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Piper Cub J-3 postavený podle plánku J. Brože z roku 1937. Model postavil 
žák K. Daněk, člen klubu LMK Frenštát pod Radhoštěm. Při hmotnosti 30 g 
létá model, poháněný gumovým svazkem, 25 až 30 s.

Tatra T 131, IPRO-351. Celobalzový model (gumový pohon), který dobře létá 
a klouže, byl postaven podle plánku B. Semráda. Model byl zmenšen: rozpě
tí 600 mm, délka 550 mm, hmotnost 70 g, vrtule Igra 0  240 mm.

Třemi snímky se vracíme ještě k mistrovství světa RC modelů kategorie F3A (Polsko, Deblin - 30. 8. až 5. 9. 1997). A) Japonec Yoichiro Akiba při pří
pravě před startem s elegantním modelem Beat-On. B) Vítězná trojice MS v Polsku. Zleva: „stříbrný“ Christophe Paysant Le Roux (Francie), mistr světa 
Giichi Naruke (Japonsko) a „ bronzový“ Wolfgang Matt (Lucembursko). C) Tým České republiky. Zleva: Libor Weissbrod, Milan Volejník (loňský mistr ČR) 
a Karel Weissbrod.
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TITULNÍ SNÍMEK
MATCHBOX - přeloženo doslova, 

krabička na zápalky, ale každý kdo 
se trochu zajímá o m odely vidí za tím
to názvem především označení pro  
firmu, která vstoupila na modelářský 
trh s m iniaturním i m odely autíček. 
V loňském  roce oslavila značka  
„ M atchbox“ padesát le t svého trvání. 
Jak to všechno vzniklo, a ja k  to 
pokračaje, vám přib líží seriál, který  
začíná v tom to čísle.

Foto: MIC + MICA (R. Kopaj)
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Co přinesl rok 1997 v organize» NAVIGA
V letošním roce se uskutečnila mistrov

ství světa, případně Evropy, ve všech kate
goriích, které Naviga má ve svých pravi
d lech pro lodně modelářský sport, při 
těchto mezinárodních setkáních se vždy 
řeší - na schůzích jednotlivých sekcí Navi
ga - potřeby a změny pro dané kategorie. 
Je tomu tak proto, že se na těchto  mist
rovských soutěžích sejdou ve valné části 
odborníci pro danou kategorii a lze tak 
ne jjednoduše ji řešit je jí problém y. Na 
schůzích jednotlivých komisí nebo sekcí, 
se vždy sejdou zástupci zúčastněných stá
tů a vedoucí jednotlivých výprav mají právo 
za své státy hlasovat o projednávaných 
otázkách. Většinou je  zastoupení států dva 
až tři lidé, ale hlasovací právo má jen 
vedoucí, který tak činí po případné poradě 
s dalšími členy. Podívejme se jaké závěry 
či informace přinesla tato zasedání v loň
ském roce, v závěru se ještě zmíním o 
generálním  zasedání Navigy, které se 
koná vždy jedenkrát za dva roky.
Odborná komise „M“ (motorové modely) 
měla své zasedání ve slovinském Velenje 
(9. 7.) v rámci MS této skupiny. Českou 
republiku zde zastupuje delegát KLoM ČR 
a současné trenér skupiny M, ing. Ivan 
Škába. Schůzi řídil v jejím začátku 
prezident org. Naviga Franz Hofbau- 
e r a nechal zvolit nového vedoucího 
sekce M. Do funkce byl zvolen 
(resp. potvrzen) pan Schm idt a ten 
se ujal dalšího řízení tohoto zasedá
ní. Byla schválena změna u F1-V, 
kde byl zvýšen objem motoru ze 6 ,5  
na 7 ,5  cm 3, vzhledem k 15metrové- 
mu odstupu tratě od plata umožnit 
zvýšený stupínek pro závodníky. U 
tříd FSR-E, H a M a FSR-E a H (po 
d iskuzi o po lom aketovosti) - byl 
požadavek na po lom aketovost 
vypuštěn z pravidel. Český návrh na 
znovuzavedení finá lové jízdy byl 
zamítnut, stejné jako návrh na pro- 
dloužemí jízdy o 1 minutu. Ve FSR- 
E Eco bylo schváleno snížení počtu 
startujících v jednotlivých rozjižď- 
kách z osmi šest.
Odborná komise „S“ (plachetnice) 
měla své zasedání při MS v Polsku 
(3. 8.), kde se zúčastnil také náš 
zástupné ing. Bohuslav Kohlíček.
Do funkce vedoucího sekce na dal
ší dva roky byl potvrzen mgr. Helmut 
Tůrk z Rakouska. Pan Tůrk informo
val zasedající, že v pololetí byla na 
členské státy zaslána změněná pra
vidla, která podstatně zjednodušují 
činnost RC plachetničkářů, protože 
jsou shodná s pravidly ISAF (skuteč
né velké plachetnice). Jednotlivé 
státy mohou získat překlady v mateř
ském jazyce právě od organizací

zabývajících se velkým i p lachetn icem i. 
Zajímavou informaci podal polský zástup
ce, když oznámil, že v letošním roce uspo
řádají v Poznani mistrovství Evropy pro 
m odely spadající pod sekci S.
Odborná sekce „FSR“ (skupinové závo
dy RC modelů lodi") měla zasedání v rámci 
ME v polském  Byalistoku (2. 8.). Zasedá
ní mělo jen informativní charakter (bez 
voleb). Za naši repub liku  se jednání 
zúčastnili Jiří Lejsek jako delegát ČR ve 
skupině FSR a trenér FSR ČR Miroslav 
Novotný. Hlavním bodem programu byla 
informace francouzského zástupce pořa
datele MS 1998, které bude v termínu 
30. 7. až 10. 8. v Courville ve Francii, což 
již samo o sobě napovídá, že to bude 
finančně náročná akce. Ubytování lze v 
podstatě zajistit pro všechny účastníky v 
kempech (hotely jsou pro nás cenově 
neúnosné). Novinkou při tom to mistrovství 
bude použito autom atického zařízení pro 
počítání najetých okruhů. Jde o holandský 
výrobek s transpodéry, obdoba zařízení, 
které se používá - i u nás - při závodech 
RC aut. Současně má být ale použito i 
zařízení s klasickým počítačovým regist
rem.

NAVIGA
Odborná sekce
„NS“ (Navigation 
S ca le  - makety) 
měla své zasedání 
při MS v Bakově 
nad Jizerou (21. - 
25. 8.). Zasedání 
bylo rozděleno do 
dvou večerů. Diskutovalo se o změnách 
pravidel, především o celkovém hodnoce
ní ve třídách F2 a F4B, ale i tvorbě pravi
del pro m odely poháněné parním strojem 
(DS). V tom to se zatím nedospělo ke změ
ně, zamítnut byl návrh na zkrácení jízd ze 
sedmi na šest minut. Odsouhlasena byla 
možnost startu modeláře v F2 a současně 
se stavebnicovým modelem v F4. Ve dru
hém večeru se - po zahájení vedoucím 
sekce dr. J. Litwinem z Polska - ujal řízení 
schůze viceprezident Naviga ing. V. Švor- 
čík (ČR) aby provedl volbu nového vedou
cího sekce. Z pěti kandidátů byl (volby 
jsou tajné) po dvou kolech zvolen náš ing. 
Zdeněk Tomášek. Ten oznámil, že připraví 
návrhy změn pravidel, rozešle je  na pří
slušné svazy, a po je jich vyjádření začát
kem roku zajistí vydání nových pravidel 
sekce NS, která vlastně dosud oficiálně 

neexistují.
Bezchybné přistání v doku při mistrovství světa v Bakově 
pozorně sleduje německý rozhodčí Kazmierczak.

Odborná komise „C“ (stolní mode
ly) měla své zasedání ve francouz
ském St. Gallen (11 .9 .). Zástupcem 
v této kategorii je  za ČR trenér C 
ing. J. Janoušek. Vedení schůze se 
ujal pan Bellanger, který vede komi
si C již 8 let, a rozdal písemnou 
zprávu o činnosti komise. Dlužno 
podotknout, že práce této komise 
se stávala poněkud zkostnatělou a 
šla směrem k  rozdělování tříd na 
řadu podtříd apod. Volbu nového 
vedoucího řídil mgr. H. Tůrk - gene
rální sekretář Naviga, který po prv
ním kole voleb neuváženě oznámil, 
že staronovým vedoucím je potvrzen 
Bellanger. Ten však nedosáhl 
potřebných 50%  hlasů a tak (po 
dlouhé diskuzi) byla volba opaková
na, po odstoupení dvou kandidátů 
byl zvolen Roger Fragniere ze Švý
carska. Tuto sekci čeká nelehký 
úkol provést postupný přechod na 
stejné oceňování prvních tří vyhod
nocených modelů medailemi. Podle 
současné praxe byla m edailem i 
oceňována (podle získaných bodů) 
většina modelů. O sportovní hodno
tě takto udělovaných medailí lze s 
úspěchem  pochybovat, neboť např. 
předposlední ze šedesáti modelů 
dostane ještě medaili. Na posled
ním MS (St. Gallen) zůstalo pouze 
něco přes 9 % modelů bez medaile. 
Prezidium Naviga mělo své pravi-
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„Žhavým želízkem “ našich barev v juniorech je pro letošní MS ve Francii Zdeněk Žároský, kte
rý s touto „patnáctkou" získal stříbrnou medaili na loňském ME v Polsku.

dělné zasedání 7. listopadu 1997 za 
účasti všech jeho členů.
Schváleno bylo:
- Uspořádání MS pro sekci M (motorové 
m odely se spalovacími m otory i s elekt
romotory) a sekci NS v Siónu (Švýcar
sko).
- Uspořádání světové výstavy m odelů C v 
Gdaňsku (Polsko).
- Změna v oceňování tříd F6, F7, tzn. prv
n í tři medaile, vítěz titu l mistra světa.
- Věk juniorů se určuje podle pravidel 
FSR takto. V roce pořádání m istrovství 
nesm í soutěžící (junior) „ oslavit“ do 31. 
12. daného roku 18. narozeniny.
- Prezidium vyjádřilo ve svém usnesení 
potřebu přejít v budoucnu u hodnocení 
m odelů sekce C na hodnocení takové, 
jaké je praktikováno u ostatních tříd.
- 0  uspořádání světové výstavy m odelů 
C v roce 2000  se zatím uchází Rumun- 
sko a Česká republika, jsou však signali
zováni i další zájemci.
- O ukrajinském návrhu, aby byla ruština 
zavedena jako čtvrtý jednací jazyk orga
nizace Naviga, bude hlasováno při gene
rálním zasedání.
- Ú častníci m istrovství FSR požadují 
pom ěrné zastoupení ve sboru rozhod
čích. V současnosti je  vedení pouze 
švédsko-holandské, přičem ž např. na 
„Evropě" bylo 75 % závodníků z tzv. 
východních zemí.
Generální zasedání organizace Navi
ga.

Generální zasedání se uskutečnilo 8. 
listopadu 1997 za účasti delegací 19 člen
ských států. Zasedání probíhalo jako 
obvykle v zasedací síni starobylé radnice v 
Korneuburgu, což je  satelitní m ěstečko 
hlavního města Rakouska Vídně. Jde o 
velmi důstojné prostředí, kde je  však pod
statně levněji než přímo ve Vídni.

Česká republika byla zastoupena Jiřím 
Lejskem - předseda KLoM ČR, ing. Zdeň
kem Hanzlíkem - m ístopředseda KLoM 
ČR a našimi členy prezidia, tj. ing. Vrati
slavem Švorčíkem - viceprezident Naviga 
a ing. Zdeňkem  Tomáškem - vedoucí sek
ce NS (překladatele mu dělá jeho syn mgr. 
Martin Tomášek).

Zasedání řídil generální sekretář Naviga 
mgr. H. Turk, který v úvodu jednání sezná
mil přítomné, že pro volební akty je  pří
tomno 19 členských zemí, které disponují 
celkem  jedenaosm desáti volebními hlasy 
(podle obsazených odborných sekcí - ČR 
5, což je  maximum).

Prezident Franz Hofbauer konstatoval 
ve své zprávě obtíže se zajištěním gen. 
zasedání, dále o pravidelném čtvrtletním 
vydávání bulletinu NAVIGA-INFO, který je  
oficiálním zpravodajem a jsou v něm zve
řejňovány veškeré náležitosti týkající se 
provozu org. Naviga -  změny pravidel, 
změny stanov, volební řád, usnesení atd. 
Konstatoval, že ve výši členských příspěv

ků nedojde ke zrněné, ale zvýšeny jsou od 
roku 1998 částky startovného (vklady). U 
juniorů ze 7 na 10 USD, u seniorů z 10 na 
15 USD. Dále seznámil shromáždění se 
změnami v prezidiu Naviga (viz výše zmí
něné volby). V závěru svého vystoupení 
předal vyznamenáni - „Zlatá jeh la  Naviga" -
J. C. Beliangerovi za osmileté vedení sek
ce C. Dále poděkoval a předal upomínko
vé d iplomy pánům Robinsonovi, Brodke- 
mu, Strobelovi a Brenkovi.

Zprávy o činnosti jednotlivých sekcí, 
které zde podali je jich vedoucí, zahrnova
ly prakticky poznatky, které již byly zmíně
ni v první části tohoto článku.

Byla odsouhlasena zpráva pokladníka a 
revizní komise a současně, vzhledem k 
tomu, že vedoucím revizní komise byl pan 
Brenke, k te rý je  ze ste jného státu 
(N ěm ecko) jako  pokladník, byl podán 
návrh ma změnu. Jako nový revizor byl pak 
schválen pan M iškovič ze S lovenské 
republiky. Byl odsouhlasen návrh, že část
ky o které se zvyšují vklady budou příslu
šet vždy dané sekci, která je  využije na 
nákup technických zařízení pro své soutě
že. Každé sekci bude - pokladníkem - 
zaveden samostatný podúčet. Z organiza
ce Naviga byly vyloučeny svazy Litvy, Mol
dávie a Turecka pro nezaplacení příspěv
ků za minulé dva roky. Naopak bylo za řád
ného člena přijato Španělsko. Žádosti Tar- 
tistánu o přijetí nemohlo být vyhověno, 
protože jde jen o územní část Ruské 
republiky. Na návrh Ukrajiny bylo hlasová
no o přijetí ruského jazyka jako čtvrtého 
jednacího jazyka Navigy. I přes podporu 
našich delegátů nebyl návrh přijat, pro při
jetí bylo pouze necelých 50  % hlasů. Návr
hy na změnu hodnocení v kategoriích C 
stáhl vedoucí sekce z programu s tím, že 
budou nejprve pro jednány v příslušné 
komisi, tzn. opět odklad řešení.

Prezidium požaduje, aby všichni poža- 
datelé MS předali propozice v písemné 
podobě ke schválení 14 dnů před zasedá
ním prezidia pro „připomínkování". Toto 
bylo schváleno. Francie kritizovala, že v 
Bakově při MS skupiny NS byly dokumen
tace lodí staženy na několik dnů pořadate
lem (obavy o neoprávněné kopírování plá
nů). Napříště je  toto opatření zakázáno, 
dokum entace bude předložena k hodno
cení.

Zasedání skončilo  večerním pohoště
ním při kterém F. Hofbauer poděkoval sta
rostovi Korneuburgu za podporu Navigy.

Z výše uvedeného je  zřejmé, že Naviga 
má řadu problém ů, které je  zapotřebí 
řešit, aby celková organizace Navigy vyho
vovala sku tečným  potřebám  lodních 
modelářů. Je dobré, že modeláři z ČR 
nestojí stranou, a že je jich zástupci jsou 
prostřednictvím  svých návrhů jednou z 
hybných pák této organizace.

J iř í L e jse k
- zpracováno podle dokumentů 

z jednotlivých zasedání 
Ilustrační foto: autor

Výhradní zástupce něm ecké firmy

fflG S
•  Laminovací pryskyřice
•  Plnidla
•  Skelné, kevlarové, uhlíkové tkaniny,

rovingy a 0S(a(n| materiál
a pom ůcky k laminování

Ceník zašleme proti obálce 
s vaší adresou a 10 Kč známkou 
PG Gerasis, O.Březiny 48, 790 01 Jeseník 
tel.,fax: 0645/ 411 855
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Na rok 1998 připravila firma M W S Brno 
motorářskou specialitu - motor TWIN 23 ,5  
cm3 - určenou pro modeláře, kteří si chtějí 
postavit obří model a potřebují jej osadit 
vhodným motorem, ale za dostupnou cenu. 
V případě spalovacího motoru Twin jde o 
nový plochý dvoudobý dvouválec s válci 
uloženými proti sobě, posunutými axiálně o 
šířku dvakrát lomeného klikového hřídele. 
Konstrukně vychází z motoru Twin 2 x 10 
cm 3, který byl představen časopisem 
„Modelář" v loňském roce. Původní motor 
byl konstrukčně přepracován a nakonec 
vznikla velmi podařená verze, kterou vám 
chceme představit. Motor má, stejně jako 
jeho předchůdce, zapalování dvěma žhavi
cími svíčkami (pro každý válec jedna). Pali
vem je směs metanolu a ricinového oleje. 
Pro začátek bylo použito obvyklého poměru 
tj. 20 % ricinového oleje a 80  % metanolu. 
Po krátkém záběhu a seřízení bylo množství 
oleje sníženo na 15 %. Při volbě obsahu 
oleje je nutno vyjít z jeho mazacích vlast
ností.

Ačkoliv se motor obejde bezpečně bez 
nitrovaného paliva, přece jenom jsem pro
vedl zkoušku podmíněnou mojí typickou 
zvědavostí co to udělá. Pochopitelné se 
zlepšil pracovní režim jako u kteréhokoliv 
jiného motoru, ale pokud nejsou na motor 
kladeny extrémní výkonové požadavky, pak 
pro klidný a kultivovaný chod ve všech otáč
kách postačí palivo bez nitrometanu. Nutno 
podotknout, že popisovaný chod motoru v 
malých i velkých otáčkách ovlivňuje osaze
ný a podle požadavku výrobce vyrobený 
karburátor Walbro. Ten je  pro své vlastnosti 
oblíben u všech producentů vyrábějících 
velkoobjemové motory.

Povšimněme si nyní vlastního konstrukč
ního provedení této novinky.

Motorová skříň je  dělena ve 
dvou, kso b é  kolmých rovinách, 
a její díly jsou vzájemně spojeny 
přesnými šrouby s válcovou hla
vou a vnitřním šestihranem - 
imbus. Obě poloviny klikové 
skříně jsou přesně odlity z pev
nostní lehké slitiny. Stejně tak 
víko, uzavírající zadní část kliko
vé skříně, a sloužící pro uložení 
dvou kusů zadních jednořadých 
valivých ložisek klikového hříde
le. Víko zároveň slouží pro upev
nění motoru na přední přepážku 
modelu přes zesílenou tvarovou 
přírubu víka. Tímto řešením 
odpadá použití vždy kompliko
vaného motorového lože. V 
obou, proti sobě položených, 
válcových nálitcích, které slouží 
pro montáž levého a pravého 
válce, jsou přesně odlity čtyři 
přefukové kanály, které nevyža

dují další úpravu obráběním. Toto uspořá
dání umožňuje volbu libovolné polohy válců, 
co do vyústění výfukových kanálů. Požado
vané polohování je nutno provést před uve
dením do provozu.

Válce motoru jsou zhotoveny jako přesné 
tlakové odlitky. Mají odlity chladicí žebra, tři 
přefukové a jeden výfukový kanál. Do přes
né obrobených hlavních válcových otvorů 
se osazují vložky válce. Po osazení vložek 
se válce připevňují k válcovým přírubám 
skříně, čtyřmi imbus šrouby.

Hlavy válce jsou opět přesné tlakové 
odlitky, opět jsou na nich odlity chladicí žeb
ra, k válcům se připevňují čtyřmi šrouby 
imbus. Všechny odlité díly motoru mají vněj
ší plochy upraveny jemným pískováním.

Klikový hřídel je pětidílný, skládaný. Tři 
díly - přední, střední a zadní - jsou vyrobeny 
z pevnostní oceli. Dva klikové čepy jsou 
tepelně zpracovány, kaleny a broušeny. 
Všechny díly jsou po osazení obou ojnic sli
sovány do montážního celku. Hřídel je  vali
vě uložen ve čtyřech jednořadých, velmi 
přesných, valivých ložiskách. Dvé jsou osa
zena na přední části odstupňované hřídele, 
zbývající dvě na jeho zadní části. Takto 
zkompletovaný klikový hřídel je  uložen do 
děleného pláště klikové skříně a zadního 
víka skříně.

Ojnice jsou vyrobeny z válcované, lego
vané lehké slitiny třískovým obrobením do 
potřebného (optimálního) tvaru. Spodní i 
horní oko je osazeno zalisovanými bronzo
vými pouzdry. Oka včetně pouzder jsou 
opatřena vrtanými mazacími otvory.

Pístní čepy jsou duté válcové, tepelné 
zpracované, kalené, broušené a jedno
stranné uzavřené. Jejich polohování v pístu 
je provedeno otevřenými drátěnými pojist

kami, osazenými v drážkách válcových otvo
rů.

Písty jsou vyrobeny z lehké, křemíkem 
legované slitiny, mají ploché dno. Oba písty 
jsou přesně zalapovány do vložek válců. 
Náročnost této operace je umocněna poža
davkem na stejnou to leranční přesnost 
tohoto úkonu u obou válců.

Vložky válců jsou vyrobeny způsobem 
ABC. Jsou opatřeny třemi přefukovými a 
jedním výfukovým kanálem. Vnitřní pracovní 
plocha je  opatřena galvanicky naneseným 
chromovým povlakem a následné obrobena 
na potřebnou geometrickou přesnost a 
jakost povrchu.

Vložky hlav válců jsou soustruženy z vál
cované lehké slitiny. Je v nich vytvořen neo- 
krouhlý spalovací prostor. Uprostřed je  
otvor se závitem W  1 / 4 “ , určený pro mon
táž žhavicích svíček. Na vložky válců jsou 
vložky hlav upevněny hlavami válců přes hli
níkové těsnění pomocí čtyř imbus šroubů.

Unášeč vrtule je  vyroben z lehké válcova
né slitiny soustružením. Na přední válcovou 
část klikové hřídele se upevňuje kuželovým 
- rozříznutým - pouzdrem z mosazi, resp. tla
kem vrtulové matice při montáži vrtule.

Karburátor typu Walbro je membránový s 
integrovaným palivovým čerpadlem. Je osa
zen do nálitku na klikové skříni. Protože 
palivová směs je  nasávána přímo do skříně, 
je mezi skříň a karburátor vložen dvojitý 
jazýčkový ventil, který uzavírá spodní pro
stor skříně při pracovní cestě pístů do dolní 
úvratě. Palivo je  do karburátoru dopravová
no membránovým ventilem.

Žhavicí svíčky jsou dvě, pro každý válec 
jedna. Výrobce vyzkoušel celou řadu sví
ček. Jako velice vhodné se jeví dovozové 
svíčky Novarossi N7 RC. Výhodou svíčky 

Novarossi je, že má žhavicí spirá
lu krytou ochranným můstkem.

Vrtule byly použity v doporuče
ných průměrech podle výrobce. 
Při zkoušce byl použit tuzemský 
výrobek firmy Forte. Vyzkoušeny 
byly veškeré doporučené rozmě
ry tj. 400x200-250 , 450x150- 
200, 450x150-200  a 500x120- 
150. Byla vyzkoušena též nová 
kompozitová vrtule, která se jeví 
jako m imořádně zdařilá a na 
motoru i pohledově znamenitá.

Průběh zkoušky byl stručně 
řečeno bezproblémový. Koncep
ce motoru s protilehlými válci pra
cujícími proti sobé má výhodu vel
mi klidného Chodu bez vibrací ve 
všech provozních režimech. Z 
tohoto důvodu nebylo při zkoušce 
použito pružné uložení. Ovšem 
pevné uchycení motoru je nutnos
tí. Konstrukce motoru umožňuje 
jeho použití v různém uspořádání
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M o to r  M V V S  2 3 , 5  cm 3-T W IN
159

Technická specifikace:
objem  válců 2 3 ,5  cm 3 (celkový)
vrtání 25  mm
zdvih 24 mm
výkon 2 ,3 5  k W (3 ,2  k)
max. otáčky 10 5 0 0  o t./m in
hm otnost 1 2 9 0  g

výfuků vzhledem k poloze karburátoru. Nejlépe se osvědčila poloha 
výfuku i karburátoru směrem dolů. Motor se dobře startuje a drží 
dobře režim otáček. Naměřené hodnoty se nelišily od údajů výrob
ce, byly dosaženy při teplotě 22° C. Na motoru jsem použil zcela 
nové subtilní tlumiče hluku (MW S), které odvádějí spaliny směrem 
dolů. V této sestavě bych doporučoval i osazení do modelu, proto
že celý komplet lze zakrýt kapotou a spaliny odcházejí dolů pod 
model a tím je zabráněno jeho znečišťování. Pro modeláře, kterým 
uvedený výkon není dost dobrý, je určen laděný výfuk pro každý 
válec zvlášť, který výrobce rovněž dodává.

