


A  Upoutaný model kategorie SUM D. H. 112 — Sea Venom je 
prací Jaroslava Zdráhala z Otrokovic. Model, poháněný motorem 
MVVS 3,5 GFS, má rozpětí 1140 mm, hmotnost 1300 g, a jak tvrdí 
jeho konstruktér, vyniká dobrými letovými vlastnostmi

K TITULNÍMU SNÍMKU
Snímkem RC makety Christen 
Eagle II (jejíž plánek vyjde ve 
skutečné velikosti v naší edici) 
a renovovaného dvouplošníku 
C-104S se vracíme k loňskému 
brannému a leteckému dni Sva- 
zarmu a Květů v Mladé Boleslavi. 
Návštěvníci tam tleskali jak 
umění modeláře Pavla Fencla, 
tak ,,velkého" pilota Jaroslava 
Přikryla. Proč to připomínáme? 
Spolupráce modelářů a svazar
movských letců je jedním z úko
lů, které vyplývají ze závěrů VII. 
sjezdu naší branné organizace 
a jehož plnění je věnován úvodní 
článek tohoto sešitu Modeláře.

Zdeněk Sedmera z Brandýsku sice není modelář, ale jeho 
záliba v automobilech ho k modelářství stejně dovedla. Věrná 
maketa valníku Tatra 815, kterou si postavil, má funkční řízení, 
funkční základní osvětlení a odpružený podvozek. K modelu patří 
ještě přívěs AV 20

A Model Lucie Jaroslava Krejbicha z Prahy je postaven 
podle plánku Modelář č. 103 Xenie. Je poháněn sovětskou 
pohonnou jednotkou, napájenou dvěma plochými bateriemi, 
a ovládán soupravou Mars, upravenou na dvoukanálovou 
podle Modeláře 10/1984

4 Libor Píše z 
LMK Rousínov 
létal v uplynulé 
sezóně s mode
lem kategorie F1E 
Duo, zveřejněným 
v Modeláři 2/1986

▼ Dalším přírůstkem v „letovém parku" Otto Stejskala 
z Linhartic je maketa sovětského stíhacího letounu MiG-25. 
Papírový model v měřítku 1:33 má kryt kabiny z organického 
skla tl. 1 mm odklopný doprava jako jeho předloha, 
podvozková kola jsou vysoustružena z fíbru



Společná
cesta

V těchto dnech jsme si připomněli 60. výročí vzniku bratrské branné organizace DOSAAF. Se 
sovětskými modeláři se setkáváme na srovnávacích soutěžích, mistrovstvích Evropy a světa 
i na menších, nikoli však méně důležitých družebních akcích. Zejména letecké modelářství má 
v SSSR velkou tradici a požívá velké vážnosti jako součást průpravy budoucích pilotů 
a techniků. Důkazem toho je i snímek. O. Šaffka z MS pro upoutané makety, které se konalo 
v roce 1982 v Kyjevě; čestným hostem tam byl šéfkonstruktér Oleg Konstantinovič Antonov.

Základní dokumenty letecké a parašutis- 
tlcké činnosti a modelářství obsahuji spo
lečný úkol: pečovat o výchovu mladé genera
ce a připravovat jl pro výkon civilních 
i vojenských povoláni. Tento cíl byl zdůraz
něn i v závěrech VII. sjezdu Svazarmu a také 
na loňském 7. zasedáni ŮV Svazarmu, které 
se zabývalo rozborem stavu a výsledky 
masového rozvoje zájmové branné činnosti. 
Náš podlí na výchově mladé generace lze 
skutečně vyjádřit větou, kterou je uveden 
tento článek

Zdaleka však nemůže vystihnout celou šíři 
problémů, které jsme museli v oblasti sva
zarmovského modelářství řešit. Například při 
náboru do základních kroužků nemůžeme 
hned zpočátku dětem zdůrazňovat, že z nich 
hodláme vychovat letecké, automobilní, lodní 
nebo železniční inženýry, techniky, konstruk
téry, kvalifikované dělníky. Pochopitelně, že 
vtip naši činnosti je v tom, jak tohoto cíle 
dosáhneme nenásilnou, ale účinnou formou. 
I v modelářství platí Komenského ,,Skola 
hrou". Naše koncepce i metodika je v tomto 
ohledu zcela jasná i účinná a slouží právem 
jako vzor nejen pro ostatní společenské 
organizace u nás, které též rozvíjejí modelář
ství, ale poučeni z naši metodiky čerpají 
i mnohé zahraniční modelářské organizace. 
Stálý nárůst počtu mladých do 14 let svědčí 
o zájmu o modelářskou činnost. Od roku 
1983 nám přibylo 5471 členů — nyní máme 
organizováno na 25 tisíc chlapců a dívek.

Také svazarmovští letci a parašutisté mají 
ve své koncepci zakotven úkol pečovat 
o rozvoj oddílů mladých letců a parašutistů. 
Od roku 1983 v nich ale přibylo pouze 36 
členů; současná statistika přesto vykazuje 
úctyhodné číslo 6811 chlapců a dívek. Není 
však žádným tajemstvím, že pro činnost 
těchto oddílů je pramálo metodických mate
riálů, neexistuje ústřední školení cvičitelů 
a instruktorů a prakticky chybí konkrétní, 
a hlavně přitažlivá náplň činnosti. Přesto 
existuje několik vynikajících oddílů. Dobré 
výsledky v nich jsou však „zaviněny" oběta
vou prací bývalých aktivních letců a parašu
tistů, kteří svých znalosti a většinou i pedago
gických zkušeností využívají v této prospěšné 
činnosti.

Často se hovoří o tom, že by se letečtí 
modeláři měli organizačně vrátit do řad členů 
aeroklubů Svazarmu. Zastánci této myšlenky 
argumentují skutečností, že v minulosti už 
modeláři byli součástí svazarmovských aero

klubů, a také tím, že řada zemí, ať už 
socialistických, či kapitalistických, sdružuje 
všechny druhy leteckých sportů včetně mo
delářství v jediné organizaci. Není však 
zdaleka jednoduché zaujmout jednoznačné 
stanóvisko. Vždyť léta úspěšné činnosti jed
notné modelářské odbornosti prokázala, že 
nárok na život má nejen nejrozšířenější 
odbornost leteckých modelářů, ale i stavitelé 
plastikových modelů, lodní, automobiloví, 
raketoví a železniční modeláři. Příčina úspě
chů, kterých jsme dosáhli v práci s mládeží, 
je v dosažené vysoké úrovni metodiky 
a v nezištném předávání a přebírání zkuše
ností od vyspělejších kolegů z vyzrálejších 
odborností.

Mám zato, že stejným způsobem, jako 
jsme vyřešilrřadu problémů ve vlastní mode
lářské činnosti, jsme schopni pomoci zatím 
tápajícím oddílům mladých letců a parašutis
tů. Nic nebrání tomu, aby v aeroklubech 
vznikaly kluby leteckých a raketových mode
lářů a kluby stavitelů plastikových modelů. 
Modelářství sice nikdy nebude hlavní náplní 
činnosti oddílů mladých letců a parašutistů, 
určitě by ale mohlo patřit k velmi přitažlivým 
formám práce, kterými můžeme my modeláři 
oživit jejich činnost.

V současné době již pracuje několik

aeroklubů, které přijaly do svých řad letecké 
modeláře. Prospěch to přináší oběma od
bornostem, o čemž svědčí třeba zdařilé 
branné a letecké dny, které organizuje ZO 
Svazarmu Aeroklub Benešov.

Není pochyb, že možností, jak působit 
společně na mládež, je řada. Je tomu tak 
nejen ve výuce základů aerodynamiky, me
teorologie a principů létáni, ale i v naprosto 
stejných úkolech v oblasti morální, branné 
a fyzické přípravy. Rozšíření členské základ
ny aeroklubů o mládež přispěje ke zkvalit
nění výběru pro vlastní letecký a parašutistic- 
ký výcvik. Zkušení instruktoři aeroklubů na 
druhé straně budou vítanými organizátory 
modelářských soutěží a akcí. A zcela určitě 
toto spojení vyřeší i problémy s užíváním 
letových ploch při jednoznačném řízení leto
vého provozu.

Věřím, že mezi letci, parašutisty a modeláři 
je tolik společných zájmů i úkolů, že problém 
nižších propojení obou odborností přestane 
být problémem. Nečekejte proto na žádné 
další pokyny „shora" a zaklepejte na dveře 
„vašeho" aeroklubu. V naší činnosti by 
kupředu měla vést společná cesta.

Otakar Öaffek

m odelář
2/87 UNOR XXXVIII 

Vychází měsíčně

měsíčník pro letecké, raketové, automobilové, lodní a železniční 
modelářství, nositel vyznamenáni Za brannou výchovu II. stupně.

