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RC maketa letadlové lodi Bismarck Sea — typ Casablanca 
vznikl v dílně Jiřího Voráčka z Prahy. Model má v měřítku 
1:100 délku 151 cm a je poháněn dvěma elektromotory

Miroslav Pekárek z Frýdku-Místku si podle plánku Modelář 
zhotovil úhlednou polomaketu Jak-3. Model je poháněn moto
rem 3,5 cm3 a ovládán soupravou Graupner FM 314

Na mistrovství České republiky v raketovém modelářství, 
které se létalo v říjnu minulého roku v Rajhradě u Brna, se 
představili noví mladí maketáři z RMK Junior Brno. S jedno
duchými modely australské rakety Aeolus a francouzské 
Dragon III (uprostřed) sice ve statickém hodnocení mnoho 
bodů nezískali, zato přědvedli perfektní starty

;

Student lil. ročníku SOŠ Martin Drahovzal ze Středokluk si 
pro získání prvních zkušeností s RC řízením postavil dvou- 
plošník Relax podle plánku Modelář. Model, který zhotovil za 
pouhých dvacet dnů, mu prý létá výborně a dobře se ovládá. 
K pohonu Martin zvolil motor MVVS 2,5 GFR ABC, RC soupra
vou ovládá výškovku, směrovku a otáčky motoru

Velmi dobře v uplynulé sezóně pro magnetem řízené 
větroně létal v kategorii F1E-SK se samokřídlem Šíp-4 
Jaroslav Eliáš z Rousínova



K TITULNÍMU SNÍMKU
V Modeláři 6/1965 vyšel plánek RC motorového modelu Pluto. 

Jeho konstruktér Jiří Černý v té době určitě netušil, že se na tomto 
jednopovelovém modelu s rohatkovým vybavovačem vyučí několik 
generací našich rádiáčkářů. Pluto se stal zřejmě nejpopulárnějším 
československým RC modelem. Vývoj se však za těch takřka třicet 
let nezastavil. Jiří Černý proto letos přichází s novým modelem pro 
začátečníky Pluto 2, jehož plánek najdete uvnitř tohoto sešitu

Snímek: O. Šaffek
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Nově do nového roku
V Modeláři 11/1993 jsme vás informovali o zásadních změnách, které 

jsme pro vás uchystali v roce 1994. Dnes před sebou máte první číslo 
Modeláře, kde se tyto změny projevují.

Přívržence volných a upoutaných modelů možná trochu zarazí odsunutí 
„jejich" odborností až za RC modely. Neznamená to, že bychom na tyto 
modely zanevřeli, naopak. Tímto přesunem se dostaly na prostřední dvě 
stránky, na nichž lze tisknout výkresy formátu A 3. To nám umožní publi
kovat plánky některých menších modelů ve skutečné velikosti, což asi 
přivítají zejména fandové maket na gumu. Nebude to v každém čísle, ale 
počítáme s několika modely tohoto typu do roka. Rádiáčkáři tím pochopi
telně nejsou poškozeni, neboť RC modely se na formát A 3 nevejdou.

Výsledky naší loňské čtenářské ankety ukázaly, že prudce roste počet 
přívrženců oldtimerů. Usoudili jsme v redakci, že nastal čas zavést jejich 
pravidelnou rubriku. V té dnešní naleznete kromě drobnějších zpráv 
a informací plánek repliky kdysi slavného motorového modelu Bomber 
amerického modeláře Ch. Lanza. V budoucnosti však hodláme otiskovat 
především původní české a slovenské konstrukce. Myslíme si totiž, že je 
z čeho vybírat. Dnešní modelářská generace zná především v Modeláři 
publikované modely Radka Čížka, ale výborných konstruktérů jsme měli 
samozřejmě víc. Rubrika oldtimerů bude vznikat za úzké spolupráce 
s oběma českými kluby SAM, s vydavatelem plánků historických modelů 
J. Kalinou a — aspoň doufáme — i s vámi, čtenáři. Očekáváme vaše 
příspěvky, pokud však budete zasílat plánky či články obsahující historická 
data, uvádějte vždy prameny, odkud jste čerpali.

Napsal nám jeden z našich přispěvatelů, že RC akrobaté se cítí být 
Modelářem diskriminováni. Tyto pocity jsou ale oboustranné — my se 
naopak cítíme být diskriminováni našimi akrobaty. Nelze publikovat pří
spěvky, které nikdo nenapsal. Poté, co s námi kvůli značnému pracovnímu 
vytížení omezil spolupráci ing. Jih Havel, se totiž nenašel nikdo, kdo by ho 
nahradil. V podobné situaci jsme ostatně i s kategorií RC pylonů, ale 
v tomto směru už jsme se předběžně dohodli se Zdeňkem Malinou, takže 
se snad polepšíme.

Slovenští čtenáři jistě přivítají, že plánek v tomto čísle, jehož zaslání ve 
skutečné velikosti nabízíme, si už mohou objednat také. Systém objedná
vání přes Magnet-Press Slovakia a zasílání od nás budeme asi muset 
v praxi trochu doladit, a tak se nezlobte, jestli se nám zpočátku nepodán 
dodržet uváděnou lhůtu dvaceti dnů, Ceny ve slovenských korunách jsou 
pochopitelně o něco vyšší, jednak kvůli rozdílnému kurzu, jednak kvůli 
zvýšeným nákladům, ale věříme, že budou únosné.

Právě dnes, kdy vzniká tento článek, nám volal do redakce čtenář roz
hořčený skutečností, že naše plánky jsou světlotiskové kopie a neobsahují 
stavební návod (ten můžeme zaslat za příplatek 3 Kč, ale neliší se od 
návodu publikovaného v Modeláři). Vzpomněl přitom vyčítavě dřívějších 
plánků z edice Modelář. My na ně vzpomínáme také. Nebyl by problém 
nechat naše nynější plánky tisknout ve stejné kvalitě, ale při množství méně 
než sto kusů, a takový je zhruba současný odběr, by jeden plánek vyšel 
— no, hodně draho! Systém, který praktikujeme, je jediný, jaký jsme byli 
schopni vymyslet, aby se modelářům dostaly plánky ve skutečné velikosti 
a za dostupnou cenu.

Velmi často dostáváme stížnosti, že jsme objednaný plánek neposlali. 
Takřka vždy ovšem zjistíme, že jsme jej poslali, ale pošta ho ztratila. (Je 
skutečně zvláštní, kolik se mezi pracovníky pošty nachází vášnivých mo
delářů, ochotných plánek ukrást.) V takovém případě zašleme plánek 
znovu, a to doporučeně. Kdybychom je ale zasílali doporučeně už na
poprvé, museli bychom zvednout cenu, a to nechceme.

Přestože v Modeláři 11/1993 jsme psali, že od roku 1994 ubude 
v našem časopise automobilové a železniční modelářství, v řádkové inzerci 
v tomto čísle jsou nabídky na příslušenství z těchto odborností. Pokud si to 
inzerent přeje, samozřejmě mu inzerát v Modeláři uveřejníme, spíš se ale 
obáváme, že si zmíněný sešit Modeláře nepřečetl. V novém dvouměsíční- 
ku Modely, který bude věnován všem modelům opatřeným koly, je samo
zřejmě také možnost inzerovat, a to za stejných podmínek jako v Modeláři. 
Inzeráty z těchto odborností proto doporučujeme zasílat do časopisu 
Modely.

Dne 6. prosince se v redakci Modelář uskutečnilo losování výherců 
loňské čtenářské ankety. Motor Junior věnovaný firmou MWS Brno vyhrál 
Zdeněk Janáček z Prahy 5; motor Junior v úpravě Mikro věnovaný 
firmou Mikro Praha obdržel Vladimír Jelínek z Kolína; motor Cox Base 
Bee 0,8 cm3 věnovaný firmou Pospa Modell jsme zaslali dr. Vratislavu 
Emlerovi z Karlových Varů; motor GM 120 věnovaný ing. Štefanem 
Gašparínem získal Antonín Pilát z Vyškova; motor MWS 6,5 dostal od 
naší redakce František Válek z Kájova. Šťastným výhercům blahopře
jeme, výhry jsme jim již zaslali poštou. Všem ostatním, kteří nám zaslali své 
anketní lístky, děkujeme. Pomůže nám to v naší práci a přispěje ke zkvalit
nění časopisu.

Tomáš Sládek
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M F jU P R O ROK 1994
Tento kalendář byl schválen předsednictvem CIAM FAI v prosinci 18. až 19.6. F1D + halové Orleans, Francie

1993. Během zasedání pléna v dubnu letošního roku může dojít 18. až 19.6. F2A, F2B, F2C, F2D Pécs, Macfarsko
k některým změnám. Kontaktní adresy na pořadatele jednotlivých 18. až 19.6. F3A, F5B/10 Pécs, Macfarsko
akcí jsou k dispozici na sekretariátech Českomoravského modelář- 18. až 19.6. F3A Klagenfurt, Rakousko
ského svazu a na Zvázu modelárov Slovenska. 25. až 26.6. F3B Amay, Belgie

25. až 26.6. F3J > Gron, Francie
MISTROVSTVÍ s v ě t a 25. až 26.6. F5B, F5B/7, F5B/10, F5D Nesvačily, Česká republika
2. až 10.8. F1A, F1B, F1C, junioři Kyjev, Ukrajina 25. až 26.6. F1A, F1B, F1C (SP) Ocana, Španělsko
20. až 25.9. F1D Slanic Prahova, Rumunsko 25. až 26.6. F3C Kraiwiesen-Salzburg, Rakousko
3. až 10.9. S1B, S3A.S4B, 1. až 3. 7. F1A, F1B, F1C (SP) Rinkaby, Švédsko

S5C, S6A, S7, S8E Leszno, Polsko 2. až 3.7. F3A Bratislava, SR
13. až 21.10. F4B, F4C Deelen, Holandsko 2. až 3.7. F1A, F1B, F1C (SP) Sintra, Portugalsko
21. až 28.10. F2A, F2B, F2C, F2D Šanghaj, Čína 2. až 3.7. F2B, F4B Náfels, Švýcarsko
12. až 19.11. F5B, F5D Wangaratta, Austrálie 2. až 3.7. F4C-LSM San Marino

6. až 10.7. F3J Chrudim, Česká republika

MISTROVSTVÍ EVROPY
16. až 23.7. F3A
22. až 31.7, F3B
2. až 10.8. F1A, F1B, F1C 
15. až 18.9. F1E
23. až 30.9. F3C

Lichtenštejnsko 
Rackeve, Macfarsko 
Kyjev, Ukrajina 
Vicenza, Itálie 
Leszno, Polsko

8. až 10.7.
8. až 10.7.
9. až 10.7. 
9. až 10.7. 
16. až 17.7.
22. až 24.7.
23. až 24.7.

F1H.F1K, F1J.F1G 
F2A, F2B, F2C, F2D, F4B 
F3I
F1A.F1B, F1C(SP)
F2A, F2B, F2C 
S4B, S8E, Exp.
F3J

Glíwice, Polsko
Hradec Králové, Česká republika 
Pépinster, Belgie 
Szentes, Madarsko 
Piennes Landres, Francie 
Roggden, SRN 
Walsall, Velká Británie

23. až 24.7. F3J Martin, SR
MEZINÁRODNI SOUTEZE 29.7. až 1.8. F1A.F1B, F1C (SP) Kyjev, Ukrajina
31.12.93 2. až 7.8. F3B Kyskunfélegyhaza, Madarsko
až 3.1.94 F1A, F1B, F1C, (SP) Wagga, Austrálie 9.8. F1E Karneralm, Rakousko
12. až 13.2. F1A, F1B, F1C, (SP) Taft, California, USA 11.8. F1E Karneralm, Rakousko
13.3. F1A, F1B, F1C, (SP) Porí, Finsko 12. až 14.8. F1A.F1B, F1C(SP) Sibiu, Rumunsko
19. až 20.3. F1A, F1B, F1C, (SP) Frozen Lake Mjosa, Norsko 13.8. F1E (SP) Karneralm, Rakousko
1.až3.4. F2A, F2B, F2C Vidreres (Girona), Španělsko 13. až 14.8. F2A, F2B, F2C Pépinster, Belgie
1.až4.4. F1A, F1B, F1C, (SP) Canowíndera, Austrálie 13. až 14.8. F3A Kraiwiesen-Salzburg, Rakousko
2. až 3.4. F1A, F1B, F1C, (SP) Salisbury Plain, Velká Británie 18. až 20,8. F1A.F1B, F1C,
2. až 4.4. F3I Coudes, Francie F1G, F1H, F1J (SP) Thouars (Noizé), Francie
3.4. F1K (junioři), F4E St Andre de l'Eure, Francie 19. až 21.8. F3A St Yrieix la Perche, Francie
22. až 25.4. F3A Wangaratta, Austrálie 20. až 21.8. F3I Mertzwiller, Francie
29.4. F1E Raná u Loun, Česká republika 20. až 21.8. F3A Krnov, Česká republika
29.4. až 1.5. F3F Raná u Loun, Česká republika 20. až 21.8. F3J Amay, Belgie
30.4. F1E (SP) Raná u Loun, Česká republika 25. až 28.8. všechny halové Flémalle, Belgie
6. až 8.5. F1E (SP) Březno, SR 26. až 28.8. F1A.F1B, F1C (SP) Egeln/Wolmirsleben, SRN
12. až 15.5. F2A, F2B, F2C Kraiwiesen-Salzburg, 27. až 28.8. F1K Spitzerberg, Rakousko

Rakousko 27. až 28.8. F2B, F4B Breitenbach, Švýcarsko
12. až 15.5. F5A, F5B, F5C Pfáffikon, Švýcarsko 28.8. F3B San Marino
13. až 15.5. S8E (SP) Bratislava, SR 28, až 30.8. F2A, F2C Gyula, Madarsko
14. až 15.5. F2D Tautenhaim, SRN 31.8. až 4.9. F3A, F3C Fukuyama-shí
17. až 20.5. S3A, S4B, S7, S9B, S10C Liptovský Mikuláš, SR & Kasaoka-shi, Japonsko
20. až 22.5. S1B, S5C, S6A, S8E (SP) Liptovský Mikuláš, SR 2. až 4.9. F1A, F1B, F1C (SP) Zůlpich, SRN
21. až 22.5. F3D Milano-Melzo, Itálie 2. áž 3.9. F2A, F2B, F2C, F2D, F4B Valladolid, Španělsko
21. až 22.5. F3I Chateaudun, Francie 3. až 4,9. F5D Karbach, SRN
21. až 22.5. F2D Getafe (Madrid), Španělsko 9.9. S8E (SP) Leszno, Polsko
21. až 22.5. F5B Oberpullendorf, Rakousko 9. až 11.9. F1A, F1B, F1C (SP) Sazená, Česká republika
21. až 23.5. F2A, F2B, F2C La Queue en Brie, Francie 11.9. F2A, F2C Lugo di Romagna, Itálie
22.5. F1A, F1B, F1C (SP) Cambrai, Francie 15.9. F1E (SP) Vicenza, Itálie
22. až 23.5. F3A Koblach, Rakousko 16. až 19.9. S6A.S7 Bardějov, SR
28. až 29.5. F1A.F1B, F1C (SP) Dömsöd, Macfarsko 16. až 19.9. F1A, F1B, F1C (SP) Caterton, Nový Zéland
9. až 12.6. F3D Mělník, Česká republika 16. až 18.9. F1A, F1B, F1C (SP) Járpas, Švédsko

10. až 11.6. F1A.F1B, F1C (SP) Sezimovo Ústí, Česká republika 17, až 18.9. F3B Mala, Portugalsko
10. až 11.6. F1A.F1B, F1C (SP) Lučenec, SR 26. až 27.9. F1D Slanic-Prahova, Rumunsko
10. až 12.6. F1E (SP) Cluj Napoca, Rumunsko 8. až 9.10. F1A, F1B, F1C Lost Hills, California, USA 

Zamora, Španělsko11. až 12.6. F2A, F2B, F2C Rouille, Francie 12. až 16.10. F3A
11. až 12.6. F1K Dömsöd, Macfarsko 14. až 16.10. F1E (SP) Oberkotzau, SRN
11. až 12.6. F3A, F5A Reichenberg, Švýcarsko 15. až 16.10. F1A, F1B, F1C (SP) Sierra, USA
11. až 12.6. S4A, S6A, S9A, 21. až 23.10. S6A, S8E (SP) Oberkulm, Švýcarsko

S8É, S8EP (SP) Sazená, Česká republika 11.až 14.11. F5A, F5D Wangaratta, Austrálie
12.6. F2B Valladolid, Španělsko 12. až 13.11. F1A, F1B, F1C, F1G,
12.6. F3A Zamora, Španělsko F1H.F1J Lost Hills, California, USA
17. až 19.6. F2A, F2C, F2D Sebnitz, SRN 25. až 27.11. F2D Las Palmas de Grand Canaria,
18. až 19.6 F1A, F1B.F1C, F1G, F1H Houthalen-Helchteren, Belgie Španělsko

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
téměř před rokem, v březnovém se
šitu Modeláře, jsme otiskli výzvu Po
můžeš i ty, ve které jsme se na vás 
obrátili, abyste pomohli těžce ne

mocnému člověku, výtečnému mo
deláři a organizátorovi, ing. Aloisi 
Pelikánovi, zpět do života. Jsme ne
smírně potěšeni, že se výzva nemi
nula účinkem: Díky vám, kteří jste 
finančně přispěli, je pan Pelikán od 
podzimu opět doma v Rokycanech

mezi svými blízkými a přáteli. Jeho 
život však závisí na plicním ventilá
toru EV 800, který zatím zapůjčila 
pražská firma Dräger. Jeho cena je 
473 tisíc Kč. Na kontě, jež pro za
koupení tohoto nákladného přístroje 
založilo Humanitární sdružení Cen-
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tra dobré vůle v Chebu, se doposud 
shromáždilo 232 tisíc Kč od osmde
sáti přispěvatelů z řad jednotlivců 
i institucí. Bohužel tato částka zatím 
na zakoupení plicního ventilátoru 
nestačí. Obracíme se proto opět na 
vás, české, moravské, slovenské 
i zahraniční modeláře s prosbou: 
Pomozte panu Pelikánovi.

Pomoci mohou všichni: soukromé 
osoby, podnikatelé, modelářské 
kluby, instituce. Jakoukoli finanční 
částku zasílejte poštovní poukázkou 
na účet: Centrum dobré vůle, Cheb, 
číslo účtu 22233-331/0100 KB Cheb. 
Do zprávy pro příjemce uveďte hes
lo: p. Pelikán.

Redakce

Král je mrtev, 
ať žije král!

T o to  je  h is to rické  provolání, k teré  
p řesně  vystihu je  p rob lé m y  snad ne jvě t
šího p ražského  klubu LM K  Praha 4.

K lub  oslavil v  létě č ty řice t let od  své 
ho založení. Při lé tání na louce  u Šebe- 
rova  a  veče r u táb o rá ku  v  kem pu  za 
vzpom ína li pam ětn íc i na krásné  začá tky  
i různé příběhy ze sou těží a ti m ladší, 
k te ří b u d ou  po k ra čo va t v zap o ča té  
cestě , pozo rně  nasloucha li. Z a  těch  
č ty řice t let by lo  i d o s t úspěchů. 
Z  kroužků  vyš lo  m no h o  m ode lá řů  
úspěšných  na soutěžích d o m a  i v  za 
hraničí. M nozí z  n ich dnes létají na s ku 
te čn ých  le tad lech  v ae rok lubech  a o b 
čas p řijdou, aby věděli, co  je  v  k lubu 
nového.

V  létě m usel k lub  uvo ln it svoji v  po řa 
d í již  č tv rtou  k lubovnu, kde  p robíha ly  
schůzky  kroužků  i k lubové  schůze, kde  
se soustřeďova l ž ivo t m nohých  p ra ž 
ských  m ode lá řů . D louho nebyla naděje 
na získání jiných  p ro s to r..V  hod ině  dva 
nácté  přija la č leny k lubu  O bvodn í s ta n i
ce  m ladých  tech n iků  v  Praze 4, B a rtá 

kově  ulici 37, ko u se k  od  s tan ice  m etra  
Pankrác. M ode lá ři zahájili svoji č innos t 
—  m ode lá řsky -—  létáním  s upoutaným i 
m ode ly  na p řilehlém  hřišti.

V edouc í O S M T  PhDr. Zatlouka l je  
m ode lá řům  příznivě nakloněn, a ta k  se 
od  září v  je jích dílnách rozběh ly kroužky. 
V  pondě lí a č tv rte k  od  1 6 .30  h, v  ú te rý  
a ve s tředu  od  1 4 ,00  h. Z kušen í ve d o u 
c í vša k  rádi p o sky tnou  p o m o c  nebo  ra 
du všem , k te ří si nevědí rady třeb a  
s koupenou  s tavebn ic í nebo  při s ta rto 
vání nového  m oto ru , i když  nejsou č leny 
k lubu. Každý p rvn í p á tek  v m ěsíci veče r 
jso u  č lenské  schůze, kde  se rozhodu je  
o  dalším  k lubovém  životě.

V  nových  p ro s to rá ch  b ude  m ožné 
po řá d a t i různá ško len í n ebo  p ře d n á š 
ky. Ja ko  p rvn í je  v  ka lendáři s da tum em  
26. února  1 994  uvedeno  ško len í roz 
hodčích .

M odeláři se  ta k  stávají sou čá s tí nově 
b udovaného  H obby ce n tra  v  Praze 
4  a  rádi m ezi sebou  uvítají i nové zá jem 
ce  o  te n to  krásný spo rt. JaS

NOVÁ PRODEJNA
Ve středu 24. listopadu 1993 byla 

v Praze 10, Ukrajinské ulici 6, otevřena 
prodejna firmy PAN-Air. Otevřena je  ve 
všední dny od 9.00 h do 17.30 h. Sorti
ment je zaměřen zejména na letecké 
modelářství. Prodejna nabízí široký vý
běr stavebnic amerických firem Carl 
Goldberg, Great Planes, U.S. Aircore 
a dalších. Nabízeny jsou nejen motoro
vé modely, ale také elektrolety a větroně 
v cenách už od 2000 Kč. Široký je i vý
běr kvalitních motorů K & B, RC sou
prav Robbe-Futaba, potahových fólií 
a dalšího. Serva jsou nabízena v mnoha 
různých typech za velmi příznivé ceny. 
Nezanedbatelný je i sortiment různého 
modelářského nářadí, například nožů či 
žiletkových pilek.

DO KALENDÁŘE...
Pražské modelářské kluby pořádají v Praze 
na Letenské pláni již 25. ročník Zimní ligy 
házedel. První kolo se létá 23. ledna, druhé 
6. února, třetí 20. února a čtvrté 6. března

1994. Vyhodnocení bude 13. března 1994. 
Přihlásit se můžete přímo na místě před za
čátkem jednotlivých kol v 8.00 h.

LMK Máj Karviná má nového náčelníka: 
Adolfa Lashotu, Závodní 1664, 735 06 Karvi- 
ná-Nové Město, tel.: 06993/430 07.

Zdeněk Kolář
Mezi nejúspěšnější české reprezentanty 

uplynulé sezóny se zařadil i raketový mode
lář Zdeněk Kolář titulem mistra Evropy v ka
tegorii výškových maket S5C. Úspěch to byl 
vpravdě historický, neboť získal první vítěz
ství na významné modelářské soutěži pro 
samostatnou Českou republiku.

Modelařit začal jako samouk. Vzdělával se 
pouze četbou časopisu Modelář. Zpočátku 
stavěl hlavně letecké modely, ale v roce 
1972 bílinští modeláři uspořádali v Krupce 
raketomodelářský kurz. Tam se seznámil se 
zkušenějšími Rudolfem Zychem či Oldři
chem Satzkem. Nechyběli ani jeho vrstevníci 
Robert Zych, Bedřich Pavka a další. Brzy po
té vznikl i modelářský klub v Krupce a rychle 
se zapojil do raketomodelářského děnu

Zdeněk na tato léta rád vzpomíná. Často 
za rok s kamarády sjezdil i deset soutěží. 
Vylétanost se samozřejmě začala projevovat 
i na Zdeňkových výkonech, které se neustále 
lepšily. Stále ale neměl dostatek štěstí, na 
vítězství musel počkat až do roku 1982, kdy 
na přeboru ČSR vyhrál streamer a o necelý 
měsíc později si vítězství zopakoval i na 
mistrovství ČSSR. Těmito úspěchy se mu 
otevřela cesta i do reprezentace. Reprezen
tační tepláky, sice družstva B, poprvé Zde
něk oblékl v roce 1984, kdy se ve Velkých 
Uhercích konala tehdejší „srovnávačka".
0  dva roky později byl již v družstvu A na 
další srovnávací soutěži, tentokrát v Ru
munsku. Pak sice z reprezentace vypadl, ale 
po federálu v roce 1988, kde vyhrál, co mohl, 
se tam rychle vrátil a zůstal v ní dodnes. Me
zi úspěchy, kterých si Zdeněk nejvíce cení, 
rozhodně patří třetí místo v raketoplánech na 
MS v Kyjevě a samozřejmě loňské vítězství 
na mistrovství Evropy v Rumunsku ve výško
vých maketách.

Makety ostatně Zdeňka vždy přitahovaly. 
S první svou bodovačkou Redstone-Mercury 
létal již na přeboru ČSR v Plzni. Když v polo
vině osmdesátých let získali spolu s Rober
tem Zychem podklady na západoevropskou 
nosnou raketu Ariane 1, s vervou se pustili 
do stavby a při jejich premiéře na košickém 
federálu v roce 1986 vzbudily obě makety 
zaslouženou pozornost. Jednodušší typ po
zději Zdeněk nahradil složitější Ariane 4, 
a protože umí, reprezentuje nás i v této nej
náročnější raketomodelářské kategorii.

Je pochopitelné, že úspěšně reprezento
vat lze pouze s velkou podporou svého okolí. 
Tu má nejen od svých kamarádů, ale hlavně 
od manželky Květy, která jej nejen neúnavně 
doprovází po mnoha soutěžích, ale působí
1 ve funkci soukromého trenéra a kritika, pří
padně i pomáhá prakticky, například při 
broušení stabilizátorů.

Modelařina přivedla Zdeňka i k jeho profe
si mechanika počítačové techniky. O elek
troniku se totiž začal zajímat v souvislosti 
s RC řízením modelů, postavil si i několik 
jednokanálových větroňů a motoráků a jako 
každý správný raketový modelář má doma 
ve skříni i RC vybavení do raketového kluzá
ku S8E, které spolu s motory čeká na ten 
správný okamžik.

Do budoucna Zdeněk pomýšlí hlavně na 
makety a již nyní pilně přemýšlí, co by na své 
Arianě 44 LP vylepšil a doplnil. Navíc se blíží 
letošní mistrovství světa v Polsku, kde by 
Zdeněk se svými reprezentačními kolegy 
chtěl opět dokázat, že raketové modelářství 
patří k našim nejúspěšnějším odbornostem.

Jiří Rumíšek
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tra dobré vůle v Chebu, se doposud 
shromáždilo 232 tisíc Kč od osmde
sáti přispěvatelů z řad jednotlivců 
i institucí. Bohužel tato částka zatím 
na zakoupení plicního ventilátoru 
nestačí. Obracíme se proto opět na 
vás, české, moravské, slovenské 
i zahraniční modeláře s prosbou: 
Pomozte panu Pelikánovi.

Pomoci mohou všichni: soukromé 
osoby, podnikatelé, modelářské 
kluby, instituce. Jakoukoli finanční 
částku zasílejte poštovní poukázkou 
na účet: Centrum dobré vůle, Cheb, 
číslo účtu 22233-331/0100 KB Cheb. 
Do zprávy pro příjemce uveďte hes
lo: p. Pelikán.

R edakce

Král je mrtev, 
ať žije král!

T o to  je  h is to rické  provolání, k teré  
p řesně  vystihu je  p rob lé m y  snad ne jvě t
šího p ražského  klubu LM K  Praha 4.

K lub oslavil v  létě č ty řice t let od  své 
ho založení. Při lé tání na louce  u Šebe- 
rova a veče r u táb o rá ku  v  kem pu  za 
vzpom ína li pam ětníc i na krásné  začá tky  
i různé příběhy ze sou těž í a ti m ladší, 
k te ří b udou  pok ra čo va t v zap o ča té  
cestě , pozo rně  nasloucha li. Za těch  
č ty řice t let by lo  i d o s t úspěchů. 
Z  kroužků  vyš lo  m no h o  m ode lá řů  
úspěšných  na soutěžích d o m a  i v  za 
hraničí. M nozí z  n ich dnes létají na s ku 
te čn ých  le tad lech  v  ae rok lubech  a  o b 
čas přijdou , aby věděli, co  je  v  k lubu 
nového.

V  létě m usel k lub  uvo ln it svoji v  p o řa 
d í již  č tv rto u  k lubovnu, kde  probíha ly 
schů zky  kroužků  i k lubové  schůze, kde  
se soustřeďova l ž ivo t m nohých  p ra ž 
ských  m ode lá řů . D louho nebyla  naděje 
na získání jiných  p ro s to r..V  hod ině  dva 
nácté  přija la č leny k lubu  O bvodn í s ta n i
ce  m ladých  tech n iků  v  Praze 4, B a rtá 

kově  ulici 37, kousek  od  s tan ice  m etra  
Pankrác. M ode lá ři zahájili svoji č innost 
—  m ode lá řsky —  létáním  s upoutaným i 
m ode ly  na p řilehlém  hřišti.

V edouc í O S M T  PhDr. Zatlouka l je  
m ode lá řům  příznivě nakloněn, a ta k  se 
od  září v  je jích dílnách rozběh ly  kroužky. 
V  pondě lí a č tv rte k  od  16 .30  h, v  ú terý 
a ve s tředu  od  1 4 .00  h. Z kušen í ve d o u 
c í vša k  rádi p o sky tnou  p o m o c  nebo  ra 
du všem , k te ří si nevědí rady třeb a  
s  koupenou  s tavebn ic í nebo  při s ta rto 
ván í nového m oto ru , i když  nejsou č leny 
k lubu. Každý první p á tek  v m ěsíci veče r 
jso u  č lenské  schůze, kde  se rozhodu je  
o  dalším  k lubovém  životě.

V  nových p ro s to rá ch  b ude  m ožné 
po řá d a t i různá ško len í n ebo  p ře d n á š 
ky. Ja ko  p rvn í je  v ka lendáři s da tum em  
26. února  1994  uvedeno  ško len í roz 
hodčích .

M odeláři se  ta k  stávají sou čá s tí nově 
b udovaného  H obby ce n tra  v  Praze 
4  a  rádi m ezi sebou  uvítají i nové zá jem 
ce  o  te n to  krásný spo rt. JaS

DO KALENDÁŘE...
Pražské modelářské kluby pořádají v Praze 
na Letenské pláni již 25. ročník Zimní ligy 
házedel. První kolo se létá 23. ledna, druhé 
6. února, třetí 20. února a čtvrté 6. března

NOVÁ PRODEJNA
Ve středu 24. listopadu 1993 byla 

v Praze 10, Ukrajinské ulici 6, otevřena 
prodejna firmy PAN-Air. Otevřena je  ve 
všední dny od 9.00 h do 17.30 h. Sorti
ment je zaměřen zejména na letecké 
modelářství. Prodejna nabízí široký vý
běr stavebnic amerických firem Carl 
Goldberg, Great Planes, U.S. Aircore 
a dalších. Nabízeny jsou nejen motoro
vé modely, ale také elektrolety a větroně 
v cenách už od 2000 Kč. Široký je i vý
běr kvalitních motorů K&B,  RC sou
prav Robbe-Futaba, potahových fólií 
a dalšího. Serva jsou nabízena v mnoha 
různých typech za velmi příznivé ceny. 
Nezanedbatelný je i sortiment různého 
modelářského nářadí, například nožů či 
žiletkových pilek.

1994. Vyhodnocení bude 13. března 1994. 
Přihlásit se můžete přímo na místě před za
čátkem jednotlivých kol v 8.00 h.

LMK Máj Karviná má nového náčelníka: 
Adolfa Lashotu, Závodní 1664, 735 06 Karvi- 
ná-Nové Město, tel.: 06993/430 07.

Zdeněk Kolář
Mezi nejúspěšnější české reprezentanty 

uplynulé sezóny se zařadil i raketový mode
lář Zdeněk Kolář titulem mistra, Evropy v ka
tegorii výškových maket S5C. Úspěch to byl 
vpravdě historický, neboť získal první vítěz
ství na významné modelářské soutěži pro 
samostatnou Českou republiku.

Modelařit začal jako samouk. Vzdělával se 
pouze četbou časopisu Modelář. Zpočátku 
stavěl hlavně letecké modely, ale v roce 
1972 bílinští modeláři uspořádali v Krupce 
raketomodelářský kurz. Tam se seznámil se 
zkušenějšími Rudolfem Zychem či Oldři
chem Satzkem. Nechyběli ani jeho vrstevníci 
Robert Zych, Bedřich Pavka a další. Brzy po
té vznikl i modelářský klub v Krupce a rychle 
se zapojil do raketomodelářského děnu

Zdeněk na tato léta rád vzpomíná. Často 
za rok s kamarády sjezdil i deset soutěží. 
Vylétanost se samozřejmě začala projevovat 
i na Zdeňkových výkonech, které se neustále 
lepšily. Stále ale neměl dostatek štěstí, na 
vítězství musel počkat až do roku 1982, kdy 
na přeboru ČSR vyhrál streamer a o necelý 
měsíc později si vítězství zopakoval i na 
mistrovství ČSSR. Těmito úspěchy se mu 
otevřela cesta i do reprezentace. Reprezen
tační tepláky, sice družstva B, poprvé Zde
něk oblékl v roce 1984, kdy se ve Velkých 
Uhercích konala tehdejší „srovnávačka".
0  dva roky později byl již v družstvu A na 
další srovnávací soutěži, tentokrát v Ru
munsku. Pak sice z reprezentace vypadl, ale 
po federálu v roce 1988, kde vyhrál, co mohl, 
se tam rychle vrátil a zůstal v ní dodnes. Me
zi úspěchy, kterých si Zdeněk nejvíce cení, 
rozhodně patří třetí místo v raketoplánech na 
MS v Kyjevě a samozřejmě loňské vítězství 
na mistrovství Evropy v Rumunsku ve výško
vých maketách.

Makety ostatně Zdeňka vždy přitahovaly. 
S první svou bodovačkou Redstone-Mercury 
létal již na přeboru ČSR v Plzni. Když v polo
vině osmdesátých let získali spolu s Rober
tem Zychem podklady na západoevropskou 
nosnou raketu Ariane 1, s vervou se pustili 
do stavby a při jejich premiéře na košickém 
federálu v roce 1986 vzbudily obě makety 
zaslouženou pozornost. Jednodušší typ po
zději Zdeněk nahradil složitější Ariane 4, 
a protože umí, reprezentuje nás i v této nej
náročnější raketomodelářské kategorii.

Je pochopitelné, že úspěšně reprezento
vat lze pouze s velkou podporou svého okolí. 
Tu má nejen od svých kamarádů, ale hlavně 
od manželky Květy, která jej nejen neúnavně 
doprovází po mnoha soutěžích, ale působí
1 ve funkci soukromého trenéra a kritika, pří
padně i pomáhá prakticky, například při 
broušení stabilizátorů.

Modelařina přivedla Zdeňka i k jeho profe
si mechanika počítačové techniky. O elek
troniku se totiž začal zajímat v souvislosti 
s RC řízením modelů, postavil si i několik 
jednokanálových větroňů a motoráků a jako 
každý správný raketový modelář má doma 
ve skříni i RC vybavení do raketového kluzá
ku S8E, které spolu s motory čeká na ten 
správný okamžik.

Do budoucna Zdeněk pomýšlí hlavně na 
makety a již nyní pilně přemýšlí, co by na své 
Arianě 44 LP vylepšil a doplnil. Navíc se blíží 
letošní mistrovství světa v Polsku, kde by 
Zdeněk se svými reprezentačními kolegy 
chtěl opět dokázat, že raketové modelářství 
patří k našim nejúspěšnějším odbornostem.

Jiří Rumíšek
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■ Rok 1994 bude pro příznivce tichého 
letu náročný a bohatý na zajímavé sou

p is  těže, zvláště vrcholné. Již v dubnu se 
i f | ,  ,i, í otevírá první kolo Velké ceny Prahy F3J

y  na letišti v Bystřici u Benešova. Seriál, 
který pořádá již několik let Monty klub Praha, 
získal tradici a je mezi modeláři oblíben. Spolu 
s firmou Monty Model vzal na sebe klub i těžký 
úkol — uspořádání mistrovství republiky F3J, 
které se bude létat na letišti v Sezimově Ústí ve 
dnech 17. až 19. června. Pro pořadatele je mís
to konání trochu daleko, ale při pořádání pomů
že i místní aeroklub, a pokud vyjde alespoň tro
chu počasí, bude to soutěž, na kterou se jen tak 
nezapomene. Velice hodnotné ceny věnuje po
řádající firma Monty, připravovány jsou i další 
akce, takže vyhrát pěknou a hodnotnou cenu 
může i poslední soutěžící na výsledkové listině.

O týden později, 25. a 26. června, se létá 
tradičně v Bystřici u Benešova Český pohár 
modelů s elektrickým pohonem F5B, F5B/7, 
F5B/10 a pylonů F5D. To je také setkání a svá
tek všech elektroletců a jejich příznivců. Tradič
ně na tyto soutěže jezdí několikanásobný mistr 
světa Rudy Freudenthaler z Rakouska a silné 
družstvo s F. Weissgerberem a M. Weberrshoc- 
kem vozí z Německa Jan David.