Po montáži těchto výfuků a při použití nitrometanu (stačí 2 %) je 
oživení opravdu značné. Oba výfuky je nutno umístit vně modelu. 
Vyobrazený motor je  opatřen zmíněnými malými výfuky se spodním 
odvodem spalin, tyto výfuky nejsou součástí příslušenství. Zvuk tak
to utlumeného motoru je velmi příjemný a v modelu bude působit 
autentickým dojmem.

Použitý karburátor umožňujne nastavení malých otáček již od 
1750 o t. /  min, ale lze volit i jiné nastavení podle velikosti modelu a 
profilu jeho křídel.

Za důležitou považuji skutečnost, že v době probíhajícího testu, 
byla připravena k expedici první série motorů a na skladě bylo k dis
pozici potřebné množství náhradních dílů pro případ náhlé potřeby. 
Motor určený k provedenému hodnocení byl vybrán náhodně. Peč
livé zpracování a přísná výstupní kontrola svědčí o tom, že výrobce 
neponechává nic náhodě. Musím konstatovat, že modelářský trh 
letošního roku je  obohacen o nový výrobek, který provedením a 
snad i cenou potěší modeláře. Doporučená prodejní cena v mode
lářských prodejnách by neměla převýšit 9 888  Kč. Pro lepší před
stavu nezasvěcených uveďme, že tato cena je zhruba poloviční, při 
porovnání se srovnatelnými zahraničními výrobky. Samozřejmostí je 
záruka kvalitního servisu a dostupnost náhradních dílů. Nezbývá než 
novým majitelům této motorářské lahůdky popřát příjemný let.

Václav Stejskal
Foto a nákresy: autor

POSLEDNÍ NOVINKY NAŠÍ FIRMY

objed. i. název typ rozpětí hmotnost motor

JR 01 Escaper F3A 1970 mm 4,8 kg 20- 25 cm’

JR 63 Diabiotin superakrobat 1550 mm 2,5 kg 6,6-10 cm3

JR 65 Ferat el. akrobat 1500 mm 2,2 - 2,6 kg MEGA $7,14 -18 il.

JR 67 Vivat maketa 1880 mm 0,7 -0,8 kg Speed 400 /1,5 cmJ

JR 68 Rumfol 1/2 F3A 1000 mm 1,2 -1,4 kg 2,5 až 3,5 cm1, MEGA MINI, 7-8 cl.

JR 70 CAP 232 akrobat 1400 mm 2 -2,2 kg MEGA MIDI, 10-12 cl., 6,5 cm!

JR 74 Ultimate el. akrobat 900 mm 1,5 kg MEGA MIMI 7E, 8 -10 il.

JR MODELS
VÝROBA LETECKÝCH 
MODELŮ
Dipl. Ing. Jan Rumreich 
ŠEBROV 113, okr. Blansko 
679 22 LIPÚVKA 
tel./fax: 0506/43 16 11

MODELÁŘSKÁ
PRODEJNA

Hana Zapletalová 
VEVEŘÍ 109 

602 00 BRNO 
tel./fax: 05/ 4121 7654

I F
(M O D E L S /

Š ir o k ý  v ý b ě r  se rv  - 
NOVINKY:
TINY 27x13x22 mm, 14 g, 2,21 
TINY-PRO - 27x13x24 mm, 15 g, 3,2 Kp,

E o d  výrob ce
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M  V V S  2 3 , 5  cm ’-T W IN  - p ro s to ro v é  sc h é m a

Ροζ. seznam dílů katalogové číslo
1 m otorová skříň 0101
2 šrouby, mot. skříně 0102
3 přední ložisko 0202
4 zadní ložisko 0203
5 ložisko zad. víka 0204
6 zadní víko 0301
7 šrouby zad. víka 0302
8 válec 0401
9 šrouby válce 0402
10 hlava válce 0501
11 šrouby válce 0502
12 těsnění hlavy 0503
13 vložka hlavy 0504
14 výbrus válce 0650
15 pístní čep 0801
16 pojistky píst. čepu 0802
17 klikový hřídel s ojn icem i 1001
18 unášeč vrtule 1101
19 kužel 1102
20 matice vrtule 1103
21 podložka vrtule 1104
22 žhavicí svíčka 3204
23 tě leso jazýčkového ventilu 1301
24 jazýčk. ventil 1302
25 šrouby jaz. ventilu 1303
26 těsnění jaz. ventilu 1304
27 těsnění jaz. ventilu 1305
28 karburátor 3220
29 podložky 1306
30 šrouby a matice karburátoru 1307
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Jak ten čas leti. Není to  tak dlouho, co 
jsm e psali blahopřání k sedmdesátinám, 
a již  musíme vymýšlet nové. V plné 
m odelářské svěžesti se v lednu dožívá 
75  let pan Lumír Svoboda, dlouholetý 
č len m ělnického m odelářského klubu 
(na snímku jub ilant mezi m ladými adepty 
modelářství). Co k tomu napsat, snad jen 
jedno  - jako m odelář se narodil, modelá
řem je  a modelářem stále bude. Protože 
když pana Svobodu hledáte, najdete je j - 
kde jinde  - na letišti, jak zde prohání jako 
mladík nějaký model, ať už rádiového 
motoráka, větroně či gumáka.

Za dobu svého dosavadního života při
vedl do řad m odelářů desítky generací 
lidí. Co tedy popřát: Pořád stálé zdraví a 
hodně elánu do dalšího m odelářského i 
osobního života.

Za M odelklub Mělník 
Jan Zelenka

III. elektromeeting v latent! týchto pravidiel. O 14 hodině bola súťaž 
ukončená a výsledky sú celkom  zaujíma- 
vé. Zvítězil team z Levíc (Valachovič, Bir- 
čák, Littus), k to rý mal za 7 hodin 5 štar- 
tov, pred teamom zo Strážskeho (Lišhák, 
Materna) so 7 štartm i. Ostatně teamy 
malí horšie výsledky (13, 19 štartov), tře
ba však poznamenat', že neboli vybavené 
Enduro špeciálm i a išlo v podstatě len o 
vyskúšanie pravid ie l v praxi. Len na 
okraj: najdlhší let predviedol Ivan Vala
chovič z Levíc - 1 9 2  minút. Ž ivotaschop
nost' te jto  zamýšlanej kategorie ukáže 
čas, m ohla by však slúžiť aj ako kvalifi- 
kačná na Sunrise - Sunset, nielen ako 
národná.

Závěr meetingu bol v znamení odhod- 
lania urobit' m aximum  pre zaradenie  
národných kategorií F5B do kalendára 
súťaží ZM O S, a ak by to aj napriek všet- 
kej snahe nešlo, tak aspoň jedno  je  isté 
- do  videnia o  rok na IV. e lektrom eetingu 
v Lučenci.

Ján Krahulec
Foto: autor

RC m odelklub Lučenec usporiadal v 
dňoch 27. a 28 . 9. na letisku v Bolkovci- 
ach III. e lektrom eeting, na ktorom sa 
střetli takm er dve desiatky pilotov, s nie- 
čo  váčšim počtom  modelov, prevažne 
špeciá lov poháňaných m otorm i triedy 
„4 0 0 “ . Čoraz častejšie sa na m odelář
ských letiskách zjavujú rózne m odifikácie 
m odelu Rival, k torý skonštruoval a dodá
vá ako rýchlostavebnicu ARF ing. Pařo 
Lišhák CSc., je  možné kúpiť aj komplet
ně hotový model.

S lnečné jesenné počasie prialo a tak 
sa hned' po prezentácii a zahájení mee
tingu pánom Gabrielom  Kovátsom rozbě
hla súťaž v kategorii F5B /N -Form u la  Tat
ry. Lietalo sa na tri kolá, najkratšie kolo 
sa škrta lo. Zvítězil Svetozár Supek z Bra
tislavy výkonom 1203 bodov před Pav- 
lom Papcunom zo Svitu (1146 bodov), 
třetí skončil Milan Šedík z Nitry (1003  
bodov). Výkony bolí vcelku dobré aj 
napriek tomu, že sa v tom to roku v tejto 
kategorii nekonala žiadna oficiá lna súťaž.

Lietať, či nelietať Formulu Tatry ako 
majstrovský seriál súťaží a vóbec ako 
dělej v e lektrolete bolo ústřednou témou 
meetingu. Vefkou škodou aj z tohoto 
pohlědu bola nepřítomnost' trenéra F5B 
ing. Heinricha, ktorý sa na poslednú 
chvífu ospravedlnil pre pracovnú zane
prázdněnost'. Určité by bolo o čom  na 
túto tému diskutovat', ale aj připravit’ urči
té  kroky, ktoré by napomohli rozvojů ako 
silových tak aj soft-kategórií e lektroletu. 
Po sfubných začiatkoch je  tu obdobie  
stagnácie a tento stav třeba čím skór 
překonat’. Preto by aj zodpovědní funkci

onáři ZM O S malí zobrať na vedom ie ten 
fakt, že sú potřebné napr. soft-kategórie  
alebo iné, podlě národných pravidiel, čo  
dokazuje stále rastúci počet pilotov, při
padne záujemcov o elektrolet. Bazírovať 
výlučné na FAI kategóriách F5B  je z hra
diska reprezentácie na medzinárodnom 
poli určité dóležité, ale vóbec to nerieši 
problém  základné elektroletu, ktorá je  
dóležitá rovnako, ak nie viac. Ani pilotom 
auta F1 sa totiž nestává ch lapec obsol- 
vovaním autoškoly a o sociálnych a eko
nom ických podm ienkach modelárstva u

nás radšej nehovořm e. Tol'ko asi názory, 
ktoré odzneli.

Vráťme sa však k meetingu. Ing. Palo 
Lišhák CSc došiel s názorom, že kategó- 
ria Enduro je  přežitá a připravil návrh pra
vidiel „Sunrise + 7 “ , ktoré sa prodiskuto
vali (m odifikácia Sunrise - Sunset, lieta 
sa od 7 .00 h do 14 .00  h) a ráno 28. 9. 
o 7 .00  h bola odstartovaná súťaž podlě
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Modelářské motory a jejich problematika
( 11) Při průběžném sledování m odelář

ského dění lze snadno zjistit, že 
mezi atraktivní m odelářské kategorie se 
dostávají m odely RC vrtulníků. Zdánlivě 
jdou  m odely vrtulníků ovládat RC soupra
vou lehčeji než m odely klasických letadel, 
protože pro je jich  let není zapotřebí příliš 
rozlehlý prostor, ale ve skutečnosti tomu 
tak není, ovládání je pom ěrně obtížné, 
stejně jako u je jich  velkých vzorů. Rozho
dl jsem  se proto věnovat několik statí 
„Seriálu o m otorech '1 té to problem atice. 
Tím spíše, že byla zahájena domácí pro
dukce RC vrtulníků, které jsou dostupné 
za přijatelnou cenu (předpokládaná cena 
cca  1 5000  Kč). V návaznosti na tuto sku
tečnos t se dá očekávat další zvýšení 
zájmu o tyto zajímavé a atraktivní m odely 
(viz RC vrtulník Astra 150). Následující 
řádky jsou určeny pro ty  modeláře, kteří 
se chtějí těm ito m odely zabývat. Podotý
kám, že vše co  souvisí s m odely vrtulníků 
je  m ezinárodně označováno názvem 
„H e li“ . Proto u tohoto označení zůstanu 
také. Začnu, jak  je  mým zvykem, poháně
č i jednotkou, kterou bývá převážné spalo
vací motor. M otor je  ostatně srdcem  kaž
dého modelu, tedy i vrtulníku. V m ode
lech vrtulníků je  m otor extrémně namáhán 
těm éř trvalým Chodem na plný plyn. Ome
zeno je také chlazení motoru, jednak 
pom ěrné malou dopřednou rychlostí při 
různých m anipulačních le tech, jednak 
umístěním v hodné zakrytém prostoru. 
Převod hnací síly na („vrtuli") rotor je  pro
veden ozubeným i koly, nebo ozubeným 
řem enem. Z těch to  a dalších důvodů musí 
být m otor pro použití ve vrtulníku kon
strukčně upraven již z výroby. Dodatečné 
„he li" úpravy jsou techn icky a finančně 
náročné a obtížně proveditelné. Z těchto  
důvodů mají zahraniční výrobci m odelář
ských motorů již delší čas ve svém výrob
ním programu zahrnutu výrobu několika - 
více či méně úspěšných - motorů různých 
objemových tříd v provedení heli, tedy pro 
použití v m odelech vrtulníků. Přibližme si

PŘÍPRAVNA ΜΟΝΤΑΖ 
MOTORU

1 - MOTOROVÉ LOZE - pravá část

2 - MOTOROVÉ LOŽE - levá část

3  - UPEVŇOVACÍ ŠRO UB MOTORU -

imbus M 3x15 (pravý)

4 - DOPLŇKOVÝ CHLADICÍ PLÁŠŤ HLAVY

VÁLCE

5 - UPEVŇOVACÍ ŠROUB CHLADICÍHO

PLÁŠTĚ

6 - UPEVŇOVACÍ ŠROUB MOTORU -

imbus M 3x15 (levý)

7 - SETRVAČNÍK S OZUBENÝM KOLEM

NÁHONU

8 - SKŘÍŇ ODSTŘEDIVÉ SPOJKY

9 - UPÍNACÍ KUŽEL KOTOUČE SPOJKY

10 - KOTOUČ ODSTŘEDIVÉ SPOJKY

11 - VRTULE CHLADICÍHO VENTILÁTORU

12 - UPEVŇOVACÍ MATICE VRTULE

VENTILÁTORU, KOTOUČE SPOJKY, 

SKŘÍNĚ SPOJKY a SETRVAČNÍKU 

s OZUBENÝM KOLEM NÁHONU
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tyto úpravy. Dominantou ce lého motoru, 
patrnou na první pohled, je  extrémně 
mohutná, bohatě žebrovaná, hlava válce, 
která zajišťuje dostatečné chlazení moto
ru, které bývá podporováno chladicím  
účinkem  vrtule ventilátoru. Tepelně zpra
covaná, prodloužená, přesné broušená 
kliková hřídel slouží pro osazení potřebné
ho příslušenství, o němž bude zmínka

dále. Další úpravou, která se ve větším 
množství začala objevovat již v roce 1996, 
je  píst z lehké slitiny, osazený jedním píst
ním kroužkem , přičem ž vnitřní p locha 
vložky válce je  opatřena vrstvou tvrdého 
porézního chróm u, zajišťující odo lnost 
proti otěru. Vnější kuličkové ložisko kliko
vé hřídele je  jednostranně nebo obou
stranně uzavřené. Vícejehlový RC karbu

rátor patří u většiny motorů k základnímu 
příslušenství. Takto upravené m otory mají 
u svého katalogového označení název 
doplněn již zmíněnou „značkou" HELI. 
Protože však popisované úpravy nejsou 
ani v sériové výrobě nijak levnou záleži
tostí, používají výrobci motorů svých šp ič
kových výrobků určených pro m odely 
letadel, částečně upravených, doplně
ných heli příslušenstvím, obchodně ozna
čeným jako HELI-Set. Toto označení je 
převzatým odborným  výrazem pro soupra
vu dílů a spojového materiálu, ze kterého 
lze sestavit „Heli m otor" pro použití v urči
tém modelu vrtulníku.

Tato souprava - set - ovšem předpoklá
dá, že kupující m odelář je  precizním a 
zdatným mechanikem  majícím k dispozici 
potřebnou výbavu, která neobsahuje pou
ze kleště „s ico", či podobný, jem ný insta
latérský nástroj. Nároky na kvalitu a přes
nost montáže snad není nutno zdůrazňo
vat!

Pro názornost je  na připo jených nákre
sech znázorněno konstrukční uspořádání 
a heli výbava potřebná pro osazení do 
m odelu vrtulníku (obr. 1), a částečné 
vestavění motoru a náhonu od hřídele na 
převodové ústrojí vrtulníku při použití ozu
beného řemene (obr. 2).

Na snímku (obr. 3) je  Heli Set motoru 
OS SX pro vrtulník Sky Fox. Jde o upra
vený m otor OS Max o objem u válce 
10 cm 3. Za povšimnutí stojí, krom ě již 
popsaného základního příslušenství, také 
třílistá vrtule pro chlazení motoru, rezo
nanční výfuk provedený z nerezové oceli 
a výfukové přechodové koleno provedené 
rovněž z nerezu.

Další soupravou označenou M otor Set 
je  m otor OS RX (obr. 4). Liší se od před
chozí soupravy druhem  základní výbavy. 
Především k chlazení je  použito 7listé 
šroubové axiální vrtule z plastu, která se 
osazuje na prodlouženou klikovou hřídel. 
Rezonanční tlum ič výfuku je  proveden z 
lehké lakované slitiny, odolávající legová
ním zvýšené teplotě. Přechodové výfuko
vé koleno je  stejné jako u motoru označe
ného SX. Oba m otory mají chladicí hlavu 
vyrobenu z válcového materiálu obrobe-

POSTUP MONTÁŽE LADENEHO VÝFUKU 
u motoru osazeného 
do mechanické 
části vrtulníku

1 - TĚSNĚNI VÝFUKU

2 - VÝFUKOVÉ KOLENO

3 - UPEVŇOVACÍ ŠROUB VÝFUKU

4 - UPEVŇOVACÍ TŘMEN VÝFUKU

5 - UPEVŇOVACÍ OBJÍM KA VÝFUKU

6 - ROZPĚRNÁ VLOŽKA

7 - UPEVŇOVACÍ ŠROUB 

8 -TLU M IC Í VLOŽKA

9 - UPEVŇOVACÍ ŠROUB VÝFUKU
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nou třískovým obráběním. Důvod je  jed i
ný, zabránit tvarové deform aci při zahřátí 
motoru.

Třetím motorem zařazeným do skupiny 
M otor Set je  m otor Rossi o objem u válce 
10 cm 3, osazený zlatě eloxovanou hlavou 
válce. Zvětšená hlava válce je  přesným 
tlakovým odlitkem  s přesně opracovaným 
otvorem pro nasazeni na hlavu válce (obr.
5 ) . Další příslušenství je  obdobné jako u 
předchozích typů motorů. M otory se od 
sebe liší druhem  použitého karburátoru. 
Zatím co  první dva typy byly osazeny 
dvoujehlovým karburátorem  s jehlam i na 
stejné straně motoru, třetí typ  je  osazen 
karburátorem jednojehlovým . Laděný tlu
m ič výfuku je  vyroben z lehké, tepelné 
odolné slitiny a je  opatřen černým  stabili
začním nátěrem.

Ve shora uvedených případech jsem  
se zabýval pom ěrně jednoduchým  způso
bem chlazení hlavy motoru a to  vrtulí ven
tilátoru osazené na hřídeli motoru bez 
vnějšího usměrňovacího pláště. Důvo
dem je  je jich  použiti v jednoduchých 
typech vrtulníků. Na dalším snímku (obr.
6) je  patrný plášť usměrňující vzduch od 
oběžného kola na horní část skříně a hla
vy motoru, čímž je  zajištěno dokonalé 
chlazení.

Pro m otory použitelné ve vrtulníku platí 
jedna důležitá zásada. M otory jsou kon
strukčně upraveny a vybaveny pro použití 
v určitém  typu vrtulníku, ve kterém  je 
přesně vymezeno místo pro uložení moto
ru. Důvodů je  několik, ale hlavní spočívá 
v přesném  umístění převodů na pohon 
rotorů, kde musí být dodržena vzájemná 
poloha a ko lm ost ve třech rovinách. Ten
to důvod je ten nejdůležitéjší. Nelze tedy 
použít jakýkoliv vrtulníkový m otor v jakém 
koliv typu m odelu. D odatečné úpravy 
jsou tém ěř neprovedite lné a zpravidla 
způsobí vždy vady v letu nebo ovládání.

Společnou podmínkou všech vrtulníko
vých motorů je  je jich  chod většinou na 
plný výkon. O tom  svědčí pom ěrně velký 
prům ěr otvoru pro přívod vzduchu do kar
burátoru. Zpravidla bývá u většiny motorů 
použito prům ěru kolem 9 ,5  mm. To má za 
následek, že je  obtížnější regulace otá
če k  a zejm éna pak je jich  přechody. Proto 
RC karburátory pro řízení o táček motoru 
vrtulníku jsou složitější než karburátory 
motorů pro jiné  modely.

Uvedené poznatky lze shrnout tak, že 
volba typu, provedení a značky motoru 
úzce souvisí s typem  a vlastnostm i m ode
lu vrtulníku do kterého chcem e m otor 
použít. Je nutno mít na zřeteli, že jde  o 
kategorii po všech stránkách značně 
náročnou.

Václav Stejskal
Nákresy a foto: archiv redakce 

(pokračování)

PRAŽSKÁ LIGA 1998
P o m n í od pořadatele pražské ligy no jubilejní roinik (jak to bylo vloni a lelkové výsledky)

LMK Praha 4 chtěla již před deseti roky při
nést oživení ochabující účasti na modelář
ských soutěžích a rozhodla se pro radikální 
řešení. Cestování začalo být drahé, ceny ben
zinu příliš vysoké a pomocníci pořadatelů byli 
těžko k dosažení. Poplatky za dopravu a práci 
časoměřičů bychom byli nuceni přenést na 
závodníky. Že by to byly dost nerentabilní 
náklady na soutěž, když na letišti budeme mít 
dost zkušených a nepodplatitelných časomě
řičů z řad soutěžících? Rozhodli jsme tehdy ve 
prospěch modelářů. Vklady nezvýšíme, 
dohodneme se na novém pojetí s účastníky, 
Svazarm necháme trochu stranou. No a byl to 
skutečný rozruch a snad se nás nezastali ani 
ti, kteří o podobném způsobu soutěžení psali - 
ale prý jen na západě. Tehdy ještě socialistic
ký modelář prý potřeboval zajištěnou čistotu a 
spravedlivost měření vyškolenými časoměřiči. 
Skutečnost na soutěžích byla ovšem daleko 
od ideálu. Bylo mnoho manželek a známých, 
najmutých vojáků, ovšem i dobrých časoměři
čů. Na konci soutěže bývaly protesty. My jsme 
odbourali písemné přihlašování - uzávěrku 
jsme posunuli na 1 /2  hodiny před zahájením, 
současně se zapsáním do listiny startujících 
se zaplatil vklad. Byl to určitý druh samoobslu
hy v modelářském pojetí. Zkušenosti s takto 
organizovanou soutěži? Jen ty nejlepší. Nikdy 
nechyběly peníze v kase, nedočkali jsme se 
protestů. Tímto způsobem pořádaná soutěž 
byla přijata velice dobře, tedy aktivistickou 
modelářskou veřejnosti. Horší to už bylo s 
„vrchnosti". „Prý by bylo lepší soutěž nepořá
dat než pořádat taková svinstva". To jsme sly
šeli doslova. Vidíte, tito kritici zmizeli, ale Praž
ská liga žije a díky stálým inovacím je snad i 
oblíbená. My jako pořadatelé máme pocit, že 
je kladně hodnoceno odbourání byrokracie na 
soutěži, že kdo přijde a má chuť soutěžit a má 
sebou model, bude v každém případě přijat.

Chtěl jsem před jubilejním ročníkem připo
menout trochu historie. Pro nás, pořadatele, 
bylo dost revoluční takovéto pořádání soutěží. 
My jsme totiž také vklady vybrané v pětidílném 
seriálu beze zbytku rozdělili mezi vítěze a k 
tomu jsme přidali ještě celou řadu sponzor
ských cen ve formě stavebnic a materiálu. Zís
kali jsme také putovní ceny - broušené sklo a 
kovové poháry také od našich sponzorů. 
Nakonec, když už docházely nápady s napl
něním atraktivity při zakončení seriálu přišel 
skromný nápad (byl to „četník" tehdy ještě ze 
Suchdola) a při jarní soutěži na nástupu pro
hlásil, že „letos na zakončení bude zabijačka". 
A byla, však jsme o těch prvních potížích už 
také napsali, a je dodnes. Ta loňská byla díky 
Aeroklubu Roudnice v prostorách jejich letišt
ního klubu - prostředí skutečně působivé pro 
letecky zaměřeného člověka - a nebudu si 
moc vymýšlet, že byla zdařilá a líbivá. Jediné, 
čeho se nám stále nedostávalo byl chleba. 
Touto cestou také děkuji radě aeroklubu a 
náčelníkovi.

