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M aketu  
S opw ith  Pup 

o rozpě tí 1400 mm 
p řip ra vu je  

na le to šn í sezónu 
J iř í C ha loupka  
ze S tráže p. R. 

Č ty řfun kčn í 
RC souprava  
bude ov lá d a t 
m odel oko lo  

všech  os 
p lus p říp u s t 

m otoru  HB 61 RC 
(10 c m 1)

Hana M atu lová  z P řibys lav i vám p ředvád í vě troň  SIGMA 
V. B ílého  z T išnova . Ten to  m odel RC-V2 o rozpě tí 2900 mm 
a p lošném  za tížení 22,8 g /d m 2 má řízená ko rm id la  soupravou  
V ariop rop ; zv ítěz il na něko lika  loňských  sou těžích

Před loňským  
m is tro vs tv ím  ČSR 
pro  U -m ode ly si 
trochu  „p o h rá l na 
c izím  p ís k u “  
m echan ik  
úspěšného  
k rá lové h ra d ecké h o  
tým u J .Š a fle r. Jeho 
nesoum érný 
rych los tn í m odel byl 
poháněn  m otorem  
M W S  2,5

K TITULNÍMU SNÍMKU

Jeden z prvních sovětských automobilů 
VAZ 2101, upravený pro závody na okru
hu, se stal předlohou pro rádiem řízenou 
polomaketu konstrukce Jana KUNEŠE 
st. a ing. F. MACÁLKY, je jíž plánek 
přinášíme v tomto sešitu. Pražské stře
disko METALEX Technických služeb 
Svazarmu pokračuje v úpravách auto
mobilů VAZ -  jen v loňském roce připra
vilo našim soutěžním jezdcům více než 
dvacet vozů typu VAZ 2103 v soutěžní 
variantě. Jeden z nich, určený pro po
sádku ing. Bold-Bojas a testovaný na 
sklonku loňského roku motoristickou re
dakcí Československé televize, poslou
žil i jako kulisa pro titulní snímek poříze
ný VI. Hadačem.

Na p rvn í m ísto  bylo  oceněno  
k o le jiš tě  J. Kocíka  z Prahy 4 při 
loňském  m is tro vs tv í ČSR pro 
že lezn ičn í m ode lá ře  v H oři
c ích  v P odkrkonoší. P odrob 
ně ji se doč te te  o m is tro vs tv í 
v že lezn ičn í rub rice

Podle podk ladů  v časop ise  
F luq + m odeM -techn ik pos tav il 
K. Ším a z LMK Ml. B o les lav  
m odel W irbe lw ind  II. Má roz
pě tí 1300 mm, dé lku  680 mm 
a hm o tn o s t 670 g. M oto r je 
M W S  1,5 D, rád io  M in i M ars 
+ e le k tro m o to r Igla



Na prahu významného roku

Letošní výročí Únorového vítězství za
stihlo naši společnost v plné tvůrčí práci. 
Rok, v kterém jsme nastoupili do šesté 
pětiletky, v kterém se uskuteční XV. sjezd 
KSČ a konečně rok, v kterém oslavíme 25. 
výročí založení naší organizace -  Svazu 
pro spolupráci s armádou. Jen výčet 
těchto tří stěžejních událostí roku 1976 
dává jasnou odpověď na otázku, proč si 
po 28 letech znovu připomínáme tuto 
historickou událost.

Zejména nejmladší generaci je nutné 
připomenout, že ne vždy měl lid této země 
možnost uplatňovat svůj talent a schop
nosti ve prospěch společnosti. Žádná 
z předcházejících společenských formací 
v našich dějinách nedávala člověku tako
vý pocit životní jistoty, možnosti tvořivé
ho rozvoje jako společnost socialistická. 
Pracující se o tom neustále přesvědčují na 
vlastních zkušenostech, na výsledcích, 
jichž společnost v uplynulých letech do
sáhla. Únorové vítězství v roce 1948 zna

menalo i konečné vítězství našeho lidu 
v ekonomickovýrobních vztazích a roz
hodný nástup do etapy plánovitého řízení 
národního hospodářství.

V současné době, kdy začínáme šestou 
pětiletku, vystupuje do popředí více než 
kdykoli jindy důsledné využívání vědy, 
techniky a komplexní socialistické racio
nalizace práce. Touto záležitostí se zabý
val ve svém novoročním projevu i gene
rální tajemník ÚV KSČ a prezident re
publiky soudruh Gustáv Husák, když 
prohlásil: ,,Klademe si za cíl pozvednout 
dále technickoekonomickou úroveň naší 
země, výrazně pokročit ve využití mož
ností vědeckotechnické revoluce, stojí 
před námi náročnější úkoly ve výrobě, 
v investiční výstavbě, v technickém roz
voji, ve vývozu a celkově v hospodárnosti, 
které vyžadují přistupovat na každém 
pracovišti energičtěji k plnění úkolů, od
straňování nedostatků i překonávání těž
kostí, a rozvíjet tvůrčí síly našich pracují
cích."

Není náhodou, že tato slova bude napl
ňovat činy generace, která se v době 
únorového vítězství narodila. Generace, 
která prožila svůj život v socialistické 
společnosti, byla zde vychována a zde 
také odevzdává své nejlepší síly ve pro
spěch naší vlasti.

Odkaz Února 1948 naplňujeme činy 
i na úseku modelářské činnosti. Právě 
v souvislosti s úkoly šesté pětiletky je 
nutné si znovu a plně uvědomit, že hlavní 
význam modelářství je v jeho podílu na 
polytechnické výchově mládeže. Spolu 
s Pionýrskou organizací Socialistického 
svazu mládeže přebíráme zodpovědnost 
za přípravu mládeže pro technická povo
lání mimo rámec školní výchovy. Dlouho
leté zkušenosti z práce modelářských 
kroužků ukazují, že mládež si odnáší 
z této činnosti nejen průpravu pro stu
dium a praxi v technických oborech, ale 
zejména kladný vztah k práci, tvořivý 
způsob myšlení a základ pro budoucí 
soužití v kolektivu pracujících. I v mode-

(Dokončení na str. 2)
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N a p ra h u  význam ného
ro k u  (Dokončení ze str. 1)

lářství bude však nutné rozšířit kladné 
poznatky, které jsme při výchově mladé 
generace získali zejména' mimo oblast 
naší organizace. Není přece rozhodující, 
jestli pro polytechnickou činnost získáme 
mládež na školách či v Pionýrské organi
zaci SSM.

Modelářské kluby ZO Svazarmu by 
měly navázat a udržovat spolupráci se 
školami v místě svého působení. Pro 
modelářskou činnost lze mnohde využít -  
samozřejmě vždy po dohodě se školou -  
školní dílny, které zejména v nových 
školách jsou dobře zařízené. Je-li činnost 
školního modelářského kroužku úspěšná, 
nebývá obtížné získat materiální podpo
ru od rodičovského sdružení, od patro- 
nátního závodu školy apod.

Naopak modelářští instruktoři 
Svazarmu a vůbec dospělí členové klubů 
mohou zase pomoci svými znalostmi uči
telům, kteří mají na starosti pracovní 
vyučování. Kromě prací předepsaných 
osnovou zhotovují např. žáci vyšších roč
níků ZDŠ i určité předměty, pomáhají při 
údržbě školního zařízení atp. Dobrá rada 
či pomoc zkušeného modeláře a občasná 
návštěva pracovní školní výuky určitě 
nebudou odmítnuty a pomohou utužit 
spolupráci mezi vaší ZO Svazarmu 
a školou.

A zase naopak -  nejlepší modeláři ze 
školního kroužku budou asi chtít pokra
čovat v práci -  pochopitelně již jako 
nejmladší členové svazarmovské organi
zace.

Tímto směrem bychom měli vyvíjet 
úsilí, abychom také na úseku své činnosti 
pomohli konkrétně realizovat cíl, který 
vytyčil soudruh Gustáv Husák ve svém 
projevu na prahu letošního významného 

. roku!

ÚRMoKoznamuie

f s v á z a r m A ^?!2% ese-šitfsmJ A 1 12/1975 prináši-I M  f S \ f \ .  me pod tímto stá-I 1  I lým titulkem_Λ ψ směrnice, poky
ny a oznámení 

Ústřední rady modelářského klubu Sva
zarmu, jež jsou důležité pro všechny 
modeláře organizované ve Svazarmu. 
Sledujte je ve vlastním zájmu. Redakce

Celostátní instrukčně metodické za
městnání (IMZ) lektorů a trenérů I. třídy 
a členů odboru ÚRMoK se koná ve dnech 
20. až 22.2.1976 v Kolíně (Zimní stadión). 
Organizaci IMZ zajišťuje odbor leteckých 
modelářů ÚRMoK.

Ústřední rada modelářského klubu 
Svazarmu oznamuje, že brožura Bezpeč
nostní pravidla pro modeláře byla roze
slána cestou krajských modelářských rad 
na jednotlivé okresy. Jednotlivé modelář
ské kluby nechť si ji vyžádají na OV Sva
zarmu. Pravidla se zásadně nemohou 
zasílat jednotlivcům, protože náklad 3000 
kusů by zdaleka nestačil.

Tajemník ÚRMoK Zd. Novotný

IS ; i  I .

VYHODNOCENÍ ANKETY o nejlepší sportovce Svazarmu se konalo dne 17. prosince 1976 v sále 
MNV v obci Bánov nedaleko Nových Zámků. Za přítomnosti předsedy ÚV Svazarmu, armádního 
generála O. Rytíře, bylo vyhlášeno deset nejlepších jednotlivců a tři nej úspěšnější družstva 
reprezentantů, kteří hájili v uplynulém roce barvy Svazarmu a ČSSR na mezinárodních 
sportovních kolbištích. Již tradičné byl mezi nimi i zástupce modelářů -  tentokrát mistr Evropy 
a světový rekordman František Dvořáček (na snímku pátý zleva).

2 klubů 
kroužků

Mladí v Modřících
Podzimního klidu využili členové LMK KO- 

VOLIT Modříce na okrese Brno-venkov: ve 
spolupráci se čtveřicí „upoutaných" a RC pilotů 
z LMK MEZ Drásov a LMK Šlapanice uspořádali 
8. listopadu pěkné propagační modelářské od
poledne. Kolem malého fotbalového hřiště se 
vystřídalo asi tři sta diváků, které přilákala 
dobrá propagace i zvuk motorů různých kuba
tur. Jediné, co celé akci chybělo, bylo sluníčko. 
Diváky informoval S. Vinčar pomocí megafonu 
nejen o dění na hřišti ave vzduchu, ale i o mode
lářství ve Svazarmu. Měl o čem hovořit: se 
„sumkou" CS 199 létal nejmladši a velmi naděj
ný Standa Dobrovolný ze 6. třídy. Modřičtí 
pracují teprve něco přes rok, přesto však již 
vychovali jednoho mistra ČSSR -  Josefa Stu- 
dýnku (na snímku startuje motor svého vítězné
ho modelu kategorie SUM Pitts Special). Přes
tože je velmi dobrým pilotem, šlapou mu na paty 
další z desetičlenné party chlapců. Takřka do 
středu hřiště přistál dobře klouzající jednopo- 
velový větroň náčelníka klubu a hlavního orga
nizátora akce Jaroslava Sklenáře. Na závěr

předvedli piloti z LMK MEZ Drásov akrobatické 
sestavy s RC modely kategorie F3A. Kromě ing. 
M. Pavlíka a pisatele se u „kniplu" objevil 
i nejmladší člen klubu, třináctiletý Libor Bílý, 
který předvedl dobře zvládnuté základní akro
batické obraty.

Nebyli to tentokrát třiceti- a víceletí otcové 
a strýčkové, kteří svou produkcí nadchli publi
kum. Největší potlesk sklidili mladí piloti. Doká
zali tak, že modelářství je sportem pro každého, 
komu není cizí houževnatá činorodá práce. 
Práce, která rozvíjí um a v dobře vedeném 
kolektivu formuje i charakter.

V. Bflý

Nová Stanica 
mladých technikov 

pri ÚDPMKG v Bratislavě

Pre bratislavských pionierov a mládež bol 
8. november 1975 zvlášť významným dňom. 
Tajomníčka SÚV SZM L. Korytárová slávnostne 
přestřihla pásku pred objektom Stanice mla
dých technikov na Búdkovej ceste. Tým sa 
odovzdali do užívania učebne, dielne a přísluš
né pracoviská pre záujmovú činnost dětí 
a mládeže.

Na slávnostnom odovzdaniu bolí přítomní 
zástupcovia Ministerstva školstva SSR, ObvNV, 
MsNV, tlače, rozhlasu a televízie. Spolu s pří
tomnými 300 pionierami a zvázákmi přišli aj ich 
rodičia.

Všetcia přítomní si v učebniach a dielňách na 
praktických ukážkách ověřili budúcu praktickú 
činnost' záujmových krúžkov. Výstavka mode- 
lov z minuloročných období dokumentovala 
schopnosti šikovných rúk mládeže. Praktická 
ukážka naviazania rádiového spojenia a jeho 
potřeba začlenenia do každodenného života 
bola právě tak zaujímavá ako aj vystrelovanie 
rakiet krúžku raketových a leteckých mode- 
lárov.

Stanica mladých technikov vznikla rekon- 
štrukciou starých garáží za vydatnej pomoci 
pracovníkov ÚDPMKG v Bratislavě, ktorí na nej 
cez volné soboty a nedele odpracovali 1200 
brigádnických hodin.

Stanica mladých technikov -  jediná svojho 
druhu na Slovensku -  má 4 učebne, klubovňu, 
kovoobrábaciu a drevoobrábaciu dielYiu a dve 
príručné dielničky. Metodickej činnosti stanice 
budú mócť využívat Domy pionierov a mládeže 
na celom Slovensku. V školskom roku 1975/76 
bude v činnosti 38 záujmových krúžkovsdružu- 
júcich 500 dětí. Krúžky vedie 8 kvalifikovaných 
pracovníkov ÚDPMKG a 8 externistov.
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Stanica mladých technikov začína svoju čin
nost' v období osláv 25. výročia vzniku ÚDPMKG 
v Bratislavě. Jej vybudovanie dokumentuje sta
rostlivost' stranických a štátnych orgánov o po- 
lytechnickú výchovu dětí a mládeže. Je dóka- 
zom správného přístupu vedenia ÚDPMKG, 
ktoré týmto činom umožňujezkvalitneniepráce 
s mládežou a uplatnenie možnosti ich technic
kého prejavu od najútlejšieho veku až po vstup 
do praxe. Je faktom správnej politickej angažo
vanosti najma teraz v období príprav XV. zjazdu 
KSČ.

Pavol Chmelár

Výstava v Karviné
Přes třicet modelů upoutalo pozornost asi 

tisíce návštěvníků, kteří od 1. do 8. listopadu 
navštívili modelářskou výstavu LMK Máj v Kar
viné v místnosti národního výboru Karviné 6, 
uspořádanou k 58. výročí VASR. Diváci ocenili 
řadou zápisů v knize návštěv pečlivé zpracování 
modelů, vkusné uspořádání výstavy i její pes
trost. RC makety historických letadel vítaly 
návštěvníky u vchodu, tetka tří modelů Middle 
Stick uváděla do problematiky RC akrobatů 
a maket moderních sportovních i bojových

letadel. Soutěžní větroně, upoutané modely 
a volné modely zavěšené nad hlavami diváků 
výstavu doplňovaly. Členy klubu potěšil nejvíce 
zájem mládeže; přišla řada pionýrských oddílů. 
Nelze reprodukovat všechny zápisy z knihy 
návštěvníků. Tedy alespoň jeden za ostatní: 
„Výstava se mi moc líbila. Držte se svého 
krásného koníčka. Strašné vám fandím a přeji 
hodně trpělivosti a úspěchů."

M. Dvořáček, LMK Máj

Propagační vystoupení uspořádali 2. listo
padu pří náboru nových členů letečtí a raketo
ví modeláři z LMK Pezlnok

ZÁSAH DO CIZÍCH
PRÁV(Dokončení)

Hovoří právník 
JUDr. Vítězslav PROVAZNÍK

O tyto články je opřeno stanovisko kolegia 
Nejvyššího soudu ČSR ze dne 29. března 1973 
(uveřejněné pod č. 53 v č. 7/1973 Sbírky soud
ních rozhodnutí a stanovisek), jež od soudů 
požaduje, „aby po náležitém zjištění skutečné
ho stavu věci a s přihlédnutím ke všem okolnos
tem konkrétního případu bylo vydáno takové 
rozhodnutí, jež by při plném respektování zásad 
vyjádřených v těchto základních článcích co 
nejvíce vyhovovalo zájmům společnosti i zá
jmům účastníků a jež by na jedné straně 
poskytovalo vlastníku co nejširší ochranu, na 
druhé straně však mu znemožňovalo zneužít 
vlastnické právo na úkor sousedních vlastníků, 
jiných občanů nebo společnosti".

Z tohoto hlediska můžeme neoprávněné zá
sahy do cizích práv rozdělit na dvě základní 
skupiny: zásahy mající právní význam, čili práv
ně relevantní, a zásahy nemající právní význam, 
čili právně irelevantní.

1. Právně relevantní zásah je tak těžký zásah 
do cizího p ráva-v našem případě vlastnického 
-  že vlastníku přímo znemožňuje právo vykoná
vat. Výkon vlastnického práva se projevuje tím, 
že vlastník svou věc drží, tj. ovládá ji, má 
neustálou faktickou možnost působit na ni, 
užívá ji, tj. bere z ní užitky podle její povahy, 
a disponuje s ní, tj. může ji dát do užívání 
jinému, muže ji prodat, darovat a pořídit s ní na 
případ smrti závětí.

Jestliže někdo neoprávněně zasáhne do 
právní sféry vlastníka věci tak, že mu znemožní 
výkon aspoň jednoho z uvedených oprávnění, 
pak je dán případ § 132 obč. zák., tj. vlastník se 
může obrátit na soud, který po zjištění skutko
vého stavu vynese rozsudek, jímž vysloví povin
nost rušitele zdržet se rušebného jednání.

2. Právně irelevantní zásah je naproti tomu 
takový zásah do cizího vlastnického práva, který 
ani nejmenší měrou neomezuje vlastníka věci 
ve výkonu oprávnění, jež z jeho vlastnického 
práva plynou. Zásah zůstává sice neoprávněný, 
ale zásada nedotknutelnosti cizího majetku 
byla porušena jen formálně: Zásadné totiž by 
nikdo neměl bez svolení vlastníka na cizí poze
mek ani vkročit, i kdyby tam nečinil nic, čím by 
výkon jeho práva rušil, neboť -  lidové řečeno -  
tam nemá co dělat.

Aplikováno na náš případ: Kdyby modelář 
startoval a přistával se svým modelem na cizím 
poli bez svolení jeho vlastníka, zasahoval bytím 
do jeho vlastnického práva a vlastník pozemku, 
teoreticky vzato, by se proti tomu mohl bránit 
soudní žalobou, v níž by žádal, aby soud 
rozsudkem vyslovil modelářovu povinnost to
hoto jednání se zdržet. Avšak v těchto přípa
dech stále platí starořímská právní zásada: 
minima non curat praetor -  což znamená, že 
bezvýznamnostmi se právo nezabývá. Z toho 
plyne, že vlastníkovi se poskytne soudní ochra
na proti zásahu jen, jsou-li jím překračovány 
únosné společenské meze, určované pomocí 
pravidel socialistického soužití. Tak je tomu 
právě v případě právně relevantního zásahu. 
Opačně řečeno: Jestliže neoprávněný zásah 
nepřekračuje zmíněné společensky únosné 
meze, postrádá právní relevanci. To však má za 
následek, že není důvod poskytnout vlastníku 
právní ochranu a soud se tudíž případem nemů
že zabývat. (Podrobněji otomJ. Bičovský, CSc„ 
Práva sousedská, str. 129; kníhaje rozebrána.)

Jestliže vlastník pozemku za takovýchto 
okolností se dožaduje soudní ochrany, bude 
jeho žaloba zamítnuta, protože bude posuzová
na jako šikána. Šikánou se rozumí výkon vlast
ního práva bez skutečné potřeby, ba dokonce 
jen za tím účelem, aby byly poškozeny zájmy 
někoho jiného. To je právě případ zneužití 
vlastnického práva na úkor jiných občanů, jak 
o něm mluví uvedené stanovisko Nejvyššího

soudu. Proto kdyby vlastník zakazoval modeláři 
létání nad svým pozemkem a občasné přistání 
modelu na něm, byl by to jen tzv. „kapřic", jenž 
je v rozporu s pravidly socialistického soužití, 
konkrétně v rozporu se zájmem společnosti, 
která má pádné důvody ke kladnému hodnoce
ní a podporování leteckomodelářského sportu.

Právně bezvýznamné zásahy do cizího vlast
nického práva byly odevždy běžným zjevem 
v sousedském životě. Když jsme jako děti po 
Otavách pouštěli na lukách draky anebo pálili na 
polích ohýnky po sklizni brambor, byly to 
nepochybně zásahy do cizích práv, ale vlastníci 
příslušných pozemků, pokud to nebyly svárlivé 
a kapriciózní povahy, proti tomu nikdy neměli 
námitek, protože tím ani v nejmenším nebyli 
omezováni ve výkonu svého vlastnického práva, 
tj. v držení a užívání pozemku a dispozici s ním.

Něco jiného by bylo, kdyby zásahem do 
cizího vlastnického práva byla vlastníku sou
časně způsobena nějaká škoda, např. poškoze
ním polního porostu. V takovém případě stíhá 
škůdce bezvýjimečná povinnost škodu nahradit 
podle zásad, které byly probrány v jednom 
z minulých článků. (Viz Modelář roč. 1974, 
sešity 2, 3, 5, 6 -  pozn. red.) A nutno dodat, že 
škodiivé důsledky mohou ze zásahu, který sám 
o sobě by byl irelevantní, učinit zásah relevantní 
s důsledky, o nichž byla řeč výše.

V našem případě je ještě otázka, zda modelář 
neporušil jiné právo než vlastnické. Z polí ho 
vykazoval myslivecký hospodář. Šlo by tedy 
o zásah do sféry práva myslivosti, jehož náplň je 
stanovena zákonem č. 23/1962 Sb. a vyhláškou 
č. 59/1967 Sb. Obsahem tohoto právaje pláno
vitě chovat, zušlechťovat, chránit, lovit (chytat, 
stíhat, střílet apod.) zvěř, ulovenou nebo zhas
lou zvěř si přivlastňovat, sbírat vejce pernaté 
zvěře a shozy paroží; s tím je spojeno oprávnění 
užívat k tomu v nezbytné míře pozemků tzv. 
honebních. (Nehonební pozemky jsou náměstí, 
tržiště, návsi, ulice, cesty, parky, nádraží, silnice 
a hřbitovy.)

V právu myslivosti je současné obsaženo 
oprávnění vyloučit z jeho výkonu každého, kdo 
takové právo dle zákona o myslivosti nezískal, 
takže ani vlastníci honebních pozemků nesměji 
vykonávat cokoli, co je vyhrazeno právem mys
livosti, což ovšem znamená, že právo myslivosti 
není obsaženo v právu vlastnickém. Proto také 
při zásahu se tu situace jeví poněkud jinak než 
při zásahu do vlastnického práva. Právně rele
vantním zásahem by byl jen takový, který by 
znemožňoval nebo ztěžoval myslivecké stráži 
její činnost nebo honcům výkon honu. Jinak by 
modelář mohl rušit právo myslivosti, kdyby 
provozem svého modelu rušil chov, zušlechťo
vání a ochranu zvěře, např. ničením hnízd, 
plašením hnízdící zvěře apod., v podstatě tedy 
působením nějaké konkrétní škody, nebo čin
ností, která může mít za následek škodu, které 
je podle zákona třeba vždy předcházet; musí jít 
ovšem o bezprostředné hrozící konkrétní ško
du, jinak by zákaz mysliveckého hospodáře byl 
šikánou, jak tomu zřejmě bylo v případě našeho 
modeláře. Podstatnou okolností je to, že na 
rozdíl od práva vlastnického z práva myslivosti 
neplyne, že by lidé na honební pozemky směli 
vkročit jen se svolením členů mysliveckého 
sdružení apod. To bychom vůbec nesměli cho
dit do přírody na procházky!

Jestliže tedy v konkrétním případě modelář 
provozem svého modelu ani nerušil výkon 
práva myslivosti ani nezpůsobil škodu na mysli
veckých hodnotách ani je bezprostředné neoh
rožoval, nedopustil se žádného protiprávního 
jednání a myslivecký hospodář neměl právo 
z prostoru ho vykazovat a jeho činnost mu 
zakazovat.
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Motory ing. Gašparína (shora): 0,033 cm3; 
0,1 cm3; 0,3 cm3. S motorem o zdvihovém 
objemu 0,1 cm3 létají dobře modely do hmot
nosti 45 g a s plošným zatížením kolem 10 g/ 
dm3; za motorového letu s nádrží objemu 
2 cm3 dosahují výšky 50 až 80 m. S vrtulí 
o 0  140 mm má motor zpočátku 3700 až 4000 
ot/mln.

Když dva dělají totéž:

MOTORY 
na C02

Začátek toho všeho je už poněkud zahalen do 
mlhy neurčitostí, ale jakýsi nárok na primát 
v myšlence na znovuvzkříšení motorů na CO2 si 
činí redaktor Modeláře Zdeněk Líska. Napadlo 
ho to prý už před více roky; zrod malých modelů 
z pěněného polystyrénu v podniku Modela ty 
jeho úvahy jen posílil. Ale jak je realizovat? 
Motor z dřívější produkce (v USA se vyráběly asi 
před 10 až 20 roky) nebyl k dispozici a znal se jen 
základní princip. Když jsme začali uvažovat, kdo 
z redakčních spolupracovníků by byl schopen 
motor na CO2 zhotovit, byl výběr velmi úzký: 
zručný mechanik Milan KACHA. Naše úsilí bylo 
korunováno úspěchem, Milan se do toho sku
tečně pustil. V té době také potkalo motor velké 
štěstí v osobě RNDr. Jaroslava STUDNIČKY. 
Problematika ho velmi zaujala a jeho odbornos
ti matematik, fyzik, kutil a znovumodelář byly 
dobrým příslibem pro budoucnost motoru. 
Jako vědecký pracovník začal samozřejmé tím, 
že si ujasnil teoretickou stránku věci a pak se 
teprve pustil do experimentování. Velkým pří
nosem byla i možnost nahlédnout do jediného 
v současné době sériově vyráběného motoru na 
CO2 značky Brown, který se podařilo získat M. 
Káchovi. Pak už netrvalo dlouho a provozu
schopný motor byl na světě.

Zmínky o něm vzbudily zájem ing. Štefana 
GAŠPARÍNA z Nového Města nad Váhom a mo
tor na CO2 tak získal dalšího agilního nadšence. 
Jako technik se nejprve zajímal o současný stav 
vývoje motoru a navázal proto kontakt s dr. 
Studničkou, nejprve písemný, posléze i osobní.