Následující víkend, 2. a 3. července, se znovu 
posuneme k jihu. Modelářský klub Sezimovo 
Ústí pořádá pravděpodobně na letišti Tá
bor—Všechov mistrovství České republiky RC 
V2.

To ale není všechno: Svahové větroně mají 
vypsaných osm zápočtových soutěží do žebříč
ku v Ústí nad Orlicí, Větrníku a na Rané, firma 
Model Pecka pořádá a sponzoruje mezinárodní 
soutěž O pohár Multiplexu na Rané ve dnech 
29. dubna až 1. května.

Modelářský klub Strakonice uspořádá setkání 
stavitelů a příznivců RC maket větroňů k polé- 
tání, předvedení a výměně zkušeností. Tato 
v zahraničí čím dál víc oblíbená kategorie u nás 
zatím stále hledá správnou cestu. Termín zatím 
není znám, možná se setkání uskuteční v rámci 
sletu historických větroňů, který pořádá Plach- 
tařský Old Timer Club pravděpodobně v Bystřici 
u Benešova. Později napíši další podrobnosti.

Na konec sezóny, 30. září až 2. října, je naplá
nováno na svahy Rané u Loun mistrovství Čes
ké republiky v kategorii svahových větroňů F3F. 
V době, kdy píši sloupek, se v Paříži rozhoduje 
o pořadateli mistrovství světa F3J. Bude-li nám 
přát štěstí, uvidíme světovou elitu v Chrudimi.

Zajímavých akcí a modelářských dovolených 
je samozřejmě hodně. Zájemci si je najdou 
v Kalendáři soutěží 1994, které vydal pro kluby 
čMMoS. Skýtají i pro diváky a zájemce pěknou 
a poučnou podívanou.

Všechny akce však mají jedno společné: Sna
hu pořadatelů, aby všechno vyšlo co nejlépe, 
aby si všichni odvezli domů ty nejkrásnější zážit
ky z dobrého sportovního klání. Samozřejmě, 
pořadatelé uvítají každého, kdo by chtěl nějak 
pomoci jako časoměřič, nebo i v jiné funkci. 
Přihlaste se jim! A doprava? Možná že právě váš 
kamarád—soutěžící má v autě volné místo. 
Kromě jiných požitků od pořadatelů budete pří
mo uprostřed sportovního dění.
■  Fantastické! Na Euromeetingu 93 v italských 
Dolomitech předvedl Guido Zovetti model větro
ně o rozpětí 11 metrů a hmotnosti 23,5 kg! Kříd
lo s profilem Wortmann FX—61— 184 má plo
chu 271 dm2, motýlkové ocasní plochy 87 dm2. 
Štíhlost je 1:44! Ještě že model není maketou 
skutečného větroně. V tom případě by se do 
kabiny pohodlně vešel urostlý jinoch. Vždyť náš 
větroň VSO 10 má rozpětí jen o málo větší 
— patnáct metrů.

RC souprava

ČETO  
6 FM 35
VÝROBCE:
ČETO, spol. s r.o.,
Česká republika

Firma ČETO převzala výrobu RC souprav od 
zanikajícího podniku ÚV Svazarmu Modela 
v roce 1991. Názory na její výrobky jsou různé: 
od jednoznačně záporných až po velmi po
chvalné. Ve srovnání s RC soupravami podo
bných udávaných parametrů od zahraničních 
výrobců je však svými cenami produkce ČETO 
pro řadu modelářů nesporně zajímavá. Není 
také všeobecně známo, že poslední výrobky 
ČETO mají proti původním „modeláckým" řadu 
vylepšení. Zajímalo nás proto, nakolik jsou vý
hrady některých modelářů k soupravám ČETO 
odůvodněné, a nakolik se na nich podílí jen 
určité podceňování výrobků domácí prove
nience. Firma ČETO nám vyšla ochotně vstříc 
a předala nám ke zkouškám vysílač 6 FM 35 
a přijímač R8FM 35 novými krystaly tuzemské 
výroby.

Vysílač je ve skříni vycházející ze známé Mo
dely. Proti zahraničním soupravám vypadá 
chudě, málo členitý povrch však umožňuje 
snadnou údržbu. Označení typu vysílače a dru
hu výchylek (lineární—exponenciální na hliníko
vé samolepicí pásce není ideálním řešením, ale 
výrobce k němu vedla zřejmá snaha o co nejniž- 
ší náklady. Teleskopická anténa je upevněna na 
kulovém kloubu. Šroub zajišťující tuhost kloubu 
byl však zřejmě utahován příliš úzkým šroubo
vákem, kterým byl poškozen. Vysílač je napájen 
8 malými monočlánky.

Po této vnější prohlídce jsme přezkoušeli 
funkci vysílače i přijímače. Byla bez závad, do
kud „neodešel" přepínač funkce lin-exp 1. ka
nálu. To však bylo způsobeno skrytou vadou 
materiálu, nikoli chybou výrobce. Odšroubovali 
jsme plechový kryt a podívali se na „střeva". 
Kodér je sedmikanálový, osazený moderním 
a dnes ve světě nejčastěji používaným integro
vaným obvodem NE 5044, který umožňuje 
snadnou realizaci dvojích výchylek (D/R), expo
nenciální výchylky, změnu smyslu výchylek gto- 
čením konektorů na desce kodéru, změnu 
dí kanálů. Rovněž případné použitíť^jxéaiLje 
jednoduché,

Vysokofrekvenční díl je stejného zapojení jako 
vf díly ve vysílačích Modela FM ’a používá i stej
ného plošného spoje. V.peléfln véfači jsme ne
našli jediný studený spoj;

Dále jsme uskutečnili srovnávací měření zá
kladních parametrů. Pcužili jsme přiložené nové 
krystaly T l l p f  š t iť #  krystaly Tesla a krystaly 
Robbe (Futaba). Výsledky tohoto měření jsou 
v tabulce 1.

■ jjp re n i je zřejmé, že staré krystaly Tesla 
krrvt«$ý niž a při dolním zdvihu mimo povolený

Tabulka 1

kmitočtový zdvih (3 kHz). Nové krystaly se příliš 
nelišily od krystalů Robbe. Bez měření modelář 
nezjistí rozdíl, ale staré krystaly jsou nepoužitel
né.

Dále jsme měřili výkon vysilače na umělé anté
ně složené ze sériové kombinace kondenzátoru 
o kapaciě 23 pF a odporu 50Ω. Na odporu jsme 
měřili napětí VF voltmetrem. VF díl jsme napájeli 
ze stabilizovaného zdroje. Výsledky tohoto mě
ření obsahuje tabulka 2.

Tabulka 2

Nap. napětí 

[V]

vf výkon 

[mW]

Odběr

[mA]

Příkon

[mW]

14 756 226 3164

12 583 181 2172

10 423 137 1 370

9 328 113 1 017

8 245 94 752

Parametry, které výrobce uvádí v návodu, od
povídají skutečnosti. Pokud nemělvysítaě připo
jenou anténu, měl VF díl snahu se rozkmitávat, 
čímž produkoval vysoké množství vyšších har
monických. Pomohlo připojeni oaporu 1 kn  pa
ralelně k tlumivce v .kc ftío řu  koncového tran
zistoru. (DoporujfflfceWuto úpravu výrobci.) 
S připojenou anténou byl však vysílač naprosto 
stabilní a,k provozu bez antény není samozřejmě 
určen. Se stejným jevem jsme se ostatně setkali 
u mohem dražšího vysílače světově proslulé 
firmy. Funkce indikace napájecího napětí ručko- 
v |tt i indikátorem byla bezvadná (tab. 3).

Tabulka 3

Nap. napětí 
[V]

Červené pole

14 pravý okraj

12 70%

11 40%

10 20%

9 těsně před levým okrajem
Jaroslav SUCHOMEL

Příznivcům 
tichého letu

Krystaly
Tesla

Robbe
staré nové

Kanál 64 61 62

Jmen. kmitočet [kHz] 35 040 35,010 35,020

Kmitočtový zdvih kHz horní -0,308 +1,396 +1,654

Kmitočtový zdvih kHz dolní -3,272 -1,41 -1,516
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Soutěže doma i v zahraničíPosledním měřením u vysílače bylo měření 
šířky modulačních pulzů. Při nastavení maximál
ní výchylky byla šířka ±0,2 ms.

Přijímač je v obvyklé krabičce Modela. Je osa
zen moderním integrovaným obvodem MC 
3361 a v dekodéru CD 4015 (osmikanálový). 
Použitím mezifrekvenčního zesilovače s krysta
lovým filtrem Murata CFW 455 HT se šířkou 
pásma ± 3  kHz (6 dB) je dána vysoká selektivita 
přijímače a nutnost používat kvalitní, přesné 
krystaly. Filtr je přinejmenším stejně citlivý na ná
razy jako krystal a jeho cena (u firmy Conrad 
8,95 DEM) není zanedbatelná. Proto přijímač 
chraňte před rázy a vibracemi. To ale platí pro 
přijímače všeobecně!
_ Nejvíce jsme byli zvědavi na nové krystaly 
Tesla. Proto jsme po kontrole pájení a provedení 
přijímače, která dopadla k plné spokojenosti, 
změřili mezifrekvenční kmitočet (tab. 4).

Z měření je vidět, že v daném zapojení oscilá
toru se nové krystaly Tesla chovají rovnocenně 
krystalům Robbe. Pro potvrzení jsme ještě změ
řili amplitudu výstupního signálu z integrovaného 
obvodu MC 3361 při napájecím napětí 5 V (tab. 
5). Větší amplituda při použití krystalů Robbe 
byla způsobena větším kmitočtovým zdvihem 
(viz měření vysílače).

Nové krystaly Tesla mají zlacené vývody 
a sjpdek pouzdra. Jejich výrobce si zaslouží 
poděkování za to, že se parametry přiblížil svě
tovému standardu. Věřme, že zůstane u stávající 
ceny.

Citlivost přijímače je nesrovnatelně lepší než 
starých FM přijímačů Modela osazených integ
rovanými obvody TBB 1469. ČETO citlivost přijí
mače neuvádí, výrobce integrovaného obvodu 
MC 3361 však udává citlivost lepší než 6 μν. 
Přijímač pracoval v rozsahu napájecího napětí 
3,25 až 6 V. Odběr při 5 V byl 6,7 mA. Během 
létání při -5 °C pracovala souprava naprosto bez 
závad.

Pro funkční zkoušky jsme použili přípravku se 
signalizační žárovkou. Vysilač i přijímač byly ve 
výšce 1 m nad zemí. Antény přijímače i vysilače 
svíraly se zemí úhel 45", přitom anténa přijímače 
směřovala k vysílači. Napětí zdrojů vysilače bylo 
12 V.

Dosah s vysunutou anténou jsme nezměřili, 
neboť 800 m dlouhé letiště nestačilo. Se zasu
nutou anténou byl 270 m, bez antény 70 m.

Při letových zkouškách byla souprava instalo
vána v motorizovaném větroni, Zkušenosti 
z provozu se týkají zejména vysílače.

Na panelu vysilače jsou dva knoflíky označené 
jako D/R (Dual Rate), stejně jsou označeny i na 
obrázku v návodu. Toto označení je tak trochu 
klamné, neboť knoflíky slouží jen k nastavení ve
likosti výchylky. Kdyby šlo opravdu o dvojí vý
chylky, musel by byt vysílač vybaven přepínači, 
přepínajícími mezi jednou velkou a druhou ma
lou výchylkou. Použití knoflíků je nepraktické, 
neboť při manipulaci s vysílačem se nelze vy
hnout jejich pootočení a nalézt pak původní po
lohu je obtížné. Totéž platí o měnění velikosti 
výchylky za letu, pokud nevyužíváme pouze 
krajních poloh.

Tyto výhrady jsou ovšem do určité míry sub
jektivní, jiný uživatel může mít názor odlišný. 
Z hlediska funkce při vlastním letovém provozu 
nemáme k soupravě žádné připomínky. Dosah 
je s několikanásobnou rezervou. Výkon vysílače 
předčí většinu zahraničních.

Elektronika vysílače i přijímače je na jedno
stranných plošných spojích. V době více
vrstvých plošných spojů a povrchové montáže 
Tabulka 5

Krystaly
Tesla

Robbe
staré nové

Amplituda [V] 0,6 1,75 1,9

Tabulka 4

Vlil. ROČNÍK KOŠICKÉHO SVAHU
usporiadal Model klub VSŽ Košice z organizač- 
ných a ekonomických dóvodov až v Pečorskej 
Novej Vsi. Tejto záverečnej súťaže sezóny v ka
tegorii F3F sa zúčastnilo 15 modelárov. Súťa- 
žiaci, medzi ktorými nechýbali ani priatelia z po
lského Krosna a Noweho Targu, bojovali v šty- 
roch letových kolách o hodnotné věcné ceny 
a putovný pohár. Výkonom 2 905 b. ho získal 
Ing. Ladislav Virág z usporiadajúcej organizácie, 
druhé a tretie miesto obsadili Ing. Karol Hudák 
zo Svitu (2 883 b.) a ing. Ondřej Styk z Prešova 
(2 874 b.) L. V.

EUROPA STAR CUP1993
Podrobnější zprávu o tomto seriálu maketář- 

ských soutěží přinesl poprvé Modelář 6/1992. 
Letošní kalendář seriálu obsahoval celkem 13 
soutěží, tři v Německu a ve Velké Británii, po 
dvou v Rakousku a České republice, po jedné 
ve Švýcarsku, Holandsku a Irsku. V letošním 
ročníku startovalo celkem 27 soutěžících, ten
tokrát bohužel bez účasti našich maketářů. Dů
vodem bylo zřejmě vysoké startovně, v letošním 
roce ve výši 30 DM. Duchovní otec seriálu, pan 
Kurt Borm, přislíbil, že se pokusí projednat 
v příštím roce jeho snížení. Mezi účastníky je 
řada modelářů, které známe z letošních a minu
lých soutěží v Mladé Boleslavi a v Karlových Va
rech. Výsledky na předních místech byly velmi 
těsné, mezi prvním a druhým soutěžícím byl roz
díl pouhých 0,14 b., první čtyři soutěžící dosáhli 
přes 290 b. a ještě desátý 266 b.

Ing. Pavel Rajchart

Výsledky: 1. G. Moser (Mosquito) 297,20; 2. 
W. Weber (Heinkel He 219 UHU) 297,06; 3. M. 
Reeves (Sopwith Pup) 293,90; 4. R. Otte (Saab 
340 A) 292,62; 5. J. Hermkes (Short Sunder
land) 287,05 b.

PODZIMNÍ „7“ V BRNĚ
Vysokoškolský RC Model Klub Brno ve spolu

práci s LMK Vír na Moravě uspořádal 28. října 
minulého roku na letišti v Medlánkách I. ročník 
závodů elektromodelů „Podzimní 7“ . Počasí 
soutěži přálo, bylo slunečno a téměř bezvětří. Za 
účasti modelářů z Jihlavy, Valašského Meziříčí, 
Víru a Brna i přihlížející ing. Hany Janišové první 
místo obsadil dr. J. Nezhyba z RC Model Klub

to není rozhodně moderní technologie. Přináší 
však, zejména pro tuzemské uživatele mající 
hluboko do kapsy, značné výhody ve snadné 
opravitelnosti, která je u zahraničních souprav 
v mnoha případech obtížná, ba někdy i nemož
ná. Ceny za opravy jsou v zahraničí tak vysoké, 
že se spíše vyplatí koupit nový přijímač. V této 
souvislosti je ostatně třeba připomenout, že fir
ma ČETO poskytuje na své výrobky úplný ser
vis. Ten asi u některých zahraničních výrobků 
v naší zemi nenajdete.

Sada firmy ČETO, sestávající z testovaného 
vysílače a přijímače, sady krystalů, kabelu přijí
mače, pouzdra na baterie a tří serv Hitec, stojí 
5 200 Kč, s vysílačem T7 FM 35 pak 5 550 Kč. 
Poměrně dost muziky tedy dostanete za málo 
peněz. Pokud byste si chtěli do této podoby 
rozšířit soupravu Futaba F 14 (Modelář 5/92), 
zaplatili byste asi o 2 500 Kč víc.

Shrneme-li předchozí řádky, můžeme naši 
úvodní otázku, zda jsou výhrady vůči výrobkům

Brno výkonem 619 bodů; na druhém místě 
skončil Ota Kostka z Jihlavy výkonem 601 bo
dů; třetí místo obsadil ing. Rosťa Růžička z LM 
Vír na Moravě výkonem 586 bodů. Organizace 
byla výborná, soutěž proběhla bez rušivých vlivů 
a za účasti asi osmdesáti přihlížejících diváků.

Květomila Ruseva

POHÁR RC V2 SPECIÁL
se létal paralelně se dvěma soutěžemi loňské

ho ročníku známé Pl ligy pro volné modely. Jde 
o soutěž, v níž modely musejí přistávat jako le
tadlo, jehož pilot se nechce zabít nebo zranit. 
Kdo tuto soutěž viděl a pochopil, se rád vrací, 
protože si dost zalétá (až šest letů nebo více při 
rozlétávání) a vidí elegantní zakončení letu zrych
leným průletem bází a následným ladným při
stáním.

Soutěžní systém lze nejlépe pochopit z úpl
ných výsledků druhé soutěže, která se konala 
11. září. Milan Vydra

Kvalifikace (3 kola): O. Kladenský (272, 300, 
380) 952; Pergler (380, 297, 380) 1057; Rajšner 
(380, 249, 306) 935; Voldřich (380, 252, 252) 
884; M. Kladenský (380, 380, 380) 1140; Ne
kvapil st. (150, 274, 380) 804; Pavlíček (380, 
380, 380) 1140; Nekvapil ml. (292, 150, 380) 
822 b.

Semifinále (2 kola): M. Kladenský (215, 380) 
595; Pavlíček (380, 380) 760; Pergler (333, 380) 
713; O. Kladenský (380,150) 530; Rajšner (150, 
380) 530; Voldřich (380, 380) 760 b.

Finále: Pavlíček 900+178; Voldřich 900+175; 
M. Kladenský 900+154; Pergler 900+119 b.

Konečné pořadí Kvalit. Semifin. Finále
1. Pavlíček 1 140 760 900+178
2. Voldřich 884 760 900+175
3. M. Kladenský 1 140 595 900+154
4. Pergler 1 057 713 900+119
5 .0. Kladenský 952 530
6. Rajšner 935 530
7. Nekvapil ml. 822
8. Nekvapil st. 804

Celkové výsledky Poháru RC V2 Speciál: 1. 
Pavlíček, Točná (soutěž 17. 4. — 21 b.; 11. 9. 
— 8 b.) 29; 2. Pergler, Praha 8-Chabry (20; 5) 
25; 3. Rajšner, Točná (19; 3) 22; 4. O. Kladen
ský, Točná (13; 4) 17; 5. Nekvapil st., Praha 
4 (11; 1) 12 b.

firmy ČETO odůvodněné, zodpovědět aspoň 
u inovované soupravy ČETO 6 FM 35 záporně. 
Svými parametry se vyrovná odpovídajícím sou
pravám zahraničním, co do dosahu jich dokon
ce naprostou většinu předčí díky vysokému vý
konu vysílače. Cenově jí pak ze zahraničních 
souprav nemůže zřejmě konkurovat žádná. Ne
mohli jsme, pochopitelně, ověřit spolehlivost 
v delším časovém intervalu, ale celkem neshle- 
dáváme důvod, proč by měla být nižší než 
u souprav jiných výrobců.

Funkčně nám nevyhovovaly pouze knoflíkové 
ovladače velikosti výchylek, což ovšem nemusí 
platit pro každého, a navíc by náprava byla po
měrně jednoduchá: nahradit je trimry se stup
nicí. Námětů na vylepšení bychom samozřejmě 
měli více. Vedle trimrů pro nastavení velikosti 
výchylek by například šly umístit skutečné přepí
nače dvojích výchylek tak, aby „od sebe" byla 
velká výchylka a „k sobě“ malá. Další možností 
je umístit je místo stávajících přepínačů charak
teristik výchylek (lin-exp) a otočit je o 90°. Deska 
kodéru zející ze 30 % prázdnotou vyzývá ke 
zkrácení; do zbývajícího prostoru by pak šlo 
umístit desku mixéru, o jehož použití si NE 5044 
téměř ňká.

Vylepšit lze ale vždycky všechno, předmětem 
našich zkoušek bylo posoudit současnou sou
pravu. U té lze za největší nedostatek označit 
nepěkný design vysílače, jenž by ovšem při 
úvahách, jakou soupravu koupit, neměl být 
rozhodující. Takže pokud se rozhodnete pro 
soupravu ČETO, nemáme důvod vám to vyvra
cet.

Krystaly
Tesla

Robbe
staré nové

Kanál 64 61 62

Mezifrekvenční kmitočet [kHz] 453,934 455,019 455,035

Odchylka od jmenovitého 
mf kmitočtu 455 kHz [Hz] -1066 +19 +35
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Malé elektrolety -  niekol’ko slov před novou sezónou
Ing. Pal’o Lišhák, CSc.

Seriál článkov o malom elektrolete vy
volal značnú odozvu. Píše a telefonuje mi 
hodné modelárov, ktorí sú připravení pře
sedlat na tú to  kategóriu. V  predchádzajú- 
cich statiach už bolí objasněné niektoré 
vzfahy medzi parametrami vrtule, převo
dovým pomerom  reduktora a m otorom , 
bolí opísané niektoré typy reduktorov, vyti
pované vhodné akum ulátory a elektronic
ké regulátory, boli naznačené zásady 
úspornej konštrukčnej filozofie.

Závěrečný článok malého elektroseriálu 
bude věnovaný objasneniu niektorých 
konštrukčných zvláštností sam otného 
modelu. Uvádza však aj kroky, ktoré je 
vhodné urobiť potom , čo sa pre to to  lieta- 
nie rozhodneme.

Rad střetnutí fanúšikov malého elektro- 
letu, ale najma súťaže v experimentálnych 
kategóriách Enduro a M onty potvrdili, že 
základom úspěšného lietania nie sú ani 
najnovšie hity akumulátorovej produkcie, 
ani špeciálne „superm otory", ani nepřeko
natelné počítačové vrtule, ani špičkové ul- 
tram iniatúrne RC vybavenie. V  súlade so 
zámerom  autorov pravidiel tých to  katego
rií sa ukazuje ako rozhodujúca přemyšlená 
konštrukcia modelu, dokonalé remeselné 
zvládnutie fahkej stavby a v nie poslednom 
rade aj perfektně zvládnutie pilotáže. Naj- 
má vo fáze pom ěrně „chudokrvného" m o
torového letu pri překonávaní pásma prí- 
zemnej turbulencie je jem ná pilotáž ne- 
smierne doležitá.

Jadrom  malého elektroletu pre získanie 
prvých skúseností, ale aj pre případné 
prvé súťažné pokusy bude p ravděpodob
ně časť výbavy, ktorú už modelář používá 
například v malom RC větroni. Postačí 
dvojkanálová RC súprava, ale perspektivu 
m á trojkanálová. M iniatúrne vybavenie nie 
je podm ienkou úspěchu, ale poskytuje ur
čité výhody. Najma menšie servá zjedno- 
dušujú inštaláciu v zadnej časti menej 
priestorného trupu. Kecf však hm otnost 
RC výbavy výrazné nepřevýší hodnotu 
150 g, nie je priaznivý výsledok ohrozený. 
Hm otnost zostavy pre ovládanie troch 
prvkov možno však už dnes přiblížit

k  hodnotě 100 g aj bez výraznějších fi- 
nančných obětí (například vyňatím prijíma- 
ča zo zbytočne masívnej krabičky).

Pohonný agregát v najjednoduchšej fo r
me bude tvořit niektorý z malých m otorov 
s priamym náhonom  vrtule. Například 
k m otoru SPEED 400 je špeciálne na
vrhnutá malá sklopná vrtufa Graupner. 
Takýto agregát si pohodlné poradí napří
klad s modelom  ONYX, utiahne m odely 
pripomínajúce RC hádzadlá (K. Šandor
—  Košice, P. Baťha —  Praha, J. Tinka
—  Příbor). Speciál Rival 9 s ním zaletí do- 
konca dve kolá súťaže M onty bez výměny 
šesťčlánkovej batérie s kapacitou len 0,7 
Ah. Perspektivné výhodnějším riešením 
bude samozřejmé agregát s prevodom  na 
váčšiu vrtuíu (aspoň s priemerom 
260 mm). Pri použití plastových ozube
ných kolies a dobrej drevenej vrtule (napří
klad špeciálky JAS pre malé elektry od 
Honzu Sedláčka) nebude m at takýto agre
gát váčšiu hm otnost ako 150 g.

V  prvej fáze pokusov s malým elektrole- 
tom  budú obyčajne využívané akum uláto
ry zo starých zásob. Vzhfadom na relativ
né malé namáhanie zdroja poměrně níz
kým prúdovým odberom  malého m otora 
bude takéto riešenie spravidla bezpro
blémové. Pri definitívnom vybere typu 
akumulátora bude rozhodujúcim  kritériom 
jeho „m ěrná kapacita", tj. kapacita pripa- 
dajúca na jednotku hmotnosti. Podfa ná- 
rokov na dobu m otorového letu budeme 
volit kapacitu akumulátora. Pre dobu do 
10 m inút postačia články s kapacitou 0,5 
až 0,7 Ah. Pre m otorový let v  trvaní 20 až 
30 m inút vyberieme články s kapacitou 
1,4 až 1,8 Ah. Počet článkov akum uláto
rovej batérie bude z intervalu 6 až 8 kusov. 
Pre prvé pokusy m ožno bez rizika použit 
„vysíelačovú" osemkusovú sadu. Po 
osvojení určitých špecifík malého pohonu 
spravidla postačí sedem alebo šesfčlán- 
ková sada. M ožnost přechodu na použitie 
menšieho počtu  článkov alebo na články 
s výrazné vyššou kapacitou je podmíene- 
ná parametrami modelu, najvýraznejšie fa- 
hom agregátu a velkosťou nosnej plochy.

Pre dobré navrhnutý m odel však nie je 
nezvládnutefným brem enom  ani osem- 
článková batéria s kapacitou 1,8 Ah 
s hmotnosťou cez 400 g.

Vlastný model pre pohon malým m oto
rom je Specifický radom prvkov odlišujú- 
cich ho od elektroletov kategorií F5 podfa 
FAI. Najdóležitejšou odlišnosťou bude 
pravděpodobně extrémně nízká hm otnost 
draku modelu. Konštrukčná filozofie za lo
žená na téže: „Čo sa nezlomilo, to  možno 
ešte odfahčiť!" nie je  výstrelkom. Jej vý- 
sledkom  móže byť model, ktorého drak 
netvoří viac ako tretinu letovej hmotnosti. 
Viacero konkrétných príkladov dokazuje, 
že aj takéto  subtilné m odely sa móžu pri 
troche opatrnosti bez deštrukcie dožit 
stovky letových hodin.

Rozhodujúcou častou sam otného m o
delu bude křídlo. Momentálně sa ako opti- 
málna javí nosná p locha s velkosťou 25 až 
35 dm 2. Volba profilu závisí od individuál- 
nych požiadaviek a zvyklostí pilota. Nie- 
ktorí dajú přednost pomalšiemu křídlu, iní 
budú volit rychlejší profil a obratnější m o
del. Ja dávám přednost prvej variante. Po- 
núka váčšiu istotu pri štarte aj pri přistá
vaní. Je však problem atická pri silnom 
vetře. Príkladom krajných riešení móže byť 
křídlo s profilom MVA 301 výborné lietajú- 
ceho m odelu Born 47 a v kontraste k ně
mu křídla rýchlejších vytrvalostných špe- 
ciálov z podtatranského Svitu s profilom 
Selig a E 205.

V konštrukcii křídla dominujú doteraz 
klasické prvky založené na kombinácii 
balza-smrek. Doležité sú najmá správné 
dimenzovaný hlavný nosník (postačí profil 
„ l“ z dvoch sm rekových líšt 2x4  mm so 
stojinou z tvrdšej balzy 2 mm), pevná ná- 
bežná lišta z balzy 7 až 8 mm  a stredne 
tvrdá balza hrůbky 3 až 5 m m  na od toko- 
vej lište. Jeden alebo dva pom ocné nosní
ky z líšt o priereze 2x2  až 3 x3  mm  pri 
hlbke křídla medzi 180 a 210 m m  sú po 
třebné. Torzná skriňa v  nábežnej časti 
křídla nie je  nevyhnutná. Istotu móže d o 
dat uhlíkový roving z niekoíkých vlákien 
aspoň na spodnej lište hlavného nosníka. 
Nemalí by překvapit odfahčujúce otvory aj 
v balzových rebrách alebo podobné

b .3

6 MODELÁŘ · 1/1994 · 6



prvky, doteraz u RC m odelov menej o b 
vyklé. Dóležitú úlohu m á poťah křídla, ani 
nie tak z  hradiska kvality jeho povrchu, ako 
skör z  hradiska tuhosti. Úsporné nalako
vaný dobré vybraný papier je váčšinou 
lepší ako rózne nažehfovacie fólie, spra- 
vidla vefmi pružné. M imoriadne dobré vý
sledky dávajú poťahy z čistej fólie (bez le
pidla) s prilakovaným papierom. Správné 
dimenzované křídlo nemusí tvorif viac ako 
šestinu letovej hm otnosti modelu. Přitom 
by málo bez problém ov vydržať přemet, 
připadne aspoň dlhší zr/ch lený zostup 
z váčšej výšky bez nepříjemného trepo- 
tania.

T rup nie je  kritickou častou konštrukcie. 
Je vhodné stavať ho ako „oba l“ čo  najtes- 
nejšie obopínajúci racionálně usporiadané 
(blízko ťažiska) „vnútom osti". Je vhodné 
umiestniť o tvor pre manipuláciu s akum u
látorem na spodnej časti trupu. Pohonný 
agregát zaberie obyčajne priestor trupu až 
po nábežnú hranu křídla. Za „šok absor
bér" z tenkej polyuretanovej pěny možno 
uložiť pohonnú batériu, nad ňu sa vmestí 
spínač alebo regulátor aj s prijímačom. 
Cast trupu pod odtokovou hranou křídla je 
potom  k dispozícii pre servá.

Kom binácia balza-smrek, preglejka 
0,8 m m  připadne uhlíkový roving bývá zá- 
kladom doteraz používaných riešení. Ako 
bočnice postačia tvrdšie balzové pláty 
hrůbky 2 mm, do rohov trupu stačí vlepiť 
sm rekové lišty 3 x3  mm alebo balzový tro j- 
uholník 5x5  mm. Predok trupu je vhodné 
vylepit preglejkou na bokoch zvnútra a na 
spodku zvonka. Pri troche šikovnosti po 
stačí jeden manipulačný otvor na spodku 
trupu medzi náběžnou a odtokovou hra
nou křídla.

Menšíe chvostové p lochy na relativné 
dlhšom  ramene sú obyčajne výhodnejšie 
nielen z hfadiska ich hmotnosti. Usporia- 
danie „V-form " je vhodné len pri použití 
RC súpravy s elektronickou m ixážou (me
chanický mixér zaberie veFa miesta). Tiahla 
ku korm idlám by mali byt čo najFahšie. 
Osvědčilo sa aj ovládanie sm ěrovky laň
kami, aj tenké trubkové tiahlo s ocefovým 
drötom  0,8 mm. Anténu je možné viesť 
vnútrom  trupu. M iniatúme páky a závěsy 
na korm idlách by mali byť samozrejmos- 
fou.

Osobitnou kapitolou je postup pri zalíe- 
tavaní malého elektroletu.

Nebude na závadu, kecf model o testu
jem e nad malou terénnou vlnou s miernym 
svahovým prúdením. S vypnutým  poho- 
nom vytrimujeme korm idlá a nastavíme 
vefkosf ich výchyliek. V rozumnej výške sa 
pokúsime navodit a vyriešif běžné „krizo
vé" situácie (ustabilizovať rozhojdaný 
model, vyrovnat ho po páde zo straty 
rýchlosti).

Před prvým m otorovým  letom si pře
myslíme krizový scénář, tj. postup, ktorý 
uplatníme v případe, že model nebude ná
ležíte stupat. Je rozumnejšie štartovaf do 
otvoreného priestoru aj bez relativné 
vzdíalených prekážok. M ierny svah je vý
hodou. Pre prvé lety volíme podlá m ož
nosti čo najláhší zdroj s váčším počtom  
článkov v batérii. Spravidla osemčlánkovú 
batériu 0,5 Ah. Použijeme vrtufu s váčším 
priemerom, ako je optim um  pre daný pře
vod (například 0  280 namiesto 260 mm 
pre převod 3:1), alebo aspoň vrtufu s váč
ším stúpaním. Dosiahneme tým  účelové 
zvýšenie tahu agregátu, hoci na úkor skrá- 
tenia doby m otorového letu.

Kecf model rozumné stúpa, nájdeme 
taký sklon osi vrtule, pri ktorom  je přechod 
do klzu plynulý. Nájdeme optimálnu polo

hu ťažiska. Zám ěnou vrtule znižujeme prú- 
dovú spotřebu agregátu až po hranicu, 
kecf už model nie je  ochotný stúpať. Ná- 
dejný model letí už pri příkone přibližné 
40  W  (tj. 4 A  pri 9,6 V). Výborný model letí 
ešte pri příkone 12 až 15 W  (tj. 2 A  pri 
7,2 V).

M ierne sklamaným adeptom  kategorie 
malých elektroletov často zdelujem, že 
úspechom  je  už skutočnosť, kecf ich m o
del v m otorovom  lete neklesá. Povzbudení 
tým to  konštatovaním mi neskör oznamu- 
jú, že ich m odel dokáže „neklesat" 15 až 
20 minút. Takýto model spravidla po dola
dění vrtule lieta normálně a bez problé
mov. Doba letu sa výrazné predlžuje naj- 
má v  závislosti od d o b y  praxe pilota.

Rozumné koncipovaný model pre krát- 
ku súfaž M onty može mať agregát nasta
vený na prúdovú spotřebu 5 až 8 A  z aku
m ulátore 0,7 Ah. Vydrží 4  až 7 m inút m o
torového letu. Doba klzu može byť blízka 
hodnotě 2,5 m inuty na každú minútu m o
torového letu. Celkové doba letu takéhoto 
modelu je spravidla z intervalu 10 až 15 
minút. Model navrhnutý pre dlhú vytrva- 
lostnú súťaž mává agregát nastavený 
spravidla na spotřebu pod 4 A  z akumulá
to re  okolo 1,7 Ah. Vydrží přibližné 25 m i
nút m otorového letu. Doba kfeu bývá blíz
ka hodnotě 1,5 m inúty na každú minútu 
m otorového letu. Celková doba letu také
hoto modelu je blízka jednej hodině.

Pretože prvé pokusy o vlastný model 
s malým elektropohonom  budd pravděpo
dobně využívat agregáty s priamym náho- 
nom vrtule, pripájam ako příklad jedného 
z možných riešení náčrt rnojho najnovšie- 
ho modelu Rival 9 (Stavebný plán v obmey 
zenom množýýstve móžem poskytnú t 
Je koncipovaný ako špeciál pre k rá tk é .

s m otorem  SPEED 400/vrtuFa Graupner 
alebo „turbo" variant s m otorem  Kyosho 
AP 29/vrtufa JAS. Predok trupu však 
umožňuje aj použitie prevodoviek (napří
klad Kruse, ESKA, MAXIM). Z priestoro- 
vých dövodov a vzhFadom na účel použí
vám len akumulátory s kapacitou 0,5 až 
0,7 Ah.

Trup kopíruje riešení overené u predchá- 
dzajúcich typov Rivalov (5 až 8). Bočnice 
z balzy 2 mm v rohoch vylepené trojhranný- 
mi lištami z balzy 5x5  mm. Servá pod odto
kovou hranou křídla sú položené vedFax 
ba. Před nimi medzi dvorná balzovýmKpre- 
pážkami je zasunutý přijímač V\teéra 4. 
Priestor od prijímača po n á b e M Í/h ra n u  
křídla je rezervovaný pre akumulátor. Na 
dne prednej časti trupu leží Xpjmč alebo 
regulátor s BEC. Na čelnú přepážku trupu 
(preglejka 3 mm) je upevæ nyymotor. Kryt 
priestoru serv, prijímačare; .apumulátorov je 
spoločný na spodku rcfcir. t

Chvostové plochy XúDeznej konštrukcie 
s profilom rovnej došky. Náhon kormidiel je 
ocefovým drötom/v  plaatovej trubke.

Trup je potiahnutý Japanom , chvostové 
p lochy majú Jjapan pnlakovaný na tenkom  
Lavsane.

Hm otnost prázdheho trupu s chvosto
vými plochami je /85  g.