Loňská liga neměla podporu od sv. Petra a 
tak s počasím nebyla žádná spokojenost. 
Nám to ovšem přineslo zkušenost, že v nepříz
nivém počasí vždy odlétají jednoduché mode
ly s kratší dobou soutěžního letu. Tyto modely

také může stavět a závodit s nimi modelářský 
dorost. Protože zatím modelářský letecký 
odbor nepočítá s celostátní soutěží pro tyto 
kategorie (snad skutečné není dost peněz na 
podobnou soutěž) jde o házedla, kluzáky A3 a 
gumáčky P30 pro žáky až seniory, požádali 
jsme o schválení našeho návrhu uspořádat 
tuto soutěž bez dotací, ale způsobem jakým 
organizujeme ligu. Povolení máme a tak letoš
ní rok bude nová soutěž v rámci ligy.

Zvolili jsme název „Pohár SMČR“. Je to 
jednodenní soutěž, která bude v kalendáři, 
přístupná bude všem modelářům, členům sva
zu a členům organizací s nimiž má svaz doho
du.

Naši loňskou ligu jsme tedy zakončili v 
Roudnici. Mezi modeláře jsme rozdělili asi 80 
jedlých cen a nejméně tolik diplomů pro 
všechny kategorie. Samozřejmé při posledním 
vyhlášení bereme ohled na věk soutěžícícho a 
vedle seniorů stojí na stupních i žáci a junioři. 
Pro všechny přítomné bylo připraveno i znač
né kalorické občerstvení. Kdo o tom ještě 
neslyšel, věřte, že to byl pravý český čuník 
upravený podle vyhlášených zabijaček české
ho venkova. Nálada byla dobrá až do poslední 
špejle a chcete-li vědět více promluvte si s 
našimi hosty.
Konečné výsledky 1997
Seniořii 1 2 3
A3 J. Pondělíček L. Paťha V. Fuxa
FIH M. Chudoba M. Klíma J. Smítka
F1A F. Třepeš J. Spálený M. Klíma
FIA-N V. Špička F. Šnejdar J. Skokan
F1G P. Formánek E. Belo V. Holeček
F1B P. Matura P. Dvořák Z. Rychnovský
F1BH V. Popelář
A hisi. V. Pergler P. Keliš F. Tichý
F1J Č. Pátek
COŽ S. Paul J. Charvát
H L. Pafha J. Blaschková Z. Hykš
P30 V. Holeček E. Belo 1. Veselka
Junioři
A3 P. Pondělíček P. Kliment L. Bednář
FIH 0. Krucký J. Šimek L. Bednář
F1A 0. Krucký J. Šimek
B hisl. J. Kohout
H M. Hykš J. Kohout P. Pondělíček
Žáci
A3 P. Sajdl M. Prosman P. Kočí
FIH J. Chudoba J. Cinert K. Pekárek
F1A M. Jarkovský Z. Forejtek
F1G T. Beneš
F1B J. Kubeš
H L. Makovička T. Beneš M. Znamenáček
P30 P. Matura T. Beneš A. Hamáček

V letošním roce budeme pořádat již 10. 
jubilejní ročník. Kdo v tomto roce získá putov
ní poháry určené pro kateg. F1H a F1A stane 
se natrvalo držitelem těchto krásných brouše
ných váz. Nakonec hluším poděkovat všem, 
kteří přispěli sponzorskými dary, které nebyly 
nijak malé a byli rozličné. Koho jmenovat na 
prvním místě, snad by to nebylo spravedlivé. 
Mohu ale určitě poděkovat členům klubu LMK 
Praha 4, kteří se ujali sponzorství největší 
měrou.

Za LMK Praha 4 
Milan Vydra
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TAYLOR CUB
model na gumový pohon

Konstrukce: Jiří Plaček

Model Taylor Cub je určen všem těm, kte
ří si v krátkém čase rádi postaví něco malé
ho na gumu, něco co připomíná skutečné 
letadlo. Modely tohoto ražení se také dají 
používat jako vyplnění času mezi létáním s 
RC modely (např. když dobíjíme pohonné 
baterie). Jednoduchá stavba a nezáludné 
letové vlastnosti model zpřístupňují i úplným 
začátečníkům.
K stavbě (neoznačené míry jsou v milimet
rech):

Trup. Na prkénko středně tvrdé balzy tl. 3 
si pomocí zhotovené šablony či úhlového 
papíru přeneseme tvar trupu T 1. Zabrousí
me na přesný tvar a oboustranné vyhladíme 
jemným brusným papírem. Hlavici T2 vyrobí
me z balzy tl. 10 a přilepíme z levé strany na 
předek trupu. Lupenkovou pilkou zhotovíme 
zářezy pro podvozek a výškovku. Podvozek 
zatlačíme do takto zhotoveného zářezu a 
zalejeme epoxidem. Zadní závěs gumového 
svazku T4 zatlačíme z levé strany do konce 
trupu a zalejeme epoxidem. Shora jej ještě 
pojistíme obdélníčkem T3 z překližky tl. 1. 
Nakonec do zadní části trupu zatlačíme a 
zalepíme ostruhu P2.

Křídlo K1 zhotovíme ze středně tvrdé bal
zy tl. 1. Po jeho vyříznutí čepelkou či ostrým 
nožem křídlo jemným brusným papírem 
vyhladíme a zaoblíme náběžnou a odtoko
vou hranu. Z balzy tl. 4 vyřízneme dvě žebra 
K2. Stejný počet žeber K3 je z balzy tl. 3. 
Pomocí dvou šablon z překližky žebra spo

lečně opracujeme na přesný tvar. Křídlo 
uprostřed rozřízneme, prohneme v prstech 
a zespodu do míst podle stavebního výkresu 
přilepíme žebra K2 a K3. Kořenová žebra 
K2 zbrousíme do úkosu a obě poloviny kříd
la slepíme do vzepětí podle výkresu. Pro 
zvýšení pevnosti střed křídla přelepíme 
proužkem potahového papíru.

Ocasní plochy. Výškovku V1 a směrovku 
S1 zhotovíme z balzy tl. 1. Vybrousíme 
dohladka jemným brusným papírem a po 
obvodě zaoblíme.

Podvozek. Nejjednodušší je použít pod
vozek ze zbylého modelu např. Komár 2 
nebo podobného modelu. Takovýto podvo
zek jen upravíme podle plánku. Jinak ke

zhotovení podvozku P1 použijeme ocelový 
drát průměru 0 ,6  až 0,8. Kola použijeme 
nejlépe plastiková o průměru přibližně 20. V 
nouzi je  můžeme také vyrobit z balzy a jejich 
středy vypouzdřit papírovými trubičkami. 
Ostruhu P2 ohneme z ocelového drátu prů
měru 0,6.

Pohonná skupina. Vrtuli použijeme prů
měru 150. Vhodná je opět zbylá z Komára 2 
či obdobného modelu, použít můžeme také 
kompletu Igra 150. Do hlavice T2 vyvrtáme

podle plánku otvor pro pouzdro hřídele vrtu
le. Dbáme na dodržení sklonu hřídele - 3°. 
Zezadu prostrčíme pouzdrem hřídel vrtule, 
zepředu na něj navlékneme třecí podložku 
či korálek a nasuneme vrtuli. Konec hřídele 
ohneme v plochých kleštích do pravého 
úhlu a přebytečný drát odštípneme. Zadní 
závěs gumového svazku T4 ohneme podle 
plánku z ocelového drátu průměru 0 ,6  až 
0,8. K pohonu modelu použijeme dvou vlá
ken gumy (nejlépe TAN 2) o průřezu 3x1. 
Pokud jsme postavili model těžší, použijeme 
k pohonu tří vláken průřezu 3x1. Budeme-li 
gumový svazek natáčet ruční vrtačkou, je 
vhodné zvětšit jeho délku o jednu třetinu než 
je vzdálenost závěsů. Před létáním nezapo

meneme svazek namazat ricínovým olejem.
Povrchová úprava. Celý model lakujeme 

dvakrát vrchním lesklým nitrolakem nebo 
zaponem. Po každé vrstvě laku díly přebrou- 
síme jemným brusným papírem. Z hmot
nostních důvodů je  vhodné model ponechat 
v barvě dřeva. K barevné úpravě použijeme 
hlavně obarveného potahového papíru. 
Kabinu naznačíme stříbrnou barvou na plas
tikové modely. Některé skutečné letouny 
Taylor Cub létaly ve žlutém provedení s mod
rými doplňky (viz foto modelu).

Sestavení. Křídlo přilepíme shora na 
trup. Dbáme na dodržení úhlu seřízení + 
2 ,5°. Na konec trupu přilepíme nejdříve 
VOP a potom SOP. Při lepení dbáme na 
souměrnost celého modelu!

Létání. Po zavěšení gumového svazku zji
stíme polohu těžiště a pokud neodpovídá 
údaji na stavebním výkresu model dovážíme 
olovem T5, které zalepíme do hlavice trupu. 
Nejprve model zakloužeme. Případné nedo
statky v klouzavém letu odstraníme přihýbá
ním VOP. Směr letu upravíme přihýbáním 
SOP. Prototyp je seřízen do pravé zatáčky. 
Můžeme jej samozřejmě seřídit i do zatáčky 
levé. V případě nutnosti nařízneme na kon
cích polovin křídla malé plošky a ty  pak pou
žijeme ke korekci letu. Model Taylor Cub 
odstartuje spolehlivé ze země a vyniká 
pomalým stabilním letem. Jeho letová hmot
nost a kvalita použité gumy mají rozhodující 
vliv na jeho letové vlastnosti a výkony.

Foto a nákres: autor
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Letouny konstruktérské dvojice Beneš - Hajn 
vynikaly ve většině případů jednoduchostí a 
dobrými letovými vlastnostmi. Jednoduchá a 
dobře promyšlená konstrukce usnadňovala 
stavbu ve velkých sériích i provoz a údržbu u 
leteckých útvarů. Tyto nesporné výhody měl i 
letoun Avia BH-21. Jeho vývoj sahá až k typu 
BH-6. Kariéra BH šestky byla však velmi krátká. 
Při jednom z prvních zkušebních letů vznikl na 
její palubě požár. Pilot Škubal sice vyvinul 
nadlidské úsilí, ale letoun se mu nepodařilo 
zachránit. Naopak sám havárii zaplatil těžkými 
popáleninami. Další ve vývojové řadě byla Avia 
BH-8. Ta měla, podobně jako BH-6, celodřevě- 
nou konstrukci. Letové vlastnosti BH-8 hodnotil 
tovární pilot Fritsch, ale i vojenští piloti jako vel
mi dobré. BH-8 se však také do výzbroje naše
ho letectva nedostala. Dostal se tam až typ BH- 
17, který vznikl úpravou typu BH-8. MNO jej 
objednalo v počtu 24 kusů. Všechny výše jme
nované typy poháněl motor Hispano-Suiza HS- 
8Fb o výkonu 220 kW (300 k). Stíhačky BH-17 
měly poměrně slušné letové výkony, avšak pilo
ti si stěžovali na špatný výhled kupředu, zavině
ný pylonem horního křídla. Častým důvodem 
poruch byla i palivová instalace. Avia BH-21, 
která z typu BH-17 vznikla, měla horní křídlo 
uchyceno pomocí kozlíku ze svařených ocelo
vých trubek. „N“ vzpěry z profilových trubek 
nahradily mohutné mezikřídelní vzpěry. Ziskem 
byla větší tuhost a naopak menší hmotnost 
systému. Křídla typu BH-21 měla zvětšena kři
délka, nevystupující již z obrysu. Konstruktéři 
také změnili profil křídla. K jednoduchosti výroby 
přispěla i plochá spodní část trupu namísto kle
nuté. Chladič motoru voštinového typu byl zata- 
hovací, což umožňovalo plynulou regulaci teplo
ty motoru. Olejový chladič se nacházel pod pří
dí trupu. Ani BH-21 se nevyhnuly potíže ve služ
bě u řadových útvarů. Častá byla závada palivo
vého systému a vznik prasklin na motorových 
krytech. Vážnou závadou byla prodírající se lana 
k ovládáni kormidel. Předehřívání karburátoru 
taktéž nepatřilo k nejspolehlivějším. Mnoho hor
kých chvil připravily pilotům i krátké výfuky moto
ru. Při rychlém ubrání plynu docházelo někdy ke 
střeleni do výfuku, z kterého vyšlehl plamen. 
Pokud se toto stalo během výkrutu, dostaly se 
plameny při převrácení letadla pod motorový 
kryt, kde došlo obvykle k zapálení všeho, co 
bylo hořlavé. Na toto doplatil pilot Ota Šubrt,

řevem motorů splašili a způsobili všeobecný 
zmatek. Utržení běhali sem a tam a část se jich 
ztratila v areálu kbelského letiště. Velitel letec
kého pluku a současně hostitel pěšího pluku 
major Skála se velmi rozlítil a všechny zúčastně
né piloty dal zavřít. O této letecké exhibici se 
dozvěděl majitel továrny Avia Bondy a jako 
odškodnění každému ze zúčastněných pilotů 
zaslal peněžitý a věcný dar. Také stíhací pilot 
Alois Vrecl využil výborných vlastností typu BH- 
21 a podlétl s ním v roce 1927 v Praze želez
niční most. Ani on však neušel trestu za tuto 
leteckou nekázeň. O popularitu jednadvacítek 
se přičinila i taková letecká esa jako byl škpt. Fr. 
Malkovský, škpt. I. B. Kňažikovský, por. Fr. 
Novák, por. Petr Široký a četař Jos. Hubáček. 
První dva našli v BH-21 svoji smrt. Tak jak to 
bylo v té době zvykem, vznikla z bojového leta
dla Avia BH-21 také jeho cvičná verze označená 
BH-22. Byla bez výzbroje, odlehčená a vybave
na méně výkonným motorem H.S. 8A o výkonu 
132 kW (180 k). Od BH-21 se BH-22 lišila také 
menším stupněním křídel, odlehčením nosného 
systému, menší délkou a jinou kapotáží motoru. 
Pro III. ročník závodu o cenu prezidenta repub
liky - v září roku 1928 - vznikla verze BH-21 R. 
Měla zmenšenou nosnou plochu na 13,5 m2. 
Křídla byla celá potažena překližkou. K pohonu 
byl vybrán překomprimovaný motor H.S. o výko
nu 220 až 279 kW, který poháněl kovovou vrtu
li Reed-Levasseur. Další zajímavá verze byla 
Avia BH-21 J. V ní byl použit hvězdicový devítivá- 
lec Bristol Jupiter IV o výkonu 316 kW (430 k). 
Přestože byl Jupiter značně výkonnější než 
původní „hispánka", rychlost se zvýšila jen 
nepatrně a to jen s vrtulí Reed. Diky příznivým 
hmotnostním a výkonnostním charakteristikám 
Jupitera se značně zvýšila stoupavost. Aby u 
BH-21 J byla dosažena větší rychlost bylo by 
nutné motor dokonale zakapotovat a postavit 
trup aerodynamicky čistější. O oblibě jednadva
cítek svědčí i to, že ještě v roce 1934 zadalo 
MNO firmě Avia zakázku na stavbu 10 cvičných 
(nevyzbrojených) strojů s označením Bš-21. Na 
tomto typu byla uplatněna všechna zlepšení 
sériových BH-21. Bš-21 stačilo k rozjezdu pou
hých 80 m a k dojezdu 100 m. Všechny Bš-21 
byly odeslány do VLÚ Prostějov.
Technický popis

Trup skříňového typu měl obdélníkový průřez 
s oblou horní stranou. Jeho konstrukce sestá-

AVIA BH-21
Jiří Plaček (text),

Petr Kolmann (výkres, foto: archiv)

kterému za letu jednadvacítka začala hořet. 
Jeho velkým štěstím bylo, že nouzově přistál v 
bažinách 3 kilometry od letiště. Po kvapném 
opuštění převráceného letadla, vše co na něm 
hořelo v bažině uhasil. Létání na BH-21 bylo 
zastaveno, a firma Avia dodala v krátké době 
nové delší výfuky svedené z každého bloku 
motoru do jedné dlouhé roury. Dlouhé výfuky 
sice o něco snížily výkon motoru, ale k požárům 
už dále nedocházelo. I přes tyto nedostatky, 
které firma průběžně odstraňovala, byla Avia 
BH-21 u pilotů velmi oblíbená. Měla výbornou 
obratnost, stoupavost a velký rozsah rychlostí. 
Ten se pohyboval od 90 km/h až do maxima 
245 km/h. Přitom nejnižší rychlosti 90 km/h 
bylo dosahováno bez slotů a vztlakových klapek. 
Minimální rychlost byla tehdy velmi důležitá, 
hlavně při nouzových přistáních, která byla velmi 
častá. K výborným přistávacím charakteristikám 
přispívalo i to, že bylo možné si sestup na při
stání zkrátit skluzem po křídle. Všechny ovláda
cí plochy byly účinné i při malých rychlostech. 
Výhodný poměr mezi výkonem motoru a hmot
ností draku, spolu s výbornou ovladatelností, 
dovoloval zalétnout některé akrobatické prvky 
na půl plynu. O výborných vlastnostech jedna- 
dvacítky svědčí i tato příhoda. První, kdo na jed- 
nadvacítkách začal létat u bojových jednotek, 
byli piloti 32. letky „Prvního leteckého pluku" ve 
Kbelích. Už při prvním letu bylí vlastnostmi stro
je tak nadšeni, že se jejich seznamovací let 
změnil v řádění nad letištěm. Proháněli se nízko 
nad hangáry, létali obtížné akrobatické prvky, 
prolétávali mezi hangáry a svíčkou prudce stou
pali vzhůru. Lepší reklamy se typu BH-21 
nemohlo dostat. Protože však za posledním 
hangárem v tu dobu bylo ležení pražského pěší
ho pluku s výzbrojí, hudbou a mnoha koňmi, 
měla tato vzdušná exhibice dohru. Koně se
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vala z 19 přepážek a 4 podélníků. Nosný pře
kližkový potah byl vně vyztužen podélníkem. 
Motor zakrýval dvoudílný kryt z duralového ple
chu. Mezi přepážkami 7 a 9 se nacházela hlav
ní mosazná palivová nádrž o objemu 200 I, 
vysunovatelná spodem. Mezi těmito přepážka
mi byl umístěn také vodní chladič se zatahova- 
cim mechanizmem. Olejová nádrž byla umístě
na mezi 6 a 7 přepážkou. Před voštinovým chla
dičem byl chladič oleje. Řízení bylo běžného 
typu s řídicí pákou a nožními pedály.

Křídla. Horní křídlo stavěné vcelku jako prů
běžné mělo dva dřevěné skříňové nosníky a 
žebra s překližkovými stojinami. Překližkový 
potah vyztužený několika podélníky sahal až k 
druhému nosníku. Odtokovou hranu horního 
křídla tvořil ocel. drát. Po vypnutí plátěného 
potahu se hrana charakteristicky zvlnila. V hor
ním křídle byla vestavěna spádová nádrž o obje
mu 20 I. Spodní křídlo bylo dělené a byla na 
mém zavěšena křidélka. Ta měla kostru svaře
nou z ocelových trubek a potaženou plátnem. 
Spodní křídlo mělo větší rozpětí než horní. Kříd
la byla přes překližkový potah přelepena plát
nem, které bylo vzadu k žebrům křidel rovněž 
lepeno a přibíjeno hřebičky. Nosný systém 
vykazoval obdivuhodný statický bezpečnostní 
násobek 12,5.

Podvozek. Hlavní podvozkové nohy byly dře
věné, zadní vzpěry a kozlík poloosy byly z oce
lových profilových trubek. Kola měla pneumati
ky rozměru 700 x 125. Drátový výplet kol byl 
potažen plátnem. Na podvozek bylo možno 
rychto namontovat i lyže. K odpružení podvozku 
sloužily gumové provazce.

Ocasní plochy. Stabilizátor měl dřevěnou 
kostru tvořenou dvěma nosníky a žebry. Překliž
kový potah stabilizátoru sahal jen k prvnímu 
nosníku, celek byl kryt plátnem. Výškové kor
midlo mělo kostru ze svařených trubek a plátě
ný potah. Ocelové trubky tvořily i kostru směro
vého kormidla rovněž potaženého plátnem. 
Vysoká zadní část trupu nahrazovala kýlovou 
plochu.

Pohonná jednotka. Sériový letoun Avia 
BH-21 poháněl licenční motor Škoda Hispano- 
Suiza HS8Fb. Uložen byl v přídi trupu na dvou 
dřevěných nosnících. Šlo o řadový vodou chla
zený osmiválec, válce do V (úhel 90°), objem 
18,47 litru, kompresní poměr 1 : 5,3. Startovní 
výkon 228 kW (310 k) při 1850 ot/min. Palivo 
tvořila směs benzínu a benzolu o hmotnostním 
poměru 70 : 30 a oktanovém čísle asi 75. Vrtu
le o průměru 2,64 m byla dřevěná, u prvních 
letounů bandážovaná plátnem, později ještě 
okovaná.

Výzbroj tvořily dva kulomety Vickers se záso
bou 600 nábojů. Byly uloženy v trupu před 
pilotním prostorem.

Zbarvení. Do roku 1926 měly BH-21 kamu
fláž z nepravidelných skvrn hnědé, okrové a 
zelené barvy. Spodní plochy byly stříbrné, 
výsostné znaky byly obdélníkové - praporového 
typu. V roce 1926 byla zavedena kamufláž bar
vou khaki na horních plochách, spodní plochy 
zůstaly stříbrné. Výsostné znaky byly kruhové. 
Při revizích byly touto kamufláží opatřeny i starší 
letouny.
Technické údaje
Rozpětí horního křídla 8,50 m, rozpětí dolního 
křídla 8,90 m, délka letounu 6,87 m, výška 
letounu 2,74 m, nosná plocha 21,96 m2, hmot
nost prázdného letounu 720 kg, vzletová hmot
nost 1085 kg. Maximální rychlost ve výši 3000 
m 245 km/h, dostup 5500 m, dolet 440 km, 
vytrvalost 2 h.

Z PRAXE 
PRO PRAXI

Neobvyklá pípa pro RC V2-PM

Větroně vybavené pomocným spalovacím 
motorem se i ve věku elektropohonu stále těší 
velké oblibě. Ani není divu, startovat je možno i 
z malého plácku, pořizovací cena i provozní 
náklady jsou nízké a k řízení modelu stačí i jed
noduché dvoukanálové rádio. Ovládá se nej- 
častéji směrovka a výškovka, vypínání motoru 
se řeší zhášecím zařízením (pípou), které se 
uvádí do chodu zpravidla servem výškovky. V 
krajní poloze (plně potlačeno) páka serva uvol
ní pojistku a pípa zajistí zhasnutí motoru. Pokud 
je motor vpředu, je zhášení motoru krajní polo
hou serva poměrně snadno řešitelné. Horší je 
to v situaci, kdy je motor namontován na pylo- 
nu nad křídlem, navíc snímatelném, např. při 
motorizaci jinak „čistého" větroně. Zhášení 
motoru servem výškovky by vyžadovalo celkem 
komplikované technické řešeni a tak se motor 
pouze vybaví menší nádrží a po nabrání výšky 
potřebné k zahájení termického letu se prosté 
počká, až motor dočerpá palivo a sám zhasne. 
Pokud není nádrž „akrobatická'' a výstupní pali
vová trubička je v nejnižšim místě nádrže, je 
zhasnutí motoru možné přechodem do letu na 
zádech. Vypnutí motoru tímto způsobem brzy 
po startu, kdy je v nádrži ještě dost paliva 
(například při nalétnuti stoupavého proudu 
vzduchu blízko u země) trvá obvykle déle, vyža
duje určité pilotní zkušenosti a hlavně model s 
dobrou stabilitou v letu na zádech. Takové ale 
modely větroňů nebývají, protože profil křídla 
není souměrný a tak je snažší a rychlejší vypí
nat motor normálním přemetem. To umožňuje 
dále popsané jednoduché řešení (na obrázku 
je znázorněno na motoru MWS 1,5 cm3).

Podmínkou je motor umístěný na pylonu v 
normální poloze - válcem vzhůru - a vybavení 
motoru RC karburátorem. Na jeho výstupní 
páku, ovládající otočné vzduchové šoupátko, 
přilepíme epoxidovým lepidlem ramínko z 
měděného vodiče průměru 2 mm. Spoj pojistí
me obtočením niti. Na konec ramínka připájí- 
me závaží z cínu (cca 10 g). Ramínko se záva
žím vyhneme tak, aby jeho pohybu nebránil 
válec motoru.

