


▲ Jindřich Liehmann z LMK Drozdov létá úspěšně s maketou sovětské stíhačky Lagg-3. Model o rozpětí 
1700 mm je poháněn motorem Webra o zdvihovém objemu 10 cm3. Ovládána je výškovka, směrovka 
s ostruhou, křidélka, klapky, zatahovací podvozek a odpalování raket

▲ Cvičný RC model v barvách ČSA Oldřicha Vitáska z LMK Holič. Rozpětí 1020 mm, 
hmotnost 780 g, motor MW S 1,5. Ovládány jsou výškovka a směrovka
Mistr sportu Štefan Gerenčér ze Spišské Nové Vsi je znám spíše svými perfektně 
zpracovanými maketami, ale „umí“ i v klasických kategoriích, jak prokázal i na 
loňské mezinárodní soutěži v Dubnici nad Váhom ^

▲ Podle plánu vydaného v NDR postavil Pavel Ponikelský z Dvora Králové nad 
Labem maketu stíhače ponorek HAI. Model o délce 1130 mm je poháněn motorem ze 
stěračů vozu Wartburg, opatřeným dvěma lodními vrtulemi Graupner o průměru 
50 mm. Energii dodávají dva akumulátory 6 V/4,5 Ah, dovezené z NDR. P. Ponikelský 
s modelem úspěšně soutěží v kategorii EX

Dobře létající historický model větroně Sokol je prací Miroslava Kasala z LMK 
Pňovany ►



Deset l e t ,
podniku UV Svazarmu

ModelaPřed jedenácti lety se v Modeláři poprvé 
objevil titulek Přichází k vám Modela. 
Jeden ze zakladatelů nového 
hospodářského zařízení Svazarmu, 
zasloužilý mistr sportu Rudolf Černý, pod 
ním často informoval o přípravách a po 
lednu 1972 i o zřízení nového výrobce 
modelářských potřeb. Výrobky Modely 
dnes bereme jako samozřejmost a s tím, 
jak se zvyšuje jejich kvalita, rostou i naše 
požadavky na rozšiřováni sortimentu. 
Výrobní program Modely je  tak&námětem 
řady dopisů, které do redakce dostáváme. 
Pro informace jsem si proto zašel k tomu 
nejpovolanějšímu: Františku Chládkovi, 
řediteli podniku ÚV Svazarmu Modela.

Jak vlastně vznikla Modela?
Integrací několika hospodářských zaří

zení Svazarmu, o níž rozhodl v roce 1971 
ÚV Svazarmu. Oficiálně začal podnik sa
mostatně pracovat od 1. ledna 1972. 
Základem Modely byl jeden závod tehdej
šího podniku Gong, vyrábějící soupravy 
Mars, v němž bylo zaměstnáno asi pětatři
cet pracovníků. Postupně podnik převzal 
Karlet v Karlových Varech, MVVS v Brně, 
Malou železnici ve Valašském Meziříčí 
a Aerokov v Podhořanech. Tato integrace 
skončila v roce 1975, kdy Modela dostala 
v podstatě dnešní podobu. Vedle již zmí
něných podniků patřil do Modely až do 
zrušení v roce 1981 závod Tono. Novými 
závody jsou tiskárna v Hronově, která 
zajišťuje i výrobu veškerých obalů pro 
naše výrobky, a výrobna stavebnic v Pra
ze. Každý ze závodů je nyní specializován 
na určitou technologii, takže jako podnik 
jsme prakticky soběstační. Celá Modela 
má 170 zaměstnanců.

K prvním výrobkům, které nesly značku 
Modely, patřily jednopovelové soupravy 
Mars a jednoduché stavebnice Dé
mant 800, Orlík a Brouček -  celkem na
bídka čítala asi dvacet položek. Dnes 
máme sortiment zhruba dvou stovek vý
robků a celkový roční obrat podniku činí 
22 miliónů korun.

V prvních létech existence jste modelá
ře skoro hýčkali spoustami nových vý
robků, zatímco dnes jste na skutečné 
novinky poněkud skoupější.

Z ryze kvantitativního hlediska možná. 
Náš podnik ale není rozpočtovou organi
zací a tudíž si musí na sebe vydělat. 
Hledíme proto na co nej hospodárnější 
využití vložené práce i materiálu. V praxi 
to znamená vytížení stávajících forem pro 
lisování plastických hmot i třeba příprav
ků pro řezání dřevěných dílů atp. Nemů
žeme si proto dovolit třeba přes dvacet 
úplných novinek ročně jako dříve. To je 
jedna věc. Druhou je náročnost nových 
výrobků -  třeba loni jsme uvedli na trh náš 
zatím nejsložitější výrobek, RC soupravu 
Modela 6 AM 27, což představuje vlastně 
osm novinek. Příprava její výroby nás 
stála hodně sil i prostředků -  jen formy na 
výrobu plastikových dílů stály asi milión 
korun a navíc zcela zaměstnaly na dost 
dlouhou dobu naše nástrojaře.

Když už je  řeč o RC soupravách. Náš 
loňský test soupravy Modela Digi vyvo
lal nesouhlas několika čtenářů, kteří si

stěžovali na kvalitu jimi zakoupených 
zařízení. Pro ty, kteří nás podezřívali 
z neobjektivního hodnocení, uvádím, že 
za výsledky testu stolíme -  testovaná 
souprava dodnes pracuje bez závad.

Přesto je  skutečností, že zejména první 
soupravy Modela Digi trpěly řadou dět
ských nemocí.

Náš podnik skočil do výroby proporcio
nálních RC souprav rovnýma nohama, 
bez potřebných zkušeností. Do té doby 
jsme vyráběli jen to nejjednodušší, co 
v oboru existuje; jednopovelové Marsy. 
Neprošli jsme, jako většina světových 
firem, obdobím neproporcionálních více- 
povelových souprav. Proto jak vývojáři, 
tak pracovníci výrobního závodu neměli 
potřebné zkušenosti. Je totiž dost pod
statný rozdíl „slepit" jednu amatérskou 
soupravu a připravit sériovou výrobu. 
Věřím ale, že období učení je již za námi. 
Výroba soupravy Digi nám skutečně dala 
hodně zkušeností, které jsme vložili do 
vývoje a nyní již i výroby nové „šestky". 
Navíc mají naše závody i modernější 
vybavení, což se pozná na první pohled 
třeba na krabici vysílače T6 AM 27 i prove
dení ostatních mechanických dílů. Kvalitu 
elektronické části soupravy ověřujeme

během výroby speciálními kontrolními 
přístroji. Závady, které ztrpčovaly život 
majitelů souprav Digi, by se tedy již u nové 
soupravy neměly objevovat.

Často je  mezi modeláři kritizována po
měrně vysoká cena vašich výrobků, 
hlavně stavebnic, zejména ve srovnáni 
s výrobky družstva Igra.

Vyčerpávající odpovéd bych vám mohl 
dát jen v případě ekonomického rozboru 
konkrétních výrobků. Obecně však mohu 
konstatovat, že naše stavebnice obsahují 
řadu dílů z plastických hmot a tudíž se do 
kalkulace ceny promítá amortizace ná
strojů. Tím víc, že sériovost našich výrob
ků je -  ve srovnání s VD Igra -  podstatně 
menší.

Nepomohl by v tomto případě export?
Úkolem našeho podniku je zajišťovat 

polytechnickou výchovu mládeže v ČSSR 
-  s exportem našich výrobků se tedy ve 
státním plánu nepočítá.

Přesto ale exportujete.
Ano, ale ve velmi omezeném množství 
a zásadně jen výrobky, kterými je dosta
tečně zásoben náš trh.

Zásobování trhu. Proč v nedávné minu
losti byly úzkoprofilovým zbožím kon
covky táhla řízení, proč dnes chybí v mo
delářských prodejnách konektory?

Na to vám nemohu uspokojivě odpově
dět. Skutečností je, že zcela pokrýváme 
požadavky obchodu. Jako výrobní podnik 
nemáme možnost v případě zvýšené po
ptávky sami od sebe zvýšit množství, 
dodávané na trh. Přitom pro nás není -  

(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)

zvláště v sortimentu plastických dílů -  
problémem výrobu neprodleně zajistit.

Proslýchá se, že v poslední době pracu
jete na jakémsi zvláštním projektu.

Náš podnik vyvinul a vyrábí cvičné 
terče pro ČSLA -  v podstatě jsou to 
speciální rádiem řízené motorové mode
ly. Abych předešel případným dohadům 
ze strany modelářů: tato výroba není na 
úkor zásobování trhu. Naopak, díky této 
zakázce jsme vyvinuli, vyzkoušel i a zaved
li do výroby nové technologie i konkrétní 
výrobky, které by jinak asi na realizaci 
čekaly delší dobu. Jako příklad mohu 
uvést sčítací mechanismus -  tzv. mixér.

Jak vlastně vznikají nové výrobky?
Z návrhů pracovníků našeho vývojové

ho oddělení i na základě požadavků mo
delářů sestavujeme vždy roční plán vývo
je. Na tvorbě plánu má možnost podílet se 
i materiálová komise ÚRMoS, která zná 
potřeby svazarmovských modelářů. Tím
to plánem se pak řídí činnost našeho 
vývojového oddělení i vývojářů jednotli
vých závodů. Po ukončení vývoje proběh
ne běžné ověřovací řízení i příprava výro
by a pak je novinka zařazena do výroby.. 
Od ukončení vývoje do prvních dodávek 
obchodu zpravidla neuplyne více než rok. 
Vývoj si většinou zajišťujeme vlastními 
silami -  je totiž třeba vycházet z možností 
našeho podniku. Výjimky ale potvrzují 
pravidlo: například motor Modela C02 
vyvinul RNDr. Jaroslav Studnička z Ma- 
tematicko-fyzikální fakulty v Praze, který 
s námi i nadále spolupracuje při jeho 
zlepšování.

Na co se tedy můžeme těšit?
V závěru loňského roku jsme i nstalovali 

moderní stroj na řezání dřeva, takže se dá
le zlepší kvalita lišt; počítáme i s výrobou 
profilových lišt. Navíc chceme řezat pře
kližku a v blízké budoucnosti i balsu, což 
by znamenalo značné snížení prořezu 
proti nynějšímu způsobu zpracování. 
V kooperaci se svazarmovským podnikem 
TEST Bratislava budeme dodávat poloto
vary ze skelných laminátů. Naši specia
listé pokračují ve vývoji RC souprav -  nyní 
připravují soupravu s kmitočtovou modu
lací.

V letošním roce dodáme na trh přibliž
ně patnáct novinek. K nejatraktivnějším 
patří laminátová karosérie RC automobi
lu Š 130 v měřítku 1 : 8, laminátový trup 
na RC větroň o rozpětí asi 2,5 metru, 
stavebnice modelu Messenger na motor 
Modela C02, motory MW S 3,5 GFS RC 
a MW S 6,5 GR RT (ke kterému budeme 
dodávat i laděný výfuk), „zázračný" tlu
mič (viz MO 3/81) k motorům MW S 2,5, 
RC karburátor pro „dvaapůlky" se zadním 
sáním, koncovky táhel s kulovým čepem, 
již zmíněný „mixér", modelářský pilník, 
balsořez na řezání lišt, štítek na označení 
kmitočtu vysílače a naše první stavebnice 
plastikového modelu -  větroň L-13 Bla
ník. Většina z těchto výrobků se na pul
tech objeví: v druhé polovině roku. Pro 
příští rok pak připravujeme stavebnici 
cvičného RC modelu, hydroglizéru na 
motor Modela C02 -  ale nechte se pře
kvapit.

Pokud to budou překvapení příjemná -  
a celý desetiletý vývoj vašeho podniku 
tomu nasvědčuje -  tak rád. Přejí vám 
i všem pracovníkům podniku ÚV Svazar- 
mu Modela hodně úspěchů v další práci.

VI. Hadač

Na zasedání Ústřední rady, které se konalo 
12. listopadu 1981 v Bratislavě, byly uděleny 
čestné tituly modelářům-reprezentantům jed
notlivých odborností.

Dále se zasedání Ústřední rady zabývalo 
těmito úkoly:
-  realizací závěrů a usnesení 8. plenárního 

zasedání ÚV Svazarmu
-  vyhodnocením MS NAVIGA lodních modelá

řů, které se konalo v Jablonci nad Nisou
-  vyhodnocením sportovní sezóny 1981
-  schválením reprezentantů a sportovců v péči 

vrcholového sportu pro rok 1982
-  schválením celostátních soutěží ÚRMoS na 

rok 1982
-  projednáním návrhu na udělení čestných 
titulů

Modelářský odbor distribuoval v listopadu 
1981 cestou krajských rad modelářství nové 
vydání Sportovního řádu FAI pro letecké mode
láře. Celkový náklad publikace je 5000 kusů.

Zdeněk Novotný 
vedoucí modelářekého odboru 

ÚV Svazarmu a tajemník ÚRMoS

Termíny soutěží 
leteckých a raketových 
modelářů v ČSLA

A -01  18. až 20. května 1982, Žatec 
A -0 2  28. až 30. května 1982, Liptovský 

Mikuláš
A -0 3  3. až 4. července 1982, Roudnice nad 

Labem
A — 04 15.a16. července 1982. Čáslav 
A -0 5  15. až 17. záři 1982, soutěž raketových 

modelářů ČSLA, Liptovský Mikuláš 
A -  06 26. června 1982, Praha ÚDA

Náčelník střediska zájmové činnosti ÚDA 
ppik. PhDr. Karel Mastný

Pro školní rok 1981 až 1982 platí násle
dující stavební a soutěžní pravidla a sou
těžní kategorie:
Letecké modelářství

Sportovní řád FAI pro letecké modeláře 
(kniha formátu A5, vydaná v roce 1981). 
Platí jen pro kategorii F1A.

Pravidla ČSSR pro letecké modeláře 
(oranžová kniha formátu A5, vydaná 
v roce 1977) doplněná o změny pravidel, 
které jsou přílohou sportovního řádu FAI 
vydaného v roce 1981.

Soutěžní kategorie: F1A (jen pro žáky 
od 13 do 15 let), H, A3, A1, SUM. 
Raketové modelářství

Soutěžní a stavební pravidla pro rake
tové modeláře (modrá kniha formátu A5, 
vydána v roce 1977), motory pouze RM 
2, 5-1,2-3.

Soutěžní kategorie: S3A, S4A, S6A. 
Lodní modelářství

Národní pravidla lodních modelářů 
žáků pro kategorie EX-500 a EX-Ž platná 
od 1. 9. 1979 (rozmnožená cyklostylem), 
vydala komise mládeže ÚRMoS.

Pro kategorii DJ-X platí pravidla 
NAVIGA.

2  k l u b ů
kroužků

■  INTERMODEL
v Piešťanoch

patří medzi najstaršie kluby na Slovensku 
a súčasne aj medzi najagilnejšie. Rozma
nitost kategórií, ktorým sa starší členovia 
venujú, dovoluje mladým adeptom letec
kého modelárstva zvolit si pre svoju pre- 
tekársku činnost takú, v ktorej vidia naj- 
váčšiu možnost' seberealizácie. Zárukou 
ich rýchleho odborného rastu je vedenie 
inštruktormi, ktorí v kategóriach A1, F1A, 
F1C, F3B, M1, M2, F3A patria medzi 
naj lepších na Slovensku. Dókazom ich 
kvalifikácie sú sústavné vynikajúce vý
sledky na leteckomodelárskych súta- 
žiach v posobnosti celej ČSSR.

Klub patří k mestskej ZO Zvázarmu 1, 
jeho rade předsedá Ivan Dubravec. Úzko 
spolupracuje s Domom pionierov a mlá
deže v Piešťanoch; v priestoroch jeho 
dielní vyvíja svoju činnost'. Viacerí členo
via klubu pracujú v Dome pionierov ako 
externí vedúci krúžkov. V krúžkoch začia- 
točníkov a pokročilých je spolu šestde- 
siatdva pionierov, ktorí sú rozdělení do 
piatich samostatných skupin, pod fa indi- 
viduálnych praktických a teoretických 
znalostí. Metodika výcviku mladých mo- 
delárov je jednotná. Začiatok vlastnej 
stavby modelov představuje stavba jed
noduchého hádzadla, koniec súťažný vět
roň kategorie A1. Stavebné plánky sú 
prácou inštruktorov klubu a sú overené 
a zdokonalované viacročnou praxou. 
Najlepší modeláři, ktorí úspěšně přešli 
výcvikom v krúžku začiatočníkov, začína- 
jú stavat súťažné modely a sú zaradení do 
krúžku pokročilých. Kategóriu, v ktorej 
mienia cfalej vo svojom koníčku pokračo
vat, si zvolia sami.

DJ-X.
Automobilové modelářství

Stavební a soutěžní pravidla pro dráho
vé modely automobilů SRC platná od 1.1. 
1982 (světle modrá knížka formátu A5, 
tisk Brno, vydaná v roce 1981), motory 
pouze dostupné na tuzemském trhu.

Soutěžní kategorie: Ž-V Ž-L (žáci 9 až 
12 let včetně), Ž-A1, Ž-A2, Ž-L (žáci 13 až 
15 let včetně).
Železniční modelářství

Stavební a soutěžní pravidla v železnič
ním modelářství platná od 1.1.1979 (bílá 
brožura s černým tiskem).

Soutěžní kategorie: Bž, Cž, Až bez 
věkového omezení.
Plastikové modelářství 

Soutěžní a stavební pravidla pro plasti
kové modelářství platná od 1. 1. 1979 
(zelená kniha formátu A5, vydaná v roce 
1979).

Soutěžní kategorie: l.c

Komise mládeže ÚRMoS 
Ústřední dům pionýrů a mládeže 

Julia Fučíka Praha

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

Soutěžní kategorie: EX-Ž, EX-500,
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V klube je dvadsaťtri aktívnych členov. 
leh modelářská činnost' je zameraná na 
pretekárske lietanie. V minulej sezóne 
obsadil v slovenskom rebričku ing. Jaro
slav Miiller prvé miesto v kategorii rádiom 
ovládaných vetroňov F3B, Ivan Dubravec 
skončil na druhom mieste v kategorii 
akrobatických RC modelov a v kategorii 
volné liatajúcich vetroňov F1A patria me- 
dzi najlepších na Slovensku ing. Viliam 
Kabát a Miroslav Bučko.

K činnosti piešťanských modelárov 
neodmyslitelné patria propagačně vystú- 
penia. V minulom roku predvádzali svoje 
modely v rámci Branného dňa v Piešťa
nech, v blízkom pionierskom tábore 
a z příležitosti osláv 1. a 9. mája. Na 
zveťebeniu priestorov klubu a zariadení 
ZO Zvázarmu odpracovali členovia klubu 
386 brigádnických hodin.

Že sa práca piešťanským modelárom 
daří a móžu systematicky napredovať 
v rhodelárskej činnosti ašportovom raste, 
vdačí předsedovi svojej ZO Zvazármu 
MUDr. Paulikovičovi ako aj dalším čle- 
nom výboru, riaditelke DPaM súdružke 
Trgiňovej a vedúcemu oddelenia védy 
a techniky DPaM súdruhu Popelkoví.

Jozef Hudcovič

■  Mladí modeláři 
v Brandýse

Mezi dvěma sty padesáti modely aut, 
letadel a lodí na výstavě, kterou k 30. 
výročí Svazarmu připravila modelářská 
rada ZO Svazarmu v Brandýse nad La
bem, byly i práce dětí z kroužků lodních 
modelářů. Přiložené diplomy dokumen
tovaly úspěchy, jichž malí brandýští mo
deláři v poslední době dosáhli. S modely 
třídy EX-500 a EX-Ž prošli loni čtyři z nich 
od okresního přeboru STTM, uspořáda
ného na místním Hrušovském rybníku, až 
po přebor ČSR v Českém Těšíně, kde 
všichni skončili v první polovině výsled
kové listiny.

Modelářství má v Brandýse dlouhole
tou tradici. Už v padesátých letech tu 
mistr sportu Jiří Vorlíček vedl kroužek

Pod názvem
„MODELÁŘSKÁ POUŤ“
pořádá modelářský klub v Rokycanech ve 
dnech 4. a 5. září akci modelářů pro 
modeláře.

Pouťový program začne v sobotu 4. září 
2. ročníkem Podzimního kritéria pylonů 
v kategoriích F3Da RCP-Club20opohár 
RND Ejpovice. Ve večerních hodinách je 
připraven společenský večer s promítá
ním modelářských filmů (vítáme i doveze
né našimi hosty), hudbou a tancem.

Nedělní dopoledne bude patřit soutěži 
o nejpomalejší let. Vyvrcholením progra
mu bude odpolední „Modelářské panop- 
tikum11, v němž v režii pořadatele může 
vystoupit každý účastník s divácky atrak
tivním modelem.

Zájemci pište již dnes na adresu ing. 
Alois Pelikán, 337 01 Rokycany 545/III. 
Pošleme vám rámcová pravidla pro sou
těž v pomalém letu a bližší informace 
o „Modelářském panoptiku", zaeviduje- 
me· rovněž vaše adresy, abychom vám 
během prázdnin mohli zaslat podrobné 
informace a organizační pokyny.

ZO Modelářský klub Rokycany

kluků, k nimž patřil i dnešní vedoucí 
brandýských mladých modelářů Jiří Ma- 
terna. S dětmi ve věku od devíti do 
patnácti let mu chodí pomáhat další dva 
odchovanci kroužku, osmnáctiletí Jarda 
Novák a Láďa Moravec.

Kroužek dostává finanční prostředky 
od základní organizace Svazarmu, odbo
ru školství MěstNV i sdružení rodičů 
a přátel školy. Modelářský materiál shání 
jeho vedoucí ve specializovaných prodej
nách v Praze a ledaskde jinde, prakticky 
po celé republice. Velkým problémem je 
nevyhovující dílna ve třetí brandýské deví- 
tiletce, kde se děti scházejí. Většinu prací 
musí tedy dělat doma a na schůzky si 
chodí hlavně pro odbornou pomoc a rady 
svého vedoucího. Model musí postavit 
nejdéle za čtyři a půl měsíce, protože 
v květnu už je čeká okresní přebor.

Modelářství klade velké nároky na 
přesnost a trpělivost, které děti příliš 
mnoho nemají; jejich zájem vzrůstá ke 
konci běhu kroužku, když Už je loď poma
lu hotová, před prvním křestem na vodě. 
Právě trpělivosti a pečlivé práci se děti se 
základy modelářského řemesla učí. Mož
ná, že později ztratí o svého koníčka 
zájem, něco užitečného v nich však přece 
jen zůstane. j ana Henžlíková

Foto: Petr Uzel

■  V Trutnově

uspořádaly klub železničních modelá
řů Svazarmu ČSD a oddělení techniky 
ODPM ve dnech 12. a 13. září 1981 pátý 
ročník veřejné soutěže železničních mo
delářů o Cenu Krkonoš. Soutěže se zú
častnilo devětašedesát modelářů ze šest
nácti klubů se 137 modely. Putovní pohár 
si letos odvezl Jiří Dvořák z KŽM Ústí nad 
Labem za model parní lokomotivy 
464.053. Výstava modelů byla uspořádána 
v čekárně železniční stanice Stará Paka 
u příležitosti oslav 110. výročí otevření 
železniční trati Velký Osek -  Stará Paka -  
Trutnov Poříčí. Modely byly vystaveny 
v nových velice pěkných osvětlených vitrí
nách, které zhotovili trutnovští modeláři. 
Součástí výstavy bylo i kolej iště o rozmě
rech 3 X  1,5 metru, s jednou průjezdnou 
stanicí, s jedním skrytým a jedním konco
vým nádražím.