Krídkyje převzaté z osvědčeného modelu 
Rival 3. Uspopadanie nosných prvkov je 
zřejmé yrfoho/rezu. Štandardné křídlo má 
profil Έ/ 387, p r i bezvetrí používám aj křídlo 
s jorqfilorrf E/Q85. Jedno křídlo má na spod- 
pfej Jištff hlawného nosníka uhlíkový roving, 

/dryiné /lie/Oedno křídlo je potiahnuté metáii- 
2£>var/ou/fóliou Tatrafan, druhé má na pod
klad/ z /fólie Oracover prilakovaný tenký 
Moflelspan. K trupu sa křídla pripevňujú 
dvorná skrutkami Modela 4 mm. Hmotnost

súfaže. Alternativně využívám p o jr o n y ^ j j íd e n nepřekračuje 125 g.
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Maly Farnborough
Asi na polovině cesty od české hranice do 

Mnichova naleznete město Waldkraiburg. Je za
jímavé tím, že vzniklo až po druhé světové válce 
a jeho zakladatelé jsou Češi. Asi proto zde na
leznete ulici Pražskou, Jabloneckou či Karlo
varskou, samozřejmě s poněmčenými názvy.

Kousek na sever od Waldkraiburgu je mode
lářské letiště Mettenheim, kde se už pět let pra
videlně scházejí elektroletci. Ne však k soutě
žení, jde o mnohem zajímavější dění — dvou
denní přehlídku novinek v elelďropohonu. Spa
tříte zde modely o rozpětí od 70 do 350 cm, 
vrtulníky, kachny, samokřídla, katapultové star
ty, noční létání. Léta se až do pozdního večera, 
takže nezbývá ani čas na klidné posezení u tá
boráku. Může za to enduro: Model s tímto po
honem, vybavený chemickými polohovými svět
ly, létal při posledním ročníku ještě krátce před 
půlnocí.

Tento ročník byl ve znamení invaze modelů 
třídy Speed 400. Levný pěnový polystyren a lev
né motory Speed 400 v rukách nordlingenských 
modelářů ukázaly, co umějí. Osobně mě to mile 
překvapilo, neboť podobné technologie sám in
tenzivně vyvíjím a zavádím do výroby.

Nebe nad Mettenheimem ovládala polysty
rénová flotila dvoumetrových Dornierů 
a Transallů poháněných motory Speed 400 
b.ez převodu. Přihlížející šokovaly především 
proto, že nešlo o speciály, určené jen k opatr
nému předvádění na leteckých dnech, ale
0 jednoduché, levné a spolehlivé modely, vel
mi vhodné pro běžné denní létání. Startují se 
z ruky na travnatých plochách, samozřejmě 
bez pomocníka. Jeden z pilotů demonstroval 
snadnost startu tak, že model držel mimo po
délnou osu za výstupek podvozkové šachty 
a doslova jej nepořádně odhodil za sebe. Mo
dely jsou ovládány křidélky a výškovkou 
a předvádějí až nepřirozenou akrobacii. Na
dšeným divákům se zřejmě nejvíce líbí posko
ky či jakési žabky, předváděné v průletu nad 
celou startovní plochou, nebo přemety začína
jící v padesáticentimetrové výšce. Díky bačko
rovým podvozkům u těchto typů jsou zážitkem
1 přistání, neboť modely po velmi krátkém do- 
jezdu zůstávájí stabilně stát. Impozantní je 
také doba letu, která se s osmi články 1,4 Ah

Svěrka na dlouhé lišty

Zdá se, že modelářské úpravy dřevěných pé
rových kolíčků na prádlo ještě zdaleka nejsou 
vyčerpány. Zatímco se většina dosavadních ná
vrhů zaměřovala zejména na úpravu pracovních 
ploch za účelem optimálního tvarového a roz
měrového přizpůsobení k přidržovaným před
mětům, jde tentokrát o záměr opačný.

pohybuje okolo deseti minut. Stejné modely, 
ale opatřené převody, létají ještě déle.

Nejoblíbenějším typem této polystyrénové flo
tily byl bezesporu transportní letoun Transall 
C 160. Výrobce polystyrénových výřezů uvádí, 
že k postavení modelu je potřeba pouze sedm 
až deset hodin! Matová kamufláž akrylovými 
barvami dobře kamufluje i drobné stavební ne
dostatky, takže ze dvou kroků už pozorovatel 
vidí velmi pěknou polomaketu. V měřítku 1:24 
má Transall C 160 rozpětí 1 660 mm a dá se 
postavit do hmotnosti 1 400 g.

Stavebnice obsahuje jen výřezy trupových dílů, 
křídla a ocasních ploch. Kupec má za úkol během 
deseti hodin tyto díly obrousit, vlepit lišty nosníků, 
lanovody, pár překližkových výztuh a celek polepit 
Modelspanem: Polystyrénové díly se natřou dis-

Hvězdicový motor Klemmu 25

perzním lepidlem (Herkulesem atp.), papír se na 
ně přihladí a opět natře tímto lepidlem. Důležité je 
podélné směrování vláken papíru, a to vždy para
lelně. Pak se díly nechají dobře vyschnout volně 
zavěšené v prostoru. Následuje ještě jeden nátěr 
lepidlem a po jeho zaschnutí se již lakuje barevně. 
Nejlépe kryjí akrylové vodou ředitelné barvy, přes 
něž se může nanést jedna vrstva čirého řídkého 
epoxidového laku, což modelu dodá stoprocentní 
odolnost vůči vlhku. Tento nátěr už však není ne
zbytně nutný.

Na obr. 1 jsou k čelistem kolíčku epoxidem 
přilepeny překližkové pásky, které zvětšují pra
covní plochu čelistí a zmenšují měrný tlak na 
spojované materiály.

Pro přitisknutí dlouhých lišt k sobě po dobu 
lepení, například při sestavování skládaných od
tokových hran křídel, je vhodnější úprava podle 
obr. 2. S využitím tohoto technického nápadu 
lze vytvářet ze dvou i více kolíčků libovolně dlou
hé svěrky, jaké v obchodě nekoupíte. Není divu, 
že autor tohoto pozoruhodného nápadu byl od
měněn vydavatelem časopisu RCM&E kvalitním 
modelářských motorem.

podle RCM&E ing. Rudolf Laboutka

Montáž závěsů kormidel

Při montáži kormidel ke stabilizátorům plasti
kovými otočnými závěsy se občas přihodí, že 
lepidlo pronikne až do spojovacího čepu závě
su, kde zaschne. Takto postižený závěs klade 
odpor při otáčení, namáhá senzo a jeho uvolňo
vání je nepříjemná a zbytečná práce.

Těmto potížím předejdeme tím, že na ramena 
závěsů těsně navlékneme před montáží kormid
la kousky fólie, která je netečná vůči lepidlu, na
příklad krycí fólie samolepicích obtisků. Přeteklé 
lepidlo pak nemůže kolem fólie proniknout 
k otočnému čepu závěsu. Po zaschnutí lepidla 
fólii ze závěsů odstraníme.

Podle RCM&E ing. Rudolf Laboutka

Model je řízen výškovkou a křidélky, motor je 
ovládán regulátorem do 25 A. Zajímavě se zho
tovují řídicí plochy: Po dokončení povrchové 
úpravy se křídlo a VOP zespodu proříznou žilet
kou a dalším řezem se styčná plocha zkosí do 
V. Vznikne ovládací ploška bez štěrbiny a dosta
tečně pevná. Důležité ovšem je neproříznout pa
pírový závěs! Křidélka jsou ovládána jedním 
servem, vestavěným klasicky do křídla, výškov- 
ka servem zabudovaným do trupu pod VOP. 
Křídlo má profil Clark Y, ocasní plochy jsou des
ky se zaoblenými hranami. Spodní hrana křídla 
a VOP leží na jedné rovině.

Motory jsou upevněny velmi jednoduše. Do

Start Transallu C 160 v měřítku 1:12

křídla je šroubovitým pohybem zaříznuta ten- 
kostěnná laminátová trubka o vnitřním průměru 
odpovídajícím průměru motoru. Na vnějším kon
ci je krátký prořez, kteiý umožňuje propružení 
trubky po utažení obyčejnou hadicovou sponou, 
čímž je motor v trubce dokonale utěsněn. Moto
ry jsou zapojeny paralelně. Jsou opatřeny vrtule
mi Graupner o průměru 150 mm. Model létá se 
sedmi až deseti články, nejlepší výsledky vyka
zuje s osmi. Při použití zapuštěných podvozko
vých kol dokáže odstartovat se země.

Stejný typ modelu byl postaven i v měřítku 
1:12, tedy o rozpětí 3 320 mm. Se šestnácti 
články 1,7 Ah má hmotnost 5 200 g. Model je 
opět celý z polystyrenu, a není ani polepen pa
pírem. Téměř nikdo nechtěl věřit, že je poháněn 
jen dvěma obyčejnými Speedy 600 s převodem. 
Jeho let je nádherný. Předvedl i průlet mezi stě
nou klubovny a hrazením, vzdálenými od sebe 
450 cm!

Jednomotorové modely s pohonem Speed 
400 byly převážně také polystyrénové, ale 
i z velmi odolného sarpronu či depronu, o kte
rýchžto materiálech připravuji samostatný člá
nek.

Nejvíce motorů Speed 400 — šest bylo pou
žito pro pohon makety Junkers Ju 390. Maketa 
letounu Klemm 25 měla tyto motory čtyři, přes
tože předloha je jednomotorová. Motory však 
byly uspořádány do hvězdy: Pastorky zapadaly 
do společného talíře, spojeného s vrtulovým 
hřídelem. Pátý válec byla atrapa, neboť motory 
byly zapojeny vždy po dvou. Převod byl 1:3. 
Maketa letounu Fantrainer, poháněná vrtulí 
v prstenci, také létala velmi dobře, přestože 
účinnost tohoto pohonu je dost nízká. Víme 
však, že už existuje funkční dmychadlo na motor 
Speed 400; výrobní výkres mohu zájemcům 
nabídnout. Další zajímavostí byl model Bronco 
se dvěma motory Speed 300. S vrtulemi 
300/130 mm a osmi články 0,5 Ah létal velmi 
čile asi pět minut. Motor Speed 300 s převodem 
dodávala moje firma Aerosport už v loňském 
roce, ale zřejmě předběhla dobu, zájem byl teh
dy malý.

Malý aerosalon ve mně vyvolal jedno přání. 
Zlaté české ruce mají ve světě stále dobrou 
tradici. Vstupte tedy do Evropy svou účastí 
v Mettenheimu v roce 1994. Přihlášky vám 
zprostředkuji a nabízím i technickou a materiálo
vou pomoc.

Jaroslav Čech, AEROSPORT
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Zdálo se jako nerozumná investice 
postavit pro podzimní „Hubertovu jíz
du" karvinských modelářů k poslední
mu létání na svahu Filípka zvláštní 
model, když tradice velí použít k to
muto létání zbytky toho, co v sezóně 
nebylo zničeno. O vzrušení na tomto 
svahu, spojeném s přistáváním do 
trnek a akátů, nebyla nikdy nouze. 
Tentokrát však mělo jinou podobu: 
obdiv přihlížejících nad letovými výko
ny větroně Mistrál.

Rekreační 
svahový RC větroň

*7Ηίάύιαί
Svahové speciály se v Karviné nikdy neujaly, 

a tento model k nim opravdu také nepatří. Jeho 
ovladatelnost pouhým řízením křidelék a výš- 
kovky, velmi jednoduchá stavba a nevšední, es
teticky působivý vzhled však způsobily, že plán 
modelu putuje od jedné modelářské dílny 
k druhé. To, že křídlo je stavěno v celku, není 
překážkou při dopravě, neboř při rozpětí 1 860 
mm se včetně nezbytného doprovodu celé rodi
ny vejde i do polského „Malucha". Přátelé se 
vracejí z dovolené konečně nadšeni, protože 
s sebou měli Mistrála.
STAVEBNÍ POPIS (neoznačené míry jsou v mi
limetrech):

Trup modelu je stavěn z přepážek T1 až T5 
z překližky tl. 3, zbytek přepážek T6 až T9 je 
z balsy tl, 3. Bočnice trupu z balsy tl. 5 jsou 
v přední části zesíleny překližkou tl. 1. Horní po
tah trupu je z balsy tl. 5, spodní z balsy tl. 3. 
Rohy spodní části trupu jsou vyztuženy podélní- 
ky z tvrdé balsy o průřezu 5x5. Dno přední části 
trupu je vybroušeno z plné balsy tl. 15, hlavice je 
slepena z přířezů z tvrdé balsy tl. 7. Po slepeni 
na rovné pracovní desce je celý trup vybroušen 
do oválného průřezu.

Vodorovná i svislá ocasní plocha (včetně pře
chodu do trupu) jsou vyříznuty z plné balsy tl. 5, 
kormidlo VOP je zavěšeno na závěsech Mode- 
la.

Křídlo je s ohledem na použitý profil E 205 
s rovnou spodní stranou stavěno na rovné pra
covní desce. Žebra jsou z balsy tl. 1,5, kořenové 
žebro z překližky tl. 3. Tuhý potah náběžné části 
křídla, páskování žeber a zesílené pásnice odto
kové lišty jsou z balsy tl. 1,5, hlavní nosník je ze 
dvou pásnic ze smrku o průřezu 2x10, ke konci 
se zužujících na průřez 2x6. Mezi žebry jsou 
pásnice spojeny stojinami z tvrdé balsy tl. 
2 s léty kolmo na pásnice. Náběžná lišta je sle
pena z balsy tl. 3 a 10, křidélka jsou vybroušena 
z plné balsy tl. 7; ke křídlu jsou otočně upevněna 
závěsy Modela.

Ve střední části křídla je vymezen prostor pro 
montáž serva křidélek, servo pro ovládání VOP 
je instalováno v trupu invertně. Táhlo výškovky je 
z balsové lišty o průřezu 7x7 s příslušnými kon
covkami. Celý model je potažen nažehlovací fólií 
Oracover ve výrazné barevné úpravě.

Vzhledem k minimálnímu úhlu seřízení je let 
modelu poměrně rychlý, ale zcela stabilní i přes 
dolnoplošné uspořádání. Prototyp byl dodateč
ně vybaven startovním háčkem, což dovoluje 
model vlekat na gumicuku. K největším před
nostem Mistrálu patří skutečnost, že se na něm 
již řada konstruktérových přátel naučila létat 
obraty s křidélky před přechodem na motorové 
modely.

Zájemcům o stavbu modelu můžeme poskyt
nout stavební výkres ve skutečné velikosti na 
dvou listech formátu A 1 a podrobný stavební 
popis za 31 Kč + 9 Kč na poštovné, pokud na 
adresu naší firmy poukáží příslušnou platbu poš
tovní poukázkou a napíší do zprávy pro příjemce 
titul „Mistrál".

RAWA, p.s. 12/111, 734 01 Karviná 4

Nesmrtelný Kanagom
Přibližně před dvěma léty určitě nejpopulámější 

lepidlo mezi českými i slovenskými modeláři zmi
zelo z pultů papímických i modelářských prodejen 
a proslýchalo se, že je jeho výroba definitivně 
ukončena. Naštěstí šlo zřejmě jen o fámu, v před
vánočním čase jsme jej opět objevili v sortimentu 
některých pražských obchodních domů i papír
nictví. Pravda, za 3 Kč už ho nedostaneme, cena 
se nyní pohybuje mezi 9 a 13 Kč, to je ale stále 
méně než cena obdobných lepidel zahraničních.

a navíc Kanagom je pro své stahovací schopnosti 
v některých případech opravdu nenahraditelný. 
Pro „služebně mladé" modeláře, kteří s ním ne
mají zkušenosti, zopakujme, že jde o nitroceluló- 
zové lepidlo velmi dobré zejména ke spojování 
balsových dílů. Při prácí s ním postupujeme tzv. 
metodou dvojího lepení: Kanagom naneseme 
v tenké vrstvě na lepené plochy a necháme asi 10 
min zaschnout. Pak plochy potřeme lepidlem 
znovu, díly přitiskneme k sobě a zafixujeme ve 
správné poloze. Pokud nejsou lepené plochy pří
liš rozsáhlé, postačí k zaschnutí Kanagomu nece
lá hodina. TS
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Sportovní motorový RC model
UTO 2

Konstrukce:
Jiří Černý, Příbram

O konstrukci a postavení jednoduchého mo
torového modelu mne loni v létě požádal jeden 
přítel. Měl být pro jeho třináctiletého syna, který 
dosud nemodelařil. Bylo mi jasné, že pro začí
najícího pilota musí být model „hodný". Při jeho 
návrhu jsem proto vyšel ze svého asi nejzná
mějšího modelu Pluto, zveřejněného v Modeláři 
v roce 1965. S Plutém začínalo mnoho našich 
modelářů a je dodnes stavěn pro své letové 
vlastnosti i jednoduchost.

Model jsem navrhl pro motor MW S Junior 
2 s tím, že bude možné použít i motor silnější. 
Junior 2 považuji za nejvýhodnější a plně vyho
vující pro začátky motorového létání. Z původ
ního Pluta jsem zachoval profil, konstrukci kříd
la a řešení kormidel. Model jsem celkově zvětšil 
na rozpětí 1 180 mm; celková plocha umožňu
je létání s plošným zatížením pod 40 g/dmz. 
Trup jsem řešil tak, aby byl dobrý přístup 
k motoru a příslušenství včetně RC soupravy, 
ale aby jeho tvar splňoval i určité estetické po
žadavky (rád dělám modely, které se mi líbí). 
Pevnostně přitom trup snese i nešetrné za
cházení, jež lze od začátečníka očekávat. Pod
vozek jsem zachoval třkolový, protože jej po
važuji za nejlepší pro tento typ modelu. Lépe 
se s ním totiž startuje i přistává, zvláště je-li 
přední kolo řiditelné. Při přistání na nerovný 
povrch nebo do trávy pak hrozí menší nebez
pečí převrácení modelu než u dvoukolového 
podvozku.

Pro létání jsem zvolil kombinaci řízení smě- 
rovka-výškovka, popřípadě ovládání otáček 
motoru. Již první starty (stavba trvala jeden tý
den o dovolené) potvrdily, že požadavky, které 
jsem si při konstrukci uložil, byly splněny. Mo
del už bez poškození přežil několik létání mla
dého adepta pilotáže.

K STAVBĚ (míry jsou v milimetrech)
Křídlo je klasické konstrukce postavené 

v celku. Hlavní nosník je ze smrkových lišt 
o průřezu 2x10, ve středu křídla spojených 
překližkovým výkližkem K3 a k šestému žebru 
ještě vyztužených stojinami z balsy tl. 2. Střed
ní část křídla je potažena balsou tl. 2. Křídlo je 
rovné, bez překroucení, se vzepětím 59 mm na 
koncích.

Trup Je klasické konstrukce ze dvou bočnic 
z balsy tl. 2 s vzájemně opačně šikmo oriento
vanými léty dřeva, jak je znázorněno na výkre
se. Při tomto řešení, které používám u svých 
modelů již řadu let, má trup větší pevnost 
v krutu, což je velice důležité zvláště při přistání 
do nerovného terénu, kdy může zadní část tru

pu běžné konstrukce s léty v ose trupu vlivem 
bočních nárazů podélně prasknout. Takové 
poškození se špatně opravuje. U trupu Pluta 
mají obě bočnice léta dřeva orientována šikmo, 
zadní horní část podélně a spodní část v celé 
délce příčně.

Na připravené bočnice nalepíme podle vý
kresu všechny výztužné lišty a po zaschnutí 
sestavíme přední rovnou část trupu z bočnic 
a přepážek 1 až 4. Přepážku 3 slepíme před
em z dílů 3a, 3b, 3c (pozor na sklon přepážky) 
a svrtáme s dílem 3d tak, aby ohnutý podvo
zek po zasunutí a zajištění dílem 3d seděl bez 
vůle. Po zaschnutí lepidla stáhneme zadní části 
bočnic k sobě. Přitom pečlivě kontrolujeme, 
zda je trup rovný. Vzhledem k rovné spodní 
části trupu je tato kontrola velmi jednoduchá. 
Mezi bočnice nalepíme na přepážku 1 motoro
vé lože 5  a zajistíme je v požadovaném sklonu 
nákližky 6 a 7. Přepážku 1 a motorové lože 
5 doporučuji zhotovit z březové překližky a le
pit je acetonovým nebo disperzním lepidlem. 
U tohoto řešení se při případné havárii lože 
i přepážka deformují a odtrhnou od bočnic, 
které tak většinou zůstanou nepoškozené. 
Oprava pak není tak náročná, jako když se 
pevné lože a přepážka slepí epoxidem, a celý 
předek trupu se urazí.

Ocasní plochy jsou řešeny jako součást 
trupu, do nějž jsou pevně zalepeny. VOP i SOP 
jsou vyříznuty z lehké balsy tl. 4 a vyztuženy 
pásy z tvrdší balsy stejné tloušťky, do nichž 
jsou zasazeny otočné závěsy výškovky a smě
rovky. Konstrukce a umístění VOP na spodku 
trupu umožňuje konec táhla i ovládací páku 
ukrýt uvnitř trupu. Při stavbě ocasních ploch 
dbáme na minimální hmotnost celé zadní části 
trupu, aby pak nebylo nutné model dovažo- 
vat.

Potah. Model můžeme potáhnout papírem 
nebo nažehlovací fólií. Prototyp je potažen ba
revným Modelspanem, pětkrát lakován čirým 
napínacím nitrolakem a proti účinkům paliva 
jedenkrát čirým polyuretanovým lakem. Před 
potažením je kostra modelu vybroušena, je
denkrát natřena nitrolakem a znovu vyhlazena. 
Při potahování modelu nažehlovací fólií se kos
tra modelu pouze vybrousí, a nelakuje!

Tříkolový podvozek s řiditelným předním 
kolem je ohnut z ocelového drátu o 0  3. Do
poručuji dát si trochu práce s řízením předního

kola, protože po startu se země pak nemáme 
starosti s udržením směru. S neřiditelným 
předním kolem se jenom směrovkou směr 
špatně udržuje; zvláště při malé rychlosti větši
nou model vlivem větru uhýbá. Zanedbatelná 
není ani možnost efektního pojíždění s mode
lem po přistání zpět na místo startu.

Motor a příslušenství. Model je konstruo
ván pro motor Junior 2 o zdvihovém objemu 
2 cm3. Motor je při šroubování na motorové 
lože vyosen o 2° doprava (po směru letu). 
Sklon 4° dolů je již dán konstrukcí modelu. Tyto 
úhly plně vyhovují a není nutné je měnit ani při 
použití silnějšího motoru (2,5 cm3). Otáčky mo
toru můžeme ovládat třetím servem, nutné to 
ale není. Nádrž pro motor Junior 2 stačí o obje
mu 50 cm3. Použijeme buď plastikovou lah
vičku, nebo nádrž spájíme z konzervového 
plechu. Není nutné akrobatické provedení 
s „bimbátkem", pro běžné létání (i s přemetem 
a jinými krátkými obraty) stačí klasická trubka 
do nejnižšího místa nádrže. Podle potřeby mů
žeme nádrž běžným způsobem tlakovat z vý
fuku. S motorem Junior 2 se mi nejlépe osvěd
čila nylonová vrtule 180x100, s motorem 
2,5 cm3 doporučují vrtuli 200x100.

RC řízení. Prototyp modelu je řízen propor
cionální soupravou Prafa Excel 4, která se plně 
osvědčila. Model má ovládané směrovku, vý- 
škovku a motor. Všechna tři serva a přijímač 
jsou umístěny ve volném prostoru pod křídlem, 
po jehož demontáži je k nim velmi dobrý pří
stup. Baterie je pod nádrží v prostoru za mo
torem. Samostatné víko v trupu umožňuje 
snadný přístup k nádrži, baterii i řízení předního 
kola. Serva jsou s kormidly spojena táhly 
z tvrdší balsy o průřezu 7x7 s drátěnými kon
covkami, jako táhlo k ovládání motoru a k řízení 
příďového kola slouží ocelový drát o 0  1,5.

Létání. Při dodržení rovnosti všech ploch 
a polohy těžiště na hlavním nosníku křídla jsou 
již první starty bez problémů. Začátečníkům 
doporučuji první starty svěřit zkušenému mo
deláři a se samostatným řízením začínat pod 
jeho dohledem. Pluto 2 se vyznačuje klidným 
letem s velice dobrou podélnou i pňčnou sta
bilitou, nemá snahu se vzpínat jako některé 
hornoplošníky s kratším trupem a velkým úh
lem náběhu křídla. V motorovém i klouzavém 
letu se chová velice klidně. Létá spolehlivě ve 
velkém rozsahu rychlosti. Pro pěkné polétání 
stačí pouze 3/4 otáček motoru. Začínajícím pi
lotům doporučuji ze začátku menší výchylky 
kormidel, i na ně model dobře reaguje. Při star
tu se země je nutné nechat model rozjet do 
potřebné startovní rychlosti (asi 20 až 30 m 
rozjezdu).

Pro ty, kteří zvládnou úskalí pilotáže a budou 
s letovými vlastnostmi tohoto modelu spoko
jeni, připravuji na první pololetí tohoto roku mo
del Pluto 4 na motor 3,5 cm3 v akrobatickém 
provedení s křidélky. Bude-li mít někdo zájem 
tento model postavit v předstihu, nechť napíše 
na mou adresu; 261 01 Příbram IV-257.

Výkres modelu ve skutečné velikosti obdr
žíte, poukážete-li čitelně vyplněnou poštovní 
poukázkou typu C 39 Kč (na Slovensku 46 Kč) 
na adresu: Redakce Modelář, Jungmannova 
24, 113 66 Praha 1 (na Slovensku Magnet- 
-Press Slovakia, P. O. Box 14, 814 99 Brati
slava). Do zprávy pro příjemce napište čitelně 
název modelu „Pluto 2“ a znovu svou úplnou 
adresu. Výkres vám zašleme do 20 dnů po 
obdržení poukázané částky.
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Technika na ME ’93 pro RC makety
Vracím se ještě jedním článkem k loňskému 

mistrovství Evropy pro RC makety kategorie F4C 
i k současně pořádané soutěži Grand scale pro 
modejy kategorie F4C—X. Tentokrát ovšem se 
zaměřením na techniku a taktiku úspěšných sou
těžících.

Většina účastníků evropských a světových 
šampionátů si velmi dobře uvědomuje, že koneč
ný bodový zisk je tvořen součtem bodů získaných 
pň statickém hodnocení a z průměru dvou lepších 
letů, a že většinou bývá v poměru 50:50. U sou
těžících, kteří na loňském ME obsadili přední mís
ta, se tento poměr dokonce měnil ve prospěch 
statiky. Stejně tomu bývá i na světových šampio
nátech. M. Reeves na čtvrtém místě měl poměr 
bodů za statické hodnocení a letovou část 52:48, 
já na třetím 56:44, Handlík na druhém 50,5:49,5 
a vítěz McDermott 54:46. Z této skutečnosti vy
chází strategie dnešní špičky v F4C: maximální 
počet bodů za statické hodnocení, doplněný per
fektními lety. V současné konkurenci se ztráta po 
statickém hodnocení okolo 150 až 200 bodů už 
létáním obtížně dohání. Výjimkou byl V. Handlík, 
jenž měl ovšem dva nejvýše ohodnocené lety ce
lého mistrovství, a to se každému a pokaždé ne
musí podařit. Proto je také statickému hodnocení 
věnovaná náležitá pozornost.

Dá se říci, že můžeme Evropu i svět v tomto 
směru vyučovat, neboť ve statickém hodnocení 
dosahujeme pravidelně špičkových výsledků. Je 
to především diky dokonalým a nedvojsmyslným 
podkladům, které svou přehledností bodovačům 
pň hodnocení makety co nejvíce pomáhají, a hlav
ně maketu nekompromítují. Pokud existují mezi 
tnpohledovým výkresem a skutečností nějaké ne
srovnalosti (ještě jsem neviděl dokonalý tňpohle- 
cfákl), dokumentujeme chyby dobrými fotogra
fiemi, odchylku na výkrese označíme a vhodným 
způsobem odkážeme na pnšlušnou označenou 
fotografii. Tím bodovačům usnadňujeme orientaci 
v množství předložených podkladů a vedeme je 
nejkratší cestou ke správnému místu. Že musí 
maketa respektovat svými tvary a detaily skuteč
nost na fotografiích, a ne na chybném výkrese, 
nemusím snad zdůrazňovat.

Dokonalé podklady však ještě nemusejí být zá
rukou úspěchu. Měl jsem možnost nahlédnout 
několika soutěžícím do jejich dokumentace, a na- 
pňklad ohodnocení makety nejlepšího Nora S. 
Börrensena 1111 body (15. místo) lze vysvětlit 
pouze tím, že zvolil jednodušší typ předlohy, Fair- 
child PT 26 Cornell. Kvalitní zpracování makety 
i předložené podklady získaným bodům v žád
ném pňpadě neodpovídaly. Z toho vyplývá, že 
maketa, má-li mít naději na úspěch, musí v zápla
vě perfektních maket na šampionátu něčím vyni
kat.

Především je nutné získat body za zpracování 
a za tň hlavní pohledy, ovšem celkový dojem ovliv
ní i maličkosti, jako je napňklad kvalitní zhotovení 
pneumatik se vzorkem dezénu (obr. 1) a nápisy 
na boku, šití na žebrech nosných ploch, nakruco- 
vání křídel, funkční náhony ňžení (obr. 2), prolisy,

Obr. 1

maketa motoru (obr. 3), funkční napínáky lan 
a anemometr, maketové odpružení podvozku 
a dodržení původních materiálů. K dokreslení do
konalosti pomáhá i vhodná patina, která je však 
obtížně zvládnutelná. Pň statickém hodnocení 
jsou bodovači už více či méně rozhodnuti, ve kte
ré výkonnostní skupině bude maketa zařazena, 
protože měli před hodnocením dost času si mo
del pěkně zblízka prohlédnout a někdy i prokle
pat.

Body obdržené za statické hodnocení jsou da
né pro celý šampionát, kdežto hodnocení za leto
vý program můžeme ještě zlepšovat — máme na 
to tň pokusy! Letové vlastnosti makety jsou větši
nou ovlivněny typem předlohy a jeho složitostí, 
i když tuto teorii postavil V. Handlík pěkně na hla
vu, neboť jeho Caudron G3, dvouplošmk s nakru- 
covanými křídly z roku 1913, létá tak dokonale, že 
by mu to konstruktéň originálu určitě záviděli. 
V letovém programu jsou výškou koeficientů nejví
ce oceňovanými figurami start, přistání a realismus 
letu, mají 1/3 celkového koeficientu za let. V zása
dě platí, že jeden bod ztracený v některé z těchto 
figur má cenu dvou bodů kteréhokoli jiného leto
vého prvku. Proto také kvalita startu, přistání 
a hodnota realismu letu rozhodují o pozdějším ví
tězi. Jak mají vypadat dokonalý start a přistání, 
víme asi všichni, otázkou však je, zda se to tak 
pokaždé podán. Tyto obraty jsou totiž nejvíce ov
livněny počasím, směrem a stou větru, ale také 
nervozitou soutěžícího.

Realismus letu ovlivňuje několik faktorů, na kte
ré si přední maketáň dávají úzkostlivý pozor. Sa
mozřejmostí v dnešních podmínkách je použití 
čtyřdobých motorů, jejichž charakteristický zvuk 
se ještě vylepšuje volbou vrtule vhodného tvaru 
a velkosti, vhodným tlumičem nebo použitím více- 
válcového motoru (Laser 180 V Twin.).

Dalším, někdy opomíjeným faktorem je chování 
makety během letu, a to i v době, kdy neletí nahlá
šený obrat. Pilot musí letět po celou dobu soutěž
ního letu tak, jako by byl model hodnocen nepře
tržitě. Většina předních soutěžících dodržuje stej
nou výšku u všech figur i jejich umístění na střed 
letové dráhy před bodovači a s dostatečným 
předstihem hlásí začátek a poté i konec obratu. 
Některým však dělá potíže dodržet maketovou 
rychlost, tedy létat raději pomalu, což ve větru 
a turbulentním počasí není pro nikoho jednodu
ché.

Na ME ve Finsku se více než na minulých šam
pionátech ukázala tendence zařazovat složitější 
letové figury, i když všechny volitelné mají stejný 
koeficient obtížnosti. Zařadit dnes před startem 
obrat pojíždění, který od letošního roku patří mezi 
volitelné prvky, se rovná závodnické sebevraždě.

Stejně tak i nedostatečně propracovaný a před
vedený odhoz je hodnocen bodovači jako úniková 
figura, svědčící o taktické a letové nedokonalosti 
soutěžícího; tím je vždy negativně poznamenáno 
hodnocení celého letu. Vítěz McDermott napňklad 
dovedl odhoz pumy ze svého Airco DH 9A k tako
vé dokonalosti, že se puma pň dopadu nárazem 
roztrhne a uvnitř umístěný pudr vytvoň efekt ex
ploze. Proto asi také dostával za odhoz jedné 
pumy 9 bodů, zatímco já za postupný odhoz tň 
pum z pumovnic 7 až 8 bodů — opět námět na 
vylepšení modelu do letošního MS v Flolandsku.

Kvalitativně nejlepší u nás tak oblíbený odhoz 
letáků předváděl Fin Pikkusaari s obrem IL DB 3F, 
když se z útrob tohoto letadla sypala záplava letá
ků v průběhu stometrového letu před diváky.

Předvedení funkce zatahovacího podvozku, fi
gura, která je na našich soutěžích hodnocena zá
sadně desítkou, byť otevření a zavření pňpomíná 
výstřel z pušky, na šampionátu většinou splňovalo 
všechny náležitosti, především správnou rychlost 
pohybu a rozdílné pořadí zavírání obou noh. Pod
vozky byly převážně ovládány pneumaticky.

V minulých létech si dovolil na šampionátu zařa
dit do svého programu mezipňstání pouze borec 
kvalit Maxe Merckenschlagera. Ve Rnsku to byla 
známka kvality u většiny předních soutěžících, a to 
za každého počasí.

Tak jako lze kvitovat výrazný kvalitativní posun 
ve stavbě, můžeme hodnotit i kvalitu letového 
programu. Budiž nám ke cti, že nám ani v jednom 
pňpadě neujel vlak a se špičkou zdatně držíme 
krok.

Naše vykročení do světa RC maket začalo 
v roce 1988, kdy jsme s V. Handlíkem a V. Špač
kem vyrazili na devizový příslib jedním autem na 
MS do Itálie, vybaveni pouze několika radami me
zinárodně zkušenějších přátel. Rada Oty Šaffka 
těsně před odjezdem pro nás platí dodnes: „Zá
sadně být za každých okolností ochotný odpoví
dat na otázky komukoliv, nedělat se svými zkuše
nostmi tajnosti, spolupracovat pň fotografování 
a filmování a být osobností i v okamžicích, kdy se 
nedan nebo se cítíme bodovači poškozeni." My 
jsme si to vzali tehdy k srdci, přidali k tomu ze 
svého, co zase nezná svět — napňklad samolep
ky a nášivky zhotovené podle vlastních návrhů, 
jednotné oblečení pro slavnostní příležitosti, drob
né dárky pro přátele — a nyní se Evropa a svět 
zase v těchto věcech učí od nás.

Ten, kdo nikdy nepoznal atmosféru evropského 
nebo světového šampionátu, možná v tuto chvíli 
ohrnuje nos: „Co tohle má společného s létáním?" 
ME ani MS ale nejsou běžnou několikahodinovou 
soutěží na posekaném plácku, kde se pořadatelé 
dívají na hodinky, aby jim doma nevystydla ve
přová. Na šampionátu žije více než týden organis
mus tvořený soutěžícími, bodovači, pořadateli, 
novinán a jejich přáteli, a atmosféra mistrovství 
nezačíná startem prvního soutěžícího a nekoná' 
pňstáním posledního. V tom je asi hlavní důvod, 
proč se každoročně sjíždějí ze všech koutů světa 
nebo Evropy do jednoho místa i soutěžící, ve 
svých domovech a zaměstnáních mnohdy vážení 
lidé, aby předváděli před svědky, že se za ten rok 
zase nic nového nenaučili. Přesto jsou spokojeni 
se svým zlepšením z 26. na 24. místo proti před
chozímu mistrovství.

A nyní něco statistiky: V kategorii F4C soutěžilo 
27 maket, z nichž bylo 13 dvouplošníků, oproti 
MS’92 v USA byly tedy v menšině. Zajímavý je 
přehled nadhodnocení, které bylo od letošního 
roku řádně omezeno. Pouze dva soutěžící měli 
11 % (2. a 13. místo), jeden 9 %, osm 8 %, dva 
6 %, dva 5 %, osm 2 % atň neměli nadhodnocení 
žádné (na 5. místě Eloffsonl). Měřítko maket se 
pohybovalo od 1:3,37 do 1:7, nejvíce používané 
bylo mezi 1:4 a 1:5.

Mezi použitými motory měly už tradičně převa
hu čtyřdobé, poháněly 23 maket, dvoudobé mo
tory použili pouze oba soutěžící z Ukrajiny a jeden 
z Polska, jeden dvoudobý speciál poháněl dmy
chadlo F-86 Sabre. Měření hluku se uskutečňova
lo během prvních dvou letových kol, nijak nez
držovalo a většina soutěžících se do limitu 96 dB 
pohodlně vešla. Naše družstvo bylo podle vyda-
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ného přehledu bezkonkurenčně nejtišší: Avro 504 
K 87 dB, Knolier C II 89 dB, Caudron G3 90 dB. 
Průměrná hlučnost všech zúčastněných maket 
byla 91,64 dB.