Redakční rada: Zdeněk Bedřich, Rudolf Černý, Zoltán Dočkal, Jiří 
Jabůrek, Jiří Kalina, ing. Jiří Havel, Zdeněk Hladký, Zdeněk Novotný, 
ing. Dezider Selecký, Ivan Skalský, Otakar Šaffek, Václav šulc, 
ing. Vladimír Valenta, Adresa redakce: 113 66 Praha 1, Jung- 
mannova 24, tel. 26 06 51, linky 468, 465. Vychází měsíčně. Cena 
výtisku 4 Kčs, pololetní předplatné 24 Kčs. -  Rozšiřuje PNS, v jed
notkách ozbrojených sil Vydavatelství NAŠE VOJSKO -  113 66 
Praha 1, Vladislavova 26. Objednávky přijímá každá pošta i doručo
vatel. -  Inzerci přijímá inzertní oddělení Vydavatelství NAŠE VOJ
SKO. Objednávky do zahraničí přijímá PNS -  vývoz tisku, Jindřiš
ská 13, 110 00 Praha 1. Tiskne Naše vojsko, n. p., závod 8, 162 00 
Praha 6-Liboc, Vlastina 710. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Vydává LIV Svazarmu ve Vydavatelství NAŠE VOJSKO, národní 
podnik, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26, tel. 26 15 51-8. Vedoucí 
redaktor Vladimír HADAČ, redaktoři Martin SALAJKA, Tomáš SLÁ
DEK. Sekretářka redakce ing. Ivana RUBÍNOVÁ. Grafická úprava 
Jan ČERNÝ.

Toto číslo vyšlo v únoru 1987.

© Vydavatelství NAŠE VOJSKO Praha Index 46882

MODELÁfi · 2/1987 · 33 1



Ministr národní obrany ČSSR armádní generál M. Václavík 
a předseda ŮV Svazarmu generálporučík V. Horáček 
podepsali 11. prosince 1986 plán spolupráce mezi ČSLA 
a Svazarmem na období 1987 až 1991. Podpisu byli přítomni 
náčelník hlavní politické správy ČSLA generálplukovník J. 
Klícha, zástupce ministra národní obrany generálplukovník 
M. Zika, zástupce ministra národní obrany — náčelník Civilní 
obrany ČSSR generálporučík J. Marušák, vedoucí odboru 
branné politiky ÚV KSČ V. Tomalík a pracovník ÚV KSČ J. 
Dvořák. Slavnostnímu aktu a přátelské besedě byli dále 
přítomni vedoucí funkcionáři ÚV Svazarmu. Z rozhodnutí 
předsednictva ÚV Svazarmu odevzdal generálporučík V. 
Horáček ministrovi národní obrany armádnímu generálovi 
M. Václavíkovi vyznamenání Za brannou výchovu I. stupně.

Foto L. Štětka

Jsme začínající 
modeláři

a nemáme dostatečné znalosti o jednotlivých kategoriích. Prosíme 
vás proto, abyste v Modeláři uveřejnili přehled soutěžních kategorií, 
základní technická data modelů a soutěžní pravidla.

Podobných dopisů dostáváme na začátku každé modelářské 
sezóny několik, proto jsme se rozhodli odpovědět všem najednou.

V kategorii volných modelů letadel je podle sportovního řádu FAI 
zastoupeno osm tříd, upoutané modely mají čtyři soutěžní třídy a RC 
modely šest. Raketýři soutěží v osmi třídách, z nichž každá má ještě 
několik kategorií, pravidla Naviga pro lodní modelářství uvádějí pět 
kategorií, z nichž například jen kategorie dálkově řízených modelů 
zahrnuje šestnáct tříd. Pokud si neumíte představit, jaké množství 
informací je potřebné k základnímu seznámeni s jednotlivými 
kategoriemi a třídami, můžeme vám posloužit několika údaji: 
Sportovní řád FAI pro letecké modeláře má asi 220 stran, národní 
pravidla 170; Soutěžní a stavební pravidla pro raketové modeláře 
přinášejí základní informace na 70 stranách, pravidla Naviga na 130. 
Podobně je tomu i u ostatních kategorií. Jistě uznáte, že i ty 
nejstručnější údaje by byly pro náš časopis příliš obsáhlé. Pokud 
jsme měli volné výtisky pravidel k dispozici, rádi jsme je zájemcům 
posílali. Nyní vám můžeme jen poradit, abyste se obrátili na nejbližší 
OV Svazarmu, nebo na některý modelářský klub poblíž vašeho 
bydliště. Pravidla by vám zde měli aspoň zapůjčit a jistě vám i poradí.

A pokud si vyberete svou kategorii a začnete stavět, přejeme vám 
mnoho zdaru a těšíme se s vámi na shledanou na některé ze soutěži.

M. Salajka

■ Předsednictvo ÚV Svazarmu udělilo 
3. prosince minulého roku čestné tituly 
Zasloužilý mistr sportu ing. P. Stlouka- 
lovi a B. Bergerovi, Mistr sportu J. 
Machovi, J. Orlovi a J. Náhlovskému 
a Vzorný trenér z. m. s. ing. I. Hořej
šímu a PhDr. J. Menclovi za úspěšnou 
reprezentaci v roce 1986. Blahopřeje
me!

2  k lu b ů  
kroužků

Městská stanice mladých techniků 
v Praze 6, Pod Juliskou 2 a RC model 
klub Svazarmu Praha 2/14 pořádají 
výstavu leteckých modelů a modelář
ských motorů. Výstava je v prostorách 
MSMT otevřena 21. a 22. února od 9 do 
17 hodin.

ZO Svazarmu při SOU Dubňany 
v okrese Hodonín pořádá v budově 
učiliště dne 21. února od 9 do 13 hodin 
modelářskou burzu. Pořadatelé zvou 
k účasti zejména sběratele historických 
modelů a starých hraček.

■ Verky Křtíš
U příležitosti 35. výročí vzniku Sva

zarmu uspořádal Model-Klub Svazar
mu 9. až 14. prosince v Kulturním domě 
ve Verkém Krtíši výstavu modelů. Mo
deláři ze stanice mladých techniků, 
okresního domu pionýrů a mládeže 
a Model-Klubu na ní předvedli plastiko
vé modely letadel, automobilů a lodí, 
větroně kategorie A3, modely letadel 
poháněné motory na C02, modely 
SUM, rakety a RC automobily. Celo
roční práci modelářských kroužků při
bližovaly vystavené fotografie a diplo
my získané na soutěžích. Členové Mo
del-Klubu se střídali v pořadatelské 
službě a zvědavým návštěvníkům od
povídali na jejich dotazy. Přivítali to ze
jména začínající modeláři, kteří si také 
se zájmem četli soutěžní pravidla a pro
hlíželi plánky, modelářské časopisy 
a katalogy. Mezi čtyřmi stovkami ná
vštěvníků byli i žáci základní školy 
v Komenského ulici, pro něž organi
zátoři výstavy připravili propagační vy
stoupení s RC automobily.

Podobné výstavy chtějí modeláři ve 
Vel’kém Krtíši pořádat častěji, aby 
obyvatelům a návštěvníkům okresního 
města přiblížili svou činnost.

J. Fábián
■ V Poltári

založili v loňském školním roce letecko- 
modelářský kroužek, nad jehož činnos
tí převzala patronát základní škola. 
Modeláři tak mohou užívat školní dílnu 
a vedení školy a SRPS zajišťuje jejich 
činnost i finančně. Ján Krahulec, který 
kroužek vede, má sice často problémy 
se získáváním materiálu, ale přesto 
v kroužku pracuje 22 chlapců, z nichž 
nejaktivnější jsou žáci Juraštík, Dyrno, 
Cmaro a Tomanček. Hlavní cíl 
— podchycení zájmu začínajících mo
delářů — byl splněn, což potvrzují první 
pěkně létající modely.

V letošním školním roce je o práci 
v kroužku takový zájem, že chlapci 
museli být rozděleni do dvou skupin. 
Z nadšení mladých, z jejich chuti 
pracovat, i z dosažených výsledků má 
radost i Ján Krahulec, který při práci 
s dětmi mládne. Spokojeni jsou i rodiče 
dětí a pracovníci školy, neboť žáci 
naplňují volný čas užitečnou činností.

V. šulc

■ LMK Kamenné Žehrovice
V loňském roce si členové klubu 

dokázali v soutěži okresu Kladno udr
žet druhé místo za modeláři ze Sla
ného, kteří mají mnohem početnější 
členskou základnu. Žehrovičtí dosáhli 
v uplynulé sezóně velmi pěkných vý
sledků: B. Soukup byl první na přeboru 
ČSR v kategorii F3B a junior L. Dvořák 
byl první v kategorii RC M2, když získal 
4074 bodů. Na druhé straně však je 
vidět určitý úpadek v ostatních katego
riích, týká se to zejména A3, A1 a B1. 
Naděje jsou tedy vkládány do mládeže, 
zejména do členů tří dobře pracujících 
kroužků. Dva z nich jsou na základní 
škole v Kamenných Zehrovicích, kde 
ředitelka Jana Pelcová, sama členka 
Svazarmu, vytvořila podmínky pro mo
delářem doslova ve školních lavicích. 
Třetí kroužek zřídili Žehrovičtí v Kladně, 
instruktorem je zde m. s. V. Horák. 
Umístění žáků v kategorii házedel 
v krajském žebříčku nejen počtem, ale 
i výkony, je nejlepší vizitkou kroužku 
a práce instruktorů.