Funkce: V normální letové poloze je vzdu
chové šoupátko otevřené a motor běží na plné 
otáčky. V horní a sestupné části přemetu, kdy 
je model na zádech a poté letí nosem k zemi,

otočí ramínko se závažím šoupátkem, přívod 
vzduchu do karburátoru se uzavře a motor 
ihned zastaví. Šroub přisávacího otvoru (vzduš
níku) musí být zcela zašroubovaný. Šroub, kte
rým se seřizuje doraz vzduchového šoupátka 
pro volnoběžné otáčky, musí být nastaven tak, 
aby se při otočení modelu na záda šoupátko 
zcela uzavřelo a ramínko se závažím zastavilo v 
bezpečné vzdálenosti od vrtule.

Jistou nevýhodou tohoto řešení je fakt, že 
výstupní páka ovládání otáček je na stejné stra
ně jako výfuk (verze motoru S). Není tedy mož
né použít tlumič hluku, neboť by překážel pře
klopení ramínka se závažím. Pro soutěžení v 
kategorii RC V2-PM není motor bez tlumiče pří
pustný. Možným řešením je otočení karburáto
ru o 180°. Je však nutné současně upravit 
výřez v otočném šoupátku karburátoru, do kte
rého zapadá šroub volnoběžných otáček.

Startovací stojan

Letecký motorový model provozovaný „za 
humny", na polním letišti, létá zpravidla bez 
podvozku. Jeho spalovací motor se nejlépe a 
nejpohodlněji startuje, když je model uložený 
ve stojanu výše nad zemí.

Startovací stojany různé konstrukce byly již v 
modelářském tisku popsány. Jejich stavba je 
ale často finančně, časové i materiálově nároč
nější. Pak je nám líto ponechat takový stojan na 
letišti a tak jej pokaždé „taháme" s sebou tam i 
domů. Protože na polní letiště chodíme větši
nou pěšky nebo jezdíme na bicyklu, je nejvý
hodnější vyrobit si primitivní stojan, který bude 
na našem „plácku" napevno po celou sezónu. 
Výroba dále popsaného stojanu nic nestojí a 
bude nám trvat kratší dobu, než bude potřebo
vat kolega k naplnění nádrže našeho modelu 
palivem.

S sebou na letiště vezmeme větší kartóno
vou krabici (např. od banánů) a dva delší dře
věné kolíky, které na jedné straně zašpičatíme. 
Do dna lepenkové krabice uděláme dva otvory 
pro kolíky (viz nákres). Krabici položíme dnem 
vzhůru na vhodné místo. To znamená na louce 
v místě, které se neseče, např. blízko melio- 
rační trubky, v jetelovém poli na mezi apod. Do 
otvorů v krabici vsadíme kolíky a zatlučeme je 
co nejhlouběji do země. Model je při startová
ní položen na krabici mezi kolíky, o které se 
opírají náběžné hrany obou polovin křídla. Jed
na ruka protáčí vrtuli, druhá přidržuje model. 
Protože při startování budeme nejspíše klečet, 
od věci není ani vhodná podložka pod kolena. 
Proti povětrnostním vlivům nemusíme startova
cí stojan nijak chránit, promočená krabice po 
příchodu lepšího počasí zase brzy vyschne.

Co není přivázané nebo přišroubované, to 
lidé... však víte co! O náš nový stojan se ale bát 
nemusíme, pro jeho nulovou finanční hodnotu 
si ho případní nenechavci ani nevšimnou.

Michal Šnejdar
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CH-1 - historický kluzák z r. 19Uetaníe
sansskýcn
svahoih

Leteckom odelársky klub „SENIO R" 
v Prešove usporiadal v dňoch 1 1 .-1 2 . 
10. 1997 záverečnú seriálovu súťaž v 
kategorii rádiom  ovládaných svaho
vých vetroňov F3F. Dvadsať sedem 
súfažiacich si najskůr vyskúšalo seve- 
rozápadný vietor na svahu pri Šariš- 
ských M ichal'anoch. V nedefu sa vietor 
změnil na južný a tak preteky pokračo
vali na svahu pri Pečovskej Novej Vsi. 
Desať letových köl preverilo dokonale 
športové umenie zúčastněných. Pal
mu vífazstva si odniesol člen M odelk- 
lubu VSŽ Košice Michal Gala (1000  
bodov). Druhý v poradí skončil jun io r 
Dušan M ihalides (99 0  b ), k torý mimo- 
chodom  dosiahol najkratší p ře le t v 
súťaži (5 2 ,6 2  s). Tretiu priečku z výko- 
nom 98 7  b. získal ing. Marian Máslo z 
LM K R užom berok. Na dodržiavaní 
športových pravidiel dbal ing. M ichal 
Abrahám z Prešova.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA seriálu 
MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 1997 - kategória F3F

V hodnotenom  období bolo usku
tečněných  ce lkom  pat seriá lových 
súťaži, v Holiči, na Dobšinskom kopci, 
v Ružomberku, Košiciach a Prešove, 
ich zorganizovali m iestne modelářské 
kluby. Zvlášť je  potřebné zdórazniť, že 
prírodné a tiež m eteoro logické podmi- 
enky seriálu hovoří o tom, že aktivně 
lietalo 37 súťažiacich, pričom  do desi- 
atky nejlepších sa dostali tito modeláři:

1. Tibor ŠIMKO (M K Rožňava), 1000
2 . -3. Vladimír ŠÍMO (LMK Ružombe

rok), 937
2.-3. Rudolf MASNÝ (LM K Bratisla

va), 937
4. Lubomír Ivan (LM K Nitra), 9 3 3
5. Dušan M ihalides st.(M K Rožňava), 

931
6 . Martin Fridrich (LMK Ružomberok), 

916
7. M ichal Janek (Author SVK 

Ž ilina),899
8. Štefan Andoga (MK Rožňava), 8 9 6
9 . Ing. Marian Máslo (LMK Ružombe

rok), 851
10. Dušan M ihalides m l.(M K Rožňa

va), 831 bodov.
L.V.

Kluzák (model) CH-11 od konstruktéra
K. Chaloupky byl zveřejněn v M ladém let
ci č. 1 /1 9 3 5 . Protože jde  o velice létavý 
model, což jsem si ověřil už před pěti lety, 
skreslil jsem  kluzák na plánek ve skuteč
né velikosti včetně dalších detailů. Zájem 
cům  o stavbu mohu p lánek poskytnout. 
Na celostátních setkáních h istorických 
modelů SAM 78  jsem  s tímto modelem  už 
dvakrát zvítězil. Tímto jednoduchým  a 
výborně létajícím modelem  chci přispět 
zájemcům  o historiky. S modelem  se dá 
létat i na malých plochách pro radost z 
k lidného a pomalého letu. Protože model 
je  velmi citlivý na term iku a nemá deter- 
malizátor, doporučuji létat raději navečer. 
Sám jsem  se s modelem  několikrát loučil 
při letech delších než dvanáct minut, ale 
nakonec vždy bez úhony přistál. Tolik úvo
dem, a nyní již původní stručný návod ke 
stavbě - v původním znění - od K. Cha
loupky.

Zdeněk Raška
Sním ek modelu na druhé straně obálky.

Jednoduthý kluzák „CH-11"
Tento model se dobře hodí nejen pro 

pokusy p o k roč ilých  m ode lá řů , nýbrž 
postaví si jej lehko i m odelář začátečník. 
Na tom to modelu bylo studováno posta
vení nosné p lochy do M. Taková nosná 
p locha využívá méně nárazů větru ve 
směru svislém, ale za to využívá hlavně 
nárazů horizontálních. M odel jest vyroben 
ze špejlí prům. 11/ 2 mm. Nosná plocha 
jes t ze špejlí i žebra, jen konce nosné plo
chy, ob loučky jsou z bambusu. Přepážky

trupu jsou obdélníkové. Na spodní části 
trupu je  přichycena bambusová lýže o 
průřezu 1Ά  x  3 mm, která tlumí nárazy při 
přistání. Spodní část trupu je s t polepena 
pergamenovým papírem, kdežto ostatní 
části papírem hedvábným.

Všechna zakřivení na korm idlech jsou 
bambusová. S tart provádíme pom ocí nitě 
jako obyčejně. M odel má výbornou stabi
litu a velikou klouzavost.

K. Chaloupka
Mladý letec 1935 /  č. 1

Základní technické údaje modelu
Rozpětí 7 0 0  mm 
Délka 4 4 5  mm 
H m otnost 3 6  g 
Celková p locha 7 dm 2 
Zatížení 5 ,2  g /d m 2

M I K R O
Průběžná 21, 100 00 Praha 10 
Tel. 02/ 7810636, Fax 02/ 6283532

Modelářské motory a příslušenství,
výroba a prodej: osobné Út-Čtv: od 15-20 h.

PODLE OBJEDNÁVKY NA DOBÍRKU 
VYŽÁDEJTE SI CENÍK ZA ZNÁMKU 16 KČ

TECHNIK
NABÍZÍ ŠIROKÝ VÝBĚR MODELÁŘSKÉHO ZBOŽÍ 

OD ZAHRANIČNÍCH I DOMÁCÍCH FIREM 
OTEVŘENO PO-PÁ OD 9“ -18“  HODIN 

SO OD 9""-12"" HODIN 
Ostravská 31, 748 01 Hlušin 

Tel.: 069 /97  42 823, fax: 069 /97  42 738

r  ’»c*. j *  i# '" '?  ’’

leden až březen 1998
na L e te n s k é  p lán i, tra d ič n ím  le tiš ti p ro  ty to  m o d e ly  

( „ ro č n ík  2 5  + 4 “ )

S o u té ž , k te rá  se  lé tá  p ra k t ic k y  za  k a ž d é h o  p o ča s í, p o řá d a jí p ražš tí 

m o d e lá ř i z L M K  H C  P raha  4 . J e  u rč e n a  vše m , k te ří si u d ě la jí č a s  v  n e d ě li 

d o p o le d n e  a p ř ijd o u  se  svým i m od e ly . S o u tě ž  a  s o u č a s n é  se tká n í je  

p ro  v š e c h n y  m o d e lá ře , p ra ž s k é  i m im o p ra ž s k é , p ro  je jic h  p řízn ivce , ro d ič e  

s  d ě tm i, p ro  d ě ti s  ro d ič i, b a b ič k a m i a dědy . H á zed la , m o d e ly  ze  tř i, č ty ř  

p rk é n e k  balzy, js o u  na lé tán í v  ka žd é m  vě ku . J s o u  je d n o d u c h á  na  s tavbu , 

a le  lé tán í je  tro c h u  s lo ž itě jš í. P ř ijď te  p ro to  m ezi nás m n o h é m u  se  nau č íte ,

le c o s  o d k o u k á te .

Zahájení seriálu je v neděli 11. ledna 1998
(od 9 hodin)

D á le  p o k ra č u je m e  p o  ka ž d ý c h  14 d n e c h .
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Konstrukce: Jiří Plaček

M odel Tučňák je  určen především začí
najícím m odelářům. Stavebné je  velmi 
jednoduchý a také jeho  letové vlastnosti 
jsou příjemné a nezáludné. Díky tříkolému 
podvozku s ním můžeme startovat a při
stávat na méně kvalitních drahách. K 
pohonu je  nejvhodnější m otor o objemu 
2 ,5  cm 3 (např. od firm y M W S ). Po zvlád
nutí základů pilotáže se můžeme s Tučňá
kem naučit základní akrobatické prvky. 
Kdo má v sobě soutěžního ducha může 
se s Tučňákem zúčastnit soutěží v kate
gorii UŠ.

K STAVBĚ (neoznačené míry jsou v mili
metrech):

Trup. K výrobě trupu použijeme střed
ně tvrdou balzu tl. 10, Protože ji zřejmě 
nebudem e mít v potřebné šíři, slepíme 
dvě prkénka m etodou dvojího lepení k 
sobě Kanagomem. Na ně potom přene
seme pom ocí úhlového papíru nebo šab
lony tvar trupu. Po vyříznutí lupenkovou 
pilkou zabrousíme trup  brusným papírem 
do přesného tvaru. Zhotovíme výřezy pro 
motor, křídlo, VOP, konzolu vahadla řízení 
a řídicí dráty. Pokud jsm e použili měkčí 
balzu, vlepíme do trupu v místě uchycení 
motoru a příďového podvozku bukové 
hranolky. Trup v přední části zprava vyztu
žíme balzou tl. 5, sahající až po náběžnou 
hranu křídla. V tom to vyztužení zhotovíme 
zářez pro motor. Dále předek trupu zpev

níme dvěma výztuhami ste jného tvaru z 
překližky tl. 2 a nalepíme je  z obou stran. 
Výřez pro m otor však zhotovíme pouze v 
pravé z nich. Vzhled modelu můžeme 
zlepšit zhotovením kabiny z organického 
skla. Na rám použijeme tloušťku 1,5 až 2 
na boční stěny kabiny tloušťku 1. Do vnitř
ku pilotního prostoru je  vhodné umístit 
figurku pilota. Tu zhotovíme z tvrdého kar
tonu nebo překližky a nabarvíme.

Křídlo. K výrobě žeber použijeme ple
chových nebo překližkových šablon. Žeb
ro K1 je  z balzy tl. 10, žebra K2 z balzy tl.
3  a žebra K3 a K4 z balzy tl. 2. Na rovnou 
pracovní desku s výkresem krytým prů
h lednou fólií připevníme náběžnou lištu ze 
sm rkového nosníku průřezu 3 x5  jenž 
jsm e vytvarovali brusným papírem podle 
plánku. Dále připevníme spodní pásnici 
hlavního nosníku ze sm rkové lišty průřezu 
3x5 , lištu pom ocného nosníku ze stejné 
lišty a odtokovou hranu z balzy tl. 3 . V ní 
zhotovíme plochým  pilníkem zářezy pro 
žebra. Po vsazení a zalepení všech žeber 
přilepím e horní pásnici hlavního nosníku 
ze sm rkové liš ty  průřezu 3x5 . Po 
zaschnutí lepidla křídlo odšpendlím e, při
lepíme k němu okrajové oblouky z balzy tl.
4 a na ně klínky z balzy tl. 4 a 5. Do kon
ce pravé poloviny křídla mezi pásnice 
hlavního nosníku vlepíme olověnou zátěž 
o hmotnosti 3 0  gramů. První pole žeber 
vylepíme balzou tl. 2.

Ocasní plochy zhotovíme ze středně 
tvrdé balzy tl. 4 . Po zabroušení na přesný 
tvar zaoblíme náběžné a boční hrany. Kor
m idla zbrousíme do klínu. Na přechod 
kýlovky použijeme balzu tl. 4.

Podvozek ohnem e z ocelového drátu 
prům ěru 3. Přední podvozkovou nohu

vetknem e do předvídaného otvoru v trupu 
a přišijeme režnou nití. Spoj pojistíme 
epoxidem  a přelepím e páskem potahové
ho papíru. Nohy hlavního podvozku přiši
jem e k loži, které je  zhotoveno z překližky 
tl. 5 . Spoj zalijeme epoxidem  a lože za 
pom ocí ste jného lepidla vlepíme podle 
výkresu do křídla. Střed křídla až k vněj
ším okrajům  lože podvozku zpevníme 
smrkovými lištami o průřezu 3x10, které 
přilepím e z boku ke spodní pásnici hlavní
ho nosníku a k  liště pom ocného nosníku. 
Vzhled modelu můžeme dále zlepšit kryty 
kol a podvozku. Vyrobíme je  z balzy tl. 3. 
Podvozkové k ry ty  sam ozřejm ě nejsou 
nutné.

Řízení. Vahadlo vyřízneme a zapilujeme 
na přesný tvar z duralového p lechu tl. 1,5 
až 2. Ke konzole z překližky tl. 5 je  o toč
ně upevníme šroubem  a maticemi M 3. 
Proti sam ovolném u povolení zapájíme 
m atice cínem a hlavu šroubu zespodu 
zalejeme epoxidem . Poutači oka řídicích 
drátů ohnem e z ocelového drátu o prů
měru 0 ,8  až 1. Páku výškovky zhotovíme 
z duralového plechu tl. 1,5. K  výrobě 
táhla řízení můžeme použít drátů do výple
tu jízdního kola. Vodítko řídicích drátů 
vyrobíme z překližky tl. 2 a nalepíme pod
le stavebního výkresu na konec levé polo
viny křídla.

Motorová skupina. K pohonu Tučňá
ka je  vhodný jakýkoliv m otor o objemu 2 ,5  
cm 3. Na prototypu se osvědčil m otor 
M W S  2 ,5  GF. Vrtuli použijeme rozměru 
KP 2 0 0 /1 0 0 . Vhodné je  taktéž použít 
vrtulový kužel. Nádrž by měla mít objem 
5 0  až 70  cm 3. Použít můžeme buď  kou
penou z prodejny, nebo si ji spájíme z 
konzervového plechu. Nezapomeneme jí 
před použitím vyp láchnout technickým  
benzinem a ve vodě zkusit její těsnost. 
Mezi motor a nádrž vložíme č istič paliva.

Potah a povrchová úprava. Všechny 
díly modelu přebrousím e jemným brus
ným papírem a lakujeme dvakrát vrchním 
lesklým nitrolakem nebo zaponem. Po 
každé vrstvě laku znovu přebrousíme. 
Celý m odel potáhnem e M ikalentou nebo 
M odelspanem . Křídlo lakujeme pětkrát 
čirým  mírně zředěným napínacím nitrola
kem, ostatní části třikrát vrchním lesklým 
nitrolakem. Ke zbarvení modelu použije
me buď  barevného potahového papíru 
nebo barevných nitroemailů. Proti účin
kům paliva ce lý model natřeme jednou až 
dvěma vrstvami syntetického laku.

Sestavení. Křídlo vlepíme epoxidem 
do výřezu v trupu a spoj pojistíme přecho
dem z téhož lepidla. Na sm ěrovce zbrou
síme přední hranu do úkosu a přilepím e ji 
přesně podle výkresu ke kýlové ploše. 
Celou SOP přilepím e shora k trupu. Oba 
díly výškového korm idla spojíme ocelo-
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vým drátem prům ěru 2 ,5  a spoj pojistíme 
epoxidem . O točně ji ke stabilizátoru při
pevníme pom ocí polyamidových pantů. 
Pomocí epoxidu VOP vlepíme do výřezu v 
zadní části trupu. Do trupu epoxidem  
zalepíme konzolu s vahadlem řízení a táh
lem, které spojíme s pákou výškovky. V 
kry tech  podvozkových noh zhotovím e 
drážky a kryty přilepím e k nohám. Spoj 
po lepím e pásky po tahového papíru. 
Nakonec přišroubujem e motor, vrtuli s 
kuželem a nádrž.

Létání. Ještě  dom a zkon tro lu jem e 
po lohu těž iš tě  a pokud nesouhlasí s 
výkresem m odel dovážíme olovem. Dále 
zkontrolu jem e úhel seřízení, který by měl 
být pro motor, křídlo a VOP 0°. Tučňák 
létá na ocelových lankách prům ěru 0 ,3  až 
0 ,4  mm. Je jich  dé lka by měla být 16 až 
18 metrů. Před startem  vždy zkontrolu je
me tahem pevnost řídících lanek a bez
chybnou funkci řízení. S Tučňákem lze 
zalétnout vlnovku, souvrat, přemet, svíčku 
a let pod úhlem 45°. Při létání dbejte na 
bezpečnost svoji a případných diváků.

Foto a výkres: autor 

Výkres na dvoustraně 20  - 21.

Výkres m odelu ve skutečné velikosti 
obdržíte, poukážete-li čitelně vyplněnou 
poštovní poukázkou typu C 90 Kč (na 
Slovensku 110 Sk) na adresu: M odelář a 
Modely, Křižíkova 35, 186 00 Praha 8- 
Karlín (na Slovensku Magnet-Press Slo

vakia, Grösslingova 62, 811 09 Bratisla
va). Do zprávy pro příjem ce nepiště pro
sím čitelně název m odelu „ Tučňák" a 
znovu svou úplnou adresu. Výkres vám 
zašleme do 30 dnů (na Slovensko do 
45 dnů) od obdržení poukázané částky.

■ M

BROS. INC ,
SAN MARCOS, CA · USA

•  kity 1 : 72
(C-46 Commando, 
Martin B-10B a další)

•  kity 1 : 48 
(Autogiro a další)

•  kity 1 : 32
(P-35, Sparrowhawk, 
Gee Bee a další)

•  kity 1 : 87 /  HO 
(stavebnice US aut, 
budov a letadel)

•  maketové RC doplňky 
1 : 32 až 1 : 4 
(motory, kulomety, 
podv. kola, piloti)

ΖΛ I LEWIS i

l f | É P ~  —  "  -

(celkem 150 položek viz katalog)

(MODEL s.r.o. - dovozce)

yvimiFORNv
spol.·

Česká republika

autodráhové modely 
SRC - Škoda Favorit 
Racing, Policie ČR, 

Škoda Pick-up FREE STYLE a 
další. Motory, disky, pneu a další 
doplňky a náhradní díly.

(určeno pro autodráhy EUROPA CUP)

V A C E R  HO železniční modely - 
nákladní otevřené a 

zavřené vagony ČSD, DR, DB, loko
motivy T 3 3 4 /7 1 0  „rosnička" v několi
ka verzích (viz katalog).

(MODEL s.r.o. - výhradní distributor)

ČESKÁ AUTODRÁHA

TRADICE A KVALITA

•  autodráhy „90  - SHADOW" s napáječem

Φ široký sortiment rozšiřujících a servisních 
dílů (ovladače, kartáčky, 3 druhy pneu, 
motory, zatáčky, zúžení, křižovatky, 
reklamní sady a panely - celkem 40 položek)

(MODEL s.r.o. autorizovaný distributor)

/V E C E L •  obchodní oddělení, Kollárova 34, 301 21 Plzeň, TEL 019 - 7235590, FAX 019 - 7220727 
S R.O. ·  velkoobchod - zboží zasíláme na dobírku, PPL, přímé závozy, dodací Ihúta ca 7 dnů 

_  ^  ^  *  ·  širokosortimentni prodejna, 10000 druhů zboží, zásilková služba, poradenství
PLZEŇSKY MODELÁŘ ·  P0-PÁ9-18, SO 9-12, Kollárova 32, 301 21 Plzeň, TEL/FAX019 - 7220727
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B -  BALZA 
P -  PŘEKLIŽKA

S -  SMRK

D -  DURAL

O -  OCEL

K1 B10

K 3

S 3*10

B 3

K3

Κ2Β3

B 2

TUČŇÁK
C

CVICNY U-MODEL NA MOTOR 2,5 ccm

Konstrukce: Jiří PLAČEK  

Rozpětí: 1010 mm

Délka: 740 mm

Hmotnost: 690 g
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NANASENI NÁTĚRU 
ŠTĚTCEM

Může se zdát, že diskuzi zda vrchní 
nátěr na dokončený model nanášet stříká
ním nebo štětcem nemá ani smysl otevírat. 
Mnohdy se setkáme až se shovívavým 
úsměvem pouze při vyřčení podobné myš
lenky. Avšak přesto zůstává holou skuteč
ností, že dobře a pečlivě štětcem nanese
ný nátěr dokáže v mnohých případech 
předčít i kvalitu nátěru stříkaného. Že to je 
skutečně možné a že i tato „obyčejná" 
technologie má stále své místo a své nepo
piratelné a zcela konkrétní přednosti, se 
pokusíme společně dokázat v následujícím 
pojednání. Doplňme ještě, že na základě 
mnohaletých zkušeností autora se zdají být 
právě železniční modely doslova předurče
ny k dalšímu šíření této tradiční a nenároč
né technologie. Musíme si ale sebekriticky 
přiznat, že při současných technologic
kých možnostech získáme nej- 
kvalitnějši vrchní nátěr skutečně 
jen a jen nástřikem. To je samo
zřejmě nepopira te lné a není 
ostatně ani záměrem tohoto  
příspěvku takové skutečnosti 
vyvracet. Musíme ovšem míti na 
paměti, že hovoříme o skutečné 
profesionálním nanášení nátěru, 
při kterém je nanášení realizová
no v elektrostatickém poli, kdy 
jedno tlivé  částečky nátěrové 
hm oty nesou e lek tros ta tický  
náboj shodné polarity, jsou za 
letu vzájemně odpuzovány a 
nemohou se tak spojovat ve vět
ší kapky dříve než dopadnou na natíraný 
předmět. Nanášená nátěrová hmota tak 
vytváří dokonalou mlhovinu a výsledkem je 
velm i kvalitní a rovnom ěrné nanesení 
výsledného nátěru. Je to s ice řečeno velmi 
zjednodušeně, ale pro naši představu toto 
vysvětlení úplně postačí.