Kompletní hnací jednotka o zdvihovém obje
mu 0,033 cm3 (vrtání 3,5, zdvih 3,5 mm, hmot
nost samotného motoru 1,9 g, oelé jednotky 
i s vrtulí 5 g) se dobře hodí k pohonu modelů 
kategorie „Oříšek"

O
a

Jednotlivé hlavní díly motoru 0,033 cm3; zdám 
livě jednoduché, ale náročné na výběr mate' 
riálu a pečlivost zpracováni

Motor o zdvihovém objemu 0,012 cm3 má vrtání i zdvih 2,5 mm, hmotnost celé jednotky (s nádrží 
1,2 cm3) je 2,8 g, doba chodu 60 až 90 vteřin

(M. Kácha se projevil více jako modelář a po 
získání spolehlivého komerčního motoru 
Brown se na dalším vývoji nepodílel.) Výsled
kem spolupráce bylo, že oběma jejich motory 
spolehlivé běhají. Co tedy dál? Dosavadní zdvi
hový objem aso 0,3 cm3 je přece dost velký, 
běhal by menší motor? Od myšlenky k realizaci 
nebylo daleko -  a motor běhal. Půjde to ještě 
dále? Ukázalo se, že ano. Při společenském 
večeru na závěr pražského „Létáme pro Vás" na 
podzim 1975 udivil dr. Studnička přítomné 
modelem poháněným motorem na CO2 o zdvi
hovém objemu 0,022 cm2 (22 mm3), jehož sní
mek je na titulní stránce Modeláře č. 1/76.

V té době už několik měsíců létal motor 0,033 
ing. Gašparína; při soutěži „Oříšků" dne 7. 
prosince 1975 předvedl v chodu dokonce motor 
o zdvihovém objemu 0,012 cm3! (Když vyšlo 
první číslo Modeláře ročník 1976, nebylo tedy už 
pravda, že motor na titulním snímku je nejmenší 
na světě.)
„Studnička to tak přece nenechá" -  bylo slyšet 
hlasy. Ať nechá či ne, jsou to každopádně 
nejmenší fungující pístové motory poháněné 
stlačeným kysličníkem uhličitým na světě. 
A snad se dočkáme, že k zatím jedinému výrobci 
těchto motorů -  americké firmě Brown -  přiby- 
de další -  naše MODELA.

Motor 6,012 cm3 zkoušel v „Oříšku" brněnský 
„mlnlmaketář" A. Alferi. Ukázalo se, že by byl 
vhodný k pohonu modelů této kategorie, ze
jména maket historických letadel
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JO DEL D. 9 
BÉBÉ
m odel kategorie 
„O říšek ”

„Oříšky" si podmanily skoro celý modelářský 
svět. Mnoho vyznavačů této nové kategorie se 
našlo i u nás; svědčí o tom 'i počet modelů na 
soutěžích v pražské tělocvičně TJ Bohemians. 
Dlouho jsme vybírali vhodnou předlohu pro 
první plánek, až jsme se rozhodli pro model, 
s nímž Jiří KALINA létá již  přes rok a obsadil 
zatím dvakrát druhé místo na zmíněných soutě
žích.

MODEL je navržen podle podkladů na sku
tečné letadlo publikovaných v Modeláři 8/1967. 
Přestože jde o dolnoplošník, létá model -  až na 
občasné zakolébání se v turbulenci -  velmi 
stabilně. Plánek je otištěn ve skutečné velikosti; 
překreslí se na tenký nezvlnéný průsvitný papír, 
buď hedvábný nebo pauzovací. Ten se potom 
napne na rovnou pracovní desku. Všechny míry 
jsou uvedeny v mm.

K STAVBĚ
S „Oříšky" u nás zatím létáme v halách, po 

stavební stránce se tedy blíží pokojovým mode
lům. Proto je potřeba mít na zřeteli hlavně co 
nejmenší hmotnost modelu -  letové výkony jsou 
na ní přímo závislé. Podle dosavadních zkuše
ností by neměla letová hmotnost „oříšku" pře
kročit 10 g; hmotnost prototypu popisovaného 
modelu činila 3,65 g (bez gumového svazku). 
Záleží již na výběru balsy: na lišty tvořící nosník 
křídla a na podélníky trupu vybereme poněkud 
pevnější balsu o měrné hmotnosti 0,1 až 0,12 g/ 
cm3, na ostatní díly použijeme balsu lehčí 
a tudíž i měkčí. Před zahájením stavby si 
nařežeme potřebné množství balsových lišt 
o největším průřezu 1 x 1 ;  prototyp byl sesta
ven z lišt o průřezu 0,8 x 0,8. Pokud nemáme 
balsoříz, řežeme lišty tenkým ostrým nožem 
nebo holicí čepelkou podle ocelového pravítka. 
Ke slepení kostry modelu je nejvhodnější aceto
nové lepidlo Viskosin trochu zředěné aceto
nem. Oblíbený Kanagom je v tomto případě 
méně vhodný, při schnutí se totiž dosti stahuje 
a může subtilní kostru modelu zbortit.

Křídlo sestavíme najednou, v rozvinutém tvaru. Ná- 
běžnou lištu o průřezu 1,5 x 1 a odtokovou lištu 
o průřezu 2 x 1 položíme na plánek a zatížíme na 
několika místech malými závažími -  např. maticemi. 
Špendlíky při stavbě nepoužíváme, tenké lišty by pras
kaly.

Podle šablony z tenkého plechu vyřízneme z prkénka 
o tl. 0,4 až 0,5 žebra i se zářezy pro lišty. Řežeme hrotem 
zlomené holicí čepelky co nejpřesněji, abychom žebra 
již nemuseli brousit. Žebra pro lichoběžníkové konce 
křídla („uši") seřízneme na spodní straně (podle plán
ku). Položebra pro uložení podvozku vyřízneme z balsy 
tl. 0,8. Všechna žebra zalepíme mezi nábéžnou a odto
kovou lištu. Nasuneme a zalepíme -  pouze ve střední 
části křídla (bez „uší") -  do zářezů na horní straně žeber 
tři lišty nosníku 0,8 x 0,8. Po zaschnuti lepidla lišty 
u krajních žeber střední části křídla (tj. v misté lomeni) 
odřízneme a holicí čepelkou nařízneme v místě lomení 
nábéžnou a odtokovou lištu.

Zvedneme „uši", dřevěnými hranoly je podepřeme do 
vzepéti podle plánku a zalepíme. Do zářezů v žebrech 
„uši" nasuneme a zalepíme zbývající lišty; ke koncové
mu žebru střední části křídla je lepíme na tupo. 
Přečnívající konce všech lišt odřízneme; vyřízneme 
i části tři lišt nosníku mezi středními žebry křídla, 
abychom jej při konečné montáži mohli nasunout na 
trup. U středních žeber nařízneme nábéžnou a odtoko
vou lištu, střední díl zatížíme a vnější konce křídla 
podložíme, abychom dosáhli vzepětí podle plánku. 
Nesmíme přitom zapomenout na zborcení křídla, důle
žité pro vyrovnání reakčního momentu vrtule. Při pohle
du zezadu má být odtoková lišta levé poloviny křídla 
v místě lomeni „ucha" zvednuta o 3 až 4 mm vůči 
nábéžné liště (pozitivní zborcení), pravá polovina křidla 
může být rovná nebo mírné záporné překroucená (asi 1 
až 2 mm).

Ocasní plochy, vodorovná i svislá, mají profil rovné 
desky. Slepíme je na plánku z lišt o průřezu 0,8 x 0,8. 
Lepidla používáme co nejméně, aby vlivem jeho pnutí 
nedošlo ke zborcení ploch.

Trup sestavíme opět na plánku ze dvou shod
ných bočnic, které na něm postupné slepíme. Jejich 
podélníky jsou z pevnějších lišt o průřezu 0,8 x 0,8, 
příčky mohou být z balsy měkči. Hotové bočnice 
postavíme spodní stranou na půdorysný nákres trupu, 
zatížíme a sestavíme nejprve zadní část trupu. Najednou 
řežeme a zalepujeme vždy párové horní i dolní rozpěrky 
až do místa ohnutí bočnic. Po důkladném zaschnutí 
lepidla sejmeme kostru z plánku, nařízneme (zvenčí) 
bočnice v misté jejich lomení a zalepíme po třech 
rozpěrkách zespodu i zhora. Zkontrolujeme si přitom, 
zda jde křídlo nasunout na trup. Bočnice od místa 
lomení dopředu potáhneme co nejtenčí balsou, jakou 
se nám povede vybrousit -  asi 0,2 až 0,3 mm. Přepážku 1 
z balsy tl. 1, zakončující vpředu trup, zalepíme již 
s ohledem na potřebný sklon osy tahu vrtule (podle 
plánku). Oblou horní stranu trupu vytvoříme ohnutím co 
nejtenčí balsy (tl. 0,2) přes polopřepážky 2 a 3 z balsy tl. 
0,8. Balsa na potah musí být doslova tenká jako papír, 
jde pak ohýbat za sucha. Lepíme ji pouze k podélníkům 
trupu.

Podvozkové nohy slepíme ze dvou kusů tvrdší balsy 
tl. 2,5 a zbrousíme je do oválného průřezu. K položeb- 
rům křídla jsou přelepeny ze stran, spoj zesílíme lištou 
o průřezu 2 x 1. Ke spodní části podvozkových nohou 
přilepíme hřídele kol z ocelového drátu o 0 0,25 mm. 
Kola vybrousíme z měkké a lehké balsy tl. 5. Tlumiče 5 
naznačíme pásky tenkého celuloidu.

Listy vrtule· vyřízneme z tvrdší balsy tl. 0,6; po 
navlhčení je přišpendlíme na vybroušenou dřevěnou 
šablonu nebo přiložíme šikmo -  vzhledem k podélné 
ose -  k láhvi od mléka a ovineme zlehka plochou 
gumovou nití. Po úplném vyschnutí listy sejmeme 
a obrousíme do přesného tvaru.

Hlavici 6 slepíme ze dvou kusů balsy tl. 0,8. Ložisko 7 
pro hřídel vrtule ohneme z tenkého hliníkového plechu, 
při lepení pamatujeme na vyosení hřídele. Kužel vrtule 8 
vybrousíme z měkké balsy na vrtačce, v jeho zadní části 
nezapomeneme na výřez pro zalepení čepu vrtulových 
listů 9 z tvrdší balsy o průměru 1,8. Hřídel 10 vrtule 
z ocelové struny o průměru 0,4 prochází středem 
kuželu, vpředu je zakončen okem pro zavěšení na 
natáčecí mechanismus a volný konec je zalepen do 
kuželu. Mezi kužel a hlavici navlékneme na hřídel malý 
korálek 11 nebo raději dvě malé teflonové podložky, 
nutné pro zmenšení tření.

Na vnitřní konce listů vrtule přilepíme zezadu papíro
vé trubičky 12, listy nasadíme na čep 9 a po nastavení 
stoupání vrtule (asi 300 mm) je zalepíme.

Potah takto malého modelu není zrovna jednodu
chou záležitostí, při troše pečlivosti se však dá zvlád
nout. Špatné zvolený potahový papír a barvy na povr
chovou úpravu mohou zmařit celé dílo. (Prototyp byl 
potažen tenkým kondenzátorovým papírem, lepeným 
na kostru zředěným nitrolakem.) Křídlo dosud nepřile- 
pené k trupu potáhneme z obou stran s výjimkou horní

části mezi středními žebry; při lepení potahu kontroluje
me neustále zborcení křidla! Obě ocasní plochy potáh
neme rovněž z obou stran. Na trupu potáhneme pouze 
místa bez tuhého potahu; potah spodní strany ukončí
me v místě odtokové lišty křídla. Potah nevypínáme 
nitrolakem -  kostra modelu by se zbortila!

Montáž začneme přilepením potaženého křídla k tru
pu. Nábéžnou a odtokovou lištu přilepíme ke spodním 
podélníkům trupu, vnitřní žebra křídla k bočnicím. 
Potom potáhneme přední spodní část trupu balsou tl. 
0,4.

V tuhém potahu horní části trupu vyřízneme holicí 
čepelkou otvor pro vodorovnou ocasní plochu tak, 
abychom ji po nasunutí mohli přilepit k horním podélní
kům trupu. Zářez pro svislou ocasní plochu uděláme 
tak, aby byla při pohledu zezadu vychýlena asi o 3 mm. 
Před přilepením obou stabilizačních ploch zkontroluje
me pohledem zepředu vzájemnou kolmost všech dílů 
modelu a uděláme případné úpravy. V iad n l části 
bočnic provrtáme otvory pro závěsný kolík 14 gumové
ho svazku; vybrousíme jej z bambusové štěpiny na 
průměr 0,6.

Povrchová úprava musí být vhodným kompromisem 
mezi „maketovostí" a požadavkem minimální hmotnos
ti modelu. Skutečné letadlo zvolené za předlohu mode
lu bylo v barvě hliníku s červenými doplňky. Na prototy
pu byl nanesen na povrch opatrné štětečkem jemný 
hliníkový prášek a model potom nastříkán zředěným 
šelakovým lihovým lakem. Tento pracný způsob se 
ukázal na hotovém modelu navíc nedokonalý. Výhod
nější zřejmé bude obarvit tenký Japan nebo Modelspan 
šedivou textilní barvou Duha. Červené doplňky lze bez 
obtíží nastříkat silně zředěnou barvou Texba. Nápisy na 
svislé ocasní ploše a na trupu můžeme buď také 
nastříkat přes šablonu nebo napsat trubičkovým perem 
naplněným opět zředěnou barvou Texba.

Doplňky jsou nutné pro statické hodnocení modelu 
při soutěži. Ostruha 13 je z proužku tenkého celuloidu, 
stejné jako štítek pilotního prostoru 15. Makety válců 
motoru vybrousíme z co nejlehčí balsy a natřeme 
černou tuší, stejně jako pneumatiky podvozkových kol. 
Lapač vzduchu pro motor a uzávěr palivové nádrže 
zhotovíme stejným postupem a natřeme před přilepe
ním stříbrnou barvou. Poslední prací bude naznačeni 
přístrojů na desce v prostoru pilota.

Vyváženi modelu má zásadní důležitost. Model vyva
žujeme se zavěšeným gumovým svazkem. Při podepře
ní v místě těžiště (podleplánku)semusí model ustálitve 
vodorovné poloze. Prototyp modelu potřeboval dovážit 
více než 1 gramem olověné zátěže, přilepené na dno 
trupu za přední přepážku. Pokud vyvažování nevěnujete 
patřičnou pozornost, stavěli jste model Zbytečně -  
nemůže dobře létat!

Pohon modelu zajišťuje jednoduché oko z gumy 
Pirelli o jednotlivém průřezu 1,4 x 1,4, délce 350 
a hmotnosti 0,95 g -  údaje platí pro model o hmotnosti 
draku 3,65 g. Pokud je hmotnost modelu 5 až 6 g, 
použijeme tlustší svazek ze čtyř nití gumy o průřezu 
1X 1 mm a délce 380 až 400 mm.

ZALÉTÁVÁNÍ
zahájíme natočením asi 300 až 500 otáček do 
gumového svazku. Po vypuštění má model 
mírné stoupat v levých kruzích o průměru asi 
5 m. Letí-li uspořádané, zvětšujeme počet oto
ček svazku postupně až na maximum (asi 1500 
u svazku na prototypu -  podle kvality gumy 
a průřezu svazku). Vyskytnou-li se komplikace, 
zkontrolujeme polohu těžiště, zborcení křídla, 
vyosení vrtule a výchylku svislé ocasní plochy. 
Je-li vše v pořádku, sledujeme chování modelu 
za letu. Sestupuje-li v levých kruzích, zmenšíme 
výchylku svislé ocasní plochy a zvětšíme úhel 
seřízení přihnutím zadní části vodorovné ocasní 
plochy nahoru. Pokud se model vzpíná, zvětší
me výchylku svislé ocasní plochy, případně 
zmenšíme zborcení křídla. Při správném seříze
ní přistává model typu „Oříšek" s nikoli úplné 
vytočeným svazkem -  neklouže tedy s vrtulí 
zastavenou či ve volnoběhu. Nejdelší let proto
typu v pražské haleTJ Bohemians (vysoké 14 m) 
trval 87 vteřin při natočení 1500 otoček do 
uvedeného gumového svazku.

Ještě dvě „rady do života"; při natáčení 
svazku na maximální počet otoček je vhodné 
používat při natáčení ochrannou kovovou ten- 
kostěnnou trubku nasunutou do trupu, která 
v případě prasknutí svazku zachrání model před 
úplným zničením. -  Pokud půjdete s modelem 
Jodel Bébé na soutěž „Oříšků", nezapomeňte 
doma podklady na skutečné letadlo (stačí plá
nek z Modeláře 8/67), nutné pro statické hodno
cení.

Přeji vám pěkné létání a nashledanou na 
některé soutěži v Praze! Jiří KALINA

(K plánku na následující dvou
straně) ' "  ,
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Zajímavá soutěž se konala ve dnech 20. 
a 21. září 1975 v Lidové hale ve Wroclawi. 
První kolo začalo o půlnoci, další pokra
čovala bez přestávky do 9 hodin ráno. 
Nejlepších výkonů bylo dosaženo v prv
ních třech kolech, kdy v hale byla stálá 
teplota 22° C. V dalších kolech se pravdě
podobně projevila i únava soutěžících.

Zvítězil nejlepší polský reprezentant 
E. Ciapala součtem 63:00 (min: s) ze dvou 
nejlepších letů. Ve třetím kole se časem 
32:20 přiblížil až na 6 s k rekordu haly,

který drží J. Kalina z Prahy. Druhý byl S. 
Kujawa (60:08) a třetí S. Bombol (54:49). 
Létalo dvanáct soutěžících, nestartoval 
„úřadující" mistr světa R. Czechowski.

SPOJENÉ STÁTY

Výběr reprezentačního družstva pro 
MS 76, nazvaný podobně jako turnaj nej
lepších tenistů světa „Indoor Masters", se 
uskutečnil v dějišti posledního MS, v han
gáru č. 5 na základně Lakehurst ve dnech 
31. srpna a 1. září 1975.

Výkony byly hodnoceny podle nového 
systému organizace AMA. Výsledky všech 
soutěžících se v každém kole přepočítá
vají na procenta vzhledem k nejlepšímu 
času. Konečné pořadí soutěžících určuje 
součet tří nejlepších výsledků, násobený 
třemi. Nejvíce lze tedy nalétat 900 bodů; 
v případě rovnosti rozhoduje součet vý
sledků ze všech kol, násobený šesti. Vý
hodou tohoto způsobu hodnocení je to, 
že nutí soutěžící létat naplno až do konce 
soutěže.

Během výběrového létání bylo vně han
gáru chladnější počasí. Ze čtyřiadvaceti 
soutěžících si nejlépe vedl B. Servaites, 
který zvítězil v 1., 3. a 5. kole, takže dosáhl 
výsledku 900/1495 b. (podle hodnocení 
FAI 72:11). Na druhém místě skončil ex- 
mistr světa J. Richmond s 872/1472 b. 
a součtem časů 70:33, třetí byl B. Romak 
(880/1433 b.). Během soutěže bylo dosa
ženo několika vynikajících výkonů: B. 
Servaites letěl 38:00, Richmond 36:05 
a Romak 36:32 v druhém a 37:53 v šestém 
kole. Exmistr světa M. Andrews skončil na 
4. místě, přestože nalétal 36:44.

VELKÁ BRITÁNIE

Koncem srpna 1976 se bude v hangáru 
č. 1 v Cardingtonu létat mistrovství světa. 
Na stejném místě bojovalo 20. a 21. září 
1975 o účast v reprezentačním družstvu 
dvanáct nejlepších anglických specialis
tů. Létalo se v dobrém počasí při teplotě 
asi 18 °C, výběr řídil pouze jediný muž, 
známý G. Lynn. V hangáru o výšce 46 
metrů bylo „ustájeno" několik balónů 
a vzducholodí, kterým se však modely 
většinou samy vyhýbaly.

Ve výběru byl nejúspěšnější známý L. 
Barr; letěl 32:57 a 34:04 (67:01). Na dal
ších místech skončili nováčci v družstvu 
vGreen (29:10 a 34:14) a J. Blount (32:52 
a 31:47). Výkonnost anglického družstva 
se opět poněkud zlepšila, navíc umí každý 
soutěžící dobře „stírovat" neboli opravo
vat dráhu letu modelu balónkem. To může 
být dost důležité pro celkový výsledek 
družstva, které bude na domácí půdě jistě 
silným soupeřem. -  Na snímku BIS je 
Martin Sheppard, který si ve výběru vedl 
dobře, ale do družstva se neprosadil.

Jiří KALINA

ZLEPŠENÉ
přední řízení 

pro magnetové 
větroně

Jedni z předních evropských „maqnetářů", otec a synové 
Schobelové z Rakouska, létali v CSR na Rané u Loun 
s modely, které měly poněkud odlišné a vtipně řešené řízení. 
Hlavní výhodou naznačeného řešení je to, že magnet není 
přímo spojen s kormidlem, je odpružený, nemůže tak snadno 
vyskočit z ložisek a snadněji se nastavuje potřebný kurs před 
letem.

Uspořádání jednotlivých částí je zřejmé z obrázku: tyčový 
magnet 1 je upevněn v držáku 2, nesoucím dole i nahoře 
hroty, jimiž je celek uložen v ložiscích. Dolní ložisko je 
umístěno ve dnu tlumicí dózy 3, horní pak v pružném třmenu 
4, upevněném ke stěně dózy. Držák magnetu 2 nese ještě 
ozubené kolo 5, do něhož zapadá aretační kolík 6. Kormidlo 7 
je dole uloženo hrotem vdůlkovém ložisku, nahoře vyčnívají
cím čepem v otvoru odpruženého zakončení (odpružení je 
třeba při nasazování kormidla).

Na obrázku jsou naznačeny dvě možnosti řešení turbuláto- 
ru: nahoře dnes již méně obvyklý vláknový turbulátor, dole 
užívanější turbulátor s drážkou v náběžné hraně, vytvořenou 
do poloviny ubroušenou hliníkovou trubkou o vnějším 
průměru 3 mm.

PhDr. Jiří MENCL
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(Dokončení)

Vzpomíná
Ladislav LÍKAŘ ze Soběslavi

V druhé polovině třicátých let začala éra 
modelářských pistových motorů. První byly 
motory na stlačený vzduch, které se ale příliš 
nerozšířily, hlavně pro malou výkonnost. Vystří
daly je motory spalovací, benzínové s jiskřivou 
svíčkou. Jako první sériový výrobek toho druhu 
se dostal do Prahy americký motor Baby Cyclo
ne o zdvihovém objemu válce asi 6,3 cm3; podle 
něj začal Gustav Bušek ve sklepní dílničce 
Jaroslava Vyskočila vyvíjet vlastní motor. Tech
nicky mu při tom pomáhal hlavně ing. Karel 
Pahr. První Buškovy motory se však neudržely 
v chodu, dokud nebyl upraven výbrus válce 
podle rady odborníka z továrny na letecké 
motory Walter v Praze-Jinonicích. Bylo zapotře
bí vybrousit válec nepatrně kuželovité s větším 
průměrem dole. Tehdejší konkurenční řevni
vost i mezi drobnými výrobci dobře ilustruje to, 
že jinak sdílný Gusta se při dokončování výbru
su v dílničce zamykal. Když se pak dozvěděl, že 
znám je h o ,,tajemství", byl překvapen a požádal 
mne o mlčenlivost.

Svůj první benzínový motor Letná 6,3 cm3 -  
první sériově vyráběný motor v českých zemích 
-  jsem si také já koupil u Jaroslava Vyskočila. 
Měl klasické zapalování jiskřivou svíčkou: vyso
ké napětí dodávala indukční cívka napájená 
z ploché baterie 4,5 V přes přerušovač na 
klikovém hřídeli. Na motor jsem postavil podle 
Vyskočilova plánku hornokřídlý model o rozpětí 
1800 mm. Podvozek modelu měl kola z gumo
vých míčků, která se nahrazovala pro zimní 
provoz na sněhu lyžemi.

Model jsem zalétával na lukách za Soběslavi, 
kde jsme v pozdějších letech vybudovali spor
tovní letiště, když modelářským létáním byla 
ověřena vhodnost místa. Hned napoprvé model 
vystoupal do výšky asi 40 m a po několika 
okruzích přistál asi 500 m daleko. Po malém 
seřízení potom vzlétal ze země i ze sněhu. Na 
dnešní měřítka to b y l,.autobus", ale spolehlivý, 
bez vrtochů. Učil létat nás, nikoli my jej. Jednou 
v říjnu snesl vítr tento model nad rybník Lickov, 
kde sedl do vody asi 150 m od břehu. Plaval 
jsem za ním, okolo mne se házeli kapři, šťou
chali do mne. Vítr hnal model stále dál, bylo mi 
zima; nakonec jsem přece jen nějak dotáhl 
model ke břehu. Dočista ztuhlý jsem vylezl 
z vody a hle, v rákosí jsem objevil loďku i s vesly. 
Doma jsem z modelu vylil vodu, drak usušil 
a pospravil potah. Motor po rozhrání, vyčistění 
a namazání petrolejem opět bezvadně pracoval 
a létalo se dále. Jednou zase přistál model na 
telegrafní dráty u železniční trati. Sejmul jsem 
je j tyči, kterou mi přinesl ochotný železničář, 
poopravil jsem potah a lety zase pokračovaly.

Nej krásnější byly starty a přistání na lyžích na 
sněhu. Každou neděli přijížděli do Soběslavi 
zájemci z Tábora, aby to mohli shlédnout 
a fotografovat. Bývalo tenrát až tři čtvrtě metru 
krásného bílého sněhu. Motor jsem před spuš
těním ohříval horkým vzduchem vháněným do 
výfuku při poloze pístu v dolní úvrati. Měl jsem 
na to pomůcku: plechová krabice, spirála z mo
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sazné trubky, suchý líh a balónek. Zkrátka můj 
první ,,motorák" byl úplný nezmar. Nakonec 
jsem jeho drak rozebral a materiál použil pro 
další stavbu. Vrtíte hlavou? -  Tak se to tenkrát 
dělalo, materiál stál peníze!

Postavil jsem během let řadu modelů, jak 
přicházely do prodeje další benzínové motory 
o objemu 3,2 cm3; 4,5 cm3; 10 cm3; 14 cm3 
a potom i motory detonační. Motor· AL
KO 14 cm3 (vyráběl Alois Korda v Praze-Žižko- 
vě) jsem měl v modelu o rozpětí 3,5 metru. Obří 
hornoplošník měl ale letovou hmotnost jenom 
3,6 kg, nosné plochy vyztužené vzpěrami, kola 
podvozku o 0  15 cm z gumových míčů. Motor 
nebyl žádný divoch, ale měl dobrý kroutící 
moment -  točil habrovou vrtulí o 0  60 cm (I). 
Celý potah byl z papíru Kablo, červeně nastříka
ný. Při startu jsem vždy potřeboval pomocníka. 
Let motoru byl klidný, stoupavostí připomínal 
stroje z počátku dvacátých let. Model neulétá- 
val, protože po dosažení „své" nevelké výšky 
kroužil ve stálé hladině. I tento svůj největší 
„s tro j" jsem nakonec rozebral na materiál; 
motor má jeden sběratel.

Můj poslední motorový model je  vlastní kon
strukce z roku 1950. Je hornokřídlý, má rozpětí 
1,8 m, pevný podvozek s koly nebo lyžemi, 
motor Letná 6,3 se zadním sáním. Mám je j doma 
pověšený u stropu a tak jednou za rok je j 
provětrám.

Tak jsem modelařil doma v Soběslavi. Kromě 
toho jsem ale vedl i zájmové kroužky na praž
ských školách. Bylo to hlavně na Hradčanech 
(Hládkov) a na Smíchově (Duškova ulice). 
V těchto pracovních kolektivech zájem o práci 
smazal přehrady mezi učitelem a žáky. Nebyla 
to už žádná škola, nýbrž pracovní skupina 
kamarádů s dobrovolnou pracovní kázní a z uči
tele se stal spolupracovník na společném díle.