Na žehrovické škole probíhá mezi 
žáky soutěž, v níž je možno získat body 
nejen za výkony v soutěžích, ale i za 
školní prospěch. V tomto směru jsou 
instruktoři neoblomní. Pracují i se žáky 
třetích tříd základní školy; jejich dobrý 
prospěch je základem pochopení me
chaniky letu skutečných letadel i mode
lů.

Práce s velmi mladými chlapci je
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náročnější na čas i na trpělivost, ale 
pokud mají skutečný zájem, vyplatí se 
je podchytit co nejdříve, procento „od
padu" je pak rozhodně menší.

Na letošní rok mají Žehrovičtí na
plánováno osm soutěží, jak pro výcvik 
vlastních žáků, tak pro stoupence méně 
rozšířených kategorií RC V1 a F4B.

R. Čížek

V ambitu brněnského Technického 
muzea uspořádali jihomoravští lodní 
modeláři u příležitosti 35. výročí založe
ní Svazarmu výstavu svých prací.
V přehledně uspořádané expozici 
představili pořadatelé veřejnosti nejen 
špičkové modely, s nimiž dosáhli vý
znamných výsledků i na mezinárodních 
soutěžích, ale věnovali pozornost 
i začínajícím modelářům. Pro lepší 
představu návštěvníků o náročnosti 
lodního modelářství vystavovali členo
vé klubu lodních modelářů Neptun 
Brno rozpracovanou metodickou řadu 
modelů třídy F2Ž a rozestavené modely 
kategorie C. Výstava, přístupná od 17. 
listopadu do poloviny ledna, měla 
u veřejnosti a především u mládeže 
velký úspěch; jen v prvním týdnu ji 
zhlédlo 1200 návštěvníků. Díky nevšed
ní péči pracovníků Technického muzea 
byly všechny exponáty vystaveny 
v dokonalých vitrínách, které umožnily 
nejen podrobnou prohlídku jednotli
vých modelů, ale zajistily i jejich bez
pečnost.

Z. Bedřich 
Foto P. Liška

Upozorňujeme modeláře soutěžící v katego
rii RC-V2, že soutěže pořádané v Brně- 
Slatiné Le-Č-549, Le-Č-622 a Le-Č-763 ne
jsou veřejné, jak bylo omylem zveřejněno 
v kalendáři soutěží. Jde o soutěže okresní 
ligy a proto nebudou přijímáni soutěžící 
z jiných okresů.
Soutěž Le-Č-161 Prostějov je vypsána pro 
kategorie H a A3. K soutěži Le-Č-830 
Prostějov se přihlašujte na adrese K. Ml- 
čoušek, Rossošská 25, 796 00 Prostějov.

VD Igra Praha přijme pro pracoviště Týnská 
7, Praha 1 vedoucího vývojové konstrukce. 
Předpoklad VS, pracovní zařazení T12. Infor
mace na tel. 22 29 92.

ZO SSM Parku kultury a oddechu Julia 
Fučíka v Praze 7 připravuje na 14. až 
18. května 1987 modelářskou výstavu, 
na níž by měly být zastoupeny všechny 
odbornosti. Organizátoři proto žádají 
všechny modeláře a sběratele, kteří se 
chtějí výstavy zúčastnit, aby se nepro
dleně přihlásili na adresu 
Jan Podubecký, ZO SSM PKOJF, 
170 05 Praha 7.

ZO Svazarmu 929 Leteckomodelářský 
klub Klánovice pořádá v Horních Po
černicích 4. a 5. dubna výstavu modelů. 
K budově základní školy Ratibořická, 
kde budou exponáty k zhlédnutí, se 
dostanete z Černého Mostu autobusy č. 
223 do stanice Běluňská a 221 do 
stanice U nádraží.

Byla to bitva, ale jací bychom to 
v Modeláři byli modeláři, kdybychom 
odešli poraženi. S hrdostí můžeme 
konstatovat, že v utkání na autodráze 
redakce Modelář, zastoupena redakto
ry Salajkou a Sládkem, zvítězila nad OV 
Svazarmu v Praze 7, který reprezento
val jeho předseda R. Prchal a referent 
pro zájmovou brannou činnost A. 
Hájek, celkovým skóre 25:19. Kdo 
nevěří, může se k nám přijít podívat, 
diplom visí na zdi.

Tímto veselým utkáním byla po roz
sáhlé rekonstrukci znovu otevřena au- 
todráha v ODPM v Praze 7. Členové 
zdejšího automodelářského klubu pod 
vedením mistra sportu L. Putze na její 
úpravě odpracovali stovky brigádnic
kých hodin po sobotách a nedělích, 
několik jich dokonce obětovalo i část 
dovolené. Výsledek ovšem stojí za to 
— náš snímek zdaleka nepostihuje vše.

Foto M. Salajka

Portrét 
měsíce:

Ing. Stanislav Beroun, CSc.

Narodil se v roce 1938 v Horním Újezdě. 
Přirozený chlapecký zájem o techniku, po
vzbuzený stavebnicemi modelů letadel 
z pražského obchodu Μ. K. Moučky, jej na 
přelomu čtyřicátých a padesátých let přivedl 
natrvalo k leteckému modelářství. Jako žák 
střední školy v Třebíči vstoupil v roce 1954 
do Svazarmu a začal stavět větroně tehdejší 
kategorie A2. Už příští rok se s třebíčskými 
modeláři podíval do Prahy jako účastník 1. 
Celostátní spartakiády.

Zúčastňoval se modelářských soutěží, byl 
častým hostem na svazarmovských letištích 
v Jihlavě a Křižanově, kde jej neodolatelně 
přitahovaly bezmotorové letouny. Během 
dalšího studia v Liberci pak modelářství po
věsil na hřebík a věnoval se plachtařině 
a rodinnému životu. Bez modelů vydržel de
set let, ale pak se ke „špejlím" vrátil. Začal 
znovu pracovat v leteckomodelářském klubu 
Svazarmu v Liberci a jeho oblíbenou katego
rií se staly RC modely větroňů. K modelářství 
přibíral na svá bedra i tíhu organizátorské 
práce jak v ZO, tak ve vyšších orgánech Sva
zarmu. Léta byl předsedou ZO, patnáct let je 
náčelníkem klubu a členem odborné komise 
rady modelářství ČÚV Svazarmu. Ačkoliv or
ganizátorské práci ve Svazarmu věnuje mno
ho volného času, stále si ještě umí vyšetřit 
chvilku volna pro RC větroně.

Společně s J. Novákem, J, Koterou a ing. 
J. Haňáčkem se přičinil o výstavbu sportov
ního modelářského areálu v Liberci. Úroveň 
modelářství v kraji tak pozvedli na vyšší stu
peň, liberečtí svazarmovci nyní dosahuji do
brých výsledků snad ve všech modelářských 
kategoriích, zejména však s RC modely.

Ačkoliv má ve svých funkcích práce až nad 
hlavu, „rodný" klub neopustil. Účastní se je
ho života a soutěži, prosazuje a zajišťuje spo
lupráci modelářů s aeroklubem a ODPM 
v Liberci, jako rozhodčí I. třídy „soudcuje" 
přebory ČSR. Byl také jedním z iniciátorů 
a organizátorů prvního Akademického pře
boru ČSR v kategorii RC V2, který se konal 
v červnu 1986 na libereckém letišti.

Mnoho roků Standův program vyplňuje od 
pondělí do neděle náročné povoláni učitele 
na vysoké škole a s tlm související odborná 
činnost. Ve škole pracuje také ve výboru ZO 
Svazarmu, pomáhá při zajišťování SZBZ, 
akademických přeborů a dalších akcí. Jen 
z výčtu funkci je zřejmé, že by někdy potře
boval, aby měl den více hodin; všechno stihá 
i díky pochopeni zaměstnavatele a za podpo
ry celé rodiny.

Podíl ing. Stanislava Berouna, CSc. na čin
nosti naši branné organizace byl v průběhu 
minulých let oceněn udělením vyznamenáni 
ZOP I. a II. stupně a medaili Za zásluhy 
o rozvoj Svazarmu.

Karel Jeřábek
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Píši tyto řádky o vánocích, tedy 
v období, kdy se obvykle bilancuje 
právě uplynulý rok. Pro „volňáskáře" 
je jistě potěšující skutečnost, že naši 
reprezentanti si vedli opět výborně. 

