


Na loňské modelářské výstavě v Chlum
ci nad Cidlinou bylo k vidění i pěkné 
kolejiště místního železničního modelá
ře Bohumila Dusá

Zlínská 
„padesátka" 
bude zřejmě 

pro modeláře 
oblíbenou 

předlohou. Jednu 
z několika již 

hotových maket má 
Florián Šimčák 

z Krnova. Při 
stavbě vycházel 

z továrních 
podkladů, což je 
vidět i na detailu 

pilotního prostoru

►

Podle plánku Modelář 62s (znovu vyšel koncem roku 
1976) si postavil Jozef Hána z Rožňavy RC automobil Ford 
Tyrrell, s jehož vlastnostmi je velmi spokojen

Svým způsobem novinkou je dvoumotorový Wickers Weling- 
ton, který již s úspěchem absolvoval několik soutěží katego
rie SUM. Má rozpětí 1300 mm a se dvěma motory 2,5 cm3 
vzletovou hmotnost 1250 g. Autorem je V. Šťastný z K ladna!

K TITULNÍMU SNÍMKU

Rádiem řízené makety se všeobecně 
považují za vrchol modelářského 
umu. Není divu, má-li taková maketa 
vypadat jako její vzor a tak také létat, 
je třeba k jejímu zhotovení mnoho 
znalostí, rukodíiné zručnosti i zkuše
ností z pilotáže RC modelů. Nic 
z toho nepostrádal m. s. Oldřich 
Vitásek, a tak na jeho maketě letadla 
Be 56, kterou vidíte na snímcích Vla
dimíra Hadače a jejíž plánek je na 
prostřední dvoustraně, spočine oko 
se zalíbením, ať stojí na zemi, či ať 
létá akrobacii jako je jí vzor

A  Nelétající Lagg-3 z tuhého papíru je další prací O. Stejskala z Linhartic u M. Třebové. 
Maketa v měřítku 1:33 je vypracována do podrobností -  má např. odsouvací překryt 
vybavené kabiny; celková pracnost je asi 80 hod. Autor modelu čerpal z časopisu L -  K 
č. 7/1974



NOVĚ a ÚČINNĚJI

v zajišťování branné činnosti

Kvalita obrany každého státu závisí nejen na množství, ale i na kvalitě jeho zbraní. 
Svazarm, jako branná organizace, se nemalou měrou podílí na zajišťování 
obranyschopnosti. \1á-li být schopen zajistit úkoly, před které jej postavil XV. sjezd 
KSČ, nemůže ve svém materiálně technickém vybavení zaostávat. Týká se to 
pochopitelné všech branně sportovních činností Svazarmu, tedy i modelářství. 
Sjednocování a koordinování postupu zemí socialistického tábora při řešení 
politických, ekonomických i branných otázek se přeneslo i na bratrské organizace. 
Chtěli jsme se o tom dozvědět více a proto jsme požádali o rozhovor vedoucího 
ekonomického úseku Ú V Svazarmu ing. Bohumila SPA ČKA, jednoho ze zakladatelů 
dále uvedené mezinárodní komise.

Vědeckotechnická revoluce si vynucuje 
co nejširší dělbu práce. Týká se to i po
třeb bratrských organizací ZST, které 
proto ve snaze koordinovat jejich napl
ňování zřídily mezinárodní orgán, ja
kousi „malou R VH P". Kdy tento orgán 
vznikl a kdo k tomu dal popud?

Kvalita naší činnosti je limitována 
množstvím a kvalitou techniky, kterou 
máme k dispozici. Vědeckotechnický 
pokrok urychluje stárnutí techniky a vy
nucuje si je jí inovaci. Při relativně 
malých počtech kusu. které v jednotli
vých položkách potřebujeme a při úko
lech našeho průmyslů nám bylo jasné, 
že vlastními silami si nepomůžeme. 
Usoudili jsme. že v ostatních bratrských 
organizacích bude asi situace obdobná 
a proto jsme při poradě jejich předsedů 
v Budapešti roku 1974 navrhli utvoření 
orgánu, který by materiálně technické 
zabezpečení branně sportovních organi
zací společné koordinoval.

Námět byl přijat s porozuměním 
a našim představitelům bylo uloženo 
svolat první poradu komise představitelů 
branných a sportovních organizací pro 
materiálně technické zabezpečení ještě 
téhož roku.

Konala se v listopadu 1974 v Karlo
vých Varech; definovala potřeby v jed
notlivých oborech činnosti a zásady 
spolupráce. Další schůzky se pak konaly 
v Berlíně, v Moskvě a poslední byla loni 
v Budapešti.

Jakou roli hraje v tomto orgánu Svazarm 
a jak se podílí na jeho práci?

Ústřední výbor Svazu pro spolupráci 
s armádou jako iniciátor zřízení komise 
se v počátcích velkou částí podílel na je jí 
práci. Jak se organizace propracováva
la. zdokonalovala se i dělba práce. 
Hlavním koordinátorem činnosti komi
se je  nyní soudruh Zenker z branné 

- organizace GST v NDR. ČSSR je jed
nou ze čtyř zemí (s MLR, NDR a SSSR), 
které jsou nositeli jednotlivých úkolů.

Ze sortimentu, o němž „malá R V H P “ 
jedná, nás zajímá samozřejmě nejvíce 
modelářský. Co o tom můžete říci?

Požadavky na dodávky jednotlivých 
výrobků vznáší na komisi každá země. 
Tyto požadavky se pak konfrontují se 
stávající výrobní kapacitou a podle toho 
se upravují. V případě nedostatku vý
robních kapacit se hledají nové.

Zpracování požadavků Svazarmu, které 
vznáší vůči „malé R V H P " branných or
ganizací, jakož i seznamu zboží, které 
může naopak nabídnout, není jistě snad
né. Jak se při tom postupuje?

Dosavadní činnost komise je možno 
považovat za přípravnou, i když už letos 
vstupujeme do čtvrtého roku jejího 
trvání. Zdá se to třeba málo, ale při 
schůzkách jednou za rok v listopadu, 
jejichž jednání podléhají schválení 
schůzky předsedů bratrských organizací 
vždy následující červen, to rychleji ne
jde.
Loni v Budapešti jsme už projednávali 
materiály na léta 1981 až 1990.

Pro tuto pětiletku byla dohodnuta 
výroba a vzájemné dodávky 15 druhů 
technických prostředků, pro příští pěti
letku se jejich počet zvýší o dalších 14. 
Mezi další konkrétní výsledky dosavad
ní činnosti komise patří budování vý
robních kapacit ve zmíněných čtyřech 
zemích. Hmatatelné a každému zřejmé 
výsledky je však možno očekávat až ke 
konci této a zejména v příští pětiletce.

Pro zajištění modelářské činnosti 
bylo dohodnuto, že ČSSR bude výhrad
ním dodavatelem motorů 2,5 a 6,5 cm3 
a raketových motorů všech druhů. 
I když výroba'raketových motorů je 
v současné době ohrožena, vše nasvěd
čuje tomu, že bude uspokojivě vyřešena 
ještě letos. Maďarsko bude dodával 
motory o zdvihovém objemu 10 cm3, 
NDR motory 0,8; 1,5; 1,76; 3,5 cm3 
a RC soupravy. Sovětský svaz pak bude 
hlavním dodavatelem elektromotorů. 
Hledá se ještě dodavatel letecké pře
kližky a modelářských stavebnic. Je 
naděje, že se tohoto úkolu ujme také 
SSSR.

Děkujeme za rozhovor. I
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Upozornění pro pořadatele meziná
rodních soutěží a mistrovství ČSSR 
v roce 1977:

Pořadatel mezinárodní soutěže je povi
nen vydat nejméně 3 měsíce předem 
soutěžní podmínky, jejichž text schválil 
příslušný odbor ÚRMoK (případně před
seda či tajemník ÚRMoK). Propozice se 
zasílají do zahraničí prostřednictvím ÚV 
Svazarmu. Dále je třeba zaslat ÚRMoK 
předem finanční rozpočet akce a plán 
jejího politickoorganizačního zabezpeče
ní. Tyto povinnosti má rovněž organizátor 
mistrovství ČSSR s tou změnou, že pro
pozice musí pořadatel vydat nejpozději 6 
týdnů předem. Ostatní podrobnosti jsou 
obsaženy v „Zásadách pro organizování 
celostátních branně sportovních a bran
né technických soutěží" z roku 1976, 
které jsou k nahlédnutí na každém územ
ním orgánu Svazarmu.

Zdeněk Novotný 
tajemník ÚRMoK

Na základě návrhu Ústřední rady mode
lářského klubu Svazarmu udělil ÚV Sva
zarmu u příležitosti 25. výročí založení 
Svazarmu předním modelářským funk
cionářům a kolektivům tato vyznamenání: 

Vyznamenání „Za brannou výchovu": 
žasl. mistru sportu Jiřímu KALINOVI, žasl. 
mistru sportu Otakaru ŠAFFKOVI, ing. 
Hugo ŠTRUNCOVI, Václavu WEISGER- 
BEROVI, ing. Zdeňku TOMÁŠKOVI. 

Vyznamenání „Za obětavou práci"
I. stupně: Františku BŘEHOVÉMU, Zoltá- 
nu DOČKALOVI, Ladislavu KOHOUTOVI.

Vyznamenání „Za obětavou práci"
II. stupně: mistru sportu Karlu JEŘÁBKO-

2 klubů
kroužků

V Chropyni
vznikl při ZO Svazarmu n. p. Technoplast 
nový leteckomodelářský klub, který navá
zal na činnost modelářského kroužku 
založeného v roce 1974. Podnětem k u- 
stavení klubu bylo získání místností, ze 
kterých několik nadšenců za několik desí
tek brigádnických hodin a s pochopením 
technického vedení podniku vytvořilo 
klubovnu, dílny a skladiště.

Činnost klub zahájil výstavou prací 
a propagačním létáním u příležitosti auto
mobilové soutěže „Racek", pořádané 
místním automotoklubem ke 25. výročí 
založení Svazarmu.

Hlavním úkolem klubu v nejbližší bu
doucnosti budou další úpravy a vybavení

VI, Aloisů KLEINOVI, Karlu REISCHLOVI, 
pracovnímu kolektivu redakce časopisu 
MODELÁŘ, pracovnímu kolektivu podni
ku ÚV Svazarmu MODELA.

Čestné uznání ÚV Svazarmu: Bořivoji 
GRYCOVI, Václavu JÁNOVI, ing. Milanu 
JELÍNKOVI, Dezideru LADÁNIMU, dr. Ale
xandru MOLNÁROVI, Josefu MOHOUTO- 
VI, mistru sportu Richardu METZOVI, 
Jozefu PASTOROVI, ing. Dezideru SE- 
LECKÉMU, Miroslavu SKOKOVÍ, mistru 
sportu Miroslavu ŠULCOVI, mistru sportu 
Oldřichu VITÁSKOVI, mistru sportu Jiří
mu VORLÍČKOVI, mistru sportu Josefu 
TŮMOVI, mistru sportu Ondřeji ZIMANO- 
VI, Vladimíru ZUSKOVI.

Čestný titul ,,Mistr sportu" byl udělen:
Františku DVOŘÁČKOVI, Liboru PUTZO- 
VI, ing. Ivanu IVANČOVI.

VÝSLEDKY ANKETY ÚV Svazarmu a ča
sopisu Signál o nejlepšího sportovce 
roku 1976 byly slavnostně vyhlášeny 
loni v prosinci v kulturním domě JZD 
Šardice na Moravě. Na devátém místě 
byl oceněn z. m. s. J. Gábriš z LMK 
Bratislava. Slavnostního aktu se zúčast
nili armádní generál O. Rytíř, předseda 
ÚV Svazarmu, předseda CÚV Svazarmu 
generál Vrba, předseda SÚV Svazarmu 
generál E. Pepich a další hosté.

získané budovy. Modelářská činnost 
bude zaměřena hlavně na volné a rádiem 
řízené modely. Pro mladé zájemce o mo
delářství byl již založen kroužek mládeže.

Ing. Jaromír Gřiva

Modeláři na SvitaVsku

Předsednictvo OV Svazarmu ve Svitavách 
hodnotilo činnost modelářů v okrese Svi
tavy, kde pracují čtyři modelářské kluby 
s devíti oddíly mládeže, v nichž je zapoje
no 105 mladých modelářů. Mimo ně jsou 
ještě oddíly a kroužky mládeže v někte
rých dalších ZO Svazarmu a při ZDŠ. 
Práce s mládeží vyvrcholila v loňském 
roce okresním přeborem na letišti v Polič
ce. Nejlepší soutěžící postoupili do pře
boru Východočeského kraje, kde si vedli 
velmi dobře. Zdařilou akcí byl i 5. ročník 
soutěže draků „Kdo výš, kdo dál".

V roce 1976 bylo v okrese uspořádáno 
12 veřejných soutěží, 2 okresní přebory, 
přebor ČSR vojenských škol a 2 žákovské 
a 3 klubové soutěže. Všechny soutěže 
byly zajištěny kvalifikovanými funkcioná
ři, měly dobrý průběh a byly tedy hodnot
ným příspěvkem k 25. výročí založení 
Svazarmu.

Největším sportovním úspěchem byl 
titul přeborníka Východočeského kraje, 
který v kategorií F1B obhájil Jindřich 
Samek. V kategoriích RC V1 a RC V2seze 
40 účastníků krajského přeboru pět mo
delářů ze Svitav umístilo do 10. místa. 
Modeláři ze Svitavska splnili 33krát limit 
I. VT, 42krát II. VT a 58krát III. VT.

Stranou nestojí ani politickovýchovná 
a propagační práce. V základních organi
zacích a klubech se pravidelné pořádají 
odborná školení a besedy k politickým 
událostem. Okresní modelářská rada 
uspořádala dva kursy rozhodčích, jichž se 
zúčastnili 34 modeláři.

Již tradiční je účast modelářů v prvo- 
májových průvodech ve všech městech 
okresu. Úspěšné propagační vystoupení 
uskutečnil Modelklub Svazarmu Svitavy 
na motocyklovém mistrovství ČSSR, kte
ré se jelo v Moravské Třebové. Modeláři 
z Litomyšle vystoupili při leteckých dnech 
ve Vysokém Mýtě, Litomyšli a v Poličce. 
V Jevíčku a ve Svitavách uspořádali sva- 
zarmovci v jarních měsících výstavy mo
delů, zaměřené k 25. výročí založení Sva
zarmu. Všechny kluby mají propagační 
skříňky, v nichž seznamují spoluobčany 
se svojí činností. Příkladná je spolupráce 
s redakcí okresních novin Nové Svitav- 
sko, v nichž jsou pravidelně zveřejňovány 
zprávy z činnosti modelářů; Modelklub 
Svitavy pořádá soutěž o putovní pohár 
Nového Svitavska.

V akci Z odpracovali modeláři na stav
bě plaveckého bazénu v Poličce, mateř
ské školky ve Svitavách atp. 132 hodin, 
úpravě dílen a Domu Svazarmu věnovali 
635 hodin. Při jarním úklidu sebrali členo
vé Modelklubu Svitavy 8000 kg železného 
šrotu.

Veškerou svojí činností plní modeláři 
na Svitavsku usneseni stranických a stát
ních orgánů o výchově mladé generace; 
hlavně ve své práci vycházejí ze závěrů 
červencového pléna ÚV KSČ v roce 1973.

Jindřich Samek

LMK Branka

začal již před šesti roky organizovat 
„Okresní modelářskou ligu mládeže '. 
Kromě probuzení zájmu o modelářství je 
cílem ligy i to, že mladí získají hned ze 
začátku zkušenosti z „opravdické" 
soutěže.

Zprvu šestikolová soutěž byla později 
upravena na tříkolovou; létá se v kategori
ích A3, A1, F1A, H a malých „gumáčků" 
KOLIBŘÍK a KOMÁR. Není výjimkou, když 
se soutěže zařazené do ligy, zúčastní přes 
100 dětí. Z nich vzešli dnes již ostřílení 
borci J. Kuře, R. Kuře a K. Záveský, který 
dokonce zvítězil na loňském Mistrovství 
ČSR a na Mistrovství ČSSR byl druhý.

Úspěch modelářské ligy byl podnětem 
k pořádání dalších akcí-soutéže „Štítin- 
ské házedlo", „Hoštický kluzák", „Hra
decké házedlo" a zejména „Hradecká 
vlaštovka" přerostly již rámec okresu.

Třetí ročník „Hradecké vlaštovky" se 
létal 5. prosince 1976 v sále kulturního 
domu v Brance. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích: házedla a papírové vlaštovky 
(start byl na balkóně) a modely s poho
nem gumovým svazkem; vzhledem k roz
měrům sálu bylo rozpětí modelů obou 
kategorií omezeno na 200 mm. V první 
kategorii zvítězil Záveský z Kateřinek (vy
hrál motor OTM „Kolibri"). Asi nejhod
notnější výkony předvedla Katka Černá 
z Opavy: nejdelší soutěžní let jejího ,,gu- 
máčku" trval 155 s, celkovým výkonem 
460 s v této kategorii zvítězila.
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PORTRÉT

m ě s íc e

J a n K U N E Š
si jako každý kluk hrál s letadélky na 
gumu. Později, když se začal zajímat
0 elektroniku, si postavil železniční kole- 
jiště s důmyslným elektronickým zapoje
ním. Pak mu ale dorůstal syn a tak příliš 
času na zábavu neměl. Až malý Honza 
přišel do věku, kdy se začal zajímat o au
tomobily. Šli se tedy podívat do Parku 
kultury a oddechu Julia Fučíka, kde právě 
vznikal klub automobilových modelářů 
Svazarmu Praha 7, který stavěl novou 
autodráhu. Psal se rok 1969 a nový klub 
posílila dvojice, která se záhy začala 
objevovat na předních místech výsledko
vých listin.

Specialitou Jana Kuneše staršího byly 
(a jsou vlastně dodnes) úpravy elektromo
torů. Husarským kouskem byla úprava 
motoru IGLA, popsaná i v Modeláři; po
měrně jednoduchými zásahy se podařilo 
zvýšit jeho výkonnost na úroveň srovna
telnou se zahraničními špičkovými 
výrobky.

Za tři roky vybojoval Jan Kuneš řadu 
medailí na mistrovství republiky, na dal
ších soutěžích stál na stupních vítězů. 
Přesto nebyl zcela spokojen -  dráha mu 
přestávala stačit. V roce 1972proto přešel 
do AMC při ÚDPM JF v Praze 2, kde byl 
u kolébky našich RC modelů automobilů. 
Skupinka nadšenců začínala z ničeho. 
Museli si zkonstruovat i vlastní rádiové 
soupravy -  nejprve systému doraz-doraz, 
později i proporcionální. První automobi
ly vznikly podle obrázků z časopisů. Na 
řešení všech problémů se podílel velkou 
měrou i Jan Kuneš, který jako vývojový 
pracovník n. p. Tesla Hloubětín má k této 
tematice velmi blízko. Vývoj byl úspěšný -  
jenom Jan Kuneš st. dosud vybojoval pět 
mistrovských titulů a přivezl si i medaile 
ze zájezdů do Bulharska a NDR.

RC automobily jsou zatím těžko do
stupné zejména mladým lidem -  příčinou 
je nedostatek a nákladnost řídicích sou
prav. Proto Jan Kuneš půjčil chlapcům 
v kroužku, který vede, vlastní zařízení. Tak 
vznikl model VAZ MTX, jehož plánek vyšel
1 v Modeláři. Auta nejsou jedinou zálibou 
Jana Kuneše st; rekreačně létá s motoro
vými RC modely, zúčastňuje se soutěží 
modelů kategorie RC V2. V letadle se prý 
totiž nejlépe ověří spolehlivost RC sou
prav, které si on i nadále vyvíjí a zhotovuje 
sám.

Jan Kuneš st. byl v roce 1975 vyzname
nán čestným uznáním Za obětavou práci 
II. stupně, ve stejném roce byl i vyhlášen 
jako nejlepší sportovec Svazarmu ČSR. 
V nejbližší době mu bude udělen titul 
mistr sportu.

„Modetařím hlavně kvůli klukům -  ten 
můj mě vlastně k modelářství znovu při
vedl. Dnes se snažím, abyzkroužku, který 
vedu, vyšli dobří sportovci i lidé. Na startu 
našich soutěží vídáme neustále stejné 
tváře, je již  nejvyšši čas tuto společnost 
omladit. Nebude to snadné, ale je to 
možné. Chlapci přeci dokáží m o c -v  na
šem kroužku třeba právě končíme stavbu 
proporcionální soupravy. “

Uprostřed prosince 
minulého roku pořádal 
Modelkiub Lipence 
v Praze 5 dvoudenní vý
stavu. Na padesát mo
delářů a členů dvou 
kroužků mladých mode
lářů (z nichž jeden pra
cuje při Pionýrské orga
nizaci ve Velké Chuchli) 
vystavovalo 30 modelů 
letadel a lodí, přes 40 
plastikových modelů, 
modely raket a další 
doklady o své bohaté 
činnosti. Výstava, insta
lovaná přímo v místnos
tech klubu, měla zaslou
žený úspěch a získala 
pro svazarmovské mo
delářství řadu nových zájemců, hlavně mladých. Splnila tak své poslání a pomohla šířit 
dobré jméno pořadatele i celé naší svazarmovské organizace. J. B.

Pokud to chcete zkusit jako my, přijmě
te malou radu: hlavní je chuť do práce 
a odvaha, s prostředky na materiální 
zajištění vám jistě pomůže PO SSM, Bran
ná komise NV či jiná instituce. Odměnou 
za námahu vám budou šťastné úsměvy 
děti a vědomí, že jste odvedli kus pořádné 
práce. Miroslav Kellner

V Chlumci nad Cidlinou

oslavili modeláři 25. výročí založení Sva
zarmu modeláTskou výstavou, uspořáda
nou ve dnech 11. až 14. listopadu 1976 ve 
spolupráci s OV Svazarmu, MěstV KSČ, 
MěstNV. MěstV NF a městským kulturním 
střediskem.

Pořadatelé soustředili více než 80 mo
delů letadel, lodí, automobilů a železnic, 
které spolu s propagačními materiály byly 
přehlídkou úspěchů pětadvacetileté his
torie naší branné organizace. Obohace
ním výstavy, která ukázala i vývoj mode
lářství v Chlumci nad Cidlinou a připo
mněla úspěchy nevelké místní modelář
ské organizace, byl pokojový model Jiřího 
Kaliny a motorový model kategorie F1C 
ing. Vladimíra Hájka z Prahy.

Výstava byla velmi kladně hodnocena 
nejen návštěvníky (mezi nimiž nechyběli 
ani sovětští vojáci), ale i nadřízenými 
složkami. Ing. Antonín Šimerda

OZNÁMENÍ KLUBŮ

■ Automodelářský klub Svazarmu při ZO SSM
R D Jeseník, n. p„ závod Vápenná, byl ustaven 
dne 1.12. 76. Za předsedu byl zvolen Bohumil 
Svatý, Vápenná č. 432, okr. Šumperk.

■ LMK Břeclav má od 20. 11. 1976 nového 
náčelníka: Jan Schöber, prom, práv., Čechova 
62, 690 02 Břeclav.

■ LMK Uničov má od 11. 12. 1976 nového 
náčelníka: Eduard Schwarz, Plzeňská 823, 
783 91 Uničov.

■ Klub plastikového modelářství v Rokyca
nech oznamuje změnu náčelníka. Je jím Ivo 
Zálešák, ul. J. Knihy 116/1, 337 01 Rokycany.

■ Modelářský klub Mirošov při ZO Svazarmu 
Mirošov je nově založen a dne 18. 12. 1976 
otevřel slavnostně svoje dílny a klubovnu, vybu
dované adaptací staré budovy v rámci závazku 
ZO k 25. výročí Svazarmu. Náčelníkem je Jiří 
Sadílek, Školní ul. 380, 338 43 Mirošov. -  Re
dakci oznámila OMR Rokycany dne 20. 12. 
1976.

■ Modelářský klub Svazarmu Rokycany
upřesňuje adresu náčelníka, protože v adresáři 
klubů byla uvedena nepřesně. Je to Jiří Blábol, 
Raisova ul. 814/11, 337 01 Rokycany.
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Nešlo to jinak
Je to již skutečností -  raketová 

rubrika má v tomto sešjtu Modeláře 
pouze jedinou stránku. Řada .raketý- 
ru‘ zřejmě tedy zatratí redakci, že 
zatloukla příslovečný poslední hřebík 
do rakve odbornosti, zápasící o exi
stenci.