Klub železničních modelářů Svazarmu 
ČSD Trutnov touto cestou děkuje OV 
Svazarmu v Trutnově, ZV ROH a vedení 
železniční stanice Stará Paka, ZV ROH 
lokomotivního depa, železniční stanice 
a traťové distance v Trutnově a ZO SSM

lokomotivního depa a ODPM v Trutnově 
za pomoc a patronát nad soutěží a výsta
vou, která se těšila velkému zájmu veřej- 
nosti· Jiří Morávek

■  LMK Pionýr

při ZO Svazarmu Autoškola v Ostravě 1 
byl založen 28. února 1978. V té době čítal 
dvacet osm členů. Svou činnost zaměřili 
především na práci s mládeží a výsledky 
na sebe nedaly dlouho čekat. V roce 1978 
a 1979 byl Pavel Trojek na přeboru ČSR 
žáků v kategorii házedel vždy třetí a žák 
Ivo Janík pak v roce 1980 získal titul 
přeborníka ČSR v kategorii A3. Úspěchy 
ovšem vyrostly z širokého zázemí. V pěti 
až sedmi kroužcích klubu pracuje ročně 
téměř stovka pionýrů, z nichž přibližně 
třetina má platnou sportovní licenci.

Pro mládež uspořádal LMK Pionýr již tři 
okresní a dva krajské přebory STTM 
a v roce 1980 dokonce i přebor ČSR. Ten 
sice pořádně zmokl a nakonec jej téměř 
odfoukl vítr, členové klubu se však těší, že 
si spraví chuť příště.

Největší akcí klubu je každoroční pro
pagační vystoupení, známé pod názvem 
„Svazarmovci dětem". Kromě ZO Svazar
mu Autoškola sé na něm podílejí i svazar
movci z letiště P. M. Kondraševa. Součástí 
této akce je mimo předvádění modelů 
automobilová soutěž „Tátojedsemnou", 
branný závod dětí ostravských a opav
ských škol, ukázka formulových vozů 
a malý letecký den se seskoky parašu
tistů.

Na této propagační akci i na dalších, 
pořádaných u příležitosti Rudých letnic, 
Mírových slavností, Dne dětí či Dne tisku, 
získávají členové LMK Pionýr další malé 
modeláře. Do jejich kroužků dojíždějí děti 
z okruhu třiceti kilometrů. Je vidět, že 
vedoucí a instruktoři to s nimi umějí.

Práci s mládeží se klub snaží neustále 
vylepšovat. V letošním roce plánuje zave
dení „Žákovské postupové dvouřady".
V první řadě budou větroňáři, v druhé ti, 
kteří se neobejdou bez rachotu motorů.

Dnes má klub již padesát sedm členů.
V hodnocení je mezi ostravskými kluby na
třetím místě. Jeho práci podporují a čás
tečně finančně dotují Městská modelář
ská rada v Ostravě, Krajská stanice mla
dých techniků a Dům pionýrů a mládeže 
v Ostravě-Porubě a SRPŠ a PO SSM ZDŠ 
v Polance. Těžiště práce zůstává ovšem 
na vedoucích a instruktorech kroužků, 
jimž jsou jedinou, ale tou největší odmě
nou rozzářené oči kluků nad hotovým 
modelem. Vladislav Janík
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Příznivcům 
volného 
letu

JIŘÍ KALINA

místa lomení uší ztenčuje až na průřez 
5 X 7 na konci křídla. U kořene křídla je až 
k desátému žebru vyztužena smrkovou 
lištou o průřezu 2 x 5. Odtoková lišta je ze 
zrcadélkové balsy o průřezu 3 x 20, na 
konci křídla 2 x 15. Pole mezi kořenový
mi žebry jsou vylepena balsovými hrano
ly, obroušenými do profilu křídla. Tuhý 
potah horní strany nábéžné části středů 
křídla je z balsy tl. 1 o měrné hmotnosti 
120 až 140 kg.m-3. Celé křídlo je potaže
no tenkým Modelspanem, na středních 
částech je zdola přes papír nažehlena 
fólie Flightspan. Pravá střední část je 
překroucena do pozitivu 1,5 mm, na pra
vém uchu je negativ 2 mm, na levém uchu 
negativ 3 mm. Hmotnost hotového křídla 
je 80 g.

Trup. Hlavice je vyříznuta z lipového 
nebo olšového prkénka tl. 10 a z obou 
stran polepena překližkou tl. 1, Zadní část 
trupu je slepena ze čtyř smrkových lišt 
o průřezu 2 x 8 ,  plynule se ztenčujících 
až na průřez 1 x 6 na konci trupu. Po 
zaschnutí je ohoblována a obroušena do 
kruhového průřezu. Svislá ocasní plocha 
je vybroušena z plné balsy tl. 2. Hmotnost 
kompletního trupu, vybaveného háčkem 
pro krouživý vlek, je 140 g.

Vodorovná ocasní plocha je celobál- 
sová. Žebra, položebra i diagonální vyztu
žení majítl. 1, střední žebro tl. 4. Náběžná 
lišta o průřezu 4 x 5 je u středního žebra 
zesílena bambusovou štěpinou. Ušty 
nosníku z tvrdší balsy mají průřez 1,5 x  3, 
odtoková lišta průřez 2 x 8 .  VOP je pota
žena tenkým Modelspanem, její hmotnost 
j e5g.

Těžiště modelu je v 50·% hloubky kříd
la, seřízení + 2,5°;

T 50%+2,5°

V dubnu letošního roku má být předáno do 
tisku defintivní znění nových Soutěžních a sta
vebních pravidel ČSSR pro letecké modeláře. 
Pravidla se budou skládat ze čtyř samostatných 
sešitů ve společném obalu. Druhý sešit, který je 
vyhrazen volnému letu. má obsahovat pravidla 
devíti kategorií: házedel, větroňů A3, větroňů 
A1, modelů na gumu B1, modelů na gumu P30, 
modelů poháněných motorem Modela CCh, 
halových modelů na gumu P3, minimaket na 
gumu M-min a halových polomaket na gumu 
M-oř. Pravidla jednotlivých kategorií budou 
v některých bodech upravena podle stávajících 
pravidel FAI, pro rozlétávání bude například 
stanoveno patnáctiminutové kolo. Pracovní čas 
pět minut, který byl předepsán u některých 
kategorií, zůstane zachován, jeho nedodržení 
však již nebude znamenat vyčerpáni pokusu, 
ale jen ztrátu pořadí při startu.

Kategorie házedel bude rozdělena na háze- 
dla pro létání venku a halová házedla, charakte
ristiky modelů a měření času se nemění.

U větroňů kategorie A3 a A1 stejně jako 
u modelů s gumovým pohonem B1 k podstat
ným změnám nedojde; charakteristiky modelů 
i měření času zůstanou zachovány.

Návrh pravidel kategorie P30 a CO2 byl 
zveřejněn již v MO 5/1981. Zatímco u kategorie 
P30 zůstává návrh beze změny, u kategorieCO2 

se uvažuje o tom, že místo pěti startů by se jich 
létalo šest a nejhorší dosažený výsledek by se 
nezapočítával do celkového hodnocení. Návrh 
má určitě opodstatnění: snad každý, kdos mo
dely na CO2 létá, už zažil zklamání z téměř 
prázdné „nové" bombičky. Nový systém by vliv 
nestejného plnění bombiček aspoň částečně 
eliminoval.

Pravidla minimaket M-min jsou přepracová
na do nového, jednoduššího návrhu, který by 
měl být souhrnem názorů všech soutěžících. 
V září loňského roku se podle něj na zkoušku 
létalo na soutěži v Borači, údajně k všeobecné 
spokojenosti.

U kategorie M-or se tabulka statického hod
nocení ani letové hodnocení nemění, novinkou 
je bonifikace (přičítání bodů) za obtížnost. 
Navrženo je 10 bodů za dolnoplošník, dvou- 
plošník, kachnu, tandem, model s plováky či 
s oválným průřezem trupu. 20 bodů za tři- 
a víceplošník nebo létající člun, 25 bodů za 
vrtulník, vírník nebo vícemotorový model.

K pravidlům všech uvedených kategorií mů
žete ještě zaslat připomínky na mé jméno do 
redakce časopisu Modelář, nejpozději však do 
31. března tohoto roku.

Vyznavači kategorií, na něž se v nových 
pravidlech nedostalo, se samozřejmě nemusí 
rmoutit. Nic nebrání tomu, aby při veřejné 
soutěži změřili síly i ve „své kategorii.

Model
kategorie A1 
REX
S modelem Rex zvítězil jeho 
konstruktér Bedřich Novotný 
z Tábora na loňské soutěži Celostátní 
branné spartakiády Svazarmu 
v Olomouci. Jeho konstrukce vychází 
z úspěšného model u, jenž v roce 
1980 vynesl B. Novotnému druhé 
místo v žebříčku juniorů ČSR 
v kategorii A1.

POPIS MODELU (všechny neoznačené 
míry jsou v milimetrech):

Křídlo je uprostřed dělené, půlky se 
nasouvají na dva ocelové dráty o průměru 
3,15. Profil křídla je B 8356 b/3. První tři 
kořenová žebra jsou z překližky tl. 1,5, 
ostatní z balsy tl. 2. Položebra v uších jsou 
z balsy tl. 1. Nosník tvoří dvě smrkové lišty 
o průřezu 2 x 5 ,  které se od lomení uší 
plynule ztenčují až na průřez 2 x 3 na 
konci. Mezi žebry je nosník po celé délce 
vylepen stojinou z tvrdé balsy tl. 1. Horní 
lišta nosníku je u kořene křídla zesílena 
smrkovou lištou o průřezu 3 x 3 .  Náběž
ná lišta z balsy o průřezu 7 x  10 se od
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Vysťrelovací polomaketa 
EM B -3 26  GB

XAVANTE
Předloha modelu pochází z Jižní 

Ameriky, kde cvičné a lehké bitevní 
letouny XAVANTE létají v brazilském 
vojenském letectvu. XAVANTE je  
licenční obměnou italského letounu 
Aermacchi MM-326GB, jeho 
předností je  ekonomika provozu. Pro 
mladé modeláře je  zase předností snadná 
stavba a velmi dobré letové vlastnosti 
modelu.

K STAVBĚ (výkres je ve skutečné veli
kosti, vyjma pohledu zpředu, všechny 
míry jsou v milimetrech):

Trup 1 vyřízneme ze středně tvrdé balsy 
tl. 3, od místa, kde bude končit odtoková 
hrana křídla, jej plynule sbrousíme na tl. 
0,5 na konci. Z překližky tl. 1 vyřízneme 
dvě zesílení trupu 2, zatím je však nelepí
me. Křídlo 3 vyřízeme vcelku z lehké balsy 
tl. 3 a vybrousíme do profilu. Nádrže 4 
vyřízneme z tvrdé balsy tl. 1, vodorovnou 5 
a svislou 6 ocasní plochu ze středně tvrdé 
balsy tl. 1.

Všechny součástky pečlivě obrousíme 
a jednou nalakujeme řídkým čirým nitro- 
lakem. Po zaschnutí nátěr přebrousíme 
a narýsujeme tuší detaily a pohyblivé 
části. Pilotní prostor vybarvíme tempero
vou barvou a součástky znovu dvakrát 
přelakujeme čirým nitrolakem a přebrou
síme. Pak křídlo rozřízneme, sbrousíme 
jeho styčné plochy do úkosu a slepíme je 
do vzepětí, v trupu vyřízneme otvory pro 
nosné plochy a celý model slepíme. Před 
nalepením překližkových zesílení zalepí
me do přední části trupu kousek olova, 
aby poloha těžiště hotového modelu od
povídala údaji na výkrese.

Model zakloužeme, chyby v klouzavém 
letu odstraňujeme přidáváním plastelíny 
vpředu, pokud houpe, nebo vzadu, pokud 
padá strmě k zemi. Zadní část SOP naříz
neme a ohneme tak, aby model létal do 
velkých levých kruhů, pak SOP zalepíme. 
Zalétaný model XAVANTE vystřelujeme 
smyčkou gumy o průřezu 2 x  1 adélceasi 
200 do druhé zatáčky, nežjezalétán. Vždy 
však musíme dbát na opatrnost, model 
nikdy nevystřelujeme proti osobám!

O. Šaffek

■  Vyplétaná kola s plátěným potahem je 
u malých maket, například na pohon 
gumovým svazkem nebo motorem Mode
ls CCh, nejjednodušší vybrousit z balsy. 
Z obou stran na kola nalepíme kužely 
slepené z kreslicí čtvrtky, na něž předtím 
zevnitř vytlačíme propisovací tužkou 
„dráty".

Podle časopisu Aeromodeller 
Z. Sekyrka
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a hodiny
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Přípravek k řezání balsových lišt je pro 
každého leteckého modeláře nástrojem 
takřka nezbytným, v našich prodejnách 
s modelářskými potřebami však chybí. Ne 
všichni stavějí modely pravidelně a příle
žitostnému modeláři je líto věnovat zho
tovení tohoto nástroje více času. Návod 
na sestrojení jednoduchého, ale běžné 
potřebě plně dostačujícího balsořízu, je
hož zhotovení netrvá ani dvě hodiny, nám 
zaslal Jindřich Vrba z Litoměřic.

Základnu 1 a vodicí desku 4 vyřízneme 
z rovného prkénka tvrdé balsy (nebo 
jiného materiálu) tl. 5 mm. Zkosíme hranu 
vodicí desky a oba díly z vnitřní strany 
obrousíme, přičemž dbáme na to, aby 
broušená plocha zůstala rovná. Obrouše
né díly kolmo na sebe natupo slepíme; 
spoj můžeme ještě pojistit, například vru
ty. Z balsy tl. 1, 2, 3 a 5 mm, případně 
jiných tlouštěk, vyřízneme podložky 2. 
Přítlačnou desku 3 vyřízneme z tvrdé 
balsy tl. 5 mm. Do základny, podložek 
a přítlačné desky provrtáme najednou dva 
otvory o průměru 4 mm. Všechny díly 
nalakujeme dvakrát lepicím a dvakrát 
vrchním lesklým nitrolakem (není to však 
nutné), po zaschnutí každý nátěr lehce 
přebrousíme. Za řezný nůž se hodí holicí 
čepelka o tl. 0,10 mm. Podložku, holicí 
čepelku a přítlačnou desku pevně při
šroubujeme k základně dvěma šrouby

M3X30 s maticemi, opatřenými z obou 
stran podložkami. Při řezání položíme 
řezané prkénko na kraj stolu tak, aby přes 
něj přečnívalo, a pohybujeme balsořízem. 
Potřebnou šířku lišty nastavujeme vymě
ňováním podložek a jejich kombino
váním.

Halový model F1D
D. Pymma

Britský „pokojáčkář" Dave Pymm je v sou
časné době jednou z nejvýraznějších postav 
mezi halovými modeláři. Je například autorem 
hitu minulé sezóny, vrtule s měnitelným stoupá
ním, s níž britští soutěžící startovali na mistrov
ství světa. Před dvěma lety překonal v Carding- 
tonu časem 40:40 min:s britský F1D-FA rekord 
s modelem, na první pohled sice nijak neobvyk
lým, přesto však s jednou významnou novin
kou: použil kratšího a tlustšího svazku s pře
dem vypočítanou hmotností. Dnes už je použití 
takových svazků běžné a Pymmúv rekord byt 
překonán, jeho model však stoji za uveřejnění.

Model je celkem běžné koncepce, s dnes Již 
obvyklými vykloněnými posty křídla, D. Pymmsi 
stanovil procento statické jistoty, určující po
délnou stabilitu modelu (měníse s plochou VOP 
a plošnou délkou modelu), na nulu, počítal tedy 
s možností pádu modelu po ocase po předcho
zím přetažení. Tato koncepce sice není příliš 
vhodná při startu, ale zato velmi žádoucí při 
nárazech do stropních konstrukcí letových 
prostor.

Model má hmotnost 1,023 g (křídlo 0,294 g, 
motorová část trupu 0,265 g, zadní část trupu 
s ocasními plochami 0,259 g, vrtule 0,205 g). 
D. Pymm určil hmotnost gumového svazku na 
1,2 g a podle této hmotnosti pak hledal svazek 
patřičné délky pro uvažovaný počet otoček. Pro 
rekordní let použil svazku o délce 360 mm, do 
něhož natoč il1760 otoček.

Zvláštností Pymmova modelu je pevná vrtule 
o průměru 560 mm a stoupáni 800 mm, která se 
po startu neprohýbá. Hodí se zvláště do stude
ného ovzduší.

Podle Aeromodeller 2/1980 JK
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[ Akrobatický upoutaný model
A. Kolesnikova

Mistra sportu SSSR A. Kolesnikova 
naši upoutaní modeláři dobře znají, přes
tože se sovětští akrobaté posledních vr
cholných světových soutěží nezúčastnili. 
V roce 1978 obsadil na srovnávací soutěži 
socialistických zemí v polské Czestocho- 
wé třetí místo za naším J. Gábrišem 
a svým kolegou v týmu SSSR A. Listopa
dem, o rok později při mezinárodní soutě
ži na Krymu v silné konkurenci zvítězil. 
Jeho model je  zajímavý už svou pohon
nou jednotkou; A. Kolesnikov používá 
amatérsky zhotoveného motoru K 35 
o zdvihovém objemu 5,83 cm3.

POPIS MODELU Křídlo má souměrný
profil o maximální tloušťce 16 %. Žebra 
z balsy tl. 3 mm jsou vylehčena výřezy. 
Nosník tvoří dvě borové lišty o průřezu 
7 x 3  mm u kořene křídla a 4 x  2,5 mm na 
konci, mezi žebry vylepené balsovou sto

jinou. Náběžná lišta o průřezu 
22 X  10 mm a odtoková lišta o průřezu 
10 X 10 mm jsou z balsy. Náběžná část 
a střed křídla mají tuhý potah z balsy tl. 
2 mm. Klapky z plné balsy jsou uchyceny 
na závěsech z tenkého plechu a drátu, 
jejich maximální výchylka je ±30°. V za
končení vnějšího konce křídla je zadlabá- 
na zátěž o hmotnosti 20 až 25 g a zašrou
bován šroub M4, sloužící k připevnění 
brzdicího štítku. Ve vnitřní části křídla je 
průchod řídicích drátů upraven tak, aby 
bylo možno měnit místo jejich vyvedení.

Vodorovná ocasní plocha z plné balsy 
má souměrný profil o maximální tloušťce 
7 %. Náběžná a odtoková hrana jsou 
zpevněny borovými lištami. Plocha kor
midla je 55 % celé VOP, maximální vý
chylka je ±40°.

Trup sestává z motorové části, horní 
a spodní části dlabaných z balsy, balso-

vých přepážek a balsových bočnic. Lože 
motoru z duralu je přišroubováno na 
habrový rám, na nějž je vzadu přilepena 
překližková přepážka tl. 2 mm. Z boků je 
na rám nalepena překližka tl. 1 mm. Mezi 
motorem a překližkovou přepážkou jsou 
k rámu přilepeny balsové přepážky, vyme
zující prostor pro palivovou nádrž. 
K přední části lože motoru je přilepen 
duralový prstenec, tvarem plynule nava
zující na kužel vrtule. Hotová motorová 
část je přilepena k horní části trupu, k níž 
jsou přilepeny i balsové přepážky. Po 
zaschnutí je na přepážky nalepena spodní 
část trupu, v níž jsou vpředu provrtány 
dva otvory, sloužící k průchodu vzduchu 
chladícího motor. Do spáry mezi horní 
a spodní částí trupu je vlepeno křídlo 
a VOP a zabudována táhla řízení. Po 
i nstalaci řízení je spára zakryta balsovými 
bočnícemi. Svislá ocasní plocha z plné 
balsy není vychýlena; tah do lanek zajiš
ťuje brzdicí štítek na křídle. Aerodynamic
ké kryty podvozkových kol jsou vydlabány 
z balsy.

Rozbor hmotnosti modelu: Křídlo 
315 g, trup 210 g, motorová skupina 
270 g, VOP 40 g, SOP 15 g, podvozek 
50 g. Podle Krylja rodiny 3/1980 TS

JS



M axík
dvojplošník 
na motor 
Modela C02

Plánov modelov na motory Modela CO2 
nie je  vela a dvojplošník, ktorýsomsi 
chcel postavit’, medzi nimi chýba. 
Neostalo mi nič i né, než čosi navrhnút 
sám. Tvary som převzal z RC modelu Max 
(plán Modelář W3s), rozměry 
a konštrukciu som prispósobil motoru. 
Vznikol elegant ný dvojplošník 
jednoduchej konštrukcie, vhodný na 
rekreačně polietanie. Pri stavbě je  nutné 
šetřit s hmotnosiou, hlavně vzadnej časti 
trupu, aby nebolo potřebné dovažovanie 
modelu.

K STAVBĚ (mlery sú v milimetroch):
Trup. Bočnicezlepenéz kvalitnej balzy 

hr, 2 sú spojené motorovou přepážkou 
z preglejky hr. 1,5 a priečkou z baizy hr. 3. 
V hornej časti trupu sú štyri tvarové 
přepážky z balzy hr. 1. Baldachýn horné
ho křídla z preglejky hr. 1,5 je přilepený 
zvnútra na bočnice, zasahuje až po spod- 
nú hranu trupu, kde sa oň opiera nábežná 
hrana spodného křídla a podvozok. Hor
ná a spodná strana trupu je potiahnutá 
balzou hr. 0,6. Podvozok z duralového 
plechu hr. 0,5 je priviazaný a prilépený 
k obdižniku preglejky hr. 1, nahradzujú- 
com časť potahu. K trupu sa priviazuje 
gumou. Koliesá o priemere 28 sú plastiko
vé. Kryt motoru je zlepený a vybrúsený 
z odrezkov balzy hr. 1, 2 a 4 priamo na 
trupe. Boky trupu sú potiahnuté tenkým 
Japanom.

Chvostové plochy sú vyřezané z balzy 
hr. 2 a vybrúsené na hr, 1;5. Predné časti 
koncových oblúkov majú z pevnostných 
dóvodov vlákna dřeva naprieč.

Křidla sú shodnej konštrukcie, stavané 
po častiach. Nábežná lišta je z balzy

o priereze 5 x 5 .  nosníky z balzy majú 
prierez 3 x 4 a 3 x 3 a  balzová odtoková 
lišta prierez 3 x 15. Rebrásúzbajzyhr, 2, 
koncové oblúky z balzy hr. 1. Časti sú 
k sebe zlepené na tupo a spoj je spevnený 
stojinou z preglejky hr. 1,5. Vzopätie 
horného křídla je 6°, dol ného 9°, Křídla sú 
potiahnuté tenkým Japanom, k trupu sa 
priviazujú gumou.

Celý model je tri až štyri raz lakovaný 
zmesou napínacieho a vrchného lesklého 
nitrolaku.

Nádrž je pre snadné plnenie umiestne- 
ná v pilotnom priestore. přívodně trubky 
sú vedené nad trupom. Motor je skloněný 
o 5° nadol a vyosený 10 vlavo.

Zalietanie modelu je běžné a bolo už 
mnohokrát popísané. Kízavý let sa opra
vuje podložkami vkládanými pod křídla. 
Pozor, třeba podkládat' obidve křídla 
a v rovnakom zmysle! Model sa poměrně 
zle hádže z ruky, vadí spodně křídlo, je to 
však len vecou cviku. Výkony Maxíka nie 
sú sice špičkové, ale to vynahrádza poži- 
tok z pomalého realistického letu.