Zúčastnili se dvou mistrovství Evropy, na 
nichž ziskem tří mistrovských titulů a ještě 
jedné medaile k tomu vysoko překročili 
stanovené výkonnostní cíle.

Tradičně nejlépe si vedli naši modeláři na 
mistrovství Evropy v kategoii magnetem 
řízených svahových větroňů ve Wasserkuppe 
v NSR. Ing. Pavel Stloukal i celé družstvo 
obhájili mistrovské tituly z předešlého roku 
a J. Mach přidal bronzovou medaili. Pavlovi 
byl za jeho úspěch udělen titul zasloužilého 
mistra sportu a v novinářské anketě se 
umístil mezi deseti nejlepšlmi sportovci Sva- 
zarmu roku 1986. Přitom loňský rok byl i pro 
ostatní svazarmovské odbornosti mimořád
ně úspěšný, takže konkurence v této anketě 
byla velmi tvrdá.

Při rekapitulaci výsledků posledních mis
trovství Evropy v této kategorii můžeme 
nabýt dojmu, že jsme o stupeň lepší než naši 
soupeři. Nepodléhejme však iluzím, byť 
příjemným: na příštím mistrovství už to 
nemusí být pravda, protože naši zahraniční 
protivnici se učí velmi rychle.

Magnetem řízené větroně jsou u nás velmi 
dobře zavedeny a vzhledem ke své menši 
materiálové náročnosti jsou i perspektivní. 
Při současných pravidlech se s nimi dá 
soutěžit i na docela malých kopcích. Naši 
špíčku v současné době tvoři osm až deset 
modelářů s vyrovnanou úrovní.

Dobře jsme si vedli i na mistrovství Evropy 
v kategoriích F1A, F1B a F1C v rumunské 
Pitešti. V těchto kategoriích je ovšem konku
rence podstatně širší i vyrovnanější: mistrov
ství se zúčastnilo na dvě desítky států. 
Vítězství družstva větroňářů je opravdu cen
né. Je zajímavé, že naprosto stejného výsled
ku (1. místo v družstvech, 6. místo 
v jednotlivcích) jsme dosáhlí i na mistrovství 
Evropy 1982. O dva roky později nestartovalo 
naše družstvo kompletní. V kategoriích F1B 
a F1C bychom potřebovali mít větší účast na 
domácích soutěžích. Možné zájemce snad 
trochu odrazují články o technice na nejvyš- 
šich světových soutěžích, v nichž se neustále 
skloňují nedostatkové materiály. Jde ovšem 
o technické novinky. Létat se dá — a ještě asi 
dost dlouho — i bez nich. Od pořádného 
„klesáku" nikoho žádný kompozit neza
chrání.

Co nás čeká letos? Na přelomu dubna 
a května jsou plánovány kontrolní soutěže 
reprezentantů v kategoriích F1A, F1B, F1C 
a F1E. Koncem května se v Sezimově Ústí 
bude konat srovnávací soutěž socialistických 
zemí v kategoriích F1A, F1B a F1C, v níž 
máme jako pořadatelé možnost postavit 
hned dvě družstva. Mistrovství Evropy F1E se 
uskuteční v Rakousku, mistrovství světa 
volných modelů se bude konat v srpnu ve 
Francii. Možnost zasáhnout do boje o evrop
ské tituly snad budeme mít i v kategorii 
halových modelů, v níž se bude létal mistrov
ství Evropy v polské Wróclawi.

Ing. IVAN HQftEJŠiv
Příznivcům 

volného letu

Čs. větroň
Z-24

Krajánek
Krajánek byl navržen skupinou 

plachtařských nadšenců pod vedením 
L. Marcola v roce 1944. O rok později, 
v srpnu 1945, byl v tehdejší Zlínské 
letecké společnosti vyroben první pro
totyp. Již během jeho zkoušek se ve 
výrobním závodě připravovala sériová 
výroba. Celkem bylo vyrobeno 301 
exemplářů tohoto větroně.

Na model Krajánka budeme potře
bovat kus balsového prkénka tl. 3 mm, 
odřezky balsy tl. 2 mm a překližky tl. 0,8 
až 1 mm a bambusovou štěpinu.

K STAVBĚ (výkres je ve skutečné 
velikosti, všechny míry jsou v milime
trech):

Na kreslicí čtvrtku si přes uhlový 
papír překreslíme obrysy poloviny kří
dla, trupu a ocasních ploch a vystřihne
me je. Podle těchto šablon překreslíme 
trup 1 a křídlo 2 na prkénko středně 
tvrdé balsy tl. 3 a vyřízneme je hrotem 
holicí čepelky s přídavkem po obvodě 
asi 1 až 2 mm. Trup obrousíme na 
přesný tvar. Otvor pro zátěž v přední 
části přelepíme z obou stran nákližky 3 
z překližky tl. 0,8 až 1. Po zaschnutí 
předek trupu začistíme brusným pa
pírem a hrany celého trupu zaoblíme. 
Křídlo obrousíme po obvodě na přesný 
tvar; pak je obrousíme do profilu podle 
výkresu. Svislou 4 a vodorovnou 5 
ocasní plochu vyřízneme z balsy 
sbroušené na tl. 1,5 a jejich hrany 
zaoblíme brusným papírem.

Všechny díly modelu nalakujeme 
třikrát řídkým čirým zaponovým nitrola- 
kem. Každou vrstvu laku po zaschnutí 
přebrousíme jemným brusným pa
pírem. Kdo chce mít model obzvlášť

věrný, polepí všechny díly tenkým žlu
tým potahovým papírem. Pohyblivé 
plochy orýsujeme černou tuší nebo 
řídkým černým nitroemailem. Imatriku- 
lační označení na obou bocích trupu 
a na křídle shora i zdola vyřízneme 
z papírové lepicí pásky, jejíž lepivou 
stranu jsme nastříkali černým nitroe
mailem. Na model je sejmeme jako 
běžný obtisk. Můžeme je také narýso
vat tuší přímo na model. Nápis ZLlN 24 
KRAJANEK narýsujeme na obě strany 
SOP podle šablony.

Křídlo uprostřed rozřízneme, sbrou- 
síme styčné plochy do úkosu a slepíme 
do vzepětí podle výkresu. Slepené 
křídlo přilepíme na trup; do zaschnutí 
lepidla je ve správné poloze zajistíme 
špendlíky. Na konec trupu nalepíme 
SOP a těsně před ni VOP. Mezi trup 
a křídlo vlepíme vzpěry 6 z balsy tl. 1,5. 
Z bambusové štěpiny o průřezu 2x1 
ohneme nad zdrojem tepla přistávací 
lyži 7. Na trup přilepíme dva na černo 
obarvené odřezky balsy 8 , znázorňující 
gumové pružící elementy, a na ně lyži. 
Ze zbytku organického skla nebo celu- 
loidu tl. asi 1 vyřízneme větrný štítek 
9.

Model dovážíme olověnými 
broky 10 , vsypanými do prostoru pro 
zátěž v předku trupů, aby poloha 
těžiště odpovídala údaji na výkrese. 
Zaklouzáváme jej za bezvětří, nejlépe 
na mírném travnatém svahu. Chyby 
v klouzavém letu odstraňujeme p ř i- , 
dáváním nebo ubíráním zátěže, menší 
nedostatky přihýbáním ocasních 
ploch. S Krajánkem seřízeným na rov
ný let je pěkné polétání na svahu.

František Kopie

Vlečné šňůry
Starty volných větroňů kategorií F1A, 

A1 a A3 se neobejdou bez vhodné 
vlečné šňůry, která by měla mít řadu 
specifických vlastností: zejména vyso
kou pevnost, malou průtažnost, odol
nost proti kroucení a smyčkování 
a stálé vlastnosti při navlhnutí.

Při soutěžích můžeme na stano
vištích vidět řadu materiálů: silonové 
struny, různé druhy kordů, lněné 
a bavlněné kroucené šňůry a šňůry 
pletené ze syntetických vláken. Zvláště 
posledně jmenované, jež mají převážně 
svůj původ v zahraničí, používá většina 
našich předních soutěžících v kategorii 
F1A.

V naší běžné obchodní síti není 
taková pletená šňůra k vidění. Přesto 
se nám do klubu podařilo získat vzorek 
pletené šňůry, údajně tuzemské výro
by, která se může docela dobře srov
návat se známou „trevírou".

Dvouleté testování vzorku na nejvyš- 
ších soutěžích v kategorii F1A, které 
obstaral nestárnoucí M. Klíma, potvrdi
lo, že je to vysoce kvalitní materiál, 
který by mohl vyřešit problém vlečných 
šňůr pro volné větroně.

Obrátili jsme se proto na pracovníky 
technické služby údajného výrobce, 
Závody S. K. Neumanna, Výroba stuh 
a prýmků n. p. v Krnově, aby nám 
pomohli identifikovat přiložený vzorek 
a případně podali další informace.