V domácích podmínkách však takovéto 
možnosti mít nejspíše nebudeme a většina 
z nás proto provede nástřik obyčejnou, tu 
lépe či hůře seřízenou fixírkou nebo auto- 
sprejem obsahujícím lak určený k opravám 
nátěrů karosérií automobilů. Jen někteří 
modeláři, jež nebudou litovat nemalých 
finančních prostředků si za tímto účelem 
pořídí speciální modelářskou stříkací pisto
li, která umožní dosáhnout lepších výsled
ků. Dovolím si na tomto místě poněkud 
odbočit a konstatovat (asi zcela po právu), 
že většina z nás, obyčejných modelářů, 
nestaví a pravděpodobně nikdy stavět 
nebude modely špičkové kvality. To je 
samozřejmě zcela v pořádku, většinu tako
vých modelů tvoří samozřejmě vozidla pro 
každodenní (kolejištbvý) provoz a snad 
není vůbec možné a účelné stavět taková
to vozidla ve špičkové kvalitě, nemluvě 
ovšem o funkčnosti. Přesto se každý jisté

snaží dosáhnout i u modelů této kategorie 
co nejlepšího vzhledu, je  proto škoda, že 
právě mezi nimi existuje bezpočet vozidel 
honosících se svým vnějším povrchem ve 
stylu á la citrusový plod. Vezmeme-li navíc 
ještě v úvahu, že modelář vyprodukuje 
běhen jednoho kalendářního roku nejvýše 
několik takovýchto modelů, musíme si nut
ně položit otázku, je-li pak investice nema
lé finanční částky do koupi speciální stříka
cí pistole vůbec účelná, zvláště, když lze 
obdobných (a někdy i lepších) výsledků 
dosáhnout s daleko menšími investicemi. 
Nástřik modelu je  samozřejmě rovněž vel
mi náročný na okolní prostor kvůli neustále 
odlétávajícímu aerosolu, o nutném velmi 
pečlivém vykrývání povrchu modelu pak 
ani nemluvě. Zvláště u složitějších nátěrů a 
tvarů vozidel bývá vykrývání ploch složitým 
problémem a někdy je nutné jej respekto
vat již  při samé konstrukci vozidla, což 
může zase znamenat v určitých souvislos
tech  i další zhoršení vnějšího vzhledu 
modelu, neboť musíme např. skříň modelu

yrui ιιι π]

mm

Nemohu a ani nemám v úmyslu tvrdit, že 
by nátěr štětcem byl bezproblémový, to 
ostatně není snad vůbec nic v modelářské 
praxi, nutno ale objektivně přiznat že tato 
technologie má své nepopiratelné výhody 
a přednosti a tudíž i své místo na poli 
modelářských dovedností. Například kde 
je  výše zmíněná náročnost na prostor a 
kde je  onen všudypřítomný aerosol vznika
jící během stříkání? A také již zmíněné vždy 
problem atické vykrývání je  daleko jedno
dušší a ve většině případů dokonce není 
vůbec nutné! Rovnoměrnost naneseného 
nátěru sice nedosahuje takové kvality jako 
u nátěru nastříkaného, ale vzhled povrchu 
je  v drtivé většině případů přijatelnější, a to 
ze zce la  p rostého důvodu: Naprosto 
postrádá onu tak  častou strukturu ne 
nepodobnou vzhledu pomerančové kůry 
nebo dokonce drsnost se strukturou kru- 
pičky. Také přechody mezi jednotlivými 
barevnými poli jsou naprosto ostré.

Pokusme se nyní alespoň v základních 
rysech poradit, zejména těm mladším, tře

ba právě začínajícím, modelá
řům jak právě s použitím této 

Obr. 1 technologie dosáhnout co nej
kvalitnějších výsledků. Možná 
právě teprve svou cestu hleda
jí a třeba právě dále popisova
ná technologie, může být jed 
nou z možných alternativ, která 
může pomoci překonat jinak 
těžko řešitelný problém (napří- 

II B I  /  klad právě pro odstranění pro-
--------- storové náročnosti, č i z jakých-

Jp koliv jiných  důvodů). Vždyť
podobně začínal před mnoha 
lety i autor tohoto příspěvku.
Je samozřejmě pravdou, že i

rozdělit v technologicky nepříliš vhodném 
místě. Zředěná barva pak snadno stéká, a 
tak  musíme zpravidla nástřik realizovat 
pouze v tenké vrstvě a několikráte opako
vat. Při použití sprejů jsme navíc nevhodně 
omezeni nabídkou prodávaných odstínů.

Obr. 2

nanášení nátěru štětcem má svá přísná 
pravidla a je nutné respektovat mnohá spe
cifika tohoto postupu. K realizaci tohoto 
technologického postupu především musí
me používat velmi kvalitní nátěrové hmoty. 
Nejlépe vyhoví jediné značka Humbrol, 
ještě snad nátěrové hmoty firmy Revell 
jsou také použitelné. Pro naši potřebu 
vybíráme emaily ponejvíce matných a polo- 
matných odstínů, lesklé odstíny se hodí 
pak spíše jako přídavek do matných při 
individuální přípravě odstínů podle vlast
ních vzorkovnic. Nátěrové hm oty před 
použitím neředíme, nejsou-li ovšem vyslo
veně husté, a to tak, že je  to již  na závadu 
při je jich rozmíchávání před zpracováním. 
Pokud je  nutné barvu naředit, používáme 
zásadně obyčejný terpentýnový olej, a tc 
vždy jen v nezbytné nutném množství, 
můžeme však na rozdíl od klasického ředi
dla, barvu ředit přímo v plechovce. Ter
pentýnový olej totiž barvu nevysušuje a tc 
se pak ani při d louhodobém  skladován 
nemá tendenci srážet. Musíme však počí
tat s tím, že při větším přídavku terpentýno- 
vého oleje dochází k určitému zvyšován 
stupně lesku a poněkud se prodlužuje 
doba potřebná k zaschnutí nanesenéhc
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nátěru. Ředidlo samozřejmě takovýmto 
způsobem nikdy neaplikujeme! K nátěru 
pojezdu, rámu a u většiny vozidel i střechy 
používáme odstíny matné, pro nátěry 
ostatních ploch polomatné. Některé emai
ly můžeme použít k nátěrům železničních 
vozidel přímo (tabulka 1), protože však 
odstíny modelářských barev představují 
především své předlohy z oboru letecké a 
vojenské techniky, bude nutné většinu 
potřebných odstínů připravit - namíchat 
(tabulka 2). Takový individuální odstín při
pravíme nejlépe v kovovém korunkovém 
uzávěru z láhve od piva či limonády, k urče
ní poměru jednotlivých složek používáme 
nejlépe odpočítávání nátěrové hmoty po 
kapkách, za předpokladu že jsou jednotli
vé složky přibližně stejné hustoty, dojdeme 
k dostatečně přesným výsledkům. Nikdy 
nesmíme opom enout po namíchání 
vyzkoušet správnost připravovaného odstí
nu. Při takovémto (i průběžném) zkoušení 
zásadně posuzujem e vzhled nátěru 
zaschlého a pokud možno i na stejném 
povrchu jaký má natíraný model, pro ten 
účel si např. nesmíme zapomenout při 
nanášení základního nátěru pořídit i kou
sek samostatného materiálu se shodným 
základním nátěrem. Zasychání zkušebního 
vzorku nátěru urychlíme nejlépe přisuše- 
ním teplem žárovky, třeba s pomocí oby
čejné žárovkové stolní lampy, samotný 
vzhled nátěru ale kontrolujeme vždy na 
denním světle. Polomatné odstíny emailů 
Revell můžeme použít k nátěru železnič-

TABU LKA2

nich vozidel přímo, obdobné odstíny 
Humbrol jsou však pro tyto účely přeci jen 
příliš lesklé a tak je lépe doplnit je asi 30  % 
objem ového množství obdobným  nebo 
jinak vhodným odstínem matným. Namí
chané odstíny je samozřejmě poněkud 
problematické uchovat pro pozdější potře
bu nebo pro opravy nátěru již hotových 
vozidel. Prozatím žádná z mnoha různých 
lahviček, které autor postupně zkoušel, 
nevyhověla pro archivaci namíchaného 
emailu déle nežli na několik týdnů. Pečlivé 
zaznamenání jednotlivých složek použitých 
při přípravě odstínu je  také pouze náhrad
ním řešením, neboť ani při velmi pečlivé 
práci se již nikdy nepodaří připravit odstín 
vždy dokonale shodný s původním vzorem. 
A aby celá věc nebyla tak jednoduchá, 
budiž zde ještě  poznamenáno, že ani 
odstín již aplikovaný na modelu nezůstává 
stálý a se stárnutím se mění a tak je  nako
nec otázkou, zda by vůbec dlouhodobá 
archivace individuálně připravených odstí
nů měla valný význam. Je zkrátka při 
pozdějších opravách nátěrů potřeba stále 
míchat a stále pečlivě zkoušet. Drobná 
odchylka vzhledu novějšího nátěru pak ani 
není příliš na závadu, neboť obdobné 
opravy nátěru nesou i skutečná vozidla. A 
protože my budeme při opravách nátěru 
našich vozidel přeci jen asi poněkud pečli
vější a šetrnější, než je  obvyklé ve skuteč
ném železničním provozu, můžeme směle 
pokládat tento  problém  za uzavřený. 
Během nátěru vozidla nebo i skupiny vozi-

Příklady odstínů připravených z emailů Revell

odstín povrch složky poměr

šeď pastelová polomat 374+4+5 2+1+1

šeď střední polomat 374+378 1+2

zeleň střední polomat 48+61+363+360 4+2+2+3

červeň višňová 
tmavá polomat 331+330 3+2

červeň višňová polomat 38+37+31 3+2+2

TABULKA 1

Příklady odstínů přímo použitelných

odstín povrch Revell Humbrol

šeď střední matný 47 106
šeď světlá matný 77 79
zeleň tmavá polomat 363 195
modř pařížská polomat 350 198
červeň višňová polomat 331
červeň rumělk. matný 36 60
červeň rumělk. polomat 330

Poznámka: Čísla odstínů Humbrol převzata ze vzorníku. 
Nemusí odpovídat lesk povrchu.

del je  však docela dobře možné archivovat 
namíchaný odstín přiklopený pouze mezi 
dvěma již výše zmíněnými korunkovými 
uzávěry (obr. 1) v dolní části chladničky 
třeba i 10 dní, přiklopením druhého víčka 
omezíme přístup vzduchu a podchlazením 
podstatně zpomalíme chem ické procesy 
(oxidaci) a tak prodloužíme dobu potřeb
nou k zaschnutí emailu. O bdobně lze 
samozřejmě prodloužit i životnost odstínu 
uzavřeného ve skleněné lahvičce. Takovou 
lahvičku ale musíme před uložením do 
chladničky řádné označit, aby náš pracně 
připravený nátěr neskončil jako koření v 
nedělním obědě.

Na štětce nejsou kladeny již tak vysoké 
nároky jako na kvalitu nátěrové hmoty. 
Docela dobře postačí sada obyčejných na 
vodové barvy. Používáme ovšem pouze 
vlasové, vhodnější jsou tuzemské výroby, 
nežli např. čínské, které vyhověly jen na 
některé aplikace. Vybíráme z menších veli
kostí, největší tak asi číslo 4, pro nátěr 
detailů či okrasných pruhů a linek musíme 
i nejmenší velikosti zastříhnout. Štětec 
zastřiháváme po obvodě, těsně u jeho 
kořene, postupně dokola až dosáhneme 
patřičného zúžení (obr. 2). Pro nátěr vnitř
ních prostor si můžeme vypomoci také 
výrobou různých štětců tvarových, zahnu
tých do určitého úhlu podle požadovaného 
účelu. I tyto štětce budou také většinou 
spíše těch nejmenších velikostí. Je samo
zřejmé, že každý štětec po ukončení práce 
pečlivě vyperem e a hadrem dokonale 
vysušíme, pak můžeme používat jeden pro 
všechny odstíny emailů. Jen pro bezbarvý 
lak si vyčleníme a označíme jiný. Ke praní 
š tě tců používáme vyčleněné nepatrné 
množství nitroředidla, které pouze čas od 
času obměňujeme.

T. Obermajer
Foto a nákresy: autor 

(pokračování)

Pozn.: Ilustrační snímky k tomuto 
článku najdete na čtvrté straně obálky.

U

DHN
modelářská prodejna
Francouzská 55, 602 00 BRNO 

TELEFON: 05/452 428 24 
TELEFAX: 05/452 428 25

RC soupravy, serva, startéry, nabíječky, stavebnice a 
hotové modely. Zásilkový prodej.

Velkoobchodní sklad firmy VL MODEL LOUNY 
Autorizovaný dealer firmy VELKOM

OTEVŘENO PO - PÁ 9.00 až 18.00 hodin
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VÝZBROJ
ČESKOSLOVENSKÉHO
DĚLOSTŘELECTVA
v letech  1 9 1 8 - 1939  (16)

druhé polovině třicátých let od takovéto 
konstrukce upustila.

V letech 1926 až 1927 ale konstruktéři 
Škodových závodů vyřešili dvě velmi dob
rá děla s unifikovanou lafetou pro jugo
slávskou armádu. Byl to  7 ,6 5cm  lehký 
kanon vz. 28  (tovární značení EF) a 10cm 
lehká houfn ice vz. 28  (tovární označení 
FE). Obě zbraně dosahovaly slušného 
výkonu. Kanon střílel střelou o hmotnosti 
8  kg na vzdálenost 13 2 0 0  m, houfnice 
střelou hmotnosti 16 kg na vzdálenost 10 
6 0 0  m. O bě zbraně byly zavedeny do 
jugoslávké arm ády ve značných počtech. 
Podstatné je , že se staly podkladem  pro 
zahájení vývoje nových čs. děl. Vojenský 
te c h n ic k ý  ústav zpracova l pod robnou

8cm lehký kanon vz. 30 a 10cm lehká 
houfnice vz. 30

Nově budovaná čs. armáda zavedla do 
výzbroje polního dělostře lectva 8cm  polní 
kanon vz. 17 a 10cm lehkou houfnici vz. 
1 4 /1 9 . Zatímco s houfn ic i vládla poměr
ná spokojenost, za kanon začala armáda 
hledat náhradu takřka okamžitě. V roce 
1921 byly stanoveny základní výkony pro 
nový polní kanon. Požadován byl dostřel 
12 až 13 km při hmotnosti střely 9 kg, 
p ředpokládáno bylo zvýšení hmotnosti 
děla. M NO objednalo u Škodových závo
dů dva pokusné kanony s nimiž v letech 
1923 až 1924 provádělo stře lecké zkouš
ky. Kanóny střílely střelu o hmotnosti 8 ,7  
kg, úsfovou rychlostí 5 5 0  m /s  na vzdále
nost 11 5 0 0  m. Výkon byl dobrý, při 
zkouškách se však projevil velký rozptyl a 
techn ické  závady na konstrukci. N ic ze 
z jiš těných  nedosta tků  se nepodařilo  
odstranit. Škodovka to tiž  byla nucena 
napodobit francouzský typ  firmy Schnei
der, a u takové konstrukce nemohla uplat
nit své zkušenosti. M NO  se proto rozhod
lo další práce zastavit a vyčkat výsledků 
zkoušek nového polního kanónu, který 
současně s houfnici vyvíjela škodovka pro 
Jugoslávii. Zbraň byla stavěna s tzv. jed
notnou nebo kombinovanou lafetou, což 
znamená, že na tutéž lafetu bylo možno 
vložit hlaveň kanonovou nebo houfnico- 
vou. Škodovka tím sledovala zjednoduše
ní výroby a výcviku, pro použití ve vojs
cích, z  h lediska taktického se ale tento 
způsob neosvědčil. Škodovka sama ve

8cm lehký kanon vz. 30, verze určená pro mototrakci.

8cm lehký kanon vz. 30. Velký maximální náměr a umístění na podkladovém kole umožňova
lo využití tohoto kanónu i ke střelbě proti letadlům.

specifikaci na jejímž základě zadalo MNO 
škodovce výrobu pokusné baterie. Poža
dována byla m ožnost dopravy koňmi i 
motorovým tahačem , dostřel 12 až 13 
km. Další požadavky byly poněkud 
nešťastné. Především m ožnost použití 
střeliva 8cm  kanónu vz. 17 a 10cm  houf
nice vz. 1 4 /1 9  u nových zbraní a možnost 
stře lby proti letadlům. Nebylo však uvažo
váno použití proti tankům . V průběhu roku 
1930  vyrobily Škodovy závody pokusnou 
baterii, jež  se skládala ze dvou kanónů 
(tovární značení NPK) a dvou houfnic 
(tovární značení NPH). Pokusné baterie 
prodělaly v letech 1930  až 1933  důklad
né zkoušky stře lecké i jízdní. Náplní stře
leckých zkoušek bylo zjištění maximálního 
dostřelu a celkového rozptylu. Bylo ově
řeno, že podkladové kolo přispívá ke zvý
šení stability děla a snažší zrněné hrubé
ho odměru. U úsfové brzdy, kterou byla 
pokusná děla opatřena, bylo konstatová
no, že negativně ovlivňuje rozptyl střel. 
Navrženo bylo odstranění ústbvých brzd i 
s ohledem  na snížení hmotnosti děla. 
Zároveň bylo zkoušeno i nové střelivo. 
S tře lecké zkoušky prokázaly velm i dobré 
výkony nových děl jak v přesnosti střelby 
tak  i maximálním dostřelu. S tře lba proti 
letadlům již byla uvažována pouze jako 
nouzové řešení. S tejně důkladně byly pro
váděny jízdní zkoušky, při n ichž byla ově
řována rychlost dopravy, pérování, brzdy 
a použití válečkových ložisek. Při použití 
m otrakce umožňovala nová konstrukce 
lafety a válečková ložiska kol rychlost až 
3 0  km /h . Na závěřečném jednání v čer
venci 1933  výzbrojní komise M NO  došla 
k závěru, že zkoušený d ě lo s tře le cký
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materiál vyhovuje velmi dobře stanoveným 
požadavkům. Navrhla zavedení do výzbro
je  čs. arm ády pod označením „8cm  lehký 
kanon vz. 3 0 “ a „10cm  lehká houfn ice vz. 
3 0 “ . Skutečně šlo o moderní dě lostře lec
ké konstrukce počátku třicátých let. Hlav
ně obou zbraní byly autofretované u houf
nice v podobě m onobloku, u kanónu 
plášťové. Skříňové lafety bylo nutno pou
žít vzledem  k podkladovém u ko lu . V 
porovnání se zahraničními konstrukcem i 
byla patrna vyšší hm otnost obou zbraní, 
dostřel se pohyboval na stejné úrovni, 
ovšem hm otnost střely byla u našich zbra
ní podstatně vyšší. Pochopite lně nebylo 
vše úplně dokonalé, děla byla pom ěrně 
těžká a účinek střely byl záhy shledán 
nedostatečný. Po zavedení obou děl do 
výzbroje v červenci 1933  zadalo M NO 
výrobu Škodovým závodům. Škodovka 
velmi rychle zahájila sériovou výrobu a  již 
v roce 1934 m ohlo být zahájeno přezbro
jování některých útvarů divizního a sboro
vého dělostře lectva 8cm  lehkými kanóny 
vz. 30.

Houfnice byly zařazeny jen u dělostře
lectva sborového a to od roku 1936. Cel
kem bylo ve třech objednávkách M NO 
ob jednáno u Š kodových závodů 2 0 2  
kusů kanónů vz. 3 0  a 164 kusů houfnic 
vz. 30 . Kanóny byly vydodány všechny do 
března 1935, houfnic bylo vydodáno ke 
4. 10. 1938 146 kusů. Přes nedostatek 
finančích prostředků uvažovali dě lostře lc i 
o přeřazení materiálu vz. 3 0  na stupeň 
armády a sboru. Divizní dělostře lectvo 
chtě li vyzbrojit lehčími děly. Z nich byly v 
roce 1938 připraveny prototypy: 7 ,5cm  
kanon E7 a 10cm houfn ice H3, zbraně 
velice zdařilé a moderní.

Dělostře lecký materiál vzoru 3 0  vzbudil 
pozornost i v zahraničí. Stal se jediným  
polním dělem  odkoupeným  nacistickou 
armádou ještě  před obsazením zbytku 
ČSR. Němci zakoupili, avšak nezaplatili, 
9 2  kusů „h ipo m o b iln ích " a 3 0  kusů 
„m otorizovaných" 8cm  kanónů vz. 3 0  
spolu s 211 557  dělostřeleckým i ranami v 
ceně celkem  199 9 8 9  9 0 0  Kč. Kromě 
toho si Něm ci v roce 1939  nechali vyrobit 
5 0  záložních hlavni v Dubnici nad Váhom. 
Dalších 67 kanónů vz. 3 0  zdědil Sloven
ský štát. Ovšem 40  kusů jim  v březnu 
1939 Němci zabavili a dalších 14 odkou
pili. Slovákům tak zůstalo 13 kusů 8cm  
kanónu vz. 3 0 . Vzhledem k nedostatku 
vycvičených dělostře lců a m unice bylo 
však všech 13 kanónů uloženo. Zato 
10cm  lehká houfn ice vz. 3 0  v počtu 3 0  
kusů byla intenzivně využívána. Zařazena 
k 1. a 2. dě lostře leckém u pluku prodělala 
tažení proti SSSR, zde jich  také 6 bylo 
ztraceno. Nedostatkem  bylo neexistující 
p ro titankové  stře livo. Také něm ecké  
ozbrojené síly materiál vz. 3 0  používaly 
ce lou válku. Ještě v březnu 1945 uvádějí

Jeden z možných způsobů dopravy uplatňovaný u 8cm lehkého kanónu vz. 30. Nesení na 
dělovém automobilu, spolu s pásovým tahačem.

výkazy OKH 3 4  kanónů a 37 0 0 0  ran. Z 
toho 26  kanónů na frontě. U 10cm houf
nic je  uváděno 10 zbraní a 4 0 0 0  ran u 
záložních jedn o te k . Poslední bojové 
vystoupení prodělali obě zbraně za SNP a 
to jak na straně povstaleckých jednotek, 
tak v řadách jedno tek nacistických. Po 
válce byly obě popisované na krátkou 
dobu do dě los tře lecké  výzbroje nově 
budované čs. armády.
Technický popis - 8cm  lehký kanon vz. 
30 , 10cm lehká houfnice vz. 30  

Hlavně obou děl byly autofretované, u 
houfnic jako monobloky, u kanónů plášťo
vé konstrukce  s vym ěnite lnou košilí. 
Závěr vodorovný, klínový. Hlaveň klouzala 
po kolébce připevněné dvěma čepy na 
vrchní lafetě. Vrchní lafeta byla připevně
na ke spodní lafetě pom oci 
otočného čepu. Zákluz měl 
dvě délky a byl omezován 
hydraulickou brzdou a vzpru- 
hovým vrátníkem. Vyvažovač 
vzpruhový. Náměrové ústrojí 
umístěno vpravo, odměrové 
vlevo na lafetě. Nezávislý 
bubinkový zaměřovač s dělo
vým dalekohledem  k přímé
mu a nepřímému zaměřová
ní. Ochranný štít se sedát
kem. Lafeta byla skříňová 
vzhledem k použití podkla
dového ko la  u rčeného  u 
kanónu zejména pro střelbu 
p ro ti le tad lům . Původně 
m ělo být podkladové kolo 
také součástí výstroje houfni

ce. Lafeta, kolesna i hlomozna (muniční 
vůz) měly odpérované nápravy. U kol bylo 
- poprvé u nás - použito válečkových loži
sek. Kanon mohl být dopravován buď 
šestispřežím  (h ipo trakce), tažením  za 
autem - tahačem  (mototrakce), nebo nalo
žen na dělovém autom obilu vz. 29. U 
houfnic přicházela v úvahu pouze hipo, 
nebo m ototrakce. Ke střelbě se používalo 
dělené střelivo vz. 3 0  a to  ostrý  časovači 
granát, ostrý nárazový granát a ostrý  šrap
nel. Pro kanon bylo zavedeno ještě  střeli
vo vz. 3 5  (OČG vz. 3 5  a OŠ vz. 35) s vyš
ším účinkem  v cíli, ale maximální dostřel 
se snížil na 13 100 m. Počet náplní v 
nábojnici u kanónu byl 3 a u houfn ice 6

Jiří Janoušek
Foto: archiv autora

TAKTICKO TECHNICKÁ DATA lehká děla vzor 30
Vzor děla 8cm kanon 10cm houfnice
Ráže 76,5 mm 100 mm
Hmotnost děla
- poloha bojová 1 816 kg 1 798 kg
- poloha dopravní

Hipo 2 977 kg 3 077 kg
Moto 2 086 kg -

Hmotnost hlavně se závěrem 508 kg 495 kg
Délka hlavně 3 060 mm 2 500 mm

40 ráží 25 ráží
Náměr - 8° až + 80° - 8° až + 80°
Odměr ± 7,5° ± 7,5°
Maximální dostřel 13 500 m 10 600 m
Palná výška 1 185 mm 1 185 mm
Hmotnost střely 8 kg 16 kg
Ústbvá rychlost střely 600 m/s 430 m/s
Rychlost střelby 10 ran/min 8 ran/min
Obsluha 10 mužů 10 mužů

Polní kanon Škoda 7,3/650 EF 1 (ráže 75 mm).
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Modelář a Modely - inzertní rubrika Π ίΠ Η Ε ΙίΐΙΠ Η Ε
Inzertní rubrika „Pomáháme si“ je určena pro vzájemnou kolegiální 

výpomoc mezi modeláři a sběrateli. V takovém případě je stanovena 
cena za jeden řádek 27 Kč (30 kolonek). Pro ty, kteří v této rubrice nabí
zejí služby či předměty nakoupené k dalšímu prodeji je podle vzoru spe
cializovaných inzertních novin zavedena sazba za jeden řádek 50 Kč. 
(Cena je vždy uvedena včetně DPH 22 %). Čtenáři na Slovensku si cenu 
za inzerci vypočtou dle aktuálního přepočtového koeficientu.