Podívejme se ale na stávající situ
aci: Raketové motory se v n. p. ZVS 
zatím nevyrábějí. Naděje na obnovení 
výroby zvolna vychází, její hvězda se 
ale pohybuje po nevypočitatelné drá
ze. Faktem je, že dubnická továrna má 
na výrobě motorů skutečně zájem 
a jakmile se podaří prosadit výrobu 
papírových trubek v n. p. Blanické 
strojírny ve Vlašimi, bude obnoven 
provoz lisovací linky. Tolik o středo
tlakých motorech.

Další nemilá zvěst přišla začátkem 
listopadu z podniku MODELA: pro 
neuspokojivé výrobní podmínky byla 
zastavena výroba nízkotlakých motorů 
řady ,,S‘‘. I zde probíhají jednáni o ob-

Dobrá rada
Při tréninku či propagačních vystoupe

ních je někdy nutné zapálit raketový mo
tor zápalníci. Často však kromě motoru 
vzplanou i stabilizátory. Ochrana modelu 
před plameny je jednoduchá -  stačí kor
nout z tenkého plechu či hliníkové fólie 
(používané i ke zhotovení vodítek) a je po 
starostech. Další použití pomůcky se na
bízí při startech maket-patřičně zvětšený 
popisovaný ochranný prostředek zabrání 
znečištění spodní části modelu i při záže
hu elektrickými palníky.

novení výroby: MODELA má zájem 
o výrobu vlastních motorů, hledá ale 
dodavatele paliva a zápalnice. Na prá
ci s výbušninami nemá podnik potřeb
ná zařízení. Veskladech jezatím něko
lik set kompletů raketových motorů, 
takže v nejbližší době by neměl tento 
sortiment na prodejnách ještě chybět..

Taková je tedy stávající situace 
v materiálním zabezpečení naší od
bornosti. Jaký má vztah k rubrice 
časopisu? Pokud vím (vedu ji od dub
na roku 1974), nikdy jsem si nestěžoval 
na dostatek kvalitních příspěvků. 
V poslední době se ale stala situace 
kritickou, zřejmě také díky kritické 
materiální situaci. O naší odbornosti 
se píše poměrně málo i v nám dostup
ných zahraničních časopisech, takže 
již delší dobu bylo pro mne každý 
měsíc značným problémem naplnit 
rubriku. Zákonitým východiskem tedy 
bylo omezení jejího rozsahu.

Jak to bude vypadat dál? Doufám, 
že lépe. Že po přechodném období 
útlumu spolu s obnovením výroby ra
ketových motorů rozšíříme opět rubri
ku na dosavadní rozsah, že alespoň 
jednou za rok pošle každý reprezen
tant náčrtek svého úspěšného modelu, 
že každý kdo přijde na zajímavou 
technickou maličkost, usnadňující 
práci, s nj seznámí čtenáře našeho 
časopisu. Že prostě naše rubrika bude 
stále přetékat nápady a že budu 
neustále mít plnou zásuvku příspěv
ků. Nebojte se -  na všechny dojde!

Vladimír HADAČ

D o tyko vá
ra m p a
je dnes j iž ' běžnou součástí vybavení 
raketového modeláře. Výhodou při jejím 
použití je, že rakety nemusejí mít vodítka 
a mají tudíž menší aerodynamický odpor. 
Odpadá také „křečování“ , když před star
tem zjistíte, že vodítko připřepravé upad
lo. Mezi nevýhody dotykové rampy patří 
je jí rozměrnost a poněkud zdlouhavější 
příprava ke startu, pokud používáte mo
dely o různém průměru trupu.

Konstrukce rampy závisí na materiálo
vých možnostech a dílenském vybavení. 
Jiří TÁBORSKÝ z Prahy navrhl rampu, 
jejíž vodicí elementy tvoří duralové trubky 
o 0  12 až 18 mm, podmínkou je, aby 
nebyly prohnuté.

Základna rampy je z ocelového plechu 
tl. 1,5 mm. V dílu 1 jsou vyříznuty otvory 
pro šrouby (M6) vodicích elementů, pro 
trn, jímž se rampa bucf upevní do odpalo
vacího stolu nebo jednoduše zapíchne do 
země a pro instalaci palníku. Nahoře jsou 
upevňovací šrouby vodicích elementů 
uchycený v prstenci z ocelové trubky 
o 0  130 mm.

Šrouby je nutné důkladně zakotvit ve 
vodicích trubkách, nejlépe pomocí epoxi
dem zalepených vložek. Nastavení roztečí 
vodicích trubek se provádí vyšroubová
ním či zašroubováním upevňovacích 
šroubů trubek; manipulaci usnadní rýho
vané matice.

Po každé soutěži rampu rozebereme 
a vyčistíme; horké plyny vznikající spalo
váním TPH v motorech jsou značně agre
sivní a kovové díly tudíž rychle korodují.
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Umíte udělat mikrofilm?
Zajímám se s kamarádem o po

kojové modely. V jednom Modeláři 
jsme se dočetli o potahování mi
krofilmem. Jak se mikrofilm dělá 
a jak se s ním potahuje?

Luboš Pata a Petr Dražan, Praha

ZHOTOVENÍ MIKROFILMU bylo popsáno 
v Modeláři téměř před deseti roky. Od té 
doby se objevili noví zájemci, takže ne
uškodí zopakovat si základní postup 
práce.

Každý špičkový „pokojáčkař" má vlast

ní recept na zhotovení mikrofilmu, já 
používám nejvíce směs o složení: 83 % 
(objemových) vypínacího nitrolaku 
C 1106,15 % amylacetátu a 2 %eukalyp- 
tového oleje. Množství jednotlivých slo
žek odměříme ocejchovanou odměrkoú, 
eukalyptový olej (je k dostání v lékárně) 
malou injekční stříkačkou. Po slití směs 
důkladně promícháme, nikoliv protřepá- 
me. Kvalitnější film se podaří udělat 
z ustáté směsi. Sám používám směs namí
chanou již před několika lety. Popisovaný 
postup platí pro tzv. suchý film, který je po 
vyschnutí povolený á vrásčitý.

Další operací je rozlévání směsi na 
vodní hladinu. Do vany napustíme asi 10 
až 15 cm studené vody, kterou necháme 
alespoň 1 hodinu odstát. Potom otřeme

bublinky ze stěn vany, počkáme až se 
uklidní hladina a můžeme začít s prací.

Směs rozléváme z malé ampulky od 
léků rychlým pohybem rovnoběžným 
s delší stranou vany; rozlití má trvat asi 1 
sekundu. Rozlitá směs má vytvořit film 
téměř po celé hladině— záleží na množství 
směsi a rychlosti lití. Film necháme asi 10 
minut zaschnout. Pro sejmutí filmu si 
připravíme rámečky o rozměrech 
500 X 250 mm, jejichž delší strany jsou 
z balsových lišt 5 x 1 0  mm a kratší z celu- 
loidových pásků vsunutých do naříznu
tých konců lišt.

Rámeček nejprve namočíme ve vodě 
a pak jej položíme na zaschlý film. Okraje 
filmu přehrneme přes lišty rámečku, ten 
uchopíme uprostřed balsových lišt 
a klouzavým pohybem jej odtrhneme od 
vodní hladiny. Potom rámeček postavíme 
na kratší stranu a necháme odkapat.

Pokud při snímánízvodníhladiny nebo 
při sušení film praskne, dopustili jsme se 
chyby. Film třeba dostatečně nezaschnul, 
příště proto počkáme raději doporuče
ných deset minut. Nebo se nám podařilo 
„vyrobit" velmi tenký film, což poznáme 
podle barvy -  je zlatý či stříbrný. Podruhé 
tedy rozlijeme stejné množství směsi, ale 
pomaleji.

Tím jsme se dostali k určování tloušťky 
mikrofilmu. Poznáme ji podle barvy. Nej
vhodnější k potahu soutěžních modelů je 
modročervený film. Vrtule potahuji mod
rozeleným mikrofilmem. Zhotovení mi
krofilmu požadované barvy a tedy i tloušť
ky vás bude zpočátku stát řadu hodin 
proklečených u vany.

Zaručený recept na úspěšný postup 
neexistuje. Ze stejné směsi se někdy film 
daří, jindy nikoli. Zkušení „pokojoví" ex
perti proto radí: Daří-li se vám mikrofilm 
a snímáte z vody jeden rámeček za dru
hým, jde zřejmě o vhodnou konstelaci 
hvězd, která je jen málokdy. Dejte tedy 
dětem peníze na lístky do kina, manželce 
na kožich a vyrábějte filmy do zásoby.

Doufám, že se nedáte odradit a mikro
film se vám povede, takže příště s ním 
budeme již potahovat model.

Jiří KALINA

„Rogálko” 
na zimu

Létání na Rogallově křídle má stále 
více přívrženců i na našich svazích. 
Možná i vy obdivujete odvážné muže, 
kteří na konstrukci z tenkých trubek 
potažené dakronem či nylonem se 
vydávají vzduchem z vrcholků, na 
nichž se obyčejným smrtelníkům točí 
hlava při pouhém pohledu dolů. Vět
šina z vás asi nebude mít v nejbližší 
době příležitost vyzkoušet si na vlast
ní kůži, jak se na Rogallu létá. Při 
výletu na horysi tedy můžete alespoň 
zalétat s ,,Rogálkem“  v zimní úpravě 
-  s lyžařem.

K STAVBĚ: Na rovné desce slepíme zá
kladní konstrukci křídla z balsových lišt 
o průřezu 3 x 3  mm. Spoj zesílíme trojú
helníkovým výkližkem z tenké překližky či. 
alespoň balsy. Nosník křídla je rovněž

z lišty 3 x 3  mm, hrazda pro „pilota" je 
z balsových lišt 3 x 2  mm.

Figurku pilota vyřízneme z překližky 
nebo z tvrdé balsy -  zvlášť tělo s hlavou, 
dvě ruce a dvě nohy. Končetiny přilepíme 
ze stran k tělu, figurku nalakujeme čirým 
nitrolakem a barevně upravíme. Lyže udě
láme ze smrkových lišt 2 x 5 mm; špičky 
ohneme nad teplem. Lyže po nalakování 
přilepíme k figurce pilota,

„Rogálko" můžeme potáhnout buď 
tenkým Modelspanem (lepíme opatrně 
Kanagonem) či velmi tenkou plastikovou 
fólií, kterou ke kostře přilepíme kontakt
ním. lepidlem (Alkaprén, Terralep). Nako
nec přilepíme směrovku z balsy tl. 1 mm 
a figurku pilota.

ZAKLOUZÁVÁME za bezvětří či mírné
ho větru, nejraději na svahu. Pokud model 
nemá vůbec snahu letět proti větru, přile
píme na špičky lyží kousek olověného 
plechu. Pečlivým dovážením seřídíme 
klouzavý let. Naopak, pokud model poletí 
příliš příkře k zemi, přilepíme kousek 
olověné zátěže na zadní konec prostřední 
lišty křídla.

S „Rogálkem" si jistě užijete na ho
rách (a nejen na nich) řadu příjemných 
Chvil. O. ŠAFFEK
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S mládeží 
snáze 
a rychleji

Balsa -  modelářský chléb se jmenoval 
seriál, který jsme před několika roky uve
řejňovali na pokračování. Název výstižné 
vyjadřoval jedinečnost balsy jako základ
ního modelářského materiálu, kterou se 
zatím nepodařilo překonat sebelepšími 
materiály syntetickými. Snadnost zpraco
váni. výhodný poměr hmotnosti a pevnos
ti. opravitelnost i další dobré vlastnosti ji 
činí nenahraditelnou.

Balsy zatím není, díky péči obchodu 
i Svazarmu. nedostatek, ale to nezname
ná. že bychom jí mohli plýtvat. Nelze 
zapomínat, že ji dovážíme za devizy a že 
situace na světovém truhu se spíše zhor
šuje. než zlepšuje. Nebylo by tedy moud
ré. odvrátit se zcela od tzv. klasických 
druhů materiálů, jako jsou smrkové lišty 
a letecká překližka. Ano, právem namítne
te, že balsu seženete snáze, než tenkou 
překližku, ale doufejme, že se tento stav 
zlepší. Vždyť přes všechny obtíže se daří 
dostat na pulty modelářských prodejen 
každým rokem o nějaký ten krychlový 
metr překližky více.

V této souvislosti bude jisté znít zajíma
vě, že japonská modelářská firma Pilot 
uvedla na trh modely s trupy z překližky 
a že jedna americká firma uvádí jako hit 
„celodřevěný" motorový model, u nějž vy
chvaluje pevnost a odolnost dřeva (smr
kového nebo podobného) a překližky. 
Koneckonců on takový model, je-li čistě 
postaven a potažen třeba transparentní 
nažehlovací fólií, může vypadat zajímavě.

Ale pro to všechno nemusíte cestovat 
až za moře; liberečtí modeláři za několik 
roků rozeslali stovky, spíše tisíce hoto
vých vysekaných žeber z překližky na 
větroně A2 (plánek a foto 1) i A1, k nimž 
mají i plánky. Modely, i když jsou z pocho
pitelných důvodů řešeny jako ryze účelo
vé. vynikají odolností, s pomocí hotových 
žeber se snadno a rychle staví a na svůj 
jednoduchý vzhled podávají překvapující 
výkony. Jisté by se mohlo přihlásit mnoho 
instruktorů kroužků, kterým tato hotová 
žebra „vytrhla trn z paty", když nevěděli 
s čím začít a hlavně kde a za co sehnat 
materiál (žebro stoji 20 až 25 haléřů).

Nebyli by to ani modeláři, aby záhy 
nenašli pro takto zhotovené díly modelů 
další použití: postavili nový trup, do které
ho se vejde jednokanálový RC přijímač se 
zdroji a vybavovačem a je tu jednoduchý 
model RC-V1 (plánek a foto. 2), s nímž si 
lze velmi dobře zalétat. Stačí tedy jedno 
křídlo, jedna výškovka a dva trupy a může 
se létat ve dvou kategoriích.

Zamlouvá se vám takové řešení? Zkus
te to ve svém kroužku také; adresa před
sedy ZO Svazarmu — letečtí modeláři -  
Liberec je: Ing. Stanislav Beroun, Králův
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M E C H A N IS M Y  na větroni A  Ο
Při svém služebním pobytu v SSSR na podzim minulého roku mél jsem v Charkově 
možnost sejít se se svým známým, sovětským reprezentantem v kategorii volných ®  
větroňů F1 A, Viktorem Isaenkem. Velmi ochotně mi ukázal své modely a tak jsem měl nejen příležitost, 
ale -  na rozdíl od předeilých setkání na mezinárodních soutěžích -  hlavně dostatek času na jejich 
podrobnou prohlídku.

V. ISAENKA, SSSR

Charkov, kde Viktor žije, je jedním z nej
větších modelářských středisek v SSSR. 
Modeláři pracují v řadě klubů při podnicích, 
universitách, domech pionýrů apod., kde 
mají skvělé podmínky pro provozování své
ho sportu. Výsledkem toho je, že Charkov se 
může pochlubit několika desítkami vynikají
cích sportovců zejména v kategoriích vol
ných a upoutaných modelů.

Je celkem pochopitelné, že modely char- 
kovských modelářů nesou společnou pečeť 
místa svého vzniku; tvoři -  dá se to říci 
charkovskou „školu". Patři k ni nejen 
Isaenkův model, ale i model současného 
mistra světa V. Čopa, jehož -  ač není 
z Charkova, ale z Oděsy -  je možno při 
tamních měřítkách vzdálenost také zahr
nout do charkovské „školy" (oba modely 
byly uveřejněny v loňském ročníku Mode
láře).

Následujíc! informace doplňují popis 
modelu V. Isaenka, uvedený v Modeláři č. 
4/76, a zaměřují se hlavně na použité me
chanismy. Za zmínku však stoji i jeho nověj
ší model, tvarově sice téměř shodný, avšak 
s některými pozoruhodnými novinkami. 
Především to je zadní část trupu z uhlíkové
ho laminátu, která je neobyčejně pevná, 
tuhá a velmi lehká. Další zajímavostí je malý 
vysilač s krátkým dosahem umístěný v mo
delu, který dobře slouží při hledání modelu 
v přehledném terénu.

Isaenko (a zřejmě většina místních špič
kových modelářů) také opouští tolik disku
tovanou klapku na křídle, jíž se používalo 
pro zvětšení spolehlivosti přechodu do nor
málního letu po „vystřelení" z vlečného 
lanka či vlasce. Klapka měla tu principiální 
nevýhodu, že neodstraňovala příčinu, ale 
následek. Podrobněji řečeno: model, který 
je „vystřelován" z lanka, letí velkou rychlosti 
a ve značném náklonu. Je-li navíc vychýlena 
směrovka tak, jak to odpovídá běžnému 
letovému režimu, pak účinkuje částečně 
jako potlačená výškovka a výsledkem je 
několik kruhů v sestupné spirále -  jev dobře 
známý každému, kdo se tímto druhem startu 
někdy zabýval.

Funkce klapky na křidle je dostatečně 
jasná: má odstranit nebezpečný náklon. 
Nabízí se však jiné řešení: nevychýlit směro
vé kormidlo do plné polohy pro klouzavý let 
současně s vypuštěním z vlečného lanka, 
ale až později. Zkoušel jsem to sám asi před 
dvěma roky. Po slibném začátku mi však 
pokusný mod£l ulétl a tím experimentování 
prozatím skončilo.

Isaenko řeší problém takto: směrovka se 
v okamžiku vypuštění plně vychyluje, za
krátko se však vrací do neutrálu a teprve za 
několik sekund se vychyluje znovu, tento
krát do definitivní polohy pro let. Celé 
zařízení je ovládáno přesně stejným mecha
nismem časovače, jaký je u modelu v Mode
láři č. 4/1976.

Pro naše větronáře však bude zřejmě 
nejzajímavější mechanismus háčku pro 
krouživý vlek. Nedá se sice říci, že je méně 
pracný než u nás běžně používané typy 
(s nimiž má i stejnou funkci), jeho podstat
nou výhodou však je možnost zhotovení bez 
strojního vybavení.

Princip je zřejmý z výkresu: v trupu je 
kyvné zavěšena deska 1 z duralového ple
chu o tl. 1,5 mm, po níž se posouvá deska 2 
z téhož materiálu. Po obou stranách jsou 
tažné pružiny 6, navinuté z ocelové struny 
0 0  0,4 mm. Lanko kesměrovce je zavěšeno 
na páce 8.

Funkce: Do zubu na přední části dílu 2 se 
před startem zaklesne pružina, která otáčí 
háčkem dopředu, avšak její síla je v rovnová
ze se silou na směrovce. Háček tedy zacho
vává svoji polohu, což umožňuje přímý vlek 
s prověšenou šňůrou. S tím ovšem souvisí

i odlišná technika uvádění modelu do zatáč
ky na vlečném lanku a stejně tak i skuteč
nost, že závěsný bod lanka je přímo pod 
otočným bodem háčku. Háček se dá použí
vat i u nás běžným způsobem, tj bez 
pružiny, která jej otáčí dopředu.

Při vypouštění se díl 2 posouvá dolu 
a pružina vyskočí z jeho zubu. Současně se 
natáčí páka 8 a tím se vychyluje směrovka 
pro „vystřelení". Velikost této výchylky se 
nastaví vzdáleností zavěšení lanka směrov
ky od osy kývání páky 8. Samozřejmé se take 
uvolňuje pojistka 7.

Velikost kruhů v kluzu se seřizuje šrou
bem, na který doráží spodní část pojistky 7. 
velikost kruhů na šňůře lze nastavit dalším 
šroubem, o který se zaráží příložka 4.

Ing. Ivan HOŘEJŠÍ
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O rumunském modelářství toho 
příliš mnoho nevíme. Čas od 
času se rumunští rep'rézentanti 
objeví na některé naší meziná
rodní soutěži, ale málokdy je 
možno si s nimi popovídat pro jazykové potíže.

Rumunská 
plochá

polomaketa
Při jednom takovém setkání jsme získa

li rumunský měsíčník Tehnium; jeho te
matikou je sice převážně elektronika, ale 
na prostřední dvoustraně jsme našli plá
nek upoutané polomakety rumunského 
víceúčelového letadla IS-24 v měřítku 
1 : 13,5. Model o rozpětí 920 mm, pohá
něný detonačním motorem o zdvihovém 
objemu 2,5 cm3, má plochý trup; je tedy 
jakousi obdobou u nás oblíbených mode
lů kategorie SUM. Konstruktérem modelu 
je známý rumunský modelář-reprezen- 
tant v kategorii upoutaných akrobatic
kých modelů -  George Craioveanu.

Plánek je nakreslen velmi názorně 
i s detaily tak, aby podle něj mohl stavět 
i málo pokročilý modelář. Je na něm 
dokonce i nákres vrtule. Oproti modelu je 
zmenšen čtyřikrát.

Model je stavěn převážné z „tuzemské
ho" materiálu. Trup má přední část vyříz
nutou z lipového prkénka o tl. 12 mm, na 
níž navazují jedlové lišty 3 x 12 mm s dia
gonálními výztuhami 3 x 2  mm. Celek je 
potažen tuhým papírem, „okna" kabiny 
jsou zasklena celuloidem. Snímací křídlo, 
připevněné gumou, spočívá na úložné 
desce tl. 1,5 mm, široké 25 mm.

Křídlo je postaveno z dýhy a jedlových 
lišt. Žebra mají tloušťku 1,5 mm, hlavní 
nosník má průřez 3 x 10 mm, náběžná 
lišta 3 X 5 a odtoková 2 x 1 0  mm. Střed 
křídla je potažen 1,5 mm dýhou, z téhož 
materiálu jsou i koncové oblouky.

Ocasní plochy jsou z plné desky tlusté 
3 mm, materiál není na plánku označen.

Podvozek z ocelového drátu 
o 0  2,5 mm je k trupu držen vruty a ple
chovou podložkou.

Palivová nádrž je spájena z konzervo
vého plechu o tl. 0,15 mm. K trupu je 
přichycena dvěma vruty.

Model létá na ocelových drátech
0 0  0,3 mm, poloměr letového kruhu je 
13,25 m. Na modelu nenajdeme nic z na
šeho hlediska pozoruhodného. Je však 
dokladem toho, že se přední rumunští 
modeláři snaží o rozšíření modelářství
1 při zřejmých materiálových obtížích a že 
to řeší úhledným a tím i pro mládež 
přitažlivým modelem, jehož letové vlast
nosti jsou nepochybné uspokojivé. (Zará
žející je ovšem poloha těžiště hodně 
vzadu, ale k tomu mohlo dojít omylem 
kresliče. Podle zkušeností by mělo být od 
náběžné hrany nejdále 30 mm. -  Pozn. 
red.)

CVIČNÁ POLOMAKETA

IS-24
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KONSTŘ. JAR. FARA

Ačkoliv jsem byl při testování modelu žákovské 
kategorie A3 JUNIOR (stavebnice VD IGRA-viz Modelář 
č. 11/1975) s jeho stavbou i výkonnosti vcelku spokojen, 
přece jen mi to nedalo. Uvažoval jsem, jak ještě dále 
zlepšit startovací a letové vlastnosti takového modelu, 
zejména s ohledem na soutěžení mladých modelářů. 
Navrhl jsem model v zásadě podobný JUNIORU, který by 
neměl nedostatky uvedené v „testu".