Odpověď byla rychlá, překvapivá 
a radostná. Vzorek šňůry je jejich 
výrobkem, základním materiálem je 
vlákno z PESh příze Slotera ZP PM. 
Výrobek se ještě upravuje a slouží 
k řazení tkalcovských stavů při vzoro
vém zařízení — odborné žakáru. Jde
0 druh výrobku č. 708 429 224 019, 
v našem případě bez úpravy, a může
me si jej prý objednat.

Tak se také stalo. Závody S. K. 
Neumana n. p„ závod 3 Vrbno pod 
Pradědem vyřídil naši objednávku bez 
dlouhého čekání. Nyní máme dostatek 
vlečné šňůry pro všechny větroňáře 
v našem LMK v Roudnici nad Labem
1 v přilehlém okolí.

Pokud tedy navštívíte Trier (Trevír), 
neutrácejte diety za trevíru, stejně 
dobrou vlečnou šňůru dostanete 
v Krnově!

Ing. Jiří Hašek
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J iž delší dobu dlužím příznivcům volného letu 
článek o současném stavu techniky „ velkých“ 
kategorií. Na mistrovství světa v roce 1985 v Livnu 

jsme čtyři hodiny denně trávili přejížděním z letiště do 
místa ubytování. Podrobnější informace o technice 
jsme proto tehdy nezískali. Na loňském mistrovství 
Evropy v Rumunsku jsme však už měli časový rozvrh 
trochu volnější. Následující řádky vycházejí jednak 
z našich poznatků z RSR, jednak z článků 
o mistrovství světa, které se objevily v minulém roce 
v zahraničních časopisech.

Ty, kteří mají přístup k časopisům Aeromodeller 
nebo Model Aviation, odkazuji na články M. Cowleye, 
který se mistrovství světa zúčastňuje pravidelně jako 
novinář. Jeho články o technice jsou nejlepší, jaké 
jsem kdy četl. M. Cowley, který je sám velice aktivní 
modelář, býval šéfredaktorem Aeromodelleru a nyní 
pracuje v USA v konstrukčním týmu známého P. 
McCreadyho.

KOMPOZITY

Pro současné obdob! je charakteristické široké využívání kompozit
ních materiálu: sklotextilu, uhlíkových vláken, kevlarových tkanin. 
Všechny tyto materiály umožňuji stavbu pevnějších a tužších modelu 
při zachování minimální předepsané hmotnosti. Návrhy modelů 
z čistě aerodynamického hlediska se tak mohou blížit ideálu. Některé 
konstrukce jsou navíc i stavebně jednodušší a stavba je rychlejší 
a přesnější.

Kompozity zatím nejsou levné, ale při malém množství, jaké pro 
naše účely potřebujeme, není jejich finanční náročnost kritická. Pro 
nás v CSSR je větším omezením jejich špatná dostupnost. Při troše 
snahy se něco obstarat dá, ale je třeba vědět, co a k čemu je vhodné. 
Několik informací proto určitě nebude na závadu.

Skelná tkanina není už žádnou novinkou. Kromě již klasického 
laminování do formy (přední části trupů modelů F1A a F1C) se 
používá přes balsu na tuhé potahy křídla, běžně se laminují torzní 
skříně křídel modelů F1A a F1B, zadní části trupů modelů F1B a F1C 
a vyztužují se jí odtokové části křidel. Vhodná je zejména tkanina 
o plošné hmotnosti 25 g/m2 se stejnou pevností ve směru osnovy 
I útku. Při laminování křídla je možné ji orientovat tak, aby směr 
vláken svíral úhel 45° s náběžnou hranou. U nás ovšem není k dostání.

Uhlíkové kompozity se používají na nosníky křídel a VOP, 
v kombinaci se sklotextilem nebo kevlarem na zadní části trupů 
modelů F1A, na páskování žeber a na vyztužení odtokových částí 
křídel. Výměnou se sovětskými modeláři je možné získat uhlíkový 
rowing složený asi ze třiceti vláken nebo tkaninu, v které počet vláken 
v jednom směru převládá, což je pro některé aplikace velmi vhodné. 
Existují rovněž ploché rowingy o různých průřezech, tkanina dosti 
podobná naší tlusté skelné, vytvrzené „fólie" od tloušťky 0,1 mm, 
uhlíková střiž a další materiály.

Kevlarová tkanina má sice neobyčejně vysokou cenu, ale je 
mimořádně vhodná na motorové trubky modelů F1B a pro přímé 
laminování polystyrénových nosných ploch (například Tapernoux, 
Venuti).

Bórové vlákno se uplatnilo u modelů kategorie F1D, o jiném 
konkrétním využití na volných modelech jsem zatím neslyšel. 
Pravděpodobně dost odrazuje jeho nebezpečnost při práci, o níž se 
hodně píše i hovoří.

Podstatnou složkou kompozitu je pryskyřice. Podle mně známé 
literatury jsou hojně používané značky: CIBA Araldlt LY 560, CIBA 
Araldit 3052XB, Praktikus, Schley 799. S našimi pryskyřicemi se 
obvykle nedosahuje tak dobrých výsledků, ale to může být 
způsobeno i malou informovaností modelářů jednak o vlastnostech 
jednotlivých pryskyřic, jednak o správném zpracování.

KATEGORIE F1A

Rozpětí běžných modelů pro taktické létání je 2050 až 2150 mm. 
Modely s malou štíhlostí křídla se příliš neujaly. Výjimkou v opačném 
smyslu jsou modely Sověta Orlova, který se ovšem již po třetí na 
vrcholné soutěži neprosadil, a modely jeho kolegy v družstvu SSSR 
Makarova, jemuž se naopak podařilo hned napoprvé obsadit druhé 
místo: jejich modely mají rozpětí až 2300 mm. Jsem však přesvědčen, 
že pro létání ve větru a turbulenci se nehodí. Speciály pro klidné 
ovzduší o rozpětí 2400 mm zůstávají často v bednách, přesto určitě 
nejsou zbytečné. Dost zřejmě záleží i na klimatických podmínkách 
v zemi původu soutěžícího, třeba Holanďan C. Breeman si stěžoval, 
že pro nedostatek klidného počasí není téměř schopen udržovat svůj 
velký model letuschopný.

Z profilů se velmi často používá B 6356b nebo jeho četné 
modifikace. Číňané používají Babičův profil z roku 1957, označovaný

SOUČASNÁ 
TECHNIKA 
V KATEGORIÍCH 
F1A, F1B a F1C

Z. m. s. ing. Ivan Hořejší

také GÖ 499. Niťový turbulátor mají Číňané poměrně dost vzadu, asi 
v 10% hloubky křídla. Rozšiřují se I invigorátory, jejich hlavní 
výhodou prý je zlepšení stability modelu v turbulentním ovzduší.

Na mistrovství světa i Evropy byly vidět nejrůznější typy konstrukce 
křídla. Zřejmě nejužívanější je torzní skříň v přední části křídla, která 
je asi nejvýhodnější z hlediska poměru tuhosti a hmotnosti. Ohybová 
pevnost je dokonale zvládnuta; zlomeni křídla bývá velmi vzácné. 
Navíc se ohybová pevnost dále zvětšuje používáním uhlíkových 
nosníků. Větší problém činí dodrženi patřičné torzní tuhosti a tvarové 
stálosti. Pro tyto účely se používají: diagonální žebra nebo položebra, 
laminování- balsových dílů sklotextilem, páskování žeber uhlíkem, 
laminování odtokové části uhlíkem nebo sklotextilem. Velmi tuhé 
křídlo s torzní skříní měl sovětský reprezentant A. Lepp; balsový 
potah torzní skříně byl předem na skleněné desce laminován 
sklotextilem tlustým 0,05 mm zvnějšku a 0,02 mm zevnitř. Mezi vnitřní 
vrstvu skelné tkaniny a balsu ještě Lepp položil „rošt" z uhlíkových 
vláken o rozteči 20 mm, orientovaných v  úhlu 45° k náběžné hraně.

Méně rozšířená je konstrukce s tuhým balsovým potahem po celé 
ploše křídla, která je náročná na kvalitu použité balsy i méně odolná 
vůči třepetání. Přelaminovaná balsa ostatně stejně přijímá vlhkost ze 
vzduchu, a tak se křídla často ještě lakují (Náhlovský) nebo polepují 
velmi tenkou fólií.

Lahůdkami jsou křídla Isajenka s torzní skříní z kevlaru o tloušťce 
0,24 mm nebo skořepinové konstrukce z plastů (van Wallene, Orel 
a další), jejichž výhodou je i rychlost stavby.
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Velké množství variant je v překrouceni křídla. Kromě nejznáméjší 
kombinace s pozitivem na vnitřním středu a negativy na obou uších se 
používají i další způsoby: Negativ na vnějším středu, vnitřní střed 
rovný, na obou uších negativy (Isajenko, Morgan); negativ pouze na 
vnějším uchu, jinak vše rovné (Crha, Breeman); středy rovné, negativ 
na vnějším uchu a pozitiv na vnitřním (Číňané); bez zkroucení 
(Golubowski) — to je ale podmíněno větším vzepétím křídla a větší 
boční plochou trupu a SOP, výhodu je bezproblémový vlek.