Používané RC soupravy byly výhradně od zave
dených spolehlivých firem, vesměs novějších po
čítačových typů, jež značně usnadňují zalátání 
i provoz makety. S pamětí pro více modelů není 
problém jeden vysílač používat pro několik složi
tých maket i s odhozy a jinými efekty během jedné 
soutěže (všichni Britové). V „soutěži" firem zvítězila 
jednoznačně japonská Futaba, a kdyby jí byl V. 
Handlík vybaven už před šampionátem, potom by 
s Futabou létalo pět nejlepších soutěžících. Jeden 
nezanedbatelný moment jsme si všichni uvědomili 
až po skončení šampionátu: Během všech tré
ninkových, soutěžních i show letů nebyl zazname
nán žádným pilotem ani náznak jakéhokoli rušení 
v éteru, proti předloňskému MS v USA tedy po
hoda! Naprosto nejednotný mezi teoretiky, a pod
le mého názoru zcela nepodstatný, je názor na 
způsob řízení, respektive držení ovládacích pák 
vysilače. Jeden způsob, tzv pultový, je držení kni- 
plů palcem a ukazováčkem, druhý, někdy nazýva
ný americký, je ovládání palci opřenými shora 
o vrcholy pák. Oba způsoby mají své zastánce 
a samozřejmě i odpůrce. Ani soutěžící na ME 
v tom nebyli jednotní, vycházelo to tak půl na půl 
a na konečné umístění soutěžících to mělo pra
malý vliv.

Nikdy jsme se nezmiňovali o takové maličkosti, 
jakou je věk maketářů na MS nebo ME. Ve Finsku 
byl průměrný věk všech soutěžících 40 let, nej
starší měl 55 roků a nejmladší 21, maketáři na 
prvních pěti místech měli dokonce průměrný věk 
49 let. Takže výzva pro všechny mladší, kteří si 
netroufají zatím s maketou do vzduchu: Nezoufej
te, vaše chvíle teprve přijde!

Obrich maket soutěžilo v rámci mezinárodní 
otevřené soutěže při ME 12 ze šesti států. Můj 
osobní názor je, že budoucnost RC maket je prá
vě v obřích modelech. Jejich několikaletý provoz 
na celém světě už dostatečně vyvrátil obavy 
z jejich nebezpečnosti, nadměrné spotřeby drahé
ho materiálu, řiditelnosti apod. Opak je pravdou, 
kromě větší spotřeby materiálu pň stavbě jsou 
všechny ostatní faktory u obří makety lepší než 
u makety F4C: Řiditelnost, vliv nepříznivého po
časí, spolehlivost a cena motorů, dostupnost pali
va a letové vlastností — to vše hovoří pro obry!

Tabulka nejlepších modelářů kategorie F4C

Pořadí Jméno Stát Věk
[let]

Model Měřítko Rozpětí
[mm]

Hmotnost
[g]

Motor RC souprava

1 P. Mc Dermott V. Británie 51 Airco DH 9A 1:6 2334 6 400 Enva120R Futaba 1024
2 V. Handlík česká rep. 45 Caudron G3 1:5,3 2 510 6 960 JAP20 Simprop
3 P. Fencl Česká rep. 47 KnollerC II 1:4,75 2130 6 950 OS 120 FS Futaba FF7
4 M. Reeves V. Británie 54 Sopw. 1 1/2 Strutter 1:4,5 2 280 6 700 Laser 180 V Futaba 1024
5 K. A. Eloffson Švédsko 48 Saab 91 C Safir 1:5 2120 5 500 OS 90 FS Futaba FP 7
6 J. Pikkusaari Finsko 35 Martinsyde F4 1:4,8 2 080 6 820 Laser 180 V Multiplex
7 J. Reeves V. Británie 27 Sopwith Pup 1:4 2 020 6 500 Laser 180 V Futaba 1024
8 W. Stefanski Polsko 38 Jak 18 1:5 2120 6130 OS 120 FS Robbe CM
9 J. Jílek Česká rep. 30 Avro 504 K 1:6 1824 5 070 OS FS 70 S Graupner MC-18

10 S. Chill Ukrajina 30 Su-26 1:4,3 1850 5 680 Mria 25 Graupner

Tabulka nejlepších modelářů kategorie F4C—X

Pořadí Jméno Stát Věk
[let]

Model Měřítko Rozpětí
[mm]

Hmotnost
[g]

Motor RC souprava

1 M. Reeves V. Británie 54 Sopwith Camel 1:3,5 2 853 13100 King 100 Futaba 1024
2 P. Mc Dermott V. Británie 51 Sopwith Triplane 1:4 2 079 7 000 Laser 180 V Futaba 1024
3 J. Reeves V. Británie 27 Sopwith Pup 1:3 2 740 13570 King 100 Futaba 1024
4 F. Brean Francie 37 Fournier RF 6B 1:4 2 620 7 390 ST 3000 Multiplex
5 T. Bordier Francie 34 Fournier RF 6B 1:4 2 620 8 600 OS 108 BX 1 Futaba FC-28
6 A. Landi Itálie 47 DH82A Tiger Moth 1:4 2 235 7 810 ST 3000 Futaba

Transport těchto drobečků nedělá jejích majite
lům zásadní potíže, příkladem může být M. Ree
ves z Velké Británie, který přivezl v upraveném 
Fordu Cortině kromě své rodiny i dvě pěkně velké 
makety F4C na 30 cm3 Laser a dva obry na 100 
cm3 King, přičemž všechny makety měly dvě kříd
la! Chce to trochu přemýšlet: Pokud kromě půle
ných křídel demontujeme VOP a někdy i ŠOP, 
jsou trupy i takto rozměrných maket daleko sklad
nější a hlavně méně náchylné na poškození bě
hem přepravy.

Většina obrich maket ve Finsku byla stavěna ve 
velikosti opravdu obří, pouze několik nešťastníků 
neuhlídalo hmotnost makety F4C, a bylo nuceno 
přejít do této větší kategorie. Tudy ovšem cesta 
nevede, když obří maketa, tak už od stadia ná
vrhu a s pořádným motorem, Výsledek práce po
tom stojí za to.

RC maketa na motor od 40 cm3 výše vychází 
už tak velká, že se dostává i na rozumné plošné 
zatížení a „mrtvá hmotnost" zařízení, které je nutné 
vozit v každém modelu, tedy palubní systém RC 
soupravy s bateriemi, motor a palivo, tuto veličinu 
ovlivňuje daleko menší mírou. S tím souvisí vše
chno, co se pň návrhu snažíme pozitivně ovlivnit: 
Chování makety v mezních situacích, pádová 
rychlost a letové vlastnosti i v nepříznivých povětr
nostních podmínkách.

Motory v této soutěži měly zdvihový objem od 
17,8 cm3 (OS 108 B X 1) do 100 cm3 (King), sedm 
jich mělo klasické uspořádání se žhavicí svíčkou 
a metylalkoholovým palivem, pět bylo poháněno 
benzínem s bezkontaktním elektronickým zapalo
váním a zapalovací svíčkou. Nenechme se zmást 
tímto poměrem nepříznivým pro benzínové moto
ry. Podle většiny expertů, kteří se zabývají obřími 
maketami, vše hovoří pro benzínový speciál a na
še účast na společných soutěžích v Evropě, ale 
i na přeboru USA předcházejícím předloňskému 
MS to může potvrdit. Na Západě vznikla aktuální 
potřeba benzínového speciálu pro modely, když 
cena lihového paliva, zvláště s obsahem nitrome- 
tanu, vzrostla natolik, že živit velké motory tímto 
palivem se stalo značně neekonomické. Mezi dal
ší výhody „benzíňáků", které se promítají i do na
šich podmínek, patří pořizovací cena, jež ve srov
nání se speciálem pro F4C je většinou o třetinu 
nižší, velký kroutící moment, umožňující použití 
velké vrtule s velkým stoupáním, dostupnost pali
va a jeho poloviční spotřeba za letu, velká spoleh-

Obr. 3
livost diky dokonalému zapalování a rozumná 
hmotnost.

Přestože podle platných pravidel FAI pro 
obří makety nejsou složité modely a s více než 
jedním křídlem nadhodnocovány, prosadily se 
na ME právě tyto typy. Hovoří však pro ně, 
právě tak jako u F4C, především větší naděje 
získat potřebné body při statickém hodnocení 
a jejich majestátnost ve vzduchu, která přízni
vě ovlivňuje realismus letu v očích letových 
rozhodčích. Všechna tři místa na stupních ví
tězů obsadili Britové, zcela zaslouženě a ni
kým neohrožováni. Byli jsme dokonce po
noukáni, abychom konečně také postavili ně
co velkého, ovšem na úrovni našich modelů 
F4C, aby to Britové příště neměli tak jedno
duché. Bylo-li to myšleno jako poklona, nebo 
žert, nevím, ale obří makety mi v poslední do
bě nedávají spát a vážně o nějaké začínám 
uvažovat.

Konkrétní zkušenosti s obřími maketami 
nemám, vše, co o nich právě píši, je shrnutím 
pozorování a informací od zahraničních soutě
žících na četných společných soutěžích. Do
mnívám se, že problematika návrhu obří ma
kety — její dimenzování, používané materiály, 
velikost serv apod. — by si zasloužila samo
statný článek. Vyzývám proto modeláře, kteří 
mají zkušenosti se stavbou a létáním s obřími 
modely (záměrně nepíši maketami), aby své 
poznatky prostřednictvím redakce, mne nebo 
kohokoli jiného sjednotili a zveřejnili, bude to 
materiál potřebný a zajímavý pro širokou sku
pinu RC modelářů.

Pavel Fencl
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Vážení přátelé historických modelů
Plánky oldtimerů otiskujeme příležitostně už několik let. Dnešním číslem počínaje však zavádíme 

pravidelnou dvoustranu věnovanou historickým modelům. Proč? Jak nám potvrdily výsledky naší 
loňské čtenářské ankety, zájem o historiky mezi našimi modeláři stoupá. Zejména po roce 1989 roste 
takřka geometricky.

Není to však jen mezi mladíky v důchodovém věku, jak je  trefně označil Emil Kahánek ve vedle 
otištěném sloupku. Přiznám se, že i mně, ač o něco pozdějšímu ročníku, při listování v Mladém 
konstruktéru či Mladém letci vlhne zrak a zrychluje se tep. Soudím, že tomu tak je i u mnoha 
modelářů ještě mladšího vydání.

Usoudili jsme proto v redakci, že nastal čas, abychom od občasného publikování plánků historiků 
přešli k systematickému vzdělávání v této oblasti. Nechceme pouze vydávat plánky, čtenáři určitě 
přivítají i některé staré technologie, zajímavé a dnes zapomenuté konstrukční prvky atp.

Věřím, že se najde i dostatek přispěvatelů, abychom nemuseli stále ždímat pouze E. Kahánka, 
J. Rybáka a samozřejmě R. čížka. Abych ty ostatní tak trochu vyhecoval, kladu následující otázku: 
V jednom z plánků v Mladém konstruktérovi jsem narazil na materiály BALSAFROS a BALLDUR, 
o nichž nevím nic bližšího. Bude mi někdo schopen vysvětlit, o co přesně šlo?

Tomáš Sládek

Vyřazením odborností automobilového 
a železničního modelářství letos časopis 
Modelář tak trochu vstupuje do nové 
etapy své historie. Jistě mi dáte za 
pravdu, že příznivci historických modelů 

a motorů by při tom neměli chybět. Protože, 
vážení přátelé, nic jiného tak neslouží pokroku 
jako úcta k historii a k předchůdcům, kteří ji 
vytvářeli. Je také obecně známo, že žádný lidský 
obor či vědní disciplína nezaznamenaly tak 
prudký rozvoj jako letectví a s ním nedílně i le
tecké modelářství. A to nejen ve světě, ale 
i u nás, v zemích českých a slovenských.

Proč ten dlouhý úvod? No proto, že je obtížné 
vysvětlit, proč mladíci důchodového věku, (ale 
nejen oni) shánějí lípové špejle, bambus, pedik, 
břízovou překližku, papíry Kablo či Flumo, staré 
originální benzinové motory, strouhají vrtulky 
a pak běhají po letištích se svými papíráky, 
a dokonce mezi sebou soutěžil Tito nadšenci se 
dobrovolně sdružují do klubů a berou své hobby 
zcela vážně.

Všechno začalo před mnoha léty ve Spoje
ných státech a jako droga se „to“ rozšířilo do 
zemí celého světa. Toto mezinárodní hnutí se 
nazývá The Society of Antique Modelers, ve 
zkratce SAM. U nás byli v dobách minulých čle
ny SAM jen jednotlivci — až v roce 1990 se 
z iniciativy Jaroslava Rybáka ze Svitav spojili do 
Klubu historických modelů a motorů a byli zare
gistrováni v celosvětovém hnutí historiků pod 
číslem SAM 78.

V současné době má SAM 78 téměř dvě stě 
členů z Čech, Moravy, Slovenska i zahraničí. 
Znovu připomínám, že jde o sdružení dobrovol
né a nikým nedotované. Snad právě proto je 
velká většina členů aktivní a klub pod vedením 
organizačního výboru může pracovat opravdu 
čile. Vydává klubový Zpravodaj, pořádá soutěže 
a setkání, archivuje plánky a jiné historické ma
teriály, vyrábí pro své členy repliky starých mo
torů a vyvíjí řadu dalších aktivit.

V loňském roce vznikl z iniciativy Radoslava 
Čížka v našich zemích další klub SAM 95-Bohe- 
mia a do poloviny října nasbíral už šedesát dva 
členů. Také SAM 95-Bohemia vydává pod ná
zvem Informační listy svůj věstník a ani jeho další 
činnost se podstatně neliší od činnosti SAM 
78.

Oba kluby mají velmi přátelské styky s obdob
nými organizacemi v zahraničí, jejich členové 
jsou ve vzájemném kontaktu a zúčastňují se klu
bových akcí. Vyměňují si také zkušenosti z létání 
s historickými modely. Je ostatně dobrou zá
sadou, že akcí pořádaných kluby SAM se mo
hou zúčastnit i neorganizovaní zájemci.

Protože příznivců této modelářské disciplíny 
přibývá, budeme se setkávat na stránkách na
šeho Modeláře pravidelně, Kdo z čtenáře má ale 
zájem stát se přímo členem některého z našich 
klubů SAM, může si o přihlášku a podmínky 
napsat na tyto adresy: Jaroslav Rybák — SAM 
78, Kpt. Nálepky 45, 568 02 Svitavy; Rados
lav Čížek — SAM 95, Žilinská 160, 273 01 
Kamenné Žehrovice.

Emil KAHÁNEK

Budoucnost 
jo v historii
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Z historie ornitoptéry
V Modeláři 1/1993 vyšel článek o zajímavé 

elektroornitoptéře Josefa Fraunschilla z Vídně. 
Pokusy s omitoptérami se však úspěšně zabýval 
už dr. A. Lippisch. V roce 1937 dosáhl letu 50 
s s ornitoptérou poháněnou gumovým svazkem 
a o rok později mu nový model létal průměrně 
1 min. Tyto úspěchy ho dovedly ke stavbě mo
delu poháněného benzinovým motorem. Model 
o rozpětí 3 m  (!) měl hmotnost 1950 g, motor 
Kratmo byl s klikovým hřídelem spojen šneko
vým převodem 18:1, čímž se snížil počet máv
nutí na 280/min. Při startu s betonové plochy 
dosáhl model výšky 4 až 5 m, doba letu byla 
4:15 min:s. Z ruky vystoupal model dokonce do

Jak na Retacolor
V rubrice Novinky na trhu v Modeláři 8/93 byl 

uveřejněn nový potahový materiál, papír Reta
color, hodící se zejména na větší modely, tedy 
i na většinu oldtimerů. Popis práce s tímto papí
rem byl ovšem (s ohledem na rozsah rubriky) 
příliš chudý. Dnes tedy přinášíme podrobnější 
návod.

Díl papíru ustřihneme na každé straně delší 
zhruba o tři centimetry, než je rozměr potahova
ného dílu. Papír namočíme do vlažné vody 
a zmáčknutím vyždímáme. Kostru potahované
ho dílu natřeme lepidlem Herkules, Sokryl atp. 
Přiložíme vlhký papír na potahovaný díl a tahem 
přes hrany vypínáme za stálého přihlazování na

Pérování nohy podvozku
Při modelech většího rozpětí, zejména u benzi

nových modelů, se projevuje nedostatek dobré
ho pérování při přistání. Proto přinášíme stručný 
obrázek, jak dobře a levně můžeme vypérovat 
podvozkovou nohu. Návrh je od jednoho z na
šich čtenářů Jiřího Velenského.

Pérování je jasné z připojeného nákresku, ale 
pro jistotu si je stručně popíšeme. Normálně je 
podvozková noha z jednoho kusu nosníku. Zde 
je však přerušena schránkou (pouzdrem), ve kte
ré je uloženo pérování.

Na nosníku, majícím stejný průřez jako pod
vozková noha, si sklížíme z tenké překližky nebo 
dýhy schránku, Je-li dostatečně zaschlá, sejme
me ji z tohoto přípravku a zalepíme do horní části 
podvozkové nohy. Nyní prořízneme na obou 
stranách schránky otvory obdélníkového tvaru 
pro posouvání gumy. Obrousíme skelným papí
rem spodní část podvozkové nohy a lícujeme do 
trubký, aby šla trochu ztuha. Uřízneme si kousek 
páskové nebo čtvercové gumy a provlékneme 
otvorem ve schránce. Oba konce přivážeme 
a přilepíme acetonovým lepidlem ke schránce. 
Gumu musíme napnout podle toho, jak má noha 
pérovat a jak je těžký model, neboť stojí-li model 
v klidu na zemi, nesmí podvozek pérovat. Při 
napínání gumy musíme též dát pozor, aby se 
spodní část nohy po nárazu zase vrátila do pů
vodní polohy (musí být proto také dostatečně 
volná noha ve schránce). Nákresek není kótován, 
protože pro každý model potřebujeme jiné roz

výšky 45 až 50 m a dosáhl neuvěřitelného času 
16:08 minis.

Trochu jinou cestou se dal doc. dr. von Holst, 
vrchní asistent zoologického institutu univerzity 
v Góttingenu. Jeho konstrukce vycházely ze 
studií na ptácích a hmyzu. Račí perutě či křídla 
létajícího hmyzu jak známo nemávají jen nahoru 
a dolů, ale současně se pootáčejí kolem podél
né osy křídla. Dr. Holst postavil dva modely. 
První z nich vycházel z letu káněte, druhý napo
doboval let vážky, která má dva páry křídel pra
cujících střídavě: když jde jeden pár nahoru, 
druhý klesá dolů. Pokusy dr. Holsta byly údajně 
rovněž úspěšné, o dosažených výkonech však 
bližší informace chybějí.

Zdeněk Sekyrka, Písek

částech natřených lepidlem, až lepidlo trochu drží 
a papír je částáně vypnut. Úplně se vypne až po 
dokonalém vyschnutí. Po úplném zaschnutí lepi
dla potah lakujeme tňkrát vypínacím nitrolakem 
a dvakrát vrchním syntetickým lakem. Každou 
vrstvu laku před dalším lakováním přebrousíme 
jemným brusným papírem. Před lakováním 
vrchním lakem můžeme na povrch sejmout obtis
ky či nastříkat (natřít) barevné doplňky atp.

Papír má při vypínání značný tah a je nutné 
hlídat, aby se potahovaný díl nezkroutil. Pokud 
je tedy dostatečně vypnut dříve, omezíme počet 
vrstev vypínacího laku. Pomačkání papíru před 
potahováním není na závadu, papír se vypne 
bez záhybů a vrásek. V žádném případě jej 
nežehlíme, bylo by to zbytečné.

Podle Zpravodaje SAM 78 č. 16

měry. Upozorňujeme ještě, že schránka musí být 
dosti dlouhá, aby noha měla vedení a nevyviklala 
se.

Mladý konstruktér 39-40 (1944)
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Přední americký modelář Chet Lanzo 
nakreslil svého Bom bera v roce 1938. 
V neuvěřitelném množství plánků všech 
druhů modelů, jež lze dnes vybírat podle 
obsáhlých katalogů, je  Lanzův Bom ber 
jedním z nejoblíbenějších. Viděl jsem jej 
létat jako velikého volného ptáka v  Lost 
Hills, ale také jako rádiovou verzi, zpraco
vanou Donem Bekinsem. Týž modelář 
z  Kalifornie si Bom bera postavil i pro kate
gorii 1/2 A  Texaco.

Původní předválečné volné m otoráky 
mívaly rozpětí až tři metry, ba ještě více. 
Přepravovat takové stroje na soutěže de
sítky kilometrů vzdálené nebyla žádná 
legrace. Chtělo to  „modelářský" auťák. 
Tato skutečnost později iniciovala vznik 
pravidla, že RC m odely je povoleno stavět 
v jakémkoli měřítku (článek 9 pravidel 
SAM). Proto i 1/2 A Texaco Bom ber může 
mít rozpětí pouhých 1 136 mm.

Nejdříve si ale něco povězme o sam ot
né kategorii 1/2 A Texaco. Má předepsa
ný m otor Cox.049, tedy o zdvihovém ob
jem u 0,8 cm 3 s červenou hlavou, k němuž 
je připojená nádrž o objemu 8 cm 3. M otor 
je žhavicí verze, samozápalné nejsou po 
voleny. Vrtule sm í mít prům ěr nejvýše 
203 mm. Jako ve všech ostatních katego
riích vzlétají m odely kategorie 1/2 A  Texa
co se země. Létá se na plnou nádrž pali
va, letový čas není omezen maximem. 
Každý soutěžící má nejvýše 3 pokusy na 
2 lety, z  nichž se do hodnocení započítává 
ten lepší. Let pod 4 min. je  pokusem , po
kud jej soutěžící neprohlásí za let.

Působil jsem  při soutěžích historiků 
u W oodlandu a měl jsem  dojem, že dosa
žený Bekinsův čas přes 45 min. bude sta
čit na vítězství. Nestačil, zvítězil jiný m ode
lář časem  přes 46 min. Je to zajímavé 
a napínavé létání.

Na výkrese je  znázorněno asi vše po 
třebné, a pro to  by obvyklý stavební popis 
byl nošením dříví do lesa. Rozmístění 
a průřezy podélníků křídla i VOP jsou zřej
mé z barevného přetisku. Není třeba se 
lekat desetin u některých kót, jsou dány 
přepočtem  měr z palcové soustavy.

Hlavní motiv, proč jsem se rozhodl ten
to  model představit, je, že úroveň na níž 
dnes u nás létají h istorické motoráky, je 
daleko nižší než v jejich skutečné éře 
v padesátých létech. Je to  dáno skuteč
ností, že současné m otoráky F1C utekly 
stavbou, náročností i výkony za horizont 
běžného m odeláře a jinak už dnes není 
docela nic, ani ty malé m otoráčky C 1 . Dík 
tedy alespoň za pokusy s historiky.

Radoslav Čížek, 
Kamenné Žehrovice

Don Bekins létá s 1/2 A Texaco Bombe- 
rem několik let, a vždy na výbornou!

Lanzo Bomber 1938 D. Bekinse v původní velikosti, ale ovládaný RC soupravou, je  
vybaven motorem Ohlson & Rice s jiskrovým zapalováním, patřícím do třídy C (motory 
nad 5 cm3)

1/2 A Texaco-Lanzo Bomber 1933
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■ Mistrovství světa ve volném 
letu v Lost Hills bylo i místem 
setkání mnoha starých přátel. 
Člen amerického družstva F1C, 
Roger Simpson, pozdravoval 
Čendu Pátka, s nímž létal již na 

ME 1970 v Záhřebu, mezi časoměřiči 
a diváky bylo mnoho dalších známých 
osob z amerického volného letu. Setkal 
jsem se také s řadou amerických poko- 
jáčkářů: Budem Romakem, Carlem Red- 
linem, P. Klinkworthem a Ervem Rodem- 
skim. Vzpomněli jsme si i na gumáčkáře 
a pokojáčkáře Joe Bilgriho, jenž zemřel 
několik dní před MS, Nezapomenutelné 
bylo setkání s nestorem volného letu Sa
lem Taibim, který s motorovými modely 
létal již před druhou světovou válkou. 
Dnes je mu 76 let, a přesto dělal po celou 
dobu mistrovští časoměřiče. Stále ještě lé
tá různé volné kategorie, za soutěž jich prý 
zvládne i šest. Volný motorový model Tai- 
biho konstrukce, Powerhouse, je vůbec 
nejznámějším motorovým modelem 
v USA. Dosud se vyrábí ve stavebnicích 
pro motory od 0,8 cm3 do 6,5 cm3. Plánek 
tohoto modelu jsem si koupil v modelář
ské prodejně přímo na MS. Taibi mi věno
val plánek pěkného soutěžního motoráčka 
na motor 0,8 cm3 z roku 1952. Slíbil jsem, 
že jej do jara 1994 postavím na nový mo
tor BB.061.
■ Vysokovýkonný motor budějovické fir
my MP Jet o zdvihovém objemu 1 cm3 
BB.061 je v první sérii vyráběn ve verzi se 
žhavicí svíčkou. Použity jsou špičkové vý
robní technologie. Zkoušky motoru z le
tošního roku ukazují, že bude vhodný pro 
malé motorové modely kategorie F1J. Ta 
se ve světě zatím příliš nerozšířila, u nás 
nebyla dosud pořádána ani jedna soutěž. 
V americkém Sacramentu se létaly na zá
věr světového poháru „malé" kategorie 
FAI. V kategorii F1J jsem tam viděl pouze 
různě upravené motory Cox Tee Dee. 051 
(0,8 cm3). Přestože je nový motor BB.061 
určen zpočátku především pro export, na
ši zájemci se jistě mohou obrátit na firmu 
MP Jet.
■ Dalším dlouho očekávaným motorem 
pro pohon modelů je motor na CO 
GM-300 pražského G-MOT (bývalá Mikro
techna Holešovice). Motor konstrukce 
ing. Š. Gašparína o zdvihovém objemu 
0,3 cm3 bude naším největším motorem 
tohoto druhu, vhodným pro pohon mode
lů s rozpětím až 900 mm, Velmi dobře 
zpracovaný motor má dobu chodu s vel
kou nádrží na plyn (13 cm3) okolo dvou 
minut. Stejně jako předchozí typy má 
plastový píst s gumovým těsnicím krouž
kem, klikový hřídel je ale uložen ve vy- 
pouzdřené plastové skříní. Zajímavý je 
i design motoru v černé barvě včetně ná
drže. První série těchto motorů je též ur
čena pro splnění exportních závazků, 
avšak začátkem února by se měl objevit 
na pultech modelářských obchodů.
■ Velký sortiment hotových hlavic pro 
modely kategorie F1B, listy vrtulí, pylony, 
časovače, navijáky pro větroně F1A, ře
začky na gumu a další drobné díly, nabízí 
americká firma Starline. Máte-li dostatek 
valut, můžete si napsat na adresu 6146 
East Cactus Wren RD., Scottsdale, 
12 85253, USA.

JIŘÍ KALINA

~ V -  

Příznivcům 
volného letu

Jaké éro příště stavět?
Často dostávám dopisy, ve kterých se mo

deláři dotazují, jakou mínimaketu doporučuji, 
případně se mi svěřují se starostmi s maketami 
různých letounů.

Každý, kdo si vybírá vhodný typ, si musí zod
povědně položit několik otázek:
Kde s maketou budu létat?
Stavím maketu pro radost nebo pro soutěžní 
létání?
Jaké mám stavební a letové zkušenosti?
Jaké mám materiálové možnosti?
Kolik času mohu věnovat na stavbu?

Bydlíme-li na venkově, nebudeme mít obvyk
le potíže s nalezením vhodné letové plochy, 
a nemáme tedy tak omezen výběr předlohy. 
Nenalézá-li se však v okolí dostatečně velká 
plocha pro létání, musíme zpravidla zavrhnout 
stavbu vícemotorového modelu či makety po
háněné motorem na C 02 (o větším zdvihovém 
objemu, například Modela). Ne nepodstatné 
jsou i možnosti přepravy makety. Malé makety 
sice nevyžadují mnoho prostoru, ale jsou citlivé 
na nešetrné zacházení, a proto pamatujeme 
i na ochranu modelu během cesty na letiště, 
zvláště nemáme-li automobil.

Stavíme-li maketu pouze pro radost a nehod
láme s ní soutěžit, pak si můžeme postavit té
měř vše, co se nám líbí, na co máme schop
nosti, čas a materiál.

Nemáme-li dostatek zkušeností, je samozřej
mě nejlepší postavit si maketu podle osvědče
ného plánku, případně z něj při konstrukci vlast
ního modelu alespoň vycházet. Pro začátek vo
líme jednodušší typy, například kabinové hor- 
noplošníky. S přibývajícími zkušenostmi může
me výběr typů rozšířit.

Malé makety jsou obvykle materiálově nená
ročné a často vystačíme pouze se zbytky. O to 
větší pozornost však věnujeme výběru materiá
lu. S balsou obvykle tolik starostí mít nebude
me, o něco horší to ale je s gumou pro pohon 
modelu, případně i s potahovým papírem.

Volný čas bývá stále vzácnější, a máme-li ho 
málo, nebudeme obvykle stavět časově nároč
nou maketu.

V poslední době přibývá modelářů, kteří se 
malým maketám chtějí věnovat i soutěžně, 
často ale dostatečně neznají pravidla, jejichž 
prostudování by rozhodně měla být jedna 
z prvních věcí před stavbou soutěžní makety.

Nyní si blíže rozebereme jednotlivé miníma- 
ketářské kategorie s ohledem na soutěžní lé
tání.
M-pistácio

Prozatímní pravidla FAI pro halové minimakety 
doposud nezahrnují tuto kategorii. Každá země 
tedy má svá vlastní pravidla. Naše národní pra
vidla (Alferyho) jsou sice exaktně správná, ale 
pravděpodobně se je nepodaří mezinárodně pro
sadit pro nezájem našich zástupců v FAI.

Ve světě se létá především s jednoduššími 
typy, často mají i jednoduchý potah, za nějž 
nejsou penalizovány. Podle našich pravidel je 
za jednoduchý potah velká penalizace, což se 
projevuje na našich modelech. Pro mezinárodní 
soutěže, například Interscale, stavíme modely 
s jednoduchým potahem, pro domácí s obvyk
lým.

Pro obě varianty jsou nejvhodnější předlohy 
s velkou zásobou stability, s velkou hloubkou 
křídla, které mají co nejjednodušší konstrukci. 
Vhodné jsou například Fike, Lacey M-10, So- 
nerai, PIK-21 a Hornisse.
M-oříšek (Peanut)

Tato kategorie má u nás již dvacetiletou tra
dici. Národní pravidla jsou exaktně správná, ale 
naši zástupci v FAI je bohužel nepředložili včas, 
a tak byla prozatímně schválena pravidla brit
ská, používaná na Interscale. Kladou však větší 
nároky na podkladovou dokumentaci i na výběr 
typu.

Doporučuji vybírat jednodušší předlohu s do
statečnou zásobou stability, na kterou máme 
kompletní dokumentaci včetně barevných fo
tografií. Na mezinárodní soutěži je velmi vhodné 
létat s maketou méně známého letounu, napří
klad českého, u kterého lze předpokládat, že jej 
bodovači moc neznají a model pak posuzují 
pouze podle předložené dokumentace. Vhodné 
jsou například-typy: Z-50 M, Z-526 AFS, Racek 
R-7, PB-6 Racek, Leningradec, Jak-55, Su-26, 
Sonerai, Jodel BéBé, Piper Vagabound.
M-min (dvacetinky)

Podle našich národních pravidel můžeme 
úspěšně soutěžit s různými typy. Je-li minima- 
keta přesně a čistě postavena a létá časy na 
hranici maxima, je předpoklad, že se umístí na 
čelném místě.
Přesné halové makety na gumu

Pro tuto kategorii obecně platí totéž, co pro 
kategorii Oříšek. Větší důraz však musíme 
klást na podkladovou dokumentaci a na 
stavbu. Nejvhodnější je typ, který si můžeme 
sami vyfotografovat, abychom měli dostatek 
fotografií detailů. Třípohledový výkres před
kládáme jediný. Nechtějme totiž na bodova- 
čích, aby porovnávali navzájem se lišící výkre
sy s fotografiemi. Také jim budeme těžko 
dokazovat, že naše maketa je přesnější než 
předložený výkres. V letové části musí být 
model schopen dobře kroužit v úzkých kru
zích, bez potíží a naší pomoci odstartovat ze 
země, opět v kruhu. Start, přistání a vlastní let 
musejí být realistické.
M -C 02 a elektro

Pro tuto kategorii platí totéž, co pro dvacetin
ky a přesné halové makety. Je však pochopi
telné, že velikost modelu musíme přizpůsobit 
výkonu motoru.

Ing. Lubomír Koutný

Pražská Pl-liga 1993
LMK Praha 4 uspořádal již pátý ročník Praž

ské Pl-ligy, soutěže volných modelů, která by
la při svém zrodu tvrdě odsuzována některými 
modelářskými funkcionáři. Modelářům však 
vyhovovala, a tak lize zůstali věrní doposud. 
Klub má s pořádáním poměrně málo organi
začních starostí, zbyl čas i na propagační 
předměty: diplomy, trička či zápisové knížky 
s emblémem. Pl-ligu rozhodně zkvalitňuje i vý
borné letiště Sazená, jež svou plochou zaru
čuje bezproblémovou donášku modelů. Navíc 
je velmi dobrá spolupráce i s členy místního 
kralupského aeroklubu.

Letos se konalo pět kol ligy. Měli jsme štěstí 
na počasí, neboť pouze jednou bylo špatné. 
To vše se projevilo na účasti: nejvíce létalo 67 
modelů, nejméně 40. Bývali jsme i svědky dra
matického rozlétávání. Je velká škoda, že 
ČMMoS bucT nemá čas, nebo schopnosti roz
hodnout se pro nějaké kritérium hodnocení 
výkonnosti (na způsob bývalých výkonnost
ních tříd), neboť by si je mnozí soutěžící za
sloužili.

Bohužel nás navždy opustil Pepa Vartecký,

jeden z těch starších, kteří pravidelně na lize 
létali. Proto jsme kategorii B1 na letošním roč
níku vyhodnotili jako jeho memoriál.

Důkaz o tom, že modelařit se dá v každém 
věku, nám dává i pan Mezera z Loun, ktetý' za 
obdivného přihlížení ostatních pravidelně na 
soutěž přiváží sebe a svůj Wakefield na jízdním 
kole.

Skončil tedy pátý ročník Pl-ligy. Nejlepším 
jednotlivcům byly předány putovní poháry, 
které sponzorovali: LMK Praha 4, členové 
LMK Praha 4, firma Mikro a Jiří Kalina. K další
mu ročníku zveme i takové modeláře, kteří ne
najdou v kalendáři soutěž pro svou kategorii. 
Jde třeba o téměř zapomenuté motoráčky 
C1. Pane Drnec a další, rádi vás uvidíme. Vítá
ni jsou samozřejmě i příznivci samokřídel, ka
chen a mnohého dalšího volně létajícího.

Milan Vydra
Vítězové jednotlivých kategorií
Kategorie A1: 1. L. Chlupáfi, LMK Semily; Kategorie A3: 
1. V. Křivánek, Bílina; Kategorie F1A: 1. J. Lhota, Horní 
Branná; Kategorie F1B: 1. Z, Rychnovský, Praha 
6-Suchdol; Kategorie F1C: J. Sedlák, Praha 10; Katego
rie B1—Memoriál J. Varteckého: 1. Ing. V. Popelář, Pra
ha 6-Suchdol; Kategorie P30: 1. Ing. V. Popelář, Praha 
6-Suchdol
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Technika na mistrovství světa volných modelů 1993
Jiří Kalina

Úvodem chci říci, že jde o můj subjektivní 
pohled na volný let, se kterým někteří nemu
sejí zcela souhlasit. Měl by spíše přiblížit 
trendy vývoje českým a slovenským modelá
řům zajímajícím se o kategorie volného letu. 
Uvedené poznatky jsem si mohl kromě MS 
ověřit i na dvou soutěžích světového poháru 
v USA, kde létali titíž aktéři se stejnými mo
dely.