Stavbu a letové vlastnosti mého modelu prověřilo 14 
začátečníků -  žáků ZDŠ v Loženicích v jižních Čechách, 
kteří jej stavěli ve školním kroužku. Vedl je soudruh 
František DVOŘÁK z Prahy, pilot dopravního letounu 
Iljušin 62, zanícený pro práci s mládeží. O práci 
s modelem v kroužku mi napsal:

„ . . .  Moc hezky se staví, je to každému klukovi 
srozumitelné už na plánu. Má o hodně lepší vzhled než 
Junior, krásně se startuje (šňůrou) a hlavně pěkně létá. 
Dva nám u lé tly. . .  všichni kluci byli jako u vytržení. 
U příležitosti mezinárodního dne dětí jsme uspořádali 
soutěž, bylo tam plno lid í a všem se to líbilo. Hochy 
modelářství chytlo a chtějí se mu věnovat v nejbližších 
klubech Svazarmu. . . "

K STAVBĚ

Křídlo se staví na pracovní desce (na výkrese překresleném 
do skutečné velikosti) ze tří samostatných částí. Je to střední díl 
a dva koncové, tzv. „uši", které nemají negativní zkroucení (na

plánku jsou kresleny sklopené do roviny). Všechny tři hotové 
části se spolu spojí (na tupo) celou plochou stykových žeber 
v místech lomení křídla. Tato žebra, jak na „uších", tak na 
středním dílu, jsou od svislé roviny odkíoněnao 15°. Spojení je 
na nosníku zesíleno spojkou z překližky tLíJmsttJ|alsová žebra 
mají t|. 2 mm, žebra koncová a v mistě4»menTtp3 mm. Lišty 
5 x 3  mm na náběžné hraně a nosníku a 3 *  f) na odtokové 
hraně jsou vesměs smrkové. Střední pofežeberjv místě usazení 
křídla na trup) má tuhý potah .shora ! zdola.ýeídlo se k trupa 
přípoutává gumou. Pro ustavéní do-vidy stejné polohy jsou na 
trupu a křídle vyznačeny rysky. / /  /  / J

Trup se zhotoví z bálsy tl. 10 rfírn bu(ř vcelku nebo sé 
z hlavice a nosníku ocasnícK.ploch (yýška je vpředu 
vzadu 8 mm). Přední část s otyóry proiátěž se zesílí ojb 
ně překližkou ,tt. 0,8 až 1 mm nebo dýhou. Na horní strad 
plošky z překližky, pro plqiení křídla tl. 2 mm, pro vody 
ocasní plpčhu tl. 1 mrr

Ocasní plochy jsod z plného lehkého balsovéhií prkénka 
(pozor na hmotnoptyti. 3 mm: Svislá ocasní přocha se přilepí na 
bok trupu, snírrtátélná vodorovná ocasní plocha ye přivazuje 
^umou. Směrové"klapka (zářez lupenkoyou pilkpti) se přilepí 

'"napevno až po seřízení lotových kruhů.

Potah, povrchová úprava. Trup a ocasní plochy se nepotahu- 
ápíreófaSouze se vybrousí do hladka a asi dvakrát se nalakují 

řidším iípžbarvým ňitrolakem. Křídlo se potíhne (střední díl 
a„Ušiyéamostatne) tenkým vláknitým papírem Mikelantanebo 
Modelspan a nalakuje se as)/ třikrát zředěným bezbarvým 
vypjrtacím lakem. Pro lepší viditelnost modelu ve vzduchu je 

odné alespoň na „uši" poyzít barevný papír. Jaroslav FARA

^ _____ L Z ___ I 815 /
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CELK. PLOCHA 11,83dm 
MINIM. HMOTNOST 15Og
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Úspěšné
modely
pro
souboj

j t  /  ·

COMBAT (souboj) je doslova „spo
třební ka tegoriíjed iná  soutěž může 
znamenat konec čtyři pěti modelů. Proto 
„combatáři" věnují hodně času vymýš
lení co nejjednodušší technologie stav
by modelů. Tři zajímavé modely, odlišné 
právě způsobem stavby, jsme našli v za
hraničních modelářských časopisech. 
Třeba vám budou vhodnou inspirací.

Švédský combat je stavěn nejkla
sičtěji: celý z balsy. Náběžná lišta křídla je

EUROPA 77 je moderní model Fracou-
ze Jean-Paula Perreta. Náběžná hrana je ze 
sendviče, označeného jako KBKBK. Zřejmé jde 
o dvě vrstvy balsy ztužené laminátem. Zajímavě

vyhoblována a vybroušena z balsového hranolu 
35 X 25 mm! Žebra křídla, stejné jako odtoková 
lišta, jsou z balsy tl. 7 mm.

je řešena odtoková lišta -  je složena ze šesti 
balsových lišt o průřezu 6 x 2  mm. Náběžná 
lišta je za výfukem chráněna nalepenou hliníko
vou fólií.

FAST BLASTA konstrukce Richarda
W ikense je model řešený poměrně netradičně: 
takřka všechny díly lze zhotovit „sériově" po
mocí přípravků.

Náběžná část a konce křídla jsou vyříznuty 
z pěněného polystyrénu. Náběžná část je vyříz
nuta klasickým nástrojem: odporovým drátem 
napnutým v dřevěném rámu. Konce křídla se 
řežou ve zvláštním přípravku (obr. 1). Konstruk
tér k vyřezávání použil místo odporového drátu 
ocelové sedmipramenné lanko pro řízení upou
taných modelů. Jako zdroj elektrické energie 
sloužila autobaterie; počtem připojených člán
ků lze řídit teplotu drátu.

Žebra jsou z balsy tl. 3 mm, stejně jako 
vodorovná ocasní plocha a výškovka. Odtoková 
lišta je z balsy tl. 6 mm. Vpředu je konstrukční 
část křídla uzavřena stojinou z balsy tl. 3 mm, 
k níž jsou vpředu přilepeny balsové lišty 
3 x 3  mm. Na nich je přilepena náběžná část 
křidla z pěněného polystyrénu.

Motorové lože je slepeno epoxidem ze dvou 
opracovaných hranolů o průřezu 12 x  12 mm 
z tvrdého dřeva, spojených stojinami z tvrdší 
balsy tl. 12 mm; celek je přilepen jednou stra
nou na překližku tl. 1 mm.

Hotový model je po vybroušení potažen na-
žehlovací fólií (Soiarfílm, Monokote atp.), moto
rové lože je natřeno rychleschnoucím expoxi- 
dovým lakem.

Pro dobré letové vlastnosti je nezbytné dodr
žet polohu těžiště. Kontrola je jednoduchá: do 
konců křídla se vetknou špendlíky ve vzdále
nosti 47 mm od náběžné hrany. Úplný model by 
měl při podepření špendlíků setrvat v rovnováž

né poloze. Pokud tomu tak není, je nutno 
nedostatky upravit dovážením.

Na závěr ještě údaj o obratnosti. Tu lze měřit 
jen velmi obtížně; podle autora modelu FAST 
BLASTA však mnohé napoví počet přemetů, 
které je model schopný zaletět během jedné, 
minuty. Jako dobrý výsledek uvádí 86 přemetů, 
které za minutu dokáže právě jeho model.
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Z  PRAXE

Trubičky z papíru
potřebuji při stavbě modeláři všech od
bornosti. K dostáni nejsou a kromě toho 
musí obvykle lícovat přesně na určitý 
průměr drátu či Ušty. Nezbývá tedy, než si 
je  zhotovit. Přečtěte si, jak to dělá zkušený 
„gumáčkář" Jozef ŽOLCER z Teplic:

Jedinou pomůckou je rovný hladký 
drát, jehož vnější průměr je přesně shod
ný s vnitřním průměrem budoucí trubičky. 
Papír, ze kterého hodláme trubičku stočit, 
může být tenký či tlustý Modelspan, Mike- 
lanta a pokud nezáleží na hmotnosti, 
postačí i kancelářský papír.

Proužek papíru o šířce odpovídající 
potřebné délce trubičky přilepíme lepid
lem Kanagom na drát podle obrázku 1. Po

zavadnutí lepidla papír natočíme na drát 
tak, aby se překryla již nalepená část 
(obrázek 2). Nalijeme lepidlo před nato
čenou část papíru a hrnutím lepidla před 
vinutým papírem přilepíme celý proužek, 
jehož délku jsme určili zkusmo podle 
potřebné tloušťky stěny budoucí trubky 
(obrázek 3). Po nasáknutí celého pruhu 
papíru lepidlem jej znovu rozvineme až po 
část natočenou na drát podle obrázku 2.

OBR 3

Znovu opakujeme postup s nalitím le
pidla před navinující se papír (způsob tzv. 
dvojího lepení). Po natočení celého pruhu 
papíru celý povrch již hotové trubičky 
ještě nasytíme lepidlem a trubičku zdrátu 
stáhneme. Jde to lehce, protože lepidlo 
při lepení podle obrázku 2 se částečně 
rozpustilo. Necháme lepidlo na vnitřním 
i vnějším povrchu trubičky uschnout, což 
trvá asi 5-10 minut. Mezitím očistíme drát 
acetonovým ředidlem a jemně jej natřeme 
olejem na šicí stroje nebo vaselínou. 
Hotovou (na povrchu zaschlou) trubičku 
opět navlékneme na očištěný a namazný 
drát a necháme delší dobu (nejlépe přes 
noc) lepidlo dokonale vytvrdnout.

Takto získáme trubičky jakéhokoli 
vnitřního i vnějšího (podle tloušťky stěny) 
průměru, jež jsou k nerozeznání od trubi
ček z plastických hmot, zvláště když se 
použije jemný vláknitý papír, např. tenký 
Modelspan. Jsou také pevné, trvanlivé 
a s konstrukcí (například při spojování 
křídla) se spojí lépe než,trubky kovové 
nebo plastikové.

Nenechte se odradit prvním neúspě
chem, také mně se to hned nevedlo. Pro 
začátek používejte raději tlustší drát 
s lesklým povrchem (pletací jehla, hlaze
ná ocel atp.). Po získání rutiny budete 
zhotovovat trubičky třeba o vnitřním prů
měru 1 mm.

Nouzová paliva
je  titulek článku, který byl uveřejněn v Mo
deláři č. 2/1976. K němu sdělil Václav 
ŠULC, modelářský instruktor Městské 
stanice mladých techniků v Praze, někte
ré své zkušenosti s použitím denaturova- 
ného lihu na páleni jako náhrady za 
metylalkohol. Uvádí:

Denaturovaný líh je možno používat do 
paliva motoru se žhavicí svíčkou při běž
ném, nikoli špičkovém provozu. Motor 
nedává s tímto „nouzovýrrt" palivem plný 
výkon, ale pro trénink a rekreační létání to 
postačí.

Před namícháním palivové směsi je 
potřeba zkusit, zda denaturovaný líh 
neobsahuje mnoho vody. Zkoušku prove
deme tak, že do trochy lihu v malé lahvič
ce přidáme ricinový olej a promícháme. 
Spojí-li se obě složky, je líh vhodný pro 
naše použití. Pokud se ale utvoří,.mléčná 
směs", tzn. složky se nespojily, nelze líh 
v tom stavu použít.

Vodu lzezdenaturovaného lihu odstra
nit takto: Do větší nádoby (např. 51 láhve 
od okurek) dáme asi 1 kg roztlučené 
skalice modré, jež pohlcuje vodu a dolije
me denaturovaným lihem. Láhev je potře
ba neprodyšně uzavřít zátkou či gumovou 
blánou, aby líh neabsorboval další vodu 
ze vzduchu. Po 24 hodinách slijeme líh 
a opakujeme zmíněnou zkoušku. Pokud 
se líh s ricinovým olejem ještě nespojí, 
opakujeme odvodnění. Modrá skalice se 
dá znovu použít po přepálení na plechu 
(zapálit, aby hořela).

Někdy se podaří koupit denaturovaný 
líh s malým obsahem vody, tedy použitel
ný bez odvodňování. Pak je účelné zajistit 
si hned větší množství a líh uskladnit ve 
vzduchotěsné nádobě.

„Žhavíky“  běhají na líh . . .
Svoji úpravu motorů Tono 5,6 a Raduga 7 
na lihové palivo nabídl k uveřejnění Jaro 
slav KROUFEK z Chodova u K. Var. Píše:

K úpravě mě přinutily obtíže s obstará

váním metylalkoholového paliva. Úprava 
spočívá ve zvýšení stupně komprese sní
žením hlavy válce podle obrázku. Pro 
motorTono 5,6 A = 1,3 mm, B = 1.1 mm; 
pro motor Raduga 7 A =  1,0 mm, 
B = 0,9 mm. Uvedené míry jsou pouze 
doporučené; mohou se u jednotlivých

<  Ι ί Π Π Ι  1 Ί Π ί

kusů motorů lišit v závislosti na původ
ním stupni komprese.

Úpravou lze udělat u hlavy motoru 
Tono 5,6 i na soupravě Combi, ale potom 
je nutno hlavu utěsnit podložkou, nejlépe 
z teflonové fólie. U motoru Raduga 7 se 
musí upevňovací šrouby hlavy utahovat 
s citem, abychom přílišným utažením 
ztenčenou hlavu nezdeformovali.

Pokud u takto upraveného motoru po 
odpojení žhavení otáčky klesají, je stupeň 
komprese ještě nízký a je zapotřebí jej 
zvýšit dalším snížením hlavy. Hlavu snižu
jeme po 0,2 mm, dokud motor „neběží" 
normálňě. Osvědčila se palivová směs 
tohoto složení: 20 % ricinový olej, 15 % 
palivo D1,65 % etylalkohol (líh na páleni"). 
Vodu z lihu odstraníme vyžíhanou mod
rou skalicí. Před mícháním palivové směsi 
líh samozřejmě přefiltrujeme.

Takto upravený motorTono 5,6 použí
vám od r,1973. Po dobrých zkušenostech 
s ním jsem upravil i motor Raduga 7. Oba 
motory pracují spolehlivě i za horších 
povětrnostních podmínek, např. v dešti 
při teplotě +3 °C.

Hlavní nevýhodu úpravy vidím ve vět
ším namáhání klikového mechanismu, 
což má jistě vliv na jeho životnost. Naproti 
tomu výhodou je snadná dostupnost pali
va, jeho láce a malá spotřeba (u motoru 
Tono 5,6 asi 10 cmVmin.).

„Hele, to cos mi předved, je jako klouzání. No 
prosím . . . Proč by ale tohle nemělo bejt plach
těni -  to mi teda vysvětli!"

Kresba: M. DOUBRAVA

NOVÝPLÁNEK
CITABRIA -  jednopovelová RC nebo volně 

létající polomaketa; rozpětí 1265 mm, motor
i , 5 až 1 cm3, smíšený materiál.
(Viz Modelář č. 12/1976)

Číslo 79(s) Cena 5,50 Kčs
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Jsme v době bouřlivého rozvoje elektroniky ve všech oborech. 
Nové technologie výroby polovodičů umožňují velmi levnou 
výrobu stavebních celků -  integrovaných obvodů (10) s velkou 
hustotou součástí a ve statisícových sériích, což se ̂ příznivě 
projevuje v ceně finálního výrobku. Každý jistě snadno pochopí, 
že je  mnohem výhodnější použít jeden 10 místo hromady 
tranzistorů, diod. odporů apod. Nejde vždy jen o hmotnost, 
rozměry, složitost a pracnost zapojení. Použitím 10 se zlepší 
hlavně spolehlivost zařízení a zmenší se spotřeba proudu a cena.

Je celkem pochopitelné, že žádný větší výrobce elektronic
kých zařízeni u nás se nezajímá o výrobu RC souprav. Zařízení je 
technicky velmi náročné: na jedné straně je požadována maxi
mální možná spolehlivost, na druhé straně malé rozměry, 
spotřeba, hmotnost a -  to je také důležité -  malý počet 
vyrobených kusů. Všechny tyto požadavky si vzájemně odporují 
a tvoří začarovaný kruh, ze kterého je jen jediná cesta -  
racionalizace výroby pomoci integrovaných obvodů.

Je nutné se vypořádat s faktem, že vhodné 10 musíme zatím 
zajišťovat dovozem. Vzhledem k nízké ceně těchto obvodů 
v zahraničí by dovoz pro malou sérii RC souprav neměl být 
nemožný (cena jednoho 10 se rovná ceně asi tří balíčků 
zahraničních cigaret). Pro větší sérii by bylo ekonomické dovézt 
pouze tzv. ,,chipy“  a provést jejich montáž a zapouzdření na 
některém specializovaném pracovišti n. p. Tesla. Vzhledem 
k velmi nízké ceně chipů (10 % ceny 10) by to přineslo asi 90% 
úsporu deviz.

Úkolem článku není řešit tento problém, ale seznámit kon
struktéry RC zařízení, kteří věnují této náročné a obtížné práci 
stovky hodin, s informacemi, jež jim  často mohou ušetřit mnoho 
zbytečné námahy. Je jisté, že jedině touto cestou lze vyřešit 
moderní, lehké a přitom velmi robustní a spolehlivé RC soupravy.

Naši občané stále častěji cestují do zahraničí, kde část 
kapesného rádi věnují na nákup různých součástí. Při cestách do 
kapitalistických států je velmi těžké se správné orientovat 
v typech a cenách polovodičů od různých výrobců: ceny jsou 
nestálé a často v každém obchodě jiné. Potřebné údaje o levných 
a moderních obvodech pro RC přijímače jsou i v zahraničí těžko 
dostupné, což mohou potvrdit všichni, kdo se touto otázkou kdy 
zabývali. Proto ani tento přehled nelze považovat za úplný. Obor 
RC techniky je velmi úzce specializovaný a jeho problematika 
nebývá ani odborníkům z oboru radiotechniky v celém rozsahu 
známa. Při dostatečné známosti výhod aplikace a poptávce po 
nich ze stran velkoodběratelů lze očekávat, že se výrobou těch 
nejdůležitějšich bude zabývat i náš největší výrobce 10, Tesla 
Rožnov.

Pro omezení zbytečné korespondence autor (i redakce) 
upozorňuje čtenáře, že nemá další údaje ani jakékoli obvody 
nebo součástky a že na případné žádosti o ně nemůže a nebude 
odpovídat.

Podle způsobu využití můžeme 10 rozdělit do tří skupin:
1. dekodéry -  posuvné registry -  využívají se výhradně běžné

velkosériové typy logických I0
2. VF a MF zesilovače a směšovače -  běžné komerční typy

víceúčelových lineárních I0
3. servozesilovače -  jednoúčelové speciální I0.

1. Dekodéry -  posuvné registry 

Obvody TTL
Do této skupiny je možno zahrnout řadu klopných obvodů 

TTL, které mohou pracovat jako jednoduché, dvojité, či vícená
sobné registry. Žel, prakticky je nutné vyloučit všechny běžné

obvody této řady, zejména pro jejich velkou spotřebu, která činí 
asi 8 mA na jeden kanál. Pro dekodéry není nutná ani vhodná 
jejich vysoká pracovní rychlost, a tak jediná výhoda spočívá 
v tom, že je vyrábí n p. Tesla. Podobná řada log. I0, vyráběná 
v NDR, má poněkud odlišné označení (např. náš MH7472 je 
značen D172 -  poslední dvojčíslí je shodné) a má asi méné než 
poloviční spotřebu, což je již příznivější.

Vhodný obvod řady TTL je na trhu v kapitalistických státech 
pod označením SN74LS174. Obsahuje šestinásobný posuvný

Seznam součástek ke schématu

R1 1K C1,C2
R2, R3 33K C3
R4 15K C4
R5 27K C5
R6 1K5 C6
R7 47K C7
R8 150
R9 až 11 4K7 T1, T3,
R12 3K3
R13 150 T2
R14 10K IO
R15 4K7

na obr. 1

2M2, TE123 
68η, TK782 
33η, TK782 
3MB, 5M
68 až 100 nF. TK782 -  12V 
47 až 50>u F.TE121;TE002 
- 6  V

T4, T5 NPN -  plastikový nebo
KPRflft
PNP, TR15 nebo pod. 
SN74LS174

registr typu D s celkovou spotřebou asi 14 mA. na obrázku 1 je 
podrobné schéma NF části přijímače s dekodérem pro 6 serv, 
které jsem vyzkoušel v praxi s dobrým výsledkem. Obvod 
umožňuje přímé připojení servozesilovačů s pozitivní logikou 
(běžný typ); výstupní napětí impulsů je asi 4 V při napájení 
přijímače 4,8 V. Cena obvodu v NSR je asi 8 DM.

Obvody COS MOS tvoří další generaci logických IO a v bu
doucnu zřejmě nahradí většinu typů TTL obvodů, neboť mají asi 
stokrát menší spotřebu. Jejich technologie je u hlavních světo
vých výrobců natolik zvládnuta, že to umožnilo výrobu vysoce 
složitých integrovaných celků, jako jsou kalkulátory a minipočí
tače, tzv. mikroprocesory. Počet tranzistorů struktury MOS-FET 
a ostatních součástí je často i několik desítek tisíc na několika 
čtverečních milimetrech.

(Pokračování)

K pestré paletě RC souprav nejrůznějších značek a ještě většího 
množství amatérských výrobků přibývá letos po delším toužebném 
očekáváni i proporcionální souprava domácí výroby -  Modele dlgi. 
Představili jsme vám j i  na třetí obálce minulého sešitu, tentokrát je na 
snímku část vysílačů první ověřovací série.

První kusy jsou už ve zkušebním provozu a přes tvrdé zimní 
podmínky si vedou výborně. Zdá se tedy, že Modela digl bude co do 
obliby záhy soupeřit se svým předchůdcem téhož výrobce, se 
soupravou Mars a že Modela nepostačí vyrábět.

A dalši vývoj? Při něm přijdou nepochybně ke slovu i moderní 
integrované obvody.
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Automatický
nabíječ
NiCd
akumulátorů

Bezporuchový provoz RC souprav, ze
jména proporcionálnícn, vyžaduje spo
lehlivý zdroj elektrické energie. Nejlépe 
sé osvědčily nabíjecí niklkadmiové aku
mulátory potřebné kapacity. Nabíjejí se 
podle předpisů výrobce [1]; ten upozor
ňuje, že nemá docházet k přebíjení článků 
baterie, protože tím se podstatně snižuje 
jejich životnost. Málokterý článek pak 
vydrží zaručených 100 nabíjecích cyklů.

Napětí nabitého článku nemá klesnout 
pod 1,1 V, neboť je nebezpečí, že dojde 
k nevratným změnám a tím kjehozničení. 
Vzhledem k tomu, že při tomto napětí 
článků by mnohá RC souprava přestala 
spolehlivě pracovat, snažíme se nepřibli
žovat se v provozu až k této mezi. Nabíjecí 
dobu je třeba určit tak, aby bylo vyhověno 
dalšímu doporučení výrobců, že totiž na
pětí nabitých článků bude v rozmezí 1,35 
až 1,45 V (podle použitých článků). Po
chopitelně je možno při nabíjení sledovat 
vzestup napětí na článku a na povolené 
hranici nabíjení přerušit, ale to je velice 
zdlouhavé a nepříjemné. Nabíjí se totiž 
obvykle přes noc a tak dochází k pravidel
nému přebíjení a tím ke zkracování život
nosti mnohdy těžko získaných baterií.

Z těchto úvah vyplývá, že k zajištění 
určité doby nabíjení, potřebné k dosažení 
plné kapacity článků, je nutné nějaké 
„chytré" zařízení, které hlídá napětí nabí
jené baterie a při dosažení nastavené 
hodnoty je odepne od nabíjecího zdroje. 
Takovéto jednoduché a levné (stačí po
rovnat cenu kvalitní NiCd baterie s cena
mi součástek, aby bylo zřejmé, zda je 
výhodnější používat zdroje jeden rok 
nebo plný zaručený počet nabíjecích cyk-. 
lů) zařízení bylo popsáno v [2]. Původní 
použité součásti jsou nahrazeny takovými 
tuzemskými typy, které by nemělo být 
problémem zakoupit v odborných obcho
dech pro radioamatéry.

V zapojení na obr. 1 pracují diody D? až 
04 jako můstkový usměrňovač s vyhlazo
vací kapacitou C1 a tranzistor T1 spolu 
s odpory R1, R2 a diodami 05 a D6 jako 
zdroj konstantního proudu pro vlastní 
nabíjení NiCd článků. Obvod tyristoru 
spolu s odporem R3a žárovkami Ž tvoří 
vlastní automatiku, přičemž žárovky svým

Po D1-4
OBR. 1

svitem oznámí, že nabíjení je skončeno 
a baterie odpojena od zdroje nabíjecího 
proudu.

Funkce popsaného zařízení. Napětí na 
nabíjené baterii z NiCd článků stoupá až 
k hodnotě předepsané výrobcem (máme- 
li například baterii složenou ze čtyř člán
ků, které mají maximální napětí 1,45 V, je 
potom výsledné napětí baterie 
4 X 1,45 V = 5,8 V). Když žádoucí hodno.- 
ty dosáhne napětí nastavené na děliči R3, 
zapálí tyristor, jenž se tím uvede do 
vodivého stavu. Nabíjecí proud pak teče 
přes žárovky a tyristor. Svit žárovky je 
znamením skončeného nabíjení. Napětí 
na nabíjené baterii klesne na hodnotu 2 až
2,5 V. V tomto případě slouží dioda D7 
jako pojistka proti samovolnému vybíjení 
baterie přes odpor R3. V původním zapo
jení byla místo indikačních žárovek pou
žita luminiscenční dioda, zapojená v pro
pustném směru.

