidlo je žíravina)
■ potvrdit oficiálně použiti kupované hlavice
— dosud se toto řešení všelijak obcházelo. 
Pro žáka není bezpečné pracovat samostat
né na obráběcím stroji
■ při soutěži dbát, aby soutěžící připravovali 
své modely k letu samostatně, bez cizí 
fyzické pomoci. Zvládnou-li to, je předpo
klad, že dokázali sami svůj model i postavit
■ použití jednotného typu motoru pro všech
ny účastníky považuji za samozřejmý poža
davek.

Kapitolu lze uzavřít konstatováním, že míra 
žákem vyžadované pomoci od dospělých je 
přímo úměrná náročnosti soutěžních pod
mínek.

Jak vyplynulo z úvodu tohoto příspěvku, 
neni právě vhodná kombinace modelů

Obr. 2: Základní technické podmínky sledo
vaných modelů: typ použitých motorů, star
tovní hmotnosti modelů a rozměry streame
rů. Pořadí soutěžících je stejné jako na 
obr. 1

0 průměru 30 mm a motorů RM 2,5 — ať už 
z hlediska dosahovaných neatraktivních leto
vých časů, či z hlediska bezpečnosti.

Při testovacích letech v kategorii S3 bylo 
s modelem o průměru 30 mm s motorem RM 
2,5 a padákem o průměru 70 cm sice 
dosahováno časů v rozpětí 52 až 58 s bez 
vlivu termiky, avšak při selhání funkce návra
tového zařízení je doba pádu modelu — a tím
1 čas k úniku z ohroženého prostoru 
— podstatně kratší.

Jelikož výrobní kapacita odborné skupiny 
RMK Dubnica nad Váhom nestačí pokrýt 
značnou poptávku po motorech MM A2,5, 
dovolím si apelovat na pořadatele soutěží, 
aby i v nastávající sezóně a změněných 
podmínkách se snažili dodržet nejvyšší regu
lérnost soutěží. Vždyť zvítězit s motorem Mini 
nad soutěžícími s motory RM, kterým se 
nepodařilo sehnat motory výkonnější — na to 
nemůže být hrdý snad žádný čestný sporto
vec.

A ještě poznámka na konec: jak znám 
situaci v žákovských kroužcích, sdílím obavu 
některých raketýrů, že překotné zavedení 
změn pravidel FAI do této oblasti bez 
přípravy a bez materiálního zajištění stávající 
situaci v členské základně spíše zhorší, než 
aby jí prospělo.

Alois Rosenberg

PUROCELa
BUTACEL

jsou lepidla, prodávaná ve stejných tubách 
jako Kanagom. Každé stojí 4 Kčs.

Purocel je speciální roztokové lepidlo pro 
lepení tvrdého a změkčeného PVC, novodu
ru, molitanu a pryže. Výborné lepí překryty 
kabin Modela a veškeré acetátové a jiné fólie 
jak navzájem, tak na překližku.

Butacel je akrylátové rozpouštědlové lepi
dlo na lepení kůže, plsti, korku a k lepení 
těchto materiálů na kovy, sklo, plexisklo 
a polystyren.

Obě lepidla mohou v přijatelné míře a za 
přiměřený peníz nahradit drahá zahraniční 
lepidla.

Stanislav Král
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SPORTOVNÍ
KALENDÁŘ

FAI 
PRO 
ROK 
1989

Mistrovství světa
22. až 29. 5. F1A, F1B, F1C

Embalse Rio Tercero, Argentina 
11. až 20. 8. F3B

Melun-Villaroche, Francie 
27. 8. až 4. 9. F3A, F3C, F3D USA 
3. až 11. 9. kosmické modely

-» v*·

5. 8.

5. 8.

11. až 13. 8.

12. a 13. 8.

18. až 20. 8.

19. 8.

25. a 26. 8. 
25. a 26. 8.

25. až 27. 8.
25. až 27. 8.

2. a 3. 9.

2. a 3. 9.
3 Q
9. a 10. 9.
9. a 10. 9.

10. 9.

F1E (SP)
Karneralm, Rakousko 

F1A, F1B, F1C (SP)
Livno, SFRJ

F3A
Kraiwiesen, Rakousko 

U-modely. makety
Genk, Belgie 

F1A, F1B, F1C (SP)
Noizé, Francie 

F1A, F1B, F1C
Mostar, SFRJ 

F1D Flémalle, Belgie 
F1A, F1B, F1C (SP)

Beer-Sheba, Izrael 
F2A, F2C Gyula, MLR
F1A, F1B, F1C (SP)

Sezimovo Ústí, ČSSR 
F1A, F1B, F1C (SP)

Zuelpich, NSR 
F3E (EP) Amay, Belgie 
F3B San Marino 
F3E (EP) Piacenza, Itálie 
F2B Breitenbach, Švýcar
sko
F3B San Marino

15. až 17. 9.

21. až 24. 9.
22. až 24. 9.
23. a 24. 9.

7. 10.

14. a 15. 10 

4. a 5. 11.

F1A. F1B, F1C (SP)
Dömsöd, MLR 

F1E (SP) NowyTarg, PLR 
F2B Salgotarjan, MLR 
F2A, F2B, F2C 
Magalluf-Calvia, Španělsko 
F1A, F1B, F1C

Zagreb Lucko, SFRJ 
F1A, F1B, F1C, F1G, F1H, 

F1J (SP) Sacramento, USA 
F1A, F1B, F1C (SP) 

Kirchenthurnen-Moos, Švýcarsko 
18. a 19. 11. F1A, F1B, F1C Taft, USA 

•29. až 31. 12. F1A, F1B, F1C (SP)
Christchurch, Nový Zéland

Mezinárodní soutěže s omezenou účasti
20. až 25. 4. S3A, S4B, S5C, S7, S8E

Sofia, BLR 
F3B Gron, Francie
obří modely

Perigueux, Francie
SP — Světový pohár 
EP — Evropský pohár 
DP — Dunajský pohár

10. a 11. 6. 
23. až 30. 6.

Suceava, RSR
19. až 24. 9. F1E Nowy Targ, PLR 

M istrovství Evropy
23. až 30. 7. F4C Périgueux, Francie 
26. až 31. 7. F2A, F2B, F2C F2D

Aston/Makerfield, Velká Británie

O tevřené m ezinárodn i soutěže
18. a 19. 2. F1A, F1B, F1C (SP)

Taft, USA
18. a 19. 3. F1A, F1B, F1C (SP)

Mjosa, Norsko
1. a 2. 4. F3E (EP)

PŘEHLED
ČESKOSLOVENSKÝCH REKORDŮ 
V LETECKÉM MODELÁŘSTVÍ 
PLATNÝCH K 31. 12. 1988

2. 4. F1E (SP)
Wikartswil, švýcarsko

číslo Disciplína Výkon Dosaženo Jméno Místo

15. a 16. 4. F3E Varese, Itálie
22. až 25. 4. F3A Mangalore, Austrálie
30. 4. F1A, F1B, F1C Třída F1A — volný let, větroně

Cambrai, Francie 17 Trvání letu 2 h 12 min 1 .5 .1950  K. Streit Prostějov
2. až 7. 5 S3A, S4B, S6A, S7, S8E 18 Vzdálenost 310,330 km 31.3 .1962  Z. Tauš Plzeň-Holešov

Stanke Dimitrov, BLR v přímé linii
4. až 7. 5. F3E (EP) 19 Výška 1452 m 18. 6. 1960 M. Navrátil Prostějov

Pfaffikon, Švýcarsko
5. až 7. 5. F2A, F2B, F2C Třída F1B — volný let, modely s gumovým pohonem

Breitenbach, švýcarsko 1 Trvání letu 1 h 14 min 23. 7. 1967 A. Sild Vyškov
6. a 7. 5. F3B ' Herten, NŠR 2 Vzdálenost 40,050 km 8. 6. 1980 Ing. O. Pavlíček Slatina-Kunštát
13. a 14. 5. F3E (EP) v přímé linii

Freistadt, Rakousko 3 Výška 790 m 6. 5. 1972 MUDr. O. GregorHolíč
13. až 15. 5. F3A 4 Rychlost 78,260 km /h 27. 10. 1963 V. Šípek Žamberk

Koblach/Vorarlberg, Rakousko
13. až 15. 5. F1E (SP) Wasserkuppe, Třída F1B — volny let, modely hydroplánu s gumovým pohonem

NSR 40 Trvání letu 17 min 26 s 20. 4. 1968 Ing. V. Popelář Kyje u Prahy
27. a 28. 5. F3A 41 Vzdálenost 548 m 12. 7. 1970 R. Čížek Kamenné Žehrovice

Waidhofen/Thaya, Rakousko v přímé linii
10. a 11. 6. F3D Mělník, ČSSR 42 Výška 42,7 m 6. 9. 1978 S. Hladík Brno
10. a 11. 6. F1D Orléans, Francie 43 Rychlost 33,265 km/h 1.10.1978 S. Hladík Brno
16. až 18. 6. F3C Nice-Levens, Francie
16. až 18. 6. F2A, F2B, F2C, F2D Třída F1C — volný let, modely s pístovým motorem

Pecs, MLR 5 Trvání letu 1 h 3 s 18. 6. 1950 L. Galeta Prostějov
16. až 18. 6. F3B Lesce Bled, SFRJ 6 Vzdálenost 86,800 km 28. 5. 1978 PhDr. M. Sulc Tábor-Bližné
17. a 18. 6. F3E (EP) Freystadt, NSR v přímé linii
23. až 25. 6. F3A, F3D (DP) 7 Výška 1996 m 18. 6. 1950 L. Galeta Prostějov

Pecs-Pogany, MLR 8 Rychlost neustaven
24. a 25. 6. F1A, F1B, F1C, F1H (SPI

Terlet, Nizozemí Třída F1C — volný let, modely hydroplánu s pístovým motorem
30. 6. až 2. 7. S3A, S4B, S6A, S8E 44 Trvání letu 16 min 56 s 1 .8 .1952  O. Saffek Zbraslavice

Rodgen, NSR 45 Vzdálenost 15,700 km 4. 10. 1973 PhDr. M. Sulc Lučenec-Verký Křtíš
1. a 2. 7. F3C Kraiwiesen, Rakousko v přímé linii
1. a 2. 7. F3A Genk, Belgie 46 Výška 1960 m 4. 10. 1973 PhDr. M. Sulc Lučenec
1. a 2. 7. F1D Tours, Francie 47 Rychlost neustaven
1. a 2. 7. F3A, F3E akro

Region Zurich, švýcarsko Třída F1D — halově modely s gumovým pohonem — trváni letu
1. až 3. 7. F3H 32A Výška stropu 21 min 6 s 13. 9. 1969 J. Kalina Suchdol

Cookstown, Kanada do 8 m
7. až 9. 7. F3A (DP) 32B Výška stropu 30 min 7 s 26. 8. 1970 J. Kalina Praha

Bratislava, ČSSR 8 až 15 m
7. až 9. 7. F3H Taft, USA 32C Výška stropu 33 min 29 s 3. 8. 1969 E. Chlubný Debrecen
8. a 9. 7. F3A 15 až 30 m

Weilheim/Wielenbach, NSR 32D Výška stropu 40 min 11 s 20. 9. 1975 J. Kalina Cardington
8. a 9. 7. F2B, F4B nad 30 m

FGU Náfels, Švýcarsko
15. a 16. 7. F1D Brno, ČSSR Třída F1F — volný let, vrtulníky s gumovým pohonem
15. a 16. 7. F1A, F1B, F1C (SP) 9 Trvání letu 5 min 18,6 s 29. 8. 1948 J. Stypa Kralupy nad Vltavou

Revinge, švédsko 10 Vzdálenost 498,7 m 13. 10. 1963 B. Husák Vyškov
1. 8. F1E Karneralm, Rakousko v přímé linii
3. 8. F1E Karneralm, Rakousko
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11 Výška 118,1 m 19. 6. 1978 S. Hladík Brno
12 Rychlost neustaven

Třída F1F — volný let, vrtulníky 3  pístovým motorem
13 Trvání letu 25 min 16 s 9. 10. 1966 J. Komůrka Rousinov
14 Vzdálenost 

v přímé linii
7,800 km 11. 10. 1965 J. Komůrka Rousínov

15 Výška 523 m 24. 8. 1964 J. Komůrka Rousinov
16 Rychlost neustaven

Třída F2A — upoutaný let, modely s pístovým motorem, rychlost
27 Motor do 1 cmJ neustaven
27A Motor

1 až 2,5 cm3
283,464 km /h 8. 5. 1988 M. Obrovský Hradec Králové

28 Motor
2,5 až 5 cm3

244,226 km/h 15. 9. 1957 B. Studený Třebíč

29 Motor
5 až 10 cm3

258,247 km/h 2. 10. 1965 Ing. S. Burda Jihlava

Třída F2A — upoutaný let, modely s reaktivním pohonem
30 Rychlost 253,840 km/h 15. 9. 1963 O. Maňásek Třebíč