Přední části trupů bývají ze dřeva nebo laminátu, obojí má své 
výhody i nevýhody. Zadní části jsou takřka výhradně laminátové, 
často vyztužené uhlíkem. Nejdále je asi opět Sovět Isajenko, jehož 
trubkový nosník ocasních ploch o hmotnosti kolem 15 g je složen 
z uhlíku, kevlaru a duralového plechu. Vzdálenost mezi křídlem a VOP 
je u většiny modelů 650 až 700 mm.

Elektronické časovače se ujaly snad jen u této kategorie, ale ani 
zde jich není k vidění mnoho. Důvodem je zřejmě vysoká cena a malá 
spolehlivost. Řada modelů je vybavena bzučákem nebo v poslední 
době i miniaturním vysílačem.

Vlečné háčky se příliš nezměnily, za zmínku stojí čínská varianta, 
spojující výhody běžného háčku s háčkem „impulsního" typu. Zda je 
toto dosti složité zařízeni přínosem, nelze zatím jednoznačně říci.

Jako vlečná šňůra se často používá silonová nlf o průměru 0,7 až 
1 mm nebo dakronové vlákno. U nás oblíbená šňůra z přírodního 
materiálu je mnohem tužší, takže model daleko rychleji reaguje na 
pohyby soutěžícího. Je však možné, že do velké míry je to jen věcí 
zvyku.

Techniku kroužení na šňůře většina modelářů dokonale zvládla; na 
její popsání by bylo třeba samostatného článku. Model je zapotřebí 
ovládat tak, aby bylo možné vlekat i po větru (pochopitelně jen 
slabého), kroužit s napjatou šňůrou atd. Jak objevil I. Crha, s každým 
modelem lze na šňůře udělat i kruh v opačném smyslu zatáčky, než 
do jaké je model seřízen; je ovšem otázkou, zda to má praktický 
význam. Základem k tomuto způsobu vleku je technika ručkování po 
šňůře. Při současných pravidlech je velmi nebezpečné křížení šňůr. 
Určitou obranu proti němu ukázali Číňané, kteří při kontaktu s jinou 
šňůrou svoji okamžitě pouštějí, po rozmotání ji seberou a pokračují 
ve vleku. To je ovšem třeba nacvičit v tréninku.

Velkým přínosem je pomocník, pohybující se při vleku poblíž 
soutěžícího, který sleduje výskyt termiky a upozorňuje na případné 
nebezpečí křížení šňůr.

KATEGORIE F1B

Současné nejlepší modely kategorie F1B dosahují v klidném 
ovzduší časů kolem pěti minut. Na první pohled zaujmou především 
větší štíhlostí křídla a delším trupem. Hlavními představiteli této 
koncepce jsou modely družstva SSSR (Andrjukov, Gulugunov), ale 
i dalších. Nejúspěšnějš! model posledních let, Espada, s kterým létají 
Hofsass a Döring, má štíhlost křídla ještě podstatně větší. Takové 
křidlo však zřejmě musí být z velmi kvalitní plné balsy, a i tak je jeho 
hmotnost relativně velká, kolem 80 g. Velmi odlišný od běžné praxe je 
i způsob seřízení Espady, podrobně byl popsán v časopisu 
Termiksense 4/1985.

Většina moderních modelů má štíhlost křídla 12 až 14, pro 
konstrukci platí totéž co u kategorie F1A; vzhledem k malé rezervě 
v nejnižší povolené hmotnosti je i méně prostoru k experimentování. 
Nejvýhodnější je opět torzní skříň, eventuálně vyztužená sklotextilem 
a uhlíkem. Takové křídlo má pak hmotnost méně než 50 g. 
..Odzvoněno" už má konstrukce složená jen z podélných lišt 
a rovnoběžných žeber, která nezajišťuje dostatečnou tuhost 
v rychlém motorovém letu.

Profily křídel jsou tenké, asi 6 %, s prohnutím střední čáry rovněž 
kolem 6 %; niťové turbulátory jsou téměř na každém křídle a přibývá 
i křídel s invigorátory.

Vodorovná ocasní plocha musí být co nejlehčí. VOP o běžné ploše 
asi 3 dm2 potažená pokovenou fólií typu Mylar či Lavsan má hmotnost 
3 až 4 g. Profil VOP má obvykle rovnou spodní stranu.

Motorové části trupu jsou buď duralové, nebo kompozitové, jež 
jsou lehčí a trvanlivější. Nejlepší je kevlarová tkanina, často 
kombinovaná s balsou a sklotextilem. Zadní část trupu musí být lehká 
a tuhá, takové požadavky splňuje například balsová trubka zpevněná 
sklotextilem s uhlíkovými výztuhami. Vzdálenost mezi křídlem a VOP 
bývá 750 až 800 mm.

Průměrná doba vytáčení gumy je 35 až 40 s. Snahou je letět v první 
fázi motorového letu svisle vzhůru, a tak se co nejrychleji dostat nad 
oblast přízemní turbulence. Někdo (Andrjukov a Číňané) to řeší vrtulí 
s proměnným stoupáním, na počátku motorového letu menším. 
Z podobných důvodů se používá i změna polohy VOP. Sověti a řada 
dalších házejí model se stojící vrtuli, což umožňuje využít dokonaleji 
energie natočeného svazku a další výhodou je, že model se vypouští 
jen jednou rukou, takže pohyb těla je přirozenější a start spolehlivější. 
Rozevřená vrtule by však měla velký odpor vzduchu, proto Andrjukov 
startuje s vrtulí nastavenou ,,do praporu". Jednodušší ovšem je 
startovat se sklopenou vrtulí. Doba mezi odhozením modelu

a okamžikem začátku roztáčeni se nyní dosti zkrátila, aby se omezil 
úbytek rychlosti, a je asi 0,2 až 0,3 s.

Samostatnou kapitolou je taktika létání. Kdesi jsem četl, že 
v současné době je teoreticky možné — s dostatečným počtem čidel 
a počítačem k vyhodnocení — vyhledávat termiku se stoprocentní 
jistotou. Skutečností však zůstává, že při vrcholných soutěžích se 
soupeři hlídají stejně jako dříve a masové starty se praktikují nadále. 
Dlouhé čekání je ovšem pro natočenou gumu velmi nepříznivé. Tato 
skutečnost se dá částečně eliminovat dodatečným ručním dotáčením 
svazku, ale věčně se stejně čekat nedá, protože energie natočeného 
svazku se snižuje, a to má pochopitelně negativní vliv na motorový let.

Nejkomplikovanější systém pro vyhledáváni termiky mají modeláři 
z NSR. V Rumunsku jsme měli startoviště hned vedle nich a se 
zájmem jsme je pozorovali, tam jim však soutěž vůbec nevyšla. 
V podkomisl CIAM FAI se již dlouhou dobu diskutuje o jistém 
omezení elektronického „čichání" termiky, zatím však bez výsledku. 
Myslím, že každý gumáčkář by měl být vybaven alespoň jedním 
čidlem se zapisovačem. V jistých meteorologických podmínkách to 
může být velmi užitečné a Rumunsko se svojí dramatickou turbulencí 
bylo spíše výjimkou.

Závěrem několik slov o gumě: většina modelářů používá gumu 
Champion z USA, která je velmi dobrá a není tak citlivá na teplotu 
jako starší šarže Pirelli.

Naši gumáčkáři předvedli na mistrovství Evropy velmi dobrý výkon. 
Nové modely J. Klímy a V. Kubeše se blíží koncepci světové špičky, 
škoda, že Vláďa Kubeš o svůj nejlepší model přišel v sedmém kole 
a nemohl jej použít v rozlétávání.

KATEGORIE F1C

Úspěch v této kategorii je do značné míry podmíněn výkonností 
motoru. Je pozoruhodné, že se u nás, v zemi s tradicí vynikajících 
výrobců motorů, nenajde nikdo ochotný a schopný připravit pro naše 
reprezentanty motory na odpovídající úrovni. Naši soupeři je mají, 
připomeňme třeba Sověty.

Modely, které se dostaly do posledních kol rozlétávání na 
mistrovství světa i Evropy, upoutají velkým rozpětím, které se 
pohybuje na hranici 2000 mm. Takové křídlo s větší štíhlostí musí být 
ale mimořádně tuhé a tvarově stálé. Odpovídající vlastnosti nejvíce 
zaručuje konstrukce s tuhým potahem z balsy a duralové fólie. Balsa 
se sklotextilem není dostatečně tvarově stálá; za pokus by zřejmě 
stálo přidat vrstvu plastikové fólie, s kteroužto kombinací má velmi 
dobré zkušenosti M. Pokorný v kategorii F1A.