K oživení stačí Avomet nebo podobný 
měřicí přístroj a proměnný odpor 150 až 
220 ohmů. Postup: Změříme výstupní 
napětí nabíječe, kde místo baterie máme 
zapojen proměnný odpor a výši tohoto 
napětí nastavíme změnou hodnoty odpo
ru na žádané napětí baterie. Pak připojí
me baterii a změříme nabíjecí proud. 
Bude-li se lišit od požadovaného (45 až 
50 mA,. podle druhu baterie), měníme 
odpor R1; teče-li proud menší, paralel
ně připojeným odporem R1' dosáhneme 
zvětšení a opačně, je-li proud vyšší, odpor 
R1 zvětšíme.

Opět připojíme voltmetr a proměnný 
odpor a napětí znovu přesně nastavíme; 
pak otáčíme běžcem trimru tak dlouho, až

napětí na zapalovací elektrodě tyristoru 
dosáhne potřebné výše a indikační žárov
ky se rozsvítí. Výchozí poloha běžce od
porového trimru je u nulového potenciá
lu. Tím je uvedení do chodu ukončeno.

tíP)

Použité součástky
77 zvonkový transformátor typ

ZNCH-ZVCH, primární napětí
220 V, sekundární 3-5-8 V/ 
200 mA. Sekundář doplníme 40 
závity drátu 0  0,3 Cul tak. aby stří
davé napětí bylo asi 9 V.

D1-4 KY 130/80
D5-7 KA 207
T1 KF 517 s chladicím křidélkem
Ty KT 501
R1 TR 510-15  ohmů
R2 TR152-5K6
R3 TP 060-1  OK
C1 TE 984-100
C2 TK 754-10 n
Ž dvě trpasličí žárovky 6 V/50 mA 

zapojené paralelné
[1] Firemní literatura BATERIA n. p., 
VARTA Batterie AG.
[2] FUNKSCHAU 20/1976

OBR. 2

Bude jednokanálová RC souprava?
V redakční poště se stále objevují 

dopisy, v nichž nás čtenáři žádají 
o zaslání podkladů k amatérské stav
bě jednoduché a laciné jednokaná- 
lové RC soupravy. Jen velmi neradi 
jim píšeme, že nemůžeme vyhovět. 
Stejně tak nemůžeme poskytnout 
podklady pro oblíbenou RC soupra
vu Mars.

Jelikož zájem o jednokanálovou 
RC soupravu trvá a zřejmě ještě delší 
dobu nepoklesne, budeme se snažit 
takovou soupravu čtenářům poskyt
nout. Máme představu, že by měla 
být moderní a nenáročná na stavbu, 
na součástky i na pořizovací náklady. 
Víte-li o takové soupravě, nabídněte 
nám ji. Redakce

NOVÉ PLÁNKY
Z 50L -  upoutaná polomaketa čs. akrobatic

kého letadla (pro nová pravidla kategorie 
SUM); rozpětí 990 mm. motor 2.5 cm3 
smíšený materiál. (Viz Modelář č. 11/1976.) 

Číslo69 Cena4 Kčs

Paolo-M -  maketa italského přístavního remor- 
kéru; poměr zmenšení 1:25 (na výkrese ve 
skutečné velikosti); délka 1140 mm, pohon 
elektrickým nebo spalovacím motorem, 
tuzemský materiál. (Viz Modelář č. 1/1977.)

Číslo 80(s) Cena 12 Kčs

V novém vydání: VAZ MTZ, SKOT-2A/OT-64

r

14 MODELÁŘ 2/1977



RC maketa československého lietadla
Konštrukcia 

Oldřich VITÁSEK, 
LMK Holič B E

Začiatkom roku 1935 vznikla v Chocni 
továren na lietadlá, ktorú založili ing. 
Beneš a ing. Mráz. Krátko po založení 
začala firma vyrábat radu elegantných 
športových dolnoplošníkov, a to postup
né Be 50 Beta Minor. Be 150 a Be 250, 
Z  tejto skupiny, ktorá sa lišila iba použitý
mi motormi. vznikol typ Be 52 Beta Major 
určený pre lietanie vysokej akrobacie. 
Lietadlo málo pevnejšiu kostru a boto 
schopné zalietat všetky prvky vysokej 
pilotáže.

Úplné rovnakým lietadlom bol i další 
typ -  špeciálna jednosedadlovka Be 56. 
U tejto verzie konštruktéri vypustili celý 
predný pilotný priestor a namontovali iba 
jednu palivová nádrž umiestenú před 
pilotným priestorom, oproti typu Be 52, 
kde bolí montované ešte ďalšie dve nádr
že v křidle. Ostatně časti letadiel boli 
vzájomne zhodné. Obidva akrobatické 
typy však i cez to, že ukazovali vysoké 
výkony, sa nedostali do sériovej výroby 
a ostali iba v prototypoch.

Elegancia a jednoduchost' lietadiel 
rady Be 50 priamo nabádala postavit' rá- 
diom ovládánu maketu pódia niektorého 
z týchto typov. Moja volba padla na Be 56 
hlavně preto. že nie je třeba robit'dvojná
sobné vybavenie kabiny a tiež preto, že 
v trupe ostává dostatok miesta pre inšta- 
láciu rádiovej aparatury Varioprop, ktorú 
som mal k dispozícii.

MODEL Be 56 je přesná maketa sku
tečného lietadla v měřítku 1: 6. Po spo- 
minanej úpravě, tj. inštalácii dvoch uzáve- 
rov palivových nádrží na křídle a predné- 
ho pilotného priestoru, je možné pódia 
výkresu postavit' maketu lietadla Be 52. 
Úpravy sú na výkrese nakreslené čiarko- 
vane.

Podklady na obidve lietadlá možno 
nájstv časopise Modelář č. 5, ročník 1964. 
Niekoiko snímkov sa vyskytlo v odbor
ných časopisoch už v rokoch 1936, 1937 
a neskór. (Letectví, Slovenská křídla.)

Nejasnosti okolo zafarbenia lietadla 
Be 56 nám pomohol vyriešiť sám zalietá- 
vacípilot tohoto typu pán Koukal: Lietad
lo bolo tmavočervené s bielym pruhom 
a bielymi imatrikulačnými značkami. Pre 
predvádzanie v Belgii, Rumunsku a Bul
harsku bolo neskór prestriekané svetlo- 
zelenou farbou.

Pretože celá rada lietadiel Be 50 bola 
prakticky zhodná s popísanými typmi 
Be 56 a Be 52 (až na spomínané úpravy), 
niektoré detaily na modeli boli převedené 
pódia výkresu lietadla Be 50, ktorého 
zostavu som mal zapožičanú z múzea.

Model má příjemné letové vlastnosti, 
a to najma vdaka veikému rozpátiu a plo
ché krídla. Rádiová súprava Varioprop 12 
ovládá kormidlá, krídelká, otáčky motora 
a vztlakové klapky. Vysunutie, alebozasu- 
nutie vztlakových klapieksa vóbecnepre- 
javuje na zmene letového vyváženia.

Na výkrese je zakreslený motor MVVS 
Worn1, ktorého výkonnost' je pre model 
úplné dostačujúca a zabezpečuje doko
nalý realizmus letu. Cez to je model 
schopný zalietat' úplnú zostavu FAI pre 
modely kategórie F3A.

56 B E T A

Stavba modelu
Trup postavíme obvyklým spösobom. 2 balzy 

hrůbky 5 mm vyrežieme dve bočnice 16, ktoré 
v prednej časti zosilníme preglejkou hr. 0,8 až 
1 mm. Vystuženie lepíme epoxidovým lepidlom, 
a to vždy na vnútornej straně bočnice. Takto 
zhotovené diely opracujeme spoločne na žiada- 
ný tvar a na vnútornú stranu každej bočnice 
přilepíme smrekový nosník 10 x 2 x 545 mm, 
ktorého začiatok je asi 35 mm za přepážkou 3.

Z kvalitnej preglejky hr. 5 mm vyrežieme 
přepážky 2 a 3, z preglejky hr. 3 mm přepážky 4, 
4a, 5 a došku 20 pre servá. Motorové lože 17 
a špalíky pre uchytenie krídla 22 vyrežieme 
z bukovej alebo jasanovej došky hr. 10-mm, 
přepážky 6 až 9 z balzy hr. 5 mm a přepážky 10 
až 15 z balzy hr. 3 mm.

Epoxidovým lepidlom přilepíme lože motora 
na bočnice a medzitieto vlepíme přepážky 3 a4, 
pričom dbáme, aby bočnice boli súbežné. Na 
příslušné miesto nalepíme tiež duralový plech 
hr. 2 mm, do ktorého neskoršie navrtáme otvory 
a narežieme závit M2 pre skrutky motorového 
krytu. Na zadnú časť bočníc nalepíme balzové 
nosníky a priečne výstuhy 5 x 5 mm. Po vytvrd- 
nutí lepidla stiahneme k sebe konce bočníc 
a vlepíme medzi ne smrekový nosník 8 x 3  mm 
dlžky 106 mm. Před zaschnutím lepidla skon- 
trolujeme aby tento nosník, ktorý neskór bude 
držať kýlovú plochu, bol kolmý na lože krídla. 
Potom vlepíme medzi bočnice přepážku 5, 
došku pre servá 20 a špalíky na uchytenie krídla 
22. Navrchnú stranu trupu zalepíme přepážky 6 
až 15. Medzi přepážkami 3 a 4 přilepíme na 
bočnice najprv balzu hr. 5 mm a ostávajúci 
priestor vyplníme balzovou výplňou 19 a 19a. 
Výplň 19 lepíme na okraje a výplň 19a do středu 
tak, aby tu vznikol priestor dostatočne široký 
pre batérie prijímača. Na přepážku 3 nalepíme 
zpředu medzi bočnice balzu hr. 7 mm, ktorú po 
zaschnutí obrúsime do tvaru súhlasného s boč- 
nicou. Priestor medzi přepážkami 4, 7, 8 a 9 
vylepíme stojinou z balzy hr. 3 mm a spodnú 
zadnú časť trupu rozoprieme na potrebnú šířku 
vlepením balzových lišt 5 x 5  mm. šířku trupu

kontrolujeme podlá vrchnej časti, kde správný 
rozměr určujú přepážky 11 až 15. Nakoniec 
vlepíme medzi bočnice za nosník směrovky 
balzovú výplň o hrúbke 10 mm a móžeme 
potahovat vrchnú časť trupu.

Potahujeme „plaňkováním" balzovými lišta
mi 6 x 4 mm od bočníc smerom hore. Keď sa 
s potahom dostaneme do úrovně horného 
okraja pilotného priestoru, musíme balzové 
lišty lepit samostatné na prednú a zadnú časť 
trupu. Napokon potah obrúsime, vyrežieme 
ptvor pre pilotný priestor, stabilízačnú plochu 
azabrúsime čelo potahu naprepážke6. Hlavicu 
1, zhotovenú z balzy a predbežne vydlabanú, 
přilepíme epoxidom na přepážku 2 tak, aby na 
celom obvode přepážky vzniklo presadenie 
vysoké najmenej 1 mm, ktoré až po připevnění 
motorových krytov zabrúsime na potřebný roz
měr. Takto zlepený celok nalepíme na čelá 
motorového lóžka, pričom dáváme pozor na 
kolmost a správnu polohu. Lepíme znova epo
xidom, čo je potřebné najma v priestoroch 
motora.

Na příslušné miesto teraz vložíme motor, 
navrtáme diery pre jeho uchytenie, motor uchy
tíme skrutkami a matice skrutiek dokladné 
epoxidom přilepíme na bukové nosníky motora. 
Po vytvrdnutí lepidla motor demontujeme, pře
svědčíme sa. či přilepené matice dobré držia 
a móžeme vylepit vrchný priestor trupu medzi 
hlavicou a přepážkou 6, a to do úrovně bočníc, 
balzou hr. 15 mm a potom balzovým blokom 23, 
ktorý najprv vylehčíme dlátom pódia výkresu.

Motorové kryty zhotovíme z hliníkového ple
chu hr. 0,5 mm. Bočné kryty vystřihneme s prí- 
davkom 3 mm na vrchnej straně; tento okraj 
zahneme a lupenkovou pilkou vyrežieme do 
něho zářezy, ktoré znázorňujú otočné závěsy 
krytu. Do dielcov navrtáme po okrajoch otvory 
0  1,5 mm, otvory pre výfuky a ihlu karburátora. 
Spodný kryt 18 nakoniec ohneme do potřebné
ho tvaru podfa výkresu. Takto připravené kryty 
přiložíme jednotlivo na příslušné miesto 
a ótvormi v krytoch navrtáme do trupu otvory
0 1 ,5  mm do hlbky max. 15 mm. Do týchto

(Pokračování 
na str. 18)
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BE 56
BETA MAJOR
(Dokončení ze str. 15)

otvorov narežieme závit M2, otvory v krytoch 
prevřtame na priemer 2 mm a urobíme na nich 
zahíbenie pre skrutky so zapuštěnou hlavou. Na 
trupe upravíme v balze zářezy pre „otočné 
závěsy" bočných motorových krytov a kryty 
připevníme skrutkami M2 x 10 s čočkovitou 
hlavou (ČSN 02 1155). Bočný kryt je v střede 
spojený so spodným krytom pomocou držiaka 
vyřezaného z duralového plechu o rozmeroch 
2 x 7 x 1 2  mm a dvoch skrutiek. Prednú balzo- 
vú časť trupu móžeme teraz dobrúsiť na úroveň 
krytov a dožiadaného tvaru. V tomto stave je do 
trupu potřebné zalepit' chvostové plochy.

Vodorovná chvostová plocha pozostáva zo 
stabilizačnej plochy a kormidla. Stabilizátor 
zhotovíme tak, že na hlavný nosník 57 z balzy hr. 
7 mm přilepíme rebrá 51 až 56 a nábežnú lištu 
z balzy 7 x 5  mm. Potom obrúsime nábežnú 
lištu do úrovně rebier a stabilizačnú plochu 
potiahneme obojstranne balzou hr. 2 mm. Za- 
brúsime okraje a přilepíme koncové oblúky 58 
z balzy o hrúbke 15 mm. Po zaschnutí všetko 
cbrúsením zaprofilujeme do žiadaného tvaru. 
Výškové kormidlo zhotovíme tak, že na hlavný 
nosník 59 z balzy hr. 10 mm přilepíme rám 65 
z preglejky hr. 2 mm a rebrá 60 až 64. Nakoniec 
polepíme okraje' rámu v střede a .na koncoch 
mákkou balzou (rez K-K, pohíad P) a po 
zaschnutí všetko obrúsime.

Do vyznačených miest v hlavných nosníkoch 
stabilizátora a kormidla urobíme nožíkom záře
zy pre otočné závěsy Modela, zasu nierne závěsy 
do otovorov a stabilizátor spolu s kormidlom 
vzájomne zábrúsime, aby sme zabránili ich 
presadeniu. Závěsy potom demontujeme a epo- 
xidom vlepíme zatial jba do stabilizačnej plo
chy. Stabilizátor v tomto stave přilepíme epoxi- 
dom do trupu.

Kýlovku zvislej chvostovej plochy zhotovíme 
obdobným spósobom. Vo vrchnej časti trupu 
urobíme v potahu otvor pre kýlovku, túto pri: 
brúsime tak, aby správné dosadala až na stabili
zátor, nalepíme, nasunieme na smrekový nos
ník 8 X 3 mm a vlepíme do trupu. Skontroluje- 
me vzájomnú kolmost směrovky k výškovke 
a necháme všetko zaschnúf.

Směrové kormidlo zlepíme tiež podobným, 
spósobom ako výškovku. Na hlavný nosník 35 
z preglejky hr. 3 mm nalepíme rám 43 z preglej
ky.hr. 2 mm. Postupné vlepíme rebrá37,39,41, 
polepíme vrchnú časť obojstranne mákkou bal
zou hr, 5 mm a spodnú část balzou hr. 7 mm. 
Teraz vlepíme diagonálně rebrá 36, 38, 40, 42 
a po zaschnutí všetko obrúsime do tvaru. 
Nakoniec vlepíme do otvorov v hlavnom nosní
ku tri otočnéžávesy, pre ktoré upravíme přísluš
né zářezy i na trupe. Směrové kormidlo potom 
nasunieme a vzájomne zábrúsime s kýlovkou 
a trupom. Směrové kormidlo potom taktiež 
demontujeme a připravíme na poťahovanle.

Obidve kormidlá najprv nalakujeme riedkym 
zaponovým lakom, po zaschnutí vybrúsime, 
potiahneme Mikelantou a natrieme napínacím 
lakom. Potom prilakujeme napínacím lakem 
ešte jednu vrstvu slabého Modelspanu a kor
midlá lakujeme napínacím lakom tak dlho, až je 
potah dobré vypnutý. Takto připravené kormid
lá znovu predbežne namontujeme na trup.

Na pravú část výškového kormidla připevní
me zospodu páku Modela a nasmerové kormid
lo vahadlo, ktoré zhotovíme podlá výkresu 
z plechu a ocelového drótu 0  2 mm. Vahadlo 
zalepíme do směrovky epoxidom. Na znázor
něme skrutiek tu použijeme špendlíkov, do 
ktorých hlavičiek urobíme lupenkovdu pilkou 
drážku pre skrutkovač. Do trupu vložíme servá, 
vyvftame otvory do ich úložnej došky a servá 
uchytíme na došku skrutkami. Teraz móžeme 
zhotovit tiahla pre ovládanie kormidiel.

Tiahío výškovky je z tvrdej balzy 10 x 10 mm 
s obrúsenými hranami. V prednej časti je přile
pený ocelový drót 0  1,5 mm ohnutý do potřeb
ného tvaru. V serve je táto časť zaistená plasti
kovou poistkoú zn. Graupner. Zadnú časť tiahla

z ocelového drótu 0  2 mm zasunieme do otvo
ru vyřezaného v právej bočnici trupu pod vý- 
škovkou, ohneme do tvaru a skrátime na po- 
trebnú dížku. Na koniec drótu narežieme závit 
M2 o dlžke 20 mm a naskrutkujeme vidličku, 
ktorú potom připojíme na páku výškového 
kormidla.

Směrové kormidlo je ovládané ocelovými 
laňkami, tak ako to bolo u skutočného lietadla, 
Z ocelového drótu 0  1,5 mm ohneme dve páky 
28,. na ktoré prispájkujeme ocelové lanko 
0 3,5 mm. Jedno lanko prevlečieme otvorom 
v bočnici trupu, ďalej cez vahadlo směrovky 
kormidla a u vahadla predbežne prispájkujeme. 
Tento spoj potom ovinieme prúžkom pocínova
ného mosadzného plechu o hr. 0,2 mm a celý 
ohřejeme spájkovačkou tak, aby sa cín vzájom
ne spojil. Plech potom'pomocou klieští přetočí
me do špirály podlá výkresu. Druhé lanko je 
napojené na páku směrovky rovnakým spóso
bom, ibaže přibližné uprostřed lanka je vložená 
kompenzačná pružina 0 4 x 20 z ocelového 
drótu 0  0,5 mm. Táto pružina musí byf mierne 
napnutá, aby zabezpečovala správnu funkciu 
směrového kormidla.

Po zhotovení celej tejto inštalácíe je možné 
potiahnúť spodnú zadnú časť trupu, ktorá právě 
z týchto dóvodov ostala dosiaí otvorená. Pota
hujeme balzou hr. 3 mm, ktorú kladieme rokmi 
dřeva naprieč trupom.

Na zadnú část trupu zospodu přilepíme seg
ment z preglejky hr. 3 mm, na ktorom je dvomi 
sk: útkami M2 připevněná ostruha 29 zhotovená 
podlá výkresu z duralového plechu hr. 0,5 mm. 
Matice skrutiek zalepíme na segment epoxi
dom. Po zaschnutí a vytvrdnutí lepidla ostruhu 
demontujeme, aby sme mohli obrúsiť spodnú 
časť trupu do potřebného tvaru.

Na predku trupu demontujeme kapotu a na
montujeme motor. Do otvorov v přepážkách 3 
a 4 zasuhieme plastikovú trubičku, ktorá sa 
používá pre konzumáciu limonády. V přepáž
kách trubičku zalepíme a na bočnicu u přísluš
ného serva prilaminujeme kúskom sklenej tka
niny. Trubičkou prevlečieme mákký železný 
drót 0.1 mm, z ktorého urobíme tiahlo pre 
ovládanie obrátok motora. Na serve zaistíme 
tiahlo poistkoú Graupner a na motore poistným 
krúžkom sčervíkom M3. Posprávnom nastave
ní dlžky tiahla opat' demontujeme motor, servá 
ako i kormidlá. Na trup modelu přilepíme ešte 
kryty otvorov pre tiahla směrovky, trup doklad
né vybrúsime, vytmelíme a lakujeme bezfareb- 
ným lakom -  teda připravíme pre konečnú 
farebnú úpravu.

Křídlo modelu je klasickej konštrukcie z bal
zových nosníkov a rebier s celobalzovým poťa- 
hom. Z tvrdej balzy hr. 2 mm zhotovíme všetky 
rebrá po dvoch kusoch okrem rebier 71 a 73, 
ktoré sú z balzy hr. 5 mm. Doporučujeme najprv 
vyřezat z preglejky hr. 1,5 mm šablony rebier, 
podlá ktorých potom rebrá z balzy vyřezáváme 
ostrým nožíkom a dobrusujeme skleným papie- 
rom. Z balzy hr. 5 mm vyrežieme 2 zadné 
nosníky J5 a zadný nosník strednej časti křídla 
86. Pomocou balzorezu si z balzy narežieme 
ďalej tri lišty 1 8 x 4  mm, tri lišty 1 7 x 5  mm 
a šest líšt 1 2 x 7  mm; všetky o dlžke min. 
700 mm.

Najprv postavíme vonkajšie časti křídla (pra
vú a íavú) týmto spósobom: Na hlavný. nosník 
12 X 7 mm přilepíme rebrá 74 až 83, do výrezov 
v ich zadnej časti vlepíme nosník 85; celok před 
zaschnutím skontrolujeme podlá výkresu. Při

lepíme vnúfornú lištu nábežnej hrany z balzy· 
1 8 x 4  mm a potom vrchnú hlavnú lištu. Medzi 
rebrá 79 a 80 vlepíme konzoly 87 z preglejky hr. 
3 mm (vid rez E-E).

Podobným spósobom postavíme i strednú 
časť křídla, do której naviac vlepíme nosník 
podvozku 88 zhotovený zo smrekovej došky hr. 
12 mm, predný náglejok 89 z preglejky hr. 
2 x 1 5  x 104 mm a balzovú výstuhu 90 o roz
meroch 5 X 40 X 104 mm. Hlavné nosníky sú 
v tejto strednej časti křídla dvojité. Všetky časti 
křídla zostavujeme na rovnej doske.

Zostavené vonkajšie dřely křidla na konci 
pcdbžíme podložkou dlžky67 mm, ktorá udává 
správné vzopátie křídla a všetky nosníky pribrú- 
sime tak, aby sa v tejto polohe tesne dotýkali 
nosníkov strednej časti křídla. Nalepíme celá 
všetkých nosníkov epoxidom, přiložíme k sebe 
a zaistíme špendlíkmi (konce křídla sú stále 
podložené spomínanými podložkami). Po vy
tvrdnutí epoxidu přilepíme Herkulesom náglej- 
ky křidla 91 a 92 z preglejky hr. 3 mm. Nakoniec 
eště na vyznačené miesta zapilujeme do žádné
ho nosníku křídla ploché zářezy o hibke 1,5 mm 
a šírke 18 mm, kde budú neskórvlepenéotočné 
závěsy vztlakových klapiek. Zábrúsime zospodu 
nábežnú lištu do úrovně rebier a takto připrave
né křídlo móžeme potahovat.

Potahujeme zatial iba spodnú stranu balzou 
hr. 2 mm, a to najprv vždy od středu hlavného 
nosníka smerom k nábežnej hrané a potonrod 
středu hlavného nosníka až po zadný nosník 
křídla. Potahujeme najprv strednú část, až 
potom obidve koncové časti, a to predom 
připravenými zlepenými kusmi balzového pota
hu. Potiahneme tiež spodnú -část krideliek 
pričom medzi žádným nosníkom a kddelkami 
necháme medzeru o šírke 2 mm. Balzou 
14 X 7 mm vylepíme ešte nábežnú část kríde- 
liel; 96 a vlepíme podložku 94 pod dosku serv, 
na·' ktorú použiejem zbytok hlavného nosníka 
křídla. Napokon přilepíme dosku serv 95. ktorú 
vyrežieme z preg lejky hr. 3 mm, vyvrtáme do nej 
otvory pre upevňovacie skrutky a nalepíme na 
ňu zospodu epoxidom matice týchto skrutiek.