Třída F2C — upoutaný let, týmový závod modelů s pístovým motorem
57 Závod na 

100 okruhů
neustaven

58 Závod na 
200 okruhů

neustaven

Třída F3A — rádiem řízený let, modely s pístovým motorem
20 Trvání letu 10 h 8 min 16 s 15. 7. 1979 J. Šafařík Ústí nad Labem
21 Vzdálenost 

v přímé linii
122,700 km 26. 7. 1982 J. Němeček Praha-Měřín

22 Výška 2720 m 7. 9. 1980 J. Fikejz Jaroměř
23 Rychlost 276,923 km/h 13. 7. 1977 Ing. J. Rumreich Brno
31 Vzdálenost na 

uzavřené trati
283 km Ing. A. Pelikán

53 Rychlost na 
uzavřené trati

144,978 km/h 31. 5. 1981 Ing. J. Havel Hořln u Mělníka

Třída F3A — rádiem řízený let, hydroplány s pístovým motorem
48 Trvání letu 2 h 52 min 15. 10. 1977 V. Šulc Praha
49 Vzdálenost 

v přímé linii
52,320 km 28. 9. 1980 J. Němeček Kunratice-Želivka

50 Výška 980 m 16. 5. 1982 J. Fikejz Hradec Králové
51 Rychlost 123,076 km/h 1.9.1971 P. Horan Hluboká nad Vltavou
52 Vzdálenost na 

uzavřené trati
172,5 km 15. 10. 1977 V. Šulc Praha

54 Rychlost na 
uzavřené trati

neustaven

Třída F3B — rádiem řízený let, větroně
24 Trvání letu 15 h 2 min 25 s 6. 7. 1968 V. Stefan Harrachovy Kameny
25 Vzdálenost 

v přímé linii
9,004 km 5. 6. 1974 B. Krpelán Banská Bystrica

26 Výška 1580 m 3. 7. 1985 J. Fikejz Křižanov
33 Rychlost 92,307 km /h 1. 4. 1979 Ing. T. Bartovský Kováry
34 Vzdálenost na 

uzavřené trati
624,5 km 26. 7. 1978 E. Svoboda Raná u Loun

55 Rychlost na 
uzavřené trati

97,46 km /h 11. 10. 1981 V. Chalupníček Hořín u Mělníka

Třída F3C — rádiem řízený let, vrtulníky s pistovým motorem
35 Trvání letu 54 min 31 s 30. 10. 1977 V. Vlk České Budějovice
36 Vzdálenost 

v přímé linii
3,290 km 20. 11. 1977 V. Vlk České Budějovice

37 Výška neustaven
38 Rychlost 68,571 km/h 12. 11. 1978 A. Nepeřený Strakonice
39 Vzdálenost na 

uzavřené trati
20 km 14. 11. 1978 V. Malý Strakonice

56 Rychlost na 
uzavřené trati

neustaven

Třída F3E-S — rádiem řízený let, modely s elektromotorem (sekundární články)
59 Trvání letu 8 min 33 s 16. 6. 1985 L. Píše Vyškov
60 Vzdálenost 

v přímé linii
neustaven

61 Výška neustaven
62 Rychlost 36 km/h 16. 6. 1985 L. Píše Vyškov
63 Vzdálenost na 

uzavřené trati
neustaven

64 Rychlost na 
uzavřené trati

30,3 km /h 16. 6. 1985 L. Píše Vyškov

Třída F3E-P — rádiem řízený let, modely s elektromotorem (primární články)
rekordy neustaveny

Třída F3E-SOÍ — rádiem řízený let, modely s elektromotorem (sluneční články)
rekordy neustaveny

Třída F3E-comb — rádiem řízený let, modely s elektromotorem (jakýkoliv zdroj proudu bez spojeni 
se zemi nebo jiným létajícím objektem)
rekordy neustaveny Sestavil D. Štépánek

■ Loňská GP Barum v Gottwaldově 
β  měla několik ,,P". Jedním z nich byly 

ceny pro finalisty — spací pytle, 
sportovní tašky, nafukovací lehátka,

' ,, sportovní náčiní i diplomy a pamětní 
plakety (ty byly i pro semifinalisty), 

které zhotovili pořadatelé. Prostě jezdilo se 
,,o něco", což už pomalu z našich soutěží 
m iz l. . ,
■ Pro pohon přední nápravy jsou vhodné 
ozubené řemeny Izoran, které se prodávají 
v Polské lidové republice.
■ Nový podvozek holandské firmy Berton 
Spirit je nástupcem dosud nejúspěšnějšího 
„quattra" Serpent 4 WD. Nezávisle zavěšená 
kola na lichoběžníkových ramenech jsou 
odpružena vinutými pružinami na tlumicích 
jednotkách. ,,Podlahy" šasi jsou z desek 
s uhlíkovými vlákny, přední ramena máji 
speciální výklopná ložiska. Všechny plastové 
díly jsou z modifikovaného polypropylénu 
o vysoké pevnosti, umožňující maximální 
vylehčení. Hmotnost kompletního podvozku 
včetně dvoustupňové převodovky je 2,4 kg.
■ Pro barvení lexanových karosérií lze pou
žít latexové barvy, které dobře přilnou 
k povrchu a odolávají účinkům paliva. Po
stup je následující: Nezbarvenou karosérii 
položíme na podvozek a fixem přesně vyzna
číme otvory pro držáky karosérie, kola, 
výfuk, motor, ochranný oblouk, nádrž 
a anténu. Nahrubo vystříháme otvory nůžka
mi a začistíme brusnými kotouči vhodných 
průměrů, upnutými ve stojanové vrtačce. 
Celou karosérii zevnitř obrousíme pod vodou 
brusným papírem zrnitosti 320 až 400 
a potom odmastíme ve vlažné vodě se 
saponátem. Karosérii potom zevnitř natřeme 
neředěnou latexovou barvou v co nejtenčí 
možné vrstvě — asi 2x až 3x podle odstínu, 
abychom dosáhli stejnosměrného krytí. 
Případné pruhy atp. je nutné předem za
maskovat lepicí páskou. Čísla, obtisky 
á drobné doplňky lepíme na odmaštěný po
vrch karosérie.
■ Lexanovou karosérii lze opravit pouze 
kyanoakrylátovým lepidlem nebo svařit tme
lem, nataveným velkou páječkou. Lexano- 
vým karosériím škodí ultrafialové záření, 
které má vliv na rozpad stabilizovaného 
polykarbonátu. Proto je nenechávejte zby
tečně na slunci!
■ Palivo s nitrometanem je vhodné míchat 
před závody a jenom v množství, které 
spotřebujete. Motor provozovaný na nitrova- 
né palivo doporučuji vždy po závodech (nebo 
tréninku) vypláchnout čistým palivem.
■ V jednom z loňských čísel časopisu RC- 
Car Racing Magazín byla otištěna reportáž
0 nové kategorii RC automodelů v měřítku 
1:4, která vznikla v USA. Obří RC automobily 
jezdí v několika kategoriích: sportovní vozy

• na dráze, cestovní vozy na dráze, modely Off 
Road v terénu, dragstery (délka 2,1 m, 
průměr kol 230 mm, max. rychlost 
160 km/h). V Evropě se začíná prosazovat 
kategorie modelů označených RAM v měřít
ku 1:4 „Grand National": délka modelu 
1340 mm, šířka 492 mm, výška 335 mm. 
Konstrukce podvozku s pohonem zadních 
kol připomíná použitím lehkých slitin sku
tečné „monokoky" závodních vozů. Motory 
jsou dvoudobé jednoválce s tranzistorovým 
zapalováním o zdvihovém objemu 22,5 cm3, 
palivo se míchá v poměru 25:1. Nádrž na
1 litr paliva údajně vydrží na jednu hodinu 
jízdy. Modely mají dvoustupňové převodov
ky, kotoučové brzdy na zadní nápravě a obutí 
z mikroporézní pryže.

Ing. Aleš JIRÁSEK

--------V
K olem  

m alých kol
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Skončil sa rok 1988 a s ním opäf 
jedna sezóna činnosti železničných 
modelárov, sezóna, ktorú možno pri 
narastajúcich materiálových prob- 
lémoch označit za celkovo úspešnú. 

Isté oživenie modelárskej činnosti priniesla 
už skutočnosť, že po 14 rokoch sa Európska 
súťaž v železničnom modelárstve opäf kona- 
ta v PLR. Tou najvačšou udalosfou, ktorá 
poznačí aj budúce dianie v železničnom 
modelárstve, a nie len v socialistických 
krajinách, však bola prvá oficiálna účast 
sovietskych modelárov a ich výsledky.

Najbližšie medzinárodné ”fórum, ktoré 
ukáže, akým smerom sa budu európske 
železničnomodelárske súfaže uberaf, bude 
pri příležitosti 150. výročia parnej železničnej 
premávky na území Československa v Brně. 
Jeho úspěšný priebeh však nie je výlučné len 
v silách organizátorov. Musia pomócf pre- 
dovšetkým súfažiaci. Naďalej totiž pretrváva- 
jú drobné nedotiahnutosti inak špičkových 
modelov, ktoré potom stoja lepšie, často 
medailové umiestnenie. O nevhodnom bale
ní modelov sa toho už popísalo tofko, ako 
vari o nijakom inom probléme.

Rovnako sa nemožno uspokojit s úpl- 
nosfou prihlášok a ich potvrdzovaním. Uvá- 
dzanie dóležitých detailov o stavbě modelu 
a jeho osobitostiach považujú mnohí mode
láři za zbytočnú záfaž, přitom sa nezriedka 
stane, že zahraničný model dostane lepšie 
ohodnotenie len preto, že autor upozornil na 
to, čo pri posudzovaní nemusí byt na prvý 
pohfad zřejmé. Ale tu už bývajú medzery aj 
v organizačnej činnosti. Neraz až vtedy, keď 
si rozhodcovia všimnú nějakého detailu 
a pýtajú sa, či o ňom autor niečo neuvádza, 
usporiadatel' začíná hl'adaf komentár mode- 
lára.

Oblast, v ktorej ešte niektorí organizátoři 
nemajú jasno, sú administrativně náležitosti, 
hoci váčšina z nich je jednoznačné daná 
predpismi. Stále sa například nedaří zabez
pečit jednoznačnú zostavu výsledkových 
listin (ktorá- je uvedená v súfažných pravi- 
dlách) a včasné doručenie protokolov 
a výsledkových listin funkcionárom a or- 
gánom Zväzarmu. To, že tieto dokumenty 
majú dostat aj všetci funkcionáři, ktorí sa 
akcie oficiálně zúčastnili (například rozhod
covia, dozerajúci apod.), sice nie je nikde 
uvedené osobitne, avšak každý občan má 
základné právo vlastnit dokument, ktorý 
dokládá jeho oficiálnu činnost a ktorý navýše 
aj podpísal. Tak sa potom stane, že až 
dodatočne sa objaví zásadný omyl vo výsled- 
kovej listině, ako to bolo na majstrovstvách 
ČSSR v roku 1988, kde kategórie vypísané 
ako majstrovské, a ako také jury hodnotené, 
boli vo výsledkovej listině uvedené ako 
kategórie celoštátnej klasifikačnej súfaže. 
To, že v dvoch z nich nebolo možné vyhlásit 
majstra ČSSR (menej ako 8 modelárov 
v kategórii) a v tretej nebola splněná pod- 
mienka účasti z obidvoch republik, nemá 
spátný vplyv na úroveň súfaže.

Bude úlohou novo ustavenej odbornej 
komísie železničného modelárstva RMo ÚV 
Zväzarmu v zmysle predpisov uzatvorif maj-” 
strovstvá ČSSR 1988 a dóslednejšie dbát 
o přesné dodržovanie predpisov, připadne 
ich v sporných prlpadoch vyjasnit.

O m o delove j 
že lezn ic i

Současná špička 
armádních 
modelářů v 
kategorii RC M2: 
kpt. P. Mlčák, pplk. 
J. Miler, mjr.
M. Hadač a kpt.
P. Fiala

Jiří Jindáček patří 
mezi nejnadějnější 
armádní raketové 
modeláře

. ARMÁDNÍ 
MODELÁŘSKÝ

ROK IBS
Již téměř čtvrt století se rozvíjí modelářství 

v Československé lidové armádě. Za tu dobu 
prošla tato sportovně technická disciplína 
spletitou cestou, která byla někdy lemována 
vavříny, jindy zase neúspěchy. Byly roky 
problémů a stagnace, ale byly i roky, které 
ukázaly novou perspektivu a byly provázeny 
výraznými úspěchy a širokou, pro modeláře 
tolik typickou aktivitou.