Postup při podávání řádkového inzerátu: Text napíšete do připojeného 
inzertního formuláře (stačí samozřejmě i kopie), tak zjistíte částku, na níž 
vás přijde jedno zveřejnění. Počítá se každý započatý řádek textu včetně 
adresy. Částku uvedenou u „posledního" řádku vašeho inzerátu poukaž
te poštovní poukázkou typu A na adresu příslušené banky. Nezapomeň
te pečlivě vyplnit číslo účtu! Ústřižek („Ústřižek pro příjemce") připevně
te na druhou stranu vyplněného formuláře s textem vašeho inzerátu, kte
rý potom v běžné obálce (bez jakéhokoliv průvodního dopisu) zašlete na 
uvedenou adresu (čtenáři ze Slovenska mohou formuláře posílat přes 
Magnet-Press Slovakia, nebo přímo na pražskou adresu - Pražská vyda
vatelská společnost). Pokud váš inzerát přijde později, bude automaticky 
zařazen do dalšího nejbližšího čísla časopisu. Musíte počítat s tím, že 
pokud má váš inzerát vyjit např. v březnovém čísle (3/98), musí dojít do 
redakce maximálně do začátku února atd.

Text pište prosím čitelně, nejlépe tiskacím písmem. Do jedné kolonky 
pište vždy pouze jeden znak (písmeno, číslici, závorku, čárku, tečku

atd.). Můžete používat i zkratky, dbejte však, aby použité zkratky nebyly 
na úkor srozumitelnosti vašeho inzerátu. Mezi slovy vynechávejte jednu 
kolonku. V případě prodeje (PRODEJ) udávejte prosím vždy cenu. Neza
pomeňte na přesnou adresu - spojení (jméno, ulice s číslem domu, poš
tovní směrovací číslo, popřípadě telefonní spojení) které je součásti inze
rátu. Označení - PRODEJ, KOUPĚ, VÝMĚNA, RŮZNÉ - napište pouze 
jako označení kam váš inzerát zařadit. Toto označení není součástí ceny 
inzerátu.

ADRESY

Pro poukázání poplatku za inzerát:
Čtenáři z České republiky: Pražská vydavatelská společnost
- inzerce Modelář a Modely,
AGROBANKA Praha, číslo účtu: 135236-504
Čtenáři ze Slovenské republiky: MAGNET-PRESS Slovakia
- inzerce Modelář a Modely,
Dudová banka a.s., číslo účtu: 4000389608/3100

Pro zaslání (podání inzerátu) inzertního formuláře s útržkem:
Čtenáři z České a Slovenské republiky: Pražská vydavatelská společnost
- inzertní oddělení Modelář a Modely, Křižíkova 35, 186 00 Praha 8

Děkujeme, redakce

Γ ------------ : r - “  ------------------------------ ---------------------- -------------- ---------------------------------------------- 1
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DO KALENDÁŘE
TECHNICKÉ SOUTĚŽE pro děti a mládež 
(pro školní rok 1997 /  1998), vyhlašovatel 
MŠMT ČR, spoluvyhlašovatel Svaz modelá
řů ČR, garant Institut dětí a mládeže. 
LETEČTÍ MODELÁŘI - stavební kategorie 
H, A1, A3, F1A, UŠ, P30, věková skupina - 
žáci ZŠ narození 1983 - 1988 Systém sou
těže: okresní kola (březen, duben 1998), 
oblastní kola (duben, květen 1998), mist
rovství republiky - HAVÍŘOV, 5. až 7. 6. 
1998. Kontakt: Meteor Havířov, Václav 
Popovič, Jiráskova 9, 736 01 Havířov. 
RAKETOVÍ MODELÁŘI - stavební katego
rie S3A, S4A, S6A; žáci ZŠ narození 1983 
- 1988. Systém soutěže: okresní kola (bře
zen, duben 1998), oblastní kola (duben, 
květen 1998), mistrovství republiky - BRNO, 
červen 1998. Kontakt: DDM Junior, Dor- 
nych 2, BRNO (Karel Kind, tel.: 05 / 432 
115 99).
PLASTIKOVÍ MODELÁŘI - stavební kate
gorie Ib (žáci ZŠ narození 1986 - 1988), Ic 
(žáci nar. 1986 -19 8 8 ), Ib (žáci nar. 1983 - 
1985), Ic (žáci nar. 1983 -1 9 8 5 ) + II a, II b. 
Systém soutěže: okresní kola (březen, 
duben 1998), oblastní kola (duben, květen 
1998), mistrovství republiky -ČERNOŠICE, 
19. až 21. 6. 1998. Kontakt: Lumír Apel- 
tauer, Pražská 1004, 252 28 Černošice. 
LODNÍ MODELÁŘI - stavební kategorie EX- 
500, EX-Ž, F2-Ž, FSR Eco; žáci ZŠ naro
zení 1983 -1 9 8 8 . Systém soutěže: okresní 
kola (březen, duben 1998), oblastní kola - 
duben-kvéten 1998, mistrovství republiky - 
ČESKÉ BUDĚJOVICE, 19. až 21. 6. 1998. 
Kontakt: ing. Zdeněk Hanzlík, Lhenická 1, 
370 05 České Budějovice, tel.: 038 / 447  
33.
ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI - stavební kate
gorie AŽ, BŽ, CŽ (možnost dělení na HO a 
TT) + jízda na kolejišti. Žáci ZŠ nar. 1983 - 
1985 (starší žáci), nar. 1986 - 1988 (mlad
ší žáci). Systém soutěže: okresní kola (bře
zen, duben 1998), oblastní kola (duben, 
květen 1998), mistrovství republiky - TRUT
NOV, 20. až 21. 6. 1998. 
AUTOMODELÁŘI SRC - stavební kategorie 
ŽV, ŽG12, ŽP R /32  - žáci ZŠ nar. 1986 - 
1988 (mladší žáci), ŽA1, ŽG12, ŽPR /32, 
ŽPR /24 - žáci ZŠ nar. 1983 - 1985 (starší 
žáci). Systém soutěže: okresní kola (březen 
1998), oblastní kola (duben 1998), mistrov
ství republiky- PLZEŇ, 29. až 31. 5. 1998. 
Kontakt: SMT Plzeň, Karel Ešner, Sady 
pětatřicátníků 3, 300 00 Plzeň, tel.: 019/ 
224 549 - 68.

Pozn. Zařazení žáků do jednotlivých katego
rií se řídí datem narození tzn. v příslušném 
kalendářním roce žák dovršil nebo dovrší 
věkovou hranici.

Případné další informace: Mgr. Jaroslava 
Nováková, IDM MŠMT ČR, Sámova 3, 101 
00 PRAHA 10 (tel.: 02 / 717 471 62, 717 
469 82).

(re)

s
Inzerci přijímá redakce M odelář a 

Modely, Křižíkova 35, 186 00 Praha 8- 
Karlín, tel./fax: 0 2 /2 1 8  634 03 (218 634 
07, 218 634 06).

. PR O D E J
■  1 Plány modelů 19 histor. plachetnic a 
40  válečných lodí. Seznam za známku. 
Ing. J. Švec, Slunečná 4556, 760 05 
Zlín 5
■  2  RC vrtulník Hirobo s novým motorem 
O.S. MAX 5 ,5  cm 3 (Graupner) (11.000 
Kč). Při rychlém jednání sleva! Radovan 
Jaroš, Nerudova 126, 25 0  82 Úvaly, tel.: 
0 2 /99 7 1 2 7 0  večer
■  3  Modelář 1970-96, motor Atom. J. 
Růžička, 679 76 Drnovice 126
■  4 30 0  originál, plánů válečných lodí z 
XIX. až XX. Katalog (seznam) zašlu. Bělo
rusko, 21 2 02 2  g. Mosilev, a / j 36, 
Zvezev V. V.
■  5 Plány RC obřích polomaket + RC 
polomaket dř. vrtule 300 -800 . B. Mister- 
ka, Bezděkov 13, 33 9  01 Klatovy
■  6  Originál, plány válečných lodí od r. 
1850 po současnost. Katalog zašlu za 
2x4 ,60  Kč známky. J. Pavlík, Černčická 
149, 549 02  Nové Město n. Met.
■  7 Baterii (plastovou) 12V, 7 a 12 Ah, 
nepoužitá japonská zn. Kobe. Tisíc nabíje
cích cyklů. Cena 3 0 0 ,- a 5 00 ,- Kč, i na 
dobírku. Tel.: 0 3 0 6 / 983  100.
■  8  RC soupravu Proti mc 3010 dosud 
nepoužívaná 100% nová, 4-9 kanálová, 
nerozšířená 4-kanál (19800). Tel.: 0 4 3 8 / 
235  65, David Jakl, Na bělidle 1072, 
54 3  01 Vrchlabí.
■  9  Soupravu Acorns FM, 5 kanál, 40 
MHz a soupravu Futaba, 2 kanál, 27 MHz. 
Vše se dvěma přijímači a náhradními krys
taly. Levně, cena dohodou. Tel.: 0 2 /  561 
99 97 (večer).

KO U PĚ
■  10 RC soupravu 2-kanál. vhodnou na 
loď. M. Vincenc, Oucmanice 54, 561 12 
Brandýs n. Orlicí, tel. 0 4 6 5 /9 2 2 4 6
M 11 Lam. karoserii nebo celý RC model Š 
130 RS pl. č. 89 s. Nabídněte. V. Krásí, 
T lustice 70, 2 68  01 Hořovice, te l.: 
0 6 0 3 /4 4 5 4 1 9  večer
■  12 Sháním stavební výkres Spitfire 152s 
ve speciální řadě plánků Modelář a dále 
plánky Polikarpov 1-16 301 a DSA-1 Smith 
Miniplane pod číslem 150. J. H loušek ml. 
Husova 3, 507 32 Jičín-Kopidlno
■  13 Časovače pro volné modely větroňů. 
M. Rosa, 262 91 Kosova Hora 226

IN FO R M A C E
Pro neinformované uvádíme novou 

adresu redakce (od 1.10.1997): 
MODELÁŘ a MODELY,

Křižíkova 35, 186 00  Praha 8-Karlín 
(tel./fax: 0 2 /  218 634  03)
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Nákladní automobil
GaZ-66

Model tohoto nákladního automobilu, 
zhotovený z kovu, je vyráběn v Rusku - 
vždyť jde také o automobil z bývalého SSSR
- v oblíbeném sběratelském měřítku 1 :43 
(obr. 1). Naši sběratelé jej mohou získat 
výměnou, nebo koupí na různých burzách a 
setkáních, jeho cena se pohybuje kolem 
5 00  Kč. Tento zajímavý dvounápravový 
nákladní automobil byl používán také naší 
armádou jako nosič různých nástaveb. Pro
to si zasluhuje naši pozornost a jeho popis 
jistě zaujme mnohé sběratele a fandy auto- 
modelů.

G aZ-66 (obr. 2 - na snímku verze 66K) 
byl ve výrobním programu Gorkovského 
automobilového závodu od roku 1964, 
vyráběn byl v několika modifikacích o kte
rých se dále zmíním. Základní modifikací je 
provedení GaZ-66-01. Verze s navijákem je 
označena 02, s odrušenou elektrickou sou
stavou bez centrálního huštění pneumatik 
má označení 03, s odrušenou elektrickou 
soustavou 04. Modifikace lišící se od pře
dešlé ještě navijákem pak 05. Automobil 
slouží jako nosič dalších zařízení jak civilní
ho, tak i vojenského charakteru. Například 
sanitni verze AS-66, „plnič" paliva TZ-2- 
66D, automobilová cisterna AVC-1,7, 
„plnič" oleje MZ-66, samohybný raketomet 
ráže 122 mm BM-21V. Podle mého názoru, 
zobrazuje vyráběný model modifikaci GaZ- 
66-05, proto se zaměřím na stručný popis 
této modifikace.

Jde o dvounápravový nákladní automobil 
s pohonem všech kol (4x4) s nosností 
2 0 0 0  kg. Celková hmotnost vozidla je 
5 8 0 0  kg, pohotovostní hm otnost bez 
doplňkové výstroje činí 3640  kg. Může také 
tahat přívěs, přičemž hmotnost nebrzděné
ho přívěsu může být 750  kg, hmotnost brz
děného může dosahovat až 2 0 0 0  kg. 
Vozidlo má délku 5655  mm, šířku 2322  
mm, výška kabiny je 2440 mm, oblouků s 
plachtou 2520  mm. V nezatíženém stavu je 
výška ložné plochy 1110 mm. Ložná plocha
- valník - má rozměry 3 300  x 2 0 5 0  x  890  
mm (hmotnost 430  kg). Rozvor podvozku je 
3 300  mm, rozchod předních kol 1800 mm, 
zadních 1750 mm. Vozidlo bez přívěsu s 
nákladem 2000  kg dosahuje na rovné silni
ci rychlost až 95 km /h. Za těchto podmínek 
a při rychlosti 30 až 40 km /h dosahuje spo
třeba 24 litrů benzinu na .100 km (benzin A- 
76, v ČR BA-90). V reálném provozu však 
bývá často výrazně vyšší. Automobil může 
překonávat brod do hloubky 0 ,8  m, přední 
nájezdový úhel je  42° a zadní 32°.

Pohon vozidla zabezpečuje čtyřdobý 
benzinový dvouřadový vidlicový osmiválec 
do V o objemu 4 254  cm3 s kapalinovým 
chlazením typu ZMZ-66. Při 3 2 0 0  o t/m in  je 
výkon motoru 84  kW (115 k). Max. točivý

moment při 2000-3200  o t/m in  dosahuje 
284 Nm. Olejová náplň činí 8 litrů motoro
vého oleje, náplň chladící kapaliny je  23 lit
rů. Hmotnost motoru se spojkou a převo
dovkou dosahuje 335  kg. Motor je upevněn 
k rámu na čtyřech bodech. Palivové nádrže 
jsou dvě, každá o objemu 105 litrů a jsou 
upevněny na rámu za kabinou řidiče. Přepí
nání nádrží je řešeno z kabiny kohoutem. 
Čistič vzduchu je  odstředivý kapalinový s 
olejovou lázní. Karburátor K-126B je dvojitý, 
spádový. K zamezení překročení maximál
ních otáček klikové hřídele motoru - 3200  
o t./m in  - je  motor vybaven vzduchotlakovým 
omezovačem otáček. V lité hliníkové skříni 
je  umístěna suchá, jednokotoučová spojka 
se zařízením na tlumeni záběru, které zabra
ňuje přenášení torzních kmitů z klikové hří
dele na převodové ústrojí. Vypínací ústrojí 
spojky je  kapalinové s brzdovou kapalinou. 
Převodovka má čtyři rychlostní stupně pro 
jízdu vpřed a jeden pro zpětný chod. K 
usnadnění řazení 3. a 4. rychlostního stup
ně je  převodovka doplněna synchronizační 
spojkou. Převodové ústrojí je  doplněno pří
davnou převodovkou s převodovým pomě
rem 1,982:1. Ovládá se z kabiny řidiče dvě
ma pákami. První je  určena k zapnutí 
(vypnutí) náhonu přední nápravy, druhá k 
řazení redukce. Tři spojovací hřídele jsou 
otevřené trubkové. Stálý převod zadní 
nápravy a diferenciál jsou zamontovány do 
samostatné skříně rozvodovky. Most zadní 
nápravy je  skříňového typu. Stálý převod a 
diferenciál přední nápravy je  unifikovaný se 
zadním. Je kromě toho doplněn stejnoběž- 
ným kloubem umožňující natáčení kol. Most 
přední nápravy je opět skříňového typu. 
Automobil je odpérován podélnými půlelip- 
tickými pery, vpředu a vzadu opatřenými 
olejovými teleskopickými tlumiči.

Kola jsou disková, mají dělený ráfek s 
rozpěrným kruhem. Boční kruh je připev
něn k ráfku 14 šrouby, tento počet je  dodr
žen i na modelu. Rozměr pneumatik je 
12,00-18. Hmotnost kola s pneumatikou 
dosahuje 107 kg. V závislosti od provozních 
podmínek je možné tlak v pneumatikách za 
jízdy regulovat. Výrobce doporučuje násle
dující hodnoty - při jízdě po tvrdých vozov
kách tlak 0 ,28  MPa, při jízdě v terénu - 
písek, sníh, bahno je  možné snížit tlak až na 
0 ,05  MPa. Vzduch dodává jednoválcový, 
pístový kompresor poháněný dvojicí klíno

vých řemenů od řemenice klikového hříde
le. Záložní kolo je upevněno v držáku za 
kabinou. Řízení šnekové s kapalinovým 
posilovačem. Všechna kola jsou opatřena 
čelisfovou bubnovou brzdou. Převod brzd 
je  kapalinový s podtlakovým posilovačem. 
Parkovací brzda je  ruční (čelisfová, bubno
vá), umístěna je  na přídavné převodovce.

K přenosu točivého momentu od převo
dovky na naviják slouží pomocná převodov
ka s dvěma převody - jeden k navíjení a dru
hý k odvíjení lana. Ovládá se pákou z místa 
řidiče. Lano navijáku je dlouhé 50 m, maxi
mální tažná síla 30 kN (3000  kp).

Elektrická instalace vozidla je  jednovodi- 
čová o napětí 12 V s ukostřeným záporným 
pólem. Nabíjecí soustava může být ve dvou 
variantách, starší s dynamem a regulačním 
relé a novější s alternátorem a polovodičo
vým regulátorem napětí. V automobilu 
mohou být používány akumulátory různých 
typů od originálních 6ST-68EM (68 Ah), 
6N 88 (88 Ah) až po akumulátory užívané 
provozovatelem. Akumulátor je  umístěn ve 
schránce na držáku náhradního kola mezi 
kabinou a valníkem. Zapalování může být 
opět obou typů, bateriové a u novějších 
vozidel tranzistorové.

Kabina řidiče je  dvoumístná, sklopná 
dopředu a umožňuje zavěšení jednoho lůž
ka. Sklápění kabiny je  řešeno dvojicí válco
vých pružin. Valník je kovový a je  opatřen 
zadním sklopným čelem s pákovými uzávě
ry. Přední čelo a bočnice jsou doplněny 
nástavci. Na pěti kovových obloucích může 
být nasazena plachta. Souprava, nářadí a 
příslušenství je  umístěna ve schránce na 
nářadí v kabině řidiče a pod valníkem.

Model je vyroben z kovu a plastu. Kovo
vá kabina je doplněna plastovými klikami 
dveří, držadly pro usnadněni nastupování, 
zpětnými zrcátky, stěrači a reflektorem hle
dáčku. Interiér kabiny je vyroben z černého 
plastu. Na valníku je  věrně vyjádřena pane- 
láž, zámky otevírání zadního čela a nástavce 
bočnic. Stojí za zvážení i případné doplnění 
korby o oblouky a plachtu - viz výška 
zaplachtovaného vozu. Osobné jsem u jiné
ho modelu oblouky vyráběl z měděného 
drátu a spojoval pájením, plachtu jsem imi
toval hedvábím z padáčku s barevnou úpra
vou. Výrobce modelu věnoval velkou pozor
nost pneumatikám, které mají terénní dezén 
a zástěrkám, tyto části jsou z černé pryže.
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Reálně jsou ztvárněny také disky kol s 
mechanizmem centrálního huštění pneu
matik. Na předním nárazníku je naviják s 
lanem opatřeným hákem. Podle mého 
názoru je  velmi dobře na modelu zpracován 
podvozek se systémem spojovacích hřídelí, 
diferenciálů, náprav a pérování vozidla. 
Přední a zadní reflektory jsou vyrobeny z 
průhledné, brzdová světla a ukazatele smě
ru z červené plastické hmoty. Model má 
také rezervní kolo v držáku za kabinou, 
nastříkán je  tmavě zelenou barvou, která - u 
vozidla obdobného určení - je až příliš les
klá. Jinak jde o zdařilý model vozidla zná
mého i z našich silnic a rozhodné pomůže 
rozšířit kolekci sběratelů nákladních auto
mobilů sovětské provenience.

Ing. Antonín Juránek 
Foto: autor

Έ MODELY
Několika snímky se vracíme k  podzim 

ní soutěži v Č ernošicích. Tradiční soutěž 
pro stavitele plastikových modelů uspo
řádal M odelklub Č ernošice. Na soutěži 
bylo prezentováno dvaašedesát modelů, 
z toho  č ty řice t osm žákovských. Na 
našich soutěžích - m imo program pouta
vých filmů o le tecké techn ice  a bohatého 
občerstvení - dostává každý žák hodnot
nou modelářskou cenu. I to  ukazuje na 
hlavní, d louholetý a stálý cíl našeho sna
žení, vychovávat především m ladé m ode
láře. Díky mnoha místním sponzorům  a 
hlavně příte li Ludvíku M attane llim u, 
můžeme důstojně odm ěnit všechny děti, 
výrazně podnítit a podpořit m ladé m ode
láře, kteří k nám rádi vozí stále kvalitnější 
modely. I pro místní žáky je  to  dobré 
porovnání své práce s ostatními kamará-

Nejiépe hodnocení žáci podzimní soutěže.

dy v Č echách. Už není mnoho klubů, 
které se tak intenzivně věnují modelář
ském u potěru i mládeži - jun iorům  a 
žákům. Dalším naším snažením je udržo
vat v paměti všech, a učit děti i dospělé 
uctívat, památku význačných letců naší 
m inulosti. Do široké rodiny našeho klubu 
jsm e rádi „přija li" dva významné členy, 
respektive je jich  čestnou památku.

MUDr. Zdeněk Šebesta (Praha) se svým 
modelem A6M2 Zero.

Již řadu let zasvěcujeme naše soutěže 
kitařů památce JUDr. Zdeňka Lhoty. Za 
laskavého svolení a spo lupráce  jeho  
rod iny uctívám e pam átku dr. Lhoty, 
význačného průkopníka a propagátora 
českos lovenského  le tectví a občana  
Černošic, který - mimo jiné - jako první 
Čech přeletěl kanál La M anche.

Nejlepším modelem  letounu dr. Lhoty 
(Avia BH-3) byl na podzim ní soutěži 
vyhodnocen m odel O ndře je  Valacha, 
žáka a člena našeho klubu.

Díky šťastným okolnostem , a za laska
vého svolení a spo lupráce rodiny Dědi
čových, jsm e „přibra li do k lubu" i dalšího
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Petr Bortel (Rokycany) a jeho P 40N - 
vítěz 1/1B (1 : 48).

Zero dr. Z. Šebesty v detailním záběru. Vítězný model kateg. 1/1 C(1 : 72) na snímku se sejmu
tým prstencovým krytem motoru.

význačného letce naší le tecké historie. Paní Ivana Dědičové je 
rozená Maňáková. Ano, je  dcerou  slavného a význačného letce 
plukovníka letectva pana Jiřího Maňáka DFC.