Namontujeme obidve servá a prevedieme 
kompletnú inštaláciu ovládania krideliek: me
dzi preglejkové segmenty 87 uchytíme pomo
cou skrutky M3 x 20 páku 97 a zaistíme mati- 
cou. Maticu zalepíme. Tiahlo od serva kpáke 97
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je z oceiového (zváracieho) drótu 0  2 mm a má 
na obidvoch koncoch nařezaný závit M2, na 
ktorý naskrutkujeme vidličky. Tiahlo od páky 97 
ku křidélku je z ocerového drótu 0 1 ,5  mm 
o dfžke 130 mm. Jeden jeho koniec vo vzdiale- 
ností 8 mm od konca ohneme o 90°, tiahlo 
prevlečieme cez otvor v potahu křídla a v páke 
zatsíime zahnutý koniec poistným krúžkom 
s červíkom. Druhý koniec tiahla zatiar necháme 
voiný

Z balzy hr. 7 mm vyrežíeme vztlakové klapky 
100 a 101. Klapky zaprofilujeme a vlepíme do 
nich otočné závěsy Ovládaciu páku 93, ktorá 
spojuje klapky, zhotovíme spájkovaním z ocero
vého drótu 0 2 mm. Pre tuto páku vyvrtáme 
v klapkách příslušné otvory vrtåkomø 2 mm do 
hlbky 22 mm. Páku teraz vložíme do zárezov 
v spodnej častí rebier 71 a potiahneme posled
ní} spodnú část křídla medzi vztlakovými klap
kami.

Po zabrúsení nabežnej hranyzvrchu do úrov
ně rebier móžeme křídlo potiahnúť i z vrchnej 
strany spósobom podobným, ako sme potaho
val! spodnú část. Po zaschnutí zabrúsime potah 
na úroveň nábežnej lišty a nalepíme vonkajšiu 
nábežnú lištu z balzy 1 7 x 5  mm, ktorú po 
zaschnutí zabrúsime do tvaru profilu. Nakoniec 
zabrúsime do roviny konce křidla, na ktoré 
nalepíme koncové oblúky. Tieto pozostávajú 
z rámu 84 z preglejky hr. 2 mm potiahnutého 
zospodu mákkou balzou hr. 10 mm a zvrchu 
mákkou balzou hrůbky 15 mm, ktorú najprv 
dlátom vyfahčíme pódia výkresu. Po zaschnutí 
tieto konce obrúsime do potřebného tvaru.

Teraz móžeme odřezat' z křídla část, ktorá 
bude fungovat ako krídelká. Na týchto dieloch 
vylepíme ešte čelá, otvorené rezom a krídelká 
zabrúsime. Podobné pribrúsime i odřezaný 
potah na křidle podia řezu E-E. Z celuloidu hr. 
2 mm vyrežíeme ovládacie páky 99, ktoré zale
píme do zářezu v nábežnej hrané křidélka. 
Hotové krídelká připevníme ku křídlu otočnými 
závesmi, ktoré zatiaizalepíme epoxidom iba do 
krídeliek. Potom upravíme tiahlo tak, aby vorne 
prechádzalo otvorom v křidle a dalo sa zaistif 
v páke poistkami Graupner.

Nakoniec krídelká demontujeme a na křídlo 
nalepíme kryty otvorov tiahla 98, ktoré ohneme 
z celuloidu hr. 1 mm. Nožíkom vyrežíeme do 
spodného potahu otvory tak, aby sme odkryli 
drážky v smrekovom nosníku, slúžiace na uchy- 
tenie podvozku.

Podvozkové nohy 106 zhotovíme podlá vý
kresu z pružinového ocelového drótu 0  .4 mm 
a do zárezov uchytíme běžným spósobom. 
Drážku v potahu teraz zalepíme prúžkom balzy, 
zabrúsime do roviny potahu, nerovnosti vytme- 
líme a vybrúsime. Na spodnú část křidla ešte 
v střede přilepíme balzové přechody 104 a 105, 
ktoré zabrúsime podra trupu a móžeme celé 
křídlo vybrúsif na čisto jemným skleným papie- 
rom. Po vybrúsení lakujeme dvakrát zaponovým 
lakom a znova jemne prebrúsime.

Do stred nej nábežnej častí křídla vyvrtáme 
potom pódia výkresu 2 otvory 0  7 mm do hlbky 
40 mm a do otvorov zalepíme Herkulesom ko
lky  103 z tvrdého dřeva 0  7 mm o dlžke 50 mm.

Teraz si připravíme 2 „přepážky" 4a z pre
glejky hr. 3 mm. Do týchto vyvrtáme otvory 
0  6 mm podia výkresu a otvory jemným guia- 
týrr pílníkom dopilujeme tak, aby išli tesne 
nasunúf na kolíky křídla. Kolíky teraz dokladné 
natrieme separátorom a nasunieme na ne pře
pážky 4a. ktoré zpředu natrieme epoxidovým 
lepidlom. Takto připravené křídlo vložíme do

trupu, ktorý máme vo vodorovnej polohe obrá- 
tený pílotným priestorom dole. Skontrolujeme, 
či křídlo správné dosadá na trup, ako aj vzájom- 
nú polohu křídla a chvostových plóch. Křídlo 
potom v tejto polohe na trupe zafažíme a nechá
me lepidlo vytvrdnúť. „Přepážky" 4a takto teda 
přilepíme na přepážku 4.

Na křídle si vyznačíme otvory pre montážně 
skrutky M6 (výrobok Modela) a pod příslušným 
uhlom vyvrtáme otvory vrtákom 0  4,8 mm cez 
křídlo až do špalíkov 22, zalepených v trupe. 
Křidlo opatrné demontujeme, otvory 0  4,8 mm 
na křídle prevřtame vrtåkomø 8 mm a pre hlavy 
skrutiek urobíme dlátom zahlbenie do hlbky 
4 mm Do špalíkov v trupe zasa narežieme závit 
M6.

Ostává nám ešte postavit kryty podvozku. 
Vyrežíeme přepážky 107 z preglejky hr. 3 mm 
a přepážky 108 z balzy hr. 10 mm. Přepážky 
vzájomne spojíme přilepením nábežnej lišty 
z brízy 22 X 5 mm a odtokovej lišty z balzy 
14 X 10 mm. Celok potiahneme obojstranne 
balzou hr. 2 mm a po zaschnutí zabrúsime do 
pc irebného tvaru pódia výkresu. V mieste, kde 
kryty dosadajú na křídlo, tieto podra křidla 
presne dobrúsime. Takto zhotovené kryty po
tiahneme jednou vrstvou tenkej sklenej tkaniny 
a po vytvrdnutí vytmelíme a vybrúsime. Zručný 
modelář móže celé kryty zhotovit' zo skleného 
laminátu.

Nakoniec ešte zhotovíme maketovú vrtufu 
a kuželt Vrtufu zlapíme z osmich paskov balzy 
hr. 3 mm. Lepíme acetónovým lepidlom, ktoré 
prifarbíme hnědou farbou, aby po vybrúsení 
bob vidno lepené spoje. Maketový kužeivysús- 
tružíme z balzy a upravíme tak, aby do něho 
vrtuia dosadala. Obidva diely natierame zapo
novým lakom a brúsime jemným skleným papié- 
rom. Na vrtuli nakoniec vyznačíme plechové 
lemovanie nábežnej hrany. Letový kužeí je celý 
vysústružený z duralu.

Celý model je takto připravený na prevedenie 
konečnej povrchovej úpravy. Každá část by 
mala byť teda vytmelená, vybrúsená, natretá 
aspoň dvakrát zaponovým lakom a vybrúsená 
lapovacím smirkovým papierom. Takto uprave
né plochy potiahneme tenkým Modelspanom, 
ktorý na povrch prilakujeme napínacím nitrola- 
kom. Potah prelakujeme ešte niekorkokrát za
ponovým lakom a vždy po vyschnutí brúsime 
lapovacím smirkovým papierom. Vnútrajšok pi- 
lotného priestoru nalakujeme 3 až 4krát šedým 
nitrolakom.

Farebnú povrchovú úpravu som na svojom 
modelu previedol taktiež nitrolakom. Celý mo
del je tmavočervený, iba imaťrikulačné značky 
a pás na trupe sú bielé, ako je vidieť na 
fotografiách a ako je zakreslené na výkrese.

Červeným nitrolakom lakujeme tiež kryty 
spojov na křídle 109, zhotovené z tvrdého 
papiera, ktoré potom přilepíme na příslušné 
miesto acetónovým lepidlom. Nápis na vyzna
čeném mieste směrovky —  Be 56, ing. Beneš 
a ing. Mráz, továrna na letadla, Choceň -  je 
převedený pomocou čierneho Propisotu. Celý 
model napokon prestriekame dvomi vrstvami 
riedkeho bezfarebnétio dvojzložkového laku.

Montáž: Po převedení povrchovej úpravy 
všetkých dielcov namontujeme na model krídel
ká, kormidlá a vztlakové klapky. Otočné závěsy 
zalepíme epoxidom. Namontujeme ovládacie 
tiahlo klapiek a klapky nakaždej polovině křídla 
vzájomne spojíme pomocou spojky 102 (vicf rez

G-G). Teraz vlepíme do kabiny prístrojovú 
došku, ovládacie páky a sedadlo, ktoré je 
připevněné skrutkami serv. Popis výroby týchto 
detailov neuvádzam, pretože si ich každý zhoto
vuje podia svojich možností.

Přilepíme pilotný štítok a olemujeme okraje 
pilotného priestoru rozřezanou čiernou gumo
vou hadičkou. Na trupe vyznačíme žárezmi 
vrchný kryt motora, bočné dveře pilotného 
a batožinového priestoru a namontujeme kole- 
sá s ostruhu. Nakoniec přilepíme kryty podvoz
ku a ostatně drobné detaily.

Do modelu namontujeme motor s tlmičom, 
priskrutkujeme kryty motora, vrtufu 
0  280 X 180 mm a letový kužeL Prevedieme 
kompletnú montáž rádiovej aparatúry vrátane 
antény prijlmača, ktorá je vedená vnútrajškom 
trupu. Model zložíme a skontrolujeme, či sa 
ťažisko nachádza na predpísánom mieste. Keď 
je třeba, tak model dovážíme. Prevedieme skúš- 
ku motora. Invertne uložený motor móže robit' 
pri Startovaní problémy -  móžeme teda štarto- 
vať zo začiatku motor s lietadlom obráteným na 
chrbát. Aby nebolo třeba robit v spodnom 
motorovom kryte verký otvor pre žeraviace 
zariadenie sviečky, doporučujem vyviesť kon
takt na sviečku krátkým káblikom von spod 
motorového krytu.

Zalletanie
modelu pri dodržaní polohy ťažiska v rozmedzí 
±5 mm by nemálo robit problémy. Nezábudaj- 
me však rolovat po zemi s výškovkou naplno 
dotiahnutou. Toto doporučujem taktiež v pr
vých okamžikoch Startu, pretože poměrně vyso
ko uložený motor vyvodzuje verký klopivý mo
ment, snažiaci sa model převrátit na nos. Po 
niekcfkých metroch rozběhu, kedy sú už kor
midlá účinné, povolíme výškovku do normálnej 
polohy a Startujeme tak, ako s každým ihým 
modelom.

Letové vlastnosti modelu Be 56 sú νβΓπύ 
příjemné, takže vlastně lietanie nebude robit' 
problémy modelárom, ktorí majú bežnú prax 
aspoň s modelmi kategórie RC M2.

Hlavný materiál (mlery v mm)
Balza: . hr. 2 x  50 x 800 -  34 ks;

3 X 50 X 8 0 0 -4 ks; 4 x 50 x  1000-4 
ks; 5 X 50 X 1000-12 ks; 7 x 60 x 800 
-  5 ks; 10 X 60.x 800 -  2 ks; 
15 X 75 X 6 00- 1 ks; 32 X 105 x 300-
1 ks

Preglejka: hr. 1 x  300 x 550,
2 X 250 X 500,· 3 X 220 X 500,
5 X 90 X 220

Ďoska buková hr. 10 x  60 x 250 
Lišta smreková 12 x  18 x  330 s drážkou 

4 x 4 m m ;  2 X 10 x  545 -  2 ks;
3 X 8 X 200

Kolik jasanový 0  7 x  100
Plech hliníkový 0,5 x  150 x  350
Drót oceiový 0  1 x  950; 0  1,5 x 600;

0 2  X 1500; 0 4 X 6 0 0  
Sklotextil tenký 100 x 600 
Potahový papier Modelspan tenký -  6 

archov
Celuloid hr. 1 x  100 x  120 
Otočné závěsy Modela -  25 ks 
Koleso podvozkové 0  80 x  24 -  2 ks 
Skrutka M2 x  10 (ČSN 021155) -  20 ks;

skrutka Modela M6 x  4 0 -2  ks 
Lepidlo Epoxy 1200 -  asi 200 g 
Nitrolak; bezfarebný napínací -  200 g; bez- 

farebný zaponový -  400 g; tmavočerve
ný -  400 g + riedidlo 

Palivová nádrž Modela 250 cm3 
Ostatně drobné položky: skrutky M3 x  20; 
celuloid hr. 2 mm; duralový plech hr. 2 mm; 
gumová hadička 0  5 x 1 ;  poistky 
Graupner; vidličky; pravoúhlá páka; poistné 
krúžky s červíkom; ocelové lanko 
0  0,5 mm; špendlíky; acetónové lepidlo; 
lepidlo Herkules-

POZNÁMKY: V zozname nie je uvedený 
motor objemu 10 cm3, vrtufa 
0  280 x  180 mm a rádiová aparatura.
Miery uvádzané kurzívou sú po rokoch 
dřeva
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TECHNIKA ·  SPORT

UDÁLOSTI VE SVĚTĚ

300 km/h s větroněm!

Rakouský modelář Werner Sitar překo
nal loni o 120 km/h rychlostní rekord L. 
Aldošina s RC větroněm. Jeho model 
v termice nestoupal výšku asi 400 metrů; 
předepsanou bázi o délce 50 metrů prole
těl v pravidly určené letové hladině (20 až 
40 metrů). Po prvním průletu opět nestou
pal v termice výšku asi 400 metrů; druhý 
průlet se uskutečnil během povolených 
třiceti minut. Průměrná rychlost z obou 
průletů činila 302,4 km/h.

O rekordním modelu se dozvíte více 
z náčrtku; na doplnění několik technic
kých údajů: řízena jsou křidélka a výškov- 
ka, křídlo má profil Eppler 182, vodorovná 
ocasní plocha Göttingen 444. Zvláštností 
je poměrně malé plošné zatížení: při 
letové hmotnosti 1298 g a ploše 34 dm2 
vychází pouze 28 g/dm 2. Ještě informace 
pro zájemce o překonání tohoto rekordu: 
podle pravidel FAI musí být nový výkon 
alespoň o 2% lepší starého rekordu, takže 
musíte letět 308,5 km/h.

(Podle Model Aviation 1/77)

AEROMODELLER ANNUAL 76

Tradiční ročenku známého britského 
časopisu sestavil R. G. Moulton. Je v ní 
řada zajímavých postřehů z praxe, pojed
nání o měnitelných profilech volných mo
torových modelů, stať Franka Zaice o ná
vrhu školního modelu pro začátečníky, 
o RC vzducholodích píše lord Ventry. 
Nedílnou součástí publikace je řada plán
ků -  od modelů mistrů světa ve „volných 
kategoriích" přes upoutané modely po

modely pro mládež. Novinkou pro Evro
pany jsou plánky modelů „Formule Man
hattan", což je staronová americká kate
gorie trupových pokojových modelů. Na
šinec je potěšen, když mezi desítkami 
nejrůznějších modelů nalezne i plánek 
československého modelu -  kluzáku O. 
Lilienthala konstrukce O. Šaffka.

Zapomenuté čtyřicetiny

Listopadový sešit měsíčníku Aeromo- 
deller připomíná výročí, které jaksi uniklo 
pozornosti: před 40 roky vypsal Bradford 
Model Aircraft Club (Velká Británie) první 
soutěž maket skutečných letadel. Modely 
musely být v měřítku 1 : 12, bylo povoleno 
zvětšení ocasních ploch o nejvíce 10 %. 
Soutěže, pořadáné v červnu 1936 na 
letišti v Meadon, se zúčastnilo pět soutě
žících s modely B. A. Swallow, Westland 
Wapiti, Mites Hawk Major a se dvěma 
maketami Percival Gulls. Nejlépe staticky 
byl hodnocen model Miles Hawk Major, 
který svůj úspěch potvrdil i letem o trvání 
35 s, takže v soutěži zvítězil.

Vítězný celobalsový model měl startov
ní hmotnost 205 g, z čehož 45 g vážil 
gumový svazek, který přes převod 2 : 1 
poháněl vrtuli.

Test elektropohonu

Srovnávací měření čtyř různých mode
lů poháněných elektromotorem uskuteč
nila se svými spolupracovníky redakce 
německého časopisu Flug + model-tech- 
nik. K testu byly vybrány modely PRIMUS 
firmy Carrera, MOSQUITO (Graupner), 
SCIROCCO (Multiplex) a ELEKTRON 
(podle plánku časopisu FMT). Každý 
model absolvoval dva lety, z nichž pro 
celkové hodnocení byly vybrány nejlepší 
výkony. Měření se uskutečnilo časně 
ráno, aby byly vedlejší vlivy (termika atp.) 
omezeny na nejmenší míru.

Nejlepší výkony byly naměřeny modelu 
MOSQUITO: při motorovém Chodu 8,8 
minuty dosáhl výšky 591 m; největší stou
pavost činila 1,7 m/s, výšky 100 m bylo 
dosaženo za 1,1 min., z výšky 100 m 
klouzal model 222 s. Lepší výkony byly 
naměřeny pouze u modelů SCIROCCO 
a ELEKTRON, které měly shodnou maxi
mální stoupavost 1,9 m/s, ostatní výkony 
byly horší než u modelu MOSQUITO.

(Podle FMT 11/1976)

Kategorie F3B

vyvolala svojí náročností vlnu intenzivní
ho vývoje vhodných modelů. Za jeden 
z technicky nejdokonalejších se dá pova

žovat větroň, který zkonstruoval a postavil 
N. Luka ze západního Berlína a zvítězil 
s ním v mezinárodní soutěži v Dortmundu 
(NSR). Křídlo o rozpětí 3500 mm a štíhlos
ti 24 : 1 (hloubka u kořene 185, na konci 
110 mm) jez pěněného polystyrénu pota
ženého balsou (u kořene 2,5 mm tlustou, 
ke konci se ztenčující). Zúžované nosníky 
jsou smrkové, zpevněné uhlíkovými vlák
ny. Povrch jinak už neupraveného křídla 
tvoří velmi tenká skelná tkanina (údajně 
asi 15 g/m2).

Jen takovou (nebo podobnou) techno
logií se dá postavit dostatečně pevné 
a tuhé křídlo o tak velké štíhlosti. Ovládací 
plochy na odtokové části křídla, připojené 
ke křídlu závěsem pianového typu, jsou 
rozděleny na tři části: vnitřní má funkci 
klapek a brzd, dvě vnější působí jako 
klapky a křidélka (klapky se zřejmě vychy- 
lují nahoru i dolů). Profil křídla není 
uveden. Trup je laminátový (sklo + epo
xid), vodorovná ocasní plocha na vrchol
ku svislé plochy je plovoucí.

Model je zřejmě velmi rychlý, při zmíně
né soutěži splnil úlohu C (rychlost) za 11 
sekund.

(Podle RCM & E 12/76)

Nová vlákna,

která mají větší pevnost v tahu než ocel 
a oproti ní několikanásobně větší tuhost, 
pronikají už i do stavby modelů. Uhlíková 
vlákna se poprvé objevila na vrtulích pro 
týmové a rychlostní upoutané modely už 
před více než čtyřmi roky, pro tehdy 
značnou cenu někdy kombinovaná se 
skelnými. Dnes už je nabízí modelářské 
firmy ve formě rovingu, rovingových pru
hů i tkaniny. Cena není sice ani dnes 
právě nízká, ale vzhledem k vlastnostem, 
které při vhodném použití modelu dodají, 
je přijatelná.

Dalším vláknem je kevlar s pevností 
v tahu asi 2700 N/mm2 (270 kp/mm2) 
a s podobnými vlastnostmi jako vlákno 
uhlíkové.

(Podle FMT 12/76)

Elektrolet
na Britských ostrovech

Redakce časopisu Radiomodeller 
a modelářský klub v St. Albans ve Velké 
Británii připravily společně první setkání 
anglických vyznavačů tichého -  přesto 
však motorového -  letu. Zúčastnilo se 34 
modelářů s nejrůznějšími „stroji": od 
malých modelů s upravenými motory Ma- 
buchi pro dráhové modely přes větroně 
s pomocnými motory až po akrobatické
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modely: řízení rádiem bylo u všech mode
lů samozřejmostí.

Soutěžilo se ve třech kategoriích: dodr
žení předem oznámené doby letu, závod 
okolo pylonů a trvání letu s- Chodem 
motoru (motorů) nejvíce 3 minuty. Ti, kteří 
-soutěžili alespoň ve dvou kategoriích, byli 
zařazeni do celkového hodnocení, pro 
jehož vítěze byla připravena trofej časopi
su Radiomodeller. Vybojoval ji C. Pullen 
s modelem Mosquito ze stavebnice Gra- 
upner; v první disciplíně obdržel pouze 
jediný trestný bod (= 1 s rozdílu oproti 
oznámenému trvání letu) a tudíž zvítězil, 
ve třetí kategorii obsadil druhé místo, 
když při tříminutovém chodu motoru na- 
létal celkem 5 minut a 13 s.

Zajímavostí setkání byly dvě „skoro 
makety" Victor Twin a Islander, obě pohá
něné dvěma elektromotory.

Rossi R.60 -  F1

je nový motor, který obohatil zřejmě 
stále nenasycený trh desetikubíkových 
motorů. Italská firma Rossi je dnes známá 
hlavně „dvaapůlkami", které v rychlost
ních upoutaných a později volných moto
rových modelech dominují už řadu let 
a jejichž detonační verze nachází v po
slední době uplatnění i v týmových mode
lech.

Na „desítce" je vidět snaha po dosaže
ní co největší výkonnosti. Klikový hřídel 
má průměr 17 mm, což je o 2 mm více, než 
mají ostatní motory (s výjimkou O.S. 
60 FSR. který má 16 mm). To dává mož
nost účinnějšího sání, když při širokém 
obdélníkovém otvoru v klikovém hřídeli

a úzkém otvoru v jeho uložení je sací 
kanál po určitou dobu plně otevřen.

Píst z hliníkové slitiny s jedním velmi 
úzkým (0,5 mm) pístním kroužkem běhá 
v ocelové vložce válce. Předpokládá se, 
že varianta s bezkroužkovým pístem 
a mosaznou, tvrdě chromovanou vložkou 
(ABC) bude následovat. Další zajímavostí 
je dvoudílná hlava, řešená podobně jako 
u „dvaapůlky" Rossi; na rozdíl od ní 
vnitřní část hlavy netvoří přímo žhavicí 
svíčku, ale má otvor se závitem, do něhož 
se běžná svíčka našroubuje.

K obvyklému obdélníkovému výfukové
mu nátrubku je možno připojit buď přímo 
tlumič, anebo krátký přechodový díl, na 
nějž se nasune koleno z trubky o vnitřním 
průměru 16 mm, jež pak pokračuje ladě
ným výfukem.

Předpokládá se, že hranice výkonu 
1,5 k dosáhne motor snadno i s průměr
ným tlumičem; s laděným pak bude výkon 
mnohem větší.

Zajímavou soutěž

s RC větroni uspořádali modeláři v Lock- 
portu (USA). Družstva, sestávající z pilota, 
druhého pilota a časoměřiče, vybavená 
terénním vozidlem, měla za úkol za co 
nejkratší dobu prolétnout trať dlouhou 
76 km, vytýčenou ve tvaru číslice 8, při 
čemž start i cíl byly na témže místě. Počet 
mezipřistání nebyl omezen, vzlétalo se 
navijákem s 300 m šňůrou.

Ze 13 zúčastněných družstev jen čtyři 
absolvovala celou trať; s náskokem zvítě
zili modeláři z Detroitu za 4 hodiny a 12 
minut. (Podle RCM & E 12/76)

(bude vás zajímat)
•  Pro ty, kteří chtějí pořád něco zvlášt
ního, přinesl zajímavý nápad časopis 
Aeromodeller 11/1976. Při stříkání mo
delu Fokker D Vil použil R. A. Warrington 
k maskování papírové perforované deč
ky, takže na modelu vznikly podivné, 
nicméně atraktivní ornamenty.