Ohlédneme-li se za rokem 1988, lze kon
statovat, že patřil k těm úspěšným. Podařilo 
se zavést řadu opatření a změn i uskutečnit 
poměrně dost akcí. Po mnohaletých snahách 
se podařilo najít i vyzkoušet nové místo pro 
konání armádních raketomodelářských mis
trovství. Prostor u Liptovské Kokavy se plně 
osvědčil a lze jej doporučit vzhledem 
k přístupnosti, poloze a dalším výhodám jako 
téměř ideální místo pro konání i největších 
raketomodelářských soutěží.

Postupová leteckomodelářská soutěž pří

slušníků ZVO se stala ve všech ukazatelích 
rozhodující modelářskou akcí roku 1988 
— měla výraznou propagaci a byla výborně 
připravena. Vznikly nové soutěže s možností 
široké a volné účasti armádních i civilních 
modelářů v leteckém a plastikovém modelář
ství. Průběh a úroveň letošní celoarmádní 
soutěže raketových modelářů vytvořily reál
né podmínky pro to. aby XV. ročník této 
armádní vrcholové soutěže v roce 1990 byl 
mezinárodníš účastí vojenských raketových 
modelářů armád Varšavské smlouvy. Na 
postupové svazové soutěži letectva byla 
poprvé vyhlášena a uskutečněna soutěž RC 
automobilů. Samozřejmostí se již stalo pou
žívání výpočetní techniky jak při dílčích 
výpočtech výsledků, tak při sestavování 
a tištění výsledkových listin. Nelze ani opo
menout stále vzrůstající zájem o modelářství 
u žáků vojenských středních škol, vznik řady 
nových modelářských kroužků v celé ar
mádě a vysoce hodnocená školení vedou
cích modelářských kroužků, která proběhla 
v rámci přípravy kádrů v roce 1988.

Konkrétními opatřeními byl dán základ 
k řešení problematiky výcviku a zařazení 
pilotů rádiem řízených terčů.

V roce 1988 se uskutečnilo sedm armád
ních modelářských soutěží pro raketové, 
letecké, plastikové a automobilové modelá
ře.

První modelářskou soutěží, a to nejen 
v roce, ale i první svého typu v podmínkách 
ČSLA, byla nepostupová soutěž s volnou 
účastí v Brně v leteckomodelářských katego
riích A1, F1A, C02 a RC V2 na letišti Slatina, 
které se zúčastnilo přes čtyřicet modelářů. 
Iniciátorem a hlavním organizátorem byl mjr. 
Bedřich Tkaný a vojenské útvary v Brně. 
Sportovní a organizační ' úroveň soutěže 
předčila všechna očekávání. Byla tak založe
na tradice nového typu armádní modelářské 
soutěže.

V pořadí druhou armádní, soutěží v roce 
1988 byla postupová soutěž příslušníků 
PVOS v leteckém a raketovém modelářství. 
Proběhla ve dnech 17. až 19. května 1988 v 
Žatci. Počasí bylo příznivé a soutěž proběhla 
bez protestů. V raketomodelářských katego
riích S3A, S4B, S6A a S6B soutěžilo 11 
závodníků. Po sportovní stránce měla soutěž 
celkem průměrnou úroveň, ale přesto zde 
bylo dosaženo několika „ maxim". Modely 
raket po technické stránce odpovídaly do
saženým výsledkům. Vítězové soutěže byli 
nominováni na celoarmádní raketomodelář- 
skou soutěž.

V leteckém modelářství se soutěžilo v 
kategoriích A1, F1A, C02, RC V2, RC M2,
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SUM a H. Sportovní komisař Miloslav Klíma 
řídil jednotlivé soutěže s přehledem a měl 
největší podíl na jejím hladkém průběhu. Až 
na výjimky se neobjevily žádné nové a 
zajímavé modely, ale přesto bylo dosaženo 
několika výrazných sportovních výsledků, 
zejména v kategoriích RC M2 a C02.

Další květnová soutěž leteckých a raketo
vých modelářů proběhla v Liptovském Miku
láši u Liptovské Kokavy ve dnech 26. až 29. 
května. Počasí bylo i přes občasný silný 
nárazový vítr uspokojivé. Nově zvolené místo 
se pro raketomodelářský sport ukázalo jako 
více než výhodné, ale pro letecké modelář

ství naopak. Povětrnostní podmínky, přírodní 
překážky a modely letadel se prostě „neshod
ly", a některé lety modelů letadel probíhaly 
na hranici regulérnosti. Téměř 40 leteckých 
modelářů v čele se sportovním komisařem 
Jánem Kyptou se však těchto podmínek 
nezaleklo a v kategoriích A1, F1A, C02, RC 
V1, RC V2, UŠ Start a SUM dosáhli poměrně 
slušných sportovních výsledků. Myšlenka, že 
není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, byla 
naplněna v celé šíři.

Raketoví modeláři byli naopak ve svém 
živlu. Jeden start střídal druhý a zkušený 
sportovní komisař Jan Maixner byl s hlad

kým a dynamickým průběhem soutěže spo
kojen. Přes čtyřicet „raketýrů" soutěžilo v 
kategoriích S1A, S3A, S4B, S5C, S6A a S7. 
Soutěž měla po organizační i sportovně 
technické stránce vysokou úroveň a byla 
malou generálkou celoarmádního mistrov
ství. I z této soutěže byli nejlepší modeláři 
nominováni na celoarmádní soutěž. Vzhle
dem k velmi dobrým a vyrovnaným dosaho
vaným výsledkům to byl však úkol nelehký a 
mnohdy o nominaci rozhodovalo pouze 
několik málo bodů či sekund — přestože 
mezi soutěžícími bylo veliké procento žáků 
středních vojenských škol, kteří svými vý-

PŘEHLED ET V ROCE 1988
V ČSR bylo v loňském roce zařazeno do kalendáře 24 soutěží, 

z nichž se 6 nekonalo. Většina se létala v kategorii F4C, jedna ze 
soutěží byla vypsána pro novou kategorii F4C — velké makety 
o hmotnosti do 20 kg.

Kromě zavedení nových pravidel pro velké makety došlo také 
k podstatnějším změnám pravidel F4C — zrušení omezení zdviho
vého objemu motorů, zvýšení maximální hmotnosti na 7000 g, změny 
v letovém nadhodnocení za složitost předlohy, zrušení druhých 
pokusů a zahrnutí dvou lepších výsledků do celkového hodnocení. 
Prakticky nikdo ze soutěžících však nestačil využít zrušení omezení 
motoru — stavba a příprava makety je dosti časově náročná 
záležitost, trvající obvykle déle než jednu sezónu. Změny pravidel jsou 
oznamovány v Metodických listech, které se v nejlepším případě 
dostanou do ruky modelářům na začátku kalendářního roku, kdy do 
začátku sezóny chybí jen několik měsíců. Navíc nejsou v ČSSR na 
trhu motory větší než 10 cm3. Změnou pravidel byli také nemile 
překvapeni maketáři, kteří mají nebo stavějí model se zatahovacím 
podvozkem. Úprava pravidel nyní snižuje nadhodnocení za zatahova- 
cí podvozek na úroveň pevného podvozku, soutěžící je však 
penalizován, pokud podvozek za letu nezatahuje.

Podle pravidel pro velké makety se uskutečnila jediná soutěž. 
Nepřízeň počasí způsobila, že na ní startovalo jen sedm soutěžících, 
na prvních místech se umístili zkušení maketáři s modely, s nimiž 
soutěžili i v kategorii „normálních" maket. Zatím je tedy předčasné 
novou kategorii nějak podrobněji hodnotit.

V letošním roce měli také naši maketáři větší možnost porovnat své 
síly na mezinárodních soutěžích a mistrovství světa. Porovnání se 
světovou špičkou na vrcholných soutěžích je jediný způsob jak udržet 
vysokou úroveň kategorie maket v ČSSR i do budoucna.

S RC maketami soutěžilo celkem 55 soutěžících s 62 modely, 
7 soutěžících startovalo během sezóny s dvěma modely. Nejpilnější 
byl Tomáš Souček z Mladé Boleslavi s Piperem L4H, který úspěšně 
startoval v osmi soutěžích a ve většině se umístil na 2. až 5. místě. 
Třetina modelů měla v tomto roce soutěžní premiéru — údaje 
o nových zajímavých modelech jsou v tabulce.

Maket čs. letadel bylo celkem 21, nejvíce byly zastoupeny značky 
Zlin a Avia, ze zahraničních předloh pak různé verze Piperů. Většina 
modelů je vlastní konstrukce, pouze 10 modelů bylo postaveno podle 
publikovaného plánu a jeden model byl postaven ze stavebnice. 
V roce 1988 startoval pouze jeden dvoumotorový model — Heyerův 
Autoplane, který dokázal zvítězit ve dvou silně obsazených soutěžích.

Třetina modelů jsou dolnoplošníky a středoplošníky, stejným dílem 
pak byly zastoupeny hornoplošníky a dvouplošníky. Zvláštností byly 
trojplošník Fokker DR I nestárnoucího Zdeňka Vřešťála a maketa 
ultralehkého letounu Mitchell Wing J. Klewara. Rozpětí maket F4C se 
pohybuje od 1120 mm (autorův DSA-1) do 2800 mm (Waclawikův 
Fournier). K největším maketám F4C patřily Michalovičova Avia C2

(2300 mm), Kučerův Zlin 212 (2380 mm) a Heyerův Autoplane. 
Z velkých maket pak byly největší Pipery V. Kurjana a V. Říhy, oba 
o rozpětí téměř 3000 mm. Měřítka se pohybovala od 1:3,5 až do 1:8,2 
u normálních maket, nejvíce modelů bylo v měřítku 1:5 až 1:6, 
u velkých maket pak 1:3 až 1:4,5, hmotnosti od 2000 do 6000 g, 
u velkých maket pak až do 11 500 g, plošná zatížení v rozsahu 50 až 
70g/dm 2, v ojedinělých případech až 100g/dm2.

Čtyřdobé motory byly použity v 10 případech, polovina z nich jsou 
amatérské dvacítky JAP 20 konstrukce J. Vymazala a P. Svobody, 
zvláštností je nový dvouválcový čtyřdobý boxer JAP 40 4T s vesta
věným spouštěčem, použitý na Vymazalové Piperu. Pouze dva 
„dvoutakty" měly zdvihový objem nad 10 cm3, více než polovina 
motorů byly dvoudobé „desítky" různých značek. Jen tři motory měly 
zdvihový objem menší než 3,5 cm3, značka MVVS byla zastoupena 
v 8 případech.

Nejvíce RC souprav bylo značky Modela (16 ks) a Varioprop 
(13 ks), amatérské soupravy byly použity ve čtyřech případech. 
U poloviny modelů byly ovládány pouze základní čtyři funkce, 
vztlakové klapky byly ovládány ve 12 případech, odhozy letáků, 
bomb, torpéd nebo padáků byly předváděny u téměř třetiny modelů.

Děkuji všem, kteří mi nezištně pomohli při získávání podkladů pro 
tento přehled. Za stejných podmínek jako v minulých létech mohu 
vážným zájemcům poslat úplný přehled všech RC maket (zaslání 
obálky A5 se zpáteční adresou a známkou 2 Kčs).