Ing. Jozef Ornth, Banská Bystrica
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Háček
pro krouživý
vlek

Návodu k zhotovení háčku pro krouživý 
vlek bylo již v modelářské literatuře zve- 
řej něno několik, všechny však byly nároč
né na vybavení dílny i na použitý materiál. 
Popisovaný háček lze zhotovit pouze 
s použitím stojanové vrtačky a běžného 
nářadí, jímž disponuje téměř každý mode
lář. Dodržet přesné rozměry jednotlivých 
dílů není nutné; pro bezchybnou funkci 
háčku je jen třeba, aby rozteče otvorů pro 
šrouby M2 a vlastní háček v dílech A, 
B a C byly shodné, čehož lze docílit 
vrtáním otvorů do všech dílů najednou, 
a aby závity M2 a M3 byly k příslušným 
dílům kolmé.

Postup zhotovení všech dílů je zřejmý 
z výkresu. Na pružinu použijeme ocelové 
struny o průměru 0,7 až 0,8 mm. Po 
navinutí pružinu navlékneme na kulatinu
0 průměru asi o 0,5 mm menším, než je 
její vnitřní průměr, na jednom konci ji 
sevřeme do svěráku a několikrát natáhne
me a stlačíme, až je její délka stálá. Pak 
uštípneme patřičný počet závitů a opiluje- 
me konce. V háčku lze- použít i dvě 
pružiny, navlečené na šroubech M2, nebo 
tři, navlečené na šroubech i na vlastním 
háčku. Při použití pružiny z ocelové stru
ny o průměru 0,73 mm s vnitřním průmě
rem 4 mm a deseti závity byla vypínací síla 
háčku 25 N, dvě pružiny ze struny o prů
měru 0,4 mm dávaly vypínací sílu 18 N. Na 
pojistku G se hodí ocelová struna o prů
měru 0,8 až 1,1 mm.

Po zhotovení všech dílů háček sestaví
me, přezkoušíme plynulost pohybu vlast
ního háčku a změříme vypínací sílu při 
maximálním stlačení pružiny. Je-li větší, 
než požadujeme, pružinu zkrátíme. Pak 
připájíme vlastní háček E k dílu B a šrouby 
M2 k dílu A a C. Pokud je díl A zhotoven 
z duralu, hlavy šroubů do něj zalepíme 
epoxidem. Na díl A přišroubujeme pojist
ku G, zkrátíme jí na potřebnou délku 
a celek přišroubujeme k držáku D, jehož 
spodní konecjsme po zasunutí dozáklad- 
ní desky H roznýtovali.

Silon ke směrovce, připevněný kdílu B, 
prochází otvorem v dílu C, do něhož 
můžeme pro zlepšení průchodnosti při- 
pájet ohnutou (poloměr ohnutí asi 4 mm) 
tenkostěnnou mosaznou trubku. Mezi 
háčkem a směrovkou by měl být na silonu 
prvek, umožňující jeho zkrácení nebo 
prodloužení při posunu háčku, například 
kancelářská sponka, narovnaná a pak 
ohnutá do tvaru Z.

K nastavení potřebných výchylek pou
žíváme systém popsaný v MO 1/1975 na 
straně 14. Zdvih, a tím i do jisté míry 
výchylku směrovky při vystřelení modelu, 
a vypínací sílu nastavujeme dílem Fasta- 
věcím šroubem K.

Hmotnost háčku je menší než 16 g.
Ing. Jaroslav Křemen

Použitý materiál:
Díly D, H -  duralový plech tl. 2 mm
Díl A -  mosazný nebo ocelový plech tl. 3 mm
Díly B, C, F -  mosazný nebo ocelový plech tl.
1 mm
Díl E-svářecí drát nebo hřebík o průměru 3 mm 
Pružina a pojistka -  ocelové struny
2 šrouby M2x18 s válcovou hlavou
2 šrouby M2x8 bez hlavy, délka závitů 3 mm 
1 šroub M2x5
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Ο ν /  /řízeni
rádiem
ING. 
JIŘÍ 
HAVEL

■  Nový vysílač soupravy PROFI 2000 firmy 
Multiplex je v současné době asi opravdovou 
špičkou mezi výrobky svého druhu. Má progra
movatelné moduly pro různé použití (větroně, 
vrtulníky, akrobatické modely, univerzální), kte
ré se zasouvají do spodní části vysílače a jsou 
při nastavování přístupné shora, tedy směrem 
od řídicích pák. Proti nežádoucímu pootočení 
již nastavených prvků je pak panel chráněn 
krytem, což je mnohem účelnější než „les" 
knoflíků a páček (třeba na vysílačích Graupner 
neboWebra Expert). Další novinkou je víceúče
lový digitální LCD display, který ukazuje napětí 
vysílače (s pomocným kabelem i přijímače), vf 
výkon vysílače a dále může být použit jako 
časovač (hlídání doby letu) a jako otáčkoměr. 
Souprava používá miniaturní přijímač pro devět 
serv. Jako celek hraje PROFI 2000 zřejmě 
všechny písničky, na které si RC modelář doká
že vzpomenout -  což pochopitelně není zadar
mo. Souprava se čtyřmi servy bude stát nejmé
ně tolik, jako souprava Webra Expert, tedy přes 
2000 DM.

■  Stejné jako v loňském roce bude letos mode
lářská dovolená vyznavačů akrobatických RC 
modelů vázána termínově na mezinárodní sou
těž F3A v Bratislavě a navíc tentokrát i na 
mistrovství ČSSR, které se koná 3. a 4. července 
v Holiči. Sraz účastníků soustředění bude tedy 
v Holiči, po skončení M ČSSR se přesuneme do 
areálu aeroklubu v Kunovicích, odkud pak si 
někteří z účastníků „odskočí" na bratislavskou 
soutěž F3A (10. a 11. 7. 1982). Program tedy 
bude pěkně „nabitý", ale jediné tímto řešením 
se dá čelit zvýšeným nákladům na cestování. 
Kapacita ubytování je omezená (asi 25 osob) 
a tak bych byl rád, kdyby se zájemci o dovole
nou ozvali co nejdříve.

■  Na zasedání leteckomodelářské komise ÚR- 
MoS22. 10. 1981 bylo schváleno, žes ohledem 
na rozvoj kategorie F3D v posledních dvou 
letech bude v roce 1984 uspořádáno mistrovství 
ČSSR. Současné byl Zdeněk Malina schválen 
jako asistent státního trenéra pro kategorii F3D.
■  Slíbil jsem, že čtenáře včas upozorním na 
vydání dalšího, tedy třetího dílu příručky Letec
ké modely, která vychází péčí podniku ÚV 
Svazarmu Modela. V třetím dílu se dočtete 
hlavně o pilotáži rádiem řízených modelů od 
základních principů až k detailnímu popisu 
létání akrobatických obratů včetně diagramů 
výchylek kormidel. Na tomto dílu se mnou 
spolupracovali i odborníci přes větroně: d. t. M. 
Musil a ing. T. Bartovský. Sešit by měl vyjít 
pravděpodobně v březnu. V přípravné fázi je 
i čtvrtý díl, ve kterém budou popsány drobné 
nápady a „zlepšováčky" z oblasti RC, dále zde 
budou popsány některé moderní technologie 
stavby modelů a znovu se setkáte tentokrát 
v ucelené formě s pojednáním R. Černého Balsa
-  modelářský chléb. Tak tedy pozor na „tro jku"
-  vyjde v nejbližší době!

Soutěžní 
model 

kategorie 
RC Ml

NETOPÝR II
První model tohoto typu jsem navrhl před třemi roky, 
když jsem začal létat kategorii RC M2 a po prolisto
vání mnoha ročníků Modeláře jsem nenašel model, 
který by odpovídal mým požadavkům. Cílem návrhu 
byl model nepříliš rychlý, ale zato obratný, stabilní 
a s minimálními nároky na vzletovou plochu. Popi
sovaný model se mi velmi dobře osvědčil jak v kate
gorii RC M1 (dříve RC M2), tak i jakohydroplán 
v kategorii RC MH2.

K STAVBĚ:
Křídlo je opatřeno profilem E 474, který 

má lepší vlastnosti při nižších rychlostech 
než například NACA0016. Žebraz balsy tl. 
2 mm jsou nasouvána zářezy na stojinu 
nosníku z tvrdé balsy tl. 4 mm, uprostřed 
vyztuženou z obou stran překližkou tl. 
1 mm. Uzavřená torzní skříň v náběžné 
části dává křídlu vynikající pevnost v kru- 
tu -  při stavbě je tedy třeba dát pozor, 
protože křivé křídlo už nenarovnáme! 
Náběžná lišta je ze dvou vrstev: vnitřní 
z balsy tl. 3 mm, vnější z tvrdé balsy tl. 
5 mm. Odtoková lišta je z balsových pásů 
o průřezu 2 x 25 mm, koncové oblouky 
jsou z balsy tl. 10 mm. Křídlo je k trupu 
připevněno vpředu bukovým kolíkem 
o průměru 8 mm, nasouvaným doduralo- 
vé trubky, vzadu dvěma plastikovými 
šrouby M6. Střed křídla je přelaminován 
jednou vrstvou skelné tkaniny.

Podvozek je pouze dvoukolý, jednak 
z estetických důvodů, jednak z požadav
ku krátkého startu (model startuje z trávy 
při slabém protivětru asi po desetimetro
vém rozjezdu). Bukové hranoly ze sou
pravy MODELA jsou zalepeny v křídle za 
hlavním nosníkem (pokud neuvažujeme 
používání modelu s plováky, je lépe přile
pit hranoly před nosník). Nohy jsou ze 
struny o průměru 4 mm. Kola hlavního 
podvozku mají průměr 75 mm, ostruhové 
má průměr 38 mm.

Trup má bočnice z balsy tl. 4 mm, 
vpředu vyztužené až za křídlo překližkou 
tl. 1 mm. Motorové lože a přepážka jsou 
z překližky tl. 6 mm, ostatní přepážky jsou 
z překližky tl. 4 mm. Vršek trupu za kabi
nou má boky z balsy tl. 2 mm, horní část je 
z měkké balsy tl. 7 mm. Trup je před 
kabinou uzavřen balsou tl. 5 mm, zespo
du balsou tl. 3 mm. Kabina je z přední 
části polotovaru MODELA o délce 
250 mm, přilepená kontaktním lepidlem.

Ocasní plochy mají rám z balsy tl. 
5 mm, polepený balsou tl. 2 mm; kormidla 
jsou vybroušena z balsy tl. 8 mm.

Celý model je potažen barevným papí
rem Modelspan a proti účinkům paliva je 
lakován Parketolitem.

K pohonu je použit motor MVVS 6,5 
F RC, který dává modelu dostatečnou 
zásobu výkonu i pro svislý stoupavý let 
(„svíčku"). Jistě lze použít i jiné motory 
o zdvihovém objemu 6,5 cm3, například 
O. S. Max 40 FSR nebo Enya 40, které byly 
na našem trhu. Nádrž má obsah 175 cm3.

Rádiové vybaveni. Prototyp je ovládán 
amatérskou RC soupravou se servy Futa- 
ba, která jsou v trupu uložena napříč. Do 
modelu se vejde každá moderní soupra
va, problémy však budou se staršími 
soupravami Varioprop.

Létání s modelem Netopýr je naprosto 
bez záludností, podmínkou je však ne- 
zkroucený a dobře vyvážený model. Mo
del ani při nízkých rychlostech nemá 
snahu padat po křídle, a pokud běží 
motor, nelze jej prakticky přetáhnout. 
Model jsem používal i pro kategorii RC 
MH2 (od roku 1982 RC MH1) s plováky 
o délce asi 600 mm. K tomu účelu je na 
motorové přepážce přišroubována po
mocná noha z pružinové oceli o průměru
3,5 mm; kormidlo je připevněno přímo na 
směrovce. Ivan Ulč, LMK Kadaň

Gumenné krúžky
Na súťažiach RC modelov sme svedka- 

mi toho, ža najma mladí začínajúci mode
láři pripevňujú nosné plochy modelov pre 
nedostatok viazacej gumy všetkým mož
ným od klobúkovej gumy až po tesniace 
gumy k patentným flašiam na zaváraniny.

Túto Situáciu riešim jednoduchým spo- 
sobom. Z autoduše nastřihám velkými 
stolovými nožnicami behom krátkej doby 
krúžky róznych šírok. Šířkou sa určí men- 
šia alebo vačšia sila ťahu gumy pri rovna- 
kej dížke. Takto nastřihané gumenné 
krúžky úspěšně používáme na modeloch 
róznych kategorií už druhů sezónu.

Belo Semsey
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U  RC ve velkém
Rádiové ovládání se začíná používat i v na

šem národním hospodářství. Třeba na Labi 
pracuje již delší dobu rádiem řízený buldozer 
typu D155W-1 japonské firmy KOMATSU. Pra
covníci národního podniku Ingstav Brno s ním 
upravují plavební cestu z Děčína do Chvale
tic. Obojživelný buldozer o hmotnosti 43 tun je

Rozpětí:

Délka:
Hmotnost:

Konstrukce:

Y v
1540mm

1080mm 
2100g 

IVAN ULČ 
LMK Kadaň

\ \

skoro devět metrů dlouhý 
Má motor o výkonu 200 í 
pojezdovou rychlost 7,7 km.ř; 
do hloubky až sedmi m etrů\
„uklízí" dno řeky. Buldozer je c 
jedním pracovníkem rádiovou ! 
cující na kmitočtu 140 MHz. Dosah soupravy je 
100 až 200 m. Jedno můžeme tomuto zařízení 
závidět: nepotřebuje serva, která nám tolik

ři metry široký. 
Ό k) a největší 
ůžese ponořit 
hladinu, kde 
idán ze břehu 

pravou pra-

chybí do modelů. Radlice, rozrývač, 
motory a další funkce jsou totiž ovládány 
maticko-hydraulicky.

Na opačném konci republiky, v NHKG v 
travě-Kunčicích, jezdí na vlečce závodu 
lokomotiw  řízené rádiem. V příštích létech 
má jejich počet ještě zvýšit, protože kromě ús
pory pracovníků se zvýšila efektivnost a bez
pečnost práce. JaS
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Sklápěcí
vrtule

Pro pohon nového modelu s elektro
motorem jsem potřeboval vhodou sklápě
cí vrtuli nebo aspoň polotovar, ze kterého 
by se dala zhotovit. V Modeláři jsem 
několikrát četl o plastikových vrtulích 
Modela o průměru 240 mm, vhodných pro 
modely s gumovým svazkem. Koupil jsem 
tedy hned dvě a zhotovil z nich vrtuli se 
sklopnými listy. Domnívám se, že dále 
popsaná vrtule by se hodila i pro modely 
s pohonem gumovým svazkem.

z dielne
O.VITÁSKAf

Úpravu zahájíme podle obr. 1 tím, že 
z každé vrtule odřízneme lupenkovou 
pilkou jeden list těsně za nábojem a vypi- 
lujeme drážku širokou 4 mm do hloubky 
7 mm. Stávající otvor v náboji zvětšíme na 
průměr 2,5 mm a vyřízneme závit M3. 
Zaoblíme uříznutý konec náboje a náboj 
vrtule opilujeme na tloušťku 10 mm.

Podle obr. 2 zhotovíme držák listů 2 
z duralového nebo hliníkového plechu tl. 
1 mm. Po opracování vyvrtáme nejprve 
průchozí otvory o průměru 1,5, které na 
jedné straně zvětšíme na průměr 2 mm 
a na druhé straně do nich vyřízneme závit 
M2. Nakonec vypilujeme vybrání do 
hloubky 9 mm.

ry o průměru 2,5 mm, do nichž vyřízneme 
závit M3. Otvor o průměru 2 mm zatím 
nevrtáme.

Rozteč závěsů volíme podle typu mo
delu. Díly 3 (obr. 3) jsou z duralu. Po 
opracování podle výkresu vyvrtáme otvo-

Obr. 1

I /ΓΟ

j ť j

u [10*0,2 \ \

Při montáži nám pomůže obr. 4. Do dílů 
1 zalepíme epoxidem díly 3 a zašroubuje
me šroub 4 M3x10. Po vytvrzení lepidla 
opracujeme náboj listu vrtule na šířku 
6 mm. Potom důlčíkem naznačíme střed 
otvoru o průměrů 2 mm a vyvrtáme. Do 
obou listů našroubujeme dorazové šrou
by 5 M3x8. Potom připevníme oba listy do 
držáku 2. Vyzkoušíme funkci vrtule a za
jistíme popřípadě šrouby 6 M2x2 maticí 
a čirým nitrolakem.

Jaroslav Mrhal
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Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4

■  Přesné usadenie křídla do sedla vytvořeného 
v trupe získáme zabrúsenim pódia obrázku:
Na křidlo modelu 3 přilepíme samolepiacou 
páskou4 pás brúsnehopapiera2. Pohybováním 
trupom modelu 1 po takto upravenom křídle 
v smere šipiek zabrúsime sedlo pre křídlo úplné 
presne. Koncový oblúk křídla 5 zabrusujemedo 
správného profilu křídla tak, že okolo celého 
profilu tesne u koncového oblúka 6 nalepíme 
hliníkovú foliu 7 (alobal) o šírke přibližné 
150 mm. Koncový oblúk brúsime smirkovým 
papierom v smere šipiek. Hliníková folia nám 
zabezpečí, že křídlo v priestore koncového 
oblúka ostane nepoškodené

■  Ked potřebujeme zabrúsit balzovu lištu do 
klínového prierezu, postupujeme týmto spó- 
sobom:
Na rovnu dřevenu došku uchytíme špendlíkmi 
potrebnú balzovú lištu. Z obidvoch stráň lišty 
přiložíme ocelové dróty (príp. trubku) 2 a 3 
potřebného priemeru a tieto zaistíme dřevený
mi lištami 1 a 4, ktoré přichytíme hřebičkami do 
došky. Takto pripravenú lištu obrúsíme brús- 
nym papierom až sa tento dotýká kovových 
podložiek. Vhodné je balzovú lištu si připravit 
do předběžného tvaru hoblíkom.

1 2  3 4
\  /  I  /

\

Opětovné spouštění hnacího motoru 
během letu přestává být výsadou RC 
modelů s elektrickým pohonem. Inzert
ní stránky zahraničních časopisů na
bízejí nové zařízení pro dálkové spouštění 
spalovacích motorů o zdvihovém objemu 
6 až 10 cm3 během letu pouhým stlačením 
jednoho knoflíku na vysílači.

Zařízení sestává z robustního motoro
vého lože, ke kterému je zezadu přišrou

bován poměrně malý spouštěcí elektro
motor. Jeho prodloužený hřídel je uložen 
v kuličkových ložiskách v motorovém loži 
a na přední části je opatřen kladkou či 
řemenicí. Obdobná řemenice je volno
běžnou spojkou spojena s vrtulovým hří
delem, přičemž obě řemenice jsou spoje
ny úzkým ozubeným řemenem. Volno
běžná spojka slouží ktomu, aby se kroutí
cí moment přenesl na motor při spouště
ní, ale při normálním chodu motoru pro- 
kluzuje, takže spouštěcí ústrojí je v klidu.

Uvedené zařízení má vlastní zdroj prou
du pro žhavení svíčky i pro pohon elektro
motoru, jehož kapacita údajně vystačí na 
třicet startů. Namísto serva je řídí speciál
ní elektronický spínač, připojený k přijí
mači. Ve zvláštní úpravě se zařízení dodá
vá i pro lodě a pro RC vrtulníky.

Ing. R. Laboutka

■  Podvozková nohu 2 pre malý model dolno- 
plošníka ohneme z ocelového drótu o priemere 
2 až 2,5 mm pódia obrázku a tenkým viazacim 
drötom (připadne i nitou) ju přišijeme na troch 
miestach k základovej deske 1 z preglejky hr. 3 
až 4 mm. Takto zhotovenu súčiastku vlepíme do 
příslušného otvoru polystyrénového křídla epo
xidovým lepidlom.
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Vznik tohoto modelu byl vynucen 
neobvyklou situací v našem ktubu. Něko
lik začínajících RC modelářů si totiž po
řídilo stavebnice modelu Spurt v domně
ní, že létáni s ním nebude žádným pro
blémem. Bohužel hned prvé starty byly 
současně posledními. Létání se Spurtem 
je i pro zkušeného modeláře dosti ob
tížné, model je totiž příčné nestabilní. A- 
bychom naše začátečníky neodradili a 
vyvarovali se dalších neúspěchů, 
rozhodnuto postavit jednoduchý c

del s křídlem ze stavebnice Spurt 
současně nejdostupnějším motorem' 

/Enya 09 RC. Podle tohoto zadání rychle 
navrhl kolektiv benátských modelářů (Ka
láb, Janda, Kolínský) model KaJaKo 
s ovládanou směrpvkou, výškovkou 
a otáčkami motoru.

Křídlo bylo převzato bez úprav z mode
lu Spurt (samotná polystyrénová výplň se 
prodává jako polotovar za 18,50 Kčs).

Trup je řešen stavebně co nejjednodu
šeji -dvě  balsové bočnice, tři překližkové 
přepážky a v zadní části několik příček. 
Spodní i vrchní část je potažena balsou 
s vlákny napříč. Přední spodní část je 
z balsového hranolu, vytvarovaného do 
trojúhelníkového průřezu. Prototyp byl 
opatřen kolem o průměru 40 mm, další 
model KaJaKo (je na fotografii) má jen 
přistávací lyži. Do prostorného trupu se 
vejdou bez problémů všechna běžná ser
va i přijímače, baterie je uložena bud pod 
nádrží a nebo za ní. Nádrž je přístupná 
horním snímacím krytem.

Ocasní plochy mají profil rovné desky-  
jsou z lehké baley tl. 5 mm.

Létání nečiní žádné problémy, pokud je 
těžiště modelu mezi 25 až 30 % hloubky 
křídla (od náběžné hrany).

Závěrem ještě pár slov k modelu Spurt: 
-Nakonec jsme jej u nás v klubu naučili 

létat podle paších představ. V prvé řadě 
jsme zvýšili 550P, takže se model přestal 
příčně kolébat. Dalším podstatným zása
hem bylo zvětšení rozpětí na 1200 mm 
(přidáním dvou-kusů výplně, uříznutých 
z náhradního d ílu i Poslední změnou bylo 
zablokování směrovky a opatření křídla 
křidélky.

V této podobě je z^Spurta velmi obrat
ný a létavý model, Schopný bez potíží 
běžné akrobacie. Dalším kladem je, že se 
zmenšilo plošné zatížení, takže model 
i výborně klouže. Moďel ovšem chce 

konnější motor: nejlépe se nám osvěd
čil MW S 2,5 D RC nebo OS Max 15 RC. 
V Současné době máme v klubu tři takto 
vylepšené Spurty, nyní již látající k plné 

jenosti.
Zdeněk KALÁB

spo

Upravený model Spurt P. Kolínského

Gumiprak 
pro RC větroně

Protože v modelářských prodejnách není k 
dostáni vhodná guma na zhotovení gumipraku, 
poohlíželo se mnoho modelářů po vhodné 
náhradě. Našli ji v prodejné zdravotnických 
potřeb, kde prodávají neoprenovou hadici (1 kg 
je dlouhý asi 21 m a stojí 57 Kčs), která se 
ukázala velmi výhodná. Má dostatečnou pruž
nost a při natahování se vzhledem ke svému 
kruhovému průřezu tak nedře a netrtiá. Nezmí
něné hadici se silonem délky 150 m 
startujeme bez problémů RC větroně od Lio
na až po třímetrové stroje o hmotnosti 1800 kg.