Kategorie větroňů F1A je vždy na 
mistrovství světa největší soutěží. Tentokrát 
přibyla další družstva vzniklá rozpadem vý
chodoevropských států, z bývalého Sovět
ského svazu byla hned tři. Konkurence tedy 
narostla. Borci z bývalého SSSR celou sou
těž létali s modely s přímým (rovným) vystře
lením ze šňůry a s následným potlačením. To 
je zřejmě motivováno dosažením větší výšky 
modelu, možná též obchodními zájmy, ne
boť takto seřízené modely jsou opravdu 
„strojovnami". Přímé vystřelení s potlačením 
je ale někdy velmi riskantní při silné termice 
a rychle se měnícím směru větru. Může se 
stát, že se model nepodaří dostatečně rych
le „rozjet" před vypuštěním či dobře nasmě
rovat do stoupavého proudu a let potom 
končí špatně. Při běžném klidném term ic
kém počasí je mnohem lepší a praktičtější 
používat klasický taktický větroň s kruhovým 
vlekem a s vystřelením do zatáčky. Pro ranní 
kola nebo rozlétávání je samozřejmě vhodné 
mít alespoň jeden velký model s potlačením 
tak, jak tomu je u Ivana Hořejšího i Jana Vo- 
sejpky. Takový model dokončil těsně před 
MS mistr světa M. Fantham. Jde o verzi jeho 
běžného taktického modelu o rozpětí asi 
2 000 mm s kevlarovým D boxem v přední 
části křídla a s papírovým potahem. Model si 
nechal předvést Pavel Motalík po rozlétávání 
v Sacramentu, kde Pavel skončil druhý za 
Fanthamem. Na všetečné Pavlovy otázky 
odpovídal Mike s humorem, na otázku, proč 
mu model létá rychleji než ostatním, odpo
věděl, že model má celkovou hmotnost přes 
450 g, neboť se mu „povedla" VOP příliš 
těžká. Pavel se divil i poměrně tlustému pro
filu přes 7 % —  prostě na modelu není nic 
neobvyklého. Nemusíme se ale příliš dívat do 
ciziny, když máme mistry světa doma. Mo
dely Ivana Hořejšího lze jen obdivovat pro 
jejich promyšlenost a stavbu. Velmi dobře 
létal v turbulenci jeho nový model o větší 
hloubce křídla (160 mm). Velký klidový mo
del prokázal své kvality již mnohokrát před
tím, na MS pak v rozlétávacím kole na 7 min 
letu. Větroně Honzy Vosejpky s polystyréno
vým jádrem křídla a s laminátovým potahem 
byly v Americe ojedinělé a sklízely obdiv od
borníků v této kategorii. Mají špičkovou vý
konnost, chybí jim jen snad trochu schop
nosti osvědčeného větroně P. Motalíka vy
hledat si termiku během letu. Neuvěřitelně

Obr. 1

citlivý Pavlův větroň má již za sebou mnoho 
ran a oprav, a odtoková hrana křídla již není 
tak rovná a ostrá jako u Vosejpkových vět
roňů. Možná to ale vše dohromady se spor
tovně sebejistým a v dobré pohodě létajícím 
Pavlem přineslo výsledky ve všech třech 
soutěžích.

Kategorie F1B —  modely s gumovým 
pohonem se dnes lětá špičkově se zpoždě
ným roztáčením vrtule po odhozu modelu 
a s mechanismy pro změnu úhlu nastavení 
VOP během motorového letu a posléze 
s kopáním SOP. K tomu můžeme přičíst 
změnu nastavení stoupání listů vrtule během 
motorového letu v závislosti na poklesu 
kroutícího momentu svazku. To vše lze vidět 
(i koupit si) od gumáčkářů bývalého Sovět
ského svazu, kterým dominuje Saša Andrju- 
kov —  obhájce titulu a nový mistr světa. Je
jich modely do klidu mají rozpětí až 1 800 
mm. Podobné modely mělo i čínské druž
stvo, které se spolu s Ukrajinou a Kanadou 
umístilo s plným počtem sekund na prvních 
třech místech. Jinou cestu ukazuje útočné 
družstvo Kanady, létající s modely konstruk
ce Tonyho Mathewse. Jde o Wakefíeldy zce
la bez „kopacích" mechanismů včetně ča
sovače, létající vpravo— vlevo. Zdánlivě jed
noduché modely se stříbrným mylarovým 
potahem nosných ploch jsou ale stavebně 
dosti náročné. Modely velmi ostře stoupají 
v motorovém letu v jakési „S“ spirále s pře
chodem vlevo, což se projevuje dobře při 
dotahování ve stoupavém proudu, který ulé- 
tává s ostatními modely dozadu. Letí-li totiž 
opožděně na stoupavý proud model seříze
ný vpravo—vpravo, mnohdy se v závěru letu 
postaví tupě proti větru a stoupavý proud je 
pak již beznadějně vzadu. Kanadské modely 
létaly špičkově i při ranním rozlétávání na 10 
minut, kde byly rovnocenné ostatním ruským 
Wakefieldům (s výjimkou Andrjukovova 
modelu). Pro pohon modelů používali téměř 
všichni soutěžící novou americkou gumu 
TAN II, o které jsme již psali. Jde o výjimeč
nou gumu s průtažností až 1:9, pro modely 
kategorie F1B je nutné ztenčit svazek o dvě 
až čtyři vlákna o průřezu 1 x3 mm. Do svaz
ku lze natočit až 450 otoček, což zaručuje 
při dosažení maximálního kroutícího momen
tu zvýšení celkové práce svazku nejméně 
o 15 %. Vím dobře z halových modelů, že 
potřebná práce gumového svazku je souhrn 
natočených otoček a kroutícího momentu, 
měřeného různým způsobem (od předního 
či zadního závěsu svazku). Tento způsob za
tím naši gumáčkáři nepoužívají, stejně jako 
létání podle termistoru se zapisováním tep-

Módním výstřelkem posledních let je po
tah z čirého materiálu, který však podstat
ně zhoršuje viditelnost modelu za letu.

loty. Samozřejmostí je vytažení svazku na 
maximum při začátku natáčení. Spolu s na
točením maximálních otoček vyžaduje znač
nou odvahu a silu. Andrjukov je na svazku 
tak zavěšen, že při náhlém prasknutí celého 
svazku udělal salto dozadu. Podobně se 
snaží natáčet gumu i náš nejúspěšnější re
prezentant Vláda Kubeš junior, jehož let přes 
5 min a celkově 15. místo lze rozhodně po
važovat za úspěch.

Kategorie motorových modelů F1C je
zřejmě největší raritou ve volném letu. Vý
konnost špičkových modelů je za hranicí 
8 min, měření doby motorového běhu 7 s je 
věc zcela iluzorní. Klasická otázka některého 
z vedoucích družstev na brífingu, zda se mě
ří běh motoru do zastavení vrtule podle spor
tovního kodu FAI, vyvolává vždy obveselení 
přítomných. Nikdo ale neví co s touto kate
gorií učinit, aby se stala přístupná i novým 
zájemcům. Nově tváře se objevily jen v druž
stvech z rozpadlého Sovětského svazu, ale 
většinou létají stejní motoráčkáři, kteří začali 
před 20 i více léty. Naší se tentokrát nezú
častnili, troufám si ale napsat, že by neměli 
v soutěži jednotlivců větší šanci v ranním roz
létávání na 10 min než od 15. místa výše, 
s výkonem okolo 6 až 7 min. V závěrečném 
rozlétávání zvítězil jasně obhájce titulu Randy 
Archer. V soutěžích Světového poháru před
váděla nádherné lety motorová kachna D. 
Joyce (obr. 1), zajímavý byl i vítězný model 
Ralpha Cooneye z první soutěže SP s invert- 
ním motorem Nelson a křídlem vetknutým 
do trupu bez obvyklého pylonu (obr. 2). Mo
dely byly převážně poháněné motory Nelson 
nebo ukrajinskými motory, vycházejícími 
z motorů Rossi. Stále více používanou novin
kou byi miniaturní vysílač s drátovou anténou 
zastavěný v trupu modelu (používal se také 
u větroňů F1A a u modelů kategorie F1B), 
usnadňující vyhledávání modelů. Zatím ale 
jde o poměrně drahou záležitost, kterou žád
ný z našeho družstva neměl.

Přál bych si, aby vám několik postřehů z MS 
1993 ukázalo, že se nic převratného neobje
vilo, kromě poprvé praktikovaného ranního 
rozlétávání na 10 minut. Téměř každý soutěží
cí má dobrý model, který má „v ruce". Vzhle
dem k tomu, že by se příští MS nemělo konat 
tak daleko (zájem o jeho uspořádání má něko
lik evropských států), mohlo by se české druž
stvo zúčastnit všech tří kategorií.

Obr. 2
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LMK Praha 4 na letošní rok připravil ino
vované kategorie upoutaných modelů pro 
nový ročník závodů Rodeo '94. Kdo viděl 
námi pořádaný závod Rodeo ’93, pozná, 
že nejde o zcela nové kategorie, ale jen 
o jejich estetické zlepšení. Nové kategorie 
budou nazvány: La Manche, Pacifik a Bar
barossa (Rusko). Jsou pojmenovány podle 
oblasti bojů 2. světové války a budou v nich 
létat polomakety stíhaček, které operovaly 
na těchto bojištích.

Pro nové kategorie modelů Rodeo '94 
jsou předepsány minimální rozměry: délka 
trupu 500 mm, rozpětí křídla 400 mm a po
hon pouze motorem Junior 2 cm3 s tlumičem 
(ve žhavicí i samozápalné verzi). Konstrukce 
modelu může být co nejjednodušší, napří
klad ze tří prkének. Barevnou úpravu dopo
ručujeme podle skutečných strojů. Propozi
ce závodu budou jednoduché a rádi je zá
jemcům zašleme. Postupně také připravuje
me plánky modelů těchto typů: Spitfire, Hur
ricane, Me 109, FW 190 A (D), Jak-3, La-5, 
Zero, Mustang A  (D), Thunderbolt D (N), 
Wildcat, Corsair, Buffalo, 1-16 Rata, Aircobra, 
Typhoon, Tempest a další.

Konstrukce modelů je  jednoduchá a sta
vební popis lze použít pro všechny typy.

Základ trupu tvoří smrkové či borové 
prkénko o rozměrech 10x25x445, na které 
přilepíme hranoly motorového lože o průře
zu 10x10. Do bokorysného tvaru trup do
plníme přířezy z balsy ti. 10. Přední část 
vyztužíme překližkou ti. 1,5 až 2 nebo jiným 
pevným materiálem (dural, hliník). V  místě 
ukotvení podvozku je v trupu zalepen hra
nol tvrdého dřeva. Sestavený trup zúžíme 
směrem dozadu až na tloušťku 3. SOP při
lepíme na bok trupu. Vyřízneme jí bucf 
z překližky, nebo z balsy tl. 3. Balsovou na 
náběžné hraně vyztužíme nalepenou 
smrkovou lištou o průřezu 8x3.

Rodeo ’94
Křídlo můžeme slepit ze zbytků, nebo vy

říznout a vybrousit z jednoho smrkového 
prkénka. Na profilu příliš nezáleží. Můžeme 
je také vyříznout z vlnité lepenky a orám o
vat balsovými lištami. Další z m ožností je 
křídlo zhotovit z balsových prkének. Zesílí
me je nosníkem, sestaveným ze tří lišt 
o průřezu 3x8  mm, který prochází místem 
zavěšení vahadla. Náběžnou a odtokovou 
část vyřízneme a vybrousíme z balsy tl. 8. 
Vedení řídicích drátů na konci křídla může
me zhotovit ze smrkové lišty o průřezu 3x8  
mm.

Stabilizátor a výškové korm idlo vyřízne
me z překližky tl. 1,5 až 2, nebo z balsy tl. 
3, již na odtokových a náběžných hranách 
vyztužíme smrkovými lištami o průřezu 3x8  
mm.

Podvozek stačí jednokolový vychýlený 
směrem do středu kruhu asi 15°. Zhotoví
me jej z ocelového drátu o 0  3 (například 
z výpletu kola mopedu). Podvozkové kolo 
vybereme robustní, o 0  40.

Motor je v modelu umístěn naležato, hla
vou válce ven z letového kruhu. K trupu je 
připevněn čtyřmi šrouby M3. Při montáži se 
snažíme model motorem vyvážit. Nádrž 
o objemu asi 15 cm 3 spájíme z plechu tl. 
0,12 (z plechovek od limonád). Trubky 
o 0  3/1 jsou měděné.

Povrchová úprava je důležitá hlavně ja 
ko ochrana proti palivu. Plochy v okolí 
m otoru a nádrže, včetně o tvorů pro 
šrouby, napustíme řídkým Dispercolem 
nebo Herkulesem. O statní p lochy několi
krát natřeme zředěným čirým  nitrolakem.

M odel pak natřem e či nastříkáme synte
tickým i emaily.

Velkou péči musíme věnovat přípravě ří
dicích drátů, protože na nich závisí nejen 
životnost modelu, ale především bezpeč
nost létání, neboť asi nebudeme létat za 
ochrannou sítí. Před létáním proto vždy 
zkusíme jejich pevnost tahem asi 50 N (asi 
desetinásobek hmotnosti modelu).

Modely nových kategorií Rodeo mají i přes 
svou jednoduchost hezký vzhled. Abychom 
se vyvarovali poškození či zničení modelu při 
prvních startech, nastavíme velmi malé vý
chylky kormidla. Dosáhneme jich malou roz
tečí drátů v rukojeti, velkou roztečí na vahad
le, ale malou roztečí mezi závěsem vahadla 
a uchycením táhla k výškovce. Páku na výš- 
kovce zhotovíme velkou, s několika otvory, 
kterými později můžeme měnit velikost vý
chylek. Modely jsou schopné bezpečně star
tovat i přistávat s malými výchylkami kormid
la. Jsou navíc předurčeny pro rychlostní zá
vody, a proto nevynikají akrobatickými 
schopnostmi. Pro první lety také zvolíme klid
né bezvětrné ovzduší a dostatečně velkou 
rovnou plochu.

Nepříjemnosti nám může způsobit rušení 
okolí hlukem motoru. Nelátáme proto pra
videlně a dlouho na jednom místě. Prospě
je i dohoda s lidmi v okolí, protože tím jim 
dáme možnost rozhodovat, což jim dělá 
dobře, a celkem rádi potom  prokáží laska
vost. Naše promyšlená diplomacie tak mů
že slavit úspěchy.

Na LMK Praha 4 je možné se obrátit se 
žádostí o pom oc při stavbě. Poskytneme 
také podrobné propozice a plánky modelů 
Rodeo ’94. Věříme, že se setkáme na ně
které ze dvou letošních soutěží poháru Ro
deo ’94. Místa a termíny budou uveřejněny 
v Kalendáři modelářských soutěží na rok 
1994. Milan Vydra, LMK Praha 4

Upoutaná polomaketa 
pro rychlostní závod 

Rodeo ’94
o

VOUGHT
F4U

CORSAIR
Konstrukce:
Milan Vydra,
LMK Praha 4
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Vystřelovací
polomaketa

SAAB-21R
Š védský stíhací letoun SAAB-21 byl 

p řechodovým  typem  mezi v rtu lo 
vým  a p roudovým  letounem . Pů

vodně  m ěl pístový m o to r s tlačnou  vrtulí 
(pro to typ  SAAB-21 A  vzlétl v  roce  1943), 
v  roce  1947 zača ly zkoušky letounu 
SAAB-21 R vybaveného b ritským  p ro u 
dovým  m oto rem  Goblin. Nový stroj se 
vně jškově od  původní verze příliš nelišil. 
Jeho  m axim ální rychlost ale vzrostla  
z 640  na 800 km /h . P odrobné  údaje 
o to m to  zajímavém  letounu byly uveřej
něny v časop ise  Letectví a kosm onau ti
ka, v m onografii, v sešitech 1 až 3 roční
ku 1989.

O d m odelu  SAAB-21 R jsem  si z p o 
čá tku  m noho nesliboval a první lety to  
potvrzova ly —  dával p řednost letové p o 
loze na zádech a po nárazu do  střechy 
se rozbil na kusy. P řesto jsem  se pustil 
do  rekonstrukce. M odel jsem  dovážil 
páskem  o lověného plechu, um ístěným  
na spodní p lochu křídla, a po pečlivém  
seřízení m odel létal až 20  sek.

K STAVBĚ: (výkres je  ve sku tečné  ve 
likosti, všechny míry jsou  v  m ilim etrech) 

T rupovou gondolu 1 vyřízneme z pevné 
balsy ti. 3, včetně kruhového otvoru pro 
zátěž v přídi a  výřezu pro křídlo. Řežeme 
raději s přesahem a do tvaru ji dobrousí
me. Na přední část z obou stran nalepíme 
výztuhy 2 z překližky tl. 0 ,8 až 1. Z balsy tl.

1 vyřízneme dva díly 3, znázorňující vstupy 
vzduchu k  m otoru, a  přilepíme je  na boky 
zadní části gondoly.

Nosníky ocasních p loch  4 zhotovím e 
z  pevné balsy tl. 3. V  p řední části vyříz
nem e zářez pro  křídlo, vzadu drážku pro  
za lepení SOP 7 z překližky tl. 0,8.

VO P 8 zhotovím e z balsy tl. 2 a zaoblí
m e náběžnou a od tokovou  hranu. Z  ku 
laté lipové špejle vybrousím e dva  čepy 
9. Podle nich vyvrtám e o tvo ry  v SOP 
a VOP —  čepy  d o  nich m usejí jít zasu
nou t velm i těsně.

Křídlo 5, 6 vyříznem e z  lehké balsy tl. 
3 a náběžnou hranu zpevním e b am bu
sovou š těp inou. Křídlo vybrousím e do 
profilu. Pak je  rozříznem e na tři části, 
s tykové  p lochy zbrousím e do  úkosu 
a křídlo s lepím e d o  vzepětí.

Sestavení m ode lu  zahájíme přilepením  
trupové  gondo ly  na cen trop lán  křídla. Do 
zářezů v  nosnících ocasních p loch vlepí
m e SO P a po zaschnutí lepidla je  nasu
nem e na křídlo a důk ladně  zalepíme. 
Mezi SO P um ístím e VO P a  zajistíme ji 
čep y  9, kte ré  zasunem e do  o tvorů  a za 
jis tím e kapkou lepidla na konci. Tyto  
úkony vykonám e rychle, abychom  ještě  
před zaschnutím  lepidla odstranili pří
padné geom etrické  nepřesnosti.

Sestavený m odel dvakrát nalakujeme 
čirým  nitrolakem a obrousím e jem ným  
brusným  papírem. Pod střed křídla připev

níme dvěm a špendlíky pásek olověného 
plechu o  rozm ěrech 30x7 . Nalakovaný 
m odel m ůžem e opatřit kamufláží. Předlo
ha měla horní a boční p lochy tm avě hně
dozelené, spodní světle šedom odré, příď 
červenou. Vhodnější je však zbarvení 
pestřejší. Svůj m odel jsem  po několikerém 
zdlouhavém  hledání opatřil navíc nepravi
delnými červenými skvrnami se žlutým 
lemováním, což m u na zajímavosti ne
ubralo a viditelnost v  terénu zlepšilo.

H otový m odel dovážím e olověným i 
b roky  do  o tvoru  v  přídi, aby po loha  těž iš 
tě  souhlasila  s údajem  na výkrese. O tvor 
pak zalepíme kouskem  balsy a  p ře třem e 
kam uflážní barvou.

K louzavý let seřídím e pootáčením  
VOP. M usí jít o tá če t velm i ztuha, ab y 
chom  po  každém  tvrdším  přistání nem u
seli m odel znovu zalétávat. Vyplatí se 
p ro to  VO P po  zalátání zakápnou t lep id 
lem. Kluž m odelu  v  m írné levé za táčce  
nastavím e přihnutím  konců křídla (nega
tivy). D obře zaklouzaný m odel vystřelu je
m e sm yčkou  g um y o  průřezu 1 x 4  m m. 
Po vystřelení do pravé za táčky š ikm o 
vzhůru udělá pů lkruh o ve lkěm  po lom ě
ru, při k terém  nabere výšku, a plynule 
p ře jde d o  klouzavého letu. Pro létání si 
vybírám e pouze vě tší travna té  p ros tran 
ství bez překážek, neboť konstrukce  
m odelu  nesnese příliš m noho nárazů.

Ing. Jan Moravec, Praha 2

Jednoduchá natáčedla pro malé modely poháněné gumovým svazkem
Nejlépe nám k úpravě na natéčedlo poslouží 

klasický ruční dvoumetličkový šlehač, který lze 
koupit v prodejnách s kuchyňskými potřebami. 
Převod šlehače je 1:5,5, takže otáčky kliky ná
sobíme číslem 5,5 a vyjdou nám otočky svazku. 
Šlehač můžeme upravit několika způsoby. První

O br. 1

je nejvhodnější pro ty modeláře, kteří s modely 
nelétají tak často nebo je jim líto investovat do 
koupě nového šlehače. Tato úprava je však 
vhodná pouze pro modely s menším průřezem 
svazku (P-3, Holy, M-pist„ M-oř).

Na rozvinuté kancelářské sponce nebo jiném 
tenčím ocelovém drátu zhotovíme háček. 
Opačný konec drátu provlékneme otvory v levé 
metličce a zkroutíme. Výhodnější je vyvrtat ve 
spodní části metličky (v ose) dva otvory 
o 0  1 mm, kterými drát s háčkem provlékneme 
a opět zkroutíme (obr. 1).

Tato úprava má výhodu v tom, že po létání 
a demontáži háčku můžeme šlehač vrátit zpět 
do kuchyně k jeho původnímu účelu.

Druhým způsobem zhotovíme již robustnější 
natáčedlo, vhodné i pro menší modely katego
rie M-min (1:20). Musíme si však koupit nový 
šlehač. Vybereme si ten, který má klidný, tichý 
chod bez velkých vůlí mezi ozubenými koly.

Metličky opatrně odstraníme a jejich hřídele 
zkrátíme pilkou na kov přibližně na polovinu pů
vodní délky mezi metličkou a tělesem natáče
dla. Do obou hřídelí vyvrtáme kolmo na osu dva 
otvory o 0 1  mm. Na dvou kusech pevného 
ocelového drátu o 0  0,8 až 1 mm ohneme 
háčky, které provlékneme otvory vyvrtanými 
v hřídelích. Zajistíme je omotáním pevnou nití

a zalepením epoxidem nebo je můžeme také 
zapájet (obr. 2).

Zmíněnými dvěma úpravami možnosti dvou- 
metličkového. šlehače nekončí. Složitějšími 
úpravami se budeme zabývat někdy příště.

Ing. Lubomír Koutný, LMK Brno 4

Obr. 2
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Dr, i
Jiří Rumíšek

Foto archiv autora a Squadron Signal

retikem a u Fokkera pracoval jako svářeč již 
od prosince 1912. Zasloužil se však o mno-

Mezi největší a nejdravější dodavatele stí
hacích letounů pro německou armádu bě
hem I. světové války patřily závody Fok- 
ker-Flugzeugwerke GmbH sídlící ve Schwe- 
rinu. Založil je úspěšný holandský pilot a ob
chodník Anthony Herman Gerard Fokker. 
Známým se stal již v předválečných létech 
svými úspěšnými lety a konstrukcemi zejmé
na v Německu, kde 16. května 1911 složil 
pilotní zkoušku. Výrobu vlastních strojů zahá
jil nedlouho poté, v roce 1912, v Berlíně-Jo- 
hannisthalu. Německé vojenské kruhy se 
o jeho podnikatelské aktivity velmi zajímaly, 
a tak na jejich doporučení Fokker o rok poz
ději založil velkou továrnu a pilotní školu ve 
Schwerinu.

Po vypuknutí války jeho vliv ještě vzrostl 
a továrna chrlila množství strojů. Fokker se 
nebránil osobním návštěvám frontových letišť 
a zalétávání nových prototypů, kdy zúročoval 
své pilotní schopnosti, jež oceňovali i nejlepší 
němečtí piloti. Přímý styk s bojujícími jednot
kami umožňoval rychlou reakcí na požadav
ky frontových letců, což se rychle projevova
lo na Fokkerových strojích.

Ačkoli byl Fokker uznávaným pilotem 
a obchodníkem, nepatřil mezi skvělé kon
struktéry, a potřeboval tedy člověka, který by 
jeho myšlenky dovedl k reálnému cíli. Dlou
hou dobu to byl šéfkonstruktér Fokkerových 
závodů Martin Kreutzer. Po jeho tragické 
smrti při zkušebním letu na Fokkeru D 1 
v červenci 1916 na jeho místo nastoupil 
Reinhold Platz. Byl spíše praktikem než teo-

ho revolučního v konstrukcích letadel, zavedl 
například používání tlustých profilů (poprvé 
na dvouplošníku Fokker V 1) a mnohé další. 
Stal se také tvůrcem mnoha úspěšných typů, 
mezi nimiž byl i trojplošník Fokker Dr. I.

Podnětem pro jeho vznik byla soutěž na 
nový stíhací stroj, vypsaná vrchním velitelem 
německého letectva, generálem Höppne- 
rem. V té době se nad západní frontou obje
vily obratné britské trojplošmky Sopwith Tri- 
plane a jeden z nich, stroj poručíka R. A. Litt- 
lea od 8. squadrony RNAS, se nepříliš po
škozený dostal do německých rukou. Ještě 
před jeho odesláním do výzkumného a zku
šebního ústavu v Adlershofu byl podroben 
důkladné prohlídce u Fokkera a Platz se jeho 
koncepcí nechal inspirovat při konstrukci no
vého stroje do soutěže.

Nový trojplošník se však od svého ideové
ho vzoru dosti odlišoval, a tak vznikl letoun 
vpravdě revoluční koncepce. Stroj označený 
Fokker V 3 (V = Verschungflugzeug), při je
hož konstrukci Platz využil zkušeností z před
chozích konstrukcí V 1 a V 2, měl horní křídlo 
s tlustým profilem neseno pouze dvojicí 
vzpěr ve tvaru obráceného písmene V a nos
ný systém nebyl vyztužen obvyklými lany. Le
toun byl poháněn rotačním devítiválcovým 
motorem Oberusel U I o výkonu 73,5 kW 
(100 k). Fokker V 3 se stal vítězem soutěže, 
ale do sériově výroby byl přijat pouze s pod
mínkou důkladné rekonstrukce nosného

systému, neboť zvolená koncepce nevzbu
zovala u vedoucích činitelů té doby důvěru. 
Drak Fokkeru V 3 byl překonstruován do po
doby Fokkeru V 4, u něhož byla křídla navíc 
vyztužena dvěma vzpěrami tvaru I a křidélka 
dostala aerodynamické vyvážení. Na horní 
část trupu, před pilotní prostor, byly také in
stalovány dva pevné synchronizované ku
lomety. Letoun byl poté v červnu 1917 zkou
šen ve výzkumném středisku v Adlershofu 
a uznán schopným pro sériovou výrobu.

První tři předsériové Fokkery FI s pozná
vací značkou F l 101/17 až 103/17 (výrobní 
čísla 1 697, 1 729 a 1 730) byly dohotoveny 
krátce poté. Fokker 101/17 poprvé vzlétl 11. 
srpna 1 917a  zůstal v majetku Fokkerových 
závodů. Druhé dva (102/17 a 103/17) byly 
předány 15. srpna 1917 elitní Jagdgeschwa- 
der 1, které velel známý Manfred von Rich
thofen, dislokované v té době ve Flandrech. 
Po inspekci generála Ludendorfa se jich ujali 
dva zkušení piloti, Manfred von Richthofen 
a poručík Werner Woss (velitel eskadry Jasta 
10). Úspěchy na sebe nedaly dlouho čekat.

Dne 7. září 1917 Manfred von Richthofen 
pilotující F 1 102/17 sestřelil britský průzkum
ný stroj R. E. 8 a dosáhl tak prvního vítězství 
na novém letounu. Krátce po tomto úspěchu 
odjel na dovolenou a stroj převzal poručík 
Kurt Wolf, který sestřelil po těžkém souboji 
stíhací Sopwith Camel z 10. squadrony 
RNAS, ale svůj trojplošník téměř zničil.

Fokker poručíka Wosse absolvoval první 
operační let 28. srpna 1917. Woss při něm 
údajně sestřelil britský letoun, ale ve váleč
ném deníku Jagdgeschwader 1, jsou uvede
na pouze Wossova vítězství z pozdější doby, 
například z 23. září 1917, kdy sestřelil britský 
S. E. 5a od 56. squadrony RFC.

Tyto úspěchy otevřely cestu k operačnímu 
nasazení, a tak bylo v říjnu 1917 předáno 
prvních šest sériových Fokkerů, nyní již 
s označením Dr. I, bojovým jednotkám. První 
jednotkou, která byla na nový typ přezbro
jena, se stala Richthofenova elitní Jagd
geschwader 1 a další následovaly, ale Fok- 
kery Dr. I se příliš nerozšířily.

Fokkery Dr. I vynikaly vysokou obratností 
a stoupavostí, ale za ostatními stroji pokul
hávaly v rychlosti, na kterou se stále více 
kladl důraz. Vinu na ní měl kromě poměrně 
velkého čelního odporu i málo výkonný ro
tační motor Oberusel Ur II o 81 kW (110 k), 
který byl vlastně kopií francouzského m oto
ru Le Rhone o stejném výkonu. Mnoho 
frontových letců dávalo přednost originálu, 
a tak byl na některých strojích instalován 
m otor Le Rhone, například na letounu po
ručíka Wosse, který jej získal ze sestřelené
ho Nieuportu.

Při bojové službě se na Fokkerech Dr. I

Fokker Dr. I 152/17 Manfred von Richthofena Předsériový Fokker F I 101/17
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začala projevovat nedostatečná pevnost 
nosného systému a po několika haváriích by
ly letouny 28. listopadu 1917 uzemněny 
a podrobeny rekonstrukci, při níž byl nosný 
systém zesílen. Na frontu se pak upravené 
Fokkery vrátily těsně před koncem roku a ve 
službě zůstaly až do léta 1918, kdy byly vy
tlačeny výkonnějšími stroji, například Fokkery 
D. VII. Celkem bylo vyrobeno 320 kusů Fok- 
kerů Dr. I.

Kromě standardní verze Dr. I vznikly i další 
varianty tohoto letounu. Na letoun Fokker V 7 
se sériovým číslem 1 788 byl instalován mo
tor Siemens-Halske Sh III o výkonu
117.7 kW (160 k), který poháněl čtyřlistou 
vrtuli. Další stroj V 7 s výrobním číslem 1 830 
měl francouzský motor Gnome o výkonu
117.7 kW (160 k). U Fokkeru V 7 výrobní čís
lo 1919  byl trup prodloužen o 630 mm 
a namontován motor Gloebel Goe o výkonu 
125 kW (170 k). Jeden z Fokkerů V 7 (1 981) 
byl v červnu 1917 zkoušen rakousko-uher- 
ským letectvem. Uvažovalo se totiž o sériové 
výrobě u budapešťské firmy MÁG. Tento le
toun měl také prodloužený trup, ale tentokrát

o 550 mm, a poháněl jej motor Le Rhone
0 výkonu 107 kW (145 k).

Po válce se některé Fokkery dostaly i do 
soukromých rukou a s některými se můžeme 
dodnes setkat v leteckých muzeích. Vznikla
1 řada replik, například ve Francii u Jeana 
Salise, kterou jsme si mohli prohlédnout 
i u nás, na Leteckém dnu s Květy v roce 
1989.

TECHNICKÝ POPIS

Fokker Dr. I byl jednomístný jednomotoro- 
vý stíhací trojplošník smíšené konstrukce 
s pevným dvoukolovým podvozkem 
a ostruhou.

Křídla bez vzepětí byla samonosná s jed
ním hlavním nosníkem a celodřevěnou kos
trou. Horní křídlo bylo umístěno na dvojici 
vzpěr ve tvaru obráceného písmene V, se
stavené z profilovaných ocelových trubek. 
Všechna tri křídla spojovaly široké dřevěné 
mezikřídelní vzpěry, které byly opatřeny oce
lovým kováním a přišroubovány k hlavním 
nosníkům křídel. Nosný systém nebyl vyztu
žen ocelovými lany až na výztuhu mezí trupo
vými vzpěrami. Konstrukčně byla všechna 
křídla shodná. Základ konstrukce tvořil mo
hutný skříňový nosník, jehož čtyři pásnice 
z borového dřeva byly spojeny překližkovými

stojinami. Na nosník byla navlečena překliž
ková žebra, odlehčená kruhovými otvory. 
V přední části křídla před hlavním nosníkem 
se nacházel pomocný borový nosník, který 
spolu s překližkovým potahem náběžné části 
křídla tvořil torzní skříň. Překližkový potah byl 
v  prostoru mezi žebry protažen až k hlavnímu 
nosníku trojúhelníkovými výběžky. Konstrukci 
doplňovaly ještě další dva borové nosníky 
v zadní části křídla. Odtokovou hranu tvořila 
ocelová struna, která po vypnutí potahu vy
tvořila typické oblouky mezi žebry. Potah kří
del byl plátěný. Aerodynamicky vyvážená kři
délka byla pouze na horním křídle. Svařena 
byla z ocelových trubek. Náhon křidélek byl 
lanový, vedený uvnitř křídla přes kladky. Na 
Fokkerech Dr. I byly používány dva druhy 
křidélek, které se lišily zakončením na vnitřní 
straně (u trupu). Na obou polovinách spodní
ho křídla byly připevněny dřevěné ližiny, chrá
nící křídlo při pojíždění.

Základ trupu tvořila příhradová kon
strukce obdélníkového průřezu svařená 
z ocelových trubek, u kterých se směrem 
dozadu zmenšoval průměr a tloušťka stě

ny. Pro zvýšení pevnosti byla diagonálně 
vyztužena ocelovými lanky s napínáky. Kryt 
motoru s kruhovým průřezem byl hliníkový. 
Pozvolný přechod mezi krytem a trupem 
tvořily překližkové přířezy přehnuté přes 
pomocný podélník, umístěný v ose trupu, 
a připevněné k příhradově konstrukci. Hor
ní přední část trupu až k pilotnímu prostoru 
a centroplán středního křídla kryl hliníkový 
plech. Pilotní prostor byl otevřený, s lemem 
očalouněným kůží. Obsahoval pouze nej
nutnější přístrojové vybavení: magnetický 
kompas, ampérmetr a rychloměr. Palivo- 
měr byl umístěn v kapkovitém výstupku 
mezi hlavněmi kulometů. Řídicí páka 
s madly pro obě ruce měla v horní části 
páky spouštěče kulometů. Na pravé straně 
pilotního prostoru bylo umístěno ruční nou
zové palivové čerpadlo, na levé straně páka 
připustí motoru. Přístup do kabiny usnad
ňovala stupačka svařená z ocelových tru 
bek. V přední části trupu, před pilotním 
prostorem, byly umístěny zbraně: dva pev
né synchronizované vzduchem chlazené 
kulomety Spandau LMG 08/15 ráže 
7,92 mm, vybavené průhledovými zaměřo
vači s optickými kříži. Nábojové pásy byly 
umístěny ve schránce před pilotem. Kulo
mety byly k základní příhradové konstrukci 
trupu připevněny plechovými držáky. Celý

trup byl potažen plátnem spojeným šněro
váním na spodní straně.

Ocasní plochy měly kostru svařenou 
z ocelových trubek. Svislá ocasní plocha byla 
plovoucí. Náhon kormidel byl lanový. Stabili
zátor VOP byl podepřen na každé straně jed
nou vzpěrou. Potah ocasních ploch byl plá
těný.

Přistávací zařízení tvořil pevný odpruže
ný dvoukolový podvozek a odpružená ostruha. 
Podvozkové nohy byly sestaveny z profilova
ných ocelových trubek. Ocelový hřídel kol byl 
průběžný, uložený v závěsném kování a od
pružen gumovými provazci. Zakryt byl včetně 
odpružení, aerodymanickou ploškou s profilem 
podobným profilu křídla, jejímž úkolem bylo 
nést hmotnost podvozku při zanedbatelném 
odporu. Podvozková kola s vysokotlakými 
pneumatikami o rozměrech 700/100 mm měla 
výplet potažen plátnem. Ostruha byla dřevěná 
s ocelovým kováním, odpružená opět gumo
vými provazci. Ukončena byla ocelovou bot
kou.

Motorovou skupinu tvořil devítiválcový 
vzduchem chlazený rotační motor Oberusel 
Ur. II o výkonu 82 kW (110 k). Poháněl pev
nou dřevěnou dvoulistou vrtuli 
o 0  2590 mm. Spojená palicová a olejová 
nádrž byla umístěna za požární přepážkou. 
Ostatní používané motory jsou vyjmenovány 
v textu.

Zbarvení. Sériové Fokkery Dr. I byly na 
všech plochách natřeny světlou šedom od
rou barvou. Horní a boční plochy pak byly 
natřeny tmavou zelenou. Barva se ale natí
rala štětcem ve svislých pruzích, a tak místy 
prosvítal šedomodrý nátěr. Výsostné znaky 
byly umístěny na obou polovinách horního 
křídla shora, na obou polovinách spodního 
zdola, na bocích trupu a na SOP. Vyskyto
valy se v několika tvarech: maltézské kříže 
v bílých obdélnících, maltézské kříže s bí
lým lemem nebo trámové kříže s bílým le
mem. Letouny u bojových jednotek často 
nosily množství barevných doplňků, které 
označovaly stroje jednotlivých jednotek, 
často představovaly i osobní markingy pi
lotů. Vzpěry bývaly natřeny šedomodrou či 
tmavě zelenou barvou, mezikřídelní byly ně
kdy ponechány bez nátěru —  v původní 
barvě dřeva a přetřené pouze čirým lakem. 
Interiér pilotního prostoru byl ponechán 
v původní barvě použitého materiálu. Na 
bocích trupu před výsostným znakem se 
nacházela poznávací značka v černé barvě. 
Často ale bývala přetřena osobními znaky 
nebo označením jednotek. Na některých 
strojích byl doplněn černým výrobním čís
lem na spodní straně SOP, jež se opakova
lo i na mezikřídelních vzpěrách. Na zadní 
straně tohoto sešitu je bokorys Fokkeru 
Dr. I. na kterém létal poručík von Raben 
(Jasta 7). Celý letoun byl tmavě modrý, 
zadní část trupu včetně ocasních ploch by
la natřena bíle. Pod kabinou by! namalován 
osobní znak —  bílý havran. Trámové kříže 
byly černé, na křídlech s bílých lemem. Mo
delářsky vhodné je i zbarvení Fokkeru Dr. I, 
na kterém létal nadporučík Weiss (Jasta 
10): celý letoun byl bílý s černými maltéz- 
skými kříži.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozpětí horního křídla 7,19 m; rozpě
tí středního křídla 6,225 m; rozpětí 
dolního křídla 5,725 m; hloubka kří
del 1,00 m; délka 5,77 m, výška 
2,95 m; rozpětí VOP 2,7 m; prázdná 
hmotnost 375,5 kg; vzletová hmot
nost 570,8 kg; maximální rychlost 
185,4 km; výstup do 3000 m 6,5 min; 
dostup 6100 m; vytrvalost 2,5 h

Fokker Dr. I se standardním nátěrem. Na letounu je dobře patrné nedokonalý 
nátěr tmavě zelenou barvou.
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•  Mnozí čtenáři si jistě vzpo
menou na knihu Václava Šorela 
Letadla československých pilo
tů, Plzeňské vydavatelství Mus
tang v edici Pilot připravilo nové, 

přepracované vydání té to knihy s ná
zvem Češi a Slováci v oblacích, jehož 
obsahem je účast našich letců ve dvou 
světových válečných konfliktech. 
V první části knihy je popsána stručná 
historie československého letectva. 
Hlavním obsahem knihy jsou barevné 
bokorysy význačných typů od Jarosla
va Velce, doplněné stručným popisem 
a technickými daty. U každého typu 
jsou navíc údaje o pilotovi, který se zob
razeným letounem létal. Nechybí ani 
fotografie. Vše je vytištěno na velmi 
kvalitriím papíře a svázáno ve tvrdé la
minované obálce. Kniha vyšla v poměr
ně malém nákladu 10 tisíc výtisků, 
a chcete-li ji mít ve své knihovně, ne
váhejte, neboť je již téměř rozebrána.