Na Hradčanech jsem měl v letech 1945-48 
patnáctičlenný kroužek. Začínali jsme kluzá
kem Formánkova 401 a pokračovali trupovými 
větroni. Létat jsme chodili v neděli na Vypich za 
Břevnovem. Jednou nám odtud uletěl model 
směrem na Střešovice, kde je j chlapci asi za 2 
hodiny hledání objevili v jedné zahradě. Asi za

Nedělní létání s modely přitahovalo vždy 
zájemce -  snímek startu modelu s gumovým 
svazkem a jednoduchým potahem křídla je ze 
září 1936

týden žák Kostlán vylíčil příhodu ve slohové 
úloze tak barvitě, že češtinářka dávala práci za 
vzor a mně potom děkovala za ,,spoluvinu" na 
příběhu. Tento modelář je dnes výborným che
mikem a na kroužek stále vzpomíná.

Ve smíchovském školním kroužku jsme se 
zase pustili do stavby velikého modelu větroně 
o rozpětí 3 metry, s děleným křídlem nasazova
ným na jazyky k pylonu. Pokřtili jsme je j OK-MÍR 
a na celopražské výstavě polytechnické výcho
vy jsme za něj dostali 1. cenu.

Eliášek z tohoto kroužku byl obratný kreslíř 
a na moji žádost udělal několik karikatur z naši 
práce. Obrázky zaujaly profesionálního grafika, 
který'mu pomohl získat odbornou přípravu pro 
budoucí povolání. Jiný člen kroužku -  Zýka -  
vynikal v matematice; zde se prolínala práce 
školní se zájmovou činností. Po zásluze jsem ho 
vždy mohl klasifikovat jako nejlepšího z mate
matiky. Po letech jsem se s ním setkal v Sobě
slavi, kde vypomáhal jako odborník na progra
mováni výroby a v kybernetice. Vím i o dalších 
z mých bývalých pražských žáků a členů krouž
ků, kteří jsou dnes platnými členy naší společ
nosti. Buďte všichni zdrávi, přátelé, a povězte 
dnešním vašim následovníkům, jak jste si osvo
j i l i  základy dobré práce a vytrvalost.

Po svém přechodu z Prahy do Soběslavi, 
v roce 1956jsem na zdejší jedenáctiletce samo
zřejmě také založil modelářský a polytechnický 
kroužek. Za dva roky se členové prvního krouž
ku zúčastnili leteckomodelářské soutěže pořá
dané Krajským pionýrským domem v Českých 
Budějovicích na letišti Hosín. Navzdory špatné
mu počasí naše družstvo zvítězilo, každý jeho 
člen byl odměněn nějakou cenou. Tři chlapci 
například dostali detonační motory. V polytech- 
nickém kroužku jsme zhotovili model atomové 
elektrárny, přístroj pro demonstraci příčného 
stojatého vlnění, model krystalu osmistěnu zná
zorňující jeho vznik a jiné. Nejvyššího ocenění 
naší práce jsme dosáhli na celostátní výstavě 
polytechnické výchovy v Praze.

Nyní jsem již  na odpočinku, ale o letectví se 
zajímám stále. Nadchla mě kosmonautika a se
stavuji si alba o jejím vývoji. Hodně při tom 
vzpomínám na svoje modelářská léta. A když jen 
porovnám naše snažení před pár desítkami let 
s dnešní rychlou a výslednou modelářskou 
činností, napadá mi někdy, zda můj podíl na tom 
všem dnešním nebyl příliš nepatrný. Ať tak či 
onak, mám ale dobrý pocit z toho, že jsem se 
pomocí leteckého modelářství mnohému naučil 
a jako učitel a instruktor předal dalším. A co je 
hlavní -  při práci v kroužcích jsem získal 
opravdové a trvalé přátelství mladé generace. 
Jsem přesvědčen, že obojí výsledek je  v mode
lářství trvalou devizou.

Model větroně L 66 
z roku 1937
s oboustranným potahem 
nosných ploch.
Dělené křídlo mělo 
tehdy oblíbené vzepětí 
ve tvaru písmene M

Detailní snímek 
ukazuje péžllvou 
zástavbu motoru 
Letná 10 cm3 ve 

volném (!) modelu 
z roku 1943. 
Lanovodem 

(vlevo dole) se 
ovládala jehla 

karburátoru, nad 
ním je vypínač 

zapalování 
(motor měl Jiskřivou 

svíčku)



K dyž se loni objevila
v modelářských prodejnách 
proporcionální serva MIKRO 05 

z produkce firmy Graupner, začali někteří 
zájemci o ně přemýšlet, jak by je vybavili 
elektronikou, kterou obsahují serva 
stejného typu, prodávaná (nikoli u nás) 
pod označením MICRO C 05. Příslovečné 
,,zlaté české ruce" se nedaly zadržet ani 
nedostatkem vhodných součástek a tak 
Jan KUNEŠ starší jako první přinesl 
ukázat do redakce bezvadně pracující 
zařízení. . .

Miniaturní
SERVOZESILOVAC
Sériově vyráběný servozesilovač. ke 
zmíněnému servu varianty C 05je tvořen 
monolitickým integrovaným obvodem. 
Protože však vhodný obvod není na 
našem trhu, byl zesilovač amatérsky 
postaven z diskrétních součástek. 
Zesilovačem doplněné servo MICRO 05 
umožňuje dále zmenšit letovou část RC 
soupravy: přijímač, obsahující 
vysokofrekvenční část a dekodér, se 
vejde na jedinou desku plošného spoje. 
Upravená serva používá autor ve spojení 
s amatérskou RC soupravou ve větroni 
bez jakýchkoli potíží. Po záměně 
konektoru lze upravené servo použít 
i k průmyslově vyráběným RC soupravám.

MECHANICKÁ ÚPRAVA SERVA
Po vyjmutí šroubů spojujících krabičku 

serva odlepíme samolepicí nálepku ze 
spodního dílu (,,vaničky"). Přeštípneme 
zajišťovací pásek přívodního kablíku 
a odpájíme všech pět jeho vývodů -  dva 
z motoru a tři z potenciometru. Od motoru 
odštípneme odrušovací kondenzátor 
o hodnotě 47 nF, přičemž vývody z moto
ru necháme asi 5 mm dlouhé. Na ně 
připájíme nový rozměrově menší konden

zátor C7o hodnotě 22nF, který umístíme 
z boku motoru, jehož kovový plášť odizo
lujeme proužkem izolepy.

Stavba servozesilovače

Při sestavování servozesilovače je nut
no šetřit místem -  výška osazené desky 
plošného spoje nesmí být většíaež 9 mm. 
K zhotovení samotné desky plošného 
spoje použijeme kuprextit o tl. 1 mm; 
tlustší zbrousíme. Desku vyřízneme raději 
větší a dobrousíme ji přesně podle 
výkresu.

Kondenzátory C4 a C5je potřeba shora 
obrousit, aby jejich výška (měřeno od 
desky spoje) nepřesáhla 7 mm. Brousíme 
podélně jemným jehlovým pilníkem a dá
váme pozor, aby se nevyštípla keramická 
hmota těla kondenzátoru. Zabroušené 
místo otřeme suchým hadříkem a zakáp- 
neme acetonovou barvou. Kapacitu takto 
upraveného kondenzátoru změříme -  
měla by být aspoň 56 nF; kondenzátor 
nesmí mít zkrat. Kondenzátory C1 a C6 
jsou miniaturní kapkové tantalové elek
trolyty. Kondenzátor C2 C2')e složen ze 
dvou bipolárně zapojených kondenzáto- 
rů. Všechny odpory jsou miniaturní typy 
TR 191; není zapotřebí izolovat je hadič
kou z PVC, neboť mají na povrchu metali- 
zovanou izolační vrstvu. Tranzistory T1, 
T2, T4 a 75 jsou buď typu SC 206 (207) -  
jež lze výhodně, za výprodejní cenu 
0,35 M, občas zakoupit v NDR -  anebo

C E O . 8

subminiaturní BC 12?. Tranzistory 
BC 308 (73 a 76) lze s výhodou nahradit 
subminiaturními BC 203. Vzhledem 
k malé spotřebě elektrického proudu mo
toru Micro T 05 lze jako spínací tranzisto
ry použít typy KSY 81 (77) a KSY 62B (76), 
u kterých ohneme orientační výstupek 
směrem dolů a na pouzdro tranzistoru 
navlékneme kousek plastikové hadičky. 
Diody D1 a D2jsou typu KA 206 (barevné 
značení).

Nastavení
Po zapájení všech součástek do desky 

plošného spoje propojíme prozatímně 
izolovaným kabílkem spoje v krabičce 
serva (označené písmeny). Nesmíme za
pomenout na propojení zpětné vazby Z V. 
K vývodům označeným čísly (ta odpovída
jí značení původního konektoru) připájí
me vývody původního kablíku -  budou 
zapojeny pouze čtyři vodiče. Odpor R1 
nahradíme trimrem o hodnotě 68 kO, 
kterým nastavíme středovou polohu páky 
serva. Po nastavení serva nahradíme trimr 
opět pevným odporem. Velikost výchylky 
serva nastavíme odporem f?4-čím menší 
bude hodnota odporu, tím menší bude 
výchylka serva. Odporem R13se nastavu
je citlivost sevozesilovače -  výchozí hod
nota je asi 330 kQ. Hodnotu odporu zvět
šujeme, dokud mechanismus serva ne
začne překmitávat.

Po nastavení servozesilovače opiluje- 
me pájené spoje, aby cínové kapky nebyly 
vyšší než 1 mm. Desku plošného spoje

OBR. 2. Deska plošného spoje (pohled ze 
strany fólie)

■lll(((( R O I I I I I I · · · OBR. 3. Rozmístění součástek na desce ploš
ného spoje (pohled ze strany součástek). 
Označení vývodů: 1 2,4 V; 34,8 V; 50; 6 volný; 8 
vstup
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OBR. 4. Zapojení vývodu motoru a potencio- 
metru

omyjeme lihem, čímž odstraníme cínové 
piliny, které by mohly způsobit zkrat. 
K trvalému propojení servozesilovače, 
motoru a potenciometru použijeme co 
nejtenčí izolované lanko. Servozesilovač 
vsuneme do „vaničky", propojovací ka- 
blíky umístíme do prostoru u potencio
metru, krabičku serva stáhneme šrouby 
a přilepíme původní nálepku.

Takto upravené servo MICRO 05 je 
vhodné hlavně pro větroně. Při použití 
v motorovém modelu mohou nastat vli
vem vibrací nepředvídatelné kompli
kace.

Seznam součástek
Kondenzátory
C1 47 pF TE 121
C2C2' 0,22 pF TE 125 viz text
C3 1 nF RK 782
C4, C5 68 nF TK 782 viz text
C6 2,2 pF TE 123
C7 22 nF TK 782
Odpory
R1 33 ΚΩ viz text
R2. R3 2,2 Ι<Ω
R4 4,7 ΚΩ viz text
R5 0,33 ΜΩ viz text
R6. R11. R12 47 ΚΩ
R7, R13 1 ΚΩ
R8 150 Ω
R9 10 ΚΩ
R10 8,2 ΚΩ

POMÁHÁME Sl

Inzerci přijímá Vydavatelství MAGNET, inzert
ní oddělení, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, 
telefon 261 551, linka 294. Poplatek je 5,90 Kčs 
za 1 tiskovou řádku. Uzávěrka 12. v měsíci, 
uveřejnění za 6 týdnů.

PRODEJ
■  1 RC soupravu 5kanál s 2 servy Bellamatic, 1 
Unimatic, se zdroji a nabíječem za 2000 Kčs. Zd. Hnátek, 
Lidových milici 22, 746 00 Opava.
■ 2 Plány U-modelu na motor 2,5 cm5; Z-226 A, P 51 
D Mustang, akr. Pavouk, Avenger (5,6 cm3) a větroně 
Cirrus. P. Hynek, 391 81 Veselí n. Luž. 339/I.
■  3 Soupravu W-43 4kanál (1500) + servo (150) + NiCd 
zdroje (40); relé MVVS AR-2 nové (45) a LUN 6 V (45); 
motor MVVS 1,5 D (150); dom. kolejišté TT 1,6 x 1 m 
bez krajiny + ovládací pult +příslušenství, i jednotlivé. 
Koupím miniatur, jap MF trafa 455 kHz, 2 ks krystalů 
27,12 MHz ± 455 kHz. J. Hušek, Nádražní 40, 785 01 
Šternberk.
■ 4 Souprava MVVS 4kanál + 2 serva NDR; 1 Bellama
tic, 1 Servoautomatic; přip. s modelem větroně; 1 kaná
lovou soupravu RC-1, příp. s modelem SE 5A, i jednotli
vé. K. Vrablík, Křenická 2255,100 00 Praha 10 -Straš
nice.
■  5 Plán lietadlá Messerschmiťt Me 262 A -  1a a 2a, 
m 1 :48  za 20 Kčs. J. Lajoš, Bagárova 12, 830 00 
Bratislava-Záluhy.
■  6 Větroň s jednokanálovou RC soupravou typu Brand 
Hobby za 1500 Kčs. B. Vokřínek, Dyjice 14,588 56 Telč, 
okr, Jihlava.
■  7 Soupravu Simprop Super 4. Vys. + přij., rezervní

II. seminář 
oRC 

soupravách

uspořádal 13. prosince Modelářský klub 
při ZO Svazarmu Rožnov pod Radhoštěm 
ve spolupráci s n. p. Tesla Rožnov. Semi
nář byl zaměřen na amatérskou stavbu 
RC souprav; jeho cílem bylo seznámit 
posluchače se soupravou vhodnou k to
muto účelu po všech stránkách: sestave
nou z dostupných součástek technikou 
přijatelnou pro amatéra, dobře laditelnou 
i opravitelnou.

Přednášející probrali jednotlivé části 
RC soupravy (vysílač -  přijímač -servoze
silovač) včetně několika variant zapojení 
a upozornili na překážky, s nimiž je mož
no se setkat. Základem byla RC souprava, 
která v několika desítkách kusů slouží 
modelářům z Rožnova a okolí. Velmi 
cenná byla i přednáška o perspektivách 
výroby polovodičových součástek 
v ČSSR.

Seminář o RC soupravách byl jistě 
užitečnou a následováníhodnou akcí rož
novských modelářů. Mají k tomu dobré 
podmínky-soustředění odborníků kolem

RU, R15 680 Ω
R16 22 Ω
Všechny odpory jsou typu TR191

Tranzistory, diody 
TI, T2, T3, T4, T5

zdroje, 4 ks serv, nabíječ. Tel. Ro3664, R. Berger, 337 01 
Rokycany 546/III.
■  8 Plány: Amigo II; Susi -  RC vétr; Terry-RC mot. 1,5: 
Ultra Stunter, U-mot. 1,5: Cessna 180; Turist -  volný 
mot. 1,5; Cessna 150 -  gumák. M. Horsák, Sluneční 
4559/17, 760 00 Gottwaldov -  Jižní svahy.
■ 9 Přijímač Brand Hobby 40,68 MHz, spínací proud do 
1 A za 230 Kčs. J. Koutský, Kramolna56,547 01 Náchod.
■ 10 Serva ROTO 4 kusy, po 100 Kčs. S. Kouřil, Úvoz 
110, 602 00 Brno.
■  11 Nová dráh. auta Revell 1 : 3 2 - Ferrari a Mercedes 
(170 a 120). Součástky. O. Zelený, Janouškova 5,613 00 
Brno 13.
■  12 Det. motor MVVS 1,5 cm3 s vrtulí, nový (220); 
model RC V1 s komplet, soupr. Mars Mini, osvědč, vlast, 
konstr., předvedu v letu (1250); RC V1 bez vysílače, přij. 
Mars Mini 40,68 MHz, potah monofil, rozpětí 2200 mm 
(600); velký model větroně bez RC soupr., rozpětí 
3180 mm, vlast, konstr., balsa, monofil (250); elektro
motor, výkon 1 k, nový, 1420ot/min (550). Kompletní 
ročníky Modelář od r. 1960 (po 35). Starší model 
Wakefield (100), Coupe d'Hiver (50). Kompletní ročníky 
Letectví (po 80). B. Roessler, Na Libuši 617, 391 65 
Bechyně.
■  13 Plány na historické plachetnice OREL (der Adler, 
1566), VODNÍK (1623). Vše s podrobným popisem 
stavby. Cena 130 a 100 Kčs. J. Chrapek, 338 42 Hrádek 
u Rokycan 62.

■  14 RC soupr. 1kan. (600); motor MVVS 1,5 (170); 
nabíječ + NiCd 451 (120); sklolaminátový trup na 
větroně. Koupím RC karburátor k Taifun Hurrikan. M. 
Kučera, A. Šťastného 787/II, 389 01 Vodňany.
■  15 RC karburátor KAVAN, případné upravím podle 
motoru. P. Pechlát, Erbenova 855, 386 01 Strakonice I, 
tel. 3768.
■  16 Nezalétaný model Apolo s motorem 1,5 D bez 
radiového vybavení. J. Svoboda, Novoveská 50a, 466 00 
Jablonec n. Nisou.
■ 17 Modelář váz. r. 64,65 (jako celek 50,-); Ml. Technik

n. p. Tesla Rožnov, našeho hlavního vý
robce polovodičů, nese své ovoce.

Účast redakce Modelář na semináři 
byla motivována snahou zjistit, zda z jeho 
výsledků by mohlo mít prospěch podstat
ně více zájemců o amatérskou stavbu RC 
souprav, než jenom asi 80 přímých účast
níků (jisté překvapivé velká účast). Pořa
datel již jednal v tomto smyslu s redakcí 
Malá železnice ve Valašském Meziříčí 
(nyní součást podniku FV Svazarmu Mo- 
dela); uvažují o vydání schémat s popisem 
amatérské RC soupravy v edici staveb
ních návodů. Dostali jsme slib, že ani 
čtenáři Modeláře nevyjdou naprázdno.

Na semináři bylo také oznámeno, že 
Tesla Rožnov chystá (asi v polovině roku 
1976) vydání aplikačních listů, zaměře
ných na polovodičové součástky vhodné 
pro použití v RC soupravách. Tyto aplika
ční listy se distribuují prostřednictvím sítě 
prodejen Tesla.

O vyjití stavebního návodu a schémat 
RC soupravy (dojde-li k němu v redakci 
Malá železnice) budeme čtenáře včas 
informovat, stejně tak jako o vyjití aplikač
ních listů Tesla. Žádáme proto čtenáře, 
aby nepsali o zmíněné ani nám do redak
ce, ani Tesle Rožnov; na jednotlivé dotazy 
-není možno odpovídat.

Ještě dodáváme, že záměrem redakce 
Modelář v oblasti amatérských RC sou
prav je vydat schémata a popis vhodné 
soupravy s údajem, kam si mohou zájem
ci napsat o soubor všeho potřebného 
materiálu. Nemáme zatím představu, kdy 
bude možno tohoto ideálu dosáhnout; 
uvítáme každou radu i pomoc, které by jej 
dokázaly přiblížit.

ZDENĚK LISKÁ

SC 206

73, Τ6 BC 308
77 KSY81
Τ8 KSY 62Β
D1, D2 ΚΑ 206

váz. r. 51,52,53,60,61,65 (po 40,-); Tech. magazínT 60, 
T 61, T 62 (po 30), Potápěč váz. 66, 67 (po 35), neváz. 
70-75 (po 20); elektromotor 24 V/6 W inkur. (30). P. 
Šafrata, dr. Martinka 67, 705 00 Ostrava 5.
■ 18 Motor MVVS 2,5 D7 za 300 Kčs. K. Holiček, 
Volyňská 147, 386 01 Strakonice III.
■  19 Serva Varioprop s konektory, nová, nepoužitá (2 ks 
po 296 Kčs); 2 páry krystalů, 14 a 19. kanál po 220 Kčs. 
Dr. Z. Janáček, Družstevní 4509, 760 05 Gottwaldov.
■ 20 RC soupravu 12povelovou proporcionální. Vysílač 
ORBIT, dva přijímače 12 a 8povelové amatérské, 6 serv 
PS 2D a PS 3D + zdroje DEAC + nabíječ zdrojů. Též 4 
serva zn. Varioprop. J Padéla, sidl. Podolí 2766,276 01 
Mělník.
■  21 Vysílač Gama (300), 2 přijímače Gama (po 200). 
LMK Drozdov, 267 61 Cerhovice.
■ 22 RC soupravu 2kanál, možnost rozšíření na 4kanál 
+ přijímač Hobby za 1400 Kčs. Nebo vše vyměním za 
novější soupravu MARS 40,68 MHz a motor 2,5 D. VI. 
Pospíšil, Tyršova 1228, 752 01 Kojetín.
■  23 Zachovalý vysilač Mars 1 (500); nepoužité Vario
prop + konektor (265). R. Brym, Gajdošova 72,615 00 
Brno 15.
■  24 RC soupravu jednokanálovou + RC model na 
motor 5,6 cm3. F. Pop, Všenorská492, Ž52 29 Dobřicho-'
vice.
■  25 Podrobné plány franc, torpédoborce z r. 1960 „La 
Galíssonniere" (70). Ing. Z. Malý, Fučíkova 35, 466 01 
Jablonec n. N.
■  28 RC Vipan + MK + Mars Mini + Osmikon (možno 
rozšířit) +  Igla (1000). Autodráhu Eu-Cup, 20 obl., ovl., 
trafo, 17 rov., křiž., 5 aut, souč. (600). K. Capik, Čapkova 
772,357 35 Chodov, okr. Sokolov.
■ 27 Svázané ročníky Modelář 1970-74 (po 50). P. 
Havelka, Sokolská 25, 772 00 Olomouc.
■  28 RC soupr. Trix4kan. (1300), serva Bellamatic II (po 
300), jap. 2kan. servo (200), mod. Taxi (300). Fr. Svare, 
Klikorkova 2155/19, 272 01 Kladno.

(Pokračování na str. 28)
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Pěněné
POLOTOVARYV

NOSNÝCH PLOCH”
7 / i

7 7 /

Již v začátcích činnosti podniku ÚV 
Svazarmu MODELA si předsevzali jeho 
vývojoví pracovníci nelehký úkol: 
připravovat pro trh výrobky co nejméně 
závislé na dovozu ze zahraničí. Měli na 
mysli hlavně balsové dřevo, jež je na 
světovém trhu stále více nedostatkovým -  
tudíž i dražším -zbožím.

Při konstrukci modelů lze balsu zčásti 
nahradit pěněným polystyrénem. 
Amatérské vyřezávání dílů modelů z této 
„pěny" však vyžaduje alespoň 
jednoduchou „řezačku", tj. rám 
s napnutým odporovým drátem 
a příslušný zdroj elektrického proudu, 
jakož i jistou zkušenost. Tyto požadavky 
pravděpodobně zatím brání rozšíření 
nové technologie. Proto je možno přivítat 
novinku z podniku MODELA-soupravy 
polotovarů nosných ploch, vypěněných 
z polystyrénového granulátu do negativní 
formy. Jelikož jde o výrobky, k nimž 
konzervativní modeláři nebudou třeba 
mít zpočátku důvěru, rozhodli jsme se 
poprvé zařadit test polotovaru.

Vypěněné polotovary křídla se v zahraničí 
vyrábějí většinou pro určitý typ modelu. Protože 
v našich podmínkách odbyt takového úzce 
specializovaného výrobku by sotva stačil krýt 
značné náklady na výrobní formy, vyvinuli v MO
DELE sadu výlisků, jejichž vhodnou kombinací 
lze vytvořit nosné plochy pro různé modely: od 
školního kluzáku či větroně A1 po RC větroň 
o rozpětí asi 2500 mm.

Základním prvkem je polotovar poloviny kříd
la o délce 790 mm, který lze nastavit dalším 
polotovarem o délce 440 mm. Oba díly mají 
profil s rovnou spodní stranou, podobný oblíbe
nému Clark V. U kořene je sice profil z pevnost
ních důvodů dosti tlustý (25 mm), ke koncům se 
však ztenčuje, takže aerodynamické vlastnosti 
křídla jsou poměrně dobré. V místě největší 
tloušťky profilu je na jeho horní straně zářez pro

zalepení lišty nosníku. Návod doporučuje po
užít smrkovou či borovou lištu o průřezu 
5 x 3  mm, tu je však nutno upravit broušením či 
hoblováním, neboť jednak lišty jsou většinou 
řezány nepřesně, jednak zářez v polotovaru má 
hloubku pouze 2,5 mm. Kořenová část základ
ního (většího) polotovaru má na spodní straně 
dva zářezy pro zalepení spojovacích drátů nebo 
překližkových spojek. Podobný zářez je i v polo
tovaru koncové části křídla, který již známe ze 
stavebnice ΜΟΝΑ -  tentokrát je doplněn záře
zem pro lištu nosníku.

Polotovar vodorovné ocasní plochy je dimen
zován pro model s křídlem o rozpětí 2500 mm. 
Tato ocasní plocha má souměrný profil a je 
rovněž opatřena zářezy pro spojovací dráty.

V prodeji by měly. být současně dvě rozdílné 
soupravy: první, nabízená výrobcem pod jeho 
katalogovým číslem 1500, obsahuje 1 pár polo
tovarů základní části křídla a vodorovné ocasní 
plochy; druhá souprava, označená číslem 1501, 
obsahuje 1 pár polotovarů koncové části křídla. 
Jako obal slouží plastikový sáček, u každé 
soupravy je návod k použití.

Kvalita vypěnění dílů je dobrá, pokud pomi
neme někdy „nedopěněné" rohy výlisků. To je 
sice závada více či méně znehodnocující výro
bek, zručný modelář ale ,,nemocné" místo 
snadno vyřízne a vsadí sem kousek polystyrénu 
třeba z obalu od televizoru apod. V návodu 
výrobce je sice poznámka, že: „Výlisky s drob
ným nedopěněním v rozích jsou -  v důsledku 
obtížné technologie výroby -  považovány za 
dobré", chybí však právě návod k nápravě, o níž 
jsme se zmínili. Nedostatečně je v návodu 
popsán i způsob práce s polotovary, konkrétně 
potahování mikrodýhou, která se jeví jako prav
děpodobně nejvhodnější potahový materiál. Při 
zkouškách, během nichž testující zhotovil dvě 
křídla na RC větroň o rozpětí 2500 mm, bylo 
totiž zjištěno, že křídlo připravené k potažení je 
nutno nejprve natřít alespoň jednou kaseinem 
a teprve po zaschnutí a přebroušení kaseinové 
vrstvy lze potahovat. Jenom tak se totiž přede
jde jednoduchým způsobem naleptávání poly
styrénu nitrolakem při povrchové úpravě (I).

Na polystyrénové polotovary je možno přila- 
kovat lihovým lakem (rozředěný tmel LA) tlustý 
Modelspan a celek potáhnout samolepící tape

tou Fablon (dovoz z Anglie, cena 27 Kčs za 
1 bm). Nevýhodou tohoto řešení je poměrně 
velká hmotnost křídla, výhodou je menší prac
nost. Pokud k lepení dřevěných dílů (náběžná 
a odtoková lišta, lišta nosníku a koncová žebra) 
použijete epoxid, nezapomeňte pečlivě otřít 
veškeré přebytečné lepidlo. To totiž po vytvrze- 
ni již nelze zcela odbrousit, zbytky se pouze 
zatlačí do polystyrénu, po čase vystoupí a vytvo
ří na povrchu nežádoucí hrbolky.

Nedostatek lepidel vhodných k lepení poly
styrénu na našem trhu vůbec značně prodlužuje 
dobu potřebnou ke zhotovení křídla. I přesto 
však lze velké křídlo MODELA zhotovit během 
soboty a neděle. Podstatné rychlejší by to bylo 
se speciálním kontaktním lepidlem, např. UHU- 
por, které se však u nás zatím neprodává. 
Pozor -  nezaměňujte s běžnými kontaktními 
lepidly (Alkaprén, Terralep), jež obsahují roz
pouštědla, která rozleptávají pěnový polys
tyrén!