Na konci gumipraku používám padák popsa
ný v Modeláři 7/1966, jehož obkreslený střih 
(bez přídavků na švy) přikládám pro ty, kteří 
k tomuto sešitu nemají přistup. Na padák je 
vhodné použít silonovou tkaninu (vyřazený 
plášt). Padák sestává ze šesti dílů, nejlépe tří 
bílých a tří červených. Do středu hotového 
vrchlíku přišijeme kroužek, kterým vlečné zaří
zení zavěšujeme na model. Padákové šňůry 
zhotovíme z chirurgické nitě. Na konce padáko
vých šňůr přivážeme kroužky, které potom 
navlékneme na kroužek od klíčů a ten upevníme 
na konec si lonu. Časem se totiž padákové šňů ry 
zamotají -  a pak stačí vyvléknout kroužek na 
klíče a šňůry snadno rozmotáme.

Miroslav Kubáň

-kroužek Φ20-35
přišít

délka snur 
-  300mmRozpětí

Délka
1000 mm 

850 mm

200
I ,

Motor 
Hmotnost ~850g snuro.

A* 'V

KaJaKo -.TOUZØK
na klice 'kroužek



Bistabilní klopný obvod
lze s výhodou použít i dnes, v době 
proporcionálních RC souprav, například 
u modelů lodí nebo automobilů k ovládá
ní různých provozních obvodů jednotlivý
mi impulsy. Pro vysvětlení -  první impuls 
zapíná, druhý vypíná, třetí zapíná atd.

Zapojení tzv. „pomalého" bistabilního 
klopného obvodu má dva stavy. V prvním 
je otevřen tranzistor T1. Spotřeba proudu 
je minimální, protože ke kolektoru je 
připojen poměrně velký odpor 3k9 a tran
zistor T2 je uzavřen.

V druhém stavu vede tranzistor T2. 
Odpory 3k9 a M1 tvoří dělič, z jehož středu 
je odebíráno napětí na vstup spínacího 
zesilovače. Ten spíná relé (MVVS), přes 
jehož kontakty lze napájet třeba poziční

světla lodi, elektrický motor (až od odběru 
1,5_A) apod.

Řídicí impuls je záporný a přivádí se na 
diodový vstup. Jeho proudová velikost je 
1 až 1,2 mA. Napájecí napětí může být od 
3 do 9 V. Při vyšším napětí roste rychlost 
překlápění, takže kontakty relé musí být 
kvalitní -  nesmí zakmitávat. S úspěchem 
lze použít jazýčkové zátavy, spínané mag
netem.

Z tabulky odběru proudu při různém 
napětí vyplývá, že s napětím roste i proud. 
Výhodnější je, když delší dobu vede tran
zistor TI; odběr zesilovače a relé je totiž 
mnohonásobně vyšší. Podle toho zapojí
me klidový nebo pracovní kontakt relé. 
Například ovládáme-li popisovaným zaří

Tabulka celkového odbéru proudu při různém 
napětí

u 1 (relé sepnuto) 1 (relé vypnuto)

3,0 V 25 mA 1,2 mA
4,5 V 50 mA 1,9 mA
6,0 V 65 mA 2,5 mA

Obr. 3: Přiklad využití bistabllních klopných 
obvodů. Stavitelnými dorazy jsou při krajní 
poloze serva spínány mikrospínače.

stavitelně dorazy

Při zabezpečování soutěží lodních 
modelářů narážejí pořadatelé leckdy 
na problémy spojené se zajištěním 
vhodné vodní plochy. Často citova
ným důvodem, vedoucím k zákazu 
využiti některých vodních nádrží lod
ními modeláři, je údajné znečistění 
vody spalinami z modelářských 
motorů.

Přetiskujeme proto v celém rozsahu 
text dopisu, který v souvislosti s touto 
otázkou zaslalo dne 14. října 1981 
Odboru lodního modelářství SÚV Zvá- 
zarmu Ministerstvo zdravotnictví Slo
venské socialistické republiky:
Vec:
Posúdenie vplyvu spaíovania metylal- 
koholu a ricínového oleja na ovzdušie 
a vodu.

Listom zo dňa 24. 3. 1981 ste nás 
v súvislosti s organizováním VI. roční- 
ka medzinárodnej súťaže lodných mo- 
delárov v dňoch 10.-14. 9. 1981 v Pla- 
veckom Štvrtku požiadali o posúdenie 
vplyvu spaíovania 80 %metylalkoholu 
a 20 % ricínového oleja v malých mo
delářských motorčekoch na ovzdušie 
a vodu.

Oznamujeme Vám, že z hygienické
ho híadiska k Vašej požiadavke nemá
me pripomienok. Svoje stanovisko 
odůvodňujeme tým, že v modelář
ských motorčekoch dochádza k úpl
nému spalovaniu paliva, netřeba sa 
obávat' znečistenia ovzdušia a vod pri 
koncentráciach pripadajúcich do 
úvahy.

Zástupca riaditeía odboru HE 
MUDr. Ivan Masér, CSc.

zením pohonnou jednotku, zapojíme kot
vu a klidový kontakt, protože motor mo
delu je déle v chodu než v klidu. U pozič
ních světel bude situace opačná.

Vhodných aplikací bistabilního klopné
ho obvodu je mnoho.

Zdeněk Buchar, Liberec

Použité součástky: 
D1.D2 KA 501
D3 Ky 130/80
T1, T2 GS 507
T3, T4 KF 506
R1,R6 M1
R2, R5, R8 15k 
R3, R4 3k9
R7 56k
C1,C4 15k
C2, C3 2k2
C5 10k
Všechny C jsou keramické polštářky 
Všechny R jsou TR 112a 
T1, T2 mají přibližně stejnou hodnotu/3 
T3, T4 musí mít hodnotu 8 vyšší než 50

flp Novinky z NAVIGY
Na závěr MS lodních modelářů, které se 

konalo loni v Magdeburgu, bylo ve dnech 
24. a 25. srpna 1981 svoláno valné shro
máždění organizace NAVIGA. Zúčastnili 
se jej delegáti dvaceti pěti národních 
svazů.

Valné shromáždění projednalo zprávu 
o finančním stavu organizace, z níž vyply
nulo, že z NAVIGY musejí být vyloučeny 
svazy Austrálie, Španělska, Monaka a Ju
goslávie, protože již po dva roky neplatí 
členské příspěvky. Za nové členy byly 
přijaty Irsko a Čína.

Rakousko a NDR podaly společný ná
vrh nových pravidel pro soutěž plachet
nic. Byl přijat jen jako prozatímní s tím, že 
bude ještě upraven. Zvláštní pozornost 
byla věnována otázce, zda se plachetnice 
při jízdě smí dotknout bóje. Valné shro
máždění zaujalo stanovisko, že se do
tknout může.

Jednohlasně byla s okamžitou platnos
tí přijata pravidla pro novou třídu FSR-E, 
jak je navrhli modeláři z NDR.

Byl schválen návrh NDR na nová sou
těžní pravidla pro třídy F6 a F7.

Pravidla jednotlivých kategorií se bu
dou měnit vždy až po čtyřech letech. 
V průběhu tohoto období mohou platit 
jen prozatímní změny, aby se návrhy 
mohly vyzkoušet. Nově přepracovaná 
pravidla NAVIGA budou vydána na pod
zim roku 1984.

Příští mistrovství světa plachetnic se 
uskuteční až v roce 1984 ve Vídni. Pro 
letošní rok se nenašel pořadatel.

Mistrovství světa ve třídách FSR-V se 
bude konat ve dnech 31. července až 
8. srpna letošního roku ve francouzském 
Les Andelys, v roce 1984 bude jeho 
pořadatelem Maďarsko.

Mistrovství světa v kategoriích A, B, 
E a F se uskuteční ve druhé polovině 
července roku 1983 v Bulharsku.

Mistrovství světa stolních modelů kate
gorie C proběhne v příštím roce od 15. do 
22. srpna v Liege v Belgii.

Podle Modellbau Heute 10/1981 LS
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Plánků pro nejmenší modeláře je 
stálý nedostatek. Abychom tuto si
tuaci trochu vylepšili, předkládáme 
vám výkres na dva jednoduché lodní 
modely. U obou modelu je použita 
stejná pohonná jednotka (elektro
motor s hřídelem a třílistou lodní 
vrtulí), prodáváná jako celek pod 
označením A 287 a dovezená ze 
SSSR. Jako zdroj elektrického prou
du je použita plochá baterie4,5 V.

S hotovými modely-m imo rekre
ačního poježdění -  se můžete i zú
častnit soutěží v žákovské kategorii 
EX-500. Ale pozor-soutěžní pravidla 
předepisují maximální délku 
500 mm + 1 % (to znamená, že mo
del nesmí být delší než 505 mm) 
a minimální šířku 0,1 délky modelu.

Před zahájením stavby prostudujte 
výkres i popis, opatřete si pokud 
možno veškerý materiál a vyzbrojte 
se pevnou vůlí model dokončit. Od
měnou za přesnou práci bude hezký 
a dobře jezdící model ponorky nebo 
parníku, případně (doufám, že větši
nou) modely oba.

VYDRA

Trup modelu je slepen ze dvou souměr
ných polovin a střední části. Tvar střední 
části 1 přes uhlový papír překreslíme na 
překližku tlustou 1.5 až 2 mm a vyřízneme 
lupenkovou pilkou. Každá polovina trupu 
je slepena z dílu 2, 3 a 4. Obrysové jsou 
díly pro levou a pravou polovinu stejné, 
výřezy a vybráním pro motor, hřídel a závi
tovou desku však vzniknou pravý a levý 
díl. Na tuto skutečnost nesmíme zapome
nout! Obrysy dílů 2 až 4 i s výřezy je 
nejlepší překopírovat na kreslicí čtvrtku, 
přesné vystřihnout a podle takto vzniklé 
šablony měkkou tužkou překreslit na bal- 
sové prkénko příslušné tloušťky a samo
zřejmě i šířky (máme-li možnost, volíme 
balsu měkkou). Lupenkovou pilkou nebo

ostrým tenkým nožem na balsu pak díly 
vyřízneme Ze zbytku balsy tl. 5 mm vyříz
neme ještě dvě vložky 5.

Nyní slepíme díly 2, 3 a 4, čímž nám 
vzniknou dvě poloviny trupu. Po uschnutí 
lepidla (Herkules nebo Epoxy 1200). 
zhruba opracujeme obě poloviny ostrým 
nožem nebo nepříliš hrubým struhákem 
na dřevo. Na jednu polovinu přilepíme 
střední část 1, u níž po uschnutí lepidla 
odřízneme spojky uzavírající drážku pro 
hřídel motoru 6. Aby se nepoškodila lodní 
vrtule, vyšroubujeme ji a na volný závit 
hřídele navlékneme gumovou hadičku do 
ventilku jízdního kola. Pak přiložíme 
k sobě obě poloviny trupu a lehce je 
přitiskneme, zatím bez lepidla. Překon
trolujeme, zda na sebe přiléhají, zda je 
kolem motoru asi 2 až 3 mm volného 
prostoru. Přesvědčíme se, zda otvor pro 
mazání hřídele je přístupný a zkusíme do 
trupu zasunout plochou baterii. Musí jít 
volně nasunout i vyjmout a nesmí vyčnívat 
přes obrys trupu. Pokud je vše v pořádku, 
oddělíme od sebe obě poloviny a v jejich 
zadní části vyřízneme lupenkovou pilkou 
zářez pro vodorovnou stabilizační plo
chu. Vnitřní část obou polovin vybrousí
me jemným brusným papírem a nalakuje
me dvěma vrstvami syntetického laku. 
Pozor - lakovat nesmíme plochy určené 
pro slepení, drážku hřídele a místo pro 
přilepení vložky 5. Na styčné plochy obou 
polovin trupu včetně drážky pro hřídel 
motoru naneseme lepidlo. Do otvoru v 
přední části trupu zasuneme desku 7 z o- 
celového plechu tl. 3 mm o rozměrech 
1 0 x 1 0  mm s našroubovaným šroubem 
M3x16 s púlkulatou hlavou 16. Závit 
šroubu potřeme olejem, aby se nezalepil.

Do výřezu v trupu vložíme motor 6, 
opatřený přívodními kablíky o délce 
200 mm. Obě poloviny trupu na sebe 
přiložíme, stiskneme a necháme dobře 
uschnout. Než lepidlo ztvrdne, několikrát 
otočíme šroubem 16, abychom měli jisto
tu, že se v trupu nezalepil. Po zatvrdnutí 
lepidla přilepíme do trupu z obou stran 
vložku 5 a obrousíme trup do přesného 
tvaru. Použijeme hrubší brusný papír 
a tvar stále kontrolujeme šablonkami I, II 
a III z překližky nebo tvrdého papíru.

Šablony přikládáme na příslušných mís
tech trupu z obou stran, čímž docílíme 
souměrnosti trupu. Na konečné obrouše
ní použijeme jemný brusný papír.

Do zářezu v zadní části trupu zalepíme 
svislou a vodorovnou stabilizační plochu 
18 a 19, vyříznuté lupenkovou pilkou na 
kov z mosazného nebo pozinkovaného 
plechu tl. 0,3 mm (klempířský plech - 
odpad). Trup polepíme tenkým papírem 
a po uschnutí tence přetmelíme brusným 
tmelem, abychom vyrovnali případné ne
rovnosti. Odnímací palubu 8 vyřízneme 
z překližky tl. 1,5 mm, v zadní části k ní 
přilepíme pojistku 9 ze smrkového dřeva 
nebo překližky tl. 10 mm a v přední části 
vyvrtáme otvor o průměrů 3,5 mm. Velitel
ská věž 10 je slepena ze tří vrstev balsy 
tl. 10 mm a jedné vrstvy tl. 5 mm -  po 
slepení je obroušena na přesný tvar podle 
výkresu. Před přilepením věže na odníma
cí palubu vyvrtáme v místě antény 13 
otvor o průměru 2 mm, který ve spodní 
části rozšíříme. Zalepíme do něho část ni- 
plu z drátu do jízdního kola, z dvou proti
lehlých stran obroušenou. Na anténu 
13 je použita část drátu do jízdního kola 
se závitem, na periskop 12 druhý konec 
téhož drátu. Radar 11 je ze špendlíku 
s uštípnutou hlavičkou. Vlajka 14 z tenké
ho papíru je přehnuta a přilepena na 
špendlík s hlavičkou. Paluba je k trupu 
utěsněna páskem molitanového těsnění 
do oken 15.

Zbarvení modelu není příliš pestré, 
neboť je dáno typem lodi. Hladce vybrou
šený model nabarvíme základní barvou 
syntetickou, nejlépe bílou, po uschnutí 
a vybroušeni naneseme dvě až tři vrstvy 
syntetického emailu venkovního v barvě 
světlešedé nebo šedomodré. Na suchý 
nátěr nalepíme okénka, vystříhaná z tma
vomodrého papíru přelaďovaného čirým 
nitrolakem. Motor 6, plochá baterie 23 
a deska spínače 17 jsou spojeny tenkým 
kablíkem, který musí být tak dlouhý, aby 
baterie šla z modelu pohodlné vyjmout 
a vyměnit. Na výkrese je nakreslena deska 
spínače 17, kterou vyřízneme ze zbytku 
překližky tl. 1,5 mm. Na kontakty do této 
desky použijeme mosazný pásek, lze pou- 

(Pokračován i  na str. 18)
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žít kontakty i od staré ploché baterie. 
Desku s kontakty opatřenými kabliky za
suneme do zářezů v trupu 5. Zašroubová
ním antény 13 se propojí kontakty a motor 
běží. Při zapojení musíme dát pozor na 
správný smysl otáčení lodní vrtule, při 
opačném model couvá.

Stojan pod model není na výkrese, ale 
jeho zhotoveni je obdobné jako u parníku 
Labe. Dvě čela z překližky tl. 4 až 5 mm 
propojíme dvěma lištami o průřezu 
3 x 1 2  mm. Dosedací plochy pro model 
polepíme plstí nebo molitanem. Stojan 
poslouží již při dokončovacích pracech.

Poslední prací, kterou je dobré udělat 
si ještě doma ve vaně, jedovážení modelu 
na správný ponor, který udává čára pono
ru na výkrese. V přední i zadní části trupu 
jsou vybrání do nichž vkládáme olověnou 
zátěž. Ta bude asi trochu odlišná, podle 
použitého materiálu na stavbu trupu. Pro 
informaci uvádím hmotnosti zátěži proto
typu: vpřední části trupu zátěž 21 měla 
hmotnost 140 g, zadní 22 pak 285 g. Po 
vyvážení zátěž přilepíme nebo utěsníme 
třeba zmačkaným papírem, aby se ne
mohla v trupu pohybovat. Dbáme i na to, 
aby byla uložena co nejníže.

Před zajížděním sejmeme s hřídele 
ochrannou hadičku a odšroubujeme ma
tici. Na hřídel navlékneme plstěnou pod
ložku 20, namočenou v motorovém oleji, 
dále kovovou podložku (je v soupravě 
motoru), matici a lodní vrtuli. Olejničkou 
na jízdní kolo nakapeme do otvoru pou
zdra motorový olej. Tím máme zajištěno, 
že nepoteče do modelu voda kolem hříde
le. Je však nutné, aby v plstěné podložce 
i pouzdru hřídele byl stále olej. O tom, zda 
do modelu nezatéká, se přesvědčíme po 
první jízdě.

Souměrně postavený a dobře vyvážený 
model jezdí i za poměrně čerstvého větru 
dostatečně rychle a hlavně rovně, což se 
na soutěžích nejvíce cení.

Hlavni materiál (míry v mm)
Balsa tl. 10, min. šířka 70, dl. 1000- 1 kus; 
balsa tl. 5, min. šířka 70, dl. 1000 -  1 kus: 
překližka tl. 1,5, šířka 100, dl. 500- 1 kus; 
lodní motor s hřídelem a lodní vrtulí A 287 
LG-085-278 - 1 kus; lepidlo Herkules 
nebo Epoxy 1200- malásouprava; pozin
kovaný plech tl. 0,3 40x100 -  1 kus; drát 
do jízdního kola 1 kus; plochá baterie
4,5 V - 1 kus; špendlík -  2 kusy; tenký 
kablík dl. 400 -  1 kus; barva syntetická 
základní bílá 100 g; barva syntetická vrch
ní šedá 150 g; tmel 50 g; brusný papír 
hrubý a jemný -  po 1 archu; tenký potaho
vý papír.

Potřebné nářadí a pomůcky: tužka, 
pravítko, uhlový papír, lupenková pilka 
(s listy na dřevo a na kov), ostrý nůž, 
kleště, štětec a kreslicí čtvrtka formátu 
A2.

Trup 1 modelu je z pěnového polystyré

nu tl. 50 mm, který lze snáze opatřit než 
tenkou překližku. Nejdříve si přes uhlový 
papír překreslíme z výkresu půdorysný 
tvar trupu na kladívkovou čtvrtku a přesně 
vystřihneme i s obrysy prostoru pro motor 
a dvě ploché baterie. Podle této šablony 
měkkou tužkou tvar překreslíme na desku 
polystyrénu a vyřízneme odporovým drá- 
tem nebo lupenkovou pilkou. Při řezání 
obrysu pilkou řežeme asi 3 mm od čáry. 
Vyříznutý trup obrousíme do tvaru podle 
výkresu. Aby obroušená plocha byla 
plynulá, přilepíme brusný papír na kousek 
rovného prkénka -  z jedné strany papír 
hrubší, z druhé strany jemnější. Při obrá
bění polystyrénu pracujeme opatrně, jeto 
materiál velmi měkký. Aby trup lodě byl 
souměrný, kontrolujeme jej při broušení 
měrkami, které si zhotovíme z tvrdého 
papíru podle řezů A-A, B-B a C-C. Příd 
a kýl vyztužíme smrkovou lištou o průřezu 
3 x 1 2  mm 2, kterou zalepíme do výřezů 
v trupu. Prostor pro dvě ploché baterie, 
zátěž a motor vyřízneme ostrým tenkým 
nožem a opracujeme brusným papírem, 
je možné je též vypálit pájkou. Otvor pro 
hřídel nejdříve propíchneme tenkým drá
tem. Abychom dodrželi správný sklon 
hřídele, zhotovíme si z kartónu měrku, 
podle níž drát vedeme. Po proměření 
sklonu otvor zvětšíme na průměr 6 mm. 
Pro snažší nasunutí motoru s hřídelem 
vyřízneme v přední části trupu klínový 
výřez (na výkrese čerchovanou čarou). Po 
zalepení motoru do trupu klín zalepíme 
zpět. Mezi vyčnívající pouzdro hřídele 
a spodek trupu vlepíme klín 3 ze smrkové 
lišty o průřezu 3 x 12 mm. Trup polepíme 
tenkým papírem, nabarvíme základní syn
tetickou barvou a po uschnutí přetmelí- 
me. Prostor pro baterii a motor po délce 
olemujeme lištou o průřezu 3 x 3 6 ,  vpře
du a vzadu pak lištou o průřezu 3 x 5  mm 
7, na níž přilepíme lištu o průřezu 
3 x 8  mm 8. Takto vzniklé zářezy budou 
sloužit pro zajištění nástavby a současně 
bránit vnikání vody. Vypínač 13 s kabliky 
zalepíme do zadní části paluby před jejím 
polepením.

Hlavní nástavba je slepena z dílů 14 až 
24 z balsy tl. 3 mm. Díl 25 vybrousíme 
z hranolu balsy, díly 26 a 27 jsou rovněž 
z balsy tl. 3 mm. Slepené kajuty obrousí
me jemným brusným papírem, střechy

sbrousíme k vnějším okrajům až na 
tl. 1 mm. Obě kajuty z vnější strany pole
píme tenkým papírem. Na přepážky 19 
a 21 přilepíme lišty o průřezu 3 x 3 ,  které 
budou při posunutí dozadu zajišťovat 
kajutu na trupu. Vnitřní prostory kajut 
důkladně nalakujeme. Okna 28 až 30 
vystřihneme z tmavomodrého papíru pře- 
lakovaného čirým nitrolakem a na kajutu 
je přilepíme až po jejím nabarvení.

Kormidlo 5 vystřihneme z tenkého ple
chu tl. 0,3 mm a zalepíme do zářezu v tru
pu. Stožár 40 je z drátu od jízdního kola. 
vlajka je z tenkého papíru. Záchranný 
člun vyřízneme z balsy tl. 10 mm a obrou
síme podle výkresu. Čtyři vazáky 37, kotvu 
38, tři záchranné kruhy 39 a stožár 31, 
vyřízneme z překližky tl. 1,5 mm. Boční 
světla 33 a 34 vybrousíme ze smrkové 
lišty, kryty (pravý a levý) ohneme z plechu 
tl. 0,3 mm. Všechny detaily přilepíme na 
trup i nástavbu až po nabarvení.

Na odkládání modelu při dokončování 
nebo u rybníka při vyjmutí z vody si 
zhotovíme stojan 41. Z překližky tl. 4 až 
5 mm vyřízneme dvě čela, která propojí
me dvěma smrkovými lištami o rozmě
rech 3 X 12 X 170 mm. Lišty zalepíme do 
otvorů v čelech, celý stojan obrousíme 
a nabarvíme. Dosedací plochy pro model 
polepíme tenkou plstí nebo molitanem.

Při barvení modelu postupujeme pečli
vě -  můžeme dosti vylepšit,ale také uspě
chanou prací hodně pokazit. Ponořená 
část trupu, střechy kajut, levé boční svět
lo, polovina záchranných kruhů a olemo
vání paluby budou červené. Trup nad 
čarou ponoru, stěny kajut, záchranný 
člun, druhá polovina záchranných kruhu 
a anténa jsou v barvě slonové kosti. 
Paluba je pískově žlutá. Pravé boční svět
lo je zelené. Kotva a vazáky jsou černé.