Stejné vydavatelství připravilo i další 
dva tituly, které také potěší příznivce le
tecké historie. Jde o dvě knihy z pera 
německého publicisty a válečného pilo
ta Mano Zieglera: Messerschmitt Me 
163 a Messerschmitt Me 262. V obou 
jsou popsány osudy strojů i lidí, kteří 
s nimi létali. Většinou jde o nová a zají
mavá fakta, neboř autor byl přímým 
účastníkem 2, světové války a s raketo
vým Me 163 dokonce létal. Kromě tex
tu knihy obsahují i množství fotografií.
•  Pardubická Agama, výrobce barev 
pro plastikové modeláře, připravila pro 
lepší orientaci ve svých výrobcích, re
spektive odstínech barev, porovnávací 
tabulku, v níž jsou k barvám Agama (v 
plechovkách) přiřazeny odpovídající od
stíny barev Humbrol, Revell, Tamiya, 
Molak, Testor a Gunze Sangyo. V pro 
deji by měla být v nejbližší době.
•  Pražská společnost MPM připravila 
i na letošní rok mnoho zajímavých no
vinek. Postupně se setkáme například 
s řadou Focke-Wulfů FW 190 včetně 
dvoumístné verze a prototypů, nebo 
s dalšími variantami Me 262. Nebudou 
chybět ani některé zajímavé verze 
Bf 109. Kolekci německých letounů do
plňuje holandský dvoutrupý Fokker 
G-1, japonské Kawanishi N1K1 Kyofu 
a Nakajima C6N1 Saiun. Letadla doplní 
i vrtulník Sikorski R-5/H-5. Příznivce na
šich letadel rozhodně potěší Zlín 
Z -126/226 Trenér. Všechny uvedené 
modely budou v měřítku 1:72.
•  V nedělí 5. prosince 1993 uspořádala 
pražská prodejna PM Pecka Modelář 
soutěž pro stavitele plastikových mode
lů do patnácti let věku. Účast sice ne
byla velká, ale i tak se projevila skuteč
nost, že stále přetrvává zájem o letouny 
Luftwaffe. Úroveň předvedených m o
delů byla různá, od slušně postavených 
modelů doplněných o kovové díly, až 
po zcela začátečnické modely s hrubý
mi nedostatky. Všichni účastníci však 
odcházeli spokojeni, neboť pořadatel 
každému věnoval katalogy a modelář
ské pomůcky, prvním třem navíc i m o
dely podle vlastního výběru v cenách 
200, 300 a 500 Kč.

JIŘÍ RUMÍŠEK

V
Nahlédnutí 
za vitrínu

Rámování
kabinových
překrytů

Mezi náročné úkony při barvení plastikové
ho modelu nesporně patří znázornění rámů 
na průhledných překiytech pilotních prostorů. 
Můžeme zvolit několik postupů, avšak před
em musíme přihlédnout k charakteru znázor
nění rámu na výlisku stavebnice. Nejčastěji se 
můžeme setkat se třemi variantami: Rám 
z okolního povrchu vystupuje nebo je znázor
něn pozitivním či negativním rytím (obr. 1 a, b, 
c).

* ___________ / \

c
\ κ

Obr. 1

Podle způsobu znázornění zvolíme nej
vhodnější postup. Obecně platí, že kryty 
s vystupujícími rámy jsou z hlediska vlastního 
barvení nejvíce náročné, a navíc někdy ne
odpovídají předloze. Zhusta totiž působí hru
bým dojmem, který lze jen nesnadno od
stranit —  často pouze vylisováním nového 
překrytu, když původní použijeme jako 
matrici, z níž obrousíme vystupující rámy. 
V případě, že je kryt použitelný, ostrým ryd
lem opatrně oryjeme hrany rámů (obr. 2), 
čímž je přesně ohraničíme. Kabiny s rámy 
naznačenými rozumným negativním či pozi
tivním rytím můžeme nechat bez úprav. 
Pouze v případě, kdy neodpovídají předlo
ze, vylisujeme nové. Zkontrolujeme také 
průhlednost překrytu. Není-li dobrá, nebo 
překryt hyzdí škrábance, přeleštíme jej. 
Vhodný je například Silichrom. V případech,

Obr. 2

kdy je poškození větší, použijeme zubní 
pastu a pak Silichrom. V některé literatuře 
se doporučuje zvýšit průhlednost překrytu 
přetřením čirým lakem. První dojem bývá 
příznivý, ale lak časem obvykle zežloutne 
a překryt pak působí nemodelově.

Velmi důležitá je příprava barvy pro nátěr. 
Předem si vyzkoušíme její hustotu, neboť po
třebujeme, aby se barva dobře rozlévala 
a přitom si. zachovala dostatečnou krycí 
schopnost. Řídká barva se sice velmi dobře 
rozlévá, ale špatně kryje, a dvojí nátěr skrývá 
dvojí nebezpečí neúspěchu. Správně naředě- 
nou barvu můžeme na kabinový kryt nanášet 
klasickým malým štětcem (velikost 0 nebo 1), 
přičemž dbáme, aby se barva rozlévala až 
k naznačenému okraji. Vhodnější než klasický 
je štětec zhotovený z ruličky skelné tkaniny, 
jehož roztřepený konec můžeme upravit na 
šíři budoucích rámů překrytu. Rámy můžeme 
též znázornit narýsováním klasickým nožo
vým rýsovacím perem (bývá součástí starších 
rýsovacích souprav). Je však pochopitelné, 
že uvedené způsobý kladou velké požadavky 
na přesnost práce a více či méně se třesoucí 
ruka není žádoucí. Drobné chyby sice lze od
stranit po mírném zavadnutí barvy setřením 
seříznutým zubním párátkem, ale závažnější 
nedostatky lze opravit pouze omytím celého 
překrytu lihem či benzinem. Je ale nutné na 
kousku licího rámečku vyzkoušet, zda použitý 
prostředek materiál nenarušuje.

Stále více rozšířenou se stává povrchová 
úprava modelů stříkáním. Přilepíme-li kabino
vý překryt před stříkáním, musíme části, které 
mají zůstat čiré, vhodně zakrýt. Způsobů je 
řada. Můžeme je zamaskovat samolepicí 
páskou, kterou můžeme doplnit i nepropust
ným papírem. V nabídce mnoha firem, včetně 
tuzemských, je řada tekutých přípravků (Co
lor Stop), které po zaschnutí vytvoří nepro
pustný souvislý film, který lze po nástřiku jed
noduše sloupnout. Na překrýt je aplikujeme 
štětcem. Je však obtížné dosáhnout rovných 
okrajů filmu. Díky jeho pružnosti je i nesnadné 
zarovnání okrajů filmu holicí čepelkou. Vhod
nější je nátěr aplikovat mírně přes budoucí 
rámy a rámování pak dokončit některou z po
psaných metod.

Lepších výsledků s menším rizikem ne
úspěchu dosáhneme znázorněním jednotli
vých rámů pásky, jež zhotovíme jako klasický 
obtisk nebo ze samolepicí fólie. Samolepicí 
fólii vybereme co nejtenčí, s kvalitním lepem, 
aby se časem neodchlipovala. Potřebný kus 
natřeme kamuflážní barvou a po zaschnutí 
nařežeme pásky široké podle budoucího 
rámu. Ty pak lepíme na příslušná místa. Rov
nými pásky můžeme znázornit pouze rovné 
nebo v jedné rovině zaoblené rámy. Tvarové 
části rámů vyřízneme v rozvinutém tvaru pod-
Obr. 3

le křivítka, raději si ale budoucí tvar vyšetříme 
papírovou šablonou, kterou do přesného tva
ru přistřihujeme. V místech překrytí horní pá
sek opatrně prořízneme a přečnívající část 
odstraníme (obr. 3).

Podobným způsobem postupujeme 
i v případě, kdy jsme místo samolepicí fólie 
použili klasický obtisk. Obtisk si zhotovíme na 
hnědé papírové lepicí pásce nebo na zbytku 
obtiskového papíru, na nějž naneseme dvě až 
tři vrstvy kamuflážní barvy. Po dokonalém za
schnutí obtisk rozřežeme na pásky a nanáší
me známým způsobem. Ke zvýšení lepivosti 
je vhodné pod obtisk nanést trochu disperz
ního lepidla.

Stejnými způsoby můžeme postupovat 
i v případě, kdy překryt budeme na modelu 
instalovat v otevřené poloze. Obvykle totiž bý
vá nutné naznačit rámování i zevnitř překrytu. 
Nátěr štětcem v sobě skrývá největší rizika, 
neboť většinou chybí rytí od výrobce a vodít
kem mohou být pouze vnější rámy. Rozum
nější tedy bude použít samolepicí fólii nebo 
obtisk. Postup je stejný jako při znázornění 
vnějších rámů, pouze obtížnější, nebofx pra
cujeme na vnitřních plochách. Morg
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MiG-17 PF/PFU 
Fresco
Měřítko: 1:48
VÝROBCE: Směr, v. d., Praha

Jeden z našich nejstarších výrobců plasti
kových modelů, družstvo Směr, před časem 
příjemně překvapil kitařskou veřejnost plasti
kovým modelem MiG-17 F v měřítku 1:48. 
Tento dobrý model nedávno dostal bratříčka 
v podobě své pokročilejší verze, 
MiG-17 PF/PFU, která byla na rozdíl od před
chozí mimo jiné vybavena radarem v typic
kém „rtu" na horní straně nasávacího otvoru.

Stavebnice MiG-17 PF/PFU je zabalena 
v kartónové krabici s obrázkem egyptského Mi- 
Gu v souboji s izraelským Super Mystérem. 
Boky jsou vhodně využity pro umístění několika 
fotografií detailů skutečného stroje. Ne nepřeh
lédnutelný je na krabici nápis Hi-tech, jenž 
značí, že stavebnice obsahuje i kovové díly.

Výlisky ze šedého plastiku jsou přehledně 
umístěny ve dvou rámečcích. Jeden s křídlem 
je použit z předchozího modelu MiG-17 F, 
druhý, obsahující trup a další díly, je nový. 
Nový je též rámeček s díly z čiré hmoty a již 
zmíněné kovové, fotochemickou cestou vyro
bené díly, kterých je celkem 19. Plastikových 
dílů má stavebnice 156. Obtiskový aršík vyro
bený Propagteamem obsahuje znaky a po
pisky na pět strojů. Aršík je kvalitní, s dobrým 
soutiskem i odstínem barev. Jedinou výhra
dou lze mít k egyptským výsostným znakům, 
kde bílá barva podkladu nedosahuje až 
k vnějšímu okraji červeného mezikruží, což se 
projeví na postaveném modelu. Stavební ná
vod je velmi dobře zpracován a má podobný 
styl jako návody japonské Fíasegawy. Bohu
žel přítiskové barvy, jež měly některé části 
zpřehlednit, jsou příliš syté, a tak původní zá
měr ztížily. Vyplatí se tedy stavební návod 
pečlivě prostudovat před začátkem stavby 
a ujasnit si postup prací. Barevná schěmata 
otištěná v návodu jsou doplněna zvláštním 
listem s barevnými čtyřpohledy nabízených 
kamufláží. Odstíny barev jsou uvedeny 
Humbrol.

Díly jsou ve stavebnici vylisovány pro něko
lik verzí: MiG-17 PF a MiG-17 PFU, který na 
rozdíl od předchozí nebyl vybaven hlavňovou 
výzbrojí, ale pouze raketami proti vzdušným 
cílům. Můžeme si též postavit polskou bitevní 
verzi LIM-6M, vyzbrojenou raketnicemi na pří
davných závěsnících u kořenů křídla.

Plastikové výlisky jsou opatřeny negativním 
rytím, které spolu s celkovým matným po
vrchem připomínají svou kvalitou stavebnice 
z OEZ Letohrad. Mají minimální množství 
otřepů, bohužel některé díly z tlustšího plasti
ku (horní plochy křídla v místech podvozko
vých šachet či přechod trupu do SOP) hyzdí 
vtaženiny, pravděpodobně vzniklé použitím 
méně kvalitní hmoty. Musíme je tedy přetmelit 
a obnovit rytí. Tyto úkony je vhodné učinit 
ještě před zahájením stavby. Obrysově i tva
rově model odpovídá své velké předloze.

Diky velkému počtu dílů není model vhodný 
pro začátečníky. Zkušenějším však umožňuje 
doslova vyřádit se, například na pilotním 
prostoru, pro nějž je určena větší část kovo
vých dílů (páky, madla, upínací pásy vystřelo- 
vacího sedadla, díly zaměřovače atd.). Na 
plánku je nakreslena pérovka interiéru sku
tečného letounu, ale díky zmenšení není dost 
dobře čitelná, a tak při stavbě velmi pomůže 
jeden z dílů známé edice Triáda, kde byl 
MiG-17 popsán. Díly pilotního prostoru se vy
platí nejprve sestavit „nasucho" a dokonale

slícovat s vnitřkem obou polovin trupu. Poz
ději objevené nepřesnosti jsou totiž jen ne
snadno odstranitelné. Přístrojová deska je 
z čirého plastiku s vylisovanými přístroji 
a ovládacími prvky. Na obtiskovém aršíku na
lezneme i její obtisk. Jeho soutisk však s vyli
sovanými přístroji přesně nesouhlasí, a tak 
bude vhodnější věnovat trochu trpělivosti vy
barvení palubní desky malými štětci.

Díly modelu do sebe docela dobře lícují, ale 
přesto se nevyhneme tmelení v místech pře
chodu obou polovin křídla do trupu, nebo 
v přechodech VOP a SOP. Přestože je sta
vebnice detailní, najdou se místa pro další vy
lepšení. Můžeme například doplnit mechanic
ké ukazatele polohy podvozku (tzv. policajty), 
kabelová a hadicová vedení podvozku, či ješ
tě vylepšit interiér kabiny, zvláště v případě 
instalace jejího krytu v otevřené poloze.

Podvěsná výzbroj, raketnice i rakety 
RS-2U, včetně závěsníků, si mnoho úprav 
nežádají.

Popis kamufláže jednotlivých strojů (dva 
české, ruský, kamuflovaný egyptský a polský) 
je dostatečně podrobný. Rozhodneme-li se 
pro stroj v původní barvě kovu, neopomene
me odlišit jednotlivé panely.

Nanesení obtisků díky jejích kvalitě není 
obtížné, ale pouze zdlouhavé pro množství 
popisků. Vyplatí se tuto prácí neuspěchat, 
neboť i na ní bude záviset celkový vzhled 
modelu.

Stavebnice MiG-17 PF/PFU patří mezi nej
kvalitnější české modely. Navíc vhodně za
plňuje mezeru na trhu, neboť tento letoun ne
byl v tomto měřítku dosud zpracován. Cena 
stavebnice 150 Kč plně odpovídá kvalitě ob
sahu.

Jiří Rumíšek

Fokker Dr. I
Měřítko: 1:28
VÝROBCE: Revell AG, SRN

Známý výrobce plastikových modelů, firma 
Revell, zvolil pro svou kolekci stíhaček z 1. 
světové války neobvyklé měřítko 1:28. Jak je 
patrné, zvolené poměrně velké měřítko umož
nilo zpracovat tyto modely dostatečně detail
ně, a přitom jejich rozměry nejsou až tak velké. 
Jedním z trojice modelů je německý stíhací 
trojplošník Fokker Dr. I.

Stavebnice je zabalena v kartónové krabici 
s kresbou na titulu. V krabici je uloženo pade
sát dílů z červeného plastiku v několika stro
mečcích, podrobný stavební návod a obtisko
vý aršík pro jeden stroj. Obtisky mají dobrý 
soutisk barev, ale jsou příliš tvrdé.

Při podrobnější prohlídce dílů na nás dých
ne kitařská historie, neboť na jedné z polovin 
trupu je zevnitř vylisován rok vzniku modelu 
—  1957. To je již pěkná řádka let, ale nutno 
podotknout, že se na kvalitě stavebnice mno
ho neprojevila.

Stavba modelu přímo z krabičky není ob
tížná. Díly solidně lícují a rozměrová a tvarová 
přesnost modelu v měřítku je také dobrá. 
Nosné i ocasní plochy a trup mají znázorněn 
plátěný potah, pohyblivé plochy jsou odděleny 
a s minimálním úsilím je můžeme na modelu 
instalovat ve vychýlené poloze. Maketa rotač
ního motoru je velmi detailní a neskýtá mnoho 
možností k dalšímu vylepšení. Pilotní prostor 
je také vcelku detailně zpracován, avšak na 
drobných dílech se zub času projevil nejvíce: 
některé mají dosti velké otřepy, případně jsou 
již neostré.

Na obou polovinách trupu je zevnitř naznače
na příhradová konstrukce včetně ručního palivo
vého čerpadla a páky připustí motoru. Vzhledu 
modelu ale rozhodně prospěje její obroušení 
a nové naznačení nalepenými plastikovýmni ty
činkami, ze kterých můžeme sestavit i novou 
konstrukci držící sedadlo pilota. Při úpravách 
můžeme s úspěchem použít i přírodní materiály, 
neboť některé části byly ponechány v původní 
barvě. Největší úpravy vyžadují kulomety, zej
ména jejich hlavně. Kulomety byly vzduchem 
chlazené, a tak jejich hlavně kryl válcový plášť 
s oválnými otvory, jejichž znázornění vzhledem 
k jejich velikosti nebude nejsnadnější. Tato úpra
va je již pro zkušené modeláře, méně nároční 
mohou otvory naznačit barvou. Doplníme také 
mířidla.

Vrtule byla na Fokkerech Dr. I dřevěná v pů
vodní barvě materiálu. Náročnější ji mohou 
slepit z několika vrstev překližky, vyříznout, vy
brousit a natřít čirým lakem. Mezikřídelní vzpě
ry také můžeme nahradit dřevěnými lištami, 
natřít čirým lakem a poté doplnit kování. Zde 
se ale řídíme dokumentací, neboť u některých 
strojů byly vzpěry přetřeny kamuflážní barvou 
a vynaložená práce by byla zbytečná. Stejným 
způsobem můžeme zhotovit i ližiny na koncích 
křídla a ostruhu.

Výrobce ve stavebním návodu doporučuje 
model vyplést černou nití již při jeho sestavo
vání. Tento způsob není nejvhodnější, neboť 
by znesnadnil pozdější nátěr celého modelu. 
Výhrady lze mít i k použití nitě.

Obtiskový aršík umožňuje postavit pouze je
den stroj Manfreda von Richthofena. Zde však 
nalezneme největší nedostatky. Richthofenův 
Fokker s červeným nátěrem je správně zobra
zen na titulním obrázku krabice. Odpovídá 
i sériové číslo. V návodu a obtiscích je ale 
sériové číslo F 1102/17, které nesl jeden 
z předséríových Fokkerů. Richthofen na něm 
sice létal, ale stroj rozhodně nebyl zbarven 
červeně. Byl v klasické kamufláži, popsané na 
jiném místě tohoto sešitu. Nastává tedy dile
ma, jaký letoun zvolit. Chceme-li mít Fokkera 
Dr. I celého červeného, nezbývá než si zhoto
vit nové obtisky. Použijeme-li obtisky dodá
vané, Fokkera natřeme podle standardního 
schématu.

Revellův osmadvacetkrát zmenšený model 
Fokkeru Dr. I si i přes uvedené nedostatky 
rozhodně zaslouží pozornost. Většina úprav 
a vylepšení je díky velikosti modelu dobře 
proveditelná. Stavebnice navíc umožňuje se
stavení malého diorámatu, neboť obsahuje i tři 
figurky. Cena stavebnice je 372 Kč a koupit si 
ji můžete v prodejně PM Pecka-Modelář, Ka
roliny Světlé 3 ,110 00 Praha 1. Jam
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Jejich první raketyPod tím to titu lkem  vyšla v ruském  ča 
sopisu M odě lis t-konstrukto r 
9 /1 99 3  obsáhlá stať o raketových 

m odelech z kreslicího papíru, které pro 
své svěřence vyvinul vedoucí m odelář
ského kroužku dětského dom u na Vasi- 
levském  ostrově v  Sankt Petěrburgu 
S. Garezinoj. Dom nívám e se, že č lánek 
m ůže inspirovat i naše začínající raketýiy, 
zejm éna ty, kteří nejsou organizováni 
v  raketom odelářském  klubu a ned ispo
nují vybavenou dílnou. Na soutěži ty to  
m ode ly pochopite lně nem ohou konkuro
vat lam inátovým  speciálům , nicm éně 
stabilní let je  u nich i při m éně kvalitním 
zhotovení zaručen.

Program  raketom odelářských kroužků 
v Rusku předpokládá  —  stejně jako 
u nás —  stavbu jednoduché  jednostup - 
ňově rakety s padákem  nebo brzdicí 
stuhou. Po úpravě soutěžních pravidel 
(zvětšení prům ěru a délky trupu  rakety) 
stál S. Garezinoj před úkolem  vyvinout

odpovídající raketu. Při jejím návrhu si 
vytkl následující požadavky: Za prvé 
—- obejít se bez nedosta tkových m ate
riálů; za druhé —  m ožnost zhotovení m o 
delu bez strojního vybavení; za třetí —  při 
s tavbě by děti měly získat základní návy
ky v  práci s papírem  a  s ručním nářadím. 
Nakonec navrhl m odelů několik.

Popíšem e si podrobněji stavbu nejjed
noduššího z nich: Práci začnem e zho to 
vením trupu. Na kulatině o 0  30  m m  svi
nem e trubku  1 ze dvou vrstev kladívkové 
kreslící č tvrtky: Nejprve navineme první 
vrstvu, její vnější povrch  po třem e lepi
dlem  (nejlépe disperzním , například 
Herkulesem) a navineme na ni druhou 
vrstvu. Po dokonalém  vyschnutí lepidla 
začistím e šev jem ným  brusným  papírem

zrnitosti asi 320. Pak trubku  natřem e 
dvěm a vrstvam i č irého zaponového ni- 
trolaku. Každou vrstvu laku opě t pře- 
brousím e co  nejjemnějším brusným  papí
rem zrnitosti až 400.

Na kulatině o prům ěru 14 nebo 18 m m  
(podle toho, zd a  hod lám e používat m o to 
ry M M  či RM) svinem e opě t ze dvou 
vrstev kreslicí č tv rtky  m otorovu trubku  2. 
K její instalaci do  trupu potřebu jem e ještě 
dvě m ezikruží 3, 4, je jichž vnější prům ěr 
bude odpovídat vnitřním u prům ěru trupu  
1 a  o tvo r v  nich vnějšímu prům ěru m o to 
rové trubky  2. Mezikruží vyřízneme z  kar
tonu  či tenčí vln ité lepenky. S. Garezinoj 
uvádí i „pě n o p la s ť, u nás běžný pěnový 
polystyren bych se ale neodvážil d o p o 
ručit, neboť m á malou tepelnou odolnost. 
M ezikruží nalepím e na m otorovou trubku 
(Kanagom em , UHU Hardem , epoxidem  
atp.) a ce lek zalepíme do  trupu.

Stabilizátory 5 vyřízneme opě t z  kladív
kové čtvrtky, v  označeném  m ístě je  p ře 
hnem e a slepíme disperzním  lepidlem. 
N echám e je  důkladně vyschnout. Pak je 
lakujeme čirým  nitro lakem  a brousím e 
stejně jako  trup.

Z  m ěkkého kancelářského papíru 
ustřihnem e pásek široký asi 10 m m, 
om otám e jej kolem  spodního okra je tru 
pu a tužkou označím e místo, kde  se 
překrývá. Tím, jsm e velm i přesně zjistili 
obvod  trupu. Vzdálenost od  kraje pásku 
ke znam ínku rozdělíme na čtyři stejné díly 
a pásek znovu om otám e kolem  trupu, na 
nějž znam énka přenesem e. T rup položí
m e na rovnou desku, přiložím e k  němu 
hranol tloušťky asi 15 m m  a pod le  něj 
vedem e označeným i m ísty čáry. Na s ta 
bilizátorech rozehnem e neslepené 
chlopně, za něž je  přilepíme k trupu  přes
ně na čáry. Lepíme UHU Hardem  nebo 
disperzním  lepidlem.

Z  kladívkové čtvrtky  vyřízneme kruho
vou výseč, z  níž slepíme plášť hlavice 6 . 
Do hlavice zasunem e a  zalepíme výztuhu 
7, vybroušenou ze sm rkové lišty o  průře
zu 3x3 m m  do  kruhového průřezu nebo 
zhotovenou z  lipové uzenářské špejle. 
Zespodu do  hlavice vlepíme kruhové vy
ztužení 8 z kartonu, tenké vlnité lepenky 
či pěnového polystyrenu. Pokud je  vyztu
žení z polystyrenu, lepíme je disperzním  
lepidlem  nebo epoxidem , nikdy ne lepi
d lem  na bázi nitriocelulózy! Při provlékání 
dřevěné lišty vyztužením  zalepíme do  hla
vice i očko  9 z pevné nitě (režná je  málo) 
nebo tenčího provázku, k něm už později 
přivážem e spo jovací nit. Zespodu k  hlavi
ci přesně souose přilepím e osazení 1 0 , 
stočené a slepené opě t z kreslicí č tv rtky  
tak, aby šlo těsně zasunout do  trupu. 
Nakonec na osazení těsně pod  kuželo
vou část hlavice navinem e a nalepíme 
několik vrstev pásku papíru 11 širokého 
5 m m , aby hlavice nem ohla „z a je ť  do 
trupu. S výhodou m ůžem e ten to  pásek 
uříznout z  obyčejné hnědé papírové le
penky. H otovou hlavici opě t lakujeme 
a brousíme.

V horní části trupu, asi 20  m m  od  jeho 
okraje, zhotovím e dva o tvory přibližně 
7 m m  pod sebou. Ustřihnem e zhruba 
50 cm  stejné nitě, jakou  jsm e  použili na 
očko  v hlavici. Konce té to  nitě provlékne
me otvory v trupu  a vytáhnem e je shora 
z trupu. Na konci provlečeném  spodním  
otvorem  zhotovím e uzlík, po třem e jej nit- 
rocelulózovým  lepidlem  a tahem  za druhý
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v raketovém modelářství

konec nitě jej posunem e, až se zarazí 
o stěnu trupu  těsně u spodního otvoru. 
Č ást nitě, která  vede po  povrchu trupu 
mezi oběm a otvory, rovněž přilepíme. 
M odel nastříkám e barevným i nitroem aily 
pod le  svého vkusu. Vyhnem e se ale ra
ději zelené barvě, k terá  je  při h ledání ra
kety v  terénu špatně vidět. Pokud chce 
me m ít m odel opravdu pěkný, m ůžem e 
po dokonalém  zaschnutí barvu ještě  pře 
leštit! leštící pastou, S ilichrom em  nebo 
podobným n přípravkem  obsahujícím  
brusné částice. Nastříkanou raketu také 
m ůžem e vyšperkovat obtisky, ale pozor, 
pouze těm i, které se snímají za m okra, 
sam olep icí jsou příliš tlusté!

Volný konec pou tač i nitě přivážem e 
k  očku  v hlavici. Pro začá tek bude asi 
nejjednodušší vybavit m odel pro  návrat 
k  zem i brzd icí stuhou —  stream erem . 
Ten ustřihnem e z  tenkého přírodního 
hedvábí. Jeho  rozm ěry by m ěly být 
aspoň 50x500  m m , ale m ůže být i dva
krát takový. Na jednom  kratším  konci na
lepíme na okraj bam busovou štěpinu 
o  průřezu asi 2x2 m m . Z a  štěpinou strea
m er propíchnem e a  o tvorem  provlékne
me a zalepíme opě t pevnou nit o  délce 
asi 15 cm . Je jí druhý konec pak přiváže
me k niti spojující hlavici s trupem , a to  
asi 10 cm  pod  hlavicí.

Z  kladívkové čtvrtky  zhotovím e ještě 
jednu trubku  12, odpovídající vnějším 
prům ěrem  vnitřním u prům ěru rakety. 
Shora i zespodu do  ní zalepíme čela 1 3 , 
14, vystřižená z kartonu. Vzniklý válec 
zasunem e do  trupu, kde při vým ětu za
stává funkci pístu, vytlačujícího stream er 
z  rakety.

Protože asi nebudem  mít k  dispozici 
dotykovou ram pu, m usím e ještě  m odel 
opa třit dvěm a vodítky 15. Svinem e je 
z  papírové lepicí pásky (lepem nahoru) na 
kulatině o  prům ěru 5 až 6  m m , nejlépe na 
dříku vrtáku. Vodítka pak nalakujeme, 
nastříkám e barvou a  důkladně n itroce lu- 
lózovým  lepidlem  přilepím e k  raketě, 
spodní do  koutu  mezi stabilizátorem  
a trupem , horní asi 20  m m  pod  okraj 
trupu. Po zaschnutí spo j ještě  jednou 
přetopíme, a  to  raději epoxidem .

Tím je m odel hotov. Jeho hm otnost 
bez m otoru  a  stream eru by m ěla být asi 
30  g. K  pohonu použijem e bucf m o to r 
M M  o  prům ěru 13,4 m m , nebo RM 
o  prům ěru 17,4 m m , ob a  o  ce lkovém  im 
pulzu 2 ,5  Ns. Vzhledem  k  d os t velké 
hm otnosti rakety volíme m oto r s  kratší 
dobou  zpoždění, asi 3 s. Raketové m o
to ry  v  Praze p rodává například prodejna 
HVP-M odell v  Myslíkově ulici.

Při p ředstartovní přípravě m oto r obalí
m e papírovou lepicí páskou, až jd e  jen 
velm i z tuha  zasunout d o  m odelu. S trea
m er varhánkovitě  složíme do  tenčí rulič
ky, píst zatlačíme do  spodn í části trupu, 
pak nad něj zasunem e d o  trupu  ucpávku 
ze zm uchlaného kusu toaletního papíru, 
stream er a shora trup  uzavřem e hlavicí.

K spolehlivém u odstartování rakety 
postačí asi m etrový rovný d rá t o prům ěru 
4  až 5 m m  (třeba svářecí), k terý zapích
nem e svisle do  země. M o to r zažehujem e 
zásadně elektricky, pod le  návodu vý
robce.

K létání po třebu jem e volnou p lochu 
bez strom ového porostu , drá tů  vysokého 
napětí či zástavby o rozm ěrech aspoň 
100x500 m. Zásadně nelétáme, je-li sní
žená vid ite lnost (například za mlhy) nebo 
za větru přesahujícího rychlost 9 m /s. 
M odel také n ikdy nestartu jem e proti 
vzdušným  ani pozem ním  cílům.
Podle Modělist-konstruktor 9 /93  TS

Ve dnech 9. a 10. řýna minulého roku 
byl poslední soutěží v Rajhradě uzavřen 
pětidílný seriál m istrovství České republiky 
v  raketovém modelářství pro rok 1993.

Soutěž byla rozdělena do dvou dnů: 
V sobotu  se létaly klasické kategorie S3A, 
S4B a S6A, v  neděli pak m aketa S7 a  RC 
raketové kluzáky S8E. Oba soutěžní dny 
pronásledovala nepřízeň počasí. V sobotu 
pršelo tak silně a základna mraků byla tak 
nízko, že soutěž musela být přerušována. 
Nejvíce počasí poznamenalo kategorii 
S4B, v  niž se nakonec odlétala jen dvě 
kola.

Stálý déšť a rozbahněný terén —  létalo 
se na posečeném  poli —  odradil řadu 
účastníků, takže v kategorii S4B z původ
ně přihlášených třiceti pěti soutěžících na
stoupilo pouze osm náct a v  kategorii S6A, 
která se létala v sobotu  jako poslední, 
startovalo dvacet soutěžících.

Večer, po sm ytí nánosu bláta, prohřátí 
v  horké sprše a večeři, se hodně d iskuto
valo jak  o vlastním seriálu, tak o úpravách 
pravidel na příští období. Názory byly 
různé, nakonec však z diskuse jedno
značně vyplynulo, že i pro letošní rok bude 
zachován stávající systém pěti kol se za
počítáváním tři nejlepších výsledků pro 
klasické kategorie, pro RC kluzáky tři kola 
a jedna soutěž pro m akety S7. Hodně se 
hovořilo i o změnách pravidel, což je však 
proces složitější a déletrvající.

Nedělní ráno nás přivítalo hustou 
mlhou, a pesim isté viděli soutěže m aket 
a kluzáků ztracené. Po desáté hodině se 
však mlha začala rozpouštět a zazářila 
m odrá obloha, a tak zvítězilí jak soutěžící, 
kteří ty to  kategorie obsadili, tak optim isté, 
kteří věřili, že nepřízeň počasí jsm e si 
v dostatečné míre vybrali již předcházející 
den.

VÝSLEDKY PÁTÉ SOUTĚŽE 
SERIÁLU:

Kategorie S3A: 1. R. Zych, Krupka 787; 
2. M. H odač starší, Třebíč 680; 3. 
B. Pavka, Krupka 635 s

Kategorie S4B (výsledky ze dvou kol): 1. 
J. Pukl, Vyškov 412; 2. J. Chalupa, Šenov 
359; 3. P. Horáček, A dam ov 280 s

Kategorie S6A: 1. V. Drnek 397; 2.

Světem raket
•  Stálý rozkvět nesporně zaznamenávají RC 
raketové kluzáky. Po stavebnicích Astro Blas
ter (Estes) a Phoenix (Aerotech), o nichž jsme 
psali v Modeláři 2/1992, přichází nyní Estes 
s novou stavebnicí elegantního kluzáku Strato 
Blaster. Dvoutrupý model se šípovým křídlem 
o rozpětí téměř 90 cm má ovládanou výškov- 
ku a křidélka. Je určen jak k akrobacii, tak 
k termickému létání. K pohonu slouží motory 
Estes D11-P nebo E15-P, s nímž má model 
dostup kolem 150 m. S adaptérem je však 
možné na model instalovat „žhavíka" o zdvi
hovém objemu 0,8 cm3.

•  V kategorii S3 podle národních pravidel

J. Chalupa, oba Šenov 371; 3. J. Pukl, 
Vyškov 306 s

Na ukončení právě skončivší sezóny 
trochu čísel:

Seriálu v klasických kategoriích se zú
častnilo celkem jedenapadesát soutěží
cích. Všechna kola absolvovalo sedm 
soutěžících, čtyři kola deset soutěžících, 
tři kola dvanáct soutěžících, dvě nebo jed 
no kolo dvaadvacet soutěžících. V  kate
gorii m aket startovalo č trnáct účastníků 
a je  potěšitelné, že se vedle starých har
covníků objevily nové tváře z řad juniorů. 
Nejméně obsazená byla kategorie RC ra
ketových kluzáků, v níž startovalo pouze 
šest soutěžících, jejich výkonnost je však 
vysoká. Větší počet soutěžících v  katego
riích m aket a RC kluzáků zřejmě nelze 
očekávat ani v budoucnosti, neboť jsou 
příliš finančně i časově náročné.

Co dodat závěrem? Poděkovat všem 
organizátorům  za zajištění jednotlivých kol 
a popřát soutěžícím v  roce 1994 dobrý 
start a let.

Ing. Evžen Souček

VÝSLEDKY MISTROVSTVÍ ČR 1993 
(v klasických kategoriích jsou zapo
čítány 3 nejlepší výsledky)

Kategorie S3A: 1. J. Špičák, Vyškov 
303; 2. B. Pavka, Krupka 284; 3. V. 
Chvátil, MK Modelář Praha 283; 4. J. 
Pukl, Vyškov 280; 5. J. Táborský, MK M o
delář Praha 263 b.

Kategorie S4B: 1. J. Pukl, Vyškov 449; 
2. V. Drnek 353; 3. J. Chalupa, oba Še
nov 308; 4. J. Špičák, Vyškov 201; 5. 
V. Chvátil, MK Modelář Praha 150 b.

Kategorie S6A: 1. J. Pukl, Vyškov 344; 
2. B. Pavka, Krupka 337; 3. J. Chalupa, 
Šenov 314; 4. R. Zych, Krupka 276; 5. 
V. Drnek, Šenov 265 b.