Hodnocení pouhého polotovaru nosné plo
chy není jednoduchou záležitostí a nemůže být 
jednoznačné; zaleží nemálo i na zpracování 
a řešení modelu, jehož bude křídlo součástí. 
Výrobek sám o sobě je nesporným krokem 
vpřed, i když potřebuje ještě „vyléčit dětské 
nemoci". Zlepšeni vyžaduje zejména návod, 
který bohužel není tak důkladný a na vše 
pamatující, jak jsme u výrobků podniku MODE
LA zvyklí.

V příštích sešitech Modeláře hodláme otisk
nout plánky modelů s křídly zhotovenými 
z těchto polotovarů. První bude pravděpodobně 
RC větroň Leticia III (v Modeláři č. 3 nebo 4/76), 
který již s křídly MODELA nalétal několik desítek 
hodin v termice i na svahu. Pochopitelně přiví
táme i vaše zkušenosti s novým výrobkem.

Testoval Vladimír HADAČ * 1 2 3 4

VYSVĚDČENÍ
PRO „PĚNĚNÉ POLOTOVARY 

NOSNÝCH PLOCH

Výrobce: MODELA, podnik ÚV Svazarmu,
Praha
Cena: souprava 1 -  kat. č. 1500 28 Kčs 

souprava 2 -  kat. č. 1501 14,50 Kčs

1. Balení
a) funkční důkladnost -  dobrá
b) vzhled -  dobrý
2. Návod
a) jazyková čistota -  velmi dobrá
b) technická správnost a úplnost -  dobrá

3. Obsah (soupravy 1 a 2)
a) úplnost -  výborná
b) kvalita -  velmi dobrá
c) stupeň předzpracování -  výborný

4. Vlastnosti
a) pevnost, tuhost, trvanlivost -  velmi dobrá
b) výkonnost -  velmi dobrá
c) opravitelnost -  dobrá

POZNÁMKY ke známkování:
1. Soupravy jsou dodávány v plastiko

vém sáčku, který sice umožňuje při 
nákupu kontrolu kvality dílů, neoch- 
raňuje však výrobky před poškozením 
při transportu.

2. b) Pracovní návod je záhodno rozšířit.
4.' a, b) Vlastnosti jsou hodnoceny na základě 

zkušeností s jedním křídlem potaže
ným mikrodýhou a jedním potaženým 
samolepicí tapetou.

4. c) V případě mírného poškození, např.
náběžné hrany, je možné poškozené 
místo vyříznout a nahradit novým 
materiálem.
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V Modeláři 10/75 jsme uvedli krátkou 
informaci o stavu vývoje špičkových RC 
souprav, tak jak se jevil při každoroční 
největší přehlídce modelářského zboží 
v americkém městě Toledo. Není bez 
zajímavosti, že žádné z uvedených ,,su- 
perrádií" nebylo v roce 1975 na trhu; 
budou tedy novinkami až v roce 1976. Náš 
spolupracovník ing. Jiří Havel nám napsal 
podrobněji o tom, jakými požadavky byly 
některé novinky vyvolány a jak byly kon
struktéry RC souprav realizovány. I když 
víme, že sotva komu z nás poslouží článek 
při výběru RC soupravy, přesto jsme 
přesvědčeni, že čtenáři mají a chtějí být 
informováni o současném stavu vývoje 
i o tom, jak mají na jednotlivé novinky 
pohlížet.

Novinky, které se objevily jako nové 
funkční nebo konstrukční prvky „super- 
rádií“  roku 1975 (někde se uvádí také 
název „tisícidolarové RC soupravy" podle 
jejich průměrné ceny) je možno v podsta
tě rozdělit do dvou základních skupin: 
užitečné a opodstatněné, vyvolané sku
tečnou potřebu a nepodstatné, motivova
né komerčním záměrem. Do druhé skupi
ny se dají zařadit např. digitální ukazatel 
soupravy Elite firmy Orbit, dvojitý ukaza
tel napájecího napětí a VF výstupu na 
vysílači soupravy Kraft Signature Series, 
kovová ozubená kola u serv Microprop 
atd. Některé z ryze komerčních novinek 
zavánějí snobismem a snahou po origina
litě za každou cenu -  např. pozlacená 
destička na panelu vysílače Kraft Signatu
re Series, na kterou výrobce vyryje jméno 
budoucího majitele a datum výroby sou
pravy. Navíc dodává firma Kraft spolu 
s touto soupravou i sportovní bundu 
s příslušnými reklamními nápisy: majitel 
tak má možnost demonstrovat na dálku, 
že neváhal utratit 795 (nebo i více) dolarů 
za svoje nové rádio. Inu, cesty k penězům 
zákazníků jsou různé.

Je pochopitelné, že výrobci museli vy
bavit své novinky nejen pěkným vzhledem 
a již zmíněnými „taháky". Některé sou
pravy se představily se skutečnými tech
nickými novinkami, na jejichž vývoj a rea
lizaci bylo nepochybně věnováno hodně 
času i prostředků.

Stále stoupající zájem o RC akrobatic
ké modely (který se v posledních zhruba 
dvou letech projevuje i u nás) a současné 
soutěžní akrobatické sestavy postavily 
před konstruktéry špičkových RC sou
prav následující hlavní požadavky:

-  nejvyšší možná resp. dosažitelná 
provozní spolehlivost

-  přesnost celého přenosového řetězu
-  možnost změny maximální výchylky 

kormidel

-  „automatizace" v řízení některých 
letových obratů

Poslední z uvedených požadavků se na 
první pohled zdá trochu nadnesený a slo
vo automatizace uvedené v (^vozovkách 
to jen potvrzuje, ale ve skutečnosti jde 
opravdu o částečnou nebo úplnou auto
matizaci při řízení vývrtky a pomalých 
i rychlých výkrutů tak říkajíc „na knoflík", 
což konstruktéři v tomto případě vzali 
doslova. '

„Naprogramované" výchylky kormidel
Letový obrat nebo dokonce celá akro

batická sestava se pochopitelně nedají 
naprogramovat bez zpětné vazby, auto
maticky informující o skutečné poloze 
modelu a o jeho letovém režimu; určité 
letové obraty však svým charakterem čás
tečnou automatizaci umožňují, protože 
v některých fázích zpětnou vazbu nepo
třebují. Například při vývrtce může pilot 
obvyklým způsobem přivést model do 
přetaženého stavu a pak ve vhodném 
okamžiku dát současně plné výchylky 
směrovky i výškovky. K vybrání většinou 
stačí vrátit kormidla do neutrální polohy- 
tedy situace, kdy by bylo možné místo 
manipulace s řídicí pákou (pákami) stisk
nout pouze tlačítko označené VÝVRTKA, 
ve vhodném okamžiku je zase uvolnit 
a přejít na normální řízení. Zde možná 
někdo namítne, že pohyb řídicí pákou 
(pákami) na dorazy je tak nenáročný, že 
tlačítko se zdá být zbytečným přepychem. 
Avšak tlačítkem se dají vyvolat výchylky, 
které lze předem nastavit na vysílači a kte
ré mohou být větší, než dovolují řídicí 
páky. Tím se může stát tlačítko VÝVRTKA 
velice užitečné; moderní akrobatické mo
dely nejsou většinou příliš ochotné pře
cházet do vývrtky a vyžadují k tomu dosti 
velké výchylky směrovky i výškovky. Ty 
jsou pro ostatní obraty nevýhodné a ze
jména na výškovku je potom model příliš 
citlivý. Myšlenka řízení vývrtky pomocí 
tlačítka není nová, Jerry Pullen, dnešní 
šéfkonstruktér firmy Kraft, ji použil již 
v roce 1963. Dnes tedy nachází opět 
uplatnění.

Dalším předmětem částečné automati
zace je pomalý výkrut. Jedním z hledisek 
pro hodnocení tohoto obratu je stálá 
rychlost otáčení modelu kolem podélné 
osy; ti, kteří se s modelem o pomalý výkrut 
pokoušeli, vědí, že to není právě snadné.

Stisknutím tlačítka se křidélka modelu 
uvedou na předem nastavenou výchylku 
(která se v průběhu celého obratu zaruče
ně nemění) a pilot se pak může plně 
věnovat řízení modelu směrovkou a výš- 
kovkou. Navíc odpadá nebezpečí, že si při 
tom nechtěně „sáhne do křidélek".

Všechna „superrádia" mají knoflík pro 
pomalý výkrut; pro soutěžní létání má tato 
novinka nepochybně své opodstatnění. 
Známý americký špičkový RC pilot a mo
delářský publicista Jim Oddino uvádí 
v časopise RC Modeler, že tlačítek použí
vá nejen pro pomalý výkrut, ale i pro 
rychlé výkruty a hodnotí tuto novinku jako 
přínos a nesporné technické zlepšení RC 
souprav.

Technická realizace „tlačítkových" 
funkcí je poměrné snadná, u většiny běž
ných a známých RC souprav stačí spoleh
livý spínač a potenciometr. Tlačítko spí
nače musí být -  podle svého určení -  
vhodně umístěno na vysílači, potencio
metr ve skříni vysílače má být snadno 
přístupný pro nastavení (případně i v prů
běhu letu). Na obrázku 1 je typické sché
ma zapojení spínače i potenciometru. 
Nejsou uvedeny konkrétní hodnoty sou
částek, neboť mezi jednotlivými soupra
vami budou jistě odchylky a ten, kdo se do 
případné rekonstrukce starší soupravy 
pustí, si určitě bude vědět rady.

Dále je na obr. 1 také naznačena mož
nost použití dvou tlačítek pro jednu funk
ci, např. tlačítka pro pomalý a tlačítka pro 
rychlý výkrut v řídicích obvodech křidé
lek. Programovaná vývrtka naopak vyža
duje dvojitý spínač, jehož stisknutím (jed
ním tlačítkem) se současně zařadí poten- 
ciometry v obvodech výškovky i smě
rovky.

(Pokračování)

AMATÉRSKÁ čtyřkanálová proporcionální RC souprava JoTo. Elektrická část: Josef 
Janiš z LMK Metra Brno; mechanická část: Tonda Horák z LMK Brno-střed. Serva 
Varioprop jsou upravena servozesilovači montovanými zespodu na serva.
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polomaketa automobilu

Jednotlivé díly karosérie překreslíme pečlivě 
(tenkou čarou) přes karbonový papír na kartón 
Vystřihujeme podle plných obrysových čar; 
výjimku tvoří plné čáry uvnitř dílů 1 ,1a, 2, 2b,'3 
a 4, naznačující obrysy dveří -  podle těchto čar 
nevystihujeme. Některé díly jsou nakresleny se 
zálepkami, jejichž obrysy jsou tedy kresleny 
plnou čarou, k řadě dílů zálepky dodatečné 
lepíme. Jejich tvar je potom naznačen čerchc- 
vanou čarou. 'Čárkované čáry označují místa 
ohybu; v těch po vystřihnutí opatrně protlačíme 
rýhu tupou stranou nože (nenařezáváme!). Ně
které díly zesilujeme nalepením výztuh, jejichž 
umístění je označeno tečkovanou čarou, Pro 
snadnější vytvarování je potřeba někde díly 
rozstřihnout; na výkrese jsou tato místa označe
na malými šipkami. Šrafované plochy vjednotli- 
vých dílech vystřihujeme až po slepení celé 
karosérie. Zálepky jsou označeny čísly dílů, 
k nimž se přilepí.

K pravé bočnici 1 přilepíme zdvojený díl 1a, 
stejné jako k levé bočnici 2 díl 2a; tím se boky 
jednak vyztuží, jednak se znázorni charakteris
tický prolis. Přední i zadní část bočnic podlepí- 
me papírem (kladívkovou čtvrtkou), z kterého 
vytvoříme zálepky. Několikerým protažením 
bočnic mezi palcem a ukazováčkem ruky vytvo
říme mírné podélné prohnutí celého dílu, po
dobně dosáhneme i příčného prohnutí. Přední 
část každé bočnice zaoblíme (začneme u čer- 
chované čáry označující zálepky) směrem do
vnitř. Všechny zálepky shora narýhujeme a o-

Navrhli a píší 
Jan KUNES st. 

a ing. Fr. MACÁLKA VAZ 2101 MTX Racing
Automobilový sport je sportem století. 

Závody a soutěže přitahují stále více lidí -  
soutěžících i diváků. Mnoho kluků -  
malých i těch odrostlejších -  odchází 
z diváckých tribun s neodbytnou 
myšlenkou: Mít tak vlastní závodní auto! 
Takový sen se může splnit jednomu 
z tisíců. Ostatní buď marně touží dál 
anebo hledají aspoň částečné 
uspokojení. A jen v tom je asi jedna 
z příčin neustále stoupající popularity 
rádiem řízených modelů automobilů, jež 
se svými vlastnostmi a atmosférou 
závodů nejvíce přibližujísvým velkým 
vzorům.

Každé začátky jsou těžké -  bez 
základních zkušeností se konstruktér 
nového automobilu (a to mají modely také 
společné s velkými vozy) většinou dočká 
pouze zklamání z neúspěchu. Nejlépe je 
začínat s vyzkoušeným modelem a na 
takové hledí redakce Modelář vydávat 
plánky. Proto po rychlém rozebrání 
plánků INDOCAR a FORD TYRRELL jsme 
hledali další vhodný mode). Našli jsme je j 
v kroužku, který pracuje v Ústředním 
domě pionýrů a mládeže J. Fučíka 
v Praze. Chlapci tam pod vedením 
zkušených modelářů J. Kunešest. a ing.
F. Macálky postavili sedm jednoduchých 
modelů dále popisovaného typu na pohon 
elektromotorem IGLA 2,4 V. Přes 
jednoduchost stavby jsou jejich vozy 
vážnými konkuren ty i speciálním 
soutěžním modelům, jak ukázala 
mistrovstvíČSRa ČSSR 1975vkategorii 
VII-B2 (slalom).

\

Předlohou pro návrh karosérie modelu 
(v měřítku 1:12) byl vůz VAZ 2101, 
upravený pražským střediskem podniku 
U V Svazarmu METALEX pro závody na 
silničních okruzích. Karosérie je z papíru, 
lze j i  však zhotovit i jinak, např. 
laminátovou, balsovouatp. Kromě toho 
na popsaný podvozek lze použít 
i karosérii jiného vozu.

Rádiová souprava musí umožňovat 
řízení směru a smyslu jízdy (vpřed-vzad), 
musí mít tedy alespoň dvě serva. Je 
možno použít jak soupravu 
neproporcionální (tzv. bang-bang), tak 
proporcionální, což je výhodnější. 
Souprava byla u prototypů umístěna na 
výměnném panelu, umožňujícím použití 
jednoho přijímače a dvou serv pro několik 
modelů.

Model VAZ 2101 MTX Racing je 
stavebně nenáročný. S výjimkou několika 
dílů podvozku, které je nutno vysoustružit 
(v tom snad pomohou starší přátelé či 
tatínkové), se při práci vystačíš běžným 
vybavením domácí dílny. Při prvním 
pohledu na výkresy se může zdát tvrzení 
o stavební nenáročnosti nadsazené. 
Výkresy však obsahují veškeré součásti 
modelu podrobně rozkreslené. Na 
jednom jsou papírové díly (,,střihy") 
karosérie, na dalších dvou výkresech 
všechny díly podvozku, při čemž zadní 
náprava je ve dvou variantách. Všechny 
míry na výkrese i v popisu jsou 
v milimetrech.

KAROSÉRIE
podle výkresu č. 1 je slepena z tuhého papíru 
tloušťky asi 0,5. Velmi vhodný je kartón z krabic 
na boty (s bílým lesklým povrchem), lze ale 
použít i jiný, např. z obalů na fotopapíry atp. 
Kvalitou vyhoví i kladívková čtvrtka (má hladký 
povrch), je však tenčí, takže je potřeba slepit 
alespoň dva vystřižené díly nasebe. K slepování 
dílů karosérie použijeme acetonové lepidlo 
Kanagom, které rychle schne a umožňuje tak 
plynulou práci.

hneme dovnitř. Díly 3 a 4 (horní část dveří se 
zadním sloupkem) narýhujeme zespodu podle 
čárkované čáry a ohneme. Díl 3 přilepíme úzkou 
ohnutou částí k bočnici 1 tak, aby okna lícovala 
s obrysy dveří. Dolní část dílu 3 necháme 
poněkud přesahovat přes bočnici (naznačeno 
čerchovanou čarou), po vytmelení vytvoří vyta
ženou horní hranu dveří a blatníků. Pozor na 
zachování prohnutí bočnice! Obdobně slepíme 
díl 4 s bočnici 2.

Na přední část bočnice 1 ve vzdálenosti asi 
0,5 mm od okraje dílu 3 nalepíme díl 5 (horní 
část předního blatníku). Čerchovaně označená 
část opět přesahuje přes okraj bočnipe, zbytek 
je přilepen těsné k přednímu zaoblenému kraji 
bočnice (proto je zálepka nalepena dodatečné 
zespodu). Totéž uděláme s dílem 6 a bočnici 2. 
Podobně přilepíme díl 7 na zadní část bočnice 1 
a díl 8 k bočnici 2. Zadní sloupky (na dílech 3 a 4) 
spojíme s bočnici podlepením měkkým papí
rem, tím jsou boky karosérie hotovy.

Ke kapotě 9 přilepíme výztuhu 9a, stejně 
vyztužíme díl 10 (víko zavazadlového prostoru) 
dílem 10a. Díl 11 (přední podokenní panel) 
podlepíme čtvrtkou (podle čerchované čáry), 
zálepky nařízneme a ohneme vzhůru. Na ně po 
přilepení bočních zálepek z měkkého papíru 
a po patřičném vytvarování přilepíme těsně díl
12 (rám předního skla). Díl 9 podlepíme bočními 
zálepkami ze čtvrtky a přilepíme jej s mezerou 
0,5 mm k dílu 11. Díl 9 vpředu nastřihneme 
podle šipky a kraj ohneme dolů. Obdobně 
slepíme díly 10 (víko zavazadlového prostoru),
13 (zadní podokenní panel) a 14 (rám zadního 
okna). Zadní okraj dílu 10 rovněž nastřihneme 
podle šipek a vytvarujeme podle výkresu.

Po zhotovení zmíněných celků začneme 
s montáží karosérie. Kapotu motoru 9 s dílem 11 
slepíme s oběma boky karosérie, při čemž mezi 
okraji jednotlivých dílů ponecháme mezeru 
o šířce asi 0,5. Rám předního okna 12 slepíme 
zálepkami s rámy bočních oken. Mezi zadní část 
boků karosérie vlepíme díly 10, 13 a 14. Záď 
karosérie 15 podlepíme měkkým papírem a vy
střihneme zálepky. Pak ostrým nožem vyřízne
me (podle plné čáry) naznačený obdélníkový 
„prolis", který podle čárkované čáry ohneme 
dovnitř. Celý díl vytvarujeme podle víka 10 
a boků a slepíme s nimi pomocí zálepek. Z dílu 
15a vystřihneme vnitřní šrafovanou část; vznik
lý rámeček nalepíme dovnitř dílu 15 tak, aby se 
jeho vnitřní okraj kryl s obrysem částečně 
proříznutého otvoru. Na rámeček 15a ještě 
přilepíme díl 15b, s nímž zároveň slepíme 
proříznutou část dílu 15.
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Díl 16 (příď karosérie) podlepíme, vystřiháme 
zálepky, narýhujeme čárkované čáry a rozstři
háme základ spoileru podle šipek. Naznačený 
otvor zatím ještě nevystřihujeme. Takto připra
vený díl slepíme s kapotou a boky karosérie.

Střecha 17 je tvarově složitá, bude proto 
možná zapotřebí její tvar poněkud upravit podle 
ostatních dílů. Střechu v místech označených 
šipkami nastřihneme, na zálepkách shora pro
tlačíme rýhy a vystřihneme naznačené úzké 
klíny. Střechu vytvarujeme v prstech do mírné 
klenutého tvaru s výraznějším zaoblením na 
okrajích a v rozích. Pak ji vsuneme zespodu do 
karosérie (přední část určuje šipka) a zalepuje
me postupně nejprve pouze v rozích, vždy na 
dvě krajní zálepky. Po zaschnutí a kontrole 
tvaru střechy zalepíme ostatní zálepky, přičemž 
neustále kontrolujeme tvar střechy. Pokud po

úplném přilepení tvar střechy neodpovídá vý
kresu, rozstřihneme ji po úhlopříčkách, vzniklé 
trojúhelníky upravíme do správného tvaru 
a podlepíme z vnitřku střechy papírem nebo 
hnědou lepicí páskou. Škvíry, které tím ve střeše 
vzniknou, vyplníme přilepením proužků papíru, 
při povrchové úpravě je vytmelíme a vybrousí
me. Obvodové části střechy zpevníme podlepe- 
ním měkkým papírem.

V bocích karosérie vystřihneme šrafované 
plochy -  otvory pro kola, víko palivové nádrže 
a pro kliky dveří. Díl 18 (vytažená část levého 
předního blatníku) a díl 19 (vytažená část pravé
ho předního blatníku) podlepíme měkkým papí
rem, vystřiháme zálepky, vytvarujeme podle 
výřezů pro kola a přilepíme zálepkami dovnitř 
boků karosérie. Přední trojúhelníkové části 
těchto dílů přilepíme k základu spoileru (na dílu 
16). Podobné zalepíme do výřezů pro zadní kola 
díly 20 (vytažená část levého zadního blatníku) 
a 21 (vytažená část pravého zadního blatníku). 
Pak vystřihneme ještě jednou díly 20 a 21 
(nepodlepujeme) a nalepíme je na vytažené 
zadní blatníky jako výztuhu. Přední vytažené 
blatníky vyztužíme dílem 22, který nalepíme i na 
rozstřihanou základnu spoileru (na dílu 16). 
Takto vzniklou přítlačnou plochu (spoiler) ještě 
zpevníme podlepením dílem 23.

V přídi karosérie vystřihneme šrafovanou

část, zálepky ohneme dovnitř. Z hnědé lepicí 
pásky ustřihneme pásek o šířce 5 a za stálého 
navlhčování jej navíjíme na kulatinu o 0  18, až 
dosáhneme vnější 0  22. Dva takto zhotovené 
lepenkové „prstýnky" přilepíme zevnitř do dílu 
16 tak, aby jejich vnější obrys lícoval s kruhovým 
výřezem. Otvor v přídi uzavřeme dílem 24 (rám 
masky), který podlepíme měkkým papírem, vy
střihneme zálepky a přilepíme zevnitř na díl 16. 
Podle vnitřní hrany „prstýnků" vyřízneme v pří
di otvory pro světlomety.

Díl 25 vystřihneme čtyřikrát, prohneme a při
lepíme zevnitř karosérie pod otvory klik dveří 
tak, aby vznikly kapsy. Po zaschnutí pak místa 
ještě přelepíme zevnitř měkkým papírem. Víko 
hrdla palivové nádrže 26 nastřihneme podle 
šipky, narýhujeme, vyhneme trochu vzhůru 
a podlepíme papírem. Mezeru v místě slepení 
později vytmelíme. Do karosérie tento díl zalepí
me až po jejím vytmelení a nalakování. Víčko 
nalepíme na kousek černého papíru (např. 
z obálky fotopapírů) a vlepíme je do okénka 
v pravém zadním blatníku.

Okapové žlábky 27 (pravý) a 28 (levý) z prouž
ků kladívkové čtvrtky po délce nařízneme, 
vystřihneme klíny a zastřihneme konce. Prouž
ky ohneme vzhůru (vzhledem k výkresu) a po
stupně přilepíme polovinu s výstřihy ke karosérii 
těsně po obvodu rámu bočních oken (předek 
žlábku určuje šipka). Klínové výstřihy v zalepe
né části usnadňují ohnutí.

Povrchová úprava. Takto slepenou karosérii 
natřeme širokým plochým štětcem asi třikrát 
bezbarvým vrchním lesklým nitrolakem z obou 
stran. Po zaschnutí každého nátěru obrousíme 
brusným papírem konce výztuh na kapotě i na 
zadním víku do ztracena a vyhladíme všechny 
nerovnosti vzniklé lepením, hlavně na střeše. 
Karosérii znovu nalakujeme, zbylé nerovnosti 
vytmelíme směsí zásypu Sypsi a nitrolaku. Net- 
melíme spáry kolem kapoty motoru, podoken
ních panelů, víka zavazadlového prostoru a ko
lem dveří, tedy všude, kde jsou u skutečného 
vozu rovněž spáry.

Po vybroušení karosérie vystřihneme a začis
tíme otvory pro okna. Mezery mezi dveřmi 
můžeme do karosérie opatrné vyrýt (raději však 
před vystřižením otvorů pro okna) anebo je po 
nalakování nakreslíme barvou nebo tuší (pak je 
nutné přestříknutí bezbarvým lakem). Barevný 
nitroemail naneseme na karosérii bucf štětcem 
nebo stříkáním nejméně ve třech vrstvách. Pro 
dosažení kvalitního povrchu je zapotřebí nitroe
mail spíše více ředit, nanést více vrstev a praco
vat rychle. Při vícebarevné kombinaci použije
me k maskování hnědé lepicí pásky, jež musí na 
rozhraní barev dokonale přilehat. Na plochách 
určených k lakování nesmí zůstat ani stopa 
vlhkosti po přilepení vykrývací pásky. Masková
ní snímáme ještě před zaschnutím barvy velmi 
obezřetně, aby se nepoškodily okraje barev
ných ploch.

Barevné schéma skutečného vozu včetně 
doplňků (čísla, nápisy, znaky) je na výkrese č. 3, 
barevný snímek vyšel na titulu Časopisu Auto
mobil č. 11/1973. Štartovní čísla, nápisy a znaky 
můžeme zhotovit jako obtisky nastříkáním ace
tonové barvy na lepivou stranu hnědé lepicí 
pásky. Terče a velká písmena či číslice lze přímo 
z pásky vystřihnout, menší nápisy můžeme 
napsat obyčejným perem vhodné naředěnou 
barvou Industrol na podklad z nitroemailu. 
Obtisky namočíme ve vlažné vodě, po rozmoče- 
ní lepidla je sejmeme na povrch karosérie, 
pomocí hadříku opatrně přitiskneme a nechá
me vyschnout.

Po dokončení povrchové úpravy zalepíme do 
karosérie „skla" oken z celuloidu nebe podob
né průhledné fólie. Je potřeba zvolit vhodné 
lepidlo vzhledem k použité fólii, většinou vyhoví 
Alkaprén. Okenní „skla" vystřihneme s přídav
kem asi 3 mm podle dílů 12,14 a horních částí 
dílů 3 a 4 (boční skla" zalepujeme jako jeden 
kus). Rámečky bočních „skel" a ozdobnou lištu 
zadních sloupků naznačíme proužkem samole
picí hliníkové fólie (z ozdobných šachovnico-

MODELÁŘ · 2/1976 15

(P
ok

ra
čo

vá
ní

 n
a 

st
r. 