Za zmínku stojí konstrukce Itala G. Venutiho s křídlem z pěnového 
polystyrénu přelaminovaným skelnou tkaninou. Model byl popsán 
v Modeláři 12/1986. Tlustší profil NACA 4409 používá i Venutiho 
krajan Rocca a náš Doležel. Je zajímavé, že jak Venuti, tak Doležel 
mají relativně malou VOP opatřenou takřka souměrným profilem. 
Další zajímavostí je Kosterův Excalibur se zakapotovaným motorem 
na ležato a malým duralovým pylonem. Křídlo má bez žeber, pouze 
z plastů, svrchu polepené stříbřitou fólií.

Stejné jako modely F1B i motoráky protáhly zadní části trupu 
a zmenšily VOP. Tyto části tedy musejí být co nejlehčí, ale dostatečné 
tuhé.

Elektronické časovače se vůbec neujaly. I jejich propagátorovi 
a výrobci Kosterovl po nich už zbyl jen nápis na tričku. Nejlepši jsou 
zřejmě časovače z fotografických samospouští, jaké používají i naši 
reprezentanti.

Při době Chodu motoru pouhých 7 s je nutné využít vše, co se dá, 
a tak při přechodu z motorového do klouzavého letu takřka všichni 
potlačují VOP. Na tento způsob si zvykli i časoměřiči a při 
hromadných startech měří dobu Chodu motoru spíš na základě 
změny směru letu než jinak. Kdo přechází po stáru, často — podle 
časoměřičů — přetahuje motorový let.

Za klidu dnes létají všichni „jako z partesu". Horší situace nastává 
v turbulentním ovzduší. Modely nejsou v motorovém letu stabilní a po 
narušení optimální dráhy, ať už špatným vypuštěním nebo vlivem 
turbulence, nejsou schopny se na plánovanou stoupavou dráhu vrátit. 
Následky jsou někdy katastrofální, poslední kapkou pak bývá právě 
potlačení VOP v nevhodné poloze modelu. V. Patěk soudí, že bude 
lepší při létání v turbulenci potlačovat VOP jen málo, i za cenu 
několika zhoupnutí modelu. Jinou cestu zvolil J. Doležel, který v kluzu 
používá velký úhel seřízení a jeho modely pak houpání stabilizují 
velmi živě.

Na mistrovství Evropy byli nejúspěšnější Sověti. Jejich letadlový 
park, kde modely díky shodné technologii stavby vypadaly velmi 
podobně, také vždy lákal největší množství fotografů. Našemu V. 
Paťkovi se mimořádně nevedlo, svůj díl na tom měla i těžká angína, 
kterou prodělal těsně před odjezdem. Nováček v našem družstvu, J. 
Doležel, létal velmi spolehlivě až do posledního startu. Znovu jsme se 
tvrdě poučili, že na takové soutěži je třeba mít v plné pohotovosti dva 
modely.
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O ř íš e k  
Farman 
F—450
Konstrukce: Ing. Antonin Alfery

Francouzský sportovní letoun F-450 
z roku 1935 představuje takřka ideální 
typ pro kategorii M-oř. Je stavebně 
jednoduchý, létavý a přitom pohledný. 
Model je postaven podle podkladů, 
které ve svém „občasníku" Peanuts 
& Pistachios publikoval Bill Hannan 
z USA.

K STAVBĚ (neoznačené míry jsou 
v milimetrech, výkres je ve skutečné 
velikosti):

Balsu potřebnou k stavbě musíme 
vybírat opravdu pozorně. Měla by být 
nejen lehká, ale i pevná. K řezání je 
nejvýhodnější úlomek holicí čepelky 
Rapid. Lepíme ředěným Kanagomem, 
který nanášíme malým štětečkem. Mo
del stavíme přímo na výkrese krytém 
průhlednou plastikovou fólií.

Trup. Bočnice slepíme z podélníků 
o průřezu 1,5x1,5 a příček o průřezu 
1X1,5 obě současně, položené na sebe. 
Přední část zpevníme výkližky 1 z balsy 
tl. 1,5. Zalepíme nosníky závěsu svaz
ku. Přebroušené bočnice přišpendlíme 
hřbetem k výkresu a vlepujeme mezi ně 
příčky z balsy o průřezu 1x1,5. Spodek 
předku trupu zpevníme výplní 2 z balsy 
tl. 1,5. Motorová přepážka 3 je z balsy 
tl. 4. Po zaschnutí lepidla trup odšpen- 
dlíme, přebrousíme a vlepíme polopře- 
pážky 4 až 12. Prostor mezi polopře- 
pážkami 7 a 8 překryjeme balsou tl. 1. 
Na polopřepážky nalepíme podélníky 
o průřezu 1x1,5. Hotovou kostru trupu 
ještě jednou přebrousíme, vlepíme pa
pírové trubičky o vnitřním průměru 1,5 
pro uložení bambusového závěsu svaz
ku a vyřízneme otvor pilotního prosto
ru.

Křidlo. Podle šablony nařežeme 
z balsy tl. 1 horní (o délce 63,5) 
a spodní (o délce 63) pásnice žeber.

Nábéžnou lištu slepíme ze dvou lišt
0 průřezech 1x2 a 1x1. Do náběžné
1 odtokové lišty zhotovíme 1 mm hlubo
ké zářezy pro spodní pásnice. Obě lišty 
přišpendlíme k výkresu a vložíme mezi 
né spodní pásnice. Přišpendlíme lištu 
hlavního nosníku o průřezu 1x2 a lištu 
pomocného nosníku o průřezu 1x1 
a vše slepíme. Při nalepování horních 
pásnic, jejichž zadní konce zespodu 
klínovitě seřízneme, podložíme křídlo 
v místě pomocného nosníku lištou tl. 1. 
Koncové oblouky lamelujeme ze dvou 
lišt o průřezu 1x1 podle šablony, 
zhotovené z kartónu. Nábéžnou lištu 
obrousíme na přesný tvar a celou 
kostru křídla opatrně přebrousíme.

Ocasní plochy slepíme z nařezaných 
lišt podle výkresu. Koncové oblouky 
s náběžnými lištami jsou opět lamelo
vány z balsových lišt o průřezu 1 x0,75.

Podvozek. Kola jsou z balsy tl. 2, 
disky zhotovíme buď z papírových 
kornoutkú, nebo vybrousíme z balsy tl. 
2. Podvozkové nohy slepíme z lišt tl. 1. 
Vypouzdření pro hřídel vlepíme až při 
sestavování modelu.

Potah. Použijeme nejlehčí potahový 
papír, jaký máme k dispozici — Mo- 
delspan, Japan nebo kondenzátorový 
papír. Vláknitý papír před potahováním 
přežehlíme a na vhodné, vůči nitrolaku 
netečné, plastikové podložce nalakuje
me řídkým čirým nitrolakem. Konden
zátorový papír lepíme na kostru zře
děným lepidlem Drago, vláknitý přila- 
kujeme čirým nitrolakem. Na pravé 
polovině křídla už před potahováním 
nakroutíme negativ asi 4 mm. Potaho
vání věnujme pozornost, dodatečným 
vypínáním potahu bychom totiž mohli 
deformovat kostru. Model potažený 
kondenzátorovým papírem nelakuje- 
me, vláknitý papír přelakujeme, jen < 
když jsou viditelné póry.

Sestaveni. K trupu přilepíme postup
ně křídlo, ocasní plochy a podvozkové 
nohy. Dolepíme ostruhu, rozpěry hlav
ního podvozku a kozlík nad pilotním 
prostorem. Nehodláme-li model stříkat 
barvou, nalepíme i větrný štítek 13 
z tenké čiré fólie a na bambusový hřídel 
o průměru 1 nalepíme kola s černě 
natřenými „pneumatikami". Výplet je
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ŠKOLNÍ
UPOUTANÝ MODEL

SPORT
Konstrukce: Arnošt Gregor, MK Karlovy Vary

ze silonového vlasce o průměru 0,1.
Zbarveni. Letoun byl celý červený, 

imatrikulace a nápisy bílé. Nemáme-li 
k dispozici červený papír, model po 
sestavení nastříkáme nejlépe barvou 
Humbrol, již rozmícháme v řídkém 
vrchním lesklém nitrolaku. Z papírové 
lepicí pásky, jejíž lepivou stranu 
nastříkáme bílým nitroemailem, vyřeže
me obtisky imatrikulačních značek na 
horní straně křídla a obou bocích trupu. 
Nápisy FARMAN na předku trupu 
a označení typu na směrovém kormidle 
jsou rovněž z obtisků, zhotovených 
nejlépe z bílého Propisotu.