Aby měl model správný ponor, musíme 
do vybrání pod bateriemi 12 vložit zátěž, 
nejlépe olověné destičky. Hmotnost před
ní zátěže 10 i zadní 11 je 60 g (každé). 
Vyvážení modelu, jakož i ověření správné
ho smyslu otáčení lodní vrtule, je nejlépe 
uskutečnit doma ve vaně. Motor můžeme 
napájet z jedné ploché baterie a druhou 
vozit jako zátěž, nebo propojit obě baterie 
podle výkresu.

Model zajíždíme za klidného počasí, na 
vodě bez nečistot. Po vypuštění pozoruje
me, jak se model chová. Stáčí-li se na 
některou stranu, přihneme mírně volnou 
část kormidla na stranu opačnou. Pro 
navracení modelu na větší vodní ploše je 
nejlépe mít po ruce nafukovací člun, nebo 
model uvázat na tenký rybářský vlasec, 
kterým jej přitáhneme zpět. Po ježdění 
model osušíme a položíme na stojánek. 
Nesmíme zapomenout do mazacího otvo
ru pouzdra hřídele před jízdou vždy káp
nout několik kapek motorového oleje.

Pozor na bezpečnost! Neumíš-li plavat, 
nechoď k vodě sám, aby ti v případě 
spadnutí do vody měl kdo pomoci!

LABE
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Letoun
Jana

Druhým nejstarším dochovaným letou
nem v Československu je jednoplošník 
ing. Jana Kašpara, který je od roku 1913 
v majetku Národního technického muzea. 
Je to letoun, který se proslavil přelety 
Pardubice-Praha dne 13. května 1911 
a Mělník-Praha dne 6. prosince 1911. 
Letoun, s nímž ing. Kašpar podnikal od 
května 1911 do léta 1912 veřejné vzlety.

Stavba letounu vlastní Kašparovy kon
strukce, důsledně se však přidržující vzo
ru -  letounu Blériot XI, byla zahájena snad 
již v květnu či červnu roku 1910. Nepokra
čovala však příliš rychle. Brzdila ji častá 
nepřítomnost ing. Kašpara i jeho mecha
nika Františka Novotného v Pardubicích. 
Každá veřejná produkce, a bylo jich bě
hem roku 1910 jedenáct, znamenala tří až 
pětidenní přerušení práce, někdy pro
dloužené opravami nejednou poškozené
ho letounu Blériot XI i opravou havarova
ného Blériota Poláka Tadeusze Heyneho.

Přesto však byl drak letounu vzáří 1910 
dohotoven nebo těsně před dohotove
ním. Letoun byl původně uvažován jako 
dvousedadlový. Měl mít motor Daimler, 
ten však zřejmě až do konce roku neměl 
ing. Kašpar k dispozici. Zda byl do něj 
provizorně zamontován motor Anzani, 
není dosud bezpečně prokázáno. V zimě 
1910/1911 byla zřejmě zahájena stavba 
dvouplošníku (typ Kašpar, systém Bris
tol), který však nikdy nebyl dokončen.

Dne 2. dubna 1911 mohl ing. Jan Kaš
par konečně do letounu zabudovat motor 
Aerodaimler o výkonu 51,5kW (70 k). 
K zalétání letounu došlo pravděpodobně 
až 22. dubna. Své dva letouny Blériot XI 
dal pak ing. Kašpar k dispozici žákům své 
pilotní školy a sám používal téměř výlučně 
nový letoun. Ten doznal během provozu 
řady změn. Měnily se ocasní plochy, nádr
že, horní i spodní kozlík výztužných a řídi
cích lan, vrtule, ostruha, rozsah plátěné
ho potahu trupu, postupně byly použity tři 
až čtyři verze křídla. Celkem Izevystopo- 
vat nejméně devět variant tohoto letounu.

Na červen 1912 byl připravován I. český 
okružní let, odložený záhy na podzim, 
posléze na jaro 1913 a nakonec neusku
tečněný. Ing. Kašpar byl samozřejmě jed
ním z nejvážnějších Účastníků této soutě
že. Zřejmě při přípravě na tento let zabu
doval do letounu výkonnější motor Argus 
o'výkonu 73,6 kW (100 k). Jeho zástavba 
si vynutila určité změny na přední části 
letounu. V tomto provedení byl letoun 
zalétán snad v říjnu 1912.

Roku 1913 zanechal ing. J. Kašpar 
letecké činnosti. Letoun, ovšem bez mo-

Kašpara
toru, byl předán Technickému muzeu pro 
Království České. Motor Aerodaimlerzřej- 
mě již předtím Kašpar prodal, motor Ar
gus nadále užíval Eugen Čihák. Letoun 
chátral v depozitáři Technického muzea 
až do roku 1931, kdy byl převezen do 
Pardubic, opraven a vystaven. Tehdy byl 
do něho zabudován vidlicový osmiválec 
ENV, který však v něm nebyl nikdy užíván. 
Na sklonku třicátých let získalo Technic
ké muzeum původní Aerodaimler, který 
byl do letounu zamontován roku 1950, 
kdy se letoun vrátil do Národníhotechnic- 
kého muzea.

Roku 1966 prošel letoun generální 
opravou, při níž vznikla mylná domněnka, 
že křídlo není původní. V červenci 1966 se 
letoun vrátil na své místo v hale NTM. 
Nutno však podotknout, že v této podobě 
nikdy nelétal. Současná podoba letounu 
zřejmě odpovídá provedení s motorem 
Argus. Napovídá tomu i to, že třetí -  zadní 
pár závěsů motoru je mimo motorové 
lože.

TECHNICKÝ POPIS

Letoun Kašpar systému Blériot je vy
ztužený jednosedadlový jednomotorový 
jednoplošník s klasickými ocasními plo
chami a klasickým podvozkem s os
truhou.

Trup dřevěné příhradové konstrukce je 
tvořen čtyřmi podélníky průřezu 
30 X 30 mm, dozadu se zužujícími až na 
průřez 25 x 25 mm a vpředu na několika 
místech zesílenými plechovými profily 
tvaru U. Podélníky jsou spojeny příčkami 
oválného průřezu, tvořícími celkem 12, 
příhrad.

Čelní příhradu tvoří dvojice hlavních 
vzpěr podvozku, spojená prvním dílem 
motorového lože a nahoře ocelovým vy- 
lehčovaným příčníkem průřezu L. Na dol
ních koncích vzpěr je uchycen dřevěný 
příčný nosník rámu hlavního podvozku. 
Na druhou a čtvrtou příhradu jsou uchy
ceny pomocné vzpěry hlavního podvoz
ku. Příčky příhrad jsou k podélníkům 
přišroubovány spojkami tvaru U. Vodo
rovné příčky příhrad jsou oproti svislým 
posunuty vpřed asi o 20 mm. Od svislých 
příček druhé příhrady vedou k vnějším 
rozpěrám rámu hlavního podvozku výztu
hy z ocelových trubek.

Pod třetí až pátou příh radou je na 
pomocných příčkách zavěšena hlavní ná
drž z mosazného plechu. Shora je na 
čtvrtou a pátou příhradu uchycen kozlík 
výztužných a řídicích lan křídla, přičemž

horní řídicí (zadní) lana jsou vedena přes 
dvojici kladek. V tomto kozlíku z ocelo
vých trubek oválného průřezu je též ulo
žena spádová nádrž ha palivo a vyrovná
vací nádrž vodního chladiče. Za čtvrtou 
příhradou je voštinový chladič. Na čtvrtou 
a šestou příhradu jsou přišroubovány 
hlavní nosníky křídla. Za šestou příhradou 
je pod trupem uchycen spodní kozlík 
řídicích lan křídla s vahadlem tvaru T, 
které je od řídicí páky ovládáno lanky. Na 
vahadlo jsou připojena vnější řídicí lana; 
vnitřní a střední jsou vedena přes kladku. 
Na spodní části podlahy kabiny je pod 
řídicí pákou hliníkové kování s dvojicí 
kladek, přes něž jsou vedena řídicí lana 
výškovky.

Mezi devátou a dvanáctou příhradou je 
zavěšen stabilizator vodorovné ocasní 
plochy. Dvanáctá příhrada má zdvojené 
svislé příčky, mezi nimiž je hliníkové 
ložisko výškového kormidla. Nad a pod 
touto příhradou jsou jednoduché kozlíky 

(Pokračování na str. 20).
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I (Dokončeni ze str 19)

z ocelových trubek pro výztužná lana 
stabilizátoru. Trup je zakončen svislou 
dřevěnou příčkou. Celek je bohatě vyztu
žen ocelovými dráty, opatřenými napíná
ky. Plátěný potah boků trupu mezi pátou 
a osmou příhradou je na konstrukci 
nalepen.

Křídlo je dvoudílné, má dva hlavní a tři 
pomocné nosníky, nábéžnou a odtoko
vou lištu. Potah od náběžné hrany k před
nímu hlavnímu nosníku je tvořen překliž
kou. Každá polovina křídla má třináct 
žeber. Třinácté žebro, které zasahuje do 
oblasti koncové lišty, je kratší a sahá 
pouze k přednímu nosníku. Žebra jsou 
tvořena vylehčovanou stojinou a pásnice- 
mi, třinácté žebro pouze pásnicemi. Hlav
ní nosníky jsou tvořeny lištami z plného 
dřeva, pomocné jsou tvořeny dvojicemi 
pásnic spojenými mezi žebry krátkými 
stojinami. Na hlavních nosnících jsou 
mezi 4. a 5., 8. a9., 11. a 12. žebrem kování 
výztužných a řídicích lan. Celek je pota
žen plátnem. Spodní výztužná (přední) 
lana jsou vedena k rámu hlavního pod
vozku, spodní řídicí lana ke spodnímu 
kozlíku pod trupem. Horní výztužná i řídi
cí lana jsou vedena k hornímu kozlíku. 
Všechna lana jsou opatřena napínáky.

Ocasní plochy. Svislá ocasní plocha je 
tvořena pouze směrovým kormidlem. 
Dřevěnou kostru tvoří tři svislé lišty, dvě 
žebra tvořená pásnicemi a obvodovými 
lištami, včetně ,,prolamované" odtokové 
lišty. Vahadlo kormidla je z ocelového 
plechu tl. 3,2 mm. K jeho koncům jsou 
mimo řídicích lan uchyceny i dva páry 
výztužných drátů, které jsou vedeny ke 
koncům odtokové lišty. Kormidlo je pota
ženo plátnem.

Vodorovná ocasní plocha je dělená. 
Dvoudílný stabilizátor má dřevěnou kos
tru tvořenou čtyřmi podélnými lištami 
a obvodovými lištami, pět příčných žeber 
je tvořeno pouze pásnicemi. Každá polo
vina stabilizátoru je k trupu uchycena 
dvojicí ocelových kování a dvěma dvoji
cemi duralových úhelníků, a je ke kozlíku 
na dvanácté příhradé trupu vyztužena 
dvěma páry ocelových drátů. Vnější rohy 
stabilizátoru nesou vnější hliníková ložis
ka výškového kormidla. Stabilizátor je 
potažen plátnem.

Výškové kormidlo je rovněž dvoudílné, 
dřevěné. V každé polovině kormidla jsou 
čtyři úplná a jedno zkrácené žebro, tvoře
ná pásnicemi. Obě poloviny kormidla jsou 
hliníkovými kováními uchyceny na ocelo
vou trubku o průměru 28/24 mm. Ta je 
uložena ve výše popsaných ložiskách 
a asi 15 mm vlevo od jejího středu je 
přišroubováno lité hliníkové vahadlo. 
Kormidlo je potaženo plátnem.

Podvozek. Rám hlavního podvozku má 
dva dřevěné příčníky. Spodní je průběžný, 
horní je dělený. Konce příčníků jsou spo
jeny ocelovými trubkami o průměru 
50 mm, po nichž se pohybují smykadla 
odpružení podvozku. Každé smykadlo je 
odpruženo trojicí kaučukových opřede
ných lan. Kola o průměru 700 mm (prů
měr ráfků 600 mm) jsou uchycena ve 
vidlicích, z nichž každá je ke smykadlu 
odpružení vzepřena dvojicí ocelových 
trubek. Ty jsou nad polovinou své délky 
propojeny hliníkovým kováním. Osy kol 
jsou spojeny profilovanou ocelovou trub
kou, opatřenou na obou koncích svislým 
a vodorovným čepem. Pro omezení příč
ného kmitání jsou osy kol křížem odpru
ženy opředenými kaučukovými lany.
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Ostruha má kolo stejného rozměru jako 
hlavní podvozek. Její hlavní vzpěra tvoře
ná ocelovou trubkou je vyztužena trojicí 
trubek. Otáčí se na ní kyvná vidlice kola, 
jehož osa je vzepřena dvojicí trubek ke 
smykadlu' v horní části hlavní vzpěry. 
Smykdadlo je odpruženo tlačnou ocelo
vou pružinou. Od osy kola vzad je uchyce
na další vidlice, spojená s kováním na 
jedenácté příhradé trupu ocelovým lan
kem. Na jeho místě však bylo původně 
kaučukové lano.

Řízení. Směrové kormidlo je ovládáno 
nožní pákou, upevněnou na podlaze před 
šestou příhradou trupu. Výškové kormid
lo a křivení křídla je ovládáno „blériotov- 
skou" řídicí pákou („zvonem") zakonče
nou volantem. Hliníkový kardanový kloub 
páky je shora částečně zakryt vypouklým 
plechovým krytem. Svislá trubka páky je 
ocelová, volant dřevěný. Řídicí páka je 
umístěna na podlaze za šestou příhradou. 
Síly na kormidla jsou přenášeny ocelový
mi lanky.

Vybavení pilotního prostoru. Před 
sedmou příhradou trupu je na podlaze 
uchycena proutěná sedačka pilota. Pod 
ní je dřevěná schránka, která zřejmé 
původně sloužila pro uložení akumuláto
ru; ten však v letounu není. Na pravém bo
ku za šestou příhradou je na horním po- 
délníku uchycena páka ovládání připus
tí motoru, spojená se splynovačem moto
ru táhlem. Nad pákou je na podélníku 
mosazná nastřikovací pumpička. Na hor
ní příčce této příhrady je upevněn teplo
měr chladicí vody (francouzské výroby). 
U levého horního podélníku je za šestou 
příhradou vytvořen dřevěný pultík, ne
soucí spouštěcí magneto. Nad příčkou 
příhrady je v měděné trubce ohnuté do 
tvaru U na čtveřici ocelových pružin zavě
šen výškoměr francouzské výroby s roz
sahem 0 až 2 km. Na horní příčce páté

příhrady je vpravo umístěn českosloven
ský otáčkoměr HLD asi z roku 1930. 
Spádová i hlavní palivová nádrž jsou 
opatřeny palivoznaky.

Motor je je stojatý řadový vodou chla
zený čtyřválec Aerodaimler výrobního 
čísla 1011 o výkonnosti 51,5 kW (70 k), 
vyrobený továrnou Oesterreichische 
Daimler ve Vídeňském Novém Městě. Mo
torové lože tvoří tři příčné nosníky z oce
lového plechu. Motor je ke každému 
nosníku přišroubován dvojicí šroubů. 
Třetí nosník je však před zadním párem 
závěsů. Olejová nádrž s čerpadlem je 
navařena na levé zadní části klikové skří
ně motoru. Na levé straně motoru je 
magneto Bosch DR 8, na pravé straně 
vodní čerpadlo a splynovač. Zezadu je na 
klikové skříni motoru vzduchové čerpa
dlo pro tlakování hlavní nádrže a skříňka 
pomocných náhonů.

Motor pohání dřevěnou vrtuli Chaviě- 
rova typu o průměru 2110 mm. Její konce 
jsou bandážovány plátnem.

Zbarvení. Dřevěné části letadla jsou 
v přírodní barvě, stejně jako mosazné, 
měděné a hliníkové díly. Většina ocelo
vých kování je natřena černým nitrola- 
kem. Výztužné dráty a lana jsou v přírodní 
barvě kovu. Potah je z bílého bavlněného 
plátna, natřeného čirým vypínacím lakem 
na letadla C 1106 (celon). Bandážování 
vrtule je hnědé.

Technické údaje: rozpětí 9,28 m. délka 
8,34 m, nosná plocha asi 22,49 m2, prázd
ná hmotnost letounu asi 325 kg.

Výkony. Výkony letounu nebyly nikdy 
měřeny dnes obvyklým způsobem. Lze je 
proto pouze odhadnout na základě hod
not. dosažených při různých příležitos
tech. Rychlost asi 90 až 100 km.h” 1, dolet 
asi 150 km. dostup více než 1000 m.

Text Pavel SVITÁK 
Výkres Erik BORNHORST





K řížo v ý  ovládač
s elektrickým i

trim y
Při návrhu ovládače bylo přihlíže

no hlavně k tomu, aby k jeho zhoto
vení nebylo třeba zvláštního strojní
ho vybavení -  ovšem nikoli na úkor 
dostatečné přesnosti. Systém neu
tralizace i celého ovládače není nový. 
Nové je jen jeho provedení, při němž 
je využito několika hotových výrob
ků, které ulehčí práci a nahradí stroj
ní vybavení. Na kostru ovládače je 
využito krabičky od pohlcovače pa
chů do chladničky, který je běžně 
k dostání v prodejnách Elektro za 
Kčs 8,50. Dále je využito polyamido
vé páky 180° -  výrobku podniku 
Modela, prodávaného za Kčs 6,50.

Jako ovládací páka slouží ventilek ze 
spreje s lakem na vlasy, který se po 
vyprázdnění běžně vyhazuje v každé 
domácnosti. Ke zhotovení ovládačů 
postačí běžné nářadí -  pilka na kov, 
plochý a kulatý pilník, jehlový plochý 
pilník, důlčík, kladivo, ruční vrtačka, 
svěrák a závitníky M3. Veškeré šrou
by ovládače jsou M3, které jsou běž
ně k dostání. Je však třeba pracovat 
co nejpřesněji -  hlavně při vrtání 
otvorů. Nenechte se zmást výkresem, 
který vypadá poměrně složitě! Až se 
dáte do práce, zjistíte, že to není 
žádná věda.

Postup zhotoveni
Začneme úpravou krabičky od pohlcovače 

pachů 1. Dírkované vičko jev ni lehce zalepeno 
a musíme je vypáčit. Obsah krabičky vysypeme 
a krabičku vymyjeme mýdlovou vodou. Krabič-

Obr. 1

ku rozřízneme podle obr. 1, řezané plochy 
zabrousíme brusným papírem na přesný rozměr 
a slepíme. Lepíme nitroředidlem, tak, že jím 
lepené plochy několikrát potřeme, až se jejich 
povrch naleptá a stane lepivým, pak je přiložíme 
k sobě, přitlačíme a necháme zaschnout. Na 
upravenou krabičku narýsujeme rýsovaci jeh
lou veškeré otvory podle výkresu, vyřežeme je 
lupenkovou pilkou a dopilujeme jehlovým pilní
kem. Kru hové otvory vyvrtáme. Otvory o prů mě- 
ru 6 a 7 mm nejdříve předvrtáme vrtákem o prů
měru 3 mm. Drážky pro zajištění polohy poten- 
ciometrů vypilujeme jehlovým pilníkerh. Otvory 
vrtáme co nejpřesněji!

Nyní zhotovíme podle výkresu díly 2, 3, 5 a 6 
z hliníkového plechu tl. 1,5 mm (případně 1 mm, 
ovšem na úkor tuhosti). Pásek 2 o rozměrech 
20 X  95 mm vyřízneme, opilujeme a ohneme

HRANOL TVRDÉ 
HO DŘEVA

ČELISTI SVĚRÁKU 

OHÝBANÝ MATERIAL-

KOVOVA
VLOŽKA

Obr. 2

přes ostrou hranu svěráku podle obr. 2. Ohnuté 
konce zkrátíme na přesné rozměry podle výkre
su. Po ohnutí vyvrtáme všechny otvory a jehlo
vým pilníkem vypilujeme drážky pro izajištění 
polohy potenciometru. Otvory musí být vyvrtány 
opět co nejpřesnéji. Pak zhotovíme díly 4 - 
vyřízneme závit M3 na drát o průměru 3 mm 
nebo díly vyřežeme ze šroubů M3, které nemají 
závit po celé délce dříku. Díly 7 a 8 zhotovíme 
z kovové vložky polyamidové páky Modela 180T 
jejím zkrácením podle výkresu. Do dílu 8 navíc 
vyřízneme závit M3 proti otvoru pro zajišťovací 
šroub. Ovládací páka je zhotovena ze šroubu 
M3x30 a z ventilku spreje. (POZOR, před roze
bráním je nutno důkladně vypráznit obsah 
nádobky!) Otvor ventilku provrtáme .vrtákem 
o průměru 3 mm a dovnitř zašroubujeme šroub 
M3x30 až na doraz. Pro zlepšení vzhledu 
nasuneme na šroub kus „slámky" na limonádu 
z plastické hmoty. Otvor ventilku zalijeme obar
veným epoxidem. Komu vyhovují delší ovládací 
páky, může je zhotovit z pletacího drátu o prů
měru 3 mm. Trimovací páky 10 upravíme opět 
z polyamidové páky Modela 180° tak, že jeden 
její konec odřízneme a druhý zkrátíme podle 
výkresu a ostrým nožem nebo čepelkou do 
hoblíku Narex zhotovíme vroubkování. Vroub
kování nepilujeme, protože materiál se třepí 
a pak hodně špiní. Neutralizační pružiny 11 
navineme z ocelového drátu o průměru 0,3 mm 
na trn o průměru 2 mm závit vedle závitu (asi 10 
závitů).

Potenciometry je nutno před montáží rozeb
rat a jejich vnitřní vůle upravit tak, jak je to 
popsáno u soupravy Digipilot 7. Segerovy po
jistky mohou zůstat, pokud příliš nezatěžují 
chod potenciometru. Jako ovládací potencio
metry použijeme potenciometry s lehčím Cho
dem, pro trimování s Chodem tužším. Hřídele 
potenciometru zkrátíme u řídicích na 10 mm, 
u trimovacích na 14 mm.

Rozpis počtu dílů

Díl číslo:
Ovládač s oboustrannou neutralizací 
Ovládač bez neutralizace v jednom směru

Montáž ovládače začneme sestavením dílů 3 
a 8. Díl 8 vložíme do otvoru o průměru 6 mm 
v dílu 3 a zajistíme roznýtováním dúlčíkem 
podle obr. 3. (Pozor na směr vložení a otočení 
otvorů pro zajišťovací šroub a ovládací páku.) 
Stejným způsobem sestavíme díly 2 a 7. Do dílů 
2 a 3 zašroubujeme neutralizační kolíky 4. Nyní 
našroubujeme k dílům 1 a 2 neutralizační.páky 
5 Z každé strany neutralizační páky dáme 
podložku o tloušťce asi 0,5 mm. Páky se musí 
volně otáčet, ale s co nejmenší vůlí. Dále 
našroubujeme do dílů 1 a 2 šrouby M3 pro 
zavěšení neutralizačních pružin 11 á pružiny 
zavěsíme. Našroubujeme potenciometr P1 do 
dílu 2 a na jeho hřídel nasadíme snýtované díly 3 
a 8. Při tom musíme nadzvednout neutralizační 
páku 5. Našroubujeme potenciometry T1 a T2. 
Jejich matice našroubujeme až po nasazení 
trimovacích pák 10 na jejich hřídele. Nyní 
zašroubujeme závěsný šroub M3x10 pro díl 2, 
zatím jen na kraj závitu. Do krabičky vložíme 
sestavený díl 2 a nasadíme na hřídel potencio
metru P2. Až nyní zašroubujeme matici poten
ciometru P2. Při tomto sestavování je nutno 
opět nadzvednout páku 5 na krabici 1. Nyní 
zašroubujeme matici na závěsném šroubu, kte
rý vložíme do otvoru v dílu 2 a můžeme našrou
bovat ovládací páku 9.