Kategorie S7: 1. J. Chalupa, Šenov 
914; 2. Z. Kolář 898; 3. R. Zych, Krupka 
880; 4. J. Štěpánek, Letovice 773; 5. J. 
Ferbas, Hradec Králové 665 b.

Kategorie S8E: 1. J. Táborský 
1080+616; 2. V. Chvátil, oba MK Modelář 
Praha 1080+505; 3. V. Drnek, Šenov 
1080+486; 4. J. Pukl, Vyškov 1063; 5. 
J. Herman, Havířov 101 Os.

Slovinska jsou do soutěže připuštěny modely 
o nejmenší délce 500 mm a průměru 50 mm 
na 75 % délky trupu s hlavicí. Létá se na mo
tory o celkovém impulzu do 2,5 Ns, pokud to 
terén dovolí, do 5 Ns. Povoleny jsou pouze 
standardní motory o průměru 17,5 mm. Více 
než rozumné je pak zavedení jednotného ma
xima 300 s pro všechna tři soutěžní kola. 
V ostatních bodech se slovinská pravidla této 
kategorie neliší od pravidel FAI

•  Již třetí název má oficiální časopis americ
ké raketomodelářské organizace NAR. Pa
mětníkům dobře známý Model Rocketeer se 
v osmdesátých létech přejmenoval na Ameri
can Space Modeling; od října loňského roku 
pak nese jméno Sport Rocketry. Obsah zů
stal v zásadě nezměněn. -lád-
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Poznatky z 8. mistrovství světa 
lodních modelářů ve třídě maket F2

J. Špinar, snímky J. Špinar a ing. I. Grňa
Ve dnech 30. července až 8. srpna se 

v německém Wendlingenu konalo mistrov
ství světa NAVIGA. Po mnoha „úsporných" 
létech, kdy se naši maketáři účastnili vrchol
ných mezinárodních soutěží jen sporadicky, 
bylo nyní naše zastoupení podstatně výraz
nější. V družstvu České republiky pro třídu 
F2 byly zastoupeny všechny kategorie: 
V F2A —  junioři nás reprezentovali Michal 
Malínský, Richard Machálek a Jan Jedlička, 
v F2A —  senioři ing. Ivan Grňa a Karel Hock, 
v F2B Zdeněk Urban, v F2C Josef Kopp, 
Karel Hock a já.

Slavnostní zahájení mistrovství začalo 
31. července v podvečer přímo v areálu ko
nání mistrovství slavnostním pochodem za 
doprovodu typické německé dechové hud
by. Po projevech vedoucích představitelů 
NAVIGA v čele s jejím prezidentem Zoltánem 
Dočkalem a zástupců pořádajícího klubu ná
sledovalo vztyčení vlajek, po němž bylo 
mistrovství prohlášeno za oficiálně zahájené. 
Po krátkém koncertu zmíněné dechovky za
čalo na vodní ploše večerní show osvětle
ných lodních modelů, při němž hladinu křižo
valy modely lodí všech typů, od remorkérů 
přes obchodní lodě až po výletní zaoceánský 
parník, na němž vyhrávala i taneční hudba.

Již dopoledne před zahájením však v are
álu místní školy proběhla přejímka a registra
ce maket. Problémy se nevyskytly, hladce se 
nám podařilo i dodatečně přihlásit dva naše 
juniory. Jinak lze ovšem konstatovat, že vy
hlášená precizní německá organizační doko
nalost skřípala dost často.

Statické hodnocení modelů se odehrávalo 
rovněž ve zmíněné škole. Určité výhrady by 
bylo možné vznést ke složení bodovacích 
komisí, v nichž převládali domácí rozhodčí. 
Bodování zvláště německých soutěžících 
pak bylo, mírně řečeno, diskutabilní. Ve „zla
tém" hodnocení figuroval z našich modelů 
jen můj HMS Rodney ziskem 90,00 b., mo
dely našich ostatních seniorů byly hodnoce
ny v rozpětí 83 až 89 b., juniorů 78 až 85 b. 
Kvalita zpracování modejů byla až na několik 
výjimek velmi vysoká. Špičkové byly opět 
makety čínských modelářů, ale velice se jim 
přibližovaly i modely některých německých 
soutěžících (Pfeiffer, Sager, Mottschall).

Soutěžní jízdy maket probíhaly ve dnech 
3., 5., 6. a 7. srpna. Na volný den 4. srpna 
připravil pořadatel několik zájezdů, z nichž 
asi nejzajímavější byla návštěva u firmy 
Graupner. Všichni účastníci obdrželi jako po
zornost katalog na rok 1993, plynovou pá- 
ječku a další drobnosti.

V jízdách se z našich reprezentantů daři

lo spíše juniorům. Machálek a Malínský zís
kali 100 b. Mezi seniory najeli v „malých" 
třídách Z. Urban výborných 98 b., ing. 
Grňa 95 b. a K. Hock 88 b., ve třídě F2C 
obdržel K. Hock 93 b., J. Kopp 92 b. a já 
91 b. Bylo znát, že novou loď ještě nemám 
v ruce; mezi bójemi jsem se s ní tady ocitl 
teprve potřetí.

Přes nedostatky v jízdách není naše ko
nečné umístění špatné, převážná část ma- 
ketářů se umístila do desátého místa. Nelze 
tedy říci, že bychom patřili mezi outsidery. Je 
ovšem co zlepšovat. V oblasti stavby si je 
třeba uvědomit, že především záleží na volbě 
vhodného typu modelu, podloženého per
fektní dokumentací. Modely musejí být vyso
ce kvalitně zpracovány na úrovni třídy C, 
protože jedině tak se lze ve statickém hod
nocení dostat do světové špičky. Podle sou
časných pravidel je zisk za stavbu velmi dů
ležitý, lze říci, že znamená zhruba sedmde
sát procent úspěchu. Kvalitní jízda je brána 
spíše jako samozřejmost.

Po technické stránce jsme nezaznamenali 
žádné převratné novinky. Pohon maket je 
vesměs elektrický s elektronickou regulací, 
ale v několika případech jsme zaregistrovali 
návrat k regulaci odporové, zvláště tam, kde 
šlo o trvalý odběr větších proudů. Hnací 
zdroje představovaly různé typy suchých 
článků. Výjimku v tomto ohledu tvořili jen ně
kteří soutěžící z činy, kteří použili stříbrozin- 
kové články. V jediném případě použil ně
mecký soutěžící funkční parní stroj. Bylo 
skutečně požitkem pozorovat přípravu 
i vlastní jízdu modelu s tímto pohonem. Pou
hých pět minut stačilo, aby plynový hořák 
vytvořil v kotli dostatečný tlak a locf mohla 
vyplout. Tříválcový šoupátkový stroj se všemi

Celkový pohled na startoviště tříd 
F2, F6 a F7

Třída C4 — zkušenosti z Jablonce
Na loňském mistrovství světa pro lodní mode

ly kategorie C v Jablonci nad Nisou se ve třídě 
C4 — modely v měřítku 1:250 a menší — pre
zentovalo celkem čtyřicet tři modelů (deset 
z Číny, dva z Francie, šest z Rumunska, tři 
z Polska, šest z Bulharska, sedm z Německa, 
čtyři z Ukrajiny, jeden z Itálie a čtyři z České 
republiky). Bodovací komise ocenila devět mo
delů zlatou medailí, jedenáct stříbrnou a patnáct 
bronzovou; osm modelů zůstalo bez medaile.

Zatímco modely evropských modelářů byly 
jen výjimečně v menším měřítku než 1:500, mo
dely čínských reprezentantů byly převážně 
v měřítkách 1:800 až 1:1300. Čínské modely, 
perfektně do detailu propracované a s některými 
prvky funkčními (například otáčející se radary, 
dělové věže a rotory vrtulníků), slavily úspěch 
nejen u diváků, ale vzbudily obdiv i u ostatních 
soutěžících a rozhodčích. Tomu ostatně odpoví
dalo i jejich hodnocení: Z devíti zlatých medailí,

jež komise udělila, připadlo sedm na čínské 
modeláře, po jedné obdrželi zástupci Francie 
a Rumunska. Rovněž nejvyšší bodové ohodno
cení celého mistrovství získal model čínského 
rep/ezentanta právě ve třídě C4.

Českou republiku v této třídě reprezentovaly 
jen čtyři modely, z nichž pouze jediný získal me
daili — bronzovou. Tato „mini" třída je u nás 
málo rozšířena, a proto nevýrazné výsledky na
šich modelů v takové konkurenci, jaká se sešla 
v Jablonci, nejsou překvapením a nelze je připi
sovat pouze nekvalifikovanému rozhodování 
komise.

Je ovšem třeba říci, že názory jednotlivých 
členů komise se velmi lišily: Rozdíl mezi nejniž- 
ším a nejvyšším ohodnocením devětkrát dosáhl 
10 bodů, což je maximum povolené pravidly, 
a ve dvou případech toto maximum dokonce 
překročil, jednou šlo o rozdíl 13 bodů, podruhé 
pak o rekordních 18 bodů. Vzhledem k tomu, že

přídavnými zařízeními pracoval perfektně 
a uděloval lodi úctyhodnou rýchlost. Iluzi do
konalosti dotvářel charakteristický zvuk stro
je i parní píšťaly a stoupající zbytková pára 
z komínu.

Slavnostní vyhodnocování, předávání me
dailí a diplomů probíhalo vždy po skončení 
druhé jízdy (olympijský systém) se všemi ná
ležitostmi, které k ceremoniálu patří. Žel, na
še účast na těchto vyhlašováních byla pouze 
v roli diváků. Už možnost účasti na vrcholné 
soutěži je však nenahraditelná. Získané zku
šenosti jsou velmi cenné, přinášejí spoustu 
nových poznatků o stavbě, různých techno
logiích a technikách atp. Je možné navázat 
mnohé výhodné a přátelské kontakty s kole
gy z jiných států. To vše jistě přispěje našim 
maketářům k tomu, aby se jejich modely 
přiblížily k těm nejlepším a aby v nejbližší 
budoucnosti i český maketář stanul na stup
ních vítězů.

Z  VÝSLEDKŮ
Kategorie F2A —  junioři (10 soutěžících ze 

6 států): 1. O. Röhling, SRN 191,67; 2. M. 
Sokolowski, Polsko 190,00; 3. A. Filatov, 
Kazachstán 188,00; 4. R, Machálek
1 8 5 ,3 3 .. .  7. M. Malínský 178,00; 8. J. 
Jedlička, všichni ČR 170,33 b.

Kategorie F2A —  senioři (12/7): 1. D. 
Hamann, SRN 200,00; 2. Zhi Yong Zhou 
199,00; 3. Haibiao Cheng, oba Čína 
198,00 . . .  7. Ing. I. Grňa, ČR 184,67 b.

Kategorie F2B —  senioři (14/9): 1. Bing 
Wu, Čína 198,33; 2. K. Möller 192,00; 3. H. 
J. Mottschall, oba SRN 1 9 1 ,0 0 .. .  5. Z. 
Urban, ČR 184,67 b.

Kategorie F2C —  senioři (15/10): 1. A. 
Jevdokimov, Ukrajina 197,00; 2. A. Pfeiffer 
196,00; 3. P. Sager, oba SRN 195,67 . . .  6. 
J. Špinar 181,00 . .  . 10. K. Hock 178,33; 
11. J. Kopp, oba ČR 173,33 b.

Statické hodnocení modelů

tato komise ve složení R. Sandona (Švýcarsko), 
ing. Wolfgang Quinger (Německo), ing. N. Micu- 
lov (Bulharsko), N. De Čuyper (Belgie) a W. Hel- 
bers (Holandsko) měla podobné problémy i při 
hodnocení třídy Č2, nelze její rozhodování pova
žovat za kvalifikované. Tím nechci zpochybňo
vat odborné znalosti a objektivitu některých je
jích členů.

Nekvalifikovanost některých rozhodčích 
a svým způsobem i neúcta k práci modelářů se 
projevila i v jejich zacházení s modely při hod
nocení. Většina modelů v této třídě je opatřena 
krytem z průhledného materiálu. Bylo by asi na 
místě zvážit, zda je nutné tento kryt při hodno
cení snímat. Zamezilo by se tím totiž poškození 
modelů při bodování, i když jistě neúmyslné
mu.

Uvítat lze skutečnost, že během výstavy se 
k této třídě přihlásili další zájemci z řad diváků. 
Pokud z jejich strany nešlo jen o chvilkovou eu
forii, můžeme se těšit, že počet modelů této 
třídy, a tím zákonitě i její úroveň, se i u nás brzy 
zvýší. Vladimír Bláha
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K o leso vý  p a rn ík  G LA S G O W
Pro svoje potěšení, chvíle volného času 

a hlavně na dovolenou jsem si zhotovil rádiem 
řízený kolesový parník Inspirací pro mne byl 
článek a test Graupnerovy stavebnice Glas
gow, který vyšel v ročence Dampfmaschine 
im Modellbau 1991/92. Skutečná loď jezdila 
na přelomu století v severní Anglii a Skotsku 
a sloužila především k nákladní dopravě.

Při stavbě jsem měl k dispozici pouze malý 
třírozměrový výkres a několik fotografií, které 
vyšly ve výše zmíněném časopise. Model je 
v měřítku přibližně 1:40 dlouhý 1006 mm, ši
roký 384 mm (bez kolesových krytů 200 mm) 
a vysoký 430 mm. Ponor je zhruba 50 až 
55 mm. Graupnerův model je vybaven boha

tým příslušenstvím a dvouválcovým parním 
strojem, já jsem si vyrobil veškeré díly sám.

K pohonu jsem použil dvojčinný jednoválco- 
vý parní stroj o průměru pístu 14 mm a zdvihu 
32 mm, poměr otáček stroje ke kolesům 17:1, 
průměr koles s osmi stavitelnými lopatkami 
124 mm. Kotel se plní 300 ml vody. Vyhřívání 
je zatím provizorně kahanem se třemi knoty na 
100 ml tekutého lihu. Tato náplň umožňuje 
dobu chodu po 45 min s pětiminutovou re
zervou. Rádiem Modela je ovládán směr, 
rychlost, chod vpřed a vzad, spouštění kotev 
a záchranného člunu, v současné době insta
luji osvětlení.

Milan Hruška

Závěr
Poháru Vysočiny

V sobotu  2. října 1993 se na rybníčku 
v  Nových Dom kách konal šestý závod Po
háru Vysočiny lodních m odelářů-žáků. Zú
častnilo se ho jedenatřicet modelářů z  Ná
m ěště nad Oslavou, Dačic, Nové Včelni- 
ce, Třeště a Jihlavy, pro které však tato 
soutěž kvůli silnému větru nebyla vůbec 
snadná. Dokázali ale, že výborné výkony 
lze předvést i za nepříznivého počasí.

V soutěži jednotlivců zvítězil Tomáš 
Gregor, druhý byl Petr Mikeš, oba z DDM 
Třešť, třetí místo vybojoval Jaroslav Chlu- 
páč z Nové Včelnice. V soutěži družstev 
zvítězilo družstvo DDM Třešť, druhé místo 
obsadilo družstvo KLM Nová Včelnice, 
fřetí byli modeláři ze ZŠ E. Rošického 
v Jihlavě.

Protože tento závod byl posledním 
v seriálu Poháru Vysočiny, po jeho ukon
čení bylí také vyhlášeni a dekorováni nejú
spěšnější soutěžící celého seriálu. A bso
lutním vítězem soutěže jednotlivců a drži
telem nádherného Poháru Vysočiny se 
stal po vyrovnaných výkonech ve všech 
závodech Tom áš Gregor z DDM Třešť. 
Druhé místo patří Alešovi Doležalovi, třetí 
skončil Lubomír Tomek, oba z Náměště 
nad Oslavou. V soutěží družstev bylo nej
úspěšnější družstvo DDM Třešť, které tak 
získalo putovní Pohár Vysočiny, druhé 
místo vybojovali modeláři z Náměště nad 
Oslavou a třetí místo obsadilo družstvo 
DDM Jihlava.

Úvodní ročník Poháru Vysočiny skončil. 
Zdá  se, že se podařilo založit soutěž, kte
rá velmi výrazně ovlivní rozvoj lodního m o
delářství na Vysočině. Na zdárném průbě
hu se podíleli m ladí modeláři, jejich vedou

cí a také řada sponzorů. Jm enujm e ale
spoň Sklárny Bohem ia Jihlava a Komerční 
banku Jihlava. V roce 1994 bude Pohár 
Vysočiny vyhlášen opět, jeho příprava už 
probíhá.

JiříTengler, DDM Jihlava

Jak se co 
jmenuje?

Pro zkušené modeláře bude tento příspě
vek nošením sov do Atén, nicméně stále do
růstají noví zájemci o lodní modelářství. Těm 
může v dnešní době, kdy pro nedostatek 
kroužků musejí často stavět sami doma, dě
lat při studiu plánků problémy specifické lod
ní názvosloví. Nebude proto od věci sezná
mit se se základními odbornými termíny.

Běžná konstrukce lodního trupu sestává 
z přepážek (žeber) a podélníků. Podle 
své polohy na trupu mají podélníky různá oz
načení (viz legenda k obrázku). Přepážky 
jsou většinou na pláncích označeny číslicemi 
nebo velkými písmeny. Přepážka, jejíž pono
řená část má při pohledu zepředu největší 
plochu, se nazývá hlavní přepážka. U tru
pu s tupým zakončením se záď trupu, kterou 
tvoří poslední přepážka, nazývá zrcadlo. 
Příčí trupu může být celá vytvarována z plné
ho materiálu, většinou ji však tvoří přední 
vaz (klounovec), navazující na kýl, na nějž 
jsou z boku nalepeny tvarové díly přídě.

Na konstrukcí z přepážek a podélníků je 
upevněna (většinou přilepena) obšívka, kte
rá tvoří vlastní povrch trupu. Podle typu lodí 
a zvolené technologie může být třeba z bal- 
sy, překližky, smrkových lišt či laminátu atp. 
Shora je trup kryt palubou. Často se v této 
souvislosti můžeme setkat s termínem 
prošlup, jímž je označováno podélné pro

hnutí paluby. Pokud nestavíme zrovna sou
těžní rychlostní člun nebo maketu Monitoru, 
jsou na palubě kajuty, velitelský můstek atp., 
jež souhrnně nazýváme palubními ná
stavbami.

Na slušném výkresu lodního modelu nebo 
obecně lodě by měla být vždy znázorněna 
vodoryska, což je rovina proložená trupem 
a ležící přímo na vodní hladině. Na bokorysu 
modelu je znázorňována jako přerušovaná 
čára, vedená v patřičné výši, která spojuje 
vnější hranu klounovce s vnější hranou kýlu 
na zádi nebo zrcadle. Většinou bývá také 
označena velkými písmeny KVR. -áš-

8

1 outorová lišta; 2 kýl; 3 obšívka; 4 bortová 
lišta (obrubník); 5 oděrná lista (oděrka); 
6 protiskluzová lišta; 7 ochoz; 8 střešní 
vazník; 9 bočnice nástavby; 10 kokpitová 
lišta; 11 dnový podélník (kýlová líšta)
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Prodejní cena, udávaná u každého vý
robku, je pouze přibližná, bud doporuče
ná výrobcem, nebo zjištěná v jednom 
z obchodů, v nichž je výrobek k dostání.

Obchodníci, kteří mají zájem o prodej' 
představovaných výrobků, zjistí přesné 
podmínky u výrobce nebo dodavatele, re
dakce s nimi není seznámena.

Regulátor M 540

je určen pro motory Mabuchy řad 540 a 550, 
nebo typů z nich odvozených, pohánějících le
tecké modely. Pájí se přímo na vývody motoru. 
Trvalý proud má 30 A, teoretický impulzní 
180 A. Napětí pohonných akumulátorů ze sed
mi či osmi článků je v rozmezí 8,2 až 9,4 V. 
Přijímač a senra jsou napájeny přímo z reguláto
ru (BEC). Při poklesu napájecího napětí se od
pojí motor, avšak funkce elektronické brzdy zůs
tává zachována. Regulátor je dodáván bez ko
nektorů.
Vyrábí: Hobytronic, ing. T. Malina, Proslu
něná 561, 152 00 Praha 5 
Prodává: Hobytronic, Myslíkova 30, 
120 00 Praha 2 
Cena: 1190 Kč

Miniservo
Röga-Tronik RT 5000

o hmotnosti 25 g má výstupní hřídel uložen 
v kuličkových ložiskách. Dodává se s konektory 
Multiplex, Robbe, Graupner/JR, Simprop/Web- 
ra a Futaba. Servo se prodává včetně příslu
šenství, které obsahuje různé tvary pák a upev
ňovací díly.

Vyrábí: Röga, Rakousko
Prodává: HVP — Modelář, Myslíkova 30,
120 00 Praha 2
Cena: 1186 Kč

Microservo 
Hobbico CS-11
o rozměrech 20x13,7x28,2 mm a hmotnosti 
17,5 g je určeno především pro elektrolety 
a větroně. Vybaveno je konektorem Futaba. 
Prodává se na kartónové podložce překryté či
rým plastikovým výliskem.
Vyrábí: Hobbico, lne., USA 
Prodává: PAN-Air, Ukrajinská 6, 100 00 
Praha 10 
Cena: 1308 Kč

Honza

Stavebnice obsahuje téměř hotový motorový 
model určený pro řízení dvou až tříkanálovou RC 
soupravou. Trup modelu je sklolaminátový se 
zabudovanými lanovody, křídlo o rozpětí 
1180 mm má celobalsovou kostru potaženou 
nažehlovací fólií. Dodává se buď ve verzí pohá
něné elektromotorem, nebo spalovacím moto
rem o zdvihovém objemu 1,5 až 2 cm3.

Vyrábí a dodává: Kostka Modelcentrum, 
Žižkova 87, 536 01 Jihlava 
Cena: 1950 Kč

Obousměrný regulátor 
otáček elektromotoru

je určen k plynulému ovládání otáček pohonné
ho elektromotoru v modelech lodí a automobilů. 
Regulátor o rozměrech 42x75x32 mm je napá
jen ze zdroje o napětí 6 až 12 V. Trvalý proud 
má hodnotu 20 A, maximální 28 A.
Vyrábí a dodává: BEL, ing. Budínský, Čín
ská 7, 160 00 Praha 6 
Cena: 800 Kč

Mini Jet-Weekend 1300

je stavebnice rádiem řízeného rekreačního mo
delu s motorem v tlačném uspořádání. Vyrábí se 
ve třech verzích: pro pohon elektromotorem, 
spalovacím motorem o objemu 1,5 až 2 cm3 
nebo bez motoru pro létání na svahu. Model je 
ovládán křidélky a výškovkou, případně jsou ří
zeny i otáčky motoru. Rychlostavebnice obsa
huje hotový probarvený laminátový trup, křídlo 
o rozpětí 1300 mm je vyříznuto ze styroporu 
a potaženo dýhou abachi.

Vyrábí a dodává: Aerosport Modellbau 
Czech, U Bachmače 29, 301 57 Plzeň 
Cena: 1998 Kč

Stojánka 
polního letiště

Vakuový výlisek pro stavbu dioramatu v měřít
ku 1:72. Zabalen je v plastikovém sáčku s papí
rovým přehybem, který kromě stojánky obsahu
je i stanoviště PVO, ochranný val a barely.

Vyrábí: W-Model
Prodává: LEGATO - Modelář, Blažovské- 
ho 543, 149 00 Praha 4 
Cena: 98 Kč

Henri

Stavebnice házecího a vystřelovacího kluzáku 
o rozpětí 400 mm. Celobalsové křídlo a ocasní 
plochy jsou polepeny samolepicím obtiskem. 
Trup tvoří smrková lišta s hlavicí. Křídlo se 
k trupu připoutává gumou.
Dodává: CM Modellsport, Strojárska 5, 
P.O. Box 24 /22, 040 22 Košice 
Prodává: HVP — Modelář, Myslíkova 30, 
120 00 Praha 2 
Cena: 50 Kč (54 Sk)

32 MODELÁŘ · 1/1994 · 32



Vyhlášení technických
■ w  w  j rsoutěži

pro děti a mládež 
pro školní rok 1993 /94

Na základe Věstníku Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky sešit 6. 
z 1. září 1993 č.j. 18381/93 _— 51 garantuje 
Institut dětí a mládeže MŠMT ČR pro školní rok 
1993/94 tyto technické soutěže:
1. Soutěž leteckých modelářů žáků 
Spoluvyhlašovatel: Českomoravský mode
lářský svaz
Kategorie věkové: žáci ZŠ narozeni
1979— 1984
stavební: H, A3, A1, A2 (F1A), UŠ
Systém soutěže: okresní kola: duben 94
oblastní kola: květen 94
Mistrovství republiky: 3. až 5. 6. 1994
DDM Na Výstavišti, Husova 201
293 01 Mladá Boleslav
tel, 0326/232 81
2. Soutěž raketových modelářů žáků 
Spoluvyhlašovatel: Českomoravský mode
lářský svaz
Kategorie věkové: žáci ZŠ narozeni 
1979— 1984
stavební: S3A, S4A, S6A
Systém soutěže: okresní kola: duben 94
oblastní kola: květen 94
Mistrovství republiky: 3. až 5, 6. 1994
DDM na Výstavišti, Husova 201
293 01 Mladá Boleslav
tel, 0326/232 81
3. Soutěž lodních modelářů žáků 
Spoluvyhlašovatel: Českomoravský mode
lářský svaz
Kategorie věkové: žáci ZŠ narozeni 
1979— 1984
stavební: EX 500, EX Ž, F2Ž do 850 mm, 
FSR-E/7
Systém soutěže: okresní kola: duben 94 
oblastní kola: květen 94 
Mistrovství republiky: 10. až 12. 6. 1994 
DDM Delta
Gorkého 2658, 530 02 Pardubice 
tel. 040/378 27

4. Soutěž dráhových automodelářů žáků 
Spoluvyhlašovatel: Českomoravský mode
lářský svaz
Kategorie: ŽV, ŽG12 — žáci ZŠ narozeni 
1982— 84
ŽA1, ŽA3, ŽG12 —  žáci ZŠ narozeni 
1979— 1981
Systém soutěže: okresní kola: březen 94 
oblastní kola: duben 94 
Mistrovství republiky: 20. až 22. 5. 1994 
DDM Křížová 18, 586 01 Jihlava 
tel. 066/235 21
5. Soutěž plastikových modelářů žáků 
Spoluvyhlašovatel: Českomoravský mode
lářský svaz
Redakce časopisu ABC
Kategorie: 1 b žáci narozeni 1982— 1984
1 c žáci narozeni 1982— 1984
1b žáci narozeni 1979— 1981
1c žáci narozeni 1979— 1981
Systém soutěže: okresní kola: duben 1994
oblastní kola: květen 1994
Mistrovství republiky: 16. až 18. 9. 1994
DDM Lanškrounská 4, 568 02 Svitavy
tel. 0461/237 43
6. Soutěž železničních modelářů žáků 
Spoluvyhlašovatel: Českomoravský mode
lářský svaz
Kategorie věkové: žáci ZŠ narozeni 
1979— 1984
stavební: AŽ, BŽ, CŽ, možnost dělení na HO 
a TT
Systém soutěže: okresní kola: duben 1994
oblastní kola: květen 1994
Mistrovství republiky: 10. až 12. 6. 1994
DDM Na strouze 8/39
541 00 Trutnov
tel. 0439/24 59

V rámci mistrovství ČR plastikových modelářů 
bude opět vyhlášen již druhý ročník soutěže 
o Revell Cup — bez omezení kategorií.

^  Omega 2

Stavebnice akrobatického RC motorového 
modelu určeného pro ovládání minimálně čtyř- 
kanálovou soupravou a poháněného motorem 
o objemu 10 cm3 koncepčně vychází z modelu 
Supra Fly. Dodávána je v kartónové krabici. 
Obsahuje sestavený balsový trup včetně hřbe
tu z pěnového polystyrénu potaženého balsou 
a překryt kabiny z čirého materiálu. Motorový 
kryt je laminátový. VOP a poloviny křídla (roz
pětí 1690 mm) z pěnového polystyrénu pota
ženého dýhou mají oddělené pohyblivé plo
chy. SOP je celobalsová. Součástí stavebnice 
jsou i další díly potřebné ke stavbě: hranoly pro 
uložení podvozku, podvozkové nohy včetně

kol, otočná ostruha s kolem, vrtulový kužel 
a jiné. Součástí stavebnice je i návod s výkre
sem. Potahový materiál stavebnice neobsa
huje.

Vyrábí a dodává: Hacker Model Produc
tion, Kalivody, 270 65 Srbeč 
Cena: 3999 Kč

Žhavicí koncovka 
s baterií

je díky prodlouženému koliku vhodná i ke starto
vání motorů v modelech lodí a automobilů. Sou
částí koncovky je i nabíjecí akumulátor o napětí 
1,2 V a s kapacitou 1,7 Ah.
Vyrábí: Graupner, SRN 
Prodává: MONTY Model, s. s r.o., Husit
ská 68, 130 00 Praha 3 
Cena: 528 Kč

Ze světa 
draků

Ve dnech 25. až 26. září 1993 se ve Vídni 
konalo již 4. mistrovství Evropy v létání s draky. 
Pořadatelem byl 1. vídeňský klub stavitelů draků 
Fly High spolu s mezinárodním svazem pilotů 
draků STACK (Sport, Team and Competitive 
Kiting) Austria. Klub Fly High sídlí ve Vídni na 
Argentinierstrasse 16. V termínu uspořádání 
jsem neměl možnost navštívit Vídeň, ale podařilo 
se mi získat základní informace o ME při návště
vě podzimní slavností draků ve Vídni, konané 
10. října.

ME se zúčastnilo 15 jednotlivců, 8 dvojic 
a 8 týmů celkem z osmi zemí. Létaly se disciplí
ny: Přesnost (Precision), Balet (Ballet) a Volný 
program (Free Style).

V disciplíně Přesnost se létají povinné obraty 
a volná sestava. Povinné obraty sdělí organizá
tor soutěžícím 30 dnů předem, obraty do volné 
sestavy si volí soutěžící. Létají jednotlivci, dvojice 
a týmy, figury pro jednotlivce jsou odlišné, čas je 
pro jednotlivce 30 až 120 s, pro dvojice a týmy 
120 až 300 s. Hodnotí se přesnost provedení 
a obtížnost jednotlivých figur.

Disciplínu Balet létají jednotlivci, dvojice a tý
my na hudbu podle vlastního výběru. Trvání 
programu je pro jednotlivce 120 až 240 s, pro 
dvojice a týmy 120 až 300 s. Je bodována hlav
ně interpretace létání k hudbě. Obtížnost obratů 
je podružná.

Pro disciplínu Volný program si soutěžící volí 
určitý námět. Opět mohou létat jednotlivci, dvoji
ce a týmy. Hodnocení je však společné, Lze 
létat na hudbu, nebo bez ní, je možné použít 
různé rekvizity. Soutěžící mají 15 min. na celý 
program, z toho maximálně 5 min. letu. Hodnotí 
se vystižení námětu, a poutavost pro diváky
— v porotě zasedají i zástupci z obecenstva.

V celkovém hodnocení pro ME je uvažováno 
společně umístění v Přesnosti a Baletu, zvlášť 
pak Volný program. Při hodnocení jsou odečítá
ny trestné body od 100 možných a výsledky se 
uvádějí v procentech.

Díky laskavosti p. Georgiho, předsedy STACK 
Austria, jsem získal výtisk soutěžních pravidel 
vydaných American Kitefliers Association 
v Rockville, USA. Na 84 stranách jsou podrobná 
pravidla, směrnice pro pořádání soutěží, vyobra
zení 36 obratů pro jednotlivce, 14 sestav pro 
týmy a způsob bodování. Pro případné zájemce 
mohu zajistit xeroxovou kopii za 56 Kč plus po
štovné.

Ing. Jindřich Rachota 
Valouškova 13, 635 00 Brno

Výsledky ME:
Přesnost a Balet — jednotlivci: 1. Carl Ro- 

bertshaw, GB 78,45 %; 2. Patrik Guggenheim, 
CH 71,29%; 3. Simo Sallanne, SF 67,91 %
—  týmy: 1. Flash Back, F 73,32 %; 2. Aircraft, 
GB 61,67 %; 3. Lucky Landing, Albatros, CH 
59,92 %.

Volný program: 1. Holm Goldschling, D; 2. 
Team Tangram, A; 3. Pek Leclerq, B.

MODELÁŘ · 1/1994 · 33 33



pomáhámeI s
Inzerci přijímá Vydavatelství Magnet-Press, in
zertní oddělení (inzerce Modelář, Jungmanno- 
va 24,113 66 Praha 1, telefon 242 273 84—92 
linka 351

PRODEJ
■ 1 Locf FSR-15 s motorem Moki S14, výkon 2,9 kW, 
20400 ot. (4000), trup FSR-15 (400). J. Navrátil, Dr. 
Krpaty 1389, 530 03 Pardubice, tel. 040/51 32 96
■ 2 Plány RC obřích polomaket a RC polomaket, dře
věné vrtule 250-800. B. Místerka, 340 41 Bezděkov 
13
■ 3 RC súp. Modela T6FM 35 Tx 2xDR + Rx + pouz
dro bat. + vyp. nepoužitá (2500), lam. trup ASW 17 
(200), předám aj do ČR. M. Řepka, Hurbanova 682, 
907 02 Myjava
■ 4 (V závorkách jsou ceny příslušných stavebnic.) 
Obousměrný regulátor otáček pro RC modely — mo
tor 6 až 12 V/10 A trvale, brzda, stabilizátor napětí
5 V/1 A — za 600 (400) Kč, varianta 20 A trvale za 800 
(600) Kč, regulátor otáček pro RC elektrolet — motor
6 až 18 V/17 až 30 A trvale dle chlazení, brzda, stabili
zátor 5 V/1 A, automatické odpojení motoru po vybití 
zdrojů — za 550 Kč, výkonový spínač — zátěž 7 až 
20 V/12 až 20 A trvale dle chlazení, stabilizátor 5 V/1 
A — za 400 (250) Kč, miniaturní spínač — zátěž 1 až 
20 V/3 A trvale — za 180 (140) Kč, nabíječ akumuláto
rů 6 až 12 V — regulace proudu 0 až 5 A nezávisle na 
napětí, odolnost proti zkratu a přepólování — za 850 
(700) Kč. Vše nové, v záruce. Ing. Budinský, Čínská 7, 
160 00 Praha 6, tel. (02) 342 92 51 večer
■ 5 Stavebnice: Piranha, model na mot. 2,5 cm3 pro 
létání okolo pylonů (1200), Trenér, model na mot. 
3,5 cm3 (600), pouze osobní odběr. K, Šimon, Kodaň
ská 75, 101 00 Praha 10
■ 6 4 kan. prop. RC soupr. AM27, vys. přijím., kryst., 
držák bat., držák vys., řemen apod. (2000), 3 ks serva 
FP—S22 (ä 400) nebo vše (za 3 000) — vše nové, 
nepoužité. V. Hostoš, Kolského 1433/21,149 00 Pra
ha 4
■ 7 Futaba FF7/40 MHz, motor OS Max 
BGX—1/35 cm3, nabíječ Robbe MFC 535, motor 
MWS 10 LS ABC/RC s laděným výfukem, model F3A 
Supra Fly. Cena dohodou. Tel. 590 744
■ 8 1 kan. amat. RC soupr. vč. serva (390), AM moni
tor (290), motor MWS 2,5 D7 (390), čas. MO, síť. 
žhav. zdroj — nabíječ 2,4/12 V (490). J. Hirman, Krás- 
nohorské 19, 323 11 Plzeň
■ 9 RC soupravu Acorns AP-227 Tx+Rx+dopl. 
(1 200). M. Ryž, Křižková 17, 746 01 Opava, tel. 
0653/21 80 51 po—pá
■ 10 Mod. plány IPRO, Moučka, Vyskočil, Procházka, 
LM, NV, Modelář aj. Seznam za známku. J. Machá
ček, Krajníkova 142, 252 29 Dobřichovice, tel. (02) 
991 1614 večer
■ 11 Graupner FM 314, 35 MHz — Tx, Rx, 2x servo 
C-508, pouzdro na aku s vyp., popruh — vše nepouži
té (6 000). Ing. M. Janák, Mezihorní 508, 664 82 Říča
ny u Brna, tel. 0502/34 92

EraupnEr Modellbau

BIENE
Rozpětí 1600 mm 
Hbitý RC elektrolet pro začátečníky

K dostání v odborných prodejnách.