•  Phil More z Liverpoolu předvedl na 
loňském mistrovství Velké Británie RC 
maketu PZL Wilga. Model zřejmě ,,za- 
bral" -  fotografiím a popisu jsou v časo
pise Radiomodeller 11/1976 věnovány 
celé tři stránky.

•  Popis jednoduchého přístroje pro 
kontrolu napětí a kapacity akumulátorů 
pro RC soupravy přinesl sovětský časo
pis Kryija Rodiny 9/1976.

•  Také časopis modelářů v NDR Mode- 
llbau Heute začal uveřejňovat testy mo
delářských stavebnic. Zatím byly testo
vány výrobky převážně československé 
produkce; zatím posledním (v prosinco
vém sešitu) byl test stavebnice Z 225 
zVDIGRA.

•  Nový modelářský časopis začal vy
cházet v belgii pod názvem A VIA MAGA
ZINE. Dvouměéíčník formátu A4 o rozsa
hu 60 stran je určen převážně pro RC 
modeláře nejen letecké, ale i automobi
lové a lodní.

Turnaj šampiónů

pořádaný loni v listopadu již potřetí v Las Vegas 
(USA), vyhrál -  opět potřetí -  Rakušan Hanno 
Prettner. Tournament of champions, jak se soutěž 
nazývá, je velmi obtížný. Létá se velmi složitý 
program s mnohými obraty, které nejsou v sestavě 
FAI pro modely kategorie F3A. Ani podmínky, za 
nichž se létá, nejsou lehké. Velká nadmořská výška 
a většinou silný vítr, ženoucí navíc neustále jemný 
písek, před nímž je nutno neustále chránit jak 
motory, tak vysílače. Las Vegas je totiž město 
postavené v poušti. Navíc při vylučovacím systému 
soutěže létají finalisté celkem 10 letů, přičemž i se
stava jednotlivých stupňů soutěže není totožná.

Nejvíce o tom samozřejmě řekne obrázek s jed
notlivými obraty. K původním názvům obratů připo
jujeme jejich české názvy a případné vysvětlivky:

Reverse knife edge -  obrácený nožový let; nožo
vý let, při němž model letí skloněn k zemi nejprve 
jedním, pak druhým křídlem. Reverse top hat -  
obrácený cylindr. Figure M -  obrat M (bez výkruťů). 
Square outside loop -  obrácený čtvercový přemet. 
Avalanche -  přemet s lomcovákem. Reverse point 
roli -  výkrut s výdržemi o 270° v jednom smyslu, na 
nějž navazuje stejný výkrut o 270° v opačném 
smyslu. Reverse rolls -  dva výkruty v jednom 
smyslu, na něž po krátké výdrži navazují dva výkruty 
v opačném smyslu. Triangle rolling loop -  trojúhel
níkový přemet s výkrutem. Tail slaid -  skluz po 
ocase. FAI horizontal e ight-vodorovná osmička ze 
sestavy FAI. Reverse Cuban eight -  obrácená ku
bánská osmička. Square inside loop -  normální 
čtvercový přemet. Square rolling loop -  normální 
čtvercový přemet s půlvýkruty. Figure M(1/4 ro lls)-  
obrat M se čtvrtvýkruty. Square horizontal eight -  
vodorovná čtvercová osmička. Circus eight -  vo
dorovná osmička s lomcováky. Inverted spin -  
vývrtka na zádech. Rolling circle -  let po kružnici 
s výkruty (které musí být přesně po 90°), Inverted tail 
slide -  skluz po ocase z letu na zádech.
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Poznáváme 
L E T E C K O U  T E C H N I K U

Hlavní vlna rozvoje československého 
plachtění se datuje na počátek třicátých 
let, kdy již tento krásný sport zapustil 
kořeny i v našich zemích a získával stále 
početnější příznivce. Již předtím ovšem si 
naši plachtařství nadšenci navrhli a po
stavili několik bezmotorových letadel. 
Byly to většinou jen jednotlivé kusy a je
jich řešení byla často ovlivňována cizími, 
převážné německými vzory. Psal se rok 
1934, když byl dokončen první amatérsky 
postavený čs. dvousedadlový větroň EL- 
2-M, známý pod jménem „Šedý vlk". Byl 
dílem ing. Ludvíka Elsnice, který po stag
naci bezmotorového létání v letech 1925 
až 1931 probudil naše plachtění k novému 
životu a vedl je až do okupace.

Samotný větroň Šedý vlk představuje 
mezník v historii čs. plachtění nejen jako 
prvňí zdařilá původní dvousedadlovka, 
ale také tím, že již při konstrukci bylo 
pamatováno na možnost montáže po
mocného motoru. Po úspěšném zalátání 
prvního kusu pořídil Li Elsnic na tehdejší 
dobu velmi dokonalé stavební výkresy 
včetně podrobného stavebního popisu. 
Podle této dokumentace byl pak v násle
dujících letech Šedý vlk stavěn v aeroklu
bech, celkem asi v pětadvaceti kusech. To 
byl na tehdejší dobu úctyhodný počet 
větroňů (tři z nich byly motorizovány) 
a významná pomoc rozvoji čs. plachtění, 
především při školení nových pilotů.

Z těchto důvodů v současné době 
pracovníci Vojenského muzea v Praze- 
Kbelích velmi usilovali o získání historic
kého Šedého vlka pro leteckou expozici. 
Po léta se zdálo, že letadlo i dokumentace 
jsou již nedosažitelné. Až jednou, přibliž
ně po čtyřiceti letech od vzniku větroně, 
objevila náhodou paní Elsnicová na půdě 
balík s částečnou dokumentací na proto
typ. Podle těchto podkladů (posloužily též 
při kreslení otiskovaného výkresu),chtěli 
pracovníci Vojenského muzea ve Kbelích 
společně se skupinou Antona Kraloviče 
z Trenčína postavit dokonalou repliku. 
A tehdy pomohla náhoda ještě jednou: 
přišla zpráva o objevení předválečného 
větroně v domku Josefa Dubna v Lipí 
u Náchoda, kde byl ukryt před příchodem 
nacistů. Překvapení a radost byly ještě 
větší, když se zjistilo, že jde o Šedého vlka, 
v pořadí pátý postavený kus. Byl zrestau
rován v dílnách trenčínského aeroklubu 
Svazarmu pečlivýma rukama Antona Kra
loviče i jeho pomocníků a nyní jej můžete 
shlédnout v letecké expozici Vojenského 
muzea v Praze-Kbelích, kde je umístěn 
natrvalo.

Také my v redakci Modelář spolu s na
šimi spolupracovníky jsme se léta pídili 
po podkladech na EL-2-M Šedý vlk. Jejich 
zveřejnění -  umožněné laskavostí pra
covníků Vojenského muzea -  pokládáme 
za ozdobu naší stále rubriky. Kromě toho 
předpokládáme, že větroň bude předlo
hou pro RC maketu; snímky prvního 
modelu tohoto druhu rádi uveřejníme.

Jistě vás bude zajímat i vzpomínka 
dosud v Praze žijícího konstruktéra, pana 
ing. L. Elsnice (vidíte ho na snímku při 
prohlížení v Lipí nalezeného větroně) na 
vznik Šedého vlka:

Před pár měsíci jsem prohlížel s jedním 
mladším plachtařem balíček fotografií z let 
1932-1938, kde se vyskytoval několikrát větroň

Praha. Najednou mi dal otázku: Kolik těchto 
větroňů jste měli? Vyvalil jsem na něj oči: Kolik 
větroňů? Jen ten jeden -jediný! A ten se nesměl 
poškodit nebo dokonce rozbít. Bylo nám jasné, 
že by to byl pohřeb našeho začínajícího plach
těni, neboť letiště Přestavlky bylo již vyzkouše
no hlavně pro školní kluzáky, ale Raná byla sice 
již nalezena, ale ještě nevyzkoušena.

K tomu došlo až 20. listopadu 1932 letem 
v trvání 1 hodinu 4 minuty, což byl tehdy 
československý rekord. „Prahu" jsem pilotoval 
já. Tehdejší zkouška pro plachtaře stupně 
C předpisovala 1 plachtový let v trvání nejméně 
5 minut nad úrovni mista startu. To bylo na Rané 
možné dělat a také startovat dvěma směry ke 
zkoušce C a prakticky všemi směry ke zkoušce 
A a B. Dole pak byly veliké plochy na přistání.

Tehdy nebyly ani navijáky -  to se teprve 
zkoušelo v Olomouci, a také starty ve vleku 
motorového letadla se jen zkoušely, ale nebyly 
zavedeny všeobecné v učebních osnovách.

Scházeli jsme se tenkrát skoro denně v dílně 
býv. Masarykovy letecké ligy na Maninách a naši 
členové kritizovali „tyto poměry" a nedostatky. 
Kritika nejčastěji vyznívala v závěr: když chceš 
větroň, tak si jej postav. Udělali to např. Jv 
Špitálský a A. Půrok, J. Vyskočil a F. Pitrman a F. 
Pešta. Žižkováci si postavili větroň Mrkev.

Když jsme tak na Maninách diskutovali něko
lik týdnů a doslechli jsme se, že firma Walter 
připravuje pomocný motor pro větroně, nabídl 
jeden náš majetnější člen, že by poskytl pro
středky, když větroň postavíme. Slovo dalo 
slovo a já jsem nabídku přijal. Organizace MLL 
mi totiž zrovna napsala, že se mi snižuje plat 
a jestliže s tím nesouhlasím, abych to považoval 
za výpověď,

Na poslední poradě 1. září jsme upřesnili 
koncepci: hornokřídlý, 2místný, s 1 vzpěrou, 
sedadla za sebou, sedadlo pasažéra v těžišti, 
motor připevněný na horní konsole, vrtule tlač
ná nebo tažná. Nebude-li motor, může to létat 
jako dvousedadlovka nebo jednosedadlovka 
pro jednoduchou akrobacii. To už jsme různě 
vyžebrali dřevo a překližku, objednali plech, 
napínáky aj. a já jsem začal kreslit a počítat. Při

tom jsem dbal na'rychlou montáž a demontáž. 
Například stabilizátor se nasadí na 2 čepy a 1 
šroub, připojení křidélek se děje nasazením 
křídla na 2 hlavni čepy a přitom se bočním 
posuvem spojí spojka v trupu a na křídle. Profil 
křídla byl zvolen řady Göttingen, štíhlost křídla 
9,9.

Stavět jsme začali 1. listopadu 1933azaiétá- 
vat 15. června 1934. Kdo přišel tenkrát do dílny, 
dostal hned nějakou práci, třeba jen klížit 
žebírka. Pepek Horák dělal kování, pomáhal 
nám Frantík Pešta, drobnosti dělali Rodovský. 
Králová, rozměrnější díly Pepík Tláskal a jiní.

,l tak nám stavba trvala téměř šest měsíců 
a nešla tak lehce, jako se to napíše. Hlavně 
proto, že stále nebyl motor. Náhodou se vyskyt
la možnost koupit starší motocyklový motor 
Blackburne ve slušném stavu. Svařit pro něj 
konzolu už byla jen malá práce, vrtule byla 
provedena jako tlačná nahoře a kvůli montáži 
byla osazena na dost dlouhém hřídeli. Moc se 
mi to nelíbilo, ale jinak to zatím nebylo možné.

Protože větroň neměl kola, bylo rozhodnuto 
zkusit jej roztáhnout při plném plynu motoru 
autem a jakmile se odlepí od země, vypnout 
tažné lano. Start se podařil a ve vzduchu větroň 
pomalu stoupal. Nebyl jsem při tom, takže ani 
nevím, za jak dlouho došlo k nepředpokládané 
události. Pilot nám potom vypravoval, že najed
nou slyšel velkou ránu a motor se rozběhl na 
vysoké otáčky. Okamžitě stáhl plyn, přezkoušel 
účinnost kormidel a protože vše fungovalo, šel 
klidně na přistání. Na zemi pak zjistil, že dlouhý 
hřídel se ukroutil, vrtule udělala díru do trupu 
a se zbytkem hřídele spadla na zem. Ale brzy na 
to jsme obdrželi motor Walter Atom a tyhle 
starosti odpadly. Druhý motor Atom byl namon
tován na větroň postavený v Moravské Ostravě 
a třetí na humpolecký exemplář Šedého v lka . . .

TECHNICKÝ POPIS

EL-2-M „Šedý vlk“  byl celodřevěný 
dvousedadlový větroň s křídlem na balda
chýnu. Pomocí stálých úchytek na balda
chýnu bylo možno instalovat přibližné 
nad těžištěm pomocný motor s tažnou 
nebo tlačnou vrtulí.

(Pokračování na str. 24)
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EL-2-M
Šedý vlk”99

(Dokončení ze str. 22)

Křídlo bylo dělené, dvounosníkové, se 
žebry a položebry (položebra jen vrchní 
část). K baldachýnu z trubek se křídlo 
upevňovalo pomocí čepů, každá půlka 
byla podepřena profilovou vzpěrou tvaru 
V. Návěžná část až po přední nosník byla 
potažena překližkou. Tuhý potah byl též 
u kořenů půlek křídla, v místech uchyce
ní a zčásti na koncových obloucích. Zby
tek křídla byl potažen plátnem. Obdobně 
byla provedena křidéla. Konstrukce bal
dachýnu byla v místě závěsů křídla zakry
ta profilovou kapotáží z překližky.

Trup šestihranného průřezu byl příhra- 
dové konstrukce s překližkovým pota
hem. Pilotní prostor byl otevřený, bez 
ochranného štítku, jen s obšívkou okraje 
otvoru. Přístup na zadní sedadlo byl dost 
obtížný, pilot se na ně dostával proleze
ním zpředu po odklopení předního opě
radla a rozevření stříškového krytu trupu 
mezi předním a zadním sedadlem. Pouze 
některé větroně byly v předním prostoru 
pilota vybaveny základními přístroji pro 
kontrolu letu; dokumentace se nezacho-

(Další snímky větroně 
jsou na 3. straně 
obálky)

vala. Řízení bylo zdvojené lankové, vede
né vnitřkem trupu.

Přistávací zařízení tvořila dřevěná lyže 
podložená gumovými válcovými bloky 
a pružinová ostruha pod kýlovkou. Na 
přídi trupu byl závěs pro gumové starto
vací lano; byl používán též při prvních 
pokusech a aerovlek.

Ocasní plochy. Stabilizátor byl jedno
duché konstrukce, s jedním nosníkem. 
Byl upevněn ktrupu pomocí čepů a vyztu
žen párem jednoduchých vzpěr ke kýlov- 
ce. Oboustranně byl potažen překližkou. 
Dvounosníková výškovka byla zavěšena 
otočně v šesti bodech. Přední část mezi 
nosníky a střední část byly potaženy pře

kližkou, ostatek plátnem. Kýlovka pevně 
spojená s trupem byla celá potažena 
překližkou. Směrovka, částečné aerody
namicky vyvážená, byla na přední a spod
ní části potažena překližkou, zbytek 
plátnem.

Zbarvení. Převážná část větroňů typu 
EL-2-M byla v přírodní barvě použitého 
materiálu, pouze s lakováním bezbarvým 
lakem. Vyskytovaly se na nich různé dopl
ňující nápisy dat, jak bylo tehdy zvykem, 
ale i názvy jmen příslušných aeroklubů, 
jako např. Klimkovice, Humpolec (jeden 
z motorizovaných větroňů) aj. Některé 
větroně měly též barevný nástřik, většinou 
pouze na trupu, ale přesný záznam o tom 
není.

Nalezený větroň EL-2-M, který je nyní 
vystaven ve Vojenském muzeu Praha- 
Kbely, byl i barevně věrně zrestaurován 
takto: trup včetně kýlovky, kryt baldachý
nu, stabilizátor a přední část směrového 
kormidla jsou v přírodní barvě překližky, 
slabě mořené a bezbarvě lakované do 
vysokého fesku. Křídlo, výškové kormidlo 
a zadní část směrového kormidla mají 
přírodní barvu plátna. Konstrukce balda
chýnu, vzpěry, závěsné zařízení, ostruha 
a páky řízení jsou světle modré. Tutéž 
barvu má nápis Dinka na přídi trupu 
a nápis na levém boku trupu (viz výkres). 
Vnitřek pilotních prostorů je v přírodní 
barvě materiálů, větroň nemá palubní 
desku ani přístroje. Plechový kryt mezi 
křídlem a baldychýnem je nalakován ve 
světlém odstínu blízkém barvě potahové
ho plátna. Větroň nemá -  stejné jako 
ostatní z oné doby- imatrikulační značky.

Technická data: Rozpětí 13,5 m, délka 
6,82 m, hmotnost 130 kg (prázdná), min. 
klesavost při letu s jednou osobou 
0,95 m/s, při dvojím obsazení 1,3 m/s, 
min. rychlost ási 40 km/h.

Připravili: ing. L. Elsnic, E. Bornhorst 
Snímky: Pavel Sviták

ε  POMÁHÁMESI 3
Inzerci přijímá Vydavatelství MAGNET, 
inzertní oddělení, (inzerce Modelář), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1; telefon 
26 15 51, linka 294. Poplatek je 5,90 Kčs 
za 1 tiskovou řádku. Uzávěrka 15. v mě
síci, uveřejnění za 6 týdnů.

PRODEJ
■  1 Nepoužité Servoautomatic za 250 Kčs. M. Hádek, 
468 46 Plavý 96, okr. Jablonec n. Nisou.
■  2 Sovětský motor 7 cm3; 2,5 cm3; Tono 3,5 cm3; 
MVVS 2,5 G7; Mikro 2,5 D. Vše v dobrém stavu. 
R. Přikryl, ČsČK 969, 684 01 Slavkov, okr. Vyškov.
■  3 Cirrus, rozpětí 3 m (600), RC plachetnici Monika 
(400), RC Rogalo 1300 mm (200); RC auto F1; motor 
3,5 cm3 (1500), RC auto (elektra) McLaren M8 (700) 
nekompletní, proporcionální soupravu 2+1 v chodu 
(2800) bez serv, vše pouze osobní odběr. Zd. Pírek, 
Žerotínova 1553, 508 01 Hořice v Podkrk.
■ 4 Amatérskou čtyřkanálovou RC soupravu s dvou
kanálovým servem (100). Jermař, Spořilov 2/2521, 
140 00 Praha 4.
■  5 RC soupravu Varioprop 12 + serva. V. Kubů, 
Nuselská 130,140 00 Praha 4. tel. 42 51 39.

■  6 RC soupravu W-43 2kanál + amatérské servo 
(800). P. Vejvoda, 398 43 Bernartice 69, okr. Písek.
■  7 Měř. M P120/150 A nebo vyměním za dva konek
tory Varioprop. Fr. Vanáč, Hakenova 22, 638 00 Brno.
■  8 Rozestavěny větroň Hegi-Aladin, rozpětí 2200 mm 
(700). R. Tenora, Šumavská 34, 602 00 Brno.
■  9 Leteckomodelářský motor 1,5 D v záruce, zaběh
nutý i s vrtulí a palivem. D. Mikoláš, 739 51 Dobrá č. 655, 
okr. Frýdek-Místek.
■  10 Pětikanál. soupr. Simprop Alpha se 4 servy. F. 
Švejda, Klimentská 21,110 00 Praha 1.
■  11 Elektrickou lupenkovou pilku, zdvih 10 mm, vač

kou do 5 mm, zn. Elektric (200); hvězdicový 3válec na 
stlač, vzduch -  ing. Pahr 1933 -  v chódu, bez tlak. 
nádrže (200); benzín, motor Letná 6 kompletní -  svíčka, 
cívka, kondenzátor -  v chodu (300); benzín, motor 
Kratmo 4 -  v chodu (150); Anemometr hodinkový FUES 
- 3  hodnoty-fungující (500); pantograf pro profesionál
ní použití - 1 : 1  až 1 :20 délka ramen 700 mm se 
speciálním příslušenstvím, v pouzdře, výr. NSR (500); 
rýsovací přístroj KINEX s pravítky -  bez desky, stojanu 
a upev. ramínka-přesný, nepoškozený (300); krokoměr 
kapesní - 4  hodnoty-fungující (200); promítací plátno -  
volně svinovací -  závěsné starší (50); měnič. el. proudu 
rotační, USA (50); měnič el. proudu letecký Flugzeugger 
ate -  rotační 24 V, typ GDU 30 Elemo a.c. Basel (50). 
J. Jurek, Gottwaldova tř. 41/666, 400 01 Ústí n. L., tel. 
237 62.
■ 12 Nový RC větroň BS 1 (600); laminátový trup na 
ASK-14 (150), na Cirrus (100), na vrtulník Bell Huey 
Cobra (500); 2x servo Varioprop 0,5 -  nové (po 370); 
motor Mk 2,5 cm3(150).K.Vodešil,Struhařov83,251 68 
p. Štiřín.
■  13 Laminátový trup s povrchovou úpravou, se smě
rovkou, plexi kabinou + plán na polomaketu ASW 17 
(rozpětí 3000). S. Vávrovec, Marxova 626,278 01 Kralu
py n. Vit.
■  14 Osadené, zlad. na vys. Futaba F-710 a odskúš. 
došky prijím. 404 (ose. = 26,635 MHz); dekód. 405, 
servozos. 406 (2 ks) zo súpr. diálk. ovlád. podlá AR 
1,2/74 + kryšt. 27,095 MHz pre vys. (1490) + 4 ks servo 
Varioprop 2,4 V (1150). V. Rosík, Repášskeho 3,830 00 
Bratislava.
■  15 Tono 3,5 RC s tlumičem (200). B. Chochole, 
Leninova 816, 399 01 Milevsko.
■  16 Webra 61 Speed (2000), Webra 40 Speed (1200)- 
oba i v lodním provedení; italské lodní šrouby X, 2listé, 
kovové 0  45 mm a 50 mm (po 40), svíčky Webra (po 35),. 
Cox 1,5 cm3 (300), Cox 2,5 cm3 (350) oba i s RC; vše 
nové. F. Remeňár, sídl. Juh, blok Kobalt, 058 01 Poprad.
■  17 Amat. prop, digit, soupravu pro 4 funkce, kom
pletní + zdroje, nabíječ, 4 serva Varioprop, v solidním 
provedení (6000). P. Pokorný, Fučíkova 220/95,400 01 
Ústí n. L.
■  18 Nedokončené kolejiště* TT 1250 x 2250 mm,
I jednotlivě. K. Novosad, Podhradní Lhota 101, 768 71 
Rajnochovice.
■  19 Futuba Digi-Max 5 se 4 servy a model Lunar

kategorie M3 (9000). K. Meškán, Nerudova 68/4.397 01 
Písek.
■  20 Modely aut Mebetoys, Matchbox. Penny, Gama 
Gorgi, Schuco; měř. 1 : 25, 28, 36. 43,66; 150 kusu. jen 
celou sbírku (4000). J. Ibermajer, V hájíčku 989, 334 01 
Přeštice.
■  21 RC soupravu 4kaná!ovou neprop. + 2x servo 
Roto (1500). J. Hofman, Leninova 43, 560 02 Česká 
Třebová.
■  22 RC soupravu; vysílač 10kanál. přijímač 1>kanál 
(1700); serva Bellamatic II2 ks (po 300); Servoautomatic 
(100). VI. Hedvičík, Opletalova 1,792 01 Bruntál.
■  23 Jednotí, díly Varioton -  kostky, serva, kabely, 
zdroje. J. Daněk, Drozdov, 267 61 Cerbovice.
■  24 RC soupravu W-43 2kanál + servo Bellamatic II 
+ NiCd aku + nabíječ (900). Možno i se dvěma servy. V. 
Kraus, Jungmannova 1173, 432 01 Kadaň.
■  25 Lože pro OS MAX 40 RC i jiný. světlost 33 mm, viz 
Mo 6/73 (35). M. Juřík, Osvobozeni 230,763 21 Slavičin.
■  26 RC soupravu Mars 40,68 MHz (750). P. Berg, 
Javorová 3109,434 01 Most.
■  27 Soupravu W-43 4kanál + 1 servo Bellamatic II 
(1200). V. Pantlík, Kárníkova 14, 621 00 Brno.
■  28 Plánky ital. vyřezávaného osmiramenného lustru 
(55). M. Povolný, Dlouhá 150, 261 01 Příbram lil.
■  29 Model. žel. HO - 1  lok, 4 vag . 2 výh., 70 kolajnic 
(300). T. Balla, Tekovská 3/H, 934 01 Levice.
■  30 Amat. RC soupr. 6kanál (miniatur, přijímač) -+1 x 
Bellamatic II +  1x Servoautomatic + 1x Varioprop 
+ zdroje NiCd (vše 2200). 2. Šebelle, Hrádek 19.338 42 
Rokycany.
■  31 Několik sout. dráh. aut + různý mat.; Časopis F1 
Powerslide, Modelář 1964-75, let. motory, časovače, 
vrtule. Seznam zašlu. J. Maděra, Pařížská 19.400 00 Ústí 
n. L.
■  32 Nové motory MW S 5,6 RC (400); Tono 5,6 (230); 
MVVS 2,5 RL (270); dobrý Cox 0,8 + 2 vrtule -  vymenif 
hlavu (180); Jena 1 (70); přijímač RC-1 (200); nové 
Servoautomatic II (300), relé MW S AR 2/230-45, 6 ks, 
(po 30); kryštal 27,12; časovač G-termik(80).l. Brezány. 
014 01 Bytča 813.
■ 33 Angl. lodní čas. Model Boats roč. 74, 75, 76. 
V. Procházka, Oravská 1895,100 00 Praha 10.