Ing. Pavel Rajchart

Vysvětlivky:
Konstrukce V vlastní

P podle publikovaného plánu 
S model ze stavebnice

V vrtule D dřevěná
P plastiková 
L laminátová 
4L čtyřlistá

A aerovlek 
BR brzdy 
K klapky
M samostatné ovládání každého motoru 
O odhoz letáku apod.
OB model soutěžil v kategorii „velké makety"
+ OB model soutěžil v kategoriích F4C a „velké makety" 
P zatahovací podvozek 
ST vestavěný spouštěč
V vysazení výsadkáře

Zpracoval ing. Pavel Rajchart, Poledni 37, 312 08 Plzeň

□měno Typ K on s . R ozp . M ěr. Hmot . Z a t . M o to r V r t u le So u p rava Kan.. O v l . f c e
C mm 3 [ g ] C g/dme 3 C mm 3

F e n d  P . Spad S -V II V lø a o 1 :A ,3 6750 60 3AP 00 AT 1) AAO/øOO Conrad 5 O
H eyer O. A u to p la n e V 06*fO 1 : 5 5A00 80 øx Enya 6 ,5 I) 300/1AO M ode1a 5 Μ,Ο
H u sa r A . Z 1 in  P01 S 1760 1 :6 3000 75 MVVS 6 ,5 P 060/1AO T e r r a  Top 5 K
C h o ch o 1e B . P ip e r  LAH P le a o 1 :6 0500 A5 Enya 3 ,ø 030/100 V a r io p r o p A
Kamínek O. S p i t f i r e  Mk ΙΑ V 1 :6 ,0 5 AØOO 100 OS 61 FSR D 3 0 0 / 1A0 F u t aba 6 K ,P
K le w a r 3 . M it  c h e 11 U in g  BIO V 0073 1 : 5 3000 50 En ya  6 ,5 000/100 Acoms 5 B
K o u ř i l  S . C o l i b r i  MB-a P 1ΘΟΟ 1:3 * 3 3 5000 79 OS MAX 61 D 330/130 Robbe A
K u rja n  V . P ip e r  PA-80 V 0960 1 :3 , 11500 70 S a ch s  P AO 506/150 Mode 1a 7 K ,V ,A ,Q B
L a u re n č ik  f l . DtT-eaA T ig e r  M oth V 1ΘΟΟ 1 :5 ,5 AØOO A7 HP 61 P 000/175 V a r io p r o p 5 O
L iehm ann R. Pp-a K u k u ru zn ik V 1 :5 A500 55 ATMagnumlS D 300/150 V a r io p r o p 5 0
M ích a  l o v i č  P . A e ro  A - 10 V 1970 1 : 7 , 1A 5000 ST 61 D 330/100 S im prop A
P a rýze k  V. K a šp a r V 1060 1 :5 A700 OS 15 AT 0 360/150 S i mp rop 5 O
R ih a  V. P ip e  r  33C V 0ΘΘΟ 1: A 10000 Q uadra  3ø 510 Mode 1a 5 K , OB
S á h l ík  3 . C essn a  177 V aaoo 1 : 5 5000 70 OS MAX 10 300/160 V a r io p r o p A
Š iš k a  M. Lkr̂ ’t  U - ia  F la m in g o V 1500 1 :6 ,6 A600 75 OS 61 FSR P 000/175 V la s t n i A
S m ejk a l 3 . A e ro  A-3A P 1500 1 . 5 ,5 3150 A9 MVVS 6 ,5 P 050/150 F u ta b a A
V ík  M. T u rb u le n t V aoso 1 :3 ,0 AØOO 6A U ebra  61F L 300/100 F u t aba A OB
V itá s e k  O. S p in k s  Ak ro V 165a 1 : 5 , 5A 3650 95 U ebra  61 P 000/180 Robbe A
V o d e š il  K . C - 1OAS V i7 ia 1 : A , 30 5300 60 HP 61 [) 360/100 S im p rop 5 Ο, +OB
V o d ič k a  V . P i t t s  S - 1S P løao 1 : A ,5 AOOO 80 Raduga 10 □ 300/100 Mode la A
Vym azal 3 . P ip e  r  «J3C V aøoo 1 :3 ,0 9000 73 □AP AO BAT D 5A0/000 M u lt  ip le x 7 BR,Ο , S T , OB
U e r b ic k ý  K . Z l i n  5 OL P 1600 1 :5 ,3 6 3950 90 OS Max 10 D 3A0/100 F u ta b a A
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Sledky ukázali nejen svůj kladný vztah k 
modelářství, ale i kvalitu vedoucích modelář
ských kroužků na těchto školách. Soutěž 
VVO v odbornosti raketového modelářství 
proběhla společně s mistrovstvím Středoslo- 
venského kraje — toto spojení se plně 
osvědčilo ke spokojenosti armádních i sva
zarmovských modelářů.

Na letišti Všechov u Tábora se 7. a 9. 
července sešlo přes 60 leteckých modelářů 
na postupové soutěží příslušníků Západního 
vojenského okruhu. Účastí i sportovně tech
nickou úrovní se soutěž stala poprvé po 
dlouhé době největší armádní soutěží roku. 
Dominantní účast vojáků v základní službě 
ukázala, že rozvoji modelářství věnují velitelé 
ZVO patřičně větší pozornost než v minulých 
létech. Sportovní komisaři Miloslav Klíma a 
Jaromír Prokeš odvedli velký kus práce, ke 
které nebylo možno vznést jedinou připo
mínku. Soutěž proběhla v kategoriích A1, 
F1A, C02, RC V1, RC V2, RC V2-PM, RC M1, 
RC M2 a SUM. Jako celkově nejúspěšnější 
lze označit soutěž v kategorii RC V2. Nejpo
četněji obsazená soutěž přinesla vyrovnané, 
přitom však téměř mistrovské výsledky. 
Velmi dobrých sportovních výsledků však 
dosáhli modeláři i v kategoriích F1A, RC M2 
a SUM.

Předposlední armádní modelářskou sou
těží loňského roku byla postupová svazová 
soutěž příslušníků letectva, která se konala 
ve dnech 11. až 14. července na svazarmov
ském letišti v Jaroměři, na níž 59 leteckých, 
11 raketových a 5 automobilových modelářů 
soutěžilo v kategoriích A1, F1A, C02, RC V2, 
RC V2-PM, RC M1, RC M2, S3A, S6A, S6B, 
S4B, RC E1 a RC ES. Sportovní komisaři 
Jindřich Samek, Josef Ferbas a Zdeněk 
Hamák bděli nad dodržováním soutěžních 
pravidel — všechny soutěže proběhly bez 
protestů. Jedinou nemilou událostí bylo 
totální zničení jednoho větroně kategorie RC 
V2 zaviněné nedisciplinovaností majitele mo
delu, který s modelem dolétával v době, kdy 
na jiném místě letiště začínala soutěž moto
rových akrobatických modelů. Tato příhoda 
opět dokazuje nutnost nekompromisně re
spektovat nařízení organizátorů soutěží a 
sportovních komisařů. Velmi dobré výsledky

byly dosaženy v kategoriích C02 a RC V2. 
Výsledky byly průběžné zpracovávány na 
počítači Atari 800 XL a výsledková listina byla 
díky tiskárně Atari 1029 k dispozici všem 
soutěžícím ihned po ukončení soutěže.

Poslední soutěží armádního modelářského 
roku byla vrcholová celoarmádní soutěž 
v odbornosti raketového modelářství. Téměř 
padesát nejlepších armádních „raketýrů" 
a tři reprezentanti Svazarmu se sešli ve 
dnech 6. až 8. záři opět na Liptovské Kokavě, 
aby změřili síly v kategoriích S1 A, S3A, S4B, 
S5C, S6A, S7 a S8E. Soutěž proběhla jak 
v jednotlivcích, tak ve družstvech, vyhodno
ceni byli i junioři. Letošní ročník ukázal nejen 
prohlubující se spolupráci mezi armádními 
a svazarmovskými modeláři, ale i s civilními 
orgány v Liptovském Mikuláši. Prostor past
vin JRD Liptovská Kokava se ukázal ideální 
nejen po stránce vhodného terénu a velmi 
dobré přístupnosti i pro autobusy, ale 
i z hlediska velkého zájmu vedení JRD o tuto 
sportovní disciplínu. Materiální a organizační 
zajištění, sportovní výsledky i celý průběh 
soutěže byly na vysoké úrovni. Zkušený štáb 
organizátorů soutěže z VVTŠ v Liptovském 
Mikuláši v čele s Janem Maixnerem, který 
vykonával funkci sportovního komisaře, 
odvedl veliký kus práce a měl rozhodující 
podíl na tom, že soutěž proběhla bez 
nejmenších problémů. Jediným záporem 
bylo nevlídné počasí: teplota 14 až 18 °C, vítr 
7 až 9 m/s (chvílemi až 14m/s) a časté 
dešťové srážky nevytvořily podmínky pro 
pokusy o rekordy. Přesto byly dosažené 
výsledky v jednotlivých kategoriích velmi 
dobré a zhruba polovina závodníků získala či 
obhájila I. výkonnostní třídu.

Nejlepší výsledky
Kategorie S1A: čet. Radek Richtr 547 m; 
S3A: npor. Vladimír Švec 883 s; S4B: mjr. 
Vasil Pavljuk 480 s; S5C: Vladimír Matocha 
(člen družstva Svazarmu) 1328 b.; mjr. Bohu
mil Hejl 1241,5 b.; S6A: Vladimír Matocha 
467 s; mjr. Bohumil Hejl 412 s; S7: npor. 
Vladimír Švec 870 b.; S8E: z přihlášených 
čtyř závodníků létal pouze kpt. Ján Procház
ka.

V soutěži družstev zvítězilo družstvo VVTŠ

Liptovský Mikuláš ve složení voj. Petr 
Gašpar, voj. Štefan Milosrdný a voj. Jozef 
Gromoš; jako nejaktivnější a nejúspéšnější 
soutěžící byl vyhlášen mjr. Vasil Pavljuk.

Vyvrcholením armádní raketomodelářské 
sezóny byla účast družstva ČSLA na mistrov
ství ČSSR. V konkurenci našich nejlepších 
raketových modelářů obsadil kpt. Václav 
Kůst v kategorii S6A 3. místo a plk. Lubomír 
Jurek v kategorii S7 10. místo, když předvedl 
nejlepší start dvoustupňové rakety v celé 
soutěži.

V leteckém modelářství reprezentoval 
CSLA na mistrovství CšSR voj. Pavel Mota- 
lík, který se umístil v kategorii F1A v první 
polovině výsledkové listiny.

Armádní modelářský rok 1988 tedy skončil 
úspěšně. Jaký bude ten další? Perspektivy 
jsou slibné, proto přejme armádním mode
lářům v roce 1989 mnoho zdraví, konstruk
čních nápadů a zdařilých startů.

Ivan R. Benda 
vedoucí metodik ZTČ 

Ústřední dům armády Praha

■ S novým pravidlem o minimálních 
rozměrech maket třídy S5 vyvstal 
problém s dodržením předepsané 
maximální hmotnosti u kategorií S5A, 
S5B i S5C. Model, který soutěžící ve 
snaze „vejít se do váhy" poddimenzu
je, může být pro účastníky soutěže 
i diváky nebezpečný. ČSSR podala již 
návrh CIAM FAI na úpravu maximální 
startovní hmotnosti modelu S5A na 
90 g, S5B na 120 g a S5C na 150 g. 
Lze předpokládat, že tato změna 
bude přijata s platností od roku 1990. 
Odborná komise raketových mode
lářů RMo ÚV Svazarmu však dopo
ručuje našim organizátorům soutěží 
maket, aby ji akceptovali už v le
tošním roce.

Ing. Bohumil Pazour, 
předseda odb. komise rak. modelářů 

RMo ÚV Svazarmu

Armádní modelářské soutěže v roce 1989
P-01
Postupová soutěž příslušníků PVOS — letecké a raketové 
modelářství
Žatec, 16. až 18. května 1989
Kategorie: A1, F1A, C02, H, RC V2, RC M2, SUM, S3A, S4B, S6A, 
S6B
Informace: PDA Žatec — Klub, s. Alena Holanová 

P-02
Postupová soutěž příslušníků VVO — letecké a raketové 
modelářství
Liptovský Mikuláš 2. až 4. června 1989
Kategorie: A1, A3, C02, RC V1, RC V2, RC V2-PM, SUM, S1A, 
S3A, S4B, S5C, S6A, S7 
Trenčín 4. a 5. června 1989 
Stavba plastikových modelů
Informace: s. Stanislav Hmirák, Okruhový dům armády Trenčín 

P-03
Nepostupová soutěž příslušníků leteckého svazu — stavba 
plastikových modelů 
Mošnov 29. a 30. června 1989 
Všechny kategorie
Informace: kpt. Ondřej Slivka, VÚ 9466 Hradec Králové 

P-04
Postupová soutěž příslušníků leteckého svazu — raketové, 
letecké, lodní a automobilové modelářství

Hradec Králové, Jaroměř, 10. až 13. července 1989 
Kategorie: A1, F1A, C02, RC V2, RC V2-PM, SUM, RC M1, RC M2, 
S3A, S4B, S6A, S6B, kategorie lodních a automobilových modelů 
podle přihlášek
Informace: VÚ 5982 — Klub, Hradec Králové, s. Staša Drahotská 

P-05
Postupová soutěž příslušníků ZVO — letecké modelářství 
Tábor 13. až 15. července 1989
Kategorie: A l, F1A, C02, RC V1, RC V2, RC V2-PM, RC M1, RC 
M2, SUM
Soutěž je otevřená pro všechny
Informace: PO ZVO Tábor, mjr. RSDr. Jindřich Motl

C-06
Celostátní soutěž leteckých modelářů
Hradec Králové, Jaroměř, 11. až 14. září 1989
Kategorie: A1, F1A, C02, SUM, RC V2, RC V2-PM, RC M1, RC M2
Účast: nominovaní soutěžící CSLA + tříčlenné družstvo Svazarmu
Informace: Středisko zájmové činnosti, s. Ivan R. Benda, Ústřední
dům armády, náměstí ftíjnové revoluce 4, pošt. přihrádka 18,
186 00 Praha 86, telefon: 43 036
N-07
Nepostupová soutěž leteckých modelářů 
Brno, duben 1989
Termín, kategorie a další informace budou zveřejněny ve 
sdělovacích prostředcích v únoru 1989.
Informace: mjr. Bedřich Tkaný, VÚ 8907 Brno
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Kategorie EX 
v roce 1988

Účast na soutěžích v kategorii EX 
v loňském roce přesvědčila, že zájem o tuto 
kategorii v ČSR navzdory pesimistickým 
předpovědím neklesá, ale stále roste. Počet 
žáků je již několik let přibližné na stejné 
úrovni (jen v EX-Ž bylo letos o tři soutěžíc! 
méně), ale juniorů i seniorů přibylo (seniorů 
je letos o 10více než vloni). Dobrou sportovní 
úroveň potvrzuje skutečnost, že limit I. VT 
splnilo celkem 52 soutěžících; v seniorské 
kategorii dokonce 82%. Protože 13 seniorů 
i na tratích se zúženou stovkovou branku 
dosáhlo výsledného průměru 100 bodů, je 
třeba pro porovnáni jejich výkonnosti použít 
další kritéria. Celkové pořadí je dáno počtem 
pomocných bodů, jež jsou součtem dvoj
násobku umístění podle počtu dosažených 
stobodových výsledků a umístění podle 
průměru ze všech absolvovaných soutěží. 
Mezi seniory si v letošním roce nejlépe 
počínal reprezentant Vit Houska ze Staré 
Boleslavi, který na 15 soutěžích jen čtyřikrát 
nedosáhl absolutního výkonu. Má i nejvyšší 
průměr ze všech soutěží — 98,88 bodů.