■ 12 Obousměrný regulátor otáček pro RC modely 
6—20 V/10 A MOSFĚT, buzení nutno nastavit (600). 
V, Kubeček, Náchodská 1026, 549 41 červený Kos

i l  3 Nová Enya 1,6 RC (800), pal. ž. 7 1 + kan. — os. 
odběr (150), dr. díly, plány — sezn. ža ofr. obál. Z. 
Matějovský, Stínadla 1097, 584 01 Ledeč n. S.
■ 14 RC buggy 1:8 Impuls 2000 + Rossi R21 (100% 
stav), záv. el. 1:12 Porsche 956. Ceny dohodou. P. 
Grůmann, Balbínova 571, 725 29 Petřkovice
■ 15 RC soupravu Modela 6FM35 vysílač, 2 přijímače, 
4 serva, 2 pouzdra, baterie, 1 kabel přijímače (3950). 
J. Raudenský, 679 13 Sloup
■ 16 Plány řady „Modelář" i jiné — jen let. Seznam 
zdarma, J. Hoblík, Kuštova 277, 269 01 Rakovník
■ 17 RC soupr. Challenger 2000,2 kanál 27 MHz, RC 
model Spurt vše (2400). J. Šesták, 382 02 Zlatá Koru
na 27.
■ 18 Časopisy Modelář 1966—69, 1972—78 (1 roč
ník za 50 Kč), 1981—91 (1 ročník za 40 Kč, roč, 91 za 
100 Kč), stříkací pistole (nepoužité) za 150 Kč, motor 
Modela CO (nebyl použit + náhr. díly) (270), Futaba 
Atack SR 40 (minimálně použitá) cena dohodou. M. 
Žáček, Českokamenická 1948, 470 01 Česká Lípa
■ 19 1—kan. amat. neprop. RC soupravu vč. serva 
(390), AM monitor (290), časopisy MO. J. Hirman, 
Krásnohorské 19, 323 11 Plzeň
■ 20 Nové servo FP—S7 (350), páry X-talov AM27 2k,

22k (200/pár), regulátor žhavenia z 12V autobat. podlá 
MO 1/84 — výborný (300), vhodný aj do štartov, boxu. 
R. Volkomer, M. Rázusa 24, 960 01 Zvolen, tel. 
0855/206 55
■ 21 Lodní motor OS MAX 40 RSR 6,5 ccm nový 
s přísl. (3000), el. mot. Speed 600 s redukt. FG3, 7,2 
V (600) — nový. J. Vorel, Palackého 59,466 01 Jablo
nec n. N„ tel. ráno 0428/222 78
■ 22 Létaný RC model s MWS 2,5 GRR RC (600), R. 
Šujan, Pohledec 147, 592 31 Nové Město na Mora
vě
■ 23 Kto daruje alebo lacno předá RC model, lietadiel 
aj poškodené — odpoviem všetkým. M. Tinka, 920 61 
Dolné Trhoviště 196
■ 24 Plány modelů 18 histor, plachetnic a 12. vál. lodí. 
Seznam za známku. Ing. J. Švec, Slunečná 4556, 
760 05 Zlín 5
■ 25 Větroň RC V2, brzdicí štíty, rozpětí 2500 mm.
Tel, 05/514 86 28 Kusáková, pondělí—pátek
6.30—15.00 hod.
■ 26 Sbírku automobilových modelů v měřítku 1:18 
a 1:24 od firem Burago a Polistil. J. Zelníček, Polní 7, 
654 91 Ivančice
■ 27 RC soupravu Modela R4 FM 35 MHz, 3 serva, 
12 kusů NiCd Panasonic (3 700), mot. MWS 3,5 GFS 
RC (900), Junior 2 Ž, tlumič (400), startér (700), Mode
lář 1985—93 a jiný mod. mater. P. Pokorný, V peklov- 
cích 504/II, 566 01 Vysoké Mýto

Futaba FC— 16 9 250 ,—
Guma 3x1 mm 10 metrů 27 ,—
Kompletní sortiment stavebnic 
od firem HACKER, SVOR, MODELTECHNIK 
Sedmičlánkové sady akumulátorů SAFT 
7 N 1200 1 0 00 ,—
7 N 1400 1 4 00 ,—
7 N 1700 1 2 50 ,—
Uhlíkové listy, sklopné vrtule 0 240—350 mm 
Elektromotor Palička 24/12 600 ,—
Konektory Tamiya, AMP kus 2 5 ,—
Nažehlovací fólie SOLARFILM metr 15 0 ,—  
Převodovka 1:2,75 na motor 
Mabuchi 540, 550, 600 2 50 ,—
Pětiminutový epoxid 2x100 g 199,—
Balsa, nosníky, lepidla, laky atd.

Q /tfto d e /c e ritM ÍM
PAPÍRNICTVÍ - MODELÁŘ
Jugoslávských p artyzán ů  19 

160 OO P raha  6 
te l./fa x  02/311 16 6 5

NABÍDKA NA TENTO NÉSÍC :
■ Průtokový čistič paliva kovový 27,-
■ BUGGY HUNTER 2 WD 3.200,-

■ ZBOŽÍ ZASÍLÁME TÉŽ NA DOBÍRKU

ι φ ο  m i m m i e  u  z u e
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■ 28 Dobrý MWS Áfec. R. Šujan, Pohledec
147, 592 31 Nové Město na Moravě
■ 29 Kúpim plán na plastikový model tanku T-72 ale- 
bo prispejem na nákup stavebnice, mierka nerozho
duje. J. Moravíík, Růžová Dolina 14, 821 08 Bratisla
va
■ 30 Plány BL, North Carolina, Royal Oak, LL, Ark 
Royal. P. Kožík, Budatinska 35, 851 01 Bratislava
■ 31 Staré mod. motory do sbírky i poškozené 
a neúplné. J. Linka, Halasova 314, 251 01 Říčany
■ 32 Laminátový trup na GROB—G109. T. Kocáp, 
Gagarinova 1132, 676 00 Moravské Budějovice
■ 33 Lam. trup větroně Vega s kab., použ. ojnica 
k OS MAX 25 RC nebo celý motor, sklop, vrtuli 
k Junioru 2 com. V. Šimon, Pod lipami 1477, 753 01 
Hranice
■ 34 Sháním výkres č. 4 na model plachetnice AL- 
KOR Šarpíe M vydaný před lety Svazarmem, proti 
odměně. V. Kadera, Obeciny XIV, 760 01 Zlín

■ ■ 35 Kdo je ocholen dostavět a zalétat maketu 
Pitt’s Special? Solidní a přátelské jednání. Ing. Z. Če- 
řovský, Husníkova 2079, 150 00 Praha 5

MODEL HOBBY
Radek Gebhart, Malcova 1723, 

269 01 Rakovník
RC soupravy Futaba-Robbe ·  Motory MWS

•  Akumulátory Panasonic, Sanyo # Polystyréno
vá kNdla polepená dýhou ·  Gumicuky a Staveb
nice RC modelů O Plastikové stavebnice #  RC 
automobily Tamiya O Modelová železnice Piko
•  Automobily Burago #  Modelářské potřeby 
a materiál #
O aktuální nabídce se informujte na telefonu 
(0313)71 21 po 19. h.

Modeltechnik
Ing. Pavel Šašek, Krnovská 351 

199 00 Praha 9, tel. 02/859 01 94
Stavebnice RC modelů:

■  Sprint 40 —  kategorie F3A, m otor 
6,5 cm 3

■  Citabria —  m otor 0 ,8  až 1,6 cm 3 
nebo Speed 400

■  PB-6 Racek —  m otor 0,8 až 1 cm 3 
nebo Speed 400

Kompletní nabídkový list 
proti známce 3 Kč

Χ,/h vp  modell
z'***  Arbesovo nám. 9 

150 00 Praha 5 
Telefax 02/5376711

* kvalitní broušeni balsa
v tloušťkách od 0.6 do 30 m m , 
šíři 100 mm a délce 1080 mm.

* Balsové nosníky , náběžné a odtokové 
lišty a hranoly dle vzomíku.

*  Balsová překližka rozměr 230x310 mm 
v tloušťkách 1,2, 3,4, 5 a 6 mm

* Smrkové nosníky
* Balsa special - hmotnost do 120g/dm2
* Velkoplošné balsové potahy křídel

V případě zájmu udejte rozměry. 
Osobní odběr pro velkoodběratele je 
možný na adrese naší provozovny 
K řesom yslova 12 ,P ra h a 4 , 140 00 
po ústní či telefonické domluvě na 
te lefonn ím  čísle  02 / 537 67 11. 

Dodáváme· za výAodoÍaemp /

SVOR -  modelářské potřeby 
Palackého 10, 410 02 Lovosice 
tel. + fax: 0419/2174

nabízí:
stavebnice modelů letadel
*  LEON -  RC větroň, rozp. 1226 mm
* TOMBA -  RC větroň, rozp. 1700 mm
* TOMBA-e -  elektro, rozp. 1700 mm
*  ALIEN -  RC model na 2 ccm, lam.

trup
*  BENJI -  RČ model na 2 ccm, lam. trup
*  ALBERT -  RC model na 2 ccm
*  DANNY -  RC model na 3,5-5,0 ccm

Kompletní nabídkový list zašleme 
za přiloženou známku 3 Kč.

^ F p 7
Výhradní zástupce německé firmy R & G

•  Laminovací pryskyřice 
•  Plnidla

•  Skelné, kevlarové, uhlíkové tkaniny 
a rovingy

. . .  a ostatní materiál a pomůcky 
k laminování

Ceník zašleme proti obálce 
s vaší adresou a 5 Kč známkou 

PG Gerasis, O. Březiny 48,
790 01 Jeseník 

tel.: (645) 24 51-5 kl. 248 
fax: (068) 299 07

cm
■ • d e l l s p e r r

Predajňa 
Strojárenská 5 

P. O. Box 24/22 
040 22 Košice 

Tel. 095/622 75 54 
095/71 72 69

■ Objednávkový a priamy predaj 
kompletnej ponuky firmy Graup-
ner

NOVINKA
Zastúpenie firmy PAN-AIR

— modely a příslušenstvo
popredných producentov z USA

■  RC rýchlostavebnice lietadiel z II. 
sv. vojny
— zlatá edicia fy TOP-FLITE (Mustang, 
Spitfire)

■  stavebnice prúdových stíhacích lie
tadiel USA (F-14, F-15)

■  kvalitně letecké a lodné m otory od 
fy K&B

Ďalej ponúkame:
— brúsenú balzu od 0,8-30 mm, šířky 100 

mm
— sekundové lepidla, 5min. epoxidy
— laminovacie živice R&G
— fólie ORACOVER, SOLARFILM
— RC súpravy a prísl. GRAUPNER—FU- 

TABA
— rakety a raketové motory
— elektronické regulátory JES, akumulátory
— převodovky na elektrolet a ENDURO

Pre obchodníkov poskytujeme 
výhodné zl’avy.

Tovar zasielame aj na dobierku.

CEIO
spol. s r. o. 

Veleslavínská 26 
162 00 Praha 6 

Tel. (02) 316 62 21 
(02) 36 03 03 servis

ČETO nabízí kvalitu a okamžitě k dodání 
přímým a dobírkovým prodejem

Přijímače bez krystalů
R4 AM27 — 790 Kč
R4 AM35 — 890 Kč
R6 AM27 — 920 Kč
R6 AM35 — 980 Kč
RFM 8/35,40 — 1 250 Kč

Vysílače
T4 AM27 — 2 400 Kč
T4 AM35 — 2 400 Kč
T4 FM35.40 — 2 450 Kč
T6 AM27 — 2 700 Kč
T6 AM35 — 2 700 Kč
T6 FM35.40 — 2 700 Kč
T7 AM35 — 2 950 Kč
T7 FM34.50 — 2 950 Kč

Sady
4 AM 35 — 4 300 Kč
4 FM35.40 — 4 650 Kč
6AM35 — 5 050 Kč
6 FM35.40 — 5 200 Kč
7 FM35.40 — 5 550 Kč

Sada 4 obsahuje: T4 vysílač, RFM 8 přijímač, 
kabel Rx, pouzdro baterie, 2x servo Hitec a sa
du krystalů
Sada 6 obsahuje: T6 vysílač, RFM 8 přijímač, 
kabel Rx, pouzdro baterie, 3x servo Hitec a sa
du krystalů
Nepřehlédněte! Na sadu je již poskytnuta 8% 
sleva z výrobků, které jsou jejím obsahem.
Zástrčka kabelu serva — 28 Kč
Pouzdro baterie — 90 Kč
Kabel přijímače — 108 Kč
Kabel R/W7—8 kanál — 50 Kč
Sada krystalů AM27—AM35 — 220 Kč
Sada krystalů FM35—FM40 — 220 Kč
Servo Hitec 1 ks — 470 Kč

Obousměrný proporcionální 
regulátor otáček 6—12 V/8A 
(max. zat. 12A/30 s) — 980 Kč
Pouzdro vč. 3 ks baterií Micro — 345 Kč
R1 AM 35,40 Micro — 550 Kč
Servomagnet Micro — 390 Kč
Sada MICRO TX1 AM35—AM40 2 500 Kč
Baterie Micro 1 ks (pro RX 3 ks) — 95 Kč

Sada MICRO obsahuje: vysilač T1 + let. část 
(12 g): přijímač, micro servo, pouzdro baterie 
Uvedené ceny výrobků jsou bez poštovného 
Ceny jsou účtovány s DPH 
Opravujeme a přelacfujeme všechny soupravy 
Modela AM27 na AM35, FM27 na FM35 MHz. 
Vše do 10 dnů. Cena včetně nového VF dílu, 
1 páru krystalů a poštovného je cca 950 Kč.

ČETO micro stystém
je jednopovelová neproporcionální souprava 
s AM modulací v pásmu 35 MHz, respektive 
40 MHz, speciálně určená k ovládání modelů 
nejmenších letadel, zejména poháněných moto
ry na C02. Souprava obsahuje vysilač TX 1 na
pájený z osmi tužkových NiCd akumulátorů, při
jímač RX 1, micro pouzdro na tři knoflíkové NiCd 
baterie 30 mAh, micro servo a spojovací vodiče 
s konektory a vypínačem. Svou letovou hmot
ností 12 g (včetně baterie) je nejmenší sériově 
vyráběnou soupravou na světě.
Přijímač RX 1 o rozměrech 19x14x10 mm má 
hmotnost 40 g
Servo o rozměrech 12x7x14 mm má hmotnost 
2g

-to znamená výrobu převodovek pro elektrolety, 
čerpadel paliva, háčků pro krouživý vlek a mnoho 
dalších plastových drobností pro vše, co létá 
a jezdí, za ceny přístupné všem.

Katalog v ceně 5 Kč + 3 Kč poštovné 
zašlu po zaslání známek v této hodnotě.

Vše na adrese: Jan Horák, 
Mohylová 103, 312 06 Plzeň, 
tel. 019/658 53
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HACKER
wwct
PBOOUCTION

Výrobce a dodavatel superrychlostavebnic 
letadelbalsy, nosníků a širokého sortimentu 
modelářského příslušenství přeje svým zákazní
kům u nás i v zahraničí :
Vše nejCepŠÍ do nového rohu 1394

(Připravilijsme pro tkáš nové typy stavebnic. 
TITEK J3 CWB a elektrolet ΈΚ£<ΒΙΆ 
oceněný na výstavě

OdCmEL 1993
jakp model roku.

9ýašim stálým obchodním partnerům budeme 
i nadále poskytovat výrazné slevy.
Jednotlivcům zasíláme zboží zásilkovou službou. 

Tešime se na Vaše objednávky na adrese:
mc]Q£3i9d(mEL -mpdmcnooi

■KAClVCřDy, 270 GJS(RM C  
le i/f0)^:0313/62229

modelář
časopis se čtyřiačtyřicetiletou tradicí

•  Volné, rádiem řízené, upoutané modely letadel
•  Raketové modely
•  Letecká i raketová technika
•  Soutěžní i rekreační lodní modely
•  Plastikové modely letadel
Novinky, zajímavosti, plánky a návody ze všech těchto od
borností najdete v měsíčníku Vydavatelství Magnet-Press

modelář
LETADLA ·  RAKETY ·  LODĚ ·  KITY

Nenahraditelný zdroj informací pro všechny, kdo se zabývají modelář
stvím. Jediný časopis v Čechách a na Slovensku věnující se funkčním 
modelům!

Plánky a návody na soutěžní i rekreační modely. Modelářské technolo
gie. Zajímavosti ze světa i z doma. Reportáže ze soutěží, výstav a ostat
ních modelářských akcí. Novinky na trhu!

Modelář, časopis Vydavatelství Magnet-Press s tradicí! Měsíčně 40 pou
tavých stran pro technicky založené čtenáře. Barevná obálka na křídovém 
papíře!

Cena jednoho výtisku 19,50 Kč (26,50 Sk). Všem zájemcům doporuču
jeme zajistit si pravidelné zasílání za zvýhodněné předplatné 18,50 Kč 
(23 Sk) přímo ve Vydavatelství Magnet-Press (ve Slovenské republice 
v Magnet-Press Slovakia s. s r. o.)

modelář
časopis pro kluky od šesti do osmdesáti let!

"INZERT speciál"
zájmový inzertní časopis pro modeláře a kutily

j t ó j
- bezplatná inzerce
- předplatné u PNS v místě bydliště L J

- prodej u PNS a v modelářských prodejnách m r  
n  \

Vydává : M odel INZERT j
Petrohradská 2337
390 03 Tábor
tlf.0361/33846 *c ΐ ΐ -

Hledáme další prodejce za výhodných podmínek '

•  Zajímáte se o jezdící modely automobilů
•  Lepíte kity automobilů
•  Sbíráte Matchboxy
•  Líbí se vám auta
•  Stavíte železniční modely
•  Zajímá vás železnice
•  Přitahuje vás bojová technika

Právě pro vás Vydavatelství Magnet-Press uvádí na trh nový časopis

modely
AUTOMOBILY ·  ŽELEZNICE ·  BOJOVÁ TECHNIKA

Na jeho stránkách se můžete seznámit s novinkami v modelářském 
světě. Získáte přehled o modelech na našem trhu. Dozvíte se zajímavosti 
z historie nejen modelů, ale i jejich velkých předloh. Praktické rady a návo
dy vám usnadní stavbu vašich modelů.

Nový dvouměsíčník Modely, jediný časopis v české republice a na Slo
vensku s touto tematikou, je určen nejen aktivním modelářům, ale i sběra
telům a všem, kteří se zajímají o auta, železnice a bojovou techniku.

Modely — každé dva měsíce 24 stran zajímavostí, stavebních návodů, 
informací a fotografií ze světa modelů automobilů, železnic a bojové tech
niky. Barevná obálka na křídovém papíře.

Nenechte si ujít první číslo, které vyjde v únoru 1994. Cena jednoho 
výtisku je 19,50 Kč (26,50 Sk). Vzhledem k omezenému nákladu doporu
čujeme zajistit si včas — nejlépe již dnes — pravidelné zasílání časopisu za 
zvýhodněné předplatné 18,50 Kč (23 Sk) přímo ve Vydavatelství Magnet- 
-Press (ve Slovenské republice v Magnet-Press Slovakia s. s r. o.).

modely
časopis všech milovníků aut, železnic a bojové techniky

------------------- OBJEDNACÍ LÍSTEK -------------------
Objednávám předplatné časopisu Modelář Modely1) 
od nejbližšího možného čísla do pololetí konce roku2)

Jméno a příjmení (firma)......................................................................

Adresa (sídlo firmy)

IČ O ............................................... D IČ .................................................

1121 Škrtněte, co  se nehodí.

Vyplněný objednací lístek zašlete na adresu: Vydavatelství Magnet-Press, 
administrace, Jungmannova 24, 113 66 Praha 1. Objednavatelé ze Slo
venska na adresu: Magnet-Press Slovakia, P.O. Box 14, 814 99 Bratisla
va. Poštovní poukázka k úhradě vám bude zaslána obratem.

36 MODELÁŘ · 1/1994 · 36



30,- Kč

NEPOSTRADATELNÍ POMOCNÍCI 
PŘI STAVBĚ VAŠICH MODELŮ

UNIVERZÁLNÍ
KYANOAKRYLÁTOVÁ
VTEŘINOVÁ
LEPIDLA

A MNOHO DALŠÍCH VÝROBKŮ 
pro zajišťování spojů a úpravu povrchu 
součástek a materiálů, např.:

TEKUTÝ KOV
PRO ZVLÁŠTĚ PEVNÉ OPRAVY KOVOVÝCH DÍLŮ

LOCTITE 243
PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ ŠROUBŮ

LOCTITE ANTI-SEIZE
MAZNÝ KOV, ZAMEZUJE ZADŘENÍ A CHRÁNÍ PROTI KOROZI

SUPER ČISTIČ
UNIVERZÁLNÍ ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK

SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ
LEPÍ KOV, SKLO A UMĚLÉ HMOTY A UTĚSŇUJE SPÁRY

INFORMUJTE SE 
U SVÉHO PRODEJCE 
MODELÁŘSKÝCH POTŘEB 
NEBO PŘÍMO NA NAŠÍ ADRESE

VÝHODNÉ CENY PRO OBCHODNÍKY

Jednosložkové superlepidlo s 
univerzálním použitím. Vytvrzuje 
pomoci vlhkosti vzduchu, lepí papír, 
lepenku, porcelán, kov, keramiku, 
hliněné zboží, kameninu, dřevo, korek, 
kůži, gumu a umělé hmoty např. PVC, 
bakelit, polystyrol (tvrdý), ABS, plexi 
sklo, Resopal, Maxplatten atd. 
vzájemně nebo mezi sebou. Lepí 
okamžitě a spoje nejsou patrné. 
Provedení GEL je husté nestékavé, 
nevsakuje se do porézních materiálů 
jako je dřevo, papír, lepenka a beton.

Balení: tuba 3g

49,- Kč

Chodská 19,120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
tel. 6271619, fax 25 00 98 ELVIRA s.r.o\



PRODEJNA: Praha 10 100 00 , Ukrajinská 6 , tel/fax 02 246 25 552
Obchodní zastoupení modelářských firem z USA nabízí:
- velký výběr stavebnic RC modelů letadel
- rychlostavebnice RC modelů letadel
- obří RC modely letadel
- stavebnice nezničitelných RC modelů letadel vhodné pro 
začátečníky
- největší výběr řezacích nástrojů u nás
- 6 minutové a 30 minutové epoxidy
- nažehlovací folie MonoKote

a další doplňky a příslušenství. Firma PAN air Vám připravila malý novoroční dárek ve formě 
4% slevy , která se týká polomaket RC modelů II. světové války od firmy TOPFLITE. Tato sleva 
Vám bude poskytnuta po předložení kupónu z pravého dolního rohu.

1.308,-Kč 
975,-Kč 
126,-Kč

se na Vaši

Představujeme : microserva
akumulátor na startování 
tmel na baisu (konečně) 
motory K+B

Těšíme
návštěv

Českobratrská 7 
701 00 Ostrava 1 

tel.: 0 6 9 /6 2 6  3524 
626 3541

Zásilkový prodej fax: 069 / 226 526 
modelářských potřeb a modelů
Dodáváme kompletní sortiment 

r1>Uu ,irem
Futaba

icyasHD Eraupner
Stavebnice RC modelů 

našich a zahraničních firem
S I V f l S H  I

Motory:
MVVS, ENYA, 
WEBRA, ROSSI, 
PICCO, Os Max.

akrobatický model kategorie Fun Fly 
rozpětí 1250mm, motor 6,5 cm3

P. O. Box 68 
120 00 Praha 2

Zdvihový objem 0,8 cm3 
13 700 ot./min. s vrtulí 6x3
Nádrž o objemu 8 cm3 
vystačí na 4 min chodu

Obchodníky rádi uvítáme v naší 
vzorkovně v Praze 8, Zdibská 16, 
tel./fax: 02/84 10 83.

Kdo si hraje, nezlobí!
MPM s.r.o. je tu i v roce 1994 pro vás!
• Děkujeme všem zákazníkům, kteří v roce 1993 navštívili naše prodejny 

a projevili zájem o nabízené zboží. Jsme připraveni dále rozšiřoval naše 
nabídky i v roce 1994.

• Již nyní zveme zákazníky k návštěvě naší nové prodejny v MOSTĚ, 
obch. střed. DELTA, Moskevská 1/14, lei. 035/346304.

• 0  nabídkách modelů automobilů a bojová techniky budeme informovat 
zájemce v novém časopise MODELY.

Praha 1. Mystikova 19 · Praha4, Budějovická 1126, tel. 02/42 4 8 2 4 · Teplice. Čapkova 19. tel. 
0417/276 55 · MOST. obch. střed. DELTA, Moskevská 1/14. lei. 035/346 304 · Brno. Kounicova 
87. tel. 05/4121 1976 ·  Hradec Králové. Dr. Beneše 1414. tel. 049/61 72 85 · Havířov, 
Jaselská 1a. tel. 069/681 11 69 · Pardubice, bratranců Veverkových 681, tel. 040/51 22 90
• Cheb. nám. J. z Poděbrad 32, tel. 0166/230 68 ·  Č. Lípa, Moskevská 16, lei. 0425/244 62
• č. Budějovice, Mariánské nám. 11, tel. 038/347 09 ·  Košice, Komenského 63, tel. 095/383 20
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M ONTY
velkoobchod prodejna
Konévova 87 Husitská 68

• 130 00 Praha 3 130 00 Praha 3
TelVFax: 02/644 15 44 Tel.: 02/2747 51

nabízí:

■ Serva Modela ST-1 269 Kč
■ Stavebnice RC modelů letadel, lodí a buggy

■  RC modely vrtulníků Hirobo a Graupner
včetně náhradních dílů

■  Stříkací pistole Aero-pro 
pro americkou retuš

■  Vteřinová lepidla, 5min. epoxidy
■  Barvy a lepidla Humbrol

■ Broušená balsa Graupner
za výhodné ceny

■ Kvalitní smrkové lišty
■  Motory MVVS, OS Max, Cox a raketové

■ Veškeré náhradní díly 
k motorům MVVS a Cox
■  Palivo žhavicí i detonační
■  Malá železnice O, HO, TT

■  Autodráhy
f l  Plastikové stavebnice Italeri, Matchbox, 

Reveil, Airfix, Hasegava, Fujimi 
■  Lego

■  Modelářské příslušenství od A do Z
■ Stavebnice Onyx

M O NTY MODEL s. s r. o.
Otevřeno: PO -  Pä 9.00 až 18.00 

So 9.00 až 12.00

Ž ád e jte  náš kata log
Zboží zasílám e též  na dobírku  

Obchodníkům  dodávám e  
za výhodných podm ínek

M odely
<y/ ΤΊ B azar
Prodej a výkup modelářského zboží,

komisní prodej

Otev. doba:
Po—Čt 16.00— 19.00 JH-Model
Pát. 15.30—20.00 Azalková 37
Po předchozí dohodě 102 00 Praha 10
možno i jindy. tel.02/75 58 25

RC SERVIS
Z. Hnízdil, Letecká 666/22,

161 00 Praha 6-Ruzyně, tel.: 36 62 74.

Opravy a přelaďování RC souprav

Též opravy dálkově řízených hraček

6. zastávka od metra Dejvická, 
směr letiště Ruzyně BUS 119

VAFA model
Václav Faltus, Sokolská 336,

Dub nad Moravou, 783 75
nabízí:

polotovary polystyrénových křídel a výško- 
vek pro motorové modely a větroně i o vel
kých rozpětích potažené dýhou. To vše za 
nízké ceny. Pro obchodníky sleva až 10 %.

Nabídkový list a informace 
proti 6 Kč ve známkách.

plastikových modelů

í?cvcll MONOGRAM

[TnffTDfBOr)

Pražská 33 
273 51 Unhošť 

teL/fax: (0312) 98 223

Nepřehlédněte mimořádnou nabídku 
novinek firem REVELL a MONOGRAM

REVELL: B-2 Stealth Bomber 1:144
Heinkel He 162 A2 1:72
Heinkel He 111 A4 1:72
Airbus A-330 1:144
F-5E Tiger II 1:32
Boeing 747-400 1:144
Junkers Ju 86 Z2 1:72
F-16A„Tigermeef 1:72
Mi-24 F 
Boeing E—3A 
Bell UH-1H Gun

MONOGRAM: Kingfisher 1:48
P-47 D Thunderbolt 1:48
FW190 A 1:48
F-84 F Thunderstreak 1:48

Jednotlivci a kluby mohou využít 
zásilkové služby HORYP, Fantova 
1757, 155 00 Praha 5, která nabízí 
proti 5 Kč známce úplný nabídkový 
list s cenami.

Velkoobchodní sklad

MSTĚTICE

tel.: 0202/918 62—3 1.16
večer: 02/77 7510 Mstětice 32

02/78 81 00 6 2 5 0 91 Zeleneč

/ / /  w

nákup a prodej potřeb pro modeláře

— Distribuce zboží KYOSHO pro Českou republiku 
a Slovensko

— Serva Hitec, RC příslušenství
— Stavebnice firem SVOR, MODELTECHNIK, IGRA, KO- 

VOZÁVODY PROSTĚJOV
— Rychlostavebnice modelu s gumovým pohonem 

BAT1
— Paliva pro motory se žhavicí svíčkou, palivo pro deto

nační motory
— Nádrže, hadičky, vrtulové kužele, plastiková žebra, 

motorová lože, svíčky, páky kormidel a další drobné 
příslušenství

— Lepidla L-510, UNILEX, AGAMA, 5min. epoxidy, vteři
nová lepidla Röga, aktivátor, modelářské laky, pota
hové materiály, lanovody

— Akumulátory ROBBE, SANYO, PANASONIC, SAFT, 
MIH

— RC soupravy ROBBE-FUTABA
— RC soupravy ČETO y novém provedení
— Stavebnice firmy FLÍDR — Plzeň
— LUKY 1, hotový model kategorie A3
— Modely firmy FLYING STYRO KIT

— Modelářské špendlíky, svěrky, sklotextil, Mikalenta, 
hoblíky na balsu

— Potahové fólie ORACOVER a OMECOVER
— Široký sortiment podvozků

Zastoupení ve Slovenské, republice provádí 
firma FLY-FAN, ing. F. Šustek,
Brnianska 1,
911 01 Trenčín, 
tel. 0831/291 86

Zboží zasíláme i na dobírku, 
informujte se 
o aktuální nabídce
Obchodníkům dodáváme za výhodných podmínek 
Zboží zasíláme poštou,
Tenexpresem
nebo při větších odběrech po dohodě dovezeme

Sklad se nachází na výpadovce směr Hradec Králové, 
5 km za obcí Horní Počernice odbočka doleva, budova

Agrochemického podniku.
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'ý * /hvp m odell (φ^Ρη odběru balsy nad500.- Kč
'  spol. s r.o. ^

Myslíkova 30 , Praha2 ,1 2 0 0 0  poskytujeme slevu 2% o/
Tel. 02/ 296606 Fax 02/5376711 Ptaťtpooze, do 15.2. 1994.

Základní modelářský materiál , RC soupravy , stavebnice a doplňky. 
Bohatý výběr ze sortimentu našich i zahraničních výrobců a producentů. 
Navštivte naši prodejnu v Myslíkově ulici 30 , případně Vám zašleme 
katalog naší zásilkové služby po poukázání 40.- Kč na naši adresu.

MLADÝ TECHNIK
MODELÁŘSKÉ POTŘEBY 

PRODEJNA A BAZAR
Balsa ■  smrkové nosníky ■ lepidla 
■  stavebnice RC modelů ■ modelář
ská bižuterie ■  vše pro elektrolet kat. 
SPEED 400 a ENDURO ■ regulátory 
a spínače Astro-elektronik ■  plastiko
vé modely ■  štětce ■  barvy

Bereme modelářské zboží do komisní
ho prodeje. Zboží zasíláme i na do
bírku! Katalog na požádání zašleme 
obratem zdarma!

Naše adresa: PRODEJNÍ DOBA
MLADÝ TECHNIK , Po 14.00— 17.00 h 
Heřmanova 51 Út— Pá 9.00— 12.00,
170 00 Praha 7 14.00— 17.30 h

MIKRO
soukromý výrobce 
se čtyřicetiletou tradicí 
po rozšíření výroby

Dodává:
•  Modelářské motory tuzemské výroby osazené příslu

šenstvím Mikro
•  Úsporné RC karburátory Mikro Universal ve třech 

typech pro veškeré tuzemské i dovezené motory
•  Stranové tlumiče hluku

Provádí:
•  Poradenské služby
•  Posudky a rekonstrukce motorů
•  Zásilkovou službu na dobírku nebo podle dohody
•  Přímý prodej: Út-ČT od 14 do 19 hod. nebo podle 

dohody

Objednávky zasílejte na adresu: Mikro, Průběžná 21, 
100 00 Praha 10 nebo na tel. 781 06 36 
Na požádání zašleme 
ceník za přiloženou známku 3 Kč

avanti
MODELÁŘSKÁ PRODEJNA 

SPOJENÁ S BAZAREM
■ hotové modely a stavebnice letadel, lodí, aut, 
raket a železnic ■ RC soupravy, serva, baterie, spa
lovací i elektro motory a veškeré příslušenství
■ plány, časopisy s modelářskou tematikou ■ sta
vební materiály, lepidla, laky, barvy, potahové papí
ry a fólie ■ sortiment Graupner, Robbe, Roco, Pilz 
a dalších i na objednávku zašleme

Avanti, nám. Svobody 20 (ryneček), JIČÍN 
Provozní doba:
po—pá 9—12 13.30—17.30

so 8—11.30
po telefonické dohodě i mimo tuto dobu.
Těšíme se na Vás R. Krásenský 

Přátelství 520 
506 05 Jičín 

tel. 0433/219 15

P R 0D E JN A *P R A H A 1, KAROLÍNY SVĚTLÉ 3

PECKA-MODELÁŘ
PRVNÍ SOUKROMÁ MODELÁŘSKÁ PRODEJNA V PRAZE

Stavebnice modelů bojové techniky 
TONDA HOBBY KITS 

včetně posledních novinek!

Kompletní nabídka plastikových modelů 
firmy SUPERMODEL

Mimořádná nabídka kvalitních barev 
ITALERI-TESTORS po 15 Kč!!!

Obchodní zastoupení firem 
Matchbox — plastikové stavebnice 

a Oracover — nažehlovací fólie 
pro Českou republiku

Nabízíme velký výběr RC souprav Graupner a Multi
plex všech typů včetně microcomputerových sta
vebnice RC modelů firem Hacker, MONTY, Model- 
technik, SVOR a dalších *  stavební plány #  motory 
MW S včetně náhradních dílů *  elektromotory Palička 
a Graupner motory na C 02 *  akumulátory a baterie 

balzu ·& lišty ¥  balzovou překližku ·£ lepidla UHU, 
Herkules, Chemoprén, L-510 ¥  vteřinová lepidla Loc- 
tite a plnidlo *  laky *  paliva #· modelářskou gumu 
-$· modelářskou bižuterii Kavan a MP Jet.

HUMROL — odstíny RAL po 11 Kč!!! 

Funkční makety zbraní od firmy MARUI

MODEL
hobby 93

Pro stavitele plastikových modelů velký sortiment firem 
Matchbox, Revell, Monogram, Supermodel, Airfix, Hel
ler a dalších *  barvy Humbrol a Agama *  ředidla 
Φ štětce ¥  lepidla *  tmely obtisky *■  kovové díly 
-$■ literatura

PECKA ROZDÁVÁ RADOST DOSPĚLÝM I DĚTEM
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Snímky: P. Fend, Jamara; ing. K. Matyáš; F. Mueller; 
J. Navrátil

„Stojánka" Spitfirů Mk IX na loňském mistrovství Německa 
pro RC makety podle pravidel DMFV. Vpředu model M. 
Beckerta, poháněný elektromotorem, vzadu celolaminátový 
Spitfire A. Gietze. Oba modely byly blíže popsány ve sloup
ku Maketám start povolen v Modeláři 11/1993

Model amerického modeláře F. Muellera Pterodactyl MK 
V o rozpětí 255 mm je poháněn motorem na C02 Gašparín 
G-6 o zdvihovém objemu 6 mm3

J. M. Fraisse zvítězil na loňském mistrovství Francie 
F5B v kategorii desetičlánků s modelem poháněným českým 
motorem Mega

Elegantní RC člun Express Bridge se objevuje v nabídce 
německé firmy Jamara. Model má délku 600 mm a hmot
nost 1150 g; poháněn je motorem Mabuchi 540 SKH

Příkladnou týmovou spolupráci předvádějí na soutěžích 
RC akrobatů F3A manželé Kronlachnerovi z Německa. 
Stejně tomu bylo i na loňské soutěži v Krnově



Předlohou tohoto letadélka byl sice kluzák, dvouplošník Lilienthal č. 13 z 
roku 1895, jeho tvůrce jej však vybavil motorem Brown A-23 na C 0 2. Model 
nezapře, že autor, Američan Otto Kuhni, je výtvarník. Rozpětí půvabné polo- 
makety je 355 mm, hmotnost 18,8 g

Snímky: J. Lutner, F. Mueller, A. Rosenberg, P. Sokol

4 A k ro b a tic k ý  m odel 
kategorie F3A Super Fly 
Petra Sokola z Kladna je 
celý postaven z pěnové
ho polystyrénu a lep ic í 
pásky, konečná povrcho
vá úprava je nažehlovací 
fo lií. H m otnost m odelu  
o ro z p ě tí 1810  mm je  
3210 g, poháněn je moto
rem o zdvihovém objemu 
10 cm3 a řízen soupravou 
Futaba FP-T7 MAG

P a rn í s lu ž e b n í č lun  si 
p o d le  p lá n k u  M o d e lá ř  
p o s ta v il Jan D ušek ze  
Stříbrné Skalice. Model v 
měřítku 1:10 je poháněn 
e le k tro m o to re m  a má 
funkční sirénu; ovládán  
je  č ty řp o v e lo v o u  RC  
soupravou φ

Zuzana Budjačová z Krupky již dlouhá léta 
dokazuje, že bere raketové modelářství skuteč
ně vážně. Pro kategorii bodovacích maket S7 
má pečlivě zpracovaný model americké nosné 
rakety Redstone Mercury

Podklady na letoun Fokker Dr. I uvnitř tohoto sešitu doplňujeme barevnou kamufláží, ztvárněnou J. Rumíškem. Barevné fotografie 
původních letounů vzhledem k období jejich působení pochopitelně neexistují

kr~ 7
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