(Pokračování na str. 32)
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I  áce. odpovídající momentálnímu obsahu peněženky, a přitažlivý vzhled 
I  sovětského závěsného lodního motoru mne přiměly k jeho koupi. 
Nevěděl jsem sice k čemu mi bude, ale po chvíli přemýšlení a několika málo 
hodinách práce vznik!

Model by se snad měl jmenovat Golem, 
protože byl „uplácán" také téměř z niče
ho. Stačil mi pouze arch kladívkové čtvrt
ky a jedno víko z pěněného polystyrénu 
od obalu televizoru Junosf. Pro ty, kteří se 
rozhodnou pro stavbu Čochtana, postačí, 
když jako doporučený materiál uvedeme 
pouze zmíněnou kladívkovou čtvrtku 
a pěněný polystyrén z libovolné desky 
nebo obalu. Rozměr použitého polystyré
nu tedy třeba ovlivní výšku modelu (plová
ky a paluba).

Základní část modelu 1 je vrstvena 
z papíru (kladívkové čtvrtky). Lepidlem 
Epoxy 1200 (nebo Lepox) slepíme obdél
níky ze čtvrtky. Slepujeme jen tak velké 
kusy. jak to vyžadují rozměry požadova
ného dílu. Lepidlo nanášíme v co nejtenčí 
vrstvě a dokonale je roztíráme stěrkou 
nebo tlustou holicí čepelkou. Pro zpevně
ní můžeme jednotlivé vrstvy prokládat

různými druhy papíru nebo jemnou skel
nou tkaninou. Na díl 1 jsem použil tří 
vrstev kladívkové čtvrtky. Zadní část (od
povídající rozměrům prostoru pro baterii) 
je ohnuta směrem nahoru a slouží ke 
zpevnění zrcadla lodi.

Díl 2 je z pěněného polystyrénu a tvoří 
palubu modelu. Před sestavením modelu 
vyřízneme pouze obdélníkový tvar odpo
vídající půdorysu modelu (na výkresu 
obrys modelu včetně čárkovaně doplně
ného obdélníku půdorysného tvaru) 
a prostor F pro umístění baterie. Díly 3 
jsou plováky. Nejprve zhotovíme dva kusy 
o rozměrech 300 x 40 x 20, které před 
montáží seřízneme podle šablony tak, aby 
tvar odpovídal bokorysu (E -  značí 
odpad).

Díl 4 je vnitřní část kokpitu a prostoru 
pro baterii. Je opět zhotoven z vrstveného 
papíru (pouze dvě vrstvy, stačí však i jed
noduchá kladívková čtvrtka). Díl 5 je štítek 
z celuloldu nebo jiného průhledného ma
teriálu o tl. asi 0,3 mm. Díl 6 je zrcadlo 
modelu, zhotovené z vrstveného papíru 
stejným způsobem jako díl 1.

Sestavení modelu

Na díl 1 přilepíme díl 2 a ze spodní strany 
plováky 3. Lepíme lepidlem, které nenapadá 
pěněný polystyrén, např. Epoxy 1200, Herkules, 
tmel LA; nikoli acetonovým. Musíme dodržet 
vzájemnou rovnoběžnost plováků navzájem 
i s podélnou osou modelu. Lupenkovou nebo 
odporovou pilkou opracujeme polystyrénové 
díly: ve směru B -  přední plochu paluby; ve 
směru C -  obrys půdorysného tvaru modelu 
(souhlasný s tvarem dílu 1); ve směru D -  
dokončení tvaru paluby.

Všechny plochy opracovaného polystyrénu 
přebrousíme jemným brusným papírem. Pak 
zalepíme díl 4 spolu s dílem 5.

Povrchovou úpravu prototyp neměl, pouze 
jsem nalakoval vrstvený papír. Pro zlepšení 
vzhledu je možno polystyrén potáhnout Mo- 
delspanem, který lze lepit studeným klihem 
(Firmus). Na konečnou úpravu potaženého mo
delu se hodí jen lak, který není ředěn rozpouš
tědly leptajícími polystyrén (vhodný je např. 
Alkydharz -  Lackfarbe z NDR).

Závěsný motor je připevněn kzrcadlu pomocí 
původní svorky, baterie je vložena do prostoru 
v palubě a její pohyb je omezen vlepenými 
modelářskými lištami (nejsou zakresleny v plán
ku). K elektrickému spojení motoru a baterie 
můžeme výhodně využít nástrčky na baterii 
Modela. Umístění baterie závisí na výkonnosti 
motoru a na možnosti přechodu modelu do 
kluzu. Čím výkonnější je motor, tím je možné 
posunout baterii více k zrcadlu.

Zdeněk VÁLEK
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mer 36,6 m a výtlak 3550 ton. Výzbroj bola 
tiež mohutná, tvořili ju dve dělá kalibru 
305 mm, chráněné 400 mm hrubou pan- 
cierovanou barbetou. Šest' parných stro- 
jov s výkonom 1752 kW (2400 k), poháňa- 
júcich rovnaký počet skrutiek, umožňo
valo dosiahnuť maximálnu rýchlosť 8,5 
uzla. Panciernik sa roku 1879 zúčastnil aj 
obrany Sevastopol^, ale ako sa dalo oča- 
kávať, příliš neoslnil.

To však ešte nebol koniec kurióznych 
nápadov admirála Popova. V roku 1880sa 
zro.dil ešte třetí, cárská jachta „Livadia". 
Na rozdiel od predchádzajúcich plavidiel 
mala loď eliptický tvar so širokou plochou 
ponořenou častou trupu. „Livadia" mala 
dížku 71,6 m šířku 46,6 m a výtlak 4500 
ton. Každý z troch parných strojov o cel- 
kovom výkone 7665 kW (10 500 k) pohá- 
ňal samostatnú skrutku. Vďaka silným 
strojom a zníženému odporu „Livadia 
dosahovala rýchlosť až 14 uztov a teda 
v mnohom předčila menej vydařené pan- 
cierniky. Stabilita jachty bola obdivuhod
ná, počas prvej plavby z glasgowských 
loděnic na Čierne more sa dostala do 
ťažkej burky, ale v salóne sa nepřevrátil 
ani jediný pohár. „Livadia" slúžila plných 
46 rokov, v poslednom období už len ako 
pomocná loď čiernomorskej flotily, až do 
roku 1926, keď ju rozobrali na šrot. Pre 
všetky tri lode slúžil špeciálny plávajúci 
dok, ktorý sa ukázal lepšou investíciou 
ako nepříliš vydařené „plávajúce tanie- 
re", veď mohol sťúžiť aj pre iné, normálně 
lode.

A to bol koniec „kruhových" lodí. od 
tých čias sa už nikto nepokúšal napodob- 
nif pochybnú myšlienku admirála 
Popova.

Ing. JAROSLAV COPLÁK

PLÁVAJÚCE
TANIERE

Dlhá história moreptavby pozná vela 
převratných noviniek a vynplezov, ktoré 
mail vpodštatnej miere ovplyvniťjej další 
vývoj. A tak ako v letectve nechýbali 
pokusy o konštrukciu ,,lietajúcich tanie- 
rov“, aj v moreplavbe bolí jednou z najku- 
rióznejších myšlienok ,,okrúhle pancier- 
niky" ruského admirála Popova.

Pódia myšlienky svojho tvorců, obíú- 
benca cárského dvora, mat ideálne kru
hový trup zabezpečit' čo najlepšiu stabili
tu pri minimátnom ponore, umožňujúcu 
použitie diet velkého kalibru aj v nepriaz- 
nivých meteorologických podmienkach. 
Aj napriek rozdielnemu názoru odborní- 
kov, medzi ktorými nechýbal ani jeden 
z najpovolanejších, admirál Makarov, bol 
projekt schválený a přikročilo sa k jeho 
realizácii.

Stavbu prvého plavidla, panciernika 
pobrežnej obrany „Novgorod" zahájili 
vdecembri 1871 v petrohradských lodeni- 
ciach Admirality. Loď mala byť posilou 
čiernomorskej eskadry a preto jej jednot
livé časti po dohotoveni přepravili želez- 
nicou do Nikolajeva, kde panciernik 25. 
decembra 1873 slávnostne spustili na 
vodu. „Novgorod" mal priemer 30,8 m 
výtlak 2671 ton a ponor 3,8 m. Dva parné 
stroje s výkonom 1460 kW (2000 k) pohá- 
ňali šest' skrutiek, ktoré malí umožnit' 
dosiahnuť rýchlosť 7 uzlov. Výzbroj tvořili 
dve dělá kalibru 280 mm starého typu, 
nabíjané od předu. Pozdejšie, roku 1890 
pri modernizácii pribudla ešte ďaíšia vý
zbroj, dve dělá 101 mm adve37 mm.Dělá 
bolí umiestnené na mohutnej opanciero- 
vanej barbete. Trup lode mal 299 mm 
hrubý pancier a palubu chránilo 60 mm 
ocele. Posádku tohto zaujímavého pla
vidla tvořilo 150 ludí. Počas praktických 
skúšok, ktoré nakoniec len potvrdili názor 
odborníkov, ša zistilo niekol'kozávažných 
nedostatkov. Zlá směrová stabilita a velký 
čelný odpor neumožňovali dosiahnuť plá
novánu rýchlosť. Pri výstřele z jedného 
děla sa loď začínala obracať okolo verti- 
kálnej osi, čo značné zhoršovalo manév- 
rovatél nosf a efektivnost' pal’by. Celá kon- 
cepcia sa teda ukázala pre praktické 
použitie celkom nevhodná, ale aj napriek 
všetkým ťažkostiam slúžil „Novgorod" na 
Čiernon) moři skoro 30 rokov a jeho 
kariéra skončila až roku 1903.

Váčšou, zlepšenou verziou „Novgoro- 
da" bol panciernik „Viceadmirál Popov", 
nazvaný podlá svojho tvorců. Druhé pla
vidlo, postavené roku 1875 v Nikolajeve, 
málo však rovnaké nedosttky ako „Nov
gorod". „Viceadmirál Popov" mal prie-
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ČASOVAČ 
nového typu
Jaroslav SUCHÝ

V modelech lodi kategorie E mají naši mode- 
láň časovače různého provedení od složitých 
elektronických až po upravené schodišťové 
spínače. Některé pracují dobře, jiné méně dob
ře. Na časovače jsou totiž kladeny dost přísné 
požadavky

Především je to spolehlivé odměření nastave
ného času. Tento požadavek splňují tranzisto
rové časovače s řídicím křemíkovým tranzisto
rem pracujícím s malým Ic, i různě upravené 
:eteckomodelářské časovače, např. Graupner 
Thermik. Dalším důležitým požadavkem je 
odolnost proti vlhkosti, případně vodě při poto
pení modelu. Tomuto požadavku vůbec nevy
hovují tranzistorové časovače v provedení tzv. 
„vosí hnízdo", při potopení modelu pak ani 
pokud jsou ve vodotěsné úpravě. Tlak vody 
v hloubce a prudké ochlazení vzduchu v krabič
ce časovače způsobí nasátí vody ložiskem 
potenciometru. Opětné samovolné spuštění ča
sovače má pak za následek trvalý chod motorů 
a případný odjezd lodi po dně rybníka.

Pří vypouštění modelu jsouzdůvodu přesné
ho zamíření nežádoucí jakékoli pohyby, které 
mohou změnit polohu startující lodi. Ke spouš
tění motorů je tedy vhodné např. jemné tlačítko. 
Svážení modelů obstarává často neodborník 
a v tom případě je třeba zabezpečit model proti 
opětovnému spuštění motorů

Všechny tyto skutečnosti jsem vzal v úvahu 
při konstrukci časovače. Po letech zkoušek 
s tranzistorovým časovačem jsem dospěl k zá
věru. že nejvhodnější a nejdostupnější je upra
vený a doplněný časovač s hodinovým strojem, 
např, k nám dovážený Graupner Thermik.

Celek pak pozůstává z uvedeného časovače, 
spínacího relé. mžikového spínače a diody. Vše 
je upevněno na desce pro plošné spoje. Elek
trické zapojení ukazuje schéma.

Funkce
Tlačítkem (start) se na okamžik propojí do 

série kladný pól baterie, mžikový spínač, vinutí 
relé a záporný pól baterie. Relé sepne a zůstane 
sepnuto, protože okruh jeho napájení se uzavře 
dalším spojem přes diodu a spínač relé a záro
veň připojí přívod k motoru na záporný pól 
baterie. Sepnutím kotvy relé se drátěná zarážka 
vzdá) i od nepokoje časovače a ten se rozběhne. 
Na kotouči natahování časovače je páka, která 
pří doběhu stiskne tlačítko mžikového spínače, 
tím dojde k rozpojení okruhu relé a kotva relé 
odpadne. V této poloze nereaguje časovač na 
daíší stisk spouštěcího tlačítka. K dalšímu spuš
tění je připraven až po natažení, kdy jsou 
spojeny kontakty mžikového spínače.

Úprava časovače
Na natahovací kotouč připevníme pod stře

dovou matici páku z proužku plechu. V hliníko
vém krytu u nepokoje vytvoříme obdélníkový 
zářez, jímž bude procházet drátěná zarážka. 
Relé musí mít kotvu upevněnou pružným ple

chem (hodí se relé na napětí 6 až 12 Vzautopří
slušenství). Drátěnou zarážku připevníme dů
kladně na kotvu relé v místě jejího největšího 
zdvihu. Mžikový spínač pro proud do 1 A má mít 
měkký dotyk. Místo něj můžeme použít pár 
pérových kontaktů z relé upevněných tak, aby je 
páka při doběhu rozpojovala. Drátěnou zarážku 
mezi kotvou relé a nepokojem hodinového 
stroje nastavujeme přihýbáním až po montáži 
všech součástek na nosnou desku. Teprve 
potom přišroubujeme kryt stroje. Zarážka musí 
volně procházet zářezem v krytu. Správnou 
funkci odzkoušíme několikerým zmáčknutím 
kotvy relé rukou; natažený časovač se musí 
vždy rozběhnout. Spíná-li časovač samovolně 
při připojení kladného pólu baterie na motor, je 
třeba zapojit diodu opačně.

Časovač byl odzkoušen na několika mode
lech a pracoval bez závad. Je však třeba mít na 
paměti, že srdcem časovače je hodinový stroj, 
který vyžaduje čistotu a občas odborné proma
zání.

LONI se v modelářských prodejnách objevila pohonná jednotka pro lodní model dovezená ze 
SSSR. Je vhodná zejména pro mladé modeláře, neboť elektromotor s hřídelem i pouzdrem 
hřídele tvoří celek. Třílistý šroub je z plechu (zdá se, že z nerezavějící oceli), což umožňuje i různé 
nastavení jeho stoupání podle toho, v jakém modelu je použit. Příznivá je i cena 25,- Kčs.

Pro velký zájem se na vás už třeba nedostane souprava z první dodávky, ale doufejme, že 
budou následovat další.

malá
dobrá

rada
Dobrý dojem z elektricky poháňaného 

modelu lodě pokazí často nevhodný, vel
ký a nápadný vypínač. Moj vypínač takéto 
nevýhody nemá a jeho zhotovenie je 
velmi jednoduché a lačné.

Potřebujeme lúč z kolesa bicykla aj

s pčvodnou maticou, dřevený kolík a kú- 
sok plechu. Do kolíka 4 vyvrtáme dieru, do 
ktorej zapustíme a zalepíme maticu 3. Na 
spodnú stranu kolíka upevníme pásik 
plechu 5 tak, aby bol vzdialený od matice 
asi 1 až 3 mm. Na maticu prispájkujeme 
jeden vodič 6, na pásik druhý. Obvod sa 
spojí zaskrutkovaním lúča Vypínač 
umiestnime pod palubu 1. vyčnievajúca 
čásť lúča 2 móže představovat’žrď vlajky, 
stojan reflektora, signálneho lampáša 
a podobné. Takýto vypínač sa mi na 
niekoíkých modeloch velmi dobré 
osvědčil.

Peter VOKÁL

Kresba: Ivo a Karla PEJMLOVI
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PAPÍROVÁ KAROSÉRIE 
p ro  ka tego rii B

Papírové karosérie pro dráhové mo
dely automobilů jsou oblíbené pro 
svoji malou hmotnost, dostupný ma
teriál a snadnou stavbu. Připravit 
plánek karosérie je však práce obtíž
ná. Jedním ze zkušených návrhářů je 
ing. František MACÁLKA z automo- 
delářského klubu Svazarmu vÚDPM 
JF,v Praze, známý svými „papírový
m i" dráhovými i RC modely automo
bilů. Z jeho dílny vyšla před několika 
lety i tato karosérie, kterou stavěli 
členové kroužku v ÚDPM JF.

Karosérie je určena pro model s rozvo
rem náprav 100 až 110 mm a šíří nejvýše 
85 mm. Její možno ještě vylepšit a upravit 
různými větracími otvory, žebrováním 
atp.

K STAVBĚ: Na výkrese je použito několika 
druhů čar:
a) Plná, nepřerušovaná čára je obrysová, 

podle níž vystřihujeme díly;
b) Přerušovaná čára vyznačuje ohyby. 

Čáru protlačíme vždy ze strany nazna
čení a ohýbáme na opačnou stránu;

c) Čerchovaná čára vyznačuje také ohy
by, ale na opačnou stranu. Čáru je 
nutno překreslit na opačnou stranu, 
protlačit z rubu a ohýbat Směrem 
k sobě.

d) Tečkované je vyznačeno umístění ji
ného dílu;

e) Šrafované plochy vystřihneme až po 
slepení celé karosérie.

Plánek nejprve překreslíme na kladív
kovou čtvrtku. Díly vystřihneme pečlivě, 
pomalu a přesně podle obrysových čar. 
V rozích a špatně přístupných místech 
stříháme postupně, pouze špičkami nů
žek. Dbáme na to, abychom vystřihované 
díly nepomačkali. Kvalita protlačení rýh 
v místě ohybu je rozhodující pro zdar celé

« 1ΓΜ Μ0Β ΙΙΥ
o ---------- o

práce. Tuto pracovní operaci si vyzkouší
me na zbytcích použité čtvrtky. Rýhy 
protlačujeme přesně podle výkresu a tak 
hluboké, aby ohyb byl ostrý. V místě 
ohybu musí být rovná, ostrá, zřetelná 
hrana, papírse nesmí zlomit ani prohnout 
s velkým zaoblením. K protlačování po
užijeme tupější špičku kapesního nože.

Díly lepíme k sobě postupně, v pořadí 
čísel označujících spoje. Lepidlo nanáší
me v tenké vrstvě a jenom na právě lepený 
díl. K lepení použijeme Knangom, doplně
ný nástavcem na tuby z produkce podni
ku ÚV Svazarmu MODELA (pozor, nehodí 
se na všechny vyráběné tuby), nebo na
rovnanou kancelářskou sponkou, jíž le
pidlo nanášíme. Nikdy nepoužíváme způ
sob lepení ,,z tuby na prst, prstem na 
papír"! Ruce musíme mít při práci neustá
le čisté. Lepený spoj nedržíme příliš stisk
nutý, abychom papír nedeformovali. 
V nepřístupných místech si vypomůžeme 
špičkou nože.

Základní díl 1 po vystřižení ohneme 
podle označení. Potom zesílíme bočnice, 
tzn. ohneme krajní díl bočnice a přilepíme 
jej dovnitř karosérie. Slepíme záď (spo-

Mezinárodní 
mistrovství ČSSR 
pro dráhové 
modely
uspořádal Automodelářský klub Svazarmu Od
borového domu kultury pracujících v Ústí nad 
Labem v rámci oslav 25. výročí založení Svazar
mu ve dnech 30. a 31. října 1976. Zúčastnilo se 
ho jednatřicet seniorů z ČSSR a reprezentační 
družstvo NDR. Mistrovství bylo vypsáno v osmi 
soutěžních kategoriích, mezinárodní soutěž se 
jela ve čtyřech.

Sportovní úroveň mistrovství byla vyšší než 
před rokem, což svědčí o neustálém rozvoji 
dráhového automodelářství. Velmi příjemným 
překvapením byla úroveň reprezentantů NDR. 
V poslední době se pronikavé zlepšili a někteří 
závodníci byli v mnoha případech našim mode
lářům rovnocennými soupeři.

Slavnostního vyhlášení vítězů se zúčastnili 
zástupci ODKP v čele s ředitelem soudruhem 
Somešem, místopředseda MěNV soudruh Ši
mek a předseda OV Svazarmu soudruh Dorotík.

je 1). Spoj 2 přiložíme k sobě a zespoda 
podlepíme kouskem hnědé lepicí pásky 
nebo tenkého papíru. Díl 2 tvoří příď 
karosérie. Po jeho vystřižení vyřízneme 
ostrým nožem tmavý pruh. Po ohnutí 
všech hran vlepíme do tohoto výřezu 
předem ohnuté díly 4, čímž vznikne pro
sazení kapoty. Potom přehneme spodní 
díl a slepíme zálepkou 3. Takto připravený 
přední díl přilepíme k dílu 1. Dále vystřih
neme a ohneme díly 3 a přilepíme je 
k dílům 1 a 2. Zbývá již jen vystřihnout 
výřezy pro přední kola.

Karosérii zpevníme nalakováním čirým 
lesklým (ne vypínacím) nitrolakem. Polo
žíme alespoň tři vrstvy mírně zředěného 
laku. Každý suchý nátěr přebrousíme 
jemným brusným papírem. Do nalakova
né karosérie můžeme vlepit ,,okna . Na
kreslíme si je nejprve na zbytek kladívko
vé čtvrtky, vyzkoušíme, zda lícují s výře
zem v karosérii, a pak překreslíme na 
celuloid či podobný průhledný matené 
o tloušťce asi 0,3 mm. Po vlepení oken do 
karosérie dokončíme její povrchovou 
úpravu. Výhodné je použití nitroemailů ve 
sprayi. Při stříkání nezapomeneme ovšem 
přelepit okno isolepou nebo hnědou lepi
cí páskou. Nakonec opatříme model star
tovními čísly, zhotovenými například jako 
amatérské obtisky podle již několikrát 
uveřejněného návodu.

Dráhovým modelářům se dostává plné pod
pory a pozornosti všech příslušných složek 
a jejich úspěchy jsou hodnoceny i ceněny. 
Musíme si proto této podpory vážit a snažit se, 
aby úroveň naší modelářské odbornosti se 
neustále zvyšovala a držela tak krok s ostatním 
modelářskými odbornostmi.

Eduard Bauch

VÝSLEDKY

Mistrovství ČSSR, kategorie A1/24: 1. R. 
Schejbal; 2. A. Kočíb, oba Olomouc; 3. J. Kovář 
Ústí n. Labem; -  kategorie A 2/24:1. VI. Jindra, 
Ústí n. L.; 2. R. Schejbal, Olomouc; 3. J. Kovář, 
Ústí n. L.; -  kategorie A 3/24:1. Ed. Bauch; 2. J. 
Kovář, oba Ústí n. L.; 3. F. Kraina, Ostrava: -  
kategorie A 4/24:1. R. Schejbal, Olomouc: 2. L. 
Putz, Praha; 3. J. Roller, Ústí n. L.; -  kategorie B: 
1. J. Maděra, Ústí n. L.; 2. J. Hájek, Kyjov; 3. Ed. 
Bauch, Ústí n. L.; -  kategorie C 1/2- 1. J. 
Maděra; 2. VI. Jindra; 3. J. Roller, všichni Ústí n. 
L ; -  kategorie C2/24: 1. J. Maděra; Z  Ed. 
Bauch; 3. VI. Jindra, všichni Ústí n L ; -  
kategorie C3/24:1. J. Maděra; 2. VI. Jindra; 3. J. 
Roller, všichni Ústí n. L.