Svými výkony mu dobře sekundovali J. 
Suchý z Náměště nad Oslavou, Ivo Šarman 
z Bučovic, J. Navrátil ml. z Pardubic 
a samozřejmě i trojnásobný mistr světa v této 
kategorii Josef Ehrenberger z Brna. Všichni 
jsou schopni úspěšné reprezentace, stejně 
jako pětice nejlepších juniorů. Je to jistě 
i zásluhou poměrné široké základny, neboť 
kromě Prahy má kategorie EX své stoupence 
ve všech krajích ČSR. Nejznáméjší líhní je 
Jihomoravský kraj se silnými kluby v Bučovi
cích a Náměšti nad Oslavou.

V žákovských třídách EX-500 a EX-Ž se 
prosazují modeláři ze Severomoravského 
kraje, především z klubu v Mariánském 
Údolí. Instruktoři tohoto klubu si zaslouží 
pochvalu, neboť dokázal1 se svými žáky 
absolvovat v jedné sezóně 18 soutěží. Proje
vilo se to na dosažených výsledcích — ve 
třídě EX-500 je mezi prvními 25 soutěžícími 
12 z Mariánského Údolí. Doufejme, že se 
úspěšní žáci v příštích létech prosadí i mezi 
juniory.

Pochvala za práci s mládeží však patří 
i instruktorům klubů z Pardubic, Bučovic, 
Náměště nad Oslavou, Brna, Ledenic, Ktiše, 
Velešína, Českých Budějovic, Vinaříc, Hej- 
nic, Chrastavý a Přeštic.

Rozvoji lodního modelářství by prospělo, 
kdyby kategorii EX věnovala více pozornosti 
i materiálová komise, a to alespoň v zajištění 
lodních vrtuli (i párových) a zdrojů pro 
elektromotory.

Ač nerad, musím opakovat, že i v letošním 
roce řada pořadatelů nezaslala výsledkové 
listiny. Do přehledu jsem proto nemohl 
zahrnout všechny soutěže, což ovlivnilo cel
kové umístění některých soutěžících. Znovu 
žádám pořadatele, aby na své povinnosti 
nezapomínali, a děkuji za spolupráci všem, 
kteří své povinnosti v letošní sezóně 
i v minulých létech řádné plnili.

Od ledna jsem převzal funkci trenéra 
kategorie FSR-V. Novým trenérem kategorie 
EX jmenovala RMo ČÚV Svazarmu Jaroslava 
Suchého z Náměště nad Oslavou, a tak 
v příští sezóně zasílejte výsledkové listiny na 
jeho adresu.

Jiří Lejsek

Nejúspéšnější sportovci roku 1988 v katego
rii EX:

EX-500 (710 soutěžících): 1. Karel
Krátschmer, Mariánské Údol! 8x100; 2. Mar
tin Salva, Pardubice 5x100; 3. David Kou- 
řílek, Mariánské Údolí 4x100; 4 .-7 . Roman 
Jozíf, Petr Nenutil, oba Mariánské Údolí, 
Zdeněk Suchý, Náměšť nad Oslavou, Jan 
Ryšavý, Pardubice, všichni 100; 8.—19. Jiří 
Gloněk, Jaroslav Horák, Martin Jedlička, 
Michal a Pavel Komárkovi, Marcela Palíková, 
Aleš Prstek, Pavel Wolf, všichni Mariánské 
Údolí, Aleš Mach, Bučovice, Michal Malínský, 
Hejnice, Stanislava Polesová, Daskabát, Petr 
Veselý. Pardubice — všichni 98,86 b.

EX-Ž (93 soutěžících): 1. Zdeněk Suchý,

Náměšť nad Oslavou 5x100; 2. Jindřich 
Otruba, Bučovice 3x100; 3 .-4 . Jiří Bašta, 
Tomáš Habarta, oba Bučovice 98,86; 5. Petr 
Veselý, Pardubice 97,76; 6. Roman Jozíf, 
Mariánské Údolí 97,73; 7.—9. Martin Drbout, 
Pardubice, Jindřich štauber, České Budějo
vice, Aleš Vala, Náměšť nad Oslavou 96,63; 
10.—11. Vladimír Dudek, Náměšť nad Osla
vou, Petr Vylán, Bučovice 95,53 b.

EX-junioři (57 soutěžících): 1. Jan Suchý, 
Náměšť nad Oslavou 6x100; 2. František 
šesták, Bučovice 5x100; 3. Martin Siler, 
Bučovice 4x100; 4.—5. František a Stanislav 
Fialoví, oba Pardubice 3x100; 6. Jaroslava 
Chmelková, Havířov 99,42; 7.—10. Josef 
Holada, Pacov, René Mukulec, Havířov, 
Martin Ošmera, Náměšť nad Oslavou, Petr 
Stejskal, Pardubice — všichni 98,86.

EX-senioři (78 soutěžících): 1. Vít Houska, 
Stará Boleslav 100+3; 2. Jaroslav Suchý, 
Náměšť nad Oslavou 100+11; 3. Ivo šarman, 
Bučovice 100+13; 4. Josef Navrátil ml., 
Pardubice 100+14; 5. Josef Ehrenberger, 
Brno 100+15; 6. Petr Hájek, Šumperk 
100+17; 7. Gustav Kranich, Šumperk
100+22; 8.—9. ing. Antonín Kratochvil, 
Náměšť nad Oslavou 100+22,5; Miloslav 
Staněk, Bučovice 100+22,5; 10. Josef Ehren
berger ml., Brno 100+26 b. (+ pomocných 
b.)

V tomto roce proběhne druhý, tentokrát už 
oficiální ročník seriálu soutěží bodovaných 
systémem Velkých cen. Létá se podle stej
ných zásad jako v loňském ověřovacím 
ročníku: Pravidla FAI a národní; v každé 
kategorii 5 startů; není třeba zasílat přihláš
ky; hodnoceni není rozděleno do věkových 
skupin; létá se celkem 5 soutěži.
Termíny jednotlivých soutěží letošního 
ročníku Pl ligy jsou uveřejněny v kalendáři 
modelářských soutěží. První ročník se na
vzdory časté nepřízni počasí vydařil; spo
lečné létání mistrů s námi „obyčejnými", 
konfrontace dospělých mužů s mladíky, 
všem společná tichá radost z dobře proži
tého dne — to jsou jasná aktiva této výborně 
vymyšlené i organizované akce LMK Praha 
411.

Jan Spálený

VÝSLEDKY ROČNÍKU 1988

Kategorie Ft A (celkem 27 modelářů): 1. 
m.s. Pavel Dvořák, Praha 4 21; 2. Jan 
Spálený, Pyšely 10; 3. Antonín Tvarůžka, 
Praha 4 9/2; 4. František Třepeš, Praha 6 
9/1 + 1; 5. Bohumil Klima, Kutná Hora 9 b.

Kategorie F1B (4): 1. m. s. Vladimír Kubeš, 
Sezimovo Ústi 9/811 b.

Kategorie FIC (4): 1. m.s. Čeněk Pátek, 
Praha 6 18 b.

Kategorie A t (23): 1. Martin Trefný (žák), 
Děčín 13; 2. z.m.s. Milan Vydra, Praha 4 
10/3+1; 3. Miloslav Klíma, Roudnice nad 
Labem 10/2; 4. Miroslav Smolák (žák), Praha 
4 9/1 + 1; 5. Jiří Náhlovský, Semily 9; 6. Petr 
Břicháček (žák), Roudnice nad Labem 9 b.

III. ročníka 
seriálu FSR
sa zúčastnilo 153 modelárov. Ketfže sa 
přetek v Ivánke pri Dunaji z technických 
příčin neuskutočnil, bolo súčasťou seriálu 
FSR osem súťažl: Plavecký Štvrtok (39 
pretekárov/53 modelov), Přerov (42/58), Ri
mavská Sobota (48/57), Púchov (51/66) 
Vysoké Mýto (57/70), Moravské Budějovice

(45/57), Sládkovičovo (42/5) a Banská Byst
rica (78/108).

V roku 1989 sa preteky IV. ročníka seriálu 
uskutočni v Bratislavě, Trenčianskych Tepli- 
ciach, Hraniciach na Moravě, Rimavskej 
Sobotě, Púchove, Vysokom Mýte, Sládkovi- 
čove, Banskej Bystrici a Liptovskej Mare.

Ján Miškovič

Celkové výsledky lil. ročníka:
Kategória FSR-V3, 5 — junioři (22 prete

károv, 8 žiakov): 1. Martin Kučera, SMT 
Banská Bystrica 66; 2. František Starý (žiak), 
Vysoké Mýto 65; 3. Pavel Starý (žiak) Vysoké 
Mýto 40; — senioři (58 pretekárov): 1. 
Zdeněk Žárovský, Slavkov 87; 2. Petr Lejsek, 
Vysoké Mýto 73; 3. Miroslav Horecký, Zilina 
66 b.

Kategória FSR-V6,5 (80 pretekárov, 
9 juniorov): 1. m.š. Luděk Mátl, Brno 102; 2. 
Dušan Bayer, Slavkov 80; 3. Zdeněk Kučera, 
SMT Banská Bystrica 72 b.

Kategória FSR-V 15 (39 pretekárov, 4 ju
nioři): 1. Luboš Runkas, Moravské Budějovi
ce 84; 2. Ing. Jozef Maťaťa, Žilina 80; 3. Petr 
Kuban (junior), Přerov 75 b.

V roku 1988 sa v SSR usporiadalo celkom 
35 súťažl v kategóriach RC automobilov za 
účasti 180 pretekárov. Do rebrička sa zapo
čítávali preteky, ktoré boli vopred stanovené 
na RMo SÚV Zvázarmu a boli uverejnené 
v časopise Modelář.

Kategória RC-ES (84 hodnotených): 1. Ing. 
D. Valder, Košice; 2. m.š. Ing. J. Hudý, 
Trenčín; 3. Š. Bohuš, Trenčín; 4. O. Tóth, 
Košice; 5. P. Fúrik, Spišská Nová Ves; 6. V. 
Rúra, Prešov; 7. P. Košík, Prešov; 8. T. Ujj, 
Spišská Nová Ves; 9. M. Debnár, Levoča; 10. 
P. Kic, Bratislava

Kategória RC-V1 (46 hodnotených): 1. T. 
Landl, Bratislava; 2. m.š. Ing. J. Hudý, 
Trenčín; 3. V. Paleta, Trenčín; 4. R. Cuhár, 
Púchov; 5. š. Bohuš, Trenčín; 6. R. Rihošek, 
Trenčín; 7. P. Hanzel, Nové Město nad 
Váhom; 8. V. Zámečník, Nové Město nad 
Váhom; 9. P. Kic, Bratislava; 10. z.m.š. L. 
Řehák, Trenčín

Kategória RC-V2 (38 hodnotených): 1. m.š. 
Ing. J. Hudý, Trenčín; 2. R. Čuhár, Púchov; 3. 
T. Landl, Bratislava; 4. V. Paleta, Trenčín; 5. 
R. Rihošek, Trenčín; 6. S. Bohuš, Trenčín; 7. 
V. Zámečník, Nové Město nad Váhom; 8. 
z.m.š. L. Řehák, Trenčín; 9. L. Fuhrman, 
Košice; 10. M. Debnár, Banská Bystrica

Údaje sú podřa výsledkových listin, ktoré 
boli trenérovi poslané do 6. 11. 1988. Určité 
bolo v SSR usporiadaných pretekov oveřa 
viac, na škodu pretekárov však ostali zapo
menuté. Preto znovu upozorňujem poriada- 
tefov, aby si plnili svoje povinnosti.