18
)



λ
.α

α
λ

λ
/;

28 (27)

<̂ >/

9 9α 5 19 11 12 17 25 \  2 (1) \2 α (1 α )\4  (3) 21 14 13 7

i

hkj

7 r

22 2 3 / 1

R S T r

Γ 3  i
1 7 1

Μ Π i v e s k i i t e ě d é  v e l ik o s t i  (d v a  f o r m á -
v = j ty M ) r O T j j e  p o d  č ís le m  75  (s) ve

§= sp 3ci4jxu r a d ě  M O D E L Á Ř .  C e n a
■ 1 Vý isk u  j « *  K č s .  P l á n e k  V A Z  M T X 1

1 p r
d e j V i / i  p r o d e je  as i k o n c e m _ J _________

l l  2 · i t v p e W  1 9 7 6 , v y j i t í  o z n á m í m e  I
\ \  v « i a s b f ^ J .  P r o s í m e  v á s  p r o t o ,  1 1 \ i

—
jste n e v y ž a d o v a l i  p l á n e k  d ř ív e ,  { J -L J

15,150,15b,

W w w ?

16 MODELÁŘ · 2/1976 MODI



13 i ~ Λ - ^ r r r r j
9., β.

π
i
i
i

- .... I.. -

i 10 I

: r ‘ 
i

: i 
i

i
— ' i i L.

i i I __

1 7

-12

\

í  9 a

m

~ —

RC POLOMAKETA AUTOMOBILU

MTX ŽIGULI Racing
(VAZ 2101)

KONSTRUKCE J. KUNEŠ st, ingF MACALKA

Výkres č.1

1976 MODELÁŘ · 2/1976 17



VAZ 2101 
M TX Racing

(Pokračování ze str. 15)

vých pásků -  barevné čtverečky smyjeme nitro- 
ředidlem). Rámečky světlometů navineme 
z proužku hnědé lepicí pásky širokého 6 mm na 
kulatinu o 0  15 až do vnějšího průměru 18. 
Natřeme je černou barvou a zalepíme do otvoru 
v přídi karosérie tak, aby vyčnívaly asi 2 mm. Do 
rámečků potom vsadíme kotoučky z organické
ho skla upravené do tvaru čočky skutečného 
světlometu. Jednodušší řešení jsou papírové 
kotoučky polepené výše zmíněnou hliníkovou 
fólií. Přední masku naznačíme nalepením devíti 
proužků z balsy nebo kartónu o šířce 3 mm 
natupo na tuhý papír ve tvaru dílu 24. Hotovou 
masku načerníme a nalepíme na díl 24.

Stírače čelního skla spájíme z drátu, kliky 
dveří zhotovíme z hliníkového plechu nebo 
z papíru, blikače, zadní svítilny a odrazová skla 
zhotovíme z červené a oranžové plastické hmo
ty (např. z rozbitých krytů týchž svítilen automo
bilů, z držadel zubních kartáčků atp.).

V pravém předním blatníku prorazíme podle 
výkresu otvor o 0  2. Na šroub M2 o délce 10 
nasuneme pájecí očko, k němuž připájíme 
kablík pro svod od antény k přijímači, očko 
zajistíme maticí. Šroub prostrčíme otvorem 
v blatníku a přitáhneme maticí s podložkou; na 
vyčnívající konec našroubujeme držák antény 
29 vysoustružený z mosazi. Do držáku zapájíme 
prut antény 30 z ocelového drátu o 0  0,6 až 0,8, 
který zakončíme dvěma až třemi závity (podle 
výkresu).

PODVOZEK
je rozkreslen na výkresech č. 2 a 3. Šasi 31 
vyřízneme z polotvrdého hliníkového plechu tl. 
1 až 1,2 a ohneme podle čárkovaných čar. Díly 
nápravnice 32 vyřízneme z mosazného plechu 
tl. 1. Rejdový čep 33 vysoustružíme z oceli 0 0  6. 
Čepy kol 34 jsou z ocelového pletacího drátu 
0 0  3. Páky řízení 35 (levá) a 36 (pravá) z mosaz
ného plechu tl. 1 překroutíme do tvaru podle 
výkresu. Páky zasuneme do vybrání rejdového 
čepu a zajistíme zašroubováním čepů kol s ma
ticemi 37. Spojovací tyč řízení 38 a řídicí tyč 39 
zhotovíme z vyplétacího drátu pro jízdní kolo 
o 0  2. Na konce tyčí našroubujeme vidličky 40. 
Pružiny 41 jsou ze staré propisovací tužky, 
jedna postačí pro oba čepy. Rozpěrky 42 jsou 
z oceli 0 0  6.

Přední nápravu sestavíme a na šasi připevní
me čtyřmi šrouby 43. Na čepy kol navlékneme 
nejprve podložky 44, potom přední kola, která 
zajistíme šrouby 45 s podložkami 46.

> # · ·

Detail přední nápravy
K základové desce 47 pro pohonnou jednot

ku z mosazného plechu tl. 1 připájíme podle 
výkresu podložky 48 z mosazného plechu tl. 1,2 
a trubky 49 a 50 s ložisky 51 pro hnací hřídel 
zadní nápravy. Ložiska 51 po zapájení do konců 
trubek 49 a 50 vystružíme, trubky spolu s převo
dovým kolem 52 nasuneme na hnací hřídel 53 
z pletacího drátu o 0  3 a pak teprve připájíme na 
podložky 48. Třmen motoru 54 z hliníkového 
plechu tl. 1 spolu s motorem 55 opatřeným 
pastorkem 56 zasuneme patkou bez otvorů do 
mezery pod trubkou 49. Plastikové patky moto
ru v místech, kde se dotýkají trubky, opilujeme 
tak, aby pastorek motoru a převodně kolo byly 
ve správném záběru. Potom přeneseme polohu 
připevňovacích otvorů ve třmenu 54 na zákla
dovou desku 47. Po vyvrtání otvorů a vyříznutí 
závitů M2 přišroubujeme třmen s motorem 
k základové desce šrouby 57. Přečnívající části 
šroubů zapilujeme. V místě, kde je převodně 
kolo přitaženostavěcím šroubem 58 k hnacímu 
hřídeli, vypilujeme plošku, aby se kolo neprotá- 
čelo. V disku levého zadního kola vypilujeme 
drážku, do níž po nasunutí kola na hřídel 
zapadne čep 59; kolo zajistíme šroubem 60 
a podložkou 61. Druhé kolo se na hnacím hřídeli 
otáčí volně, zajištěno je opět šroubem s podlož
kou. K odrušení motoru můžeme použít ferrito- 
vé tlumivky a keramický kondenzátor o kapacitě 
0,V*F podobné jako modelové železnice Piko. 
Schéma zapojení je na výkrese.

Pohonnou jednotku přišroubujeme k šasi 
čtyřmi šrouby 62. Na šasi přišroubujeme ještě 
držák baterií 63 a případné i zmíněný panel 66 
s naváděcími kolíky 67. Spony 68 slouží k při
pevnění karosérie k podvozku.

Zařízení pro ovládání rychlosti otáčení 
a smyslu Chodu motoru je řešeno jako nástavba 
k servu Varioprop. Základem je kuprextitová 
destička s kontaktními plochami, složitější 69 
pro tři rychlosti a jednodušší 70 pro dvě rychlos
ti. Rychlostní stupeň se volí zařazením odporů 
do obvodu napájení motoru.

Z kuprextitu (sklolaminátová deska plátova
ná mědí -  pro plošné spoje) vyřízneme destičku, 
vyvrtáme a vyřízneme otvory. Dělicí čáry může
me vyškrábat nebo odleptat chloridem železi- 
tým. Z mosazného plechu tl. 1 zhotovíme úhel
níky 71. Kontakty 72 použijeme z vyřazeného 
relé typu RP (střední pružný kontakt) nebo 
podobného. Kontakt připájíme na úhelník a při
šroubujeme k běžci serva šrouby M1,4 tak, aby 
ve střední poloze běžců byly kontakty na střed
ních políčkách desky. Mezi kontakty a políčko 
označené „baterie" připájíme dva ohebné kab- 
líky podle výkresu. Velikost odporů 73 je pro 
motor Igla 2,4 V asi 2 ohmy, pro jiný motor a jiné 
napětí zdrojů je nutno hodnotu odporu vyzkou
šet. Odpory navineme z konstantanového drátu 
o 00,4 jako samonosné o 0  6. Hotové odpory 
připájíme přímo do otvorů v destičce. U třírych- 
lostní verze propojíme drátem dotykové plochy 
první a druhé rychlosti se začátky obou odporů 
(podle výkresu).

Pro náročnější je určena pohonná jednotka 
s diferenciálem. V základové desce 74 z mosaz
ného plechu tl. 1 vyřízneme lupenkovou pilkou 
otvor pro převod. Do velkého ozubeného kola 
75 vyřízneme a dopilujeme otvory. Pracujeme 
pečlivé a dbáme na to, aby společná osa těchto 
otvorů (hlavně drážky o šířce 1,9 pro čepy

satelitů) procházela přesné středem ozubeného 
kola. Na přesnosti opracování závisí správná 
funkce diferenciálu. Do středu ozubeného kola 
75 zalisujeme a připájíme ložisko 76. Satelity 78 
nasadíme na čepy 77, které nalisujeme do 
otvorů ve velkém ozubeném kole a zajistíme 
z obou stran důlčíkem. Satelity se musí volné 
otáčet. Na základovou desku připájíme podlož
ky 79 z mosazného plechu tl. 1,2 a trubky 80 
s ložisky hnacího hřídele. Ložiska po zapájení 
do trubek vystružíme. Při sestavování nasune
me nejdříve nadelší pomocný hřídel o 0  3 jednu 
trubku 80, pak planetové ozubené kolo 82, velké 
ozubené kolo 75 se satelity, druhé planetové 
kolo a druhou trubku. Pak teprve trubky připájí
me k podložkám. Tento postup je nutný pro 
bezvadnou funkci zařízení. Po při pájení vysune
me pomocný hřídel asi do poloviny ložiska ve 
velkém ozubeném kole, zasuneme jednu polo
vinu hnacího hřídele 83 a zajistíme na ní 
příslušné planetové kolo 82 stavěcím šroubem 
84. Pak vysuneme pomocný hřídel úplně, zasu
neme druhou polovinu hnacího hřídele a stavé- 
cím šroubem zajistíme druhé planetové kolo. 
Do obou polovin hnacího hřídele zatlačíme 
čepy 85 z ocelového drátu o 0  1, nasadíme 
zadní kola tak, aby čepy zapadly do vypilova- 
ných drážek v discích a kola zajistíme proti 
vypadnutí šrouby 86 s podložkami 87. (V přípa
dě špatné funkce diferenciálu, zaviněné ne-/ 
přesností při pilování otvorů pro osy satelitů, 
můžeme vyjmout čep z jednoho satelitu, který 
necháme volně otáčet mezi planetovými koly.) 
Po sestavení namažeme všechny otáčející se 
díly olejem, spustíme motor, podržíme jedno 
kolo a „zabíháme" tak dlouho, až diferenciál 
běží klidně bez drhnutí. Hnací jednotku připev
níme k šasi čtyřmi šrouby M2.

Disky kol 88 (přední) a 89 (zadní) můžeme 
vysoustružit z duralu. Otvory uvnitř disků vyříz
neme lupenkovou pilkou a začistíme jehlovým 
pilníkem. Takto zhotovené disky odpovídají 
tvarem elektronovým diskům Metalex skuteč
ného vozu. Disky můžeme ovšem také ponechat 
plné bez výřezu. Další možný způsob je odlít 
disky z pryskyřice ChS Epoxy 1200 do formy 
z Lukaprenu nebo Monaprenu. Před litím přimí
cháme do pryskyřice hliníkový prášek, odlitek 
tak získá kovový vzhled. Model disku prozafor- 
mování vysoustružíme a vypilujeme z oceli. Při 
jeho návrhu musíme pamatovat na vyjmutí 
odlitku z formy. Středy odlitých disků vypou- 
zdříme mosaznými trubkami o vnitřním 0  3, 
které po zalepení vystružíme.

Pneumatiky 90 jsou z pěněné plastické hmo
ty, používané na podrážky. Vyřízneme z ní 
mezikruží o větším průměru než bude mít 
hotové kolo a nalepíme je na disk Alkaprenem. 
Pokud je výchozí materiál tenčí než disk kola, 
slepíme několik mezikruží k sobě. Po zaschnutí 
upneme kolo do vrtačky a smirkovým plátnem 
přilepeným na prkénko opracujeme pneumati
ku na požadovaný průměr a tvar. Rozměry 
předních i zadních kol modelu jsou totožné.

KONEČNOU MONTÁŽ modelu začneme na
sazením karosérie na podvozek. V jejích bočni- 
cích prorazíme otvory shodné s otvory v postra- 
nicích šasi. Dbáme při tom nato, aby přední část 
karosérie nebránila předním kolům při propru- 
žení a v rejdu. Karosérii sejmeme, do držáku
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Zadní náprava ve standardním provedení

vložíme baterie pro pohon model u a k podvozku 
připevníme rádiovou soupravu. Dokončíme 
elektrickou instalaci a vyzkoušíme jízdní vlast
nosti podvozku. Pracují-li všechny mechanismy 
správné, nasadíme karosérii, zajistíme ji spon
kami a na nástavec našroubujeme anténu. Tím
je model připraven k jízdě. Zadní '

náprava 
a diferenciálem

SEZNAM DÍLŮ

ČÍSLO 

1 až 28

NÁZEV 

díly Karosérie

MATERIÁL

kartón

ROZMĚRY KUSŮ

29 držák antény mosaz 0 4  X 10 1
30 anténa ocel 0  0,6 X 320 '  1
31 šasi hliník,

dural
292 X 147 X 1,2 1

32 nápravnice mosaz 10 X 95 X 1 2
33 rejdový čep ocel 0 6  X 29 2
34 čep předního kola stříbrná

ocel
0  3 X 20 2

35 páka řízeni levá mosaz 6 X 30 X 1 1
36 páka řízeni pravá mosaz 6 X 30 X 1 1
37 matice mosaz, M3 

ocel
2

38 spojovací tyč řízeni ocel 0 2 X 68 1
39 řídicí tyč ocel 0  2 X 48 1
40 vidlička výrobek

Modele
2

41 pružina ocel.
struna

0 0,3 2

42 rozpěrka ocel 06  X 20 2
43 šroub s válcovou hlavou mosaz,

ocel
M 3 X 5 4

44 podložka mosaz,
ocel

0 3,2 2

45 šroub s válcovou hlavou mosaz,
ocel

M 2 X 5 2

46 podložka mosaz,
ocel

0 2,2 2

47 základová deska mosaz 60 X 90 X 1 1
48 podložka mosaz 5 X 8 X 1,2 4
49 trubka mosaz 0 5 /0 4  X 43 1
50 trubka mosaz 0  5 /0  4 X 37 1
51 ložisko mosaz 0 4 / 0 3 x 4 4
52 převodné kolo mosaz 0 31 X 8,5 1
53 hnací hřídel stříbrná

ocel
0 3  X 120 1

54 třmen motoru hliník 78 X 22,5 X 1 1
55 motor Igla 2,4 V 1
56 satelit ocel 0 5 x 5 1
57 šroub s válcovou hlavou mosaz,

ocel
M2 X 4 2

58 stavěči šroub mosaz,
ocel

M3 X 5 1

59 čep ocel 0 1 x 6 1
60 šroub s válcovou hlavou mosaz,

ocel
M2 X 4 2

61 podložka mosaz,
ocel

0 2,2 2

62 šroub s válcovou hlavou mosaz,
ocel

M2 X 4 4

63 - držák baterii hliník 150 X 50 X 1 1
64 šroub s válcovou hlavou mosaz,

ocel
M2 X 4 2

65 matice mosaz,
ocel

M2 2

66 ovládací panel hliník 120 X 93 X 1 1
67 naváděcí kolík ocel 0 3 x 6 1
68 sponka ocel.

struna
0 1  X 138 2

69 destička třirychlostní kuprextit 67 X 22,5 1
70 destička dvourychlostní kuprextit 60 X 22,5 1
71 úhelník mosaz 10 X 10 X 1 2
72 sběrací kontakt pér.

bronz
6 X 32 X 0,3 2

73 odpor konstantan 0 0,4 2
74 základová deska mosaz 60 X 90 X 1 1
75 ozubené kolo mosaz 0 31 X 3 1
76 ložisko mosaz 0 6 x 9 1
77 čep satelitu ocel 0 2 X 7,5 2
78 satelit ocel 0 7 x 5 2
79 podložka mosaz 5 X 8 X 1,2 4
80 trubka mosaz 0 5 /0  4 X 36 2
81 ložisko mosaz 0 4 / 0 3 X 4 4
82 planetové ozubené kolo mosaz 0  20 X 8 2
83 hnací hřídel stříbrná

ocel
0 3  X 59 2

84 stavěči šroub mosaz,
ocel

M3 2

85 čep ocel 0 1 x 6 2
86 šroub s válcovou hlavou mosaz,

ocel
M2 X 5 2

87 podložka mosaz,
ocel

0 2,2 2

88 disk přední dural 0 30 X 18 2
89 disk zadní dural 0 30 X 22 2
90 pneumatika pěněná

plastická
hmota

0  47 X 18 4

VAZ 2101MTX Racing
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TECHNIKA ·  SPORT

UDÁLOSTI VE SVĚTĚ

Větroně s pomocným 
motorem

ztrácejí při klouzavém letu mnoho ze 
svých původních aerodynamických kvalit 
vlivem odporu motoru, vrtule a pylonu. 
Přemýšlivé hlavy přišly na některé mož
nosti, jak se této přítěže (obrazně i doslo
va) po spotřebování paliva zbavit.

U motoru umístěného nad trupem je 
možno upravit pylon jako sklopný tak, že 
po zániku tažné síly motoru vhodná pruži
na překlopí pylon nazad, přičemž motor 
i pylon se skryjí v trupu modelu. Z obrysu 
vystupuje pak pouze vrtule, jejíž aerody
namický odpor je podstatně nižší než 
odpor celé motorové skupiny.

Ještě radikálněji jde k jádru problému 
patentované řešení jedné americké firmy, 
podle něhož je motoru uložen na plo
chém nosiči zasunutém do trupu zdola. 
Po zastavení motoru a nalétnutí do pří
hodného prostoru se na rádiový povel 
uvolní celý pylon i s motorem a nádrží a na 
padáku se snese na zem. Toto zajímavé 
řešení mj. zabraňuje znečištění modelu 
spalinami z výfuku. Pro soutěžní použití 
to ovšem není vhodné řešení, jde přece 
o odpadnutí části modelu za letu!

- la b -

Děravá žhavicí svíčka
se nabízí jako poslední novinka svého 
druhu. Samozřejmě tomu tak není doslo
va; střední elektroda svíčky je skutečně 
provrtána v ose po celé délce, ale obsahu
je také kuličkový zpětný ventil, který se 
uzavírá tlakem plynů ve válci.

Toto uspořádání má usnadnit nastřiko- 
vání paliva do válce při spouštění motoru. 
Přináší však ještě další výhodu: Při ma
lých otáčkách motoru s přivřenou připustí 
má ventil snahu zůstávat otevřený při 
pohybu pístu dolů. Tím se zmenšuje stu
peň stlačení a otáčky dále klesají.

My máme parní stroj
si mohou zpívat modeláři, kteří se stali 
majiteli novinky nabízené firmou Brand- 
Elektronik (NSR). Dvouválcový parní 
stroj, nabízený pod označením T2, má při 
3000 ot/min výkonnost 0,124 kW (0,25 k), 
jeho hmotnost je 650 g. Páru o tlaku 
147,099 kPa (1,5 at.) dodává motoru trub
kový kotel o obsahu 360 cm3 a hmotnosti 
360 g, vybavený ovládácím ventilem. RC 
soupravou lze tedy řídit množství páry

dodáváné motoru a tím i počet jeho 
otáček. Pod kotlem se topí speciálním 
lihovým hořákem; jedna náplň paliva 
(80 cm3) vystačí asi na 20 minut chodu 
motoru.

(Modell 12/1975)

Od oceánu k oceánu
Manželé Doris a Bob Richovi uskuteč

nili v říjnu loňského roku za pomoci 
jednatřiceti modelářských firem neoby
čejnou propagační akci: S motorovým RC 
modelem Sr. Falcon z produkce firmy 
Goldberg přeletěli Spojené státy od At
lantiku až k pobřeží Tichého oceánu. 
Model odstartoval 1. října v 10.00 hod. od 
pomníku připomínajícího první vzlety le
tadla bratří Wrightů v městě Kitty Hawk; 
dne 29. října dorazila kolona sledující 
model do města Oceanside na kaliforn
ském pobřeží. Denně letěl model průměr
ně 3 hodiny, celkem setrval ve vzduchu 68 
hodin 48 minut a překonal vzdálenost 
3026,7 míle (5608 km) průměrnou rych
lostí 51 mil/hod. (82 km/h); uskutečnil 
118 vzletů a přistání.

Největší úpravou na modelu před tímto 
letem byla montáž větší palivové nádrže 
schopné pojmout 32 uncí (900 cm3) pali
va. Model řízený RC soupravou Kraft 
poháněl nejprve motor K & B .40 
(6,5 cm3), později K & B  Ve co .61 
(10 cm3); oba spotřebovaly celkem 16,5 
gallonu (62,45 I) paliva. Ještě jedna za
jímavost: model, který stavěla paní Richo- 
vá (!), byl po ukončení letu vystaven 
v Muzeu státu California.

(Model Aviation 1/76)

Elektromotor MABUCHI RE.36
-  prodávaný i u nás -  je pohonnou 
jednotkou soupravy pro elektrolet, která 
se pod označením A-1 objevila na zahra
ničním trhu. Souprava obsahuje motor 
s vrtulí a plastikovým pouzdrem, jež slouží

zároveň jako lože a držák dvou miniatur
ních rychlonabíjecích článků o kapacitě 
100 mAh, a nabíjecí agregát napájený 
čtyřmi monočlánky. Nejdelší doba nabíje
ní je 5 minut, které odpovídá doba chodu 
motoru asi 50 s. Novinka není laciná -  
souprava stojí ve Francii 90 F.

Anglický časopis Aeromodeller, který 
věnuje otázkám elektroletu stále více 
článků, napsal o této pohonné jednotce, 
že pravděpodobně v nedaleké budouc
nosti nahradí pohon modelů gumovým 
svazkem.

(š)

Catalina ve Francii
Maketa známého amerického létající

ho člunu nasazeného za II. světové války 
hlavně v Tichomoří, je popsána v prosin
covém sešitu francouzského časopisu 
Modele Magazine. Autorem obřího RC 
modelu v měřítku 1:7,2 je J. L. Panéro. 
Žádná z fotografií, doprovázejících člá
nek, není bohužel vhodná k reprodukci 
a tak si obrázek o modelu můžete udělat 
pouze podle technických údajů. Rozpětí 
křídla je 4600 mm a nosná plocha2,63 m2. 
Hmotnost „modelu" je 18 kg, čemuž od
povídá plošné zatížení 68 g/dm2. Mon
strum pohánějí dva motory Webra 10 cm3, 
z nichž každý je zásobován z nádrže 
o objemu 0,5 I paliva. S tímto množstvím 
paliva vydrží model ve vzduchu 20 minut, 
s přídavnými nádržemi lze dosáhnout 
doby letu až 90 minut. Největší naměřená 
rychlost činí 50 km/h, nejmenší 22 km/h.

Nový modelářský časopis
Krize postihla i západní modelářský 

svět -  jedním z příznaků tohoto jevu je 
i zánik několika odborných časopisů. 
V červnu minulého roku přestal například 
vycházet měsíčník American Aircraft Mo
deller, jenž byl oficiálním listem Americké 
modelářské asociace (AMA). Ta proto 
musela začít vydávat vlastní časopis Mo
del Aviation, jehož redigováním byl pově
řen ostřílený Wiliam Winter. Náplň časo
pisu je na americké poměry neobvyklá -  je 
v něm totiž věnováno (či spíše prodáno) 
minimum tiskové plochy na reklamu. Kaž
dá kategorie leteckého modelářství má 
v časopise vlastní rubriku a asi jedna 
čtvrtina každého sešitu je věnována orga
nizačním záležitostem AMA.

(š)

Létající žehlička
vzbudila pozornost diváků na modelář
ských leteckých dnech ve Francii. Jde 
vlastně o modifikaci létajících talířů,
0 nichž jsme již psali. „Tělo" žehličky
1 rukojeť jsou z desky pěněného polysty-

20 i MODELÁŘ · 2/1976



CIAM  
FAI

neoficiálně

rénu o tl. 40 mm, vyztužené na povrchu 
papírem. Motor o zdvihovém objemu 
10 cm1, palivová nádrž a RC souprava 
jsou v krabici z překližky o tl. 5 mm, 
zalepené v přední části modelu. Ovládány 
jsou. 1. směrovka, 2. vztahové klapky 
fungující jako křidélka a výškovka (jsou 
spojeny sčítacím mechanismem - , , mixe
rem"), 3. přípust motoru.

Délka tohoto létajícího tělesa je 
2000 mm a šířka 1250 mm. Klíč k ovlada
telnosti je v přesném dodržení polohy 
těžiště, což muže potvrdit třeba Zdeněk 
Kaláb, který u nás předvádí na propagač
ních vystoupeních létající talíř postavený 
obdobnou technologií.

(MRA 12/75)

„Oříšky"
-  malé makety s pohonem gumovým 
svazkem -  ve světě opravdu „zabraly". 
Také i v jinak modelářsky konzervativní 
Francii se v modelářských prodejnách 
objevily dovezené stavebnice těchto mo
delů, vyráběné specializovanou firmou 
Reck Polymers z USA. Stavebnice „jdou 
na dračku" i přes poměrně vysoké ceny. 
Krabice -  jejíž potisk imituje slupku sku
tečného burského oříšku -  obsahuje plá
nek, nařezané lišty, někdy kousek balso- 
vého prkénka, vrtulový komplet, podvoz
ková kola a výlisek kabiny. Stavebnice se 
prodává asi za 40 F; za stejný obnos si lze 
koupit např. dva metry potahové fólie 
Monokote.

(ok)

Na předvánočním trhu
ve Francii i v dalších státech západní 
Evropy se objevily v prodejnách hraček 
hotové volně létající modely, vlastně 
hračky, poháněné elektromotorem. Pře
vážně jde o výrobky firem Mattel a Schu- 
co. „ Stavebnice“  obsahující hotové nos
né plochy a trup (oboje převážně zhotove
né z rázuvzdorného polystyrénu) s vesta
věným elektromotorem a rychlonabíjecí-

mi články stojí např. ve Francii asi 150 F 
(včetně nabíječky).

(ek)

Nový RC karburátor
-  jehož snímek s motorem Webra Speed 
je na 4. straně obálky posledního loňské
ho Modeláře, má několik předností. Po
pudem k jeho konstrukci byla snaha 
nahradit ricinový olej olejem minerálním, 
s nímž se motory a tedy i modely podstat
ně méně znečišťují. Jelikož metanol -  
základní palivo pro motory se žhavicí 
svíčkou -  se s minerálním olejem nemísí, 
rozprašují se obě složky přímo v karburá
toru, kam jsou dodávány oddělenými po
trubími z oddělených nádrží, Hákovaných 
z tlumiče výfuku.

Zkoušky s novým karburátorem ukáza
ly vzestup výkonnosti motoru asi o 5 %, 
daný zejména vrůstem točivého momen
tu. Dalšími výhodami jsou nižší cena 
minerálního oleje a čistý model. Nevýho
dou je větší možnost ucpání trysek i poš
kození palivových hadic (jichž je podstat
ně více) a obtížné nastavování trysky pro 
olej.

Je také třeba pamatovat na to, že 
dostane-li se do motoru zprvu více oleje, 
trvá až několik minut, než je j motor z kli
kové skříně vypotřebuje. Svádí to k příliš
nému uzavření olejové trysky, což může 
vést (po ,, vyběhnutí" oleje) k nedostateč
nému mazání motoru a tím i k jeho 
poškození.