Mezinárodní soutěž, kategorie A 1 /24 .1. F. 
Kraina, ČSSR; 2. L. Muller, NDR; 3. L. Putz, 
ČSSR; -  kategorie A2/24: 1. R. Schejbal; 2. I. 
Skalský, oba ČSSR; 3. F. Cangemi, NDR: -  
kategorie B: 1. J. Maděra. ČSSR; 2. L. Mulle' 3. 
K.Horstman,obaN D R :-kategorie C2/24: t Ed. 
Bauch; 2. V. Okáli, oba ČSSR; 3. L. Múller, NDR.

Zpracoval: J. Jabůrek
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VLEVO:
Nový korajový 
systém ,,ADE' 
působí dojmom 
skutočnej 
předlohy. Jeto 
technická novinka, 
ktorá prakticky 
tfaráím vývojom 
sotva může byt 
překonaná

Nový kolajový systém DOLE:
Detailný pohTad na 
korajový element 
nového systému

o kofajivo s „betonovými" podvalmi, ino- 
kedy sa měnil uhol výhybiek. Celkový 
výsledok však každopádně nebol příliš 
valný. Snácf najdalej to v tomto smere 
dotiahli forma Pilz z NOR (až na kvalitu 
materiálu), anglická firma Peco a japon
ská firma Shinohara. Už v r. 1963 sa 
v odbornej zahraničnej tlači objavilazprá- 
va, že ing. Ade z jedného z pobočných

Skica názorné zachytává fakt, že 
nový korajový systém umožňuje 
prakticky akérvek napo- 
dobenie skutočnosti; je 
možné kombinovat' 
všetko so všetkým

Ešte v čísle 1/1974 nášho časopisu 
sme prisfúbili (vpríspevku 
,,Najmladšiaželezničnomodelárska 
značka "), že akonáhle to bude 
možné, prinesieme slovom 
a obrazom informáciu o novom type 
koíajiva, ktoré firma Röwa ohlásila 
svojho času ako zvlášť pozoruhodná 
novinku posledných desaťročí. 
Keďže -  ako sme medzitým našich 
čitatelov informovali -  firma onedlho 
neočakávane zanikla, prísíub nebolo 
možné splnit' napriek tomu, že sa 
všeobecne vědělo, že připravované 
koíajivo odkúpila vr. 1975 firma 
Conard, ktorá ho onedlho -  sčasti 
zjednodušené-začala distribuovat'. 
V polovici r. 1976sa však přihlásila 
firma ADE-Modelleisenbahnen 
(vznikla namiesto bývalej firmy 
Röwa) s tým, že onedlho pride na trh 
nový kolajový systém, tzv.ADE- 
Systém, ktorý má představovat' 
nielen úplné nové technické riešenie 
koíajiva, ale tiež doviesťmodelovosť 
koíajiva na úroveň zodpovedajúcu 
skutočnosti.

Prototyp z r. 1963
Napriek tomu, že sa od konca druhej 

světověj vojny snaha o stále vyššiu mode
lovosť střetala z roka na rok so stále 
rastúcim pochopením u výrobcov mode
lových železnic, jedna oblast' tejto mode- 
lárskej špecializácie ostávala takmer bez 
povšimnutia: modelovosť koíajiva. Po
vodně, z plechu lisované koíajivo sa sice 
takmer bez zbytkov nahradilo plnoprofi- 
lovými koíajnicami tvaru I, avšak inak sa 
veía nezměnilo. V r. 1969 priniesla ako 
novinku firma Fleischmann pre veíkosť 
N koíajivo, prl ktorom sa snažila běžné 
koíaje doplnit' presvedčivejšou imitáciou 
štrkového lóžka, avšak ani toto nebolo 
možné považovat' za veíký krok smerom 
k modelovej věrnosti. Tým viac, že čosi 
podobné už roky vyrábala firma Marklin -  
hoci len z pofarbeného plechu. Novinky, 
ktoré v tejto oblasti sem-tam ohlašovali 
ostatně významné železnično-modelár- 
ske firmy, zváčša nevzbudili váčšiu pozor
nost'; raz to bolo rozšírenie sortimentu
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závodov firmyTrix navrhol nový typ kofaje 
v mierke 1 : 87. Pretože sa zdálo, že 
nákladnost jej výroby by bola niekoíkoná- 
sobne vyššia než tomu bolo u tradičného 
modelového koíajiva, na světový trh sa 
táto zaujímavá novinka nedostala.

ADE-systém
Čitatel, ktorý si už zběžně povšimol 

přiložené obrázky, musí na prvý pohfad 
konstatovat, že kolejový ADE-systém nie- 
lenže představuje nápadné novinku v ob
lasti modelového kolajiva, ale zároveň je 
na poh/ad neodlíšitefný od skutočného 
vzoru. Čomu všetkému za to nový koíajo- 
vý ADE-systém vďačí? Nuž predovšetkým 
to je:

-  snaha o horné hranicu modelovej věr
nosti; kolajnice majé modelový profil 
skutočnej kolaje a pretože sé vysoké iba 
2 mm, pósobia ovefa realistickejšie; při
tom na nich móže jazdiť každý sériovo 
vyrábaný model ktoréhokolvek výrobců 
(pokiar je vyrábaný podlá NEM). Strkové 
lóžko nielenže imituje detailně jednotlivé 
kusy strku tak farbou ako i tvarem, ale 
séčasne postrádá oné pravidelnost, ktorá 
tak ruší napr. pri kofajive fy. Fleischmann 
vo velkosti N. Taktiež kolajnice nového 
kofajového systému sé farbené farbou 
hrdze;

-  geometria výstavby kofajových pá- 
sov; nové riešenie je pravděpodobně naj- 
silnejšou stránkou ADE-systému. Ako je 
zřejmé z přiložených obrázkov, odpadá 
doterajšia závislost' na základnej (lávej či 
právej) výhybke, pretože elementy tohto 
systému predstavujé vlastně výseky kole
jových pásov. Uhol výhybiek nepřekraču
je 10=, takže v šiestich vyrábaných polo- 
meroch (400, 480, 535, 645 a 865 mm) je 
kolajivo použitelné prakticky pre každé 
kolajiště velkosti HO;

-  technická stránka systému; ak sme
doposial chceli změnit' tvar vedenej mo
delovej tratě, spravidla nás to stálo nemá
lo námahy a poškodenie vymieňaného 
kolajiva. ADE-systém rieši tento problém 
inak. Kolajnice su stabilně uložené na 
štrkovom lóžku. Celátátočasťsapřitlače
ním zvrchu upevní na vodiace lóžko, ktoré 
sa zaskrutkováva podlá lubovóle na kola- 
jisko. Povedané opačné: najskór upevní
me skrutkami vodiace lóžko a naň přitla
čením zvrchu upevníme kofajový ele
ment. Na vzájomné spájanie korají nepo
třebujeme upevňovacie elementy medzi 
kolajnicami; potřebné kontakty zabezpe- 
čujé elementy ukryté vo vnétri dutiny 
vytvorenej telesom kolaje a vodiacim lóž- 
kom. Sem sa zabudovávajé všetky vodiče 
(čím odpadá spleť drótov-vodičov pod 
kolajišfom) -  zároveň odpadajé rušivé 
pohony výhybiek. pretože tieto sé skryté 
taktiež v tejto dutině. Ak je to potřebné, 
kedykolvek móžeme zúžit šířku štrkové- 
ho lóžka a to tak, že jednoducho odníme- 
me okraje, ktoré sé snímatelné. V případe 
kolísania teploty sa nemusíme obávat' 
deformácie přepojených kolají; i keď sé 
kolajové éseky spojené tesne, niejetomu 
pritesne. Tomu ostatně napomáhá i cel
ková elastičnosť použitého materiálu;

-  univerzálnost' použltia; okrem všet- 
kých sériovo vyrábaných železničných 
modelov na jednosměrný préd móžu na 
ňovom type kolajiva jazdiť napodiv tiež 
modely pre striedavý préd (výrobky firmy 
Märklin). Namiesto strednej kolaje sé tu 
nenápadné a sotva postrehnutelné vý
stupky, po ktorých kíže stredný zberač 
modelov trakčných vozidiel.

Ing. Štefan ŠTRAUCH

Součástky 
z výprodeje

V Modeláři č. 3/76 jste uveřejnili
článek autora P. Holece, který
v něm píše, že na zhotovení elek-
ironického zař>ízení je možné po-
užít součástky z výprodeje. Kde ve 
dají zmíněné součástky za nižší 
cenu koupit?

(Z dopisu inž P. Ostat nika 
* z Bratislavy)

Vážený čtenáři,
velká specializovaná prodejna, která vede elek
tronické součástky, přístroje, elektronky a polo
vodiče, je v Praze 2, Myslíkova ulice 18 (poblíž 
Karlova náměsti); částečně shodný sortiment 
zboží je možné získat i v jiných pražských 
prodejnách partiového zboží podniku Klenoty 
nebo v prodejně výprodejních součástek Tesla 
v Soukenické ulici.

Tyto prodejny -  žádná z nich nemá zásilko
vou službu -  jednak vedou zboží, vykoupené 
jako nadnormativní zásoby od podniků a orga
nizací, jednak nabízejí výrobky, které pro nej
různější vady není možné se zárukou prodávat 
v běžné obchodní síti.

Ceny materiálu vykoupeného od podniků se 
stanoví převážně dohodou mezi prodávající 
organizací a prodejnou (samozřejmě s přihléd
nutím k míře znehodnocení či opotřebení),

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

VIETE, ŽE. . .
popři novom kotajovom ADE-systéme chystá 
nová firma ADE-Modelleisenbahnen sériu rych
líkových vagónov vo velkosti HO, ktoré majú 
překonat všetko, čo sa doteraz velkosériovou 
výrobou vyrábalo? Okrem iného majú byť jed
notlivé kupé vybavené tiež sietkami na odklada- 
nie batožin .. .

. . .  na minuloročnom veltrhu v Norimberku 
nemalú pozornost vzbudili miniaturně figurky 
Preiser vyrábané pre vefkosť Z? Napr. figurky 
kráv pre tuto velkost' nie sú vyššie ako zrnká 
hrachu a koňský povoz -  pár koní zapriahnutý 
do voza -  nie je dlhší od obyčajnej zápalky?

. . .  hoci kedysi u.nás vyhladávaná lokomotivka 
firmy Hruska z NDR -  rady 84 DR -  sa už roky 
nevyrába, dopyt po nej nielenže neklesá, ale 
naopak stupa ? Možno to vyrozumietz inzerátov 
v různých zahraničných železnično-modelár- 
skych časopisoch. Je zaujímavé, že v posled- 
nom čase sa začínajú objevovat' prlsluby ob- 
chodníkov, že záujemcovia s iju  můžu objednat'. 
Že by kdesi ostalo tolko náhradných dielov, 
z ktorých ju  ktosi vtipný chce zmontovávať?

. . . nové katalógy železnično-modelárskych fi- 
riem z NDR, ktoré vydal podnik zahraničného 
obchodu NDR Demusa predávajúci tieto výrob
ky do zahraničia (teda i k nám), majú: v případe 
katalógu firmy PIKO (iba velkost' HO) popři 
českom ešte polský i maďarský text? V případe 
katalógu firmy Berliner TT Bahněn existoval ku

takže čas od času je možné koupit přibližně 
shodné součástky různého původu v rozdílných 
cenách. Sortiment zboží se stále obměňuje 
a zejména atraktivní součástky, nedostupné 
v normálních prodejnách, bývají brzy rozpro
dány.

Jazýčková relé či samotné jazýčkové zátavy 
(kontakty) byly ve větším množství na partiovém 
trhu na přelomu let 1974-1975; z té doby také 
pochází konstrukce obvodů, popisovaných 
v Modeláři. V oné době bylo možné získat 
dokonce několik typů relé, a to s vinutím na 12 
a 14 V a s jedním, dvěma či čtyřmi jazýčkovými 
kontakty; všechna relé, vyráběná n. p. Tesla, 
měla jen spínací kontakty! Díky zájmu, zejména 
automobilistů (na kontrolu činnosti brzdových 
světel), byla relé poměrně rychle vyprodána; 
další dodávka se dostala do prodeje někdy v létě 
roku 1975. V současné době jazýčková relé 
nejsou; vzhledem ke způsobu získávání zboží 
však není vyloučeno, že se opět v prodejnách 
objeví. Úspěch při nákupu v partiových prodej
nách závisí především na četnosti návštěv; 
málokdy se podaří žádanou věc koupit napopr
vé. V tomto směru jsou obyvatelé Prahy a okolí 
ve výhodě, nicméně i v krajských a některých 
okresních městech v ČSR jsem narazil na 
obdobné prodejny. Soudím, že i v SSR bude 
situace podobná.

Je mi líto, že vám nemohu podat příznivější 
informaci; téměř u všech rozsáhlejších článků 
v časopisech je nutné mit na zřeteli poměrně 
dlouhou výrobní lhůtu, takže popisované kon
strukce bývají zhusta několik měsíců staré. 
Navíc nepředvídatelná situace ve skladbě sorti
mentu partiových prodejen nedovoluje ani „ušít 
konstrukci na míru" tak, aby počítala se stavem 
zásob v prodejnách v době vyjití článku.

Pavel Holec, Praha

konců juna r. 1976 iba katalóg s textom v němči
ně a polštině.

. . . model posiednej novinky z NDR -  model 
nákladnej lokomotivy rady 52 s kondenzačním 
tendrom -  sa v ČSSR předává za 290 Kčs, kým 
napr. v NSR stojí asi 100 západonemeckých 
mariek?

. . .  model „Sergeja", tj. dieselovej lokomotivy 
rady 120 DR, existuje pódia nového katalóga 
firmy PIKO už iba vo verzii DR? Československá 
verzia podlá všetkého sa zatiar (a už) nevyrába.

PROSLÝCHÁ S E . . .  m
. . .  že firpia PIKO bude vyrábět model českoslo
venské lokomotivy řady 475.1. Bohužel tento 
záměr se zřejmě neuskuteční a zůstane tedy 
dalším nesplněným přáním mnoha našich že
lezničních modelářů. Tato lokomotiva měla být 
jedním ze série modelů řešených univerzálně, tj. 
na bázi společných dílů, především pojezdu, 
rozvodů aj. Mělo jít o modely lokomotiv DB/ 
DR 39, SNCF 141, ČSD 475.1 a model sovětské 
lokomotivy obdobného typu.

Zcela určitě však firma PIKO začne co nejdří
ve vyrábět model rychlíkové lokomotivy 
DR 01.05, a to ve dvou provedeních (lišících se 
navzájem vytápěním skutečné lokomotivy buď 
uhlím, nebo olejem). Přinášíme fotografii sku
tečné lokomotivy této řady v provedení na 
olejové topení, abyste věděli, na co se můžete 
opět po dlouhé době „půstu" těšit.

Ing. Z. Novák
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Speciální modelářské prodejny
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tel. 26 41 02
MODELÁŘ -  Sokolovská 93, Praha 8 
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prodejna provádí zásilkovou službu 
Modelářský koutek 
Vinohradská 20, Praha 2 
tel. .24 43 83

Nabídka na měsíc únor 1977 

BROUČEK

Stavebnice modelu letadla s gumovým 
pohonem.

Model je určen především začínajícím mode
lářům. Konstrukce modelu je kombinovaná -  
trup je zhotoven ze dvou výlisků pěnového 
polystyrénu, křídlo a výškovka jsou konstrukční 
balsové, potažené papírem.

Stavebnice obsahuje dva výlisky obou po
lovin trupu, balsové lišty a prkénka, potahový 
papár, lepidlo a lak na pěnový polystyrén, po
honnou i vázací gumu, vrtulový komplet s hlavi
cí apouzdrem, které jsou vylisovány z plastické 
hmoty, a další díly potřebné k sestavení modelu. 
Nechybí ani sada obtisků, stavební výkres a ná
vod ke stavbě.

Rozpětí 700 mm Kčs 49,-

PALIVOVÉ NÁDRŽE PRO RC MODELY

Jsou vhodné pro modely letadel, lodí a auto
mobilů se spalovacím motorem. Dodávají se ve 
čtyřech velikostech o objemu 75 cm3, 100 cm3, 
175 cm3 a 250 cm3 v balení, které obsahuje 
plastikovou iáhev s uzávěrem, průchodky, pod
ložky, matice a mosazné trubky, sací závaží, 
silikonovou hadičku a návod k sestavení.
Nádrž 75 cm3 
100 cm3 
175 cm3 
250 cm3

Kčs 15,- 
Kčs 15,- 
Kčs 16,- 

Kčs 16,50

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 výlisky obou polovin 
trupu, balsové lišty a prkénka, potahový papír, 
lepidlo a lak na pěnový polystyrén, vázací gumu 
a další drobné díly. Dále je ve stavebnici aršík 
obtisků, stavební výkres a návod k sestavení.

Rozpětí 800 mm Kčs 36,-

PASÁT

Stavebnice modelu plachetnice třídy DJX

Je určena pro mladé začínající modeláře. Při
malé pracn 
model dobři 
možno 
lodních 
organi: 
modelu 

Stavěl 
a boč 
potištěné,
1,5 mm, 
zátěž, 
papír. Di 
přižehlo'

konstrukci má 
tem je 
i  kluby 

pionýrskou 
nstrukci

dna 
,5 mm, 

dýhu 
, kýl, 

lepidlo a brusný 
\btisk „Pasát" 

čeks drobný
mi díly, Stavební výkres a návod ke stavbě.

Délka 750 mm Kčs 67,-

POMAHAMESI

(D o k o n č e n i z e  str. 2 4 )

■  34 Vlak HO, 8 loko, 16 vagónů, mnoho kolejí, trafo 
budovy, návěsti. Zachovalé (1000). K. Randák, Na břehu 
27,190 00 Praha 9-Vysočany.

KOUPÉ

■  35 Plánek tanku T-34. St. Húbner, Bojasova 1248 
13, 182 00 Praha 8.
■  36 Modelář č. 8 až 12/75 a č. 1 až 4/73. nutné 
A. Hynek, Krameriova 416, 251 01 Říčany u Prahy.
■  37 Křížové ovladače (4 ks) pro proporcionální ovlá
dání modelů. B. Schwarz, Fryštátská 24/152 733 01 
Karviná 1.
■  38 Nesestavené křty letadel 1: 72 mimo u nás prodá
vané. VI. Bič, PBH Sušilovo nám. i . 744 00 Olomouc.
■  39 Novů, připadne Zachovalů proporc. supravu tov 
výroby, min. 4 funkcie. I. Mikulec, Mostná 6 . 942 01 
šurany.
■  41 Křídla vlasti, roč, 1960. 1961. jakékoii podklady 
na závodní letadla do r. 1914. J. Kolář, 739 35 Václavovi- 
ce 313, okr. Frýdek-Místek
■  41 Nesestavené kity letadel! : 72. katalogy fy Řeve' 
aj., leteckou literaturu. Příp. vyměním za že‘ TT nebo 
autíčka Matchbox. J. Knitl, A. Zápotockého 24 586 00 
Jihlava.
■42 Pěkný, dobře létající svahový RC model větroně 
o rozpětí 2,5 až 3 m, pokud možno s laminámim 
profilem, ovládání výškovky a směrovky. Dobře zapla
tím. J. Lhotský, 517 73 Opočno 58, okr. Rychnov, n 
Kněžnou.
■  43 Proporcionální RC soupravu 3kaná!ovoj (pří
padně 2+1) i se servy (do 3700), servis nutný. V. Benda 
Pobistrýce 16, 394 09 p. Kojčice.
■  44 RC karburátor na MW S 1,5 D.alebo vyměním za 
RC karb. na 2,5 cm3. J. Zídek, ul. A. Mráza 11, 829 00 
Bratislava.
■  45 Plán U-makety P51-D Mustang pro mot. S,6. 
J. Čečil, 349 58 černošín 177, o. Tachov.
■  46 Konektory Graupner najm. 3 kusy; 2 páry kryšíá- 
lov 27,120 MHz, spálený Avomet DU 20. J. Kudeíčik, 
013 52 Súlov 164, okr. Žilina.
■  47 Časopis Modelář ročník 1970-71. Fr. Barte*. ul.9. 
mája 1369,926 01 Serecf 1.
■  48 Bellamatic II ve výborném stavu. J. Čech, 763 21 
Slavičín 485, tel. 223.
■  49 Nesestavené kity 1.32 Revell: JU 87. B Stuka: 
Hawker Typhoon; ME 262, Mosquito MK. IV; Curtiss 
P-40 Kittyhawk; Vought F 4 U -  1 D Corsair. Dobře 
zaplatím, příp. vyměním za jiné kity. Též sháním 1-16 
Rata; II-2 (různá měř. i fy). M. štech, Jindřišská 801, 
530 00 Pardubice.
■  50 Podrobné návody z Modelárov pre stavbu RC 
súpravy W-43; plán na model Cessna 150 Aeroba!: L-60 
Brigadýr; popřípadě Centaur. VI. Vronka, 004 24 Poproč 
č. 659, okr. Košice-vidiek.
■  51 Kovovou dvoulistou vrtuli i poškozenou. 
M. Tomíček, Učňovské stř. STS Doksy, 472 32 Doksy, 
okr. Česká Lípa.
■  52 Jakékoli poškoz. proporcionální servo s elektroni
kou nebo bez, i stavebnici. J. Oppelt, Nasponě2,146 00 
Praha 4.
■  53 Detonační motory do 0,5 cm3. K. Meškán, Nerudo
va 68/4, 397 01 Písek.

m odelář
měsíčník pro letecké, raketové, automobilové 
lodn í a železniční modelářství. Vydává ÚV Sva- 
zarmu ve vydavatelství MAGNET, 113 66 Pra
ha 1, Vladislavova 26, tel. 26 15 51-8. Šéfredak
to r J iří SMOLA, redaktoři Zdeněk LIŠKA a Vladi
m ír HADAČ; sekretářka redakce Zuzana KOSI
NOVÁ. Grafická úprava Ivana NAJSEROVÁ (ex
terně). Technické kresby Jaroslav FARA (exter
ně). Redakce: 110 00 Praha 1, Jungmannova 
24, tel. 260 651, linky 466, 465. -  Vychází 
měsíčně. Cena výtisku Kčs 3,50, pololetní před
platné 21 Kčs. -  Rozšiřuje PNS, v jednotkách 
ozbrojených s il MAGNET -  113 66 Praha 1, 
Vladislavova 26. Objednávky přijím á každá poš
ta i doručovatel. -  Dohlédací pošta Praha 07. 
Inzerci přijím á inzertní odděleni vydavatelství 
MAGNET. Objednávky do zahraničí přijím á PNS 
-  vývoz tisku, Jindřišská 13, 110 00 Praha 1. 
Tiskne Naše vojsko, n. p., závod 8, 162 OO Praha 
6-Liboc, Vlastina 710.

Toto číslo vyšlo v únoru 1977 Index 46882 
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SNÍMKY: 
inž. Kaplonek,
F. Meíer-Patton, 
dr. J. Mencl, 
MIBA,
E. Rabe

t z v / z

■· ? · . :

Vítězné britské družstvo v kat. F4C na loňském MS FAI ve 
Švédsku. Zleva: M. Reewes (Fournier RF4D -  model s největ
ším rozpětím na MS -  2815 mm); B. Taylor (Vultee BT-13A); D. 
Vaughan (C. A. Wírraway A20-10). Jediný britský reprezentant 
s U-maketou (kat. F4B) byl V. Willson (Z 526)

Ako prezradil európsky železnično-modelársky časopis MIBA 
(Miniaturbahnen), firma Berliner TT Bahněn, ktorej výrobky sa 
u nás tešia veíkej obl’ube, připravuje ako novinku model parnej 
lokomotivy rady 56.20 OR a DB

Prvním vicemistrem Polska ve třídě F1-V 15 se v r. 1976 stal Wieslaw 
Želigowski z modelářského klubu LOK ve Szczecinku, woj. Koszalin. Model je 
poháněn motorem HP 10 a řízen RC soupravou Simprop 2

Rok práce ve volných chvílích věnoval pan Franz Meíer- 
Patton ze Švýcarska stavbě RC makety sovětského 
letadla Po-2 a výsledek stojí za to! Model o rozpětí 
1880 mm a vzletové hmotnosti 4100 g má 4 řízené funkce

Příspěvkem k oživení kategorie F1E -  svahové větroně -  je tato mutace známe 
Graupnerovy A-jedničky JUNIOR. Nový laminátový trup, soupravu řízeni 
a drobné doplňky vyrábí a dodává B. Schussler z NSR