Pre rok 1989 sa do rebrička budú počítať 
tieto preteky v kategórii RC-ES, RC-V1, RC-
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V2: majstrovstvá krajov, majstrovstá SSR 
a jeden najlepšl výsledok zo súfaže poriada- 
nej v SSR. Bodové hodnotenie zostáva ako 
v roku 1988.

František Redaj, trenér SSR

Kategória A + B (56 hodnotených): 1. L. 
Koterba, Revúca 147 b.; 2. J. Ivan, Revúca 
100; 3. Ing. J. Miškolci, Martin 93; 4. P. 
Vendrák, Košice 88; 5. L. Beňo, Rožňava 82; 
6. V. Skalský, Košice 71; 7. J. Vendrák, 
Košice 65; 8. Ing. V. Okáli, Bratislava 57; 9. H. 
Zefák, Rožňava, Ing. J. Kasanický, Bratisla
va, M. Kumičák, Košice 56 

Kategória C (26 hodnotených): 1. Ing. V. 
Okáli 59; 2. Ing. J. Kasanický 30; 3. M. Velčík, 
všetci Bratislava 25; 4. I. Skalský, Revúca 22; 
5. Ing. J. Miškolci, Martin 21; 6. Ing. D. 
Dvořáček, Bratislava 19; 7. M. Kumičák, 
Košice 15; 8. L. Tomečko, Revúca, V. 
Hrivnák, Bratislava 7; 10. J. Lapčák, Košice 6 

Započítávané bolí výsledky z majstrovstiev 
kraja (koef. 1) majstrovstiev SSR (koef. 2) 
a seriálu VC (koef. 3).

Ladislav Koterba

Majstrovstvá SSR 
v kategorii FSR-V

sa uskutočnili od 16. do 18 septembra na 
vodnej nádrži Baračka v Trenčianskych 
Tepliciach. Zúčastnilo sa ich 45 pretekárov 
s 54 modelmi.

Výsledky
Kategória FSR-V3.5 — junioři (9 prete

károv): 1. Martin Kučera, SMT Banská 
Bystrica 43; 2. Gabriel Papp, Galanta 40; 3. 
Marian Hudoba (žiak), SMT Banská Bystrica 
39 — senioři (14): 1. Milan Ježík, SMT 
Banská Bystrica 48; 2. Miroslav Horecký,

Zilina 45; 3. Vincent Cibula, SMT Banská 
Bystrica 41 okruhov

Kategória FSR-V6.5 (23): 1. Zdeněk Kuče
ra, SMT Banská Bystrica 48; 2. Ing. Jozef 
Mafafa, MOK Žilina 47; 3. Michal Mafafa 
(junior), MOK Žilina 41 okruhov 

Kategória FSR-V15 (8): 1. Boris Krpelán, 
Banská Bystrica 63; 2. Mikuláš Dudáš, 
Rimavská Sobota 54; 3. Peter Oroslán, ZO 
SNP Zvolen 52 okruhov

Miš

USA : SSSR — 1:1

Přátelská soutěž v raketovém modelářství 
mezi týmy USA a SSSR se uskutečnila ve 
dnech 29. září až 6. října minulého roku ve 
středisku NASA na Wallops Island v USA. 
Soutěžilo se v kategoriích S3A, S4B, S5C, 
S6A, S7 a S8E. V klasických kategoriích 
postavil každý tým vždy dvě úplná družstva, 
v kategoriích maket a RC raketových kluzáků 
startovalo po jednom družstvu. Podmínky 
byly spíše krušné: vál dost silný vítr, který 
především v kategorii S4B unášel modely za 
nepříliš vzdálený les. Sovětští reprezentanti 
byli úspěšnější v kategoriích S3A, S6A a S7, 
Američané zvítězili v S4B, S5C a S8E. A tak 
oba soupeři po soutěži shodně konstatovali, 
že utkání skončilo nerozhodné.

JG

■ Po tři dny, od 15. do 17. října, patřily 
prostory MSMT v Praze 6 přátelům modelo
vé železnice. Členové kroužku železničních 
a tramvajových modelářů ji uspořádali jako 
první akci zakládaného KŽM. Předvedli na ní 
v provozu dve kolejiště, mnoho továrních 
a pár amatérsky zhotovených modelů. 
K nejzajímavějším patřily přestavby hnacích 
vozidel z dílny ing. V. Trefného, který se 
cílevědomě věnuje modelům vozidel zahra
ničních železničních správ, a modely J. Máši.

Oba modeláři, jejichž doménou je modelová 
velikost HO, své modely pro propagaci 
železničního modelářství ochotně zapůjčili, 
byť nejsou členy kroužku MSMT.

Na druhé straně však byla vystavena 
i kolekce vysloveně nepovedených modelů, 
za něž by se na každé soutěži museli stydět 
i začínající žáci.

Zajímavější a lépe zhotovené byly modely 
ve velikosti 0 a HO z kolekce továrních mo
delů závodu ČKD Lokomotivka Sokolovo.

Historii dětských „vláčků" přibližovaly na
še i zahraniční tovární výrobky z 30. až 50. let, 
vystavované i s původními obaly a návody.

Trojrozměrné exponáty doplňovaly foto
grafie parních lokomotiv ze sbírek NTM 
a motorových lokomotiv z ČKD.

Neobvyklým, ale příjemným doplňkem vý
stavy byl prodejní Stánek NADAS, byť jen 
s chudičkou nabídkou u nás vydávaných 
titulů.

I když výstava neměla jednotnou koncepci 
a bohužel kromě továrních výrobků příliš 
modelů nenabídla, byl o ni až nečekaný 
zájem. Potvrdil, že podobných náborových 
akcí je ke škodě železničního modelářství 
v Praze citelný nedostatek.

Ing. T. Rezek

AERO, koncem čsl. let. průmyslu

MOTORLET, koncernový podnik, 
Závod Jana Švermy, Praha 5 Jinonice

přijme za výhodných platových podmínek v náboru 
prováděném organizací ve stanovených oblastech 
(Východočeském kraji, Severomoravském kraji 
a Jihomoravském kraji) včetně výhod a dále ve 
volném náboru pracovníky pro profese: 
obráběče kovů; provozní zámečníky; soustružníky; 
frézaře; brusiče-leštiče; kval. prac. do nástrojárny; 
skladové dělníky; řidiče motorových vozíků; insta
latéry; recepční do podn. ubytoven; ženy do mazací 
skupiny; řezače papíru do tiskárny; rozmnožovačky 
do reprogr. stř.; knihaře; zámečníky; zámečníky- 
svářeče; lakýrníky; kaliče; galvanizéry; revolveráře; 
brusiče; vrtaře; pracovníky do stěhovací skup.; 
muže i ženy do závodní stráže; ženy do výdejen 
nářadí; pomocné síly do závodní jídelny; uklízečky; 
manipulační dělníky.

Nabízíme:

závodní stravování (výběr 3 základních jídel

a 2 diet); pro pracovníky je k dispozici závodní 
poliklinika včetně odborných lékařů; letní a zimní 
rekreace, tuzemská i zahraniční; letní pionýrský 
tábor; možnost využití krytého bazénu; sauna, 
masáže pro zaměstnance zdarma; pro mimopraž
ské zájemce zajistíme přechodné ubytování 
v moderní podnikové ubytovně; možnost přidělení 
podnikového nebo družstevně stabilizačního bytu 
podle pracovních výsledků a sociálních podmínek 
v době od 2 do 5 let.

Organizační zajištění:
Poskytování náležitostí pracovníkům získaných 
náborem prováděným organizací ve vybraných 
oblastech je stanoveno výnosem FMPSV ze dne 3. 
11. 1976, č.j. FV/1-1046/76-1112 a vyhláškou 
FMPSV č. 33/1974 Sb.

Podrobné informace na adrese: Motorlet, k.p., 
Závod Jana Švermy, 158 01 Praha 5-Jinonice nebo 
telef, na číslech 52 12 88; 52 96 2278; 52 96 2279; 
52 96 2277.

Doprava k podniku:
Metrem trasa ,,B“ , stanice švermova.*
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DŮM OBCHODNÍCH SLUŽEB SVAZARMU
nabízí

MODELÁŘŮM, 
ŠKOLNÍM DRUŽINÁM 
A KROUŽKŮM, 
PIONÝRSKÝM DOMŮM:

PLASTIKOVÁ STAVEBNICE OSOBNÍHO  
VOZU ČŠD ŘADY Be/Bi, VELIKOST TT

UPOZORŇUJEME

na snížení ceny modelářského motoru 
RADUGA 10 cm3:
Původní cena: 1300 Kčs
NOVÁ CENA: 650 Kčs Obj. č. 7830241

Jde o jednoválcový motor se žhavicí svíčkou, určený pro 
pohon modelů letadel, případně lodí či vznášedel. Motor je 
dodáván s RC karburátorem a tlumičem.

Technické údaje:
Zdvihový objem 10 cm3
Max výkon 1,1 kW při otáčkách 12 000/min
Hmotnost 550 g

Zásilkový prodej organizacím na fakturu, maloodběratelům 
na dobírku.

Oddělení odbytu: Pospíšilova 11/14, tel. 21 753, 21 920, 
22 273, 21 804, telex 52 662.
757 01 Valašské Meziříčí

Stavebnice je určena pro práci s mládeží v kroužcích 
a klubech železničních modelářů. Obsahuje obtisky 
k popisům modelů. Pro sestavení modelů vozů Be i Bi je 
nutno koupit dvě stavebnice. Obj. č. 2201100 MC: 18 Kčs

Hotovostní prodej zajišťují maloobchodní prodejny DOSS.

KATALOG ZBOŽÍ DOSS č. 7 celobarévný 
Obj. č. 5109030 MC: 15 Kčs

QOCOQHQIZKl 09
Inzerci přijímá Vydavatelství Naše vojsko, 
inzertní oddělení (inzerce Modelář), Vladi
slavova 26, 113 66 Praha 1; telefon 26 15 51, 
linka 294

PRODEJ

■  1 Skel. tkaninu 110 g /m 2 (1 m po 13). Možno i na 
dobírku. R. Synáč. Baráškova 1566, 149 00 Praha 4, 
tø| gg 26 322
■ 2 Nové NiCd Varta 6 V/600 mAh (400); lodé FSR 
3,5, 6,5, 15 cm3 bez motoru (po 1000); F1T-V3.5 
komplet., mot. Webra (1800); převod Robbe 1:3 na 
Mab. 550 (po 130). E. Krajčová, Nová 14, 693 01 
Hustopeče u Brna
■  3 Vysilač Robbe-Futaba s příslušenstvím; model 
F3B OK-81; RC Prkno a jiné. Končím. J. Raiman, 
K Noskovné 325, 164 00 Praha 6
■ 4 HB 61 (900); Raduga 10 (400); obří mod. Super 
Fly 2,25 m na mot. 40—60 cm3, bez mot. (1500). 
T. Balcar, Miletín 5, 285 03 Jindice
■  5 Soupravu Graupner JR FM SSS T-1008. P. Girl, 
Lublaňská 49/185, 120 00 Praha 2
■ 6 Soupravu Modela 4 AM: vysílač NiCd, 2x při
jímač, 4 serva ST-1 — vše téméř nové (4000); motor 
MVVS 6,5 GFS ABC, výfuk, RC karb. — nové (800); 
výfuk MM pro 6.5 GFS nový (230). O. Kruliš, 
Nevanova 1069, 163 00 Praha 6, tel. 30 11 355
■ 7 Nový nep. motor MVVS 6,5 GRRT ABC + laděný 
výfuk 6,5, poř. cena 1225 (1000) nebo vym. za dvě 
nová serva Futaba nebo Acoms. Ing. E. Skála, 
Bassova 621/6, 190 00 Praha 9
■ 8 Originál tužkové zdroje Panasonic 500 mAh 
P-50-AA 1.2 V sintr. Jen po čtyřech kusech (360). 
P. Veselka, Z. Štěpánka 1787, 708 00 Ostrava 8
■  9 RC Volksplane s motorem Tono 5,6 (350); 
U-model s mot. MK-17 (150); U-model na motor 1,5 
(50); plány Modelář i jiné, seznam zašlu, modely na 
CO2 (60). J. Holčák, 6. pětiletky 16, 792 01 Bruntál
■ 10 Tx Mars II (vys. + přij.). B. Ambrož, Formánko
va 519, 500 11 Hradec Králové
■  11 Časopis Letecký modelář roč. 1950 až 1962 a 
Modelář 1963 až 1985, nebo vyměním za kity letadel 
z 2. sv. války v měřítku 1:72 zahr. výroby: Wellington, 
B-25 Mitchell, P-39, PBY-5A Catalina, Halifax, 
Bf-110, Ju-87. T. Čížek, Horní Promenáda 59, 541 01 
Trutnov
■ 12 RC auto Special 4WD 86 + nádrž + karosérie 
V1 (5500), M. Jarošek, Vančurova 10, 748 01 Hlučín
■  13 Páky 180° na serva Modela, Acoms, Graupner 
a Futaba S7, S12, S22 (5). J. Růžička, Jožky 
Jabůrkové 1426, 765 02 Otrokovice
■  14 Kompl. výkres dokům, na elektry 1:12: Kyosho 
Fantom 4WD (100), Lancia 037 Rally (35), Lancia 
Delta S4 4x4 (80), Peugeot 205 T 16 (50), Audi