(z!)

Bude to dobrý ,jo b “?
(Is) Známý konstruktér a výrobce Phil 

Kraft hodlá zřejmě využít popularity svých 
RC souprav i k úspěšnému prodeji vlast
ních motorů. Je v tom ostatně docela 
prostá logika: Skoro každý, kdo si koupí 
rádio, shání hned či později také motor. 
A proč by neměl výrobce dobře prodáva
ného rádia prodávat stejně dobře i mo
tor? Musí být ovšem kvalitní, a proto si P. 
Kraft zajistil služby neméně známého 
konstruktéra a „ladiče" motorů Rogera

Pravidelné zasedání modelářské komi
se Mezinárodní letecké federace je fórem 
pro výměnu zkušeností představitelů mo
delářů z celého světa. Přinášíme několik 
postřehů, které zaznamenal českosloven
ský delegát O. ŠAFFEK.

•  Mezi modeláři ve Velké Británii je velmi 
oblíben větroň SAPER 13 našeho Pavla Dvořá
ka. Známý anglický modelář Martin Dilly, jenž je 
v subkomisi pro volný let zástupcem Nového 
Zélandu, si postavil tento model ze stavebnice, 
vyráběné družstvem IGRA. Jeho hodnocení 
bylo stručné: „Stavebnice výborná, model ex
celentní. Škoda, že se stavebnice do Spojeného 
království zatím nedováží."
•  Francouzští modeláři hodlají využít přítom
nosti delegátů z celého světa na podzimním 
zasedání pléna CIAM FAI v roce 1976 k uspořá
dání mezinárodní soutěže RC větroňů. Již nyní 
byli zástupci všech států písemně pozváni 
k účasti.
•  Zástupce Mexika předložil návrh na uspořá
dání mistrovství světa 1979 pro RC akrobaty 
(kategorie F3A) v této, pro nás exotické, zemi. 
Pořadatelé nabízejí pro účastníky ještě lepší 
podmínky než na olympiádě: bezplatné ubyto
vání v nejlepších hotelích a hodlají dokonce 
uhradit i cestovné, jehož výše by byla pro 
většinu neamerických soutěžících asi největší 
překážkou účasti.
•  Populární Vilím Kmoch, zástupce Jugoslá
vie, se vzdal všech funkcí v CIAM FAI. Podle jeho 
slov je jediným důvodem tohoto činu získání 
času pro ještě aktivnější sportovní činnost. 
K rozhodnutí ho pravděpodobně povzbudil ú- 
spěch na posledním MS pro volné modely, kde 
se probojoval až do rozlétávání kategorie F2B. 
Nyní se Vilím intenzívně připravuje na MS pro 
pokojové modely v Cardingtonu.
•  Nový Sportovní Kód FAI pro modeláře vyšel 
skoro s ročním zpožděním ve Velké Británii ve 
značně omezeném nákladu. Stal se proto takřka 
cennou relikvií -  každý delegát jej opatroval 
jako oko v hlavě.
•  Časopis Modelář je čten v celém světě. 
Svědčí o tom i ohlas článků o motorech na 
kysličník uhličitý (CO2). Dotazy, zda se budou 
tyto motory u nás vyrábět sériově a vyvážet i do 
ostatních zemí, nebraly na podzimním zasedání 
CIAM 1975 konce. Pokud se opravdu motory 
budou u nás vyrábět, stane se Československo 
druhým státem na světě, který je produkuje. 
O koupěchtivé zájemce v celé Evropě by nebyla 
nouze -  jde tedy o to, nepromarnit příležitost!

Theobalda. První bude -  přirozené -  „de
sítka", jež byla v polovině loňského roku 
ve stadiu prototypových zkoušek. Po ní 
má následovat „šestapůlka" (0,40 cu. in.). 
Jména a zkušenosti obou partnerů dávají 
tušit, že půjde o špičkové soutěžní 
motory.

RC mistrovství Evropy 1976?
(Is) Belgická modelářská asociace by 

chtěla důstojně oslavit 75. výročí založení 
belgického Aeroklubu, které připadá na 
letošní rok, a proto hodlá ve dnech 7. až 
12. července 1976 uspořádat mezinárodní 
soutěž RC akrobatů. Má již  zajištěno pro 
ten účel vojenské letiště Coxyde a požá
dala CIAM FAI o souhlas, aby soutěž byla 
uznána jako ,, Mistrovství Evropy".

(Modellistica 8/75)
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Poznáváme 
LETECKOU TECHNIKU

RK IIG A -74
amatérský
hydroplán
ze

ropiar
SSSR

Letečtí konstruktéři na celém světě 
jsou si zřejmě podobní především v tom, 
že jejich fantazie -  pokud není předem 
spoutána přesnými požadavky -  nezná 
téměř hranic. Tak jsme už slyšeli o růz
ných deltách, kachnách, talířích, létají
cích automobilech atp. V roce 1974 zase 
přišla skupina studentů z institutu civilní
ho letectví v Rize s nápadem postavit 
létající loďku. A přestože studenti tohoto 
institutu se podíleli předtím na mnoha 
experimentech, tento jejich nejnovější 
záměr z dosavadní praxe dokonale vybo
čoval. Plně je však zaujal a protože jako 
studenti nejsou ještě zatíženi různými 
„ továrními“ problémy, pustili se hned do 
realizace, když předtím vybrali pro příští 
letoun tyto neobvyklé výchozí polotovary: 
-  křídlo a ocasní plochy z větroně Primo- 
rec (celokovová sovětská verze čs. vět
roně Pionýr)

-  pohonná jednotka -  motor M 332 včet
ně kapotáže z letadla Aero 145

-  trup -  přední část z motorového člunu 
Progress, zadní část z větroně Pri- 
morec.
Originálního řešení se ujala s plnou 

vážností konstrukční skupina v čele 
s kandidátem technických věd F. A. Mu- 
chamedovem a prof. V. Z. Cejtlinem. Ze 
studentů byli účastni V. Jagňuk, J. Probil- 
ski a A. Svejgert. Při konstrukci hydroplá- 
nu byly prověřeny hydrodynamické vlast
nosti trupu člunu, aerodynamické vlast
nosti celého letadla a celková pevnost.

I když jde o řešení dosti odvážné co se 
týká kombinace použitých dílů, skončila 
celá práce s dobrým výsledkem. Sportov
ní hydroplán Rkiiga-74 se dá používat 
velice dobře na menších vodních plo
chách a vzhledem k jeho příjemným leto
vým vlastnostem je j lze využít i pro školení 
nových pilotů větroňů.

TECHNICKÝ POPIS
RKIIGA-74 je dvoumístný jednomoto- 

rový vyztužený hornoplošník kovové kon
strukce s člunovým trupem.

Křídlo o stejné hloubce po celém roz
pětí má profil NACA 43012. Kostru každé 
poloviny křídla tvoří hlavní nosník, po
mocný diagonální nosník, 22 žeber, 21 
mezižeber na náběžné části a odtokové 
lišty. Všechny tyto díly, jakož i potah 
nábežné části jsou z duralu. Ostatní po
vrch křídla a křidélka jsou potaženy plát
nem. Malé pomocné plováky na koncích 
křídla jsou montovány napevno, nikoli 
sklopně. Každá půlka křídla je podepřena 
jednoduchou tuhou vzpěrou. Aerodyna
micky vyvážená křidélka jsou zavěšena na 
třech čepech. Brzdící klapky se vyklápějí 
na obě strany o 90° -  vrchní proti směru 
a spodní po směru proudění.

Trup má přední člunovou část uprave
nou ze sériového motorového člunu Pro
gress sovětské výroby. Člun je spojen 
s ocasními plochami příhradovým nosní
kem, svařeným z chrommolybdenových 
tenkostěnných trubek, který je tvarově 
téměř totožný se zadní částí trupu větroně 
Primorec, ale na rozdíl od něj není pota
žen. Prostor pro posádku člunu opatřený 
větrným štítkem je aerodynamicky upra
ven. Uspořádání dvou sedaček vedle sebe

zůstalo jako v původním člunu, přibylo 
sdružené letadlové řízení a letecká pří
strojová deska. Zadní část člunového 
trupu je pokryta 1,2 mm tlustým duralo- 
vým plechem, za opěradlem sedaček jsou 
přidělány aerodynamické kryty z polysty
rénu pokrytého laminátem. Nádrž na 90 I 
benzínu a akumulátor jsou umístěny ve 
střeni části člunového trupu.

Ocasní plochy jsou samonosné, celo- 
kovové včetně potahu kýlovky a stabilizá
toru; kormidla jsou kryta plátnem. Obě 
plochy mají souměrný profil NACA-0010. 
Stabilizátor sestává ze dvou nosníků, 14 
žeber a dvou okrajových oblouků. Půlená 
výškovka je připojena třemi čepy. Skládá 
se z 12 žeber, odtokové lišty a čela. Na 
každé půlce výškovky je napevno stavitel
ná trimovací ploška. Kýlovka pevně spoje
ná s trupem nese na dvou čepech směrov
ku sestávající z nosníku, 5 žeber a odtoko
vé lišty; nosová část směrovky má duralo- 
vý potah.

Motorová skupina. Invertní vzduchem 
chlazený čtyřválcový motor čs. výroby 
M 332 má výkonnost 103 kW (140 k) při 
2700ot/min. Pohání celokovovou dvou- 
listou automaticky stavitelnou vrtuli typu 
Avia V 503. Motor, převzatý bez úprav 
včetně motorového krytu z čs. letadla 
Aero 145, je uchycen na zvláštním cen- 
troplánu.

Zbarvení. Boky trupové loďky jsou žlu
té, vrchní strana paluby červená. Bílé je 
křídlo a vodorovná ocasní plocha shora, 
dále kýlovka a plováky na koncích křídla. 
Směrovka a kužel vrtule jsou bleděmodré. 
Spodní strana křídla a vodorná ocasní 
plochy jsou oranžové. Na levé půlce křídla· 
zdola jsou bílá písmena RKIIGA a na pravé 
půlce CCCP.

Technická data a výkony: Celková 
délka 8,10 m, rozpětí 13,42 m, výška 
2,34 m; délka lodě 4,65 m, šířka lodě 
1,7 m; plocha křídla 20,20 m2; plošné zatí
žení 37,623 kg/m2; specifický výkon mo
toru 0,133 kW/kg (0,1860 k/kg); hmot
nost prázdná 550 kg, vzletová 750 kg.

Rychlost vzletová 80 km/h, přistávací 
75 km/h; maximální u země 140 km/h; 
stoupavost 6 m/s; dostup4000 m, rozjezd 
250 m, dojezd 80 m; dolet 500 km.

Zpracoval: Jan KALÁB 
Výkres: Erik BORNHORST
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profil křídla NACA-43 012

profil výškového kormidla 
NACA-0010
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JAK POŘÁDAT

Proti výškovým soutěžím raket je  mezi mode
láři zakořeněna averze, která je  důsledkem 
většinou neobjektivního měření výšky na soutě
žích. Navíc se pořádání výškových soutěží pořa
datelé bojí pro jejich organizační náročnost. Při 
loňském mistrovství ČSR pro kosmické modely 
byly výškové soutěže připraveny tak, že jednak 
,,odsýpaly", jednak měření bylo opravdu objek
tivní. Jak se to podařilo?

Největším technickým problémem je zajištění 
vhodného měřicího přístroje. Nejlépe se zatím 
osvědčily zaměřovači přístroje TZK; ty ovšem 
lze zajistit pouze ve spolupráci s ČSLA. Vyplatí 
se půjčit si přístrojů alespoň pět -  můžeme 
potom obsadit obé stanoviště dvěma přístroji; 
jeden je nutný jako záloha. Nevýhodou přístrojů 
TZK je to, že úhlové hodnoty udávají v dílcích; 
hodnoty je nutné proto přepočítávat na stupně. 
Nedostatek lze odstranit použitím grafu, který 
klubům může poskytnout RMK Dubnica. Graf 
existuje ve dvou verzích -  pro údaje ve stupních 
i v dílcích; vyplatí se mít obě pro případ použití 
jiného přístroje.

Pro spojení mezi měřicími stanovišti, výpoč
tovým střediskem a startem se osvědčily občan
ské radiostanice VXW100. Všechny čtyři ovšem 
musí pracovat na stejném kmitočtu, při pořádá
ní třeba mistrovské soutěže je nutné mít ale
spoň jednu sadu stanic (třeba na jiném kmitoč
tu) jako náhradní. Použití radiostanice má proti 
telefonnímu spojení výhodu minimálního pří
pravného času a možnosti domluvy mezi všemi 
čtyřmi účastníky najednou.

Rozmístění měřicích stanovišť je dáno použi
tou metodou výpočtu. Při použití grafu je vzdá
lenost mezi nimi dána; důležité je vybrat místa

výškové
soutěže?
s minimálním výškovým rozdílem -  i vzhledem 
k startovací rampě. Obsluhu každého zdvojené
ho stanoviště tvoří čtyři lidé -  dva měřiči, jeden 
zapisovatel a obsluha radiostanice. Na stano
višti je s radiostanicí další zapisovatel. Ten hlásí 
stanovištím startovní číslo soutěžícího a číslo 
startu, zároveň sleduje připravenost měřicích 
stanovišť a dává povolení k dalšímu startu.

Výpočtové středisko musí být chráněno před 
zájmem soutěžících, prahnoucích po výsled
cích. Provazy jsou ochranou spíše symbolic
kou, nejlepší ochranou je rychlá práce počtářů. 
Stačí dva, kteří mají kruče spojku. Tajím jednak 
přináší údaje od obsluhy radiostanice, zapisují
cí hlášení z měřicích stanovišť, jednak zajišťuje 
zapisování výkonů do výsledkové listiny.

K zácviku celé obsluhy je nejlepší využít 
časových soutěží, prospěje to regulérnosti mě
ření. Podmínkou je, aby měřiči měli možnost 
zkusit si zaměřit alespoň 30 až 50 letů raket -  jen 
tak si zvyknou na práci s přístrojem. Při samotné 
soutěži je nutné pečovat i o „hmotné zajištění", 
tj. občerstvení obsluhy přístrojů -  osm hodin 
prakticky nepřetržité práce dokáže vyčerpat 
i zdatného jedince. A ještě jeden poznatek, 
týkající se nejen výškových soutěží: vyplatí se 
zabezpečit pro sportovní funkcionáře přísun 
nealkoholických nápojů,- např. během „pra
covní doby" na mistrovství ČSR 1975 na Kladně 
byli (byť někteří nedobrovolně) všichni funkcio
náři abstinenty. I tato zdánlivá maličkost přispí
vá k objektivnímu hodnocení jak výškových, tak 
časových soutěží.

Vše, o čem dosud byla řeč, jsou však záleži
tosti spíše podružné. Přesnost měření záleží 
v první řadě na obsluze zaměřovačích přístrojů 
-  měřiči musejí ch tít měřit. Na Kladné měřili 
absolventi IMZ sportovních komisařů, jehož 
součástí byla i dotazníková akce, v níž se každý 
účastník přihlásil k funkci, kterou by chtěl 
vykonávat. I přes všechny tyto kladné faktory se 
však stalo, že se model podařilo zaměřit pouze 
jedním přístrojem na každém stanovišti. Při 
zaměření modelu všemi čtyřmi přístroji se pro
vádělo vyhodnocení z dvou údajů, navzájem 
nejvíce odpovídajících. V některých případech 
to však nebyla lehká práce -  měření se někdy 
rozcházela pouze o 1 až 2 métry, což je při 
výškách 400 až 500 m a malých rozměrech 
modelů jistě úctyhodný výsledek.

Soutěže (a nejen raketové) nemají mnohdy 
patřičnou úroveň. Zčásti je příčinou neustále se 
zvětšující náročnost na pořadatele, kteří však 
nemají ve většině případů zkušenosti a (což je 
asi nejhorší) ani představu o tom, jak by „pořád
ná" soutěž měla vypadat. Je to i chyba pořada
telů těch pěkných soutěží, že se nedělís ostatní
mi o své zkušenosti. Počet soutěží rok od roku 
stoupá, zatímco modelářů ochotných obětovat 
den nebo i dva svého volna na „bafuňaření" je 
stále méně. Je proto nutné neplýtvat jejich 
silami nadarmo a jejich práci si předem důklad
ně promyslet. Napište, jak to děláte ve vašem 
klubu!

Vladimír HADAČ

Z JI HO MORA VSKÉHO
KRAJE
nám napsal
o raketových modelářích 
A. ROSENBERG:

V Brně zahájil 1. listopadu 1975 činnost nový 
raketomodelářský klub při Krajském domě pio
nýrů a mládeže. Jeho členy se stali i někteří 
modeláři, kteří dosud soutěžili pod hlavičkou 
RMK Adamov. Náčelníkem nového klubu je 
známý Vlast. Kučera. V Brně také začal pracovat 
kroužek mladých raketových modelářů pod 
vedením pracovníka KV Svazarmu S. Lišky 
(který je „původem" lodní modelář!).

RMK Adamov uspořádal ve dnech 29. a 30. 
listopadu 1975 z pověření KV Svazarmu dvou
denní internátní školení nových sportovních 
funkcionářů. Zúčastnilo se jej 15 posluchačů 
z Brna, Letovic, Třebíče, Zbýšova, Rajhradu, 
Vyškova a Adamova.

Na školení byla kromě politickovýchovné 
části a probrání stavebních a soutěžních pravi
del přednesena i stať věnovaná bezpečnosti 
provozu, organizaci soutěží a bodování maket.
V rámci kursu se uskutečnila prohlídka klubové 
dílny RMK Adamov, spojená s ukázkou prací 
členů klubu -  zejména maket sovětských nos
ných raket Sojuz. Zájem vzbudily i ukázky 
různých praktických pomůcek a přípravků 
usnadňujících stavbu modelů.

Lektory kursu byli ing. B. Pazour, A. Rosen
berg, ing. Z. Zahradníček a ing. M. Horáček. 
Ubytování a stravování bylo zajištěno v zařízení 
n. p. Adamovské strojírny.

Závěrečné pohovory zvládli všichni absol
venti úspěšné, takže řady sportovních funkcio
nářů posílilo 6 nových instruktorů raketového 
modelářství a 9 sportovních komisařů III. třídy. 
Uspořádání kursu je dalším chvályhodným po
činem kolektivu adamovského klubu, jenž 
v těchto dnech slaví páté výročí svého založení.

V SSSR podle pravidel 
FAI

Na XIV. ročníku memoriálu J. A. Gagarina pro 
mladé raketové modeláře Podmoskevské ob
lasti soutěžilo 26 družstev již podle pravidel FAI. 
I když sportovní komise, složená ze studentů 
Moskevského leteckého institutu, si vyložila 
pravidla v některých bodech poněkud odlišné -  
například v počtu čtyř startů místo tř í- je  možno 
soutěž považovat za první vlaštovku, předchá
zející účasti sovětských „raketýrů" na meziná
rodních soutěžích. Nejlepšího výkonu -  přes 
300 vteřin -  dosáhl D. Muryzin z Kaliningradu 
s raketoplánem tř. Jestřáb s měnitelným profi
lem křídla. Let však nemohl být uznán, protože 
odhazovací kontejner padal bez návratného 
zařízení. V soutěži bodovacích maket zvítězil již 
tradičně S. Selezněv ze Zagorska s maketou 
Sojuz. Za zmínku stojí výkon P. Vitjazeva, jehož 
maketa tř. S-5-D (do 40 Ns) dosáhla největší 
výšky na soutěži naměřené -  664 m.

Krylja rodiny 10/1975

Fotoaparát ing. Vladimíra lljiče Minakova za
chytil při startu maketu rakety Titan MIC
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Dvoustupňový
kontejner

pro raketoplány třídy Orel navrhli Karel 
ŠTENCL se svým bývalým vedoucím 
kroužku Hanušem JAVÚRKEMz Ostravy. 
Podnětem jim byly trosky raketopánu 
neznámého původu, nalezené na ostrav
ském letišti.

K STAVBĚ. Trubky 2, 3, 4a a 4b navine
me z pěti až šesti vrstev hnědé lepicí 
pásky na trnu o průměru 18 mm. Hlavici 1 
vysoustružíme na vrtačce z balsového 
hranolu. Trubky 4A a 4b seřízneme pod 
úhlem 45°, uzavřeme je víčky vyříznutými 
z balsy tl. 3 mm, jejichž spodní stranu 
polepíme tenkou hliníkovou fólií proti 
opálení. Všechny díly nalakujeme, vytme- 
líme a vybrousíme jemným brusným papí
rem pro broušení pod vodou.

MONTÁŽ. Hlavici 1 zalepíme do trubky 
2, kterou přilepíme na pylon 5. Víčka 
přilepíme pomocí kousku silonového mo- 
nofilu k trubkám 4a a 4b. Monofil tvoří 
závěsy, a proto se nesmí nalakovat. Trub
ky 4a a 4b nalepíme na trubku 3 podle 
výkresu. Hotový kontejner nastříkáme ba
revným nitrolakem.

PŘÍPRAVA KE STARTU. Do trubky 2 
vsuneme motor 10-1,2-4 tak, aby vyčníval 
asi 15 mm, do trubky 3 zasuneme motor 
10-1,2-0 a do trubek 4a a 4b motory 
10-1,2-4 Pod víčka vložíme malý padák 
nebo streamer, který přivážeme pevným 
lankem (nit se přepálí). Motor do trubky 2 
musí jít vsunout mírně ztuha, při výmětu 
však musí vypadnout. Motory v trubkách 
3 ,4a a 4b musí být vsunuty pevně. Při letu 
dohoří nejdříve motor v trubce 3 a zažeh
ne motor v trubce 2. Zadní část se tím 
uvolní a padá k zemi; po výmětu zbývají
cích motorů vymrští padáky nebo strea- 
mery. Motor z trubky 2 po dohoření 
vypadne a raketoplán přistává klouzavým 
letem.

S  raketoplánem

LINDA
nslétal 2. července 1975 na veřejné 
soutěži v Kladně mistr sportu Jiří 
TÁBORSKÝ 619 vteřin -  tedy výkon 
lepší stávajícího světového rekordu 
ve třídě S-4-A (raketoplány s moto
rem o celkovém impulsu do 2,5 Ns).

STAVBOU se model neliší od podob
ných dosud zveřejněných. Péči věnujeme 
výběru balsy, která musí být pevná a při
tom dostatečně lehká. Trup je z balsy tl. 
5 mm středně tvrdé, ocasní plochy jsou 
z měkčí balsy tl. 2 mm a křídlo z balsy tl. 
5 mm. Trubku kontejneru navineme z pěti 
vrstev hnědé lepicí pásky na trnu o prů
měru 17,8 až 18 mm.

Nalakované a vybroušené křidlo a vo
dorovnou ocasní plochu potáhneme ze
spodu tenkým Modelspanem, který pře
hneme přes náběžnou hranu -  alespoň 
částečně tím zabráníme jejímu otlučení. 
Při montáži dodržíme nulový úhel seřízení 
kontejneru a vodorovné ocasní plochy; 
náběžná hrana křídla má být o 0,5 mm 
výše než hrana odtoková.

Model dovážíme olovem tak, aby polo
ha těžiště odpovídala údaji na plánku. 
Zátěž využijeme k tzv. olůvkovému deter- 
malizátoru -  hmotnost závaží by měla být 
nejméně 1,2 g. Celková hmotnost autoro
va modelu činila 6,5 g, při startu s moto
rem ZVS 2,5-1,2-3 32 g.
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Úspěšnou akcí 
lodních modelářů 
v roce 1975 byla 
mezinárodni soutěž 
NA VIGA pro stolní 
modely kategorie C, 
uspořádaná 
v Jablonci nad Nisou

Pořádání závodů bylo splněno na 90 %; 
z různých důvodů nebylo uspořádáno devět 
z plánovaných akcí, ze dvou chybí výsledkové 
listiny.

Další tabulka ukazuje účast na závodech 
podle krajů a kategorií. Dává obraz nejen o roz
vrstvení modelářů do jednotlivých krajů, ale 
i o oblibě jednotlivých kategorií a do jisté míry 
tak naznačuje i budoucí vývoj.

Účast na závodech podle krajů a kategorii

Ohlédnutí za rokem
Každoroční zhodnocení sportovní sezóny 

lodních modelářů ČSR, jak je obvykle 
uveřejňujeme, přináší vždy souhrn 

zdánlivě nezáživných statistických údajů, 
které však zasvěcenému řeknou hodně.

Je všeobecně známo, že řeč čísel je stručná 
a výmluvná, a proto j í  i v tomto případě 

dejme přednost.

První tabulka ukazuje vývoj lodního modelářství od roku 1972 do r. 1975 
v základních ukazatelích:

TABULKA 1

Ukazatel 1972 1973 1974 1975

1) Počet závodů 59 68 78 100
2) Celková účast modelů 556 596 814 919

z toho: 
žáci 262 242 463 545
junioři 82 76 63 92
senioři 212 278 288 282

3) Průmérná účast modelu v závodech 2,2x 2,3 X 2,43 X 2,73x
4) Průměrná účast modelů na 1 závodu 20 20 25,7 25,1
5) Účast modelů v závodech v % 

účast jednou 49,0 46,3 45,1 40,0
z toho žáci 60,7 52,0 47,5 46,6

účast dvakrát 21,0 17,5 19,8 22,5
z toho žáci 18,0 16,1 20,1 24,0

účast třikrát 11,5 13,8 11,9 10,1
z toho žáci 8,4 15,8 13,2 9,2

více jak třikrát 18,5 22,4 23,0 27,4
z toho žáci 12,9 16,1 19,2 20,2

Závodů se zúčastnilo celkem 919 modelů, 
z toho 545 žáků (59,3 %), 92 juniorů (10 %)a282 
seniorů (30,7 %). Jeden model se zúčastnil 
průměrně 2,73krát, jednoho závodu se zúčast
nilo průměrně 25,1 modelu: 40 % modelů se 
zúčastnilo pouze jednoho závodu, 22,5 %dvou,
10.1 % tří a 27,4 % více než tří závodů. I když 
můžeme s potěšením zaznamenat neustálý růst 
účasti modelů žáků, zůstává znepokojující 
množství žáků, kteří se zúčastní závodu pouze 
jednou (46,6 %) a dvakrát (24 %) tedy 70,6 %, 
takže na účast na třech a více závodech připadá 
pouze 29,4 % modelů. U juniorů je tento poměr 
lepší, i když ne zcela uspokojivý -  59,8 % ku
40.2 %; u seniorů pak 47,5 % ku 52,5 %.

Můžeme tedy říci, že máme za sebou další
úspěšnou sezónu: svědčí o tom nejen uvedená 
data, ale i velmi dobré výsledky na mezinárod
ních závodech (Jevany, Rostock, Szombathely, 
Jablonec η. N., ME v Anglii).

Závěrem ještě poděkování všem, kteří se 
přímo i nepřímo zasloužili o stále stoupající 
úroveň nejen kvantitativní, ale i kvalitativní. 
Přesto je co zlepšovat. Především je nutné 
omezovat počet modelů, které se zúčastní 
jednoho nebo dvou závodů, a to zejména u žáků 
a juniorů: jen spojení soustavného tréninku se 
vzájemným soupeřením na závodech dává zá
vodníkovi tu zkušenost, kterou může uplatnit 
jak při stavbě modelu, tak i při závodech s ním.

Pořadatele pak znovu žádám, aby zasílali 
výsledkové listiny nejen včas, ale i úplné. To je 
totiž jediná cesta k dosažení ideálního stavu, 
který by měl být naším cílem mít zpracovány 
všechny výsledky z roku 1976 s úplnými údaji 
tak, aby mohly být uveřejněny v prvním čísle 
Modeláře 1977.