Je notoricky známo, že velel 198. peruti RAF Typhoonů. Po 
sestřelení byl vězněn v pověstném  zajateckém  táboře Saganu 
atd. Zde si dovolujeme požádat všechny přátele historie letec
tví o spolupráci a pom oc. Možná i vy máte nějaké materiály (a 
vzpomínky) týkající se těchto  dvou pilotů. Pomůžete nám tím 
zachovat je jich  památku. (Kontakt, adresa: Lumír Apeltauer, 
Pražská 1004, 25 2  28 Černošice). Vloni jsm e uspořádali nul
tý ročník memoriálu plk. letectva Jiřího Maňáka DFC. Jistě je  to 
do budoucnosti zajímavé a lákavé pro modeláře, již vzhledem k 
množství letadel na kterých tento  pilot létal. V 0. ročníku memo
riálu byly nejlepší m odely Hurrican Václava S luníčka a Lukáše 
Zumana z M K Č ernošice a Spitfire Petra Krpeše z Dobřichovic. 
Ceny věnovala firma MPM.

L. Apeltauer
Foto: autor

Jeden z modelů pozemní techniky, sovětská samohybka SU-85 
(1 : 35), kterou postavil Václav Maisner z Černošic.

Nadějný junior Jan Oufada (Černošice) přešel mezi seniory a ani 
tam se neztratil. Na snímku s dvoumotorovým japonským bombar
dérem G4M (2. místo 1/1B) a stíhačkou F4U Corsair (3. místo 1/1B).
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Vrtání

GOLmath -  novinka z Lipska
Firma Hans Eugen Neumann z Německa vystavovala na veletrhu 

Modell & Hobby v Lipsku univerzální obráběcí centrum Golmatic MD 
23 určené pro přesné práce v třískovém obráběni různých součástí z 
kovů, plastů a dalších materiálů. Na stroji lze 
provádět velmi přesné nástrojářské práce při 
polohování ve třech osách. Stroj se základním 
vybavením představuje malé obráběcí cent
rum. Provádět lze svislé a horizontální frézová
ní, vrtání, přesné vyvrtávání a základní sou- 
stružnické práce. Masivní základová deska je 
zhotovena ze šedé, legované litiny. Na zákla
dovou desku je připevněn svislý sloup, křížový 
stůl a opěrné rameno pro práci v hrotech nebo 
při soustružení. Přesně provedené vodicí plo
chy nejsou povrchově kaleny.
Technické údaje

Příkon stroje 0,75 kW (při napájecím napětí 
380 V - 3 fáz.), otáčky vřetene jsou odstupňo
vány - 155, 310, 465, 930, 1400, 2800 
ot/min a lze je měnit řadicí pákou umístěnou

na přesné převodovce stroje. Na stroji lze vrtat ocel do 0  16 mm, 
posun křížového stolu činí 450 x 470 mm. Svislý posun vřeteníku činí 
330 mm. Výška špiček nad ložem 80 mm, posun vřetene 140 mm. 
Frézovací výkon v oceli - průměr frézy 35 mm/hloubka 1 mm. Řezné 
výkony pro plastické hmoty nutno přizpůsobit vlastnostem obráběných 
dílců z těchto hmot. Stroj zabere v dílně málo prostoru, protože rozměr

POLOHY STROJE

715,00 mm (820)

Horizontální
frézování

945,00 mm

620.00 mm

Vertikální
frézování

Soustružení

1200,00 mm

základové desky na stojanu je vymezen půdorysnými rozměry 1200 x 
1000 mm. Hmotnost tohoto obráběcího centra je překvapivě nízká - 
300 kg. Stroj je dodáván s rozsáhlým příslušenstvím, jehož součástí 
však není vertikální a horizontální dělicí přístroj a přesný nakláněcí svě
rák. Na přání je možno stroj vybavit polohovacím zařízením Sony. Obrá
běcí centrum je určeno především pro modelářskou malovýrobu přes
ných součástí nebo přípravků. Tomuto poslání odpovídá přesnost, kte
rá činí v horizontálních osách X a Y 0,01 mm a ve svislé ose Z 0,02 
mm. Při zkouškách obrábění jsem na stroji docílil vynikající jakost obrá
běných ploch všech druhů.

Základní cena stroje 7500 DEM bez DPH a zvláštního příslušenství. 
Obráběcí centrum svými vlastnostmi několikanásobně předčí srovna
telné výrobky různé provenience.

Václav Stejskal
Foto: archiv redakce

Na druhém (obr. 2) jsou (v zákrytu) dva modely vozu 
Willys Jeep (kity od fy Italeri) jako tahače kanónů 
(ukrajinská fa Arsenal, modely z bílého kovu).

(re)
Foto: I. Ligač

Obliba modelů pozemní bojové techniky stále roste. Nejrozšiře- 
nější velikostí je měřítko 1 : 35. Dva snímky s ukázkami svých 
modelů nám poslal Ivan Ligač z Nitry. Na prvním (obr. 1) je sovět
ský tank BT-5 z třicátých let. Plastikový model - kit - pochází od fir
my Zvezda.
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/jbbyteai Β»ίΓι"

pován zá v o d n ic i α ο  n e a e in in o  rina ie . v  
n e d ě li te d y  bylo  n a  p o řad u  fin á le , v č e tn ě  
finále pro věkovou skupinu žáků. M istra 
republiky určuje pořadí ve finále „A “ , kam 
postupuje deset nejrychlejších jezdců z 
kvalifikace, ve finále „B “ se jede  o jede
nácté až dvacáté místo atd. (C, D, E, F). 
Finále se je lo  tříkolové (hromadný start 
systémem „Le M ans") a jedna jízda trvala 8 
m inut.

Závody, které sledovalo množství diváků, 
byly zajímavé, rychlé a napínavé. Součástí 
akce byl i závod žáků dotovaný cenami. 
Přestávky mezi jízdami byli vyplněny před
váděním RC modelu terénního „P iek líp u ", 
RC tanku a elektroletem  Blériot. Ke zdaru 
mistrovství přispěli i sponzoři - Algida, 
Hobbyteam, M odelcentrum , MPM-Tamiya, 
fa Reklama Jarolímek.

Již pátý ročník mezinárodního mistrov
ství České republiky v RC autom obilech 
byl uspořádán 21. až 23 . listopadu 1997 
ve Sportovní hale v Praze 5-S todůlkách.

Mistrovství, které pořádal z pověření RC 
Autoklubu ČR RC Autoklub Praha, bylo 
vypsáno pro kategorii RC E 1 :12 On Road 
(dle pravidel EFRA) - autom odely ovládané 
rádiem, poháněné elektrom otorem  (pro

Tri RC modely odstavené v „depu po dokončené jízdě.

nápajení je  povoleno max. 6  článků baterií), v měřítku 
1:12, silniční sportovní typy, „p lacky". Hm otnost mode
lu připraveného k jízdě je kolem  1 kg, karosérie jsou, 
obdobně jako u dráhových m odelů SRC, z lexanu, 
„pěnové" pneum atiky jsou před jízdou upravovány mazá
ním pro zvýšení adheze.

Na startu nechyběli favorité té to kategorie, především 
sourozenci Kořínkovi z Kolína, ostravští jezdci ing. 
Holub a Matros, havířovský Kratochvíl, pražský Cibulka 
a další jezdci. Velmi rychlým se ukázal také Polák Mazu- 
rek z Varšavy, m istr Polska 1996. Celkově startovalo 59 
závodníků. Závodní okruh byl vytvořen na ploše 3 0  x  12 
metrů (viz nákres), vlastní jízdní povrch byl tvořen podla
hovou krytinou Jekor.

Celá třídenní akce začala v  pátek volným tréninkem , 
prezentací a m ěřeným tréninkem . Sobota byla vyhraze
na dalšímu tréninku a samozřejm ě kvalifikačním rozjížď- 
kám. Je lo se celkem  5 sad. Podle té to kvalifikace postu-

Čtyfi nejúspěšnější účastníci pátého 
mistrovtví ČR. R. Kořínek, M. Mazu- 
rek, K. Kratochvíl a M. Kořínek (zle
va).

Největší favorité naplnili před
poklady a obsadili stupně vítězů v 
pořadí M. K ořínek (M is tr ČR 
1997), K. Kratochvíl, M. Mazu- 
rek. Čtvrtý se umístil Roman Koří
nek, pátý T. C ibulka a šestý J. 
M atros. F inále žáků vyhrál L. 
Novák, druhý byl O. Hýbl (oba 
MCC Ostrava) a třetí královohra- 
decký Z. Hamák. Úspěšní závod
níci byli odm ěněn i množstvím 
pohárů.

Libor Putz
Foto a nákres: autor

Snímek na památku, mistrovství 
1997 končí. Účastníci závodu se 
svými modely a poháry.

MEZINÁRODNI M IS T R O V S T V Í ČR
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Dva modely připravené před startem závo
du. Na snímku je dobře vidět také povrch 
okruhu a dřevěný hranol vymezující tvar 
okruhu.

Pořadí a technika - první tři jezdci
poř. závodník klub auto (karosérie) podvozek motor regulátor baterie RC souprava finálové výkony (dva lepší)

1. Martin Kořínek K-mart Kolín Nissan 340 (Protoform) Corally Corally RLP UPC Sanyo KoPropo 32/8:12.95 *31 /8:00.68

2. Karel Kratochvíl MCC Hrabůvka Nissan 340 (Protoform) Corally KM Apollo Sanyo Acorns Colt 31/8:10,98.31/8:02,54

3, Marcin Mazurek Warzsawa Nissan 340 (Protoform) Corally Corally Novak Cyclone Orion AIR Tronics 32/8:15.16‘31/8:05,61

Nový mistr republiky (RC E 1:12 On Road) Martin Kořínek se svým 
modelem Nissan.

Křižná 497, Val, Meziříčí (100m od hotelu Apollo)
Tel/fax: 0651/ 613 183, Tel: 0651/ 611 554, 0602/ 751 949 ^
Sklad: Hranická 20, Val. Meziříčí, Tel/fax: 0651/ 612 068, 612 539 %
Nástroje · Nářadí ·  Stroji 
Měřidla · Ložiska · Gufera
Mikronářadí, mikronástroje 
Palcové nářadí- SANDVIK, BONDHUS

do vyprodání zásob
ceny včetně DPH

kleště štípací boční KNIPEX pro elektroniku
- KN  77 11/115 m m  PH ruk. 9 3 6 ,-  3 6 6 ,-
- NN  77 21/130 m m  PH  ruk. 9 0 0 ,- 3 9 4 ,-

- k leště p loché SALTUS p ro  e lektron iku 120 m m  3 5 0 ,-

da lš í  a k tu á ln í  nab ídka
- vrtačka - bruska FBS 220V /E  1 4 9 7 ,-
prům. od 0,5 do 3,2 mm; 100W; 2,5 tis. -16 ,5  tis. ot/min, kufr + nástroje

- gravírovací sada včetně zdro je a nástro jů  1 3 7 8 ,-
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KM CORALLY SCHUMACHER CUP 9 7

Celkové výsledky
Kategorie 1:12 E (12 závodníků): 1. J. 
Horák (karosérie Nissan, podvozek Coral- 
ly), MCRT Strakonice, 120; 2. D. Andrle 
(Nissan, Asso), MCRT Strakonice, 97; 3.
M. Vrána (Nissan, amatérský), MCRT Stra
konice, 95; 4. K. Čížek (Toyota, amatér
ský), AMM K Čes. Krumlov, 81; 5. Z. Mer- 
haut (Nissan, Asso), RC autoklub Cheb, 
44; 6. R. Matyasko (Jaguar, amatérský), 
MK L. Kynžvart, 40  bodů.

Modely kategorie 1:10 E a 1:10 E GTM před 
startem na asfaltové dráze ve Strakonicích.

V sobotu 15. listopadu se je l v Chebu 
závěrečný závod seriálu rádiem řízených 
modelů automobilů. Tento seriál se již 
několik let jezdí na západě a jihu Čech pod 
názvem RC Šumava Cup. V loňském roce 
byl uspořádán po sedmé, ale pod novým 
jménem „KM CORALLY SCHUMACHER 
CUP“ podle názvu firmy hlavního sponzora 
Martina Kořínka. V loňském roce byly 
vypsány kategorie 1:12 E, 1 :10 E Formule 
1 a 1:10 E. K poslední kategorií byly přiřa
zeny také modely kategorie 1:10 E GTM. 
Ukázalo se to jako velmi dobré řešení, pro
tože se zvýšil počet startujících v jednotli
vých závodech. Pro začínajícího RC auto- 
modeláře není totiž nic jednoduššího, než 
si v modelářské prodejně zakoupit staveb
nici nějakého svého vysněného automobi
lu. Po nějaké době jej ježdění jen tak pro 
zábavu omrzí a začne se zajímat o závody. 
Když se potom na nějaké dostane, tak zjis
tí, že vlastně vydal nezanedbatelnou částku 
za model, který je podle pravidel RC auto
klubu ČR k závodům nepoužitelný.

Seriál sestával z osmi závodů. Čtyřikrát 
se je lo  ve Strakonicích na stálé asfaltové 
dráze, dvakrát v Českém Krumlově (jednou

Ferrari F 189 v měřítku 1: 10 Jana Fiouzara z 
Mariánských Lázní připravený pro kategorii 
1:10 EF1.

Tři z účastníků loňského seriálu na strakonickém okruhu. Zleva Václav Martínek z klubu AMMK 
Český Krumlov s modelem Volvo (podvozek Trinity), Jaromír Krebs z Jindřichova Hradce s 
vozem Honda Accord (HPt) a Jan Urbánek z Jihlavy s „knedlíkem" Mini Cooper (Tamiya).

v tělocvičně, jednou na asfaltovém hřišti), 
jeden závod byl v Lázních Kynžvart na asfal
tovém házenkářském hřišti a jeden v Che
bu v tělocvičně. Druhý závod v Chebu, kte
rý se měl je t v létě na asfaltu, byl pro vytr
valý déšť zrušen. Zatímco v minulosti pře
važovaly amatérské podvozky, letošní roč
ník byl ve znamení nástupu továrních výrob
ků. Pro ozřejmění si vyjmenujme používa
nou techniku. Podvozky: V kategorii 1 :12 E 
Corally a ASSO. V kategorii 1:10 E GTM 
Yokomo, Corally, HPI, Schumacher a Tami
ya. V kategorii 1:10 E F1 HPI a Tamiya. 
Motory: Používalo „vše", od motorů Mabu- 
chi 54 0  až po speciály GM, Corally, KM či 
Trinity. Baterie: Nejčastěji Sanyo 1900 a 
2 000 . Regulátory: Futaba, Hitec, GM,

Novak a LRP. Pneumatiky: Corally, Pro.line 
a Parma.

Jezdecky se nejvíce prosadil Jose f 
Horák jezdící za MCRT Strakonice, který 
zvítězil 9x, Dušan Andrle ze stejného klubu 
5x a Karel Čížek z AMMK Český Krumlov 
3x. Jedno vítězství si připsal ještě Martin 
Kořínek, Roman Kořínek, Aleš Pelikán 
všichni tři z KM Kolín a Miroslav Vrána z 
MCRT Strakonice. Velmi dobře se začal 
prosazovat nejmladší účastník seriálu, tepr
ve sedmiletý Michael Horák, který v kate
goriích 1:10 E a 1:10 E GTM obsadil 
shodně šesté místo.

Na závěr byly vyhlášeny celkové výsledky 
v jednotlivých kategoriích. Nejúspěšnější 
závodníci převzali hodnotné ceny, které 
kromě hlavního sponzora seriálu, věnoval 
také klub MCRT Strakonice.

M. Vrána
Foto: J. Krebs
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Kategorie 1:10 E (28 závodníků): 1. D. 
Andrle (Porsche GTP, Corally), MCRT Stra
konice, 90; 2. J. Horák (Porsche GTP, 
HPI), MCRT Strakonice, 68; 3, M. Vrána 
(Mc Laren F1, HPI), MCRT Strakonice, 64; 
4. K. Čížek (Ford Escort, Yokomo), AMMK 
Čes. Krumlov, 54; 5. J. Krebs (Honda 
Accord, HPI), Jindřich. Hradec, 23; 6. M. 
Horák (Porsche GTP, amatérský), MCRT 
Strakonice, 21 bodů.
Kategorie 1:10 E GTM (25 závodníků): 
1. J. Horák (Porsche GTP, HPI/Schuma- 
cher), MCRT Strakonice, 104; 2. D. Andr
le (Porsche GTP, C orally /S chum ach.), 
MCRT Strakonice, 96; 3. K. Čížek (Ford 
Escort, Yokomo), AMM K Čes. Krumlov, 
89; 4. M. Vrána (McLaren F1, HPI), MCRT

Strakonice, 74; 5. P. Biško (Ford Mondeo, 
Tamiya), AMM K Čes.Krumlov, 35; 6. M. 
Horák (Porsche GTP, amatérský), MCRT 
Strakonice, 29 bodů.

Kategorie 1:10 E FORMULE 1 (8 závod
níků): 1. J. Horák (McLaren, HPI), MCRT 
Strakonice, 81; 2. M. Vrána (McLaren, 
HPI), MCRT Strakonice, 80 ; 3. P. Tondl 
(Lotus, Tamiya), RC autoklub Cheb, 44; 4. 
K. Čížek (Williams, Tamiya), AMMK Čes. 
Krumlov, 32; 5. P. Skalička (Lotus, Tami
ya), RC autoklub Cheb, 27; 6. M. Kořínek 
(Williams, Tamiya), KM Kolín, 20 bodů.

Soutěž klubů (14 účastníků): 1. MCRT 
Strakonice, 634 ; 2. AM M K Český Krum
lov, 243; 3. RC autoklub Cheb, 166 bodů.

P L A S T I K O V É  S T A V E B N I C E  ·  M O D E L Y  A U T  D I E - C A S T

Specializovaná prodejna 
s automobilovým i modely, výkup modelů 

aut všech typů a firem, platba hotově.
Prodejna: Havelská 10, PRAHA 1 

INFORMACE tel.: 0 2 / 859 10 91 - večer

Plastikové stavebnice, modely aut Die-Cast, 
hračky, modelářské potřeby a literatura. 
Prodejna: Tuklatská 2105, PRAHA 10 

INFORMACE tel.: 0 2 / 779 848

se v týmu „Nostalgy" objevil po mnoha letech i 
trojnásobný vítěz šestihodinovky dr. J. Šimo- 
nek, který jel společně s I. Motyčkou, přestáv
ka byla znát a celkové skončili třináctí. Na 
sponzorování cen se podílela firma MADE IN 
publicity (hlavní sponzor), Fotolab, Ligna a dea
ler fy Parma, Poháry pro úspěšné týmy předá
val čestný host závodu Václav Blahna, známý a 
úspěšný automobilový závodník. M imocho
dem, jeho syn Jakub se v žákovském týmu s 
T. Křivánkem umístil na 11. místě (3. místo v 
soutěži žákovských týmů). Televizní šot ze 
závodu natočila TV Nova, která tak nahradila 
Primu, která přinesla malou reportáž z osma- 
dvacátého ročníku.

L. Putz
Foto: autor

Osm finálových automodelů kategorie PR/24 
na startu 29. ročníku.

Stupně vítězů, v popředí V. Blahna s hlavním 
putovním pohárem „Šestihodinovky". V

ŠĚSTĚHODiNOVKA"

Pohárový závod - „6 HODIN" - je závodem s nejdelší tradici, 
určeným pro automodely SRC. V roce 1997 se jel na osmiproudo- 
vé autodráze v klubu SCRC-Praha 7 již devětadvacátý ročník. Pra
xí ověřený program akce se nezměnil ani v loňském roce. Pátek 
(14. 11.)trénink, sobota(15. 11.) základní kvalifikační jízdy a semi
finále, pak odpolední a večerní trénink pro finálové týmy (dva jezd
ci + jeden model kateg. PR/24), neděle (16. 11.) finále, start v 9 
hodin, cíl v 15 hodin. Na startovní listině se prezentovalo šestatři
cet jmen (dvoučlenné týmy), včetně úspěšných závodníků z mist
rovství ČR, na startu nechyběl ani letošní mistr světa Vladimír Hor
ký jezdící za SRC Kyjov, byli zde i jezdci jezdící ve věkové skupině 
žáků. Závod je populární i tím, že jsou vypisovány různé zvláštní 
ceny a prémie - nejstarší tým, nejmladší tým, atd.

Do finále se kvalifikovalo 8 nejrychlejších týmů, tam pak nene
chal nikoho na pochybách tým ESRT 1 ve složení V. Horký - 
J. Hensl, který vedl závod od začátku až do konce (vítěz prěmie za 
prvních 100 kol) a zvítězil rekordním výkonem 5751 okruhů (jeden 
okruh 21,5 m). Druhé místo obhájil P. Veselský, tentokrát v týmu 
Metrack VIP se spolupilotem P. Stránským (5302 okruhů). Třetí 
dojel po menších problémech tým ESRT 2 s jezdci K. Baštou a 
P. Horou (5055). Dobře si vedly i další týmy. Čtvrté místo získal 
rychlým závěrem pardubický tým ELGAS A, jezdci ing. P. K rč il- ing . 
R. Kalhous (4907), páté otec a syn Bubníkovi (4850), šesté místo 
a cenu pro nejlépe umístěný žákovský vybojoval Parma Team, kte
rý tvořili sourozenci Jana a Martin Kalinovi, kteří byli současně nej
mladším týmem součtem 22 let. Naopak nejstarším týmem se stal 
Peka team - mgr. V. Karlíček a M. Perel, součet 109 let. Na startu
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Aj ked MATTEL kúpil značku, MATCHBOX stále zostáva najvačšia automobilka na svete.

1947 -  1997
( 1 )

Jako angličáky jsou v „našich konči
nách" označovány malé - většinou kovové 
- m odely automobilů, ty  nejvíce rozšířené 
jsou  známé pod názvem „M atchbox". 
Redakce časopisu MODELÁŘ a MODELY 
připravila ve spolupráci s mezinárodním 
klubem  „ZBIERAM  MATCHBOX" (Kon
takt. adresa: Robert KOPAJ, SNP 39, 
940 63 Nové Zámky, Slovenská republi
ka. Telefon/fax: 00421-817-428 359, 
00421-817-421 416), který je  oficiálním 
zástupcem  příznivců značky M atchbox 
pro východní Evropu, zajímavý seriál o 
těchto  m odelech. Seriál byl připraven u 
příležitosti padesátého výročí značky Mat
chbox a věřím, že jis tě zaujme i ty  mode
láře, kteří dávají p řednost funkčním u 
modelářství před sběratelstvím.

L. Putz

ř ^ J lá  dostupných informácií od predpo- 
s lédného majitelá zn. M atchbox, TYCO- 
Matchbox z roku 1996 sa uvádza, že v 
80 . rokoch dosiahla výroba v jednom  
období úctihodný počet modelov a hrači- 
ek vo výške 58  - 59 miliónov kusov týchto 
populárnych autíčok. Informačné středis
ko firmy TYCO -M atchbox odhaduje ce lko
vý počet vyrobených modelov na 5 miliard 
kusov, preto sa nemóžeme čudovaf, že 
50. ročné trvanie výroby zn. Matchbox, 
ktoré sa oslavovalo v minulom roku, sa 
popísalo m noho po lopravdy a m nohé 
dohady, ktoré by som rád vyvrátil a uviedol 
na správnu mieru. V mnohých krajinách,

ale aj u nás v bývalom Československu sa 
vo vel'kom počte začalo zbierať, tieto zau- 
jimavé modely, ktoré poznáme pod pre- 
zývkou angličáky a to  dostalo značku Mat
chbox na popředně miesto vo svetovom 
rebríčku. Nebolo to láhké, pretože v Ang
licku bolo viacej firiem , ktoré vyrábali 
podobné modely, ako Lesney Product. 
Pre informáciu uvádzam postup označe- 
nia firmy: 1947 -1 982 , Lesney product; 
1982 - 1992, Matchbox Ltd.; 1992 - 
1996, Tyco-Matchbox; 1996, Mattel 
Inc. (s ponecháním  značky Matchbox).

Chcem e podat’ inform ácie, ktoré sú 
pravdivé z literatúry, ktorú možno pokladať 
za 100 %, pretože ju  připravili dvaja 
nadšenci, ktorí zozbierali všetky modely, 
ktoré bolí vyrobené vo všetkých firmách 
pod značkou Matchbox. Ide o pánov Kevi- 
na M cG impseya a Stewarda Orra. Pri tej- 
to knihe - „COLLECTING MATCHBOX 
DIECAST TOYS, THE FIRST FORTY 
YEARS" - boli aj také mená, ako sú Nigel

Cooper, Paul Carr, G erry Tekerian, Eve
rett Marshall, Charles Mack, Bob Rusconi 
a m noho iných mien, ktoré vo svete zbe- 
ratel’stva zn. M atchbox niečo znamenajú.