QuattroSI 4x4 (80), motocykl (60), Skoda Favorit 
(60), dokům, na model LIAZ-Dakar se 4 foto (50), na 
odpruž, podv. Cumis (120), Cumis 4x4 + dvoust. 
převod. + výfuk OPS (195). Na elektry: el. motor 
550S; aku 7 ,2V /1 ,2A h; aku 4,8 V/250 mAh; el. 
regul. otáček CS Profi (1500); disky Tamiya přední a 
zadní; difer. Tamiya; servosaver; sada difer. 2x + 
řemen 4x4; ložiska 5/13; kužel, soukolí na 4x4 
elektru; pneu P + Z; anténa; orig. obousměrný el. 
regul. otáček pro Tamiya Porsche 934, 935 (760). Na 
spalováky: převod, kola m=1 zubů 40, 48, 50, 52; 
disky Serpent + pneu; nádrž Serpent; anténa Rx; 
pneu P ■*· Z; podvozek Cumis 4x4 + karos. + pneu + 
ND; OS 21 VF Car + spojka; výfuk OPS; startér na 
V1, V2; nitrometan. Odpověď proti známce. Ing. A. 
Jirásek, Jaselská 1252, 295 01 Mnichovo Hradiště
■ 15 Modela 4 AM27 4.kan. Tx + Rx (2800); motor 
MVVS 3,5 GFS RC + výfuk (750); 3 serva Acoms 
AS-5 (1510); pouzdro na tuž. monočl. (70); nedosta
věný RC model Trenér (450). M. Krobot, Einsteinova 
2950, 733 01 Karviná
■ 16 Motory 2x HB-61 10 cm3 jako nové, párkrát 
létané. T. Tuček, Příčná 286, 549 02 Nové Město 
n. Metují II
■ 17 Soupravu Simprop SAM FM 7 40 MHz: Dual 
Rate, Mixer, 2 přijímače, vypínače, sintr, zdroje, 
krystaly 52. k., 2 serva, možnost použití serv Futaba, 
Acoms apod., náhradní díly, kabely k servům. 
Časopisy NSR: Modell roč. 70, 71, 72, 81, 84, FMT. 
Koupím parní stroj v provozu — nabídněte. V. 
Janota, Hřbitovní 41, 466 01 Jablonec n. N.
■ 18 Elektr. naviják, případně vyměním za 2 serva; 
ruční naviják (250); koupím lamin, trup na VSO 10. 
L. Kuba, Sokolská 583, 789 83 Loštice
■ 19 Am. prop, soupravu 4-kanál. s dvěma servy 
Varioprop (na přijímač bez servozesilovačů možno 
připojit serva s elektronikou) + NiCd baterie 
a nabíječ (2000). S. Mareček, Radošice 77, 335 43 
Dožice
■  20 Big Lift s mot. Raduga 10 ABC (1500); mot. 
MVVS 6,5 nový nepoužitý (600); rotor, hlava Hiller 
(500); starší buggy na mot. 3.5 bez mot. (800); vysílač 
T6 AM27 + R6 AM málo používaný; motor Moki M7 
10 cm3 (1100); motor MDS 3,5 Car ABC čtyřkanál. 
(1000). F. Viceník, Nivnice 946. 687 51 Podhradí
■ 21 Přijímač Acoms ARA-540 FM, kompletně osaz. 
pl. spoj z vysílače Acoms AP-440 FM, pár krystalů 
(53. kan.). Koupím potenciometry do serv Futaba, 
přijímač Acoms ARC-227 nový. J. Furch, Svazar
movská 1694, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm
■  22 Čtyři šedá serva Varioprop. amatérský 4- 
kanálový proporcionální přijímač pro serva Vario
prop, 2 ks křížový ovladač. I jednotlivé. M. Radil, 
Klimšová 662/9, 736 03 Havířov-Sumperk
■  23 Nový nepoužitý motor HP 61F RC Gold Cup 
ABC (1700); amat. LVP bez kolena (450). M. 
Kocmunda, Pri Stadióne 19, 900 21 Jur pri Bratislavě
■  24 RC súpravy: 6-kanál. Modela 6 AM27, vys., 2x 
prij. zdroje, servá; 1-kanál. Mars; 2-kanál. Pilot. Ing. 
V. Kolařík, Fučíkova 4, 81102 Bratislava, tel. 
33 51 53
■ 25 Hotové modely a plánky modelů. Seznam proti

známce. P. Bosák, Zahradní 731/111, 339 01 Klatovy
■  26 RC soupr. Varioprop 14 FM 40 vč. serv CL, WP. 
Vše zánovní. I. Marek, Kubánská 1547, 708 00 
Ostrava 4
■ 27 HO kolejivo, výhybky, semafory, sestavené 
domky, vagóny, lokomotivy. Vše nové, nepoužité. B. 
Čermák, Petýrkova 1942, 149 00 Praha 4
■ 28 Kompl. podvozek elektr. 1:12 s kul. dif. 
+ dokument, pro dohot.; cvičný horn, pro mot. 6,5 
cm3 + plováky; žhav. koncov. MO 8/85; náboj pneu; 
kola MO 11/87; mech. spouštěč let. mot.; vrt. kužel 
pro mot. 2,5 cm3. V. Sedláček, 9. května 8, 678 01 
Blansko
■ 29 RC soupravu Acoms Mk III (2500); nový RC 
vrtulník Schlůtter D-Star, autorotace, kolektiv (4000); 
motory po záběhu; čtyřtakt MX 20 (2500); BPSS 15+ 
RC karb. (1500); spolehlivý MVVS 2,5 DF (350); 
MVVS 2.5 GR (300); MVVS 1,5 D s RC karb. (200); 2x 
Modela CO2 (200); univerzální nabíječ Simprop 
(500); přední nápravu na RC buggy Simprop (200); 
lam. trup na Sultána + VOP + křídlo (600); lam. trup 
Cessna Aerobat + plán (300); RC maketu Oscar 
zalétanou, potah Monocote (500); benz. motor 
27 cm3, magneto, větrák, možno i s el. centrálou 
(700). V. Sádlo. 332 09 Stěnovice 348
■ 30 Obousměrný prop, regulátor el. motoru, lze 
připojit místo serva, podle MO 9/85 (300). Koupím 
RC soupravu Acoms AP-227, serva Acoms. V. 
Vaněk, Dvořákova 1247, 393 01 Pelhřimov
■ 31 Soupravu Acoms 227 kompletní (2000); MVVS 
D 1,5 cm3 zaběhnutý + palivo (200); Test-1 nový 
(250); CO2 (100). P. Krejčí. Tučapy 76, 769 01 
Holešov
■  32 Kity 1:72 Revell: Triplane, P-47D, Tempest, 
P-39, Hurricane, Wildcat, P-51D, Spitfire, TS 11 Iskra 
(PLR). Modellbau Heute r. 87 a 88. Simprop Super 
Star 12 FM 40 MHz aj jednotlivo, nevyužitá. Kúpim 
kvalitný FM trojkanál, připadne vyměním — dohoda. 
J. Krahulec, Fučíkova 18, 987 01 Poltár
■  33 Model rádiem řízeného automobilu Surtees na 
2,5 cm3, vhodný pro zač. (400) a Porsche elektromo
tor (250). P. Stanislávek, Na hroudě 13, 100 00 
Praha 10
■ 34 Na TT kolejnice, výhybky, vagóny, lokomotivy 
a jiné. J. Kupka, 742 81 Bravantice 217
■ 35 Vys. Tx Marx II + přij. Rx Mini 27,12 MHz 
nepoužívané (700); barvenou Mikalentu odst. červe
ná, žlutá rozm. 40x150 cm (po 10). M. Maiksnar, 
Víškova 1825, 508 01 Hořice
■  36 Lokomotivy, vagóny, kolaje a příslušenstvo na 
TT. Komplet. L. Brisuda, 1. mája 7, 900 84 Báhoň
■  37 Varioprop FM 40 Expert (9750); stříbrozink. 
aku. 1,5 V/1,5 Ah (50); 1.5 V/3 Ah (75); 1,5 V/24 Ah 
(130); elmotor Faulhaber 3557 (950); digit, otáčko
měr (950); Rx Micro Albin (600); Albíny (400); Cheri 
2 + Webra Speed 20 (950); větroň Favorit-Carerra 
(1500); vrchlík se šňůrami pro RC para + výtaž. pad. 
(850); termohydrograf (1950); nažehl. Solarfilm červ. 
a oranž. (5 m po 300); vše nové — perf. stav. F. 
Ambrož, Považská 67, 911 00 Trenčín
■ 38 Porsche 934 i RC súpravu. M. Rybářík, J. Krára 
772, 015 01 Rajec ►

MODELÁŘ ■ 1/1989 ■ 31 31



(Dokončení ze str. 31)

■ 39 Digitál. otáčkoměr včetně DEAC zdrojů do 30 
tis. otáček· — nový. RC auto Porsche 9626. Zcela 
nová stavebnice Tamtěch včetně RC ovládání
— baterie DEAC. pohon el. motorem. Měřítko 1:24, 
pásmo 27 MHz. Časopisy: RC Modeller (1 číslo po 
50). Osobni odběr vítán. B. Trmač, box 33. 666 01 
Tišnov u Brna
■ 40 RC soupravu 3-kanál. + 3 serva Varioprop
— šedá + zdroje + nabíječ NiCd (2200); RC mot.

: větroň s motorem 1.5 cm3 roz. 2650, říz. výš. a srn.,
zalétaný (650). Končím. J. Doležal. Zhoř 95, 561 18 
Němčíce
■ 41 RC soupr. Modela T6 AM 5. kan., 4 serva Indy 
USA, 8 ks NiCd. 2 přij., 4 ks Varta 500 mAh, vypínač, 
nabíječe (7000). Ing. P. Jahn, Žerotínova 9, 747 07 
Opava 7
■ 42 Lokomotivy, vozy, kolejivo, vel. HO, vše 
dohromady, seznam zašlu. J. Hubálek, Karpatská

i 23. 703 00 Ostrava-Zábřeh
■ 43 Větroň RC-V2 (500); větroň F3B (600); amat. 
přijímač 4-kanál. Inprop pro serva Futaba, 14. kanál 
(400). J. Stork, S. Čecha 5, 695 01 Hodonín
■ 44 RC soupravu Futaba, dvoukanálovou se dvěma 
servy, novou, nepoužitou (2500); koleje, výhybky, 
doplňky TT; rozestavěný balsový RC model (200); 
balsu; model, plánky; kataloav; časopisv Modelář 
(nekomplet.) od roku 1966; jap. motor OS Max 10 
FSR + vrtule, svíčka, tlumič (800). Ing. L. Bartoň, 
Havlíčkova 1178, 757 00 Valašské Meziříčí
■ 44 RC soupravu Acorns AP-440 FM, 3 ks servo 
AS-2, 1 ks servo AS-3, 12 ks NiCd 451, servis 
zajištěn. Nelétané (5000). J. Zikmund, Vazovova 
3214, 143 00 Praha 4, tel. 401 62 62