Ing. Zdeněk TOMÁŠEK

Ostatní tabulky se týkají pouze roku 1975. 
Úvodem nemohu pominout stále se opakující 
nedostatky, které jsou vytýkány každoročně: 
zasílání výsledkových listin pozdě a často vůbec 
ne a neuvádění plných křestních jmen. Navíc se 
rozmáhá ,,nová móda" -  neuvádí se jméno 
a adresa klubu (ani na výsledkové listině z mis
trovství ČSR) -  a to ani po urgencích. Toto 
všechno vede ke ztrátě času s psaním urgencí, 
čekáním (někdy zbytečným) na odpověď 
a k průtahům ve zpracování celého žebříčku. 
Chybějící výsledková listina může být navíc 
příčinou nezařazení závodníka do žebříčku 
(když nemá 3 závody) nebo zařazení s chybným 
výsledkem.

TABULKA 2
Počet závodniků v jednotlivých ketegorlích

Kategorie Plán Skutečnost

A/B 6 5
B1 i 4 3
C 2 2
D 5 5
DJX 5 5
E 29 26
EŽ 39 37
F 21 17

Celkem 111 100

TABULKA 3

Kraj Klubů Modelů
Junioři

Prům.
účast B1 Ž EŽ DJ X

Kategorie 
A/B C D E

I

F
jčast modelů 

1x 2x 3x a více

Praha 5 41/4 2,56 _ 24 _ _ 1 _ 3/3 13/1 žáci 15 7 2
junioři 3 - 1
senioři 1 1 11

SČ 6 102/19 2,90 3 18 8 9/3 2 29/15 3/1 30 žáci 5 14 10
junioři 6 5 8
senioři 14 6 34

JČ 8 88/3 2,24 - 78 _ 1 2 - 7/3 -  žáci 40 18 20
junioři 3 - -
senioři 1 2 4

ZČ 2 33/3 1,73 - 15 - _ 2 - 7/3 9 žáci 9 4 2
junioři 3 - -
senioři 6 3 6

SČ 11 185/23 2,88 - 106 _ 8 11 2 51/23 7 žáci 36 21 49
junioři 7 3 13
senioři 17 18 21

v č 13 102/1 1,68 - 97 - - - - 2/1 3 žáci 60 27 10
junioři 1 - -
senioři 2 - 2

J M 15 269/30 3,26 - 151 - 3/1 8 - 50/19 57/10žácl 64 30 57
junioři 13 6 11
senioři 22 18 48

S M 11 99/9 2,76 - 45 - - 4 - 21/8 29/1 žáci 25 10 10
junioři 2 3 4
senioři 12 11 22

Celkem 71 919/92 2,73 3 534 8 21/4 30 31/15 144/61 148/12 žáci 254 131 160
junioři 38 17 37
senioři 75 59 148
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Ing. Vladimír VALENTA

Pohon
elektromotorem
(Dokončení)

Elektrická instalace je nedílnou sou 
částí výbavy m odelu. Je třeba mít na 
paměti, že při spotřebě řádově deset 
am pér každý přechodový odpor, způso 
bený ať již  špatně dotaženým šroubem  
nebo nevhodné voleným vypínačem, způ 

s o b í úbytek napětí, jež by se jinak dostalo 
na kartáče m otoru. Proto je třeba d im en 
zovat e lek trickou  insta laci na velké zatí
žení. Vodiče mají být co nejkratší, průřez 
mají mít a lespoň 1,5 m m 2. Rovněž um ístě
ní vypínače je rozhodující. Vhodnější je 
mít delší přívody od přijím ače k vypínači 
a krátké přívody od m otoru a baterií než 
naopak. Také odrušení m otoru je nutno 
věnovat náležitou péči. Většinou stačí 
p řip o jit ke kartáčům  m otoru paralelně 
kondenzátor o hodnotě  10 k až Ml. Čím 
kvalitně jší m otor, tím méně jiskří; např. 
m otor Sea Wasp 6 jsem nemusel od rušo- 
vat ani při přetížení na 10 V.

Spojka je díl, který má za úkol přenést 
výkon z m otoru  na náhonový hřídel. Musí 
také vyrovnat případné m ontážní nepřes
nosti, které však musí být co nejmenší. 
Protože e lek trom otor pracuje bez rázů 
a chvění, je m ožno d im enzovat spo jku 
poněkud sub tilně ji než pro stejně výkon
ný m otor pístový. K omezení zdro jů  chvě

ní by spojka měla mít co nejméně volných 
dílů. Proto jsem upustil od křížové spojky 
G raupner, která se jinak  výborně osvěd
čuje u pístových m otorů  a pgužívám 
jednodílnou  spo jku podle OBRÁZKU 1. 
Na hřídeli m otoru  1 je šroubem  bez hlavy 
(červíkem) upevněn „zvo n e k " 2; do jeho 
otvoru jde s m in im áln í vůlí koule 3 p řipá- 
jená k náhonovém u hřídeli 5. Kolíky 4 
musí jít opět s co nejmenší vůlí do zářezů 
ve „zvo n ku ". Hnací m oto r potom  můžeme 
velm i přesně usadit pom ocí pod ložektak, 
aby se koule 3da la zasu n o u t do „zv o n k u " 
bez odporu. Proti vysunutí ze záběru se 
dá hřídel po jis tit stavěcím kroužkem , p ru 
žinou navlečenou na hřídel a podobně.

OBR. 2

Sám používám kroužek z hadičky, který 
jde těsně na hřídel. Volná délka hřídele 
(vzdálenost mezi posledním  ložiskem 
pouzdra a spo jkou) nemá být p říliš  velká. 
U m odelů třídy F1 E 1 kg, kde po každém 
závodě musím m otor roz lož it k údržbě, se

Modely třídy F1 E 1 kg, 
F1 E 1 kg, s nimiž závodí autor článku 

ing. Vladimír Valenta

mi osvědčilo  20 až 40 mm. N epotřebu je- 
m e-li při každém vyjm utí náhonového 
hřídele dem ontovat m otor, vyhovuje lépe 
koule s krčkem  (OBR. 2), upevněná na 
hřídel šroubem  bez hlavy (červíkem). Ten
to způsob používám v m odelu třídy F3 E. 
Je sam ozřejm é, že všechny ro tu jíc í díly 
musí být dobře vyváženy. (D oporuču ji 
p ro to  vrta t díry pouze novým i vrtáky, 
případně je na čis to  soustruž it.)

Hřídel náhonu postačí zho tov it ze s tří
brné oce li; pro m odely kategorie  
F1 E 1 kg o 0  2 mm, pro F3 E o 0  4 mm. 
Pouzdro hřídele má m ít co nejmenší 
vnější prům ěr, aby jeho odpor ve vodě byl 
pokud m ožno malý. Protože u m odelů 
s pohonem  e lektrom otorem  je třeba šetřit 
s každým watem výkonu, je dobré vyp ln it 
p rosto r mezi dnem trupu  a pouzdrem  
hřídele přechodem  z p řek ližky (pro další 
zm enšení odporu), a to  i na úkor o b ra t
nosti m odelu. Ložiska v pouzdru jsou 
bronzová s vů lí asi 0,05 mm. Pouzdro je 
nap lněno převodovým  olejem  PP 80. Ta
kto vyrobený náhon běží velm i tiše a bez 
vibrací, takže ž ivo tnost ložisek je až dvě 
závodní sezóny. Pro m odel F3 E jsem 
použil k nám dovezenou náhonovou sou 
pravu G raupner i s původním  hřídelem , 
který je sice měkčí než stříbrná ocel, ale 
dobře slouží již  druhý rok bez znatelného 
zvětšení vůle v ložiscích.

Lodní šroub je posledním , ale velm i 
důležitým  článkem  pohonu. O výběru 
vhodného šroubu byla už zm ínka v od 
stavci o m otorech, avšak každý m otor, 
m á-li pracovat v op tim á ln ím  režimu, musí 
mít jiný  šroub. V lastnosti lodn ího  šroubu 
také ovlivňu je  hm otnost a tvar dna člunu.

OBR. 3
Protože výpočet š roubu je  v m ode lá ř
ských podm ínkách p rakticky  nemožný, 
jed iná  cesta je experim ent. Sam ozřejm ou 
nu tností je mít dobrý přípravek k nastave
ní a kon tro le  s toupání lis tů  šroubu po 
celém prům ěru.

U rych loo táčkových  lodních šroubů 
s velm i štíh lým i listy, jaké se běžně použí
vají, docháze lo  k lom ům  v místě připá jení 
k náboji nebo k vytržení ze zářezu po 
poruše pájení. Sovětský m odelář a evrop 
ský rekordm an ve třídě F1 E 1 kg D jači- 
ch in  mi p rozrad il své ta jem ství výroby 
šroubů, které jsem vyzkoušel a velm i se 
mi osvědčilo . Náboj š roubu je zhotoven 
z m ěkké oce li. Jsou v něm zářezy pro 
zasunutí a připá jen í lis tů  šroubu a závit

pro našroubování na hřídel (OBR. 3). Aby 
náboj neházel, spustruží se na čisto  na 
závitovém  trnu. Úhel zářezu v náboji je 
nu tno  vypočítat ze zvoleného stoupání 
lis tů ; k jeho dodržení, jakož i k přesném u 
rozm ístění lis tů  po 180° použijem e buď  
přípravek anebo alespoň šablonu. Zářezy 
vyřízneme p ilkou  o tloušce  nepatrně

OBR. 4
menší, než je tloušťka  listů. L isty zho toví
me z p ružinové oceli nebo z nerezavějící 
oceli o vysoké pevnosti; musí se však dát 
pájet m ěkkou pájkou a opracovat. P ro to 
že v místě spojení s nábojem  má být list co 
nejužší, zbývala u dosavadního tvaru listu 
malá p locha  pro pájení a spoj nebyl dosta 
tečně pevný. D jač ich in  to vyřešil tak, že 
krček lis tu  rozšířil (OBR. 4) a dal mu tvar 
zářezu v náboji (po obvodu je o málo 
menší). Po zasunutí listu do zářezu v ná
bo ji se okra je zářezu rozklepou ostrým  
dů lčíkem  přes rozšířený krček lis tu, čímž 
získá spojení na pevnosti. Posléze se celý 
spoj důkladně propájí, p iln íkem  začistí, 
oškrábe přebytečný cín a p iln íkem  se 
vytvaru jí m írné přechody nábojem  a listy.

L istům  šroubu je třeba dát pů lčočkov i- 
tý p ro fil. Brousí se pouze sací strana 
p ro filu , náběžná i od toková hrana musí 
být ostré. Broušení vyžaduje m noho trpě 
livosti a je nutné mu věnovat náležitou 
péči. Přestože zho tovu ji lis ty z plechu 
tlustého  0,4 mm, zvýšilo zapro filován í lis 
tů podstatně úč innost šroubu. Po o b ro u 
šení listů se šroub našroubuje  do příp rav
ku a pom ocí měrek se vytvaruje konstan t
ní stoupání lis tů . Úhel je nu tno stále 
kon tro lova t po celém  prům ěru, protože 
při nakrucování lis ty  pruží. Nakonec se 
jem ným  piln íkem  zahladí stopy po kleš
tích na lis tech a celý lodní šroub  se vyleští.

I když takto  vyrobený lodní š roub je 
velm i pevný a tuhý, je dobré vozit sebou 
přípravek pro kon tro lu  s toupání i na sou 
těž a mezi jedno tlivým i jízdam i šroub 
kon tro lova t. Stačí to tiž  větv ička plovoucí 
ve vodě a již  malá změna úhlu nastavení 
jednoho  lis tu  může způsob it „nevysvě tli
te ln é " zhoršení výkonu m odelu.
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P lavba každého telesa, akéhoko l- 
vek tvaru, je podm ienená hm ot- 
nosťou vody, ktorú  te leso vytlačí 
a ktorá má byť v rovnováhe 

s hm otnosťou sam otného telesa (Archi- 
medov zákon). Toto je najčastejší a naj- 
jednoduchš ie  dosiahnute íný režim p lav
by. A rch im edovm u zákonu m usia pod- 
liehať všetky m odely lodí, klzákov a m ode- 
lov lie tadie l s p lavákm i. (Uvedenému 
zákonu sa však vymyká vodný lyžiar, ktorý 
sa po strate rých losti potopí.)

Výtlačná plavba je režim plavby, kto- 
rým plávajú napr. makety lodí, m odely 
s pom ěrně slabým e lek trom otorom  a p la 
chetnice. Výtlačná plavba je cha rak te ri
zovaná tým, že čiara ponoru  sa pohybom

m odelu takm er nemení. Rýchlosť sa zvy
šováním výkonu pohonnej jedno tky  zvač- 
šuje len ve lm i pomaly, až dosiahne tzv. 
medznú rýchlosť, kedy zadná časť lode 
zapadá do do liny  vlny, vytvorenej pred- 
nou častou a loď  pláve akoby „d o k o p c a " 
(obr. 1). Ďalším zvyšováním výkonu lode 
sa zvačšuje jej pozdížný náklon, až nako-

niec sa loď  převrhne. Táto medzná rých
losť se dá vypočítat' zo vzorca:

v = 6VL
v je hťadaná rýchlosť v km /h, L je dfžka 
trupu  m odelu v m etroch na vodoryske.

Ideálnějším  spósobom  je tzv. prírodze- 
ná rýchlosť, kedy zadná časť lode leží na 
vrcho le  druhej vlny (obr. 2).

Obr. 2

Túto rýchlosť určím e zo vzorca:

v = 3,4VL
(Prírodzená rýchlosť napr. pre m odel díž- 
ky 1 m je 3,4 km /h )

Výtlačnou plavbou sa móže plavit' loď 
akéhokoívek tvaru trupu  -  a čo je z m ode
lářského híadiska dó ležité  -  akokoívek 
slabým pohonom .

Klzanie je kom plikovanějším  režimom 
plavby: p lav id lo  sa nedrží na vodě na 
základe A rch im edovho zákona, ale vzn ik 
lým hydrodynam ickým  vztlakom . K lzaťje  
schopné len p lavid lo, ktoré sp lňu je  urč ité  
požiadavky:
a) Musí mať dosta točne  výkonnú pohon- 
nú jedno tku , k to rou  je najčastejšie  výbuš
ný m otor. U m odelu s e lek trom otorom  je 
klzanie p rob lem atické , lebo na svoju 
hm otnost' (včítane zdro jov) má běžný 
spo trebný e lek trom o to r malý výkon.
b) Nízká hm otnost' m odelu, k to rú  u m o- 
delov so spalovacím  m otorom  pri bežnej 
stavbě nie je ťažké dodržať.
c) Tvar lodného trupu . Aby čin m ohol 
kízať, musí mať jeho dno istú p lochu 
a najma dos iahnúť u rč itú  rýchlosť, aby 
vzn iko l hydrodynam ický vztlak.

Najnižšiu rýchlosť kízania vypočítám e 
zo vzorca:

v = 8VL
Podlá vzorca bude m in im á lna  rýchlosť 
potřebná na klzanie pre m odel o dlžke 
0,6 m (čo je asi m odel s m otorom  2,5 cm 3)

v = 8VL = 8V0,6 = 8.0,774 = 6,19 km/h
Pre norm álně klzanie p latí vzorec:

v =  11VL

pre uvedený m odel d lžky 0,6 m bude 
norm álna klzná rýchlosť 8,51 km /h.

Dno m odelu musí byť ploché, stavané 
do V (obr. 3). Je dóležité , aby všetky hrany 
(outory) bolí ostré a aby trup  bol zakonče
ný zrkad lom  (useknutý). M odel pride do 
režimu klzania tým skór, čím íahšie sa 
p rúdn ice  od trhnu  od trupu . Preto napr. 
ob lý trup  n ikdy nemóže klzať. Z m odelář
ského híadiska je stavba klzáku výhodná 
pre jednoduchost' geom etrie  -  pre hrana
tost' trupu .

Trup s plochým  dnom  sa skór dostane 
do klzu, ale je sm ěrově lab ilně jší -  pri 
zatáčke má snahu vyklzávať nabok. To
m uto javu móže zabraňovat’ malá pom oc
ná plutva o p loché rovna júce j sa přibližné 
p loché korm id la . Je dóležité , aby plutva 
bola um iestnená v ťažisku m odelu (obr. 
4). M odel s p lochým  dnom  je tiež citlivější 
na vlny.

Klzák s dnom  do h lbšieho V je menej 
c itlivý  na vlny, lepšie drží směr, ale hydro
dynam ický vztlak vzn iká na takom to trupe 
ťažšíe. Dá sa to odstran it' odstrekovým i 
liš tam i, nalepeným i po celej dlžke trupu.

Lišty musia mať ostré hrany! (Obr. 5) 
Správné konštruovaný m odel musí v klze 
zv ie ra ťsvo d o u  taký istý uhol, ako v kíude.

c  POMÁHÁMESI m
(Pokračováni ze str. 11)

■  29 Zalétnutý Kavan Jet Ranger. Veit, Skorkovského 
102, 615 00 Brno.
■ 30 Amatérskou autodráhu IMI, ovladače, 2 autíčka, 
transformátor a různé náhradní díly. L. Jůza, U lomu 
133, 570 01 Litomyšl.
■  31 RC souprava Mars 27, 12 MHz, velmi dobrá, málo 
používaná (900). M. Křenek, Kolmá 1269, 594 01 Velké 
Meziříčí.
■  32 Nové nezaběhnuté motory: 2 ks ΤΟΝΟ 3,5 RC (po 
230). 1 ks ΤΟΝΟ 10 RC (370). S. Mikan, Nová394,749 01 
Vítkov.
■ 33 Sklotextil 350 g/m J šiř. 1 m, dél. 20 m (450) 
i v menších kusech. V. Pělucha, 768 50 Třebětice 68, 
okr. Kroměříž.
■  34 Americký RC model automobilu Porsche 917 
s motorem M VVS 2,5 G7, komplet, zaťahovací podvozok 
Graupner i s elektronikou, amatérsky hlavný zaťahovací 
mechanizmus syst. Violett-USA. O. Vitásek, sídl. Stred 
B10, 908 51 Holič.
■  35 Motor O S. Pet 099 (235), O S. Max 10 RC (280), 
model Terry pro 3 serva (300), vrtule 6 x 4  (15). Část 
i vým. za 2 méř. př. 50-100 mikro A. A. F. Ambrož, 
Považská 1974/1,911 00 Trenčín.
■ 36 Proporcionální RC soupravu Fajtoprop 4 bez serv 
za 6400 Kčs. J. Ungermann, Mercova 35, 612 00 Brno.
■  37 RC soupravu Mars Mini (800) včetně upraveného 
modelu Hi-Fly Graupner (300), i jednotlivé; motor MVVS 
1,5 D (170), U-akrobat s motorem ΤΟΝΟ 5,6 (250). P. 
Vysocký, J. Vodičky 1584, 708 00 Ostrava-Poruba.
■  38 Amat. 3kanál. Proporcionál. soupravu + 4 serva 
Varioprop + zál. Superhet s 2 servozesilovači za 
2500 Kčs, i jednotlivé. E. Zukal, Dobrochov 43, 798 07 
Brodek, tel. Prostějov 5491.
■  39 Prop. soup. 8pov. spolehlivou, se zárukou. J. 
Růžičková, Večeřova 8, 621 00 Brno.
■  40 Kompletní RC súpravu amatérsku, spolahlivú: 
vysielač + přijímač + 3 ks serva + zdroje za 1900 Kčs. J. 
Monnich, 018 52 Pruské č. 324, okr, Pov. Bystrica.
■  41 Vzhlednou, spolehlivou 6kanál. soupravu W 43 za 
1600 + 1 ks Servoautomatic za 300. Foto zašlu. Fr. 
Soják, 788 03 Nový Malin 367, okr. Šumperk.
■  42 Komplet 6.kan. soupravu s modelem RC-M2, vše 
za 2000. Ing. Dobiáš, Tésnohlidkova 10, 602 00 Brno.
■  43 Železnici PIKO N s přisl Seznam zašlu. A. Hájek, 
685 01 Bučovice 630.

(Dokončení na str. 32)

r
Obr. 3

lodných modelov
Tibor PLATZNER
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MISTROVSTVÍ ČSR

pro železniční m odeláře se konalo z po 
věření ČÚMR Svazarmu a ÚDPM J. Fučí
ka ve východočeském  městě Hořice 
v Podkrkonoší. Bavlnářské tex tiln í závody 
MILETA převzaly nad m istrovstvím  spolu 
s dalším i podniky záštitu a daly též k d is 
pozic i potřebné m ístnosti pro soutěž 
a výstavu.

Soutěžní ju ry  ve složení ing. Vít Krčm ář, 
J iří Janko, M iloš Kratochvíl a ing. M ojm ír 
Tvrdý měla ten tokrá t zvlášť nesnadný 
úkol: během dvou dnů a nocí o h o dn o tit 
rekordní počet 154 přih lášených m odelů, 
z toho  46 v kategorii žáků. Kromě poče t
nosti byla potěšite lná i úroveň kvality: ze 
152 ohodnocených m odelů získalo 47 
I. výkonnostn í třídu (VT), dalších 54 o d 
povídalo II. a 30 m odelů obdrže lo  III. VT. 
Pouze 21 m odelů nedosáhlo potřebného 
počtu bodů.

Nejvyšší úroveň byla v kategorii A1 
senioři, kde z 20 hodnocených odpovída
lo I. VT plných 80 %, tj. 16 m odelů. 
Abso lu tně nejvyššího ohodnocení dosáh
la vynika jící práce Václava Polívky z KŽM 
Jesenice -  m odel parní lokom otivy  ČSD 
řady 354.0 (92,6 bodů).

Seniory-stavite le m odelů lokom otiv  
sledovali v těsném závěsu sen io ři-s tav ite - 
lé že lezničních staveb. Z 11 předložených 
prací obdrže lo  7 m odelů bodové o h odno 
cení odpovídající I. VT. Také v té to  kate
go rii bylo uděleno 92,6 bodu. Získal je 
Ladislav Javůrek z KŽM Kolín za překrás
ný m odel železniční stanice Rataje n. S. ve 
ve likosti N.

Při pochop ite lné  slabší účasti ju n io r
ských prací (celkem 27, z toho  1/1., 9/11., 
6/III., 11 /bez VT) byly početně i kva lita tiv 
ně velm i dobře obeslány žákovské kate
gorie. Z celkového počtu  46 žákovských 
prací získalo 39 m odelů výkonnostn í tří- 
du(!).

V rám ci m istrovství byla uspořádá

na soutěž žáků v provozu na vzorovém 
ko le jiš ti, které se zúčastn ilo  19 ch lapců 
z různých KŽM a ODPM. Dobře si vedli 
především žáci z Trutnova, Jesenice, Ho
řic, Kolína a Prahy 4. B lahopřání patří jak 
samotným  ch lapcům , tak i je jich  in s tru k 
torům . Je škoda, že n a to m to  m is tro v s tv í-  
ste jně jako  na předchozích -  se neobjev i
ly ve větším rozsahu žákovské práce 
z těch klubů, odkud přicháze jí m istrovská 
díla sen iorů . Jde napřík lad o Brno, G o tt
waldov, Ústí nad Labem, Prahu 3, Prahu 8, 
Plzeň nebo Přerov. Nebyla ten tokrá t rov
něž k vidění ani jedna práce žáků z O stra
vy, která platí za líheň m ladých ta lentů . 
Tuzemské i zahran ičn í úspěchy m istrů 
zavazují naše m odelářské k luby věnovat 
podsta tně více pozornosti výchově do 
rostu a užší spo lup rác i s kroužky želez
n ičn ích  m odelářů při ODPM.

Výstava, která navazovala na m is trov
ství že lezn ičních m odelářů ČSR 1975 (z ní 
jsou p řipo jené  snímky), vzbud ila  mezi 
obyvate li H ořic  i zá jem ci ze š irokého okolí 
zaslouženou pozornost a přispě la  svým 
vkusným  a přehledným  uspořádáním  
k další p ropagaci že lezn ičního m ode lá ř
ství.

Text: Walter TECHL 
Snímky: Otto KULHÁNEK

VÝSLEDKY 
mistrovství ČSR 75

Řazeni údajů: Kategorie; pořadí; soutěžící; 
příslušnost ke KŽM (u ODPM vyznačeno); v zá
vorce: druh modelu -  bodové ohodnocení; 
ČU = čestné uznání

A1-1, O-S: 1. K. Kron, Brno (M 152,0 -  85,6); 2 M. 
Bedřich, Přerov (T 478,1 -  82,6); 3. J. Gaube. Kolín 
(354-82,0)

A1-HO-S: 1. V. Polívka, Jesenice (354,0 -  92,6); 2. M. 
Víšek, Gottwaldov (310,0 -  91,0); 3. M. Burget, Brno 
(456,0 -  88.6)

A1-TT-S: 1. J. Dvořák, Ústí n L. (477,0 -  88,3); 2. J. 
Zelenka, Plzeň (M 130,4 -  81,6); 3. M. Topol, Praha 3 
(M 262,0 -  65,0)

A1 - Historické modely:-ČU -  J. Vachta, Praha 3 (loko 
Threvithick -  85,0)

A2-HO-S: 1 J. Pálik, Ústí n. L (E 469,2 -  69.0): 2. S. 
Vondra, Ústí n. L. (T 435,0 -  68.6); 3. M. Víšek, 
Gottwaldov (T 658,0 -  67,0)

A2-TT-S: 1. V. Procházka, Ostrava (EM 488 -  69,3); 2. J. 
Polák, Ostrava (M 250 -  67,6); 3. J. Dvořák. Ústi n. L 
(423.0 -  62.6)

B1-0-S: 1. K. Kron, Brno (přípoj, vůz Blm -89,0); 2. V, 
Mejstřík, Ostrov'n. O. (nákl. vůz Pao -  82.6); 3. J. 
Gaube, Kolín (služ. vůz Dsd -  81,3)

B1-HO-S: K. Kron, Brno (nákl. vůz Sas -  88.6); 2. J. 
Zelený, Jesenice (osob. vůz Ci -87,0); 3. M Hochman, 
Brno (nákl. vůz Zazc -  85,6)

B1-0-J: 1. L. Ptáček, Ostrov n. O. (nákl. vůz Ut -  65,0); 2. 
J. Rybář, Ostrov n O. (nákl. vůz Np -  50,3); 3. J. 
Šrámek, Ostrov (nákl. vůz Ut -  50,0)

B1-HO-J: ČU-J. Středula, Jesenice (osob. vůz Ci -76.0) 
B2-HO-S: 1. J. Pinč, Ústí n. L. (SNP Štefánik, vozy obrn. 

vlaku -  82,3); 2. J. Zelený, Jesenice (osob. vůz Ci
76.0) 3. P. Baliček, Trutnov (připoj, vůz Blm -  49,0) 

B2-TT-S: 1. J. Dvořák, Ústí n. L.((vozy obrn vlaku Orlík-
77,6); 2. O. Žemlička, Kolín (služ. vůz Ds -  74,3); 3. J. 
Vomočil, Ostrava (nákl. vůz Raj -  66,0)

B2-HO-J: Č U-L. Hovorka, Trutnov (pošt vůz Fk-69,3) 
C1-HO-S: č ú  -  R. Novotný, Praha 8 (vyhýbk. stanoviště 

-84,0)
C1-TT-S: J. Kuchař, Kolín (žst. Ratboř -  85,3); 2. F. 