Pokud jsme pracovali přesně, bude páka 
v kolmé poloze ke krabici ovládače. Není-li 
musíme ji ustavit: Příslušné otvory pro zavěšeni 
neutralizačních pružin dopilujeme v potřebném 
směru, neutralizační páku posuneme a dotáh-l 
neme tak, aby řídicí páka byla kolmo ke krabici 
(obr. 4). Nyní, když máme páku kolmo, nastaví
me ji do středu otvoru pro řídicí páku v krabici 
posunutím dílů 7 a 8 po hřídelích potenciometrů 
P1 a P2. Třecí plochy pák 5 namažeme olejem 
(velmi důležité, jinak by se začaly zadírat) 
a můžeme vyzkoušet funkci ovládače.

Druhý ovládač zhotovíme stejně. Díly 1 a 2 
však musíme zhotovit jako zrcadlový obraz a díl 
8 zanýtovat do dílu 3 také z druhé strany.

Pro ovládač v jednom směru bez neutralizace 
(motor, brzdicí klapky) nahradíme neutralizační 
páku na dílu 2 pákou 6, do níž našroubujeme 
kolík 4 tak, aby třel po oblouku dílu 3 a tak 
působil jako brzda.

Ovládač připevňujeme do skříně vysílače 
čtyřmi šrouby M3 v rozích ovládače. Týmiž 
šrouby připevníme shora na skříňku kryt s otvo
rem 24 X 24 mm pro ovládací páku, který ome
zuje krajní polohy ovládací páky. V krytu jsou 
také otvory pro trimovací páky. Kdo si chce 
vylepšit vzhled ovládače, může místo krytu 
zhotovit i výlisek z novodurové podložky na 
psaní, prodávané v papírnictví. Přípravek na 
zhotovení výlisku je na obr. 5.

Na závěr ještě uvádím způsob, který použí
vám k úpravě rozsahu trimování. Jako trimovací 
potenciometry používám potenciometry o od
poru 5 k/N. potenciometry nastavuji co nejblíže 
k nejmenšímu odporu a rozsah trimování upra-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 1 4 2 - 1 1 1 2 2
1 1 1 3 1 1 1 1 1 2(1) 2
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SPORTOVNÍ KALENDÁŘ FAI pro rok 1982

Mistrovství světa
20. až 26. 7. F2A, F2B, F2C, F2D Oxelösund, Švédsko
24. až 31. 8. F4B Kyjev, SSSR
13. až 19. 6. F4C Reno, USA
22. až 26. 9. F1D Slanic Prahova, RSR

Kontinentální mistrovství (ME)
13. až 18. 7. F3B St-André-de-L’ Eure
16. až 18. 7. F1E Wasserkuppe, NSR
3. až 8. 9. F1A, F1B, FIC Zúlpich, NSR
16. až 19. 9. F3E Amay, Belgie

Otevřené mezinárodní soutěže
10. až 11. 4. F3C Conches, Francie
11. až 12. 4. F3B Brusel, Belgie
17. až 18. 4. F3C Riggisberg, Švýcarsko
1. až 2. 5. F3B Vrsar, SFRJ
t.  až 2. 5. F3E Miilheim, NSR
8. až 9. 5. F3A Guyancourt, Francie
15. až 16. 5. F3B Oischotse Heide, Holandsko
15. až 16. 5. F3C Eibergen, Holandsko
15. až 16. 5. F1E Králíky, ČSSR
21. až 23. 5. F2A, F2B, F2C, F2D Kraiwiesen, Rakousko
22. až 23. 5. F3A, F4C (hydro) Thonon, Francie
22. až 23.5. F2A, F2B, F2C, F2D Manchester, Velká Británie
22. až 23. 5. F3E Pfáffikon, Švýcarsko
29. 5. F3B experimental Miláno, Itálie
29. až 30. 5. F3D Miláno, Itálie
29. až 30. 5. F2D Genk, Belgie
29. až 31. 5. F3A Koblach, Rakousko
5. až 6. 6. F3A Esbjerg, Dánsko
12. až 13. 6. F3B St-André-de-L’ Eure, Francie
19. až 27. 6. F3F Lillehammer, Norsko
20.6. F3A Biel, Švýcarsko
26. až 27. 6. F3C Brusel, Belgie
3. až 4.7. F3A Sivry-Rance, Belgie
3. až 4.7. F3B St-André-de-L' Eure
3. až 5. 7. F3A Tidaholm, Švédsko
9. až 11. 7. F3A Bratislava, ČSSR

10. až 11. 7. F3D Horewood House, 
Velká Británie

10. až 11.7. F3A Region Zurich, Švýcarsko
16. až 18. 7. FTE Stuhleck, Rakousko
16. až 18. 7. F3A Tirol, Rakousko 

(nebo 23.-25. 7.)
21. až 25. 7. F1A, F1B.F1C Craiova, RSR
23. až 25. 7. F4 Stand off Räyskälä, Finsko
23. až 25. 7. F3B Poprad, ČSSR
24. až 26. 7. RC hydro Varese, Itálie
31.7. až 1.8. F1D Genk, Belgie
12. až 15. 8. F3A, RC/MS Kraiwiesen, Rakousko
13. až 15. 8. F1A, F1B, F1C Sezimovo Ústi, ČSSR
14. až 15. 8. F2A, F2B, F2C Repinster, Belgie
14. až 15. 8. F3B York, Velká Británie
21.8. F1A, F1B, F1C Mostar, SFRJ
20. až 21. 8. F1A, F1B, F1C Beer-Sheva, Izrael
20. až 22. 8. F1A, F1B, F1C, F1G Noizé (Thouars), Francie
25. až 29. 8. S4D, S6A, S7 Deva, RSR
28. až 29. 8. F1D Flémalle, Belgie
29. až 30. 8. F3B Dortmund, NSR
4. až 5. 9. F1A, F1B, F1C Zulpich, NSR
4. až 5. 9. F3D, Club 20 Tongeren, Belgie
4. až 5.9. F2D Rixensart, Belgie
5. až 6. 9. F3A Marl, NSR
11. až 12. 9. F2B, F2D Breitenbach, švýcarsko
11. až 12. 9. F3A Montauban, Francie 

(nebo 4.-5. 9.)
12.9. . F2C, F2A a 5+10 cm3 Lugo, Itálie
12.9. F3B San Marino
16. až 19. 9. F2A, F2B, F2C, F2D Sofia, BLR
17. až 19. 9. F3B Mnichov, NSR
18. až 19. 9. F3A Beudern, Lichtenštejnsko
24. až 26. 9. F2B Salgotarjan, MLR
26.9. F3F Nutingen, Švýcarsko
3. až 4.10. F2A, F2C Utrecht, Holandsko
9. až 10.10 F1A, F1B, F1Č Taft, USA
9. až 13.10. F3A Guangzhou, ČLR
16.10. F1A, F1B, F1C Záhřeb, SFRJ
16. až 17. 10. F1A, F1B, F1C Sacramento, USA

poradna

< · ι
Aké majú mať poloměry špice trupov 

modelov -  počul som, že na to existujú 
nějaké předpisy.

J. V., Nové Město nad Váhom
Ze znění Bezpečnostních pravidel pro 

modelářskou činnost, vydaných ÚV Sva- 
zarmu v roce 1975, vyplývá, že trup jaké
hokoliv modelu letadla musí mít poloměr 
špičky nejméně 5 mm. Zmíněná pravidla 
jsou k nahlédnutí na každém OV Svazar- 
mu. V současné době je jejich znění 
novelizováno, nelze ale předpokládat, že 
by se zmíněné pravidlo měnilo.

Bude MODELA vyrábět RC soupravu 
pouze pro čtyři funkce? Jak je  to se servy 
-  v prodejně Mladý technik mi sdělili, že 
lze objednat soupravu Modela 6 AM 27, 
ale bez serv, což pro mne nemá cenu.

A. K., Český Těšín
Pokud je nám známo, podnik ÚV Sva- 

zarmu MODELA nepřipravuje výrobu RC 
soupravy pro čtyři serva. V našich pod

mínkách by ani neměla opodstatnění, 
neboť cenový rozdíl by byl skutečně mini
mální. Se servy je to problém. Jak nás 
informoval zástupce vedoucího oddělení 
DZ GŘ OPZ ing. Jiří Janák, nelze na zákla
dě příkazu generálního ředitele OPZ ze 
dne 1. 10. 1981 prodávat výrobek, k ně
muž není k dispozici potřebné příslušen
ství, bez něhož výrobek nemůže plnit 
některou ze svých funkcí. OPZ v malém 
množství serva jednorázově dováží, tento 
dovoz však nepokrývá poptávku. Serva 
Modela Digi se již delší dobu nevyrábějí -  
byla drahá, zcela závislá na dovozu elek
tromotorů a jejich parametry nesplňovaly 
očekávání. V nejbližěí době se situace 
k lepšímu nezmění. Ale svítá naděje: 
pravděpodobně již v příštím roce by měl 
být problém vyřešen, redakce však zatím 
není oprávněna zveřejnit bližší informace. 
Jakmile ale nadejde čas, nenecháme si je 
pro sebe!

Kde lze nechat opravit sovětskou RC 
soupravu RUM-2?

A. P., Benešov nad Ploučnicí

Pokud je nám známo, opravami sou
prav RUM-2 se u nás žádný podnik neza
bývá. Nezbývá tedy než se obrátit na 
nejbližší radioklub Svazarmu, kde by vám 
mohli radioamatéři pomoci.

Mé dotazy se týkají přijímače David, 
zveřejněného v MO 1/1975:, Je možné 
změnit modulační kmitočet přijímače 
z  1 kHz na 700 Hz, aby je j bylo možno 
provozovat s Tx Mars ? Jaká je  náhrada za 
tranzistor GF 516? Jak dlouhá má být 
anténa přijímače?

O odpovéd jsme požádali konstruktéra 
přijímáče J. Kroulíka:

Pro dosažení modulačního kmitočtu 
700 Hz je třeba zvětšit počet závitů na L2 
na 2400 a zvětšit kapacitu C10 na 68 nF. 
Na místě T1 lze místo GF516 použít 
sovětský tranzistor T322. Anténa přijí
mače může být dlouhá 300 až 800 mm; při 
změně délky antény je třeba přijímač 
doladit jádrem L1. Pro uživatele přijímače 
ještě připojuji drobnou úpravu, kterou lze 
zlepšit spínací vlastnosti přijímače. Úpra
va spočívá v přidání odporů R10 (1k, 
TR 191) a R11 (10k,TR 191)-v iz  obrázek.

V poslední době je redakce skoro za
plavena dopisy zklamaných modelářů, 
kteří nedostali koupit palivo pro detonač- 
ní motory. Po důvodu pátráme, zatím 
jsme požádali Karia Götze z MVVS Brno 
o přípravu receptáře, s nímž vás seznámí
me v nejbližších sešitech Modeláře.
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Rozhlédnutí
světem
raket

JIŘÍ TÁBORSKÝ

V letošním roce vstoupil ve všech modelář
ských odbornostech v platnost nový systém 
postupových soutěží, výběru a přípravy repre
zentantů. Zásadní změnou je rozloženi soutěží 
do dvouletého cyklu. V jednom roce proběhnou 
vždy okresní, krajské a republikové přebory, 
následující rok se pak uskuteční mistrovství 
ČSSR. Toto opatření bylo vynuceno trvalým 
nedostatkem pořadatelů postupových soutěží 
ve všech odbornostech. Koneckonců právě 
raketoví modeláři mají ještě v živé paměti 
minulý rok. kdy se v Čechách nenašel pořadatel 
republikového přeboru, a proto se nakonec 
neuskutečnilo ani plánované mistrovství ČSSR. 
Na Slovensku se však republikový přebor loni 
uskutečnil, takže při přechodu na dvouletý 
cyklus soutěží vyvstaly nečekané komplikace. 
Letos například proběhne přebor ČSR i mis
trovství ČSSR. a oba republikové přebory a mis
trovství ČSSR se uskuteční ještě i v roce 1983. 
Znamená to. že v raketovém modelářství se 
pravidelný dvouletý cyklus uplatní vlastně až od 
roku 1984. Co můžeme od této úpravy očeká
vat? Pro mnohé modeláře možná nebude příliš 
populární, ale kromě nesporného ulehčení prá
ce odborných komisí při získáváni pořadatelů 
by mohla přinést i vyšší kvalitu modelů, přede
vším časově náročnějších maket, na nichž byla 
dosud v některých případech uspěchanost 
stavby až příliš zřejmá.

Při novém způsobu výběru reprezentantu 
není samozřejmě žádného přechodného obdo
bí zapotřebí, uskuteční se už letos. Na mistrov
ství Evropy v roce 1983 by tedy mělo jet družstvo 
vybrané podle nových zásad. Až dosud rozho
dovalo při výběru jediné hledisko: celkové 
pořadí na mistrovství ČSSR. To bude pro nomi
naci širšího výběru směrodatné i nadále -  pouze 
dřívější členové A družstva do něj mají postup 
předem zajištěn. Výběr nového A družstva, 
jehož členové budou v následujícím roce v péči 
oddělení vrcholového sportu ÚV Svazarmu, se 
však uskuteční až po dalších dvou kontrolních 
soutěžích. Při výběru bude kromě samotných 
výsledků z mistrovství ČSSR a kontrolních 
soutěží přihlédnuto i k dalším kritériím, napří
klad k technické úrovni modelů; vliv případných 
náhodných výsledků by měl být tímto způsobem 
zcela eliminován.

Novými národními trenéry v raketovém mo
delářství byli v minulém roce jmenováni na 
Slovensku mistr sportu Jaroslav Adl a v ČSR 
mistr sportu Tomáš Sládek. Oba dva jsou bývali 
reprezentanti a své dlouholeté zkušenosti by 
měli uplatnit v nových funkcích především při 
pomoci mladým nadějným modelářům v jejich 
výkonnostním růstu.

■  Raketové modelářství v NDR se nadále 
rozvíjí. Členové branné organizace GST 
Úřadu pro patenty a vynálezy v Berlíně si 
loni zalétali -  samozřejmě mimo soutěž -  
i na krajském přeboru Prahy. Neúnavný 
průkopník raket v NDR Fred Tittmann tam 
dokonce předvedl rádiem řízený raketo
plán kategorie S4C (na snímku). Přijímač, 
jehož použil, je miniaturní AM superhet, 
pracující v pásmu 27,12 MHz. Jeho hmot
nost se zdroji a magnetickým vybavova- 
čem je pouhých 24 g, po doplnění minia
turními kanálovými dekodéry jej lze pou
žít i jako vicekanálový. Ještě menší hmot
nost, podle použitých zdrojů 18 až 20 g, 
má letový systém So1, jednokanálový 
superreakčni přijímač s magnetickým vy- 
bavovačem, vynikající svou jednodu
chosti. Oba popsané letové systémy byly 
exponáty loňské ústřední výstavy Meister 
von Morgen (obdoba našeho Zenitu) 
v Lipsku. Letos bude pro berlínské rake
tové modeláře asi nejvýznamnější akcí 
soutěž Berlín -  Praha, která se uskuteční 
v rámci družebních styků Svazarmu 
a GST.

M. Velek, foto V. Hadač

■  V Tbilisi se koncem září minulého roku 
uskutečnilo 2. mistrovství SSSR v klasic
kých kategoriích. Létalo se podle národ
ních pravidel, tzn. v každé kategorii pět 
třicetiminutových kol, povoleny jsou tři 
modely. Na medailových místech se obje
vili jen dva reprezentanti, které známe 
z mezinárodních soutěží, což svědčí o ši
roké a kvalitní členské základně raketo
vých modelářů v SSSR.

Výsledky kategorie S3A: 1. V. Tarasov, 
Geledžik 1200 + 300; 2. A. Mitjurev, 
Moskva 1200 + 156; 3, A. Mitrochov, 
Dněpropetrovsk 1160 s -  kategorie S4D:
1. A. Damlotžanov, Kurgan-Tjude
1500 + 360 + 420 + 367; 2. J. Soldatov, 
Moskevská oblast 1500 + 360 + 420 + 
+ 114; 3. D. Metreveli, Tbilisi 1500 + 
+ 360 + 420 + 89 s -  kategorie S6A: 
1 V. Kovaljov. Moskva 600 + 150;
2. A. Damlotžanov, Kurgan-Tjude
600 + 122; 3. V. Gavrilov, Taškent
600 + 0 s.

K výsledkům kategorie S4D, kde po pěti 
kolech bylo třeba dalších tří rozlétávají- 
cích startů, jistě není třeba komentáře. 
Všichni soutěžící létali s rozklápěcími 
raketoplány s měkkým křídlem.

Za pozornost stojí článek národních 
pravidel SSSR, podle něhož má soutěžící 
v každém kole právo jen na dva pokusy 
o start, přičemž na přípravu modelu na 
vypouštěcím zařízení je vymezen pracov
ní čas. Při překročení časového limitu je 
v daném kole soutěžící diskvalifikován. 
Opatření, které určitě napomáhá hladké
mu průběhu soutěže.

Ing. M. Jelínek

■  Rakety se amatérsky stavějí i ve Švéd- 
sku. Raketová skupina Pyro z Braás zho
tovila raketu, která dosáhla výšky 5000 m 
O nějakém dodržování pravidel FAI ov
šem nemůže být ani řeči -  kovová raketa 
o délce asi 3,5 m se při návratu k zemi 
zabořila do tvrdé půdy tak, že z ní musela 
být vytažena jeřábem. Účast švédských 
reprezentantů na mezinárodních raketo- 
modelářských soutěžích je tedy asi ještě 
hodně vzdálená.

Podle ModelIflygnytt 2/1981

Přehled
československých rekordů 
v kosmickém modelářství 
platných k 1. lednu 1982

Třída Výkon Jméno

S1A 591 m L. Jurek
S1B 860 m L. Jurek
S1C 726 m J. Jančarík
S1D 1145 m L. Jurek
S2A 639 m V. Fibich
S2B 775 m I. Ivančo
S2C 1077 m L. Jurek
S3A 380 s Z. Zachrla
S3B 2537 s J. Hauer
S3C 1362 s J. Horáček
S3D 935 s P. Horáček
S4A 446 s B. Rambousek
S4B 395 s J. Černý
S4C 852 s P. Kynčl
S4D 1081 s P. Horáček
S4F 646 s M. Hurta
S5A 233 m J. Adl
S5B 480 m J. Adl
S5C 810 m L. Šútor
S5D 1105 m P. Horáček
S5F 815 m P. Horáček
S6A 154 s J. Štěpánek
S6B 346 s Z. Barsa
S6C 267 s P. Němec
S6D 307 s Š. Buraj

V průběhu roku 1981 byl držitelem čs.
rekordu ve třídě S3D výkonem 663 s V.
Pavljuk a ve třídě S6C výkonem 245 s J.
Bezdeda. Výkonů lepších stávajících čs. 
rekordů dosáhli například ve třídě S1C J. 
Kopa, ve třídě S2A Z. Barsa a ve třídě S5A 
A. Řepa, nezaslali však požadované pod
klady a jejich výkony proto nemohly být za
rekordy uznány.

O. Šaffek, trenér ČSSR
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Sovětský 
raketoplán 
s rozklápěcím 
křídlem

Přestože raketoplány typu Rogallo na
stoupily svou vítěznou cestu světem v So
větském svazu, neznamená to, že by se 
sovětští raketoví modeláři nezabývali jiný
mi koncepcemi. Mladí raketýři jsou vede
ni k samostatnému tvůrčímu myšlení, což 
se projevuje ve velkém množství různých 
konstrukcí.

V MO 8/1981 upozorňoval J. Táborský 
na zajímavé řešení raketoplánů praž
ských modelářů, jejichž modely měly při

■  Národní pravidla amerických raketových 
modelářů obsahují řadu zajímavých soutěží. Ve 
výškových kategoriích je to například soutěž, 
v níž účastník musí předem určit výšku, které 
jeho model dosáhne. Pořadí se pak stanoví 
podle přesnosti výpočtů soutěžících. Další kate
gorií je výšková soutěž, v níž není omezen 
celkový impuls motorů. Pořadí určuje podíl 
dosažené výšky a celkového impulsu motorů 
v modelu. Při jiných výškových soutěžích se 
může startovní hmotnost modelu pohybovat 
pouze ve stanoveném rozmezí 5 g nebo je 
předepsána minimální celková délka rakety. 
Obdobné soutěže -  se stanovenou minimální 
délkou modelu nebo s požadavkem na stanove
ní předpokládaného dosaženého výsledku pře
dem -  jsou i v časových kategoriích. U nás kdysi 
oblíbená kategorie Vejce v raketě se v USA létá 
nejen jako časová soutěž, ale i jako výšková. 
Technicky náročnou kategorii jsou nesporně

letu vzhůru sklopené uši křídla na spodní 
stranu jeho střední části. Zmínil se i o vý
hodách, jež toto řešení přináší: Při letu 
vzhůru se nemusí přemáhat vztlak křídla, 
které může být méně pevné, a tudíž mít 
i menší hmotnost, model má menší odpor 
a je i stabilnější.

Na stejnou myšlenku připadl i šestnác
tiletý M. Arzjakov z krymské stanice mla
dých techniků, který však šel ještě dále: 
motor umístil do osy modelu, čímž nejen 
umožnil maximální využití jeho tahu, ale 
ještě zlepšil stabilitu modelu záletu vzhů
ru. Po vymetnutí motoru z modelu se uši 
křídla vztyčí do polohy pro kluž a na 
střední části se nastaví klapky, zvětšující 
úhel seřízení modelu. Rozbíhající se nos
níky ocasních ploch jsou ovšem aerody
namicky nevýhodné. Stavebně asi není 
Arzjakovův model nijak neobvyklý, přes
tože neznáme detaily. Křídlo je klasické 
leteckomodelářské konstrukce z žeber 
a lišt, ocasní plochy jsou z plné balsy.

Podle Modělist-konstruktor 3/1981 TS

helikoptéry, raketové modely vracející se kzemi 
autorotací, u nichž se hodnotí dosažený čas.

Zajímavý je i systém, podle něhož se v USA 
každoročně sestavuje žebříček nejúspěšněj
ších raketových modelářů. Umístění do čtvrtého 
místa na jakékoliv soutěži je bodově hodnoce
no, soutěže jsou podle svého významu rovněž 
bodově hodnoceny, stejné jako jednotlivé kate
gorie podle své náročnosti. Výsledný počet 
bodů, které modelář získal do žebříčku, se 
stanoví znásobením bodů, udělených podle 
jednotlivých kritérií. Například soutěžící zvítězil 
při regionálním mistrovství v kategorii bodova- 
cích maket: 1. místo -  5 bodů, regionální 
mistrovství -  3 body, bodovací makety -  20 
bodů, do žebříčku tedy získal 5 x  3 x  20 = 300 
bodů. Stojí za úvahu, zda by se při nadcházejí
cím dvouletém cyklu postupových soutěží 
neuplatnil obdobný systém i u nás při výběru 
nejlepších sportovců obou republikvždy v roce, 
kdy neproběhnou republikové přebory.

00G30III0GH1 0Π
Inzerci přijímá Vydavatelství Naše vojsko, 
inzertní oddělení (Inzerce Modelář), Vladisla
vova 26,113 66 Praha 1; telefon 26 15 51, linka 
294. Poplatek je 5,90 Kčs za 1 tiskovou řádku.