Nesmiem zabudnúť, dnes už na staruč- 
kého pána Raya Busha (Ray Bush), ktorý 
zostal vo svete zbierania značky M atchbox 
pojmom č. 1, články, ktoré publikoval v 
prvom klubovom časopise UK Matchbox, 
bolí a sú preberané ešte aj dnes, pretože 
sú aktuálně až po dnešok. Jeho odborné 
tabufky - rozpis chýb, ktoré sa nachádzajú 
na m odeloch, články, komentáre o mode- 
loch - sérií M odels of Yesteryear sa publi- 
kujú aj dnes. Najváčší katalog na rozpo
známe chýb bol vydaný v roku 1996 a 
jeho názov je  40. rokov The Yesteryear 
Book 1956 - 96. Táto kniha by nemala 
chýbať v knižnici žiadného zberatefa, pre
tože podlá te jto knihy sa odvádzajú světo
vé ceny modelov hadu M odels of Yestery
ear (obr. 1 - niekol’ko m odelov M odels of 
Yesteryear).

Pán Bush bol predsedom  Anglického 
klubu. Po jeho  odchode z postu preziden
ta klubu sa utvořila celosvětová organizá- 
cia pod názvom M atchbox International 
Collectors Association v skratke MICA, 
ktorej majitefia sú právě Kevin McGim- 
psey a Steward Orr.

Rád by som sa zmienil o zrode záujmu 
o miniatúrne m odely zn. M atchbox viac, 
ako u miliónov ludí na celom svete, a pre
to poďme do historie.

Firma, ako ju poznáme pod názvom 
MATCHBOX, predtým, však pod zn. Les
ney Product, vznikla po konci II. světověj 
vojny a jej dvaja zakladatelia - Leslie Smith

Dvaja zakladatelia firmy Lesney Product - 
panové Leslie Smith a Jack Odell (zl'ava).
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a Rodney Smith - sú staří priatelia zo škol
ských lavic a aj spolubojovníci. Rozhodli 
sa utvořit' spoločnú firmu, ktorá mala vyrá- 
baf súčiastky do e lektrických prístrojov, 
obaja nevlastnili vel'ké majetky a ani nepo- 
chádzali z bohatej vrstvy anglických lor- 
dov, preto otázka peňazí bola každoden- 
nou témou. Názov firmy Lesney Product 
Com pany Limited bol zložený z prvých a 
posledných krstných mien ich zakladate- 
Ibv - LE S /lie  a R od/N E Y  - a z týchto mien 
vznikol názov firmy, ktorá oslnila celý svět 
a mnoho miliónov ludí na celom  svete: 
dětí, dospělých, žen aj mužov, Rusov, 
Japoncov, Fínov, Slovákov, Čechov, 
Madárov, moslimov, pravoslavných, jed 
noducho povedené a napísané - 
KAŽDÉHO.

Tieto isté úmysli mal aj John W. Odell, 
ktorý v tom čase pracoval v konkurenčnej 
firme na výrobu kovových odliatkov (vstre- 
kovanie roztlačanej zliatiny priamo do for
my), ktoré sa používali ešte za vojny. John

W. Odell odkúpil od anglickej armády 
potřebné stroje a prenajal si v londýnskom 
obvode diefnu, ktorú musel uzatvoriť, pre- 
tože úřady mu žiadosť o založenie firmy 
zamietli. Náhodné stretnutie Leslie a Rod
ney Smitha s J. W. Odellom, bol začiatok 
existencie firmy Lesney Product Ltd. Les
lie Smith a Rodney Smith bolí spolužiaci a 
bojovali spolu v období II. světověj vojny v 
Královskom námorníctve. Leslie Charles 
Smith sa narodil 6 . marca 1918 a ako 
každý chlapec miloval skladacie hračky, 
ktoré boli v tej době hitom - firma M ecca
no. Pred vojnou pracoval na mnoha mies- 
tach a cestou svojej roboty mal možnost' 
navštívť mnohé krajiny, ako je  Austrália, 
Nový Zéland, ale aj Európu. V tej době 
pracoval u firmy J. Raymond Wilson Co. 
ako predajca textilného tovaru a kobercov. 
Před vypuknutím vojny stačil ešte navštívit 
Franciu, Belgicko, Taliansko a Holandsko.
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válec), Cement M ixer (m iešačka malty), 
M ilk Cart (koč na rozvážanie mlieka), Mer
chants Cart (nákladný koč) a Soap Box 
Racer (dětskí závodní vozík z krabice od 
mýdla).

Pre špecialistov uvádzam přesný počet 
modelov, ktoré označujem e ako EARLY 
LESNEY TOYS 1947 - 1957.

Diesel Road Roller (čestný válec), 
výroba 1948 - 1951, veíkosť 110 mm. 
M odel nebol balený, bol v 8 typoch, ale v 
jednotnej zelenej farbe, len doplňky bolí v 
rázných farbách (obr. 2 - na snímke s mie- 
šačkou). Cement Mixer (m iešačka), 
1948 - 1951, veíkosť 90  mm. M odel 
nebol balený. Rozpoznáváme 7 typov 
farieb. Základná farba celej m iešačky je 
zelená, len doplňky sú v iných farbách. 
Milk Cart (koč s mliekom), 1948  -1 9 5 1 ,

veíkosť 135 mm. M odel bol balený v 
papierovej krabičke s potlačou. Tento 
model má tri varianty, ale dve farby - oran
žová a tmavomodrá. Rag and Bone Mer
chants Cart (nákladný koč), 1948  - 
1951, veíkosť 144 mm. M odel bol balený 
v papierovej krabičke s potlačou. Pozná
me dve farby - žitu, zelená. Soap Box 
Racer (dětský závodní vozík), 1948 - 
1951, veíkosť 79 mm. M odel nemal bale- 
nie. (obr. 3 - koče a vozík). Caterpillar 
Tractor (pásový traktor), 1948 - 1950, 
veíkosť 100 mm. M odel nebol balený, bol

Po vyhlášení mobilizácie nastúpil L. Smith 
k 22. Pluku R.N.V.R. (Royal Naval Volun
ta ry  Reserve - Kráíovský dobrovo lný 
námorný pluk). Ako signalista v hodnosti 
seržant sa zúčastnil v bojoch v Afrike, 
Salerme na Sicílii a zúčastnil sa aj vylode- 
nia v roku 1994 - „D “ Day. Rodney Smith 
sa narodil 26. augusta 1917. Prácu si 
našiel vo firme D.C.M.T. (Die Casting 
M achine Tools) v Londýne, ako úradník. 
Počas vojny slúžil u zložky Royal Navy 
(Královské námořnictvo) v bezvýznamnej 
hodnosti. Rodney sa tiež zúčastnil bo jovv  
Afrike a Europe. J. Odell a L. Smith malí 
spo ločného zamestnávatela a takto začala 
éra spolupráce. Po vojně, v roku 1948, 
firma Lesney vlastnila 35  foriem na odlie- 
vanie a v te jto době zaměstnávala už 25 
ludi. Pre pokles odbytu a predaju e lektric
kých polotovarov sa rozhodli, že svoj 
výrobný program obohatia výrobou hra- 
čiek, ktoré sa dobré předávali najmá kon- 
com roka. Za prvé hračky -  modely - sa 
považujú: D iesel Road R olle r (čestný
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vyrobený v štyroch farbách - oranžová, 
žitá, bledozelená, tmavozelená. Bulldo
zer (buldozer), 1848 -1 9 5 0 , velkost' 120 
mm. Platí rovnaké údaje jako u traktoru. 
Prime Mover, trailer and bulldozer 
(tahač s prívesom a buldozérom), 1950 
-1 9 5 1 , vel'kosf 3 3 9  mm. M odel bol bale
ný v papierovej krabičke. Zm ěna farieb je  
len u traileru, m odrá a svetlohnedá (obr. 
4). Jumbo the Walking (slon), 1950 - 
1951, vel'kosf 102 mm. Slon bol v šedej 
farbe. Balený bol v potlačenej papierovej 
krabičke. Muffin Junior (oslík), 1950  - 
1956, vel’kosf 140 mm. Oslík bol v kré- 
movej farbe, balenie bolo v potlačenej

krabičke. Coronation Coach (koruno- 
vačný koč - velký), 1953, vel'kosf 38 5  
mm. M odel mal 4 typy (odlišnosti ale len v 
drobnostiach). Tri m odely vo farbe zlatej a 
jeden v striebornej. Pre tento účel bol 
m odel balený v špeciá lne j krabičke s 
námetom  korunovácie . Coronation 
Coach (korunovačný koč - malý), 1953, 
vel'kosf 117 mm. Balenie aj farby rovnaké, 
len menšia krabička (obr. 5). Massey 
Harris Tractor (kolový traktor), 1953 - 
1956, vel'kosf 2 0 0  mm. M odel radíme do 
série M ajor Scale, balený bol v papierovej 
krab ičke  (obr. 6). Covered Wagon 
(dostavník), 1955 - 1957, vel'kosf 124

mm. M odel mal papierovú krabičku (obr. 
7). Euclid Truck Quarry (nákladníauto
mobil), 1955, vel'kosf 275  mm. Model 
radíme do série M ajor Scale a bol balený 
v papierovej krabičke, vyrábal sa vž lte j far
be (obr. 8  - Na snímke v porovnaní s rov- 
nakým - miniaturním - m odelom z pozdější 
p rodukcie .). The Breadd Bait Press 
(drvič), 1954 - 1957, vel'kosf 55 mm. U 
tejto divnej hračky sa prvýkrát objavila kra
bička, ktorá připomínala naše zápafky z 
českej firmy SOLO - Sušice (obr. 7, vl'a-

vo)· R. Kopaj
Foto: archiv autora 

(pokračování)

Mistrovství ČR 1997
Již potřetí byl uspořádán seriál mítinků v kategorii PlaFit - NAS

CAR. Součástí tohoto seriálu je  i pohár pro historické automo- 
dely - O ld Timer Cup. Kategorie „plafitů" (tovární podvozek typu 
PlaFit, karosérie ze stavebnice) byla zavedena do našich pravidel 
od roku 1995 a za čtyři roky své existence - první oficiální závod 
se jel v klubu SCRC-Praha 7 12. 11. 1994 - si získala poměrné 
dost příznivců o čemž svědčí třicetičlenné startovní pole letošní
ho mistrovství ČR. Úspěšně jí při seriálu doplňuje kateg. Old 
Timer (tovární makety historických automobilů), která zatím není 
s ice oficiální součástí Pravidel SRC, ale i její obliba stoupá. Je to 
dáno i tím, že současné provedení kateg. maket „A " příliš neod
povídá definici přesných zmenšenin skutečných automobilů, a 
tak tovární makety tříd NASCAR i Old T imer (bez diskuzí o mnoh
dy problem atických pláncích) získávají další příznivce. Důsled
kem toho jsou i nové typy automobilů na závodních dráhách.

V loňském roce se odjely všechny čtyři plánované mítinky 
(jeden mítink - 7 závodů NASCAR, 2 Old 
Timer), I. mítink SCRC-Praha 7, II. AMK 
Cheb, III. ESRT Praha a IV. MC SRC Most.
Závěrečný m ostecký mítink rozhodl o celko
vém pořadí všech startujících. Výborně si 
vedl především Josef Korec z ESRT Praha, 
který obhájil svá prvenství z předešlého roč
níku v obou kategoriích. Druhé místo v M ČR 
patřilo jeho bratru Honzovi. I on obhájil své 
druhé místo z roku 1996. Třetí se umístil 
L ibor Putz (SCRC-Praha 7), který si „bronzo
vou" příčkou vylepšil šesté místo z II. roční

ku. „H istoriky" vyhrál tedy Josef Korec, druhé místo obsadil Milan 
Hošek z nového mosteckého klubu RMS, třetí místo získal Libor 
Putz.
Na letošní rok je  naplánován další ročník a první mítink by měl 

začít opět na čtyřproudové autodráze v Mostě. 
Proti loňskému roku došlo ke změně v počtu 
závodů. Při jednom  mítinku (pátek, sobota) se 
letos pojedou dva závody Old Timer (pátek) a pét 
závodů NASCAR (sobota).
Do kalendáře sportovních akcí 1998 jsou 
nahlášeny tyto termíny: I. mítink - MC SRC Most 
(30. - 31. 1.), II. - AMK Cheb (15. - 16. 5.), III. - 
ESRT Praha (9. - 10. 10.), IV. - SCRC-Praha 7 
( 6 . - 7 .  11.). pL

Foto: autor

Mistrovství ČR 1997 - výsledky III. ročníku 
Kategorie SRC PlaFit - NASCAR: 1. J. KOREC 
(Ford Thunderbird - Maxwell House), ESRT Pra
ha, 752 ; 2. Jan KOREC (Pontiac G P - Nescafé), 

ESRT Praha, 662 ; 3. Libor PUTZ (O ldsmobile Delta - Kodak), 
SCRC-Praha 7, 527; 4. Vladimír Klein (Ford Thunderbird - 
McDonalds), SRC Slaný, 514; 5. Lukáš Folk (Ford Thunderbird - 
Havoline), AM K Cheb, 508 ; 6. Pavel Hora (Ford Thunderbird - 
Havoline), ESRT Praha, 472; 7. J. Pražák (Buick Regal - STP), 
SRC Chomutov, 462 ; 8. M. Perel (Buick Raybestos - Raybe- 
stos), SCRC-Praha 7, 419; 9. M. Hošek (Chevrolet Monte Carlo 
-W rangler), RMS Most, 3 96 ; 10. Miroslav Vosička (Buick Regal 
- STP), SRC Chomutov, 39 2  bodů (30 soutěžících, 7 klubů). 
Old Timer Cup 1997
Kategorie SRC-Old Timer: 1. J. KOREC (Mercedes-Benz 300  
SL), ESRT Praha, 96; 2. M. HOŠEK (Chaparral 2D Coupe), 
RMS Most, 66 ; 3. L. PUTZ (Ferrari 25 0  GT SWB), SCRC-Praha 
7, 64; 4. M. Perel (Ferrari 2 50  LM), SCRC-Praha 7, 41; 5. J. 
Hensl (Ferrari 275  P), 40; 6. J. Kalfeřt (Chevrolet Corvette GS), 
SCRC-Praha 7, 29 bodů (19 soutěžících, 7 klubů).

Dva snímky z mosteckého mítinku. Na prvním snímku pestrobarev
né „naskáry", na druhém čtyři modely kateg. Old Timer.
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Prodejní cena, udávaná u každého výrob
ku, je pouze přibližná, buď doporučená 
výrobcem, nebo zjištěná v jednom z obcho
dů, kde je výrobek k dostání. Obchodníci, 
kteří mají zájem o prodej představovaných 
výrobků zjistí přesné podmínky u výrobce 
nebo dodavatele, redakce s nimi není 
seznámena.

VYVAŽOVAČKA MGV-1

Magnetická vyvažovačka vrtulových kuželů, 
vrtulí, unášečů, ozubených kol, řemenic, pilo
vých kotoučů a ostatních rotačních součástí 
do hmotnosti 120 g. Její citlivost pro běžné 
vrtule - do průměru 450 mm - je  lepší, než 
nevývaha způsobená hmotností poštovní 
známky. Rotační součásti lze vyvažovat i na 
vlastních hřídelích. Pro vyvažování na hřide- 
lých opatřených důlkem, lze použít přesnou 
ložiskovou kuličku vloženou do důlku. Vzdále
nost ramen je nastavitelná, zajímavosti je to, 
že hřídel je držena v rovině silou magnetů a je 
vlastně uložena letmo. Vyvažovačka je dodá
vána v rozmontovaném stavu. Na zakázku je 
dodáván i typ MGV-2 o nosnosti 350 g, který 
je vhodný pro rotory vrtulníků atd.
Vyrábí: Ing. K. Matyáš, Brno 
Prodává: Elefan, Záhřebská 27, Brno 
Cena: 561 Kč

HÁZEDLO PÉŤA

V nabídce modelářských prodejen se obje
vují (vedle náročných RC modelů) i jednodu
ché stavebnice malých letadélek - házedel. 
Péťa je jednoduché celobalzové házedlo, kte
ré je dodáváno jako stavebnice. Stavebnice 
obsahuje jednotlivé díly, které jsou opracová
ny do konečného tvaru, olůvko na dovážení a 
stavební návod. K montáži stačí vhodné lepid
lo (např. Kanagom). Podle návodu lze házed
lo sestavit za několik minut a po zaschnutí 
lepidla dovážit a zalétat.
Vyrábí: Supr, Louny 
Prodává: Modelář - M. Vaňouch, 
Korunovační 16, Praha 7 
Cena: 31 Kč

POHONNÁ JEDNOTKA TP-03

slouží jako jednoduchý elektropohon pro 
malé rekreační a halové modely (do max. roz
pětí 1250 mm, max. hmotnost 300 g). Elek- 
tropon TP-3 je dodáván jako sestavený kom
plet - elektromotor, převody (poměr 1 : 5,7), 
hřídel, vrtule, napájecí články Sanyo 110 mA. 
Doba chodu cca 4 až 9 minut. Pro ovládáni 
elektromotoru lze použít tuzemský regulátor 
JES 05 micro. Obdobný pohon je použit 
např. u modelu letadla Blériot (viz č. 11/97). 
Vyrábí: Turbinia Models, Praha 
Prodává: Modelář - M. Vaňouch, 
Korunovační 16, Praha 7 
Cena: 530 Kč

POLOPNEUMATICKÁ KOLA

jsou určena pro podvozky leteckých modelů. 
V současné nabídce je pět druhů, čtyři v leh
kém provedení, jeden v super lehkém prove
deni. Ceny kol (disk + pneumatika) jsou dány 
jejich velikostí. Lehké provedení: 0  20, 14 
Kč; 0  26, 20 Kč; 0  53, 30 Kč; 0  63, 40 
Kč. Super lehké provedení (5 g): 0  53, 40 
Kč.
Vyrábí: Novo-Air, Královice 
Prodává: Modelářské prodejny 
Cena: 14 až 40 Kč (za kus)

HYDROGLIZER DAN

Rychlostavebnice motorového kluzáku o 
délce 455 mm (šířka 180 mm) ovládaného 
standardní dvoupovelovou RC soupravou 
(není součástí stavebnice). Trupové těleso a 
nástavby jsou vylisovány z hmoty PSH, prů
hledný překryt kabiny z plastu durofol. Překryt 
kabiny slouží - v případě převržení - jako plo
vák zabraňující potopeni modelu. Povrchově 
se model upravuje samolepicími vodovzdor
nými fóliemi. Součástí stavebnice jsou plasto
vé panely pro sestavení modelu, pilot, samo
lepicí fólie, kormidlo, kompletní příslušenství 
řízení a podrobný stavební plán. K osazení se 
doporučuje elektr. motor „velikosti" 400, pro 
jízdu v kluzu postačují 3 /4  výkonu motoru při 
napájení sedmi články o kapacitě 1200 mAh. 
Vyrábí: JF Model hobby, Praha 
Prodává: Thalassa (ve dvoře),
Štěpánská 26, Praha 1 (případně výrobce 
na dobírku)
Doporučená cena: 412 Kč

ŠKODA 706R

Pamětníci si jisté vzpomenou na dvouná- 
pravový náklaďák s velkými koly, kterému se 
říkalo „Barča". Tento, po válce velmi potřeb
ný, nákladní automobil se vyráběl od roku 
1946 v AZNP Mladá Boleslav, resp. v poboč
ném závodu Avia Letňany v Praze. Později 
(1951) přešla výroba do podniků v Jablonci, 
Liberci a Mnichově Hradišti. To už však Barča 
měla novou jednodušší masku chladiče. Ten
to automobil si mohou nyní postavit v modelu 
i modeláři, použít jej můžete jako sběratelský 
model, nebo pro „oživení" silnic na kolejišti. 
Model v měřítku 1 : 87 je dodáván jako přes
ný odlitek z kovové slitiny. Zasklení kabiny je z 
průhledného plastu. Na snímku ze stavebnice 
je Škoda 706R 1946 - valník. Dodávány jsou 
i další verze - sklápěč Meiller, třístranný sklá
pěč, cisterna, provedení 1946, 1951 atd. 
Vyrábí: V & V model, Fr. Večerník, 
Varnsdorf
Prodává: Modelářské prodejny 
(možno objednat i u výrobce - 
Fr. Večerník, Plzeňská 1983, Varnsdorf 
Doporučená cena: 275 Kč (stavebnice)
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Dva snímky představují luxusní limuzínu TATRA 80 A - Sodomka se svinovací 
střechou. Automobil T80 A z roku 1936 měl dvanáctiválcový vodou chlazený 
motor o objemu 5990 cm3.

h is t o r ie
KOLECH

Naprostým unikátem mezi sportovními vozy byl kabriolet AERO 50 - Sodomka 
z roku 1938. Tento čtyřválcový automobil, nazývaný motoristickými nadšenci 
podle místa svého nálezu Aero Arizona, patří nyní mezi obdivované exponáty 
instituce The Behring Auto Muzeum v Danville v Kalifornii v USA.

Firma Sodom ka Vysoké Mýto (nyní Karosa a. s.), která byla založe
na Josefem  Sodom kou, vyučeným kolářem, v roce 1895, byla z po
čátku známá výrobou luxusních kočárů, autom obilizm us byl teprve v 
„plenkách". Po zakoupení parního stroje se řem eslná firma stala 
(1905) továrnou - „První východočeská parostrojní výroba kočárů". 
Výroba karosérií byla zavedena roku 1925. Zakázkové karosérie - 
m nohdy velmi luxusní, vždy však unikátní a krásné - byly stavěny na 
podvozkové skupiny od různých výrobců. Zahrnuty byly výrobky 
prakticky všech našich autom obilek - Praga, Škoda, Tatra, Walter. 
Nechyběly však ani světové značky - Packard, Studebaker, Bugatti, 
Rolls Royce a další. Vždy šlo o automobily, které si svým provedením 
nezadaly s výrobky renomovaných světových firem. Stejně unikátní 
jsou  i modely, které pro firemní muzeum zhotovil pan Jose f Klejch. 
Všechny jsou v měřítku 1 : 5 a  představují výrobky firmy Sodom ka.

L. Putz 
Foto: J. Klejch

Karosářským kreacím od Sodomky „neušla" ani světoznámá značka Bugatti. Na snímcích vidíte model vozu BUGATTI T 57 - Sodomka. Tento vůz byl karo- 
sován v roce 1937 pro hraběte Schwarncenbergka. „Tpadesátsedmička" měla osmiválcový motor o objemu 3257 cm3. Tento vůz se dochoval do dnešních 
dnů a je jedním z exponátů muzea v Sinsheimu v Německu (majitel pan Schellenberger).



Foto: M. Blahník, P. Jelínek, J. Rohlena, 

T. Obermajer, J. Lejsek

▼ Jako skutečný automobil vyhlíží na snímku J. Rohleny jeho RC 
model Ford Escort Cosworth RS. Model v měřítku 1 : 10 s elek
tropohonem (fa Tamiya) je upraven podle skutečného soutěžního 
(rallye) vozu posádky Stanislav Chovanec - Henrich Kurus, Team 
Matador.

A  A. Maximov z Ruska soutěží ve třídě C2 s maketou vědecké 
lodi Passat. S tímto modelem se zúčastnil MS ve švýcarském 
St. Gallen.

▼ Vrchní nátěr železničních vozidel je velmi důležitý pro jejich ko
nečný - skutečný - vzhled. Ilustračními snímky dvou dieselových 
lokomotiv řady 720 087-6 (zeleno-bílá) a 743 010-1 (modro-bílá) 
doplňujeme první část článku na straně 22.

▼ RC kluzák Tracy ze stavebnice fy Svor. Rozpětí 2000 mm, 
hmotnost 800 g, profil křídla E 387. Řízená směrovka a výškovka. 
Model je nažehlen fólií Oracover. Letové vlastnosti jsou vynikající, 
kluzák létá výborně jak v termice na rovině tak i na svahu.

A  Ze stavebnice firmy Modela Březinka byt postaven třímotorák 
Mentor. Model, původně určený pro spalovací motor, se může 
stát inspirací pro další modeláře i důkazem, že robustní model lze 
slušně elektrifikovat. S Mentorem je svižné a bezproblémové lé
tání, startuje z dráhy i z ruky. Technické údaje: rozpětí 1500 mm, 
celková hmotnost 1550 g. Pohon 3x motor Speed 400, vrtule 6“x 
4, regulátor 30 A (odběr 17 A), aku. 7x Sanyo 1700 SCR, stan
dardní serva, ovládání směrovky, výškovky a motorů.