Adamec, Kolín (výpr. bud. K. Hora-82,3); 3. P.Tomšů, 
Kolín (měnírna ČSD -  67,3)

C1-N-S: ČU -  L. Javůrek, Kolín (žst. Rataje n. S. -92,6);
ČU -  ing. F. Jiřík, Praha 8 (zast. Brná -  90,6)

C1-D-J: 1 L. Ptáček, Ostrov n. O. (zauhlovací věž -
56.0) ; 2. Palaš, Šenk, Ostrov n. O. (hradlo-51,3); 3. M. 
Petrů, DPM Třebíč (skladiště -  50,6)

C1-HO-J: ČU -  J. Šedo, MDPM Choceň (tunel, portál 
s mostem -  67,3)

C1-TT-J: 1. P. Čech, Přerov (stavédlo -  87,6); 2. B. Kuta, 
Praha 4 (zastávka -  59,3); 3. P. Novák, MDPM Choceň 
(strážní domek -  53,3)

C2-TT-S: ČU - J. Kocik, Praha4 (kolejišté-84,3);Č U-J 
Beran, Trutnov (kolejišté -  81,3)

D-S: ČU -  ing. F. Jiřík, Praha 8 (dřev. výtopna -  91,0) 
Až-HO/TT: 1. M. Vylétá, Jesenice (loko 414.0-82 0); 2.

L. Cibulský, Jesenice (M 131.1 -  77,7); 3. M. Šilhá, 
Jesenice (M 240.0 -  60,6)

Bž-O: ČU -  Křivský, Košťál, MDPM Ostrov n. O. (nákl. 
vůz Np -  76,0)

Bž-HO; 1. Z. Nadrchal, Hořice v P. (přípoj, vůz Blm -
84.0) ; 2. V. Ferkl, ODPM Trutnov (služ. vůz Ddk -81,0); 
3. V. Stach, Jesenice (osob. vůz Ce -  75,3)

Bž-TT: A. Weiss, ODPM Trutnov (připoj, vůz Blm -68,3);
2. T. Beránek, ODPM Trutnov (osob vůz Clm — 67,3);
3. M. Chvojka, Jesenice (přípoj, vůz Balm -  65,0) 

Cž-HO: 1. Z Nadrchal, Hořice (zast. Černožice 87,3); 2.
M. Vylétá, Jesenice (zast. Doubrava -  83,0); 3. J. 
Kostka, ODPM Trutnov (skladiště s rampou -  80,0)

Cž-TT: 1. J. Beran, ODPM Trutnov (hláska Lesná-89,0); 
2. R. Rosůlek, ODPM Kolín (zast. Malešov -  86,6); 3. 
kolektiv žáků, Kolín (skladiště s rampou -  82,6)

Kolejišté TT 
Jiřího Berana 
z KŽM Trutnov
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Úzkorozchodky mají bezesporu své kouzlo. Některé firmy proto zařadily do svého 
výrobního programu modely úzkorozchodných železničních vozidel. Jednou z nich 
je rakouská firma ROCO ze Salzburku. Vyrábí modely průmyslových železnic 
železničních ve velikosti HOe. Jsou pěkně provedeny a ve srovnání s jinými výrobky 
i poměrně laciné. Některé tyto úzkorozchodné modely jsou k dostání i v Jugoslávii 
a Maďarsku jako výrobky jugoslávské firmy Mehanotehnika. Dva modely úzkoroz
chodných železnic od firmy ROCO představujeme na obrázcích. Pouhých 61,8 mm 
činí celková délka modelu parní lokomotivy. Model dieselové lokomotivy je ještě 
menší, měří jen 47,8 mm. Elektromotor s pětipólovou kotvou o velikosti 
9 X 14 X 17 mm, který oba modely pohání, bychom zajisté uvítali i v našich 
modelářských obchodech. Ing. Zbyněk NOVÁK

přestavby
koupených železničních 
modelů na typy ČSD
(1)
V našem časopise jsme již  psali o možnostech úprav některých 

průmyslově vyrobených modelů vozidel. Navazujeme na to popisem 
několika přestaveb, které si vyžadují větší zásahy do tvaru a úpravy 
koupeného hotového modelu. Připomeňme si znovu a předem, že pokud 
je  nutné sejmout z vozového spodku skříň a odložit j i  jako nepoužitelnou, 
nevzniká tím velká ztráta. Plastikový výlisek představuje totiž vesměs jen 
nepatrný zlomek ceny celého modelu. Ostatně je  možné, že časem budou 
i  u nás ke koupi samotné vozové spodky a pak je  bude možno používat 
jako výchozí polotovary.

Jako první příklad uvedeme přestavbu vozu bez použití přídavného 
materiálu, použijeme prosté všechno z koupeného modelu:

Z vozu DR řady BÍ30 (Baai) vznikne osobní dvouosý vůz ČSD typu Bi.
Jednoduchá přestavba naznačená na výkrese vyžaduje určitou pečli

vost provedení a předpokládá neuspěchanost při práci. Nejprve si 
všimneme význačných bodů, kterými se oba vozy liší na první pohled. Je 
dobré si je zapamatovat, protože platí i pro jiné vozy tohoto provedeni.

Především na střeše německého vozu vidíme střešní větráky, které jsou 
u vozů ČSD nahrazeny větráky nadokenními; jeden z nich je nakreslen na 
spodní části obrázku a označen E. Dále jde o rozdílné spojení plechů 
vozové skříně na stěnách i na střeše: německý vůz má plechy nýtované, 
kdežto na našich vozech jsou spojovány klempířskými lemy, jež vystupují 
nad plochu stěn i střechy; na obrázku označeno H a J. Dále vůz Baai má 
uprostřed bočních stěn užší okénko, které je na obou stranách vozu 
matové. Vůz ČSD má jen jedno matové okénko na konci vozu. Na obrázku 
je matované okno na pravém konci vozu, jeho protějšek na zadní stěně je 
normální okno s čirým sklem. Konečně naše vozy Bi mají pod rámem 
vozového spodku vzpínadla K a přečnívající konce střechy jsou podepře
ny sloupky L.

Postup práce
Sejmeme skříň vozu se spodku vypáčením z háčků, na které je 

uchycena na obou stranách poblíž plošin (viz D). Při tom se vůz rozpadne 
na spodek s pojezdy, plechovou vložku s oběma plošinami a schůdky, 
zatěžovací plech 1 mm tlustý a konečné vlastní skříň, ze které vypadnou 
dva proužky čiré fólie imitující zasklení oken. Ty jsou jen zastrčeny za 
výstupky, vyčnívající dovnitř skříně z jejích čelních stěn.

Ze střechy vozu odpilujeme všechny větráky i „nýty". Pilujeme po délce, 
přičemž sebereme i část materiálu na obou koncích střechy, které vyšly 
z lisovacího nástroje trochu zdvižené. Nakonec celou střechu začistíme 
jemným brusným papírem.

Skříň postavíme na přesně rovnou podložku a narýsujeme si místa řezů 
Ř, vzdálená od sebe přesně 9 mm (pro velikost TT). V těchto dvou 
rovnoběžných rovinách skříň opatrně prořízneme. Odříznutý střední kus 
vyjmeme, řezy začistíme a skříň nalícujeme k sobě. Do spáry kápneme 
několik kapek trichlóru (Čikuli) a obě půlky stlačíme k sobě, aby se styková 
spára dobře zalila. Děláme to na rovné kovové podložce (k jiné byseskříň 
přilepila) a podle pravítka, aby skříň nebyla výškově ani stranové 
„zlámaná".

Zhotovení malého modelu, zde lokomotivy 414.0 ve 
velikosti TT z lepenky, vyžaduje jemnou práci, kterou 
usnadňuje hodinářská lupa, zasazená do obroučky ze 
slunečních brýlí.

Snímek O. Žemllčka
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Skříň necháme schnout alespoň 24 hodin a stejným způsobem 
zkrátíme o 9 mm i spodek vozu, plechovou vložku s plošinami, oba 
„zasklívací" proužky i zatěžovacf plech. Vyměříme si, aby výstupky 
označené V (vlevo nahoře nad levým kolem) přišly zase do svých otvorů 
a řez na „zasklívání" nepřišel do některého okénka. Nevadí, že při 
rozříznuti spodku odpadne akumulátorová skříň, protože ji budeme stejně 
přemísťovat.

Od slepené skříně odřízneme celou spodní černou část označenou C. 
Je to totiž vnější rám, který vozy ČSD nemají. Po konečné montáži vyjde 
vlastní spodek o celou tloušťku stěny dovnitř, jak je to obvyklé u našich 
vozů, které mají rám vnitřní. Tuto operaci odříznutí vnějšího rámu je 
účelné udělat až nyní proto, aby při rýsování řezů Ř ležela skříň ještě na 
vlastní rovině, dané přesným lisovacím nástrojem (to platí samozřejmě 
i pro následné lepení).

Opilujeme i stěny a začistíme je do roviny, aby zmizely „nýty" a lišty". Při 
pilování čelních stěn „vezmeme s sebou" i horní rohové výstupky 
A (podpěrné konzoly) na obou koncích vozu. Čelní stěny vyjdou potom 
zcela hladké, jen vstupní dveře zůstanou znát, protože jsou zapuštěny 
dovnitř.

Další prací je zhotovení dvou měsíčků G, které uzavřou čela střechy. Ta 
má u modelu vyráběného v továrně dosti zvláštní tvar dutého kužele (kvůli 
lisování). Musíme tedy měsíčky G zapilovat, aby sem zapadly a přilepíme je 
tak, aby lícovaly s čelem střechy. Protože celý model je z polystyrénu, 
zhotovíme měsíčky z téhož materiálu nebo z netřepícího se dřeva. Po 
přesném nalícování je přiložíme na místo, zevnitř zakápneme trichlórem 
a chvíli podržíme. Místo pouhého rozpouštědla jímž je trichlór vůči 
polystyrénu můžeme použít i lepidla, které zaplní mezery vzniklé méně 
přesným pilováním. Toto lepidlo si připravíme sami z odřezků polystyrénu 
a rozpouštědla.

Pomocí lepidla zhotovíme nadokenní větráky E. Na proužek kartonu asi 
0,2 až 0,3 mm tlustého napneme dvě nitě, asi 1,5 mm od sebe a hustým 
lepidlem je zalijeme (viz detail E). Proužek odřízneme na šířku asi 4 mm 
a z něj pak odřezáváme (napříč) proužky 1 mm široké, které lepíme jako 
makety větráků nad jednotlivá okna nepatrnou kapku trichlóru.

Zbývá zhotovit lemy J. Obyčejnou šicí nit protáhneme naším (řídkým)

lepidlem a necháme volně zavěšenou a zatíženou uschnout. Po uschnutí 
se z nitě stane pružný „drát", který na povrch skříně a střechy přikládáme 
a lepíme tím způsobem, že jej shora -  aniž se dotkneme začistěné stěny 
vozu -  lehce přejedeme malým štětečkem smočeným v trichlóru. Roz
pouštědlo steče až na stěnu a přichytí nit. Po chvilce ještě přitiskneme nit 
lehkým přejetím prstem. Vyžaduje to opravdu lehkou ruku a uděláte 
dobře, když si to předem nacvičíte na nějaké krabičce od léčiv, jež je 
rovněž z polystyrénu -  Sedolor, Alnagon, Algena aj.

Jakmile jsme nalepili všechny lemy a větráky, stříkáme skříň zeleným 
nitrolakem. Ale pozor: Stříkáme z dálky, metodou, kterou lze nazvat 
„mikroskopické kaňky". Nikdy nesmíme na jednu vrstvu nanést souvislý 
povrch. Jednak by polystyrén zkrabatěl (dříve jsme takový povrch znali 
pod označením „čeřínkový lak"), jednak by se souvislá laková vrstva po 
vyschnutí snadno loupala. Tedy: fouknout pár mlhových kapiček, pooto
čit, fouknout na druhou stěnu, pootočit a tak pořád dokola: než obejdete 
jednou kolem, bude první stěna už suchá. Obejděte raději desetkrát než 
osmkrát dokola, pak bude barva opravdu držet. Nevadí, že se přitom 
nazelení i střecha. Když jsou stěny hotové, ovineme je papírem „přímo pod 
okapem" a papír přitáhneme nití nebo gumičkou. Střechu přestříkneme 
světle šedě nebo ji natřeme latexem.

Zbývají už jen popisy, kterých na malém modelu není mnoho. Vlastnic
ké značky (ČSD), vozová třída a pak už jen pár teček nebo svislých čárek 
v linkách. Aby všechno drželo pohromadě, naneseme na kolíky V něco 
Kovofixu a sestavíme celý vůz dohromady. V rozích připojíme skříň k rámu 
zespodu čtyřmi kapkami hustého polystyrénového lepidla nebo Kanago- 
mu a můžeme vyjet.

Kdo chce, doplní i sloupky L, pro které bude potřeba vyvrtat jemné 
dírky. Sloupky budou z drátu asi o 0  0,5 až 0,6 mm (jsou stále ještě 
nerealisticky tlusté). Z téhož drátu budou i vzpínadla K, která je také 
nejlépe zavést do předvrtaných dírek ve vozovém rámu. Obojí zalepíme 
Kovofixem nebo epoxidem. Sloupky i vzpínadla natřeme černé.

Pak už je vůz v provedení ČSD úplně hotový. Pokud jsme pracovali jen 
trochu přesně a nepoškodili si při práci spodek vozu, musí jet jako 
původní německý, ne-li ještě lépe (Bi má totiž o něco menší rozvora proto 
by měl i v obloucích lépe „sedět" než původní Baai). O. ŽEMLIČKA

Praková 
pistole

Gumi-Gun, praková pistole zkonstruova
ná střelcem a modelářem Drahoněm Gott
waldem, je unikátní střelná zbraň. Na vzdá
lenost šesti metrů spolehlivě trefuje dvacet
ník; je lehká, má jemnou, citlivou spoušť 
a mířidla stavitelná stranově i výškově. Roz
hodně má lepší vhstnosti než běžné vzdu

chové pistole. Přitom brok ráže 3,5 mm, 
s nímž se z Gumi-Gunu střílí, nerozbiji okna, 
těžko může způsobit zranění -  takže s pra
kovou pistolí si dobře a bezpečně zastřílejí 
i děti. K dalším výhodám této originální 
zbraně započítejme levné pořizovací i udr
žovací náklady a levný provoz. Nevýhodou

je, že Gumi-Gun zatím nikdo sériově nevyrá
bí. Zájemcům o prakovou pistoli z řad 
modelářů to ale nemusí vadit; plánek s po
drobným návodem k zhotovení vyšel v prv
ním čísle letošního ročníku časopisu Stře
lecká revue.

-s l-
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MODELÁŘSKÉ
PRODEJNY naúizeji

Speciální modelářské prodejny

MODELÁŘ, -  Žitná 39, Praha 1 
tel. 26 41 02
MODELÁŘ -  Sokolovská 93, Praha 8 
tel. 618 49
prodejna provádí zásilkovou službu 
Modelářský koutek
Vinohradská 20, Praha 2 
tel. 24 43 83

Nabídka na mésíc únor 1976

PODVOZKOVÁ NOHA PŘÍĎOVÁ 0  3 mm
s příslušenstvím

Je vhodná pro středně velké motorové mode
ly letadel. Připevňuje se pomocí dvou šroubů na 
motorovou přepážku trupu. Podvozkové kolo 
se na podvozkové noze z jedné strany proti 
vysunutí zajišťuje pojistným kroužkem. Podvoz
ková noha z pružinové oceli o 0  3,15 mm 
i ostatní díly soupravy jsou povrchové upraveny.

Sáček obsahuje podvozkovou nohu, ocelo
vou podložku 0  3,2, pojistný kroužek, šroub 
M4 X 15-2kusy, matice M4-2  kusy a podložka 
0  4,3 -  4 kusy.

Kčs 1 2 -

PODVOZKOVÁ NOHA PŘÍĎOVÁ dvojitá 
0  3 mm

Hlavní část příďového podvozku pro velké 
motorové modely je dodávána jako polotovar,' 
určený k dalšímu zpracování. Výrobek z pruži
nové oceli o 0  3,15 mm je povrchově upraven. 

Dodává se v páru s pravým a levým závitem.
Kčs 15,50

PODVOZKOVÁ NOHA 0  3,5 mm
s příslušenstvím pro montáž do křídla

Je vhodná pro středně velké modely letadel. 
Obsahuje díly hlavního podvozku s výjimkou 
kol. Lože podvozku z bukového hranolu se 
zalepuje do konstrukce křídla, podvozková 
noha se vkládá do drážky lože a zajišťuje se 
dvěma třmeny pomocí čtyř vrutů. Na podvozko
vou nohu se připájí ocelová podložka jako 
doraz kola, které se z druhé strany zajišťuje 
proti vysunutí pojistným kroužkem. Podvozko

vá noha z pružinové oceli o 0  3,55 mm i ostatní 
kovové díly jsou povrchově upraveny.

Souprava obsahuje lože podvozku, podvoz
kovou nohu, podložku a pojistný kroužek-vše 
po dvou kusech; dále třmen 4 kusy a vrut 8 kusů.

Kčs 17,-

PODVOZKOVÁ NOHA 0  4 mm
s příslušenstvím pro montáž do křídla

Je určena pro velké motorové modely letadel. 
Obsah soupravy i způsob montáže do modelu 
jsou stejné jako u předcházejícího výrobku.

Kčs 17,-

SPOJKA KŘÍDLA VĚTRONĚ A2
Je zhotovena z tvrdého duralového plechu 

tloušťky 2 mm. Vyhovuje všem běžným hloub
kám křídel větroňů kategorie A2 nebo podob
ných modelů.

Dodává se v polyetylénovém sáčku s vi
sačkou.

Kčs 5,50

DÉMANT 800
Stavebnice malého modelu větroně

Model je stavebně velmi jednoduchý, proto 
se hodí pro začínající modeláře. Jeho konstruk
ce je kombinovaná, trup je slepen ze dvou 
výlisků z pěnového polystyrénu, křídlo a výškov- 
ka jsou balsové, potažené papírem.

Stavebnice obsahuje dva výlisky obou polo
vin trupu, balsové lišty a prkénka, potahový 
papír, lepidlo a lak na pěnový polystyrén, vázací 
gumu a další drobné díly. Dále je do stavebnice 
vložen aršík obtisků, stavební výkres a návod 
k sestavení.
Rozpětí 800 mm

Kčs 36,-

€  i
(Dokončení ze str. 28)

■ 44 Plány letadel a lodi, naše i zahraniční (seznam 
zašlu). Knížky Tri Duby, ABC raketového modelářství 
(vydáno 1975). St. Král, Veliny 9, 534 01 p. Holice v Č., 
okr. Pardubice.
■ 45 Proporcionální amatérskou soupravu (4 funkce) 
+ model RC M3 + motor FOX 60 RC za 5900 Kčs. Ing. I. 
Peisker, Lidická 367, 530 09 Pardubice.
■  46 Vláčky T T 1 lok., 5 vozů, koleje a další, úplné nové, 
levné, seznam zašlu. A. Výleta, 793 02 Lomnice u Rým., 
okr. Bruntál.
■  47 El. autodráhu Skaletrix. J, šimice, Na Míčance 34 
160 00 Praha 6-Dejvice, tel 320 816.
■ 48 RC amat. 4kanál. soupravu, 2 serva NDR, 1x 
Bellamatic, Servoautomatic, NiCd zdroje, nabíječ. Nej
raději kompl. J. Suchomel, Novodvorská 1122, 142 00 
Praha 4, tel. 464 569.
■ 49 RC amatér, soupravu 6kanál. vysilač + 4kanál. 
přijímač za 1600 Kčs. J. Průša, Lounských 10, 140 00 
Praha 4.
■ 50 Stavebnici letadlové lodi Enterprise (Revell), 
Chevrolet Camaro (MPC). J. Kadaník, Nepomucká 8, 
150 00 Praha 5-Košíře.

KpyPÉ

■  51 Starší, i vybéhané motory do sbírky, nebo vyměním 
za elektromotory 24 V, 10-12000 ot. J. Patrman, Novo- 
sadská 4, 783 71 Holice u Olomouce.
■  52 RC soupravu Varioprop i neúplnou. M. Souček, 
Krškova 1425, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 2487.
■ 53 Podrobný plán na RC nebo U-model Sopwith nebo 
Fokker Triplane, i DH 2. J. Suchomel, Křižíkovského 
15a, 603 00 Brno.
■  54 Podrobné plány na hist vál. loď Victory admirála 
Nelsona. V. Majvald, Zátiší 739, 358 11 Kraslice, okr. 
Sokolov.
■ 55 Plán kolesového parníku Western River. Spěchá, 
dobře zaplatím. V. Šimáné, Jánské nám. 7,350 01 Cheb.
■ 56 Výkresy na Z-526 AS. Výkresy plachetnice Gorch 
Fock. Výkresy na zaoceánskou osobní loď do 2-2,5 m. 
E. Bauer, 985 04 Zlatno 57, okr. Lučenec.
■  57 Dobrou soupravu W 43, 4 a více kanál. AI. Svatek, 
Švantlova 1802, 397 01 Pisek.
■  58 Odkoupíme časopis Modelář roč. 1960 až 1975. 
Výzkumný ústav pro stavbu lodí, ZV ROH, Kartouzská 
200/4, Praha 5-Smíchov.
■  59 Motor Rossi R 15 (2,5) -  Standard. K. Houček,·. 
Volyňská 147, 386 01 Strakonice III.
■  60 Plán Káně (Čižek) nebo zapůjčit k překreslení. 
Novotný, 542 21 Pec pod Sněžkou 183.
■  61 RC soupravu 2~4kanál. + serva, popis, cena. B. 
Kocůrek, Odlehlá 10, 711 00 Ostrava 2.
■  62 Dvoukanálová serva s mech. neutralizaci. O. 
Koprnický, 277 11 Neratovice 1047/15.
■  63 Plány a fotografie letadla De Havilland Mosquito 
MK IV bomber. Ing. Jan Hučln, Třída Míru 51, 772 00 
Olomouc.

m odelář
měsíčník pro letecké, raketové, automobilové, 
lodní a železniční modelářství. Vydává FV Sva- 
zarmu ve vydavatelství MAGNET, 113 66 Praha 
1, Vladislavova 26, tel. 261-551 až 8. šéfredak
tor Jiří SMOLA, redaktoři Zdeněk LISKÁ a Vla
dimír HADAČ; sekretářka redakce Zuzana 
TOMKOVÁ. Grafická úprava Ivana NAJSEROVÄ 
(externě). Technické kresby Jaroslav FARA 
(externě). Redakce-120 00 Praha 2, Lublaňská 
57, tel. 295 969. -  Vychází měsíčně. Cena vý
tisku 3,50 Kčs, pololetní předplatné 21 Kčs. -  
Rozšiřuje PNS, v jednotkách ozbrojených sil 
MAGNET -  113 66 Praha 1, Vladislavova 26. 
Objednávky přijímá každá pošta i doručovatel. 
-  Dohlédací pošta Praha 07. Inzerci přijímá in
zertní oddělení vydavatelství MAGNET. Ob
jednávky do zahraničí přijímá PNS -  vývoz 
tisku, Jindřišská 13, 110 00 Praha 1. Tiskne 
Naše vojsko, n. p., závod 8, 162 00 Praha 6- 
Liboc, Vlastina 710.
Toto číslo vyšlo v únoru 1976 Index 46882 

© Vydavatelství časopisů MAGNET Praha
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N E/
opakovatelné
záběry
většinou nelze pořídit na 
objednávku -  jejich zvláštnost 
se objeví většinou až v temné 
komoře při zvětšování. Po 
jedenáctiměsíční přestávce 
tedy znovu zařazujeme tuto 
nepravidelnou rubriku, v níž 
rádi příště zveřejníme i vaše 
neobyčejné snímky.

•  Na mistrovství světa 1975 pro volně létající modely v Plovdivu se 
létalo od časného rána až do noci. Jenom tři fotografové používali 
elektronického blesku. A z těchto tří pouze jeden zmáčknul spoušť 
aparátu ve stejném okamžiku jako O. ŠAFFEK -  to je stručný životopis 
tohoto neobvyklého snímku z rozlétávání za soumraku. V zájmu 
historické pravdy ještě dodejme, že pro druhé místo v kategorii 
Wakefield právě odstartoval Američan Bob White.

•  S přesným určením místa prvního dotyku modelu se zemí, nutným 
pro změření vzdálenosti od středu přistávacího kruhu, bývají někdy 
potíže. Na tradičním setkání RC maketářů v Karlových Varech zachytil 
O. ŠAFFEK pohotově přistání, které bylo z hlediska rozhodčích bez 
problémů, pilotovi se podařilo zredukovat obvyklé tři přistávací body na 
jediný. Dopadlo to ale (doslova) dobře -  pomalý Čáp přidal ještě 
půlkotrmelec a ulehl rozvážně na záda.

•  VPRAVO: Model RC vrtulníku 
je u nás zatím k vidění 

zřídka a vyfotografovat jej 
v takovéto situaci je rarita, 

jež se povedla VL HADAČOVI. 
-  Nehoda byla zaviněna 

nepatrnou chybou 
v převodovce, v níž vznikala 

statická elektřina, 
která rušila činnost 

rádiového přijímače. 
Snímek je zároveň důkazem 

o velké pružnosti dřeva: 
spodní rotorový list, 

slepený z borové lišty 
a balsy, sice již vytrhává 

ze země drn, zatím je však 
neporušen. Okamžik hrůzy 

skončil poměrné dobře, 
odnesla to menším poškozením 

pouze rotorová hlava.

•  NAHOŘE: Je stará 
pravda, že obrázek 
mnohdy poví víc než celá 
kniha. Taktřeba ze snímku 
přípravy modelu JODEL 
BÉBÉ -kategorie Oříšek 
(plánek najdete v tomto 
sešitu) lze vyčíst mnoho: 
vytrvalost, která je jedním 
z předpokladů úspěchu, 
naprosté soustředění 
i nelibost nad tím, že 
člověk by právě v této 
chvíli potřeboval ještě 
alespoň jednu ruku navíc -  
takovou trochu delší, 
aspoň třikrát zalomenou 
a šikovnou. V návodu se 
zobrazený děj obvykle 
vyjadřuje technicky jako 
„zavěšení svazku*1.



SNÍMKY:
V. Hadač,
T. Chorazy, 
ing. V lad im ír 
lljič  M inakov, 
ing. Z. Novák,
W. Senff, 
ing. R. W ille

OBJEKTIVEM
Britský modelář D. Sheppard z Bristolu postavil 
přesnou RC maketu proslulého miniaturního 
sportovního letadla Comper Swift z r. 1932. 
Model o rozpětí asi 1850 mm a hmotnosti 4410 g 
má motor v trupu a pohon vrtule přes převod 
prodlouženým hřídelem

INáš polský čtenář Tomasz Chorazy z Gliwic 
shromáždil ve své sbírce prozatím 178 modelu 
automobilů od různých světových výrobců 
účetně naší IGRY

Junior Martin Witzel z NSR, vítěz tříd F1 V5 
a F1 V15 při loňském mistrovství Evropy 
NAVIGA v Anglii, má na svém modelu ležatě 
umístěný motor OPS 10 cm’

Model vodojemu pro lokomotivní depa a ná
draží postavený ze stavebnice od západoně- 
mecké firmy Kibri. Výška modelu ve velikosti 
HO je 240 mm

Na loňském mistrovství Podmoskevské ob
lasti obsadil Alexander Fedorčenko druhé 
místo s maketou sovětské rakety GOA

Malý a slušně výkonný motor Permot se vy
rábí ve dvou variantách: detonační o objemu 
1,5 cm ’ a se žhavicí svíčkou o objemu 1,73 cm'. 
V NDR se prodávají oba typy za 56 M. Kromě 
toho existují ,,dvaapulky“  téže značky