PRODEJ
■  1 6-kan. am. soupravu WP-75 (3000); 4-kan. am. 
soupr. WP-75 (2800) - obé na serva Futaba, vč. zdrojů 
NiCd (bez serv). I. Paris, Ant. Bejdové 1791, 708 00 
Ostrava-Poruba.
■  2 Zalátaný model vétroné Mosquito fy Graupner 
(1000); kompletně osazené desky 4-kan. proporc. sou
pr. podle AR 1,2/77 (celek 880). Ing. J. Rychter, Na 
zahrádkách 285, 503 41 Hradec Králové 7.
■  3 4 baterie NC 1,8 Ah + nabíječ -  oboji Varta (900). 
Koup. větroň V2. P. Meruna, Pražská 110,263 01 Dobříš.
■  4 Lodní trupy laminát., šarpie dl. 1127 mm. š. 
144 mm, hmotnost 0,8 kg (bezv. povrch). Přip. plány 
nástaveb polomakety fregaty USA Brooke nebo stihač 
Vedette (100 + 30). Plány vál. lodí, seznam zašlu. I. 
Vlach, 683 03 Luleč 327.
■  5 Am. prop. 4-kan. soupr. -  2 serva Futaba, vys., přij., 
nabíječ, NiCd (4000); rozest. mod. Spurt (550); mot. 
mod., výš. + kříd. s mot. OS Pet (400); RC dvoupl. Max 
(450); mot. Enya 6,5 + RC karb., tlumič (1100); mot. 
Kolibri 0,8 cmJ (60). O. Dvořák, Komenského471.561 51 
Letohrad.
■  6 Amat. prop. 4-kan. soupr., zdroje Varta, nabíječ. 6 
serv Varioprop (4000). V. Rak, Vysoká Pec 88, 262 41 
Bohutín.
■  7 2-kan. prop. RC soupr. Robbe Kompakt, 2 
serva + nabíječ (4000). bez serv (3000) - 100% stav. 
Motory: OS Max 40 RC (750), OS Max 20 RC (230), MWS 
2,5 GF (350). RC model Bat (350), RC model dvoupl. 
Max, potah fólie (400), RC rogallo s mot. OS Max 15 
(420). Pouze osob. odběr. J. Dolenský, 512 31 Roztoky 
u Jíl. 338.
■  8 Elektrolet CarreraOptimus - kompl., nelétaný; trup 
na polomak. F-18 vč. kabiny -  NSR; 2 ks Monoperm 
Super č. 1747 odrušené; baterie 6 V/500 mA č. 3612; 
Varioprop 14 S, FM 27 vč. náhr. přij., zdroje a dekodérů, 
serva Varioprop šedá č. 3765. J. Urbanec, Brožíkova 
1105, 735 06 Karviná 6.
■  9 2 ks RC soupr. + závodní auta (elektry), 2 ks kříž. 
ovl., RC 3-kanái, 4-kanál -  i jednotlivé. Autobaterie 
Varta + nabíječ. P. Oujeský, Klímova 8, 616 00 Brno.
■  10 Motor MW S 2,5 žhavík, starší (100). R. Míča, 
Štěpán 74, 763 34 p. Sidonie.
■  11 ASW-17 (600); jachtu s 2 Mabuchi (250); el. mot. 
100 a 120 W (po 100); lam. trupy: jachta (250), F3V(250); 
hriadef + kardan (150); RC plachetnicu (450). P. Žák. 
Lublaňská 10, 802 00 Bratislava.
■  12 Zánovnú súpr. Modela Digi so servami Futaba 
(3900); cvičný model Kiwi s mot. Tono 3,5 RC s jap. 
karbur. (600) -  možno i komplet, pokiar možno osob. 
odběr. Málo použ. mot. Enya 09 RC (300), OS Pet 099 RC 
(300); jednoduch. prop, ovládač (100). Kúpim Model- 
span a metyl. J. Mičko, C II95/63-16,018 41 Dubnica n. 
V.
■  13 Prop, soupr. Varioprop C 6 SSM 27 + 3 serva 
Futaba (5100); amat. prop, soupr. 2+1 +  2 šedá serva 
Varioprop + NiCd (3000); polomak. Surtees TS 16 1:8 
bez motoru (600); RC větroň Mosquito (450); kolejišté 
TT, panel 1200 1700 mm -  velmi bohaté, bez krajiny, 
3 vlak. soupr. (1200); kvalit, el. svářečku 380 V 
(1800). Končím. V. Zima, Luční 12, 350 02 Cheb.
■  14 Polský Modelarz 1960 až 1973 (300) nebo vym. za 
tryskový motor Panorama 300 Jet. K. Sedlák, Zápotoc
kého 13, 586 00 Jihlava.
■  15 Komplet. 4-kanál. neprop. soupr. (1400); přij. Rx 
Mini 40,68 MHz (300); odstředivou spojku (200); sov. 
motory -  nové; knihu Plošné spoje pro mikroel. (35); 
KSY 34, GS 502-507; časovač (80); vybavovač (35). 
Koup. nové NiCd 2000 -  4 ks. V. Moravec, A. Zápotocké
ho 785/II. 377 01 J. Hradec.
■  16 Čas. Modelář vázaný roč. 67, 68, 69 a 79 (po 30), 
roč. 76 (25), 77, 78 mimo č. 9 (po 25), roč. 80 (30). 
Autodráhu NDR bez aut, 18 kusů (150); mot. Igla a Piko 
2,5-4,5 V (po 7); stěrač, motory 6,12,24 V (po 30); ruční 
brusku se setrvačníkem (80); dva svéráčky (po 60); dva 
motory 220 V se sklíčidlem do 6 mm a do 12 mm (60 
a 70); telefon, relé použité (po 5); mf rozm. 10x10 mm 
(po 20); tyristor, regulátor k vrtačce do 600 W (200). P. 
Skopová, Lindnerova 368, 417 42 Bohosudov.
■  17 Am. prop, soupr. pro 4 serva Varioprop + 2 serva, 
nabíječ, zdroje (4000), servis zajištěn. Mot. Enya 19 RC 
(400), MWS 2,5 RC (300) a jiný materiál. P. Bláha, 
Libinky 32, 411 47 Polepy.
■  18 Nový Kraft 6 FM, použ. Kraft 5C + 2 přij. na40,695 
KPR 5C na 27,145 KPR 7L mini + moduly + serva -  
soupr. předvedu v modelu. Motory Hurrican 1,5, MWS 
2,5 D7 RC a G7, MK-17. J. Kefurt, Resslova 924, 500 02 
Hradec Králové I.
■  19 Modela Digi + zdroje + servo '+ výměnné krysta
ly (3500); moderní am. 5-kan. soupr. + zdroje + 2 ks 
Futaba (4500); motory: Raduga (100), Tono 10 RC (200), 
MW S 2,5 GR (350), 2,5 GF (300); plán let. lodě Saratoga, 
11 výkresů (100). K. Doležal, Myslbekova 1048, 676 00 
Mor. Budějovice.

(Pokračováni na str. 32)
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PETR BASEL

K nejhodnotnějším soutěžím v závěru 
loňského roku patřila bezesporu Velká 
cena Brna. Tradiční pro brněnské pořa
datele bylo perfektní organizační zabez
pečení soutěže, příjemná atmosféra a na
prosto bezkonfliktní průběh celého 
závodu.

Třídenní maratón soutěže, zařazené do 
seriálu GP ČSSR C/24, začal od páteční
ho rána měřenými tréninky, které pokra
čovaly až do pozdních večerních hodin. 
Vlastní závod začal v sobotu dopoledne 
kvalifikačními rozjížďkami, které nepři
nesly žádné překvapení; nepostoupili jen 
modeláři s nejvyššími startovními čísly. 
Stejně tak i v osmifinále si všichni favorité 
zajistili postup, dále se naopak nedostal 
už ani jeden z nováčků seriálu. Přesto lze 
za překvapení označit vyřazení domácího 
Vituly, ostravského Vaňhary a především 
ing. Cechury, který na předchozí GP 
Plzně skončil druhý.

Dvaatřicet nej rychlejších modelářů se 
pak utkalo ve čtvrtfinále v boji o patnáct 
postupových míst do nedělního semiti nå
le. Při velké vyrovnanosti naší modelářské 
špičky již nebyl prostor pro taktizování: 
kdo chtěl postoupit, musel zmobilizovat 
všechny síly a um.

Semifinále přineslo dramatické boje 
hned od prvního startu. Pouhé dva okruhy 
vydržel motor domácímu Kronesovi, za
nedlouho po něm pro technickou závadu 
odstoupil jeden z nejvážnějších kandidá
tů na celkové prvenství v seriálu, brati
slavský Kubal. Nejrychlejší byl Josef Há
jek před domácím Kosičkou, plzeňským 
Piskačem a martinským Miškolcim. Tito 
modeláři vytvořili první finálovou skupi
nu, do druhé se probojoval Okáli, Kolář, 
Švanda a Trnavský.

Ve finále pak korunoval svou technic
kou převahu, podpořenou bezchybným 
jezdeckým výkonem,kyjovský Hájek vítěz
stvím a posunul se tak na druhou příčku 
v seriálu GP 81. Druhý skončil domácí 
Rosička a vyšvihl se Z 11. místa až na 
3. místo GP 81. Třetí místo v Brně vybojo
val Jožo Miškolci a upevnil si tak vedoucí 
pozici v této kategorii. Za touto trojicí již 
ve větším odstupu dojel Piskač. Pátý 
skončil domácí Trnavský, šestý Kolář 
z Gottwaldova a až sedmý největší smolař 
sezóny ing. Okáli, kterému se technické 
závady nevyhnuly áni tentokrát.

O korunovaci nejrychlejšího čs. dráho
vého automodeláře rozhodne až závěreč
ný závod seriálu -  Velká cena Ostravy, 
jehož výsledky vtutochvíli (konec listopa-

Revoluční podvozek
Téměř před patnácti lety, přesněji v červen

covém Modeláři z roku 1967, byl zveřejněn 
plánek podvozku dráhového modelu, jehož 
nosná část byla z nekovového materiálu-tehdy 
to byla překližka. Byl však určen pouze začáteč
níkům, ti pokročilejší používali (vlastně až do 
nedávná) ke stavbě podvozků výhradně kov. Po 
patnácti letech tedy Modelář přináší znovu 
plánek podvozku, jehož základní části nejsou 
z kovu, ale tentokrát ze skelného laminátu. 
Konstruktérem, který poprvé použil tohoto ma
teriálu, je anglický modelář Barry Magee. Jízdní 
vlastnosti jeho podvozku zapůsobily na světo
vých autodráhách doslova jako bomba. O kvali
tách nového systému svědčí i titul Mistra Evropy 
1980, který s tímto podvozkem vybojoval Bernd 
Möbus z NSR.

V Československu jej poprvé předvedl ing. 
Okáli, od něhož se nové pojetí ve stavbě pod
vozků rychle šíří mezi našimi předními modelá
ři. Jozof Miškolci s nim vyhrál II. mezinárodní 
soutěž SRC 1981, autor článku se stejným 
typem dosáhl nejrychlejšího času při Mistrov
ství ČSSR. Uváděné schéma je syntézou zkuše
nosti jmenovaných modelářů. Několik vzorků, 
otestovaných členy ostravského modelářského 
klubu, plně potvrdilo špičkové kvality nového 
systému.

Ještě před stavbou podvozku jedno základní 
pravidlo: Své nápady na vylepšení neuskuteč- 
ňujte ihned při jeho stavbě. Většina zklamáni 
pramení právě ze snahy „vylepšiť1 originál ještě 
před testováním.

Základem je střed z kuprextitu -  materiálu 
pro zhotovování plošných spojů. Měl by být 
kvalitní, zejména z hlediska soudržnosti mědě
né fólie s laminátovou podložkou. Tloušťka,jak 
se ukázalo, není podstatná -  vyhoví 1,5 mm 
stejně jako 2 mm. Plochy, které mají zůstat 
poměděné (na plánku označeny šrafovánim), 
odmastíme a natřeme lakem. Zbytek mědi od
leptáme v lázni z 1 dílu HCI, 1 dílu 10% H2O2 a 1 
dílu H2O. Rozpuštění přebytečné fólietrvávčer- 
stvé lázni asi 30 minut. Po odleptání naznačíme 
řezy a střed lupenkovou pilkou a pilníkem 
opracujeme. Dále zhotovíme všechny ostatní 
díly podvozku podle seznamu a výkresů. Nejná- 
ročnějšl je přesné zhotovení části B; je nutno 
dbát především na kolmost, respektive rovno- 
béžnost všech os. Průměr použité trubky zadní 
nápravy záleží na volbě ložisek, délka pak na

šířce uvažovaného převodu (komplet 
trubka + ložiska + převod by neměl přesáh
nout 40 mm). Výškové umístění trubky je dáno 
průměrem použitého převodu (podle nových 
pravidel již nesmí zasahovat do světlosti mode
lu!). Zhotovení všech zbývajících dílů by nemělo 
být problémem ani pro méně zkušeného mode
láře.

Při kompletaci postupujeme takto: Část 
A vložíme do části B azafixujeme nahoře částmi 
G a dole částí E. Dále ukotvíme bočnice C část
mi D ke středu tak, aby mezi bočnicemi a nosní
ky části B zůstala mezera 1 mm. Poté k bočni- 
cím připájíme části F, které spojíme příčnou tyčí
15. Výkyv bočnic ustavíme připájením zarážek
16, vertikální pohyb obou bočnic zafixujeme 
připájením části I ke středu. Přesně v ose 
modelu připájíme držák vodítka H. Doporučená 
rozteč osy otvoru držáku a osy zadní nápravy je 
121 mm. V poslední fázi k držáku vodítka připá
jíme trubky poloos přední nápravy (jejíž výkres 
není uveden). Ponechaná měděná fólie v před
ních rozích kuprextitového středu slouží k při- 
pájení zarážek 17, které omezují zdvih předního 
kola. Dorazy nastavíme tak, aby při úplném 
zdvihu kola zůstala světlost přední části modelu 
0,8 mm.

Pro vůle ve výkyvu a zdvihu bočnic neexistuje 
jednotná míra, hodnoty si každý nastaví při 
testovacích jízdách. Pro zvýšení bezpečnosti 
kotveni závěsů na kuprextitovou desku je vhod
né exponovaná místa (kotvení částí D a G, 
držáku vodítka, příp. kotvení části E) pojistit 
nýty či mosaznými šrouby M2, jejich hlava je 
zapuštěna zespod v kuprextitové desce a vyční
vající horní konec je připájen k uvedeným 
částem.

Tím je stavba podvozku dokončena, zbývá 
montáž zadní nápravy, převodu, zadních kol, 
motoru, vodítka a karosérie a můžeme testovat. 
Při dodržení všech materiálových a technolo
gických údajů vás výsledek jistě příjemně pře
kvapí. Velkou výhodou je jeho malá citlivost na 
druh a výkon použitého motoru, lze jej tedy 
stejně dobře použít ve všech žákovských kate
goriích a po menších úpravách i v kategoriích 
A2/24 a A3/24. Největší přednosti však prokáže 
v kategoriích B a C/24, pro něž je tato špičková 
konstrukce především určena.

Petr Basel

Seznam dílů
(míry jsou v mm)

Část Díl Název Materiál Počet
kusů

A střed kuprextit tl. 1,5 až 2 1
B nosná část

1 levý dlouhý nosník ocel 0  1,6-délka 132 1
2 levý krátký nosník ocel 0  1,6-54 1
3 pravý krátký nosník Ocel 01,6-50 . 1 .
4 pravý dlouhý nosník ocel 0  1,6-128 1
5 trubka mosaz, bronz 1

C bočnice fosforbronz, ocel tl. 1 2
D přední závěs bočnice

6 trubka mosaz 0  0,8/1,5-15 2
7 trubka mosaz 0  0,8/1,5-5 2
8 tyč ocel 0  0,8-35 2

E zadní závěs
9 trubka mosaz 0  0,8/1,5-36 1
10 tyč ocel 0  0,8-66 1

F zadní závěs bočnice
11 trubka mosaz 0  0,8/1,5-15 2
12 tyč ocel 0  0,8-30 2

G přední závěs ocel 0  0,8-24 2
H držák vodítka mosaz, ocel tl. 1 až 1,5 1
1 torzní tyč ■ . - f . . , A .

13 trubka mosaz 0  0,8/1,5-7 2
14 tyč ocel 0  0,8-58 2
15 příčná tyč ocel 0  1-75 1
16 zarážka ocel 00,8-16 2
17 zarážka ocel 0  0,8-14 . 2
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Stavím e vagóny ČSD 
řady Ci a Clm
V  TI

Jiří Beran, KŽM Trutnov 
Bohuslav Šedo, KŽM Choceň

Kolejlitě veilkoetl TT patři mezi nailml 
modeláři k často používaným. Důvodů Je vfce, 
ale to není předmětem naieho pojednání. Je 
sice skutečnosti, že pro tuto velikost exlstu|í 
naáe lokomotivy E 499.0, T 435.1, T 679.1 
a dříve vyráběný typ T 334.0 (a navíc se dá 
dnes přeznačit řada 86 na nail lokomotivu 
455.2), nlcmáně vagóny (kromě čtyřosých 
a nákladních, víceměně přečíslovaných typů 
DR) nemáme. A protože větilna domácích 
kolejlif má charakter lokálních drah, nabízí
me vám obohacení vaieho kolejlitě o osobní 
vagóny.

Vozy, o nichž chceme psát, patří k tzv. „old 
timerům", čtyř a pětíokenním vagónům, 
které ve velikosti HO popisuje VI. 
Zuska ve své knížce Modely osobních vozů. 
Stavba není obtížná, Jak Jsme sl mohli ověřit 
při práci v naiem kroužku v Trutnově, kde Je 
stavíme ve značném počtu. Jak žáci, tak 
Junioři s nimi soutěži, a nikoli bez úspěchu.

POPIS STAVBY MODELŮ

/1 / Materiál a způsob práce

Modely jsou stavěny z papíru a je 
použita technologie vyvinutá M. Krato
chvílem (Modelová železnice č. 21/1966). 
Stručně vás s ní seznámíme.

Papír musí dobře přijímat roztoky po
lystyrénu a plexiskla. Jeho tlouštku volí
me podle velikosti modelu a potřebné 
pevnosti součásti. Můžeme kombinovat 
různé druhy papíru. Roztok na základní 
napouštění papíru musí být řídký -  použí
váme roztok plexiskla, připravený rozpuš
těním plexisklových pilin v perchloretylé- 
nu nebo i v jiném rozpouštědle, které 
koupíme v drogerii, lze použít i čistič 
Čikuli. Pro lepení používáme roztok 
z polystyrénu, různě hustý podle 
potřeby. Ten si zhotovíme rozpuš
těním zlomků krabiček od léků (Algena), 
čepelek Astra nebo od bonbonů (Antiper- 
le) či jiných rozbitých krabiček. Na zhoto
vení roztoku nepoužíváme pěnový poly- 
styréaani rozbité karosérie modelů z NDR. 
Roztoky v žádném případě nemícháme. 
Při vrstvení papíru slepujeme vždy jen tak 
velké papíry, abychom je dokázali k sobě 
přilepit ještě nezaschlé. V práci pokraču
jeme vždy až po dokonalém zaschnutí; 
vlhký papír nelze řezat. Papír napouštíme 
několikrát. Modely stříkáme po opláchnu
tí benzínem nebo lihem nitrolakem. 
Vhodné jsou automobilové spreje, dá se 
však použít i sprej s barvou na kůži.

121 Stavba modelu

Obrysy dílů vybraného vagónu (obr. 1 
a 2) přesně narýsujeme na napuštěný 
papír. Čtyřokenní vozy byly dřevěné i ko
vové. U dřevěných naznačíme peřejky, 
které jsou charakteristické pro dřevěnou

stavbu karosérie jak osobních tak i ná
kladních vagónů, vytlačením lišt tupým 
nožem. Na bocích nalepíme proužek pa
píru šířky 1 mm těsně pod okna. Svislé 
proužky jsou pouze u vagónů pétioken- 
ních.

Vyřízneme okna a otvory větráků, roz
měry jsou na výkrese. Pokud budeme 
stavět vozy s kulatými větráky, lze tyto 
zhotovit nejlépe upravenou kovovou ná
plní do propisovačky o průměru 2 mm. 
Z propisovačky odřízneme špičku, hranu 
zabrousíme a za stálého otáčení trubič
kou vyřízneme otvor. Při stavbě typu 
s obdélníkovými větráky tyto zhotovuje
me zvlášť a nalepíme je nad okna. Jejich 
rozměry jsou 1 x 3 mm. Rozvinutý tvar 
skříně vagónů vyřízneme, lehce naříznutá 
místa ohnutí ohneme a slepíme rohy. 
Podél oken nalepíme rovné proužky o šíř
ce 0,5 mm, které znázorňují spojení ple
chů. Do skříně vlepíme podlahu natřenou 
černě. Před přilepením střechy nesmíme 
zapomenout do karosérie zalepit Teny- 
lem nebo jiným dispersním lepidlem zátěž 
z plechu o tloušťce 1 mm. Okenní rámy 
naznačíme tak, že na papír vložený do 
karosérie obkreslíme otvory oken a vyříz
neme je menší asi o 0,5 mm. Rámy nabar
víme tmavou žlutí číslo 6400 nebo 6600.

Slepenou karosérii vagónu po přilepe
ní všech proužků nastříkáme zelenou 
barvou číslo 5345 nebo 5700.

Vlepíme rámy oken, připravíme čtyři 
plexisklové desky o tloušťce 1 až 1,5 mm, 
vlepíme je dovnitř vagónu a tím celou 
konstrukci vyztužíme. Střechu zhotovíme 
tak, že navlhčený papír ohneme přes za
hřátou trubku o průměru 400 mm a podr
žíme do uschnutí. Střechu dolícujeme, 
nastříkáme šedou základní barvou, když 
jsme předtím připevnili nýtky o průměru 
2 až 2,5 mm v počtu podle výkresu, přípa
dně fotografií, znázorňujících větráky. 
Střechu nastříkáme vrchní barvou bílou 
nebo světle šedou a po zaschnuti ji přile
píme na karosérii vagónu, a než spoje za
schnou, zhotovíme střešní lávku, širokou 
5 mm (obr. 3). Na lávce naznačíme prkna 
a natřeme je černé. Tím je karosérie 
hotová.

/3 / Podvozek -  úpravy

U vagónů čtyřokenních je rozvor 
35 mm, u pětiokenních 38 až 41 mm. Pro 
úpravy jsou vhodné podvozky vagónu 
řadyZt, ale lze použít i jiné. Rozhodující je 
účel a kategorie, do níž chceme model 
zařadit na soutěžích. Začneme s tou nej- 
vyšší, tedy s
B 1: Celý spodek zhotovíme sami z papíru 
metodou M. Kratochvíla, kterou jsme po

psali. Podle plánku v knížce VI. Zusky 
zhotovíme doplňky jako jímky, brzdové 
válce, nárazníky, případně jiné doplňky 
podle zkušenosti modeláře.
B ž: Pro tuto kategorii a provoz na 
domácím kolejišti použijeme továrního 
podvozku, který upravíme na správný 
rozměr rozříznutím a slepením lepidlem 
na plastikové modely. Po zaschnutí jej 
nastříkáme černé.
B 2: Podvozek pro tuto kategorii musíme 
rozříznout na pět dílů. Díly upravené na 
správné délky slepíme v přípravku, který 
si zhotovíme tak, že na překližku si na
kreslíme rozměry rámu podvozku, místa 
ravy a na obryse označíme lehce zatluče
nými hřebíčky, které nám zajistí dodržení 
rozměrů a souososti podvozku. Po za
schnutí natřeme černě. Veškeré barvy 
používáme raději matné.
/4 / Dokončovací práce

Po řádném zaschnutí spojů karosérie 
a podvozku zhotovíme zábradlí na ploši
nách. Použijeme bud opět papíru,nebo jej 
spájíme či slepíme z tenkých drátů (dopo
ručujeme průměr 0,3 až0,5 mm). Nárazní
ky můžeme u žákovských modelů pone
chat trubkové, u modelů juniorů či senio
rů by se měly objevit nárazníky tyčové. 
Výroba byla již vícekrát různými modeláři 
popsána, je velmi náročná na přesnost 
a proto popíšeme náš zjednodušený způ
sob. Sestava i díly jsou na výkresu. Zhoto
víme si nejdříve čtyři koše, na hlavičku 
vhodného hřebíčku o délce asi 6 až 7 mm 
přilepíme terč nárazníku o průměru 2 až
2,5 mm. Na hřebíček nasadíme koš, stočí
me jej v místě asi 1 mm od hlavičky do 
trubičky a přilepíme. Jeho ramena přihne
me a patky přilepíme na čelo rámu pod
vozku.