■ 65 Tří- až pétikan. soupr. nejlépe novou; RC přísl.; 
spal. motor 3—15 cm 3 i čtyřtakt. J. Formánek, 
Bělehradská 320, 530 09 Pardubice
■ 66 Modely aut Burago 1:18, Matchbox Y a 
motocyklů Polistil řady MS a GT. M. Bretšnajdr, 
Třebízského 2418. 438 01 Zatec
■ 67 Různé podvozky vagónů a lokomotiv, dále 
karosérie HO, odlitky parních loko řady 556.1, 498, 
434.2, 354.1 a jiné. Prodám panel 230x130 cm. M. 
Mrowiec, Vodárenská 10, 360 10 Karlovy Vary, tel. 
458 86
■ 68 El. motorv Mabuchi 380. Mabuchi 540, Jumbo 
540. M. Dohnanský, Blahuňov 1, 431 58 Místo
■ 69 Sešity SPM č. 2, 3. 4, 6 a 3. svazek edice Triáda i 
jednotlivé. V. Jašek, Kllnovecká 11, 360 10 Karlovy 
Vary
■ 70 RC dvou a víceplošníky s motorem i bez. Vše 
týkající se letadel a letectví I. sv. v. (plány maket, 
dokumentace, foto, literaturu, RC i volné makety 
různých měřítek apod.); RC dvoupl. Max. L. Sibera, 
sídl. Pod Ralskem 568/I, 471 24 Mimoň
■ 71 Tlač. vrtuli 2x 180/100, 200/100, 220/140. 
Spěchá. M. Fischer, VÚ 8719/H, 675 76 Hartvikovice
■ 72 Motor OS Max 3,5 až 4 cm3 — nový. Plán 
VSO-10, Zlín 43. Bílou nažehl. fólii. J. Skácel, 
Smraňská 7, 586 01 Jihlava
■ 73 Modely kamiónů Convoy Matchbox, stavebnice 
automobilů Burago v měřítku 1:25 a modely F1 
Burago v měřítku 1:24. M. Hudeček, Ahepjukova 
17/2804, 702 00 Ostrava
■ 74 Parní loko BR 42, 56, 75, 89; rotor k BR 50; 
motor k BR 84; nehodový jeřáb a různé druhy 
koleček, J. Brožek, Kosmonautů 1252, 293 01 Mladá 
Boleslav
■ 75 Serva Robbe RS-100S, Futaba FP-S7, S12, S22 
ve výborném stavu nebo nová. J. Stork, Svatopluka 
Čecha 5, 695 01 Hodonín
■ 75 Jakékoli podklady k ULL MiniMax uvěř. v LaK 
7/87. J. Sustr, 373 41 Dasný 70

VÝMĚNA
■ 76 Vlastním přitažlivé plánky lodí i letadel, za které 
chci modelářské potřeby nebo hotovost. J. Czupryn- 
ski, ul. Chodkiewicza 28/2, Gorzow Dlkp 66-400 Pol
sko
■ 77 Aerograf a kity NOVO za kity záp. firem a kity 
KP, Směr, U. Blinov, d. 64, korp. 1, kv. 70, 
Choroševskoje šose. Moskva, 123 007 SSSR
■ 78 Za modely západních firem Airfix, Hasegawa, 
Italeri, Heller, Aoshima, Monogram, Fugimi, Tamiya, 
ESCI nabízím modely letadel Novo a Alfa. A. P. 
Lankin, Kyjev-40, prospekt 40 let oktjabra, g. 92/1, 
kv. 6. 252 040 SSSR
■ 79 Parní loko BR 95. 84 a 23 za BR 42 a 56. Z. 
Brožek, Kosmonautů 1252, 293 01 Mladá Boleslav
■ 80 Stavebnici Heller Me-262 B-1a/U1 1:72 za 
Whirlwind, FW 189, Spitfire Mk. XIV, příp. jiný II. sv. 
válka. L. Pivoda, 252 43 Průhonice 411
■ 8 1 Videokazetu Sony 240 VHS nebo čisticí 
videokazetu VHS, nepoužité, za žhav. palivo. Jen 
písemné. P. Byron, Letná 257, 471 24 Mimoň

RŮZNÉ

■ 82 Kdo zhotoví ozubené kolečko rovné normální o 
rozměrech: Dr = 17,6; Dh = 18,4; zubů = 44; modul 
= 0,4; S = 1,7. J. Brožek, Kosmonautů 1252, 293 01 
Mladá Boleslav
■ 83 Provedu přestavbu soupravy Acoms AP-227 
Mk III na 4 až 6 funkcí výměnou za servo Acoms. 
Koupím pár křížových ovladačů. Prodám zalétaný 
RC model Q.B.-20H na motor 3,5 cm3, potah nažehl. 
fólií (600). R. Sír, U měšťanského piv. 8, 170 00 
Praha 7
■ 84 Za modely 1:72 Ju-87B, 88, FW-189, Me-110 a 
iné (Airfix) a TBiU. SPM dám modely 1:72 Novo, 
Revell a čas. MO a lietadlá, Stavba plastikových 
modelov. Zoznam pošlém. Alebo předám a kúpim. 
M. Málek, Gogolova 20/27, 036 01 Martin

KOUPÉ

■ 45 Startér 12 V vhodný na motor 2,5 cm3 a kabinu 
na model Orion. J. Lenárt, 086 22 Klušov 229
■  46 Kompletní nepoškozený pulsační motor Pano
rama Jet vč. obalu; detonačnl MVVS 1 cm3 — 1959; 
odlitky na motor IPRO-lkar — cenu respektuji. J. 
Kalina, 2ufanova 1093, 160 00 Praha 6
■ 47 Ojnici 2,5 TRS nebo celý motor na součástky. P. 
Jirman, Koněvova 199, 130 00 Praha 3, tel. 82 36 34
■ 48 Kvalitní stav. plánky v M1:1 let. Piper L-4H 
a Pilatus PC-6 Turbo Porter pro pohon mot. Modela 
C Ö 2 - Ing. A. Kostík, Radhošťská 20, 130 00 Praha 3, 
tel. 27 25 94
■  49 Knihy Pacifik v plamenech, Vítězství v Pacifiku a 
dále knihy Jak jsem vyhrál válku, Enola Gay, Zkáza 
bitevní lodi Tirpitz, Vládcové oceánů. Nabízím knihu 
Ofenzíva v Pacifiku. R. Rakovský, 261 01 Příbram 
II/342
■ 50 Světelná návěstidla DR, výhybky, nádražní a 
městská svítidla, vše na HO. R. Remeš, Palackého 
741, 766 01 Valašské Klobouky
■ 51 Modely tanků, obrněných transportérů a jiných 
vojenských vozidel v měřítku 1:76 (Matchbox). L. 
Gubi, Proletárska 13, 935 41 Tekovské Lužany
■ 52 RC maketu (motor 10 cm3), lietadlá z rady 
Trener (226, 326, 526 atd.), připadne iný jednomoto- 
rový typ; motorizovaný větroň s motorom (žhavík) + 
servá; plastikovú stavebnicu P-38 Lightning nezosta- 
venú, čo najváčšia mierka; dřevené vrtule od ø 250 
vyššie. Ing. P. Martinka, J. Kráfa 13/27, 018 51 Nová 
Dubnica
■ 53 Svázané noviny Moravská orlice i jiné z let 
1914—1918; knihy o I. sv. válce, legionářské a jiné; 
Warships of World War II a jiné o válečných a 
obchodních lodích. P. Válka, Ivančická 106, 664 64 
Dolní Kounice
■ 54 Nesest. modely firmy Směr; barvy Humbrol. J. 
Jandek, Kustenova 5, 624 00 Brno
■ 55 Zachovalou dvoukanálovou soupravu Acoms 
Techniplus. Ing. B. Samšula, 783 54 Přáslavice 258
■ 56 Stolní soustruh a frézku. J. Daniš, Kutuzovova 
6, 831 03 Bratislava
■ 57 Modelist-konstruktor 1983 až 1988. J. Máca, 
Ořechová 19, 307 09 Plzeň, tel. 410 01
■ 58 Sintr, rychlonab. NiCd 225 — 450 mAh 4 — 8 ks 
za jakýchkoliv podmínek-časopis Modelář nesv. do 
r. 76; OTM Kolibri 0,8 cm3 i vyběhaný; podklady pro 
letadla fy Cessna. M. Pospíchal, Kubalova 2, 704 00 
Ostrava
■  59 Jednokan. vysílač + servo, přijímač, v dobrém  
stavu do  400 Kčs. Nabídněte. P. Vrzal, Moheln ická 
855, 783 91 Uničov
■ 60 RC soupravu 2 až 3-kan., kompletní; plánek 
s návodem na stavbu TT kolejišté (krajiny). Levné. R. 
Šneberk, tř. ČSA 49, 360 01 Karlovy Vary
■ 61 Plán pre stavbu RC makety Piper Cub Clipped 
Wing a lam. karosériu Skoda 130 RS. M. Horváth, 
T. Vansovej 10/20, 940 01 Nové Zámky
■  62 Motor 20 až 50 cm 3; reduktor s ozub. řemen, na 
OS Max 60. V. Píchá, Kolárova 812, 258 01 Vlašim
■ 63 Výhybky, domky. Spěchá. P. Půlpán, Husova 
608, 538 21 Slatiňany
■ 64 Čas. Modelář 8, 9. 10/1978. P. Zdanovec, 
Bendova 34, 301 24 Plzeň
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XXI. ročník show Létáme pro vás
Praha,
5. listopadu 1988
S n ím ky : Ing. J. J iskra , M. S a la jka  (4)

Již XXI. ročník známé propagační akce uspořádali na Letenské pláni v Praze 
raketoví modeláři ze 703. ZO Svazarmu RMK Praha 7. Show Létáme pro vás 
si za ta léta získala popularitu prakticky v celé raketomodelářské Evropě. 
K loňským účastníkům z NDR a NSR letos přibyli další zahraniční návštěvníci: 
manželé Giaufferovi z Francie. Původně sice přijeli jen jako pozorovatelé, nic
méně sympatický André neodolal a vyzkoušel si pilotáž RC raketového klu
záku J. Táborského.

V soutěži o nejnápaditější létající nesmysl sice startovalo o něco méně mo
delů než v loňském jubilejním ročníku, ale spád celé akce tím rozhodně neu
trpěl. Škoda jen, že z těch lepších modelů jsme jich na Letenské pláni viděli 
dost už v minulých létech. Že by raketýrům docházely nápady?

Β·'. '/i?//1 lili

___K Wr 4 ® k mkfr* /  J i

Diváci se ale bavili stejně jako jindy. Řada modelářů totiž opět podcenila 
otázky stabilního vzletu i bezpečného návratu svých modelů. Pro pořadatele 
jsou ovšem havárie zábavné už méně. V tomto směru by si naši modeláři mohli 
vzít příklad z jinak méně zkušených raketýrů z NSR, u nichž byly „humorné 
příhody" spíše výjimkou. Přitom byly jejich modely pěkné i nápadité; za létající 
hodiny s kukačkou dokonce H. Hofbauer získal v soutěži titul vice vice showma
na, tedy třetí místo. Na druhém místě skončili loňští vítězové T. Indruch, 
J. Chalupa a R. Kocurek ze Šenova, jejichž tři brokovnice sestřelily tři kach
ničky stejně neomylně jako před rokem. Vítězství tentokrát zůstalo v Praze díky 
V. Bartoňovi. Jeho tři obří létající zápalky, z nichž první „se nezapálila", druhá 
„se zlomila" a teprve třetí „zaplápolala plamenem", byly skutečně nápadité, 
a co je hlavní, jejich funkce byla bezchybná.

Večerní posezení s hudbou a tancem se tentokrát z tradiční holešovické 
Domoviny přesunulo do poněkud komornějšího Zámečku v Letenských sa
dech. Nedostatek prostoru sice nedovolil pořádání veselých soutěží, ale i tak 
odcházeli raketýři domů spokojeni. XXL ročník show Létáme pro vás se opět 
vydařil.
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i Precízny mo
del motorového 
vozu ČSD na 
údržbu trakčné- 
ho vedenia radu 
M 250 kategorie 
A1 postavil vo 
velkosti HO A. 
Školník z Po- 
pradu

Snímky:
A. Jiroušek, 
ing.
J. Jiskra (2),
M. Salajka, 
ing. D. Selecký

INDEX 46 882

4 Jako předlohu 
pro svůj první 
funkční model 
si člen pražské
ho klubu Merri
mack Jan Seydl 
zvolil bitevní loď 
Bismarck. Make
ta v měřítku 
1:150 je dlouhá 
1730 mm a je 
poháněna dvo
jicí elektromoto
rů Mabuchi; kro
mě obvyklých 
funkcí jsou ovlá
dány otočné dě
lové věže, svět
lomety, siréna 
a houkačka

▼ Špičkového výkonu 24 průletů v úloze B dosáhl na loňské mezinárodní soutěži 
F3B v Popradu Jozef Vitásek z Holiče

■*· Na XXI. ročníku show Létáme pro vás v Praze na 
Letné obsadil III. místo v soutěži o největší létající 
zvláštnost Hubert Hofbauer z Řezná s létajícími kukač
kami (pochopitelně i s kukačkou)

▼ Ani raketovým modelářům se nevyhnula „šmoulo- 
mánie"