Zhotovíme stupačky, přilepíme na va
gón, slepíme z papíru žebřík pro vstup na 
horní plošinu, vlepíme madla z drátů 
o průměru 0,3 mm nebo ze sponek do 
sešívačky.

/5 / Popis vagónu

Písmena jsou bílá, případné s červe
ným orámováním, popisujeme bílou tuší, 
latexem nebo barvou Humbrol. Vagóny 
číslujeme podle schématu: čtyřokenní Ci 
4 -  1366 až 1432, vagóny s brzdou Ci řady 
4 -  2603, vagón bez brzdy pětiokenní -  
vlečný -  Clm 4 -  5920 až 5773. (Podrob
nosti o číslování uvádí VI. Zuska v již 
zmíněné publikaci. Pro informaci čtená
řů, pro něž tato publikace není dostupná, 
uvádíme, že bílé popisy vagónů existovaly 
do roku 1949, vlastnická značka ČSD 
a označení vozové třídy bylo červené 
stínované pouze do roku 1940. Dále až do 
roku 1950 byly popisy a označení pouze 
bílé. Po roce 1950 bylo zavedeno označe
ní žluté. Stínování je nutno zjistit podle 
starých fotografií, výkresy bohužel nejsou 
k dispozici).

Tím je stavba ukončena, provedeme 
drobné barevné úpravy, nátěry stupaček, 
žebříků a zábradlí. Nyní si můžeme vy
zkoušet Chodové a spojovací vlastnosti 
na kolejišti.

/6 / Vnitřní vybavení

Modely žákovských kategorií vnitřní 
vybavení nepotřebují. Ostatně okna jsou 
tak malá, že jimi není dovnitř prakticky 
vidět a práce vynaložená na vybavení by 
tudíž byla zbytečná. Kdo má ovšem zájem, 
může si vnitřek vagónu vybavit. Popis 
najde v uvedené publikaci VI. Zusky (vydal 
ji NADAS v roce 1970).
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(Dokončení ze str. 27)
■  20 1-kan. soupr. Tx Mars + Rx Mini (850). Koup. 
nesest. komplet, stavebnici Chery 2. J. Strnad, 338 43 
Mirošov 484.
■  21 Málo létanou soupr. World Engines Expert 7/7 27 
MHz komplet, se 4 servy a novou nelét. soupr. Futaba 
FP2 GA (2 serva FP 23) komplet., jen osob. odběr. 
Končím. J. Komárek, Svornosti 32, 770 00 Olomouc.
■  22 Novou továr, soupr. FP 4FN - 4ch model 81. M 
Kapucián, tř. LM 6, 796 01 Prostějov.
■  23 Přijímače Varioprop FM 27 č. katalogu 2749, 
dekodér na 6 serv č. k. 3826, dekodéry pro 1 servo č. k. 
3822, elektronický vypínač č. k. 3015, vypínač k Mikro 
servo C 05 č. k. 3633/1, baterie 4/500 DKZ č. k. 3008, 
krystaly FM č. 8.9, 32, VF díl FM 27 č. k. 2716, nabíjecí 
kabely, motor OS Max 60 Schnůrle + čerpadlo pálivá 
a lože. laděnv vvfuk a iiné věci. Zašlu podrobný seznam 
proti známce, V. Čech, Rudoarmějcú 524/A9, 439 42 
Postoloprty.
■  24 RC soupr. Digi komplet. (3500), předvedu v mode
lu. J. Fischer, Kosmická 1567, 708 00 Ostrava-Poruba; 
tel. 447009.
■  25 Autodráhu McLaren + trafo (300); 2 motory OTM
I ,  5 na souč. (50); Saper 13 + časovač (100); upout. 
model Bažant (50); něm. stavebnici větroně A1 Snapp 
(50); 1 I metanolu. J. Benč, Lesní 515, 364 61 Teplá.
■  26 Plány RC maket: his. Bartel M 4AII. Jak 11, Μ. IV. 
P-51D; U makety P-51, J-9P, PZL P-11 c; odbornou 
literaturu k mod. kat. F1B. J. Navara, Husova 129/11, 
377 01 Jindř. Hradec.
■  27 RC VP-23 (2000), vys. bez KSY 
34 + nabíječ + zdroje; podvozek Š 130 RS + motor 
(650); cvič. větroň nut. dokončit (300); trup na 
čin + Enya 09 TV (400). P. Prepiak, Frankelová 14, 
816 00 Bratislava.
■  28 Komplet. 6-kan. soupr. Microprop, orig. 
nabíječ + n. d.; 3-kan. prop, soupr se servy 
Futaba + nabíječ. J. Hykyš. Na kotli 1173,500 09 Hradec 
Králové 9.
■  29 Motory nové, nezaběhnuté: Tono RC 3,5 (150), 
Tono RC 5.6 (200), Enya 3,25 RC + karb. + tl., orig. 
balení (300), MWS F RC 6,5 + karb. + tl., orig. bal. 
(700), MW S 1,5 D (150), MW S G7 RC 2,5 karb. + tl. 
zaběh., nelétaný (250), M W S 1,5 D zabéh. a lét. (80), 
Webra Speed 40 RC bez karb. a tl., jen jehla (300); pár 
krystalů 26.095 (270); USA katal. pro mod., 260 str. (60). 
Z. Ondera, Segnerova 1, 816 00 Bratislava.
■  30 Železnici HO -  4 loko., 3 osob. a 3 nákl. vag., 46 
rovných kol., 50zatáček, 1 křižovatka, 2 brzdy Piko(950) 
-  i jednotí., seznam zašlu. Nepoužív. motor Enya 09 bez 
žh. svíčky (280); dalekohled 8 x 30 (950). S. Navrátil, 
Leninova 103, 695 00 Hodonín.
■  31 Železnici Trix-expres z roku 1935 -  jako nová: 161 
kolejí rovných, 54 oblouků, 16 výhybek, trafo, 6 ovláda
cích pultů, 6 loko., 30 vag., 16 klávesnic. P. Pavlíček, 
M. D. Rettigové 310, 541 00 Trutnov.
■  32 Motory: Mikro 2,5 (100), MK-17 (100), Raduga 7 
zabéh. (200), MWS 2,5 D7 poškoz. jehla (200); servo 
Varioprop šedé (250); teles, anténu (20). Koup. nový 
Tono 10 RC a 4-kan. přijímač AR 8/76 na Futaby. J. 
Čejpa, 517 54 Vamberk 461.
■  33 Žel. TT (lok., vag., koř., výh. atd.) nové, nepouž. 
(2300) príp. vym. za autodr. s prísl. alebo úpl. RC súpr. 
W-43. Nezost. novů staveb, fy Airfix HMS Victory (180).
J. Krár, Družstevná 4, 900 33 Marianka.
■  34 Amat. neprop. RC soupr. 6-kanál. na norm, 
baterie komplet., serva: 2x Bellamatic 2, 1x 
Servoautomatic + náhr. serva nové Bellamatic 
2 + Servoautomatic + na součástky Bellamatic 2 
(2000). Prostějovské vrtule silon., nové 10 ks -  6 ks 
220/100 + 4 ks 220/120 -  jen všechny (40). Jednoručič- 
kové stopky (200). F. Brázdil, J. Fučíka 1086, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem.
■  35 Kompletní stavební dokumentaci na rogallo Ra
cek -  X -  Super, klouzavost 1:10 (100). J. Hruška, 
Mánesova 609, 500 01 Hradec Králové 1.
■  36 Amat. prop. RC soupr. 2+1 -  vys., přij., nabíječ 
Modela, NiCd 450 (vše 1600). Dobrý stav. Ing. A. 
Rosenberg, Lidových milicí 1842, 356 01 Sokolov.
■  37 RC soupravu W 43 se dvěma servy, vhodná i do 
lodě. Z. Žlab, V křovinách 6, 772 00 Olomouc.
■  38 RC soupr. Varioprop S 12 se 7 servy, serva 
Graupner Digimatic R, AM krystaly Varioprop, motor 
Super Tigre G 71 Fl RC 12 cm3. Koup. serva Futaba 
i poškoz. + jakékoliv starší mod. motory -  stav nerozho
duje. Ing. P. Chvátal, 783 49 Lutín 208.
■  39 RC soupr. Mars Tx II + Rx Mini 40.68 MHz, málo 
použ. (800). P. Nezval, Nerudova 1183, 790 01 Jeseník.
■  40 Am. prop. 4-kan. vys. (1200), am. prop. 2-kan. prij. 
(800), jap. mf traf a (100), servo s mech. neutr. 2-kan, 
(100). Dr. F. Báliní, OZS, 072 22 Strážske.
■  41 13 ks nové NiCd 900, MWS 1,5 D. K. Štička, 
Čapkova 2028, 436 01 Litvínov 1.
■  42 Tx Standard Mars, Rx Mini 40,68, magnet, Servo- 
matic. Štír, Mono-Club - vše v provozu (800) O. Žila, 
Ezopova 1688, 504 01 Nový Bydžov.
■  43 Prop, soupr. Varioprop 12 S 35 (6 povelů) + žl. 
serva, nabíječ, kabely, náhr. bat. pro přij., š. serva-pův. 
cena 1190 DM (9500); nažehl. fólii Solar (100); 5min. 
Epoxy; nový OS Max 2,5 (500) + palivo; trup Cirrus;

dřevoobráběcí stroj -  hobl., cirkul., soustr., drážk. 
(1950). S. Kalous. Nuselská 70,140 00 Praha 4.
■ 44 Modelář svázané roč. 1953, 55, 56 (80); vys. Tx 
Mars II + přij. v záruce (950). P. Meškán, Libomyšl 64, 
267 23 Lochovice.
■  45 Motor Cox .819 CC se startérem, start, baterie, st. 
kabely, vše v orig. balení (500). R. Zbořil, Železničářská 
4, 370 06 Č. Budějovice.
■  46 Pár krystalů 27,120 MHz (280), otáčkoměr do 6000 
ot/min s ΙΟ NE555 hranatý (400). T. Janout, Pod strání 
2156,100 00 Praha 10.
■ 47 Varioprop 12, přij. 50 x38 x 21 na serva Futaba, 
NiCd 12 V/500 4,8/500, nabíječ Graupner, náhr. krystal, 
mf 7 x 7 (4000). J. Vácha, Čechova 1668, 594 01 Velké 
Meziříčí.
■  48 Amat. neprop. soupr. 4+1 -  vys., přij., serva, 
oprava přij. nutná (800). R. Horský, Lipská 6, 616 00 
Brno.
■  49 Stavebnici RC mot. Spurt (550), lam. trup Démon 
3 + plán (160). Koup. Cirrus, ASW-17. Odp. proti znám
ce. J. Pavlík, 742 31 Starý Jičín 108.
■ 50 Sout. autodráhové modely, mot. a mod. časopisy, 
materiál. Seznam za známku. J. Maděra. Pařížská 19. 
400 01 Ústí n. L.
■  51 Kompl. 4-kan. prop, vysielač dialk. ovládaniaslO 
AR 1,2/77) perfekt, prev. (1000), k tomu modul prij. oživ. 
350), modul 4-kahál, servozosil. (350), univerzálna 

stavebnic, skriňa tov. WK 127 04 (500), tov. elektron, 
reguláciu ot. na HiFi gramo (500), univ. elektronk. 
voltmeter BM 289 tov. (600), univ. mer. přístroj PU 120 
(350), kompl. elektronika k dia. stol. hodinám zahr. tov. 
výr. 4-miest. display 15min (400). F Klein, 059 92. 
Huncovce 39.
■ 52 Amat. prop. vys. 2+1, k -  24 (750), přij. k -  24, 
8 funkcí s MH 84164 (950), nabíječ 220 V/12 V -  výstup 
2 x 30 -  100 mA (290). RC autos motorem 2,5GR (800).
K. Vondrouš, Na podlesí 1441,432 01 Kadaň.
■  53 Nový motor Enya 60 RC. M. Bartoš, Husova 139, 
273 43 Buštéhrad.
■  54 Prop, soupr. na 4 serva Futaba s 5 servy, 2 ks přij. 
baterie, vys. NiCd 900, nabíječ (6000). A. Novák, Příkrá 
2417,438 01 Žatec.
■ 55 Železnici TT -  vlaky, koleje a příslušenství. 
Z. Kala. 664 07 Pozořice-Jezera 571.
■  56 Sporahlivú súpr. Mars II s vyb. (800), nepoužív. 
motory OS Pet 1,6 + tlmič (220), Tono3,5 RČ (230), lam. 
trup V2 (140). I. Brezány, Jilemnického 813, 014 01 
Bytča.
■  57 2 páry plošných spojů na Digipilot 7, perfektní 
provedení (po 150), vysílač Mars Tx II málo uživ. (450). 
J. Štork, Cihlářská 18, 695 03 Hodonín.
■ 58 Celou výbavu pro F1 A -  hotové modely, časovače, 
kroužáky, balsu, kvalit, nosníky, Modelspan, Japan, 
Lavsan aj. -  jen vcelku (1000). Z. Dudáček, Budovatelů 
89/2329, 434 01 Most.
■  59 Rozostavané kol. TT 155 x 115 (600). J. Dudík, 
Gottwald, št. 362/11, 907 01 Myjava.
■ 60 Modela Digi 2+1 komplet. + výměnné krystaly, 
am. 5-kan. moderní konstrukce + Futaby, karburátory 
Webra 10, 6,5, Perry 2,5-3,5. MWS 2,5. Levné. L. 
Runkas, Havlíčkova 691, 676 00 M. Budějovice.
■ 61 Vys. Varioprop 12 č. 3721, přij. 3739,2 zesilovače 
3743. 8 serv 3765. zdroje NiCd Varta, kabely (7200), 
příp. + 2 serva 3830 (po 250); relé LUN 6,12,24,48 V (po 
70); mf 7x 7 PK05104, PK05105 viz příloha AR 75 (po 25); 
časovač Graupner (80); OTM 0,8 nový (75); topná tělesa 
do akvária: 220 V/25 W, 24 V/8,10,20,50 a 90 W (po 50); 
kapesní kalkulačka + - :x %  + zdroj NiCd (750); 
KC507-9 (10); KU605 (45); krystal 1 MHz (150); KT784 
(120); plexisklo 2 mm (m2170); guma 1x1 mm (1 m po 
0,4); kuprextit (dm2 po 4); Mike!anta200 m; trafa220/24 
V 2VA (30); sítová trata ruzna; plexi 3 a 4 mm; nabíječ 
NiCd 1 -10x1,2 V do 400 mA automat, vč. měření (500). 
Koupím serva Futaba; žhav. hlavu Cox 1,5; lam. trupy 
větroně 2,5 -  3 m; ΙΟ NE555 a NE556; Modelář 1964, 
1963 č. 3, 4 a 6, 1966 č. 7, 1967 č. 1. A. Koutný, 756 31 
Liptál 275.
■ 62 Amat. prop. 6-funkčni soupr. bez serv (2900), 
spolehlivá, pouze osob. odběr. L. Tlustoš, Havlíčkova 
1564, 258 01 Vlašim.
■ 63 Amat. prop. 4-funkční soupr. bez serv (2900), 
spolehlivá, pouze osob. odběr. J. Zíval, U Lesa 1409, 
258 01 Vlašim.

■ 64 6 serv Futaba, i jednotí., nejlépe FP-S7 ve výb. 
stavu nebo nová. I. Novák, Svermova 18/32,591 01 Ždár
n. S. 4.
■ 65 Sadu jap. mf traf 7x7 (č., b., ž.). L  Kubíček, 
Jungmannova 863, 664 36 Kuřím.
■  66 Tantaly 4M7, 1M, 33M, 2M2; kostřičky s dolad .  

jadrom 0  8 (3 ks), 0  5 (2 ks); teleskop, anténu dl. 
140-150 cm, i jednotlivo. M. Richnák, Lávková 11, 
917 04 Ta -  Hrnčiarovce.
■  67 Tantaly 1M. 2M2, 4M7, 22M, 44M; det. motor 
0,3-0,5 cm3. Dr. L  Khandl, Pěkná 5, 827 00 Bratislava.
■  68 Modely a prospekty motocyklů Harley-Davidson 
nebo vym. za jiné modely popř. prospekty. M. Toman. 
Horušany 48, 334 01 Přeštice.
■  69 Sadu jap. mf traf 7x7 (b., ž., č.); tantaly TE 121 
4M7,1 Μ, 33M, 2M2, 2x KSY 34; ojničku a piest OTM 1,5 
Stryž. Předám novů Radugu 7 + 1 I paliva (250). 
R. Badár, šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves.
■ 70 Porsche fy Tamyia; větroň Cumulus, Kestrel,

Nimbus; zdroje Saft 1,2 Ah; elektrolet. P. Žák, Lublaňská 
10. 802 00 Bratislava.
■  71 RC soupr. pro 4 serva Futaba. Popis, cena. 
M. Priiher, Knéžskodvorská 19, 370 01 č. Budějovice, 
a  72 Motor Quadra 33 cm3 nebo podobný. F. Rapáč, 
Hakenova 2489, 580 01 H. Brod.
■ 73 Parní lokomotivy HO Zachovalé i poškozené za 
150 % nákupní ceny. P. Kuchár, Gottwaldova 56,082 71 
Lipany.
■ 74 El. lokomotivy nebo kompl. pojízdné podvozky 
pro 32 mm. K. Janik, Poštovní 415, 739 61 Třinec.
■ 75 4 nová serva Futaba, potahový papír. I. Halfar, 
768 43 Kostelec u Holešova 45.
a  76 Jednokan. vys. Tx Mars II27.120 MHz nebo soupr. 
Pilot II. J. Novotná, Havlíčkova 956, 293 01 Mladá 
Boleslav.
■  77 2 serva Futaba FP-S7. Mohu nabídnout různé 
průměry měděného smaltovaného drátu. J. šoupal, 
Vršovice 468, 580 01 Havl. Brod.
■  78 Súrne potrebujem farebné i čiernobiele fotografie 
(aj z časopisov) sovietskej nosnej rakety Sojuz -  hlavně 
detailně záběry. Kúpim resp. vyměním za RM a materiál. 
J. Polák, Nejedlého 35, 830 00 Bratislava.
■  79 Zalétaný model Spurt, servo Futaba S7, potahový 
papír. J. Benč, Lesní 515, 364 61 Teplá.
■  80 Hriader na motor MK-17. J. Drapák, Čajkovského 
1098/32,071 01 Michalovce.
■ 81 Stavebnici lodě Cutty Sark nebo Thermopylae fy 
RevelI. P. Bárta, Palackého 448, 679 32 Svitávka.
■ 82 Nesestavené kity lodí, katalogy, barvy. Uvecfte 
firmu a cenu. J. Král. Sokolovská 554,537 01 Chrudim 3.
■  83 Šedé servá Varioprop. Dr. F. Báliní, OZS, 072 22 
Strážske.
■  84 Raketové motorky RM 5-1,2-5 a MM 5-0,6-6 -  po 
2 kusech. Spěchá. R. Petrák, 407 55 Dolní Podluží 274.
■ 85 Polský Modelarz 6/1977 Zachovalý. R. Hanka, 
U Svěpomoci 8,147 00 Praha 4.
■ 86 Hledám motory do r. 1960 všechny typy, výměnou 
za zahr. model, materiál. Dieter Rother, Welzenbachstr. 
29, 8000 Munchen 50, W. Germany.
■  87 Serva Futaba FP-S7, FP-S12 jen v dobrém stavu. 
M. Borový, Betlém 560, 572 01 Polička.
■  88 Jakýkoliv detonační mot. 0,8-1 cm3 v dobrém 
stavu. P. Goldman, Úvoz 2, 794 00 Krnov.
■  89 Zaběhnutý detonační mot. 0,8 cm3 v bezvad. 
stavu. P. Muller, Gottwaldova 17, 796 01 Prostějov.
■  90 Novou 5-povelovou RC soupravu. Popis, cena. 
Ing. J. Piroch, Jindřišská 5,110 00 Praha 1
■  91 Na TT lokomotivu E-70 a BR 254 nebo E 94. 
J. šmídl, Marxova 94, 284 00 Kutná Hora.
■  92 Stavebnici nesestavenou (popř. sest.) RC autom. 
Porsche 935 fy Tamiya. Spěchá. V. Burian, Sídliště 
Pražská 6/g, 669 02 Znojmo.
■ 93 Modely lokomotiv BR 89 a BR 66 i poškozené, 
příp. i jednotlivé díly (HO). J. Pšenička, Pod Pekařkou 
513/10,147 00 Praha 4-Podolí.
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^  Perfektně zhotovená upouta
ná maketa letounu An-28 vynesla 
v loňském roce mistru sportu V. 
Fedosovovi z Kyjeva titul mistra 
Ukrajiny

A  Gregorz Rudy z modelářského klubu Przylesie v Koszali- 
nie zhotovil maketu obrněného vozu BA-64 v měřítku 1:10

Mladý polský reprezentant Stawek Wiernicki létá v kategorii 
S7 s maketou polské sondážní rakety Meteor 1 'ψ

S maketou Zlín 226 A, postavenou podle Modeláře, se profesor Bota Bosur 
z Brašova stal loni již potřetí mistrem Rumunska v kategorii F4B. Rozpětí 
1028 mm, hmotnost 1480 g, motor MW S 2,5 GF ·ψ

▲ Čs. větroň Pionýr si ve Francii získal značnou oblibu jako předloha pro 
RC makety větroňů. Snímek pochází z loňského mistrovství Francie

Snímky:
Prof. B Bosur 
V. Hadač 
Ing. S. Kaplonek 
G. Revell-Mouroz 
J. G. Sytnik



Λ S obřím RC modelem slaví V. Hůla z Karviné úspěch na 
všech modelářských propagačních vystoupeních

▲ Mezi modely třídy EX 
s nimiž slavili loni 
úspěchy členové KLM 
Svazarmu Náměšť nad 
Oslavou, je asi 
nejzajímavější model 
ponorky (o hmotnosti 
45 kg!)Antonína 
Kratochvíla

◄ Model parní 
lokomotivy 463.051 je 
z dílny J. DvořákazUstí 
nad Labem

Snímky: M. Dvořáček, 
J. Morávek, T. Sládek, 
J. Suchý, O. Šaffek

Na loňské CBSS v Olomouci zvítězil v kategorii A1 B. Novotný 
(vlevo) a v kategorii F1A D. Ibehey (vpravo) ▼

A lng . Ivan Ivančo z Ústí nad Labem startoval na loňském 
finále postupové soutěže k 30. výročí založení Svazarmu 
s maketou Lambda