Motor. Základem makety motoru je 
trubka stočená z balsy tl. 1 na trnu 
o průměru 9, polepená několika vrstva
mi papíru. Ve spodní části předního 
okraje trubky zhotovíme zářez pro 
ustavení hlavice. Válce mohou být buď 
z balsové kulatiny, do níž maticí M6 
„vyřežeme" žebrování, nebo z papíro
vých kotoučků nalepených na sebe. Na 
ostatní části použijeme zbytky balsy, 
drát atp. Nabarvenou maketu motoru 
důkladně přilepíme na motorovou pře
pážku.

Pohonné ústroji. Hlavice a vrtulový 
náboj jsou balsové s překližkovými 
čely. Do hlavice vlepíme překližkovou 
stavěči zarážku a podle průměru hříde
le provrtáme otvor vyosený 4° dolů a 2° 
vpravo. Do vrtulového náboje vlepíme 
papírovou trubku o vnitřním průměru
1,5 pro uchyceni listů vrtule. Ty vybrou
síme z balsy tl. 1,5 a patřičně zkroutíme 
v proudu horkého vzduchu z vysoušeče 
vlasů. (Spodní strana profilu listů je 
rovná!) Do listů vlepíme bambusové 
kolíky o průměru 1,5, listy oboustranně 
polepíme papírem a důkladně prolaku- 
jeme. Hřídel vrtule ohneme z ocelového 
drátu o průměru asi 0,6. Jako ložisko 
použijeme malý skleněný korálek nebo 
teflonové podložky. Háček pro uchyce
ní svazku obalíme rozehřátým zbytkem 
licího stromečku z plastikové stavebni
ce a po zchladnuti vybrousíme do tvaru 
podle výkresu.

Hmotnost modelu bez svazku by 
měla být 7 až 9 g.

Gumový svazek. K pohonu použije
me svazek ze tří nití gumy o průřezu 
1x1 a délce 400. Maximální počet 
otoček zjistíme ze zkušebního svazku, 
který natáčíme do prasknutí. Při létáni 
pak natáčíme nejvýše 90 % takto 
zjištěného počtu otoček. Svazky z gu
my prodávané u nás v současnosti 
praskají asi při 1000 otočkách.

Létání. Před zalétávánlm zkontrolu
jeme polohu těžiště s mírně natočeným 
svazkem a zablokovanou vrtuli 
— v případě potřeby model dovážíme. 
Při prvních letech natáčíme svazek asi 
na 300 otoček a model vypouštíme do 
levé zatáčky. Klesá-li strmě v levých 
kruzích, natáhneme pravou polovinu 
VOP, případně zmenšíme výchylku 
SOP doleva. Jestliže krouží a houpe, 
musíme jej dovážit vepředu. Pokud je 
levá zatáčka příliš otevřená, zvětšíme 
výchylku SOP. Počet otáček zvětšuje
me postupně, protože chováni modelu 
se s rostoucím kroutícím momentem 
svazku může měnit. Stoupání vrtule 
upravíme tak, aby model přistával 
s dotáčejlclm se svazkem.

Při natáčení svazku na maximální 
počet otoček je vhodné model chránit 
před zničením při případném prasknuti 
svazku vhodnou trubkou zasunutou do 
trupu.

Před zahájením činnosti modelář
ského kroužku, jehož jsem vedoucím, 
jsem hledal vhodný plánek, který by 
splňoval mé požadavky na co nejmenšl 
materiálové nároky. Žádný ze součas
ných plánků mě však neuspokojil, a tak 
jsem byl nucen navrhnout podle svých 
představ vlastní model. Můj záměr se 
podařil, Sport je pohledný, je postaven 
převážně ze smrkových lišt a pěnového 
polystyrénu a má i dobré letové vlast
nosti. Přitom je dostatečně pevný, aby 
snesl tvrdší přistáni začátečníků. 
K pohonu lze použít každý motor
0 zdvihovém objemu 2,5 až 3,5 cm3.

K STAVBĚ (všechny míry jsou v mm):
Trup má přední část 1 vyříznutou ze 

smrkového prkénka tl. 10. Zadní část je 
složena z podélníků 2 z borovicových 
lišt o průřezu 3x10 a příček 3 
z borovicových lišt o průřezu 2x10. 
Mezi příčkami jsou vlepeny diagonální 
výztuhy 4 ze stejného materiálu. Trup 
zakončíme hranoly 5 ze smrku tl. 10; 
nezapomeneme na zářez pro VOP. 
Vyřízneme bočnice β z překližky tl. 1,2, 
do pravé zhotovíme výřez podle použi
tého motoru. Bočnice nalepíme na trup 
epoxidem. Zadní část trupu až k SOP 
polepíme kladívkovou čtvrtkou. Provr
táme otvory o průměru 4 pro poutači 
kolíky křidla a podvozku a přilepíme 
úložnou desku křídla 7 z překližky tl.
1 s vlákny dřeva orientovanými napříč. 
Do vytvrzení epoxidu ji zajistíme ma
lými hřebíčky, které potom vytáhneme. 
Desku zespodu obrousíme a zaoblíme 
konec trupu. Trup polepíme monofilem 
a přes něj ještě Mikalentou.

Ocasní plochy. Kýlovku 8 slepíme 
z obroušených borovicových lišt 
o průřezu 3x10 a 3x3, náběžnou lištu 
lamelujeme ze dvou borovicových lišt 
o průřezu 2x3. Směrovku 9 vyřízneme 
ze zbytku balsy tl. 3 a přilepíme ji ke 
kýlovce tak, aby byla vychýlena ven 
z letového kruhu. Vybroušenou SOP 
potáhneme Mikalentou ještě před při
lepením k trupu. Stabilizátor 10 sesta
víme z obroušených smrkových lišt 
o průřezu 3x10, 3x8 a 3x3, koncové 
oblouky jsou z balsy tl. 3. Kostru 
obrousíme a zaoblíme hrany. Výškovku 
11 vyřízneme z pevné balsy tl. 3, 
obrousíme a závěsy z pásků monofilu 
otočně upevníme ke stabilizátoru. Sta
bilizátor i výškovku potáhneme opět 
Mikalentou ještě před přilepením VOP 
k trupu.

Křídlo 12 vyřízneme z bloku pěno
vého polystyrénu odporovým drátem 
podle šablon 13 z překližky tl. 2. Konce 
křídla zaoblíme brusným papírem po
dle výkresu. Ve střední části křídlo 
vyztužíme na náběžné hraně balsovou 
lištou o průřezu 7x10 a borovicovou 
o průřezu 3x8 (lepíme epoxidem), na 
odtokové borovicovou lištou o průřezu 
3x5. Do levé poloviny křidla prořízne

me otvor, do nějž zalepíme držák 
vodicích ok 14 z odřezku smrkového 
prkénka tl. 10. Do konce pravé poloviny 
křidla vlepíme olovo o hmotnosti asi 
20 g. Střed křídla po obroušeni výztuž
ných lišt polepíme oboustranně kladív
kovou čtvrtkou. Po zaschnuti celé kří
dlo polepíme (zředěným Herkulesem) 
balicím papírem hladkou stranou na
vrch. V střední části přidáme ještě 
jednu vrstvu balicího papíru.

Aízení. Vahadlo 15 vyřízneme z oce
lového plechu tl. 1, hrany začistíme 
jehlovým pilníkem, otvory naznačíme 
důlčíkem a provrtáme. Ložisko 18 
zhotovíme z mosazné trubky o průměru 
4/3 nebo k vahadlu připájlme dvě 
matice M3. Konzolu 17 vystřihneme 
z hliníkového plechu tl. 1. Hotovou 
konzolu ohneme do patřičného tvaru. 
Hřídel vahadla je ze šroubu M3x25, 
proti uvolnění je zajištěn matici M3. 
Poutači očka ohneme z ocelového 
drátu o průměru 1. Táhlo k VOP 18 ze 
smrkové lišty o průřezu 4x4 má kon
covku z ocelového drátu o průměru 2. 
U VOP je zakončeno drátem do výpletu 
jízdního kola s vidličkou Modela, stejně 
jako páka VOP.

Podvozek 19 ohneme z ocelového 
drátu o průměru 3,2. Připájíme k němu 
podložky a kola o průměru 50 zajistíme 
buď opět připájenými podložkami, ne
bo pojistnými kroužky. Ostruhu 20 
vyřízneme z duralového plechu tl. 
2 a přišroubujeme ji na konec trupu 
dvěma vruty o průměru 2,5.

Motorová skupina. Motor použijeme 
jakýkoliv o zdvihovém objemu 2,5 až
3,5 cm3. Plechovou nádrž 21 koupíme 
hotovou, k trupu ji přišroubujeme buď 
vruty o délce 8, nebo šrouby s matice
mi.

Dokončení. Celý model přebrousíme 
a nalakujeme 5x vypínacím nitrolakem. 
Po každém nátěru lehce přebrousíme. 
Nalakovaný model nastříkáme barev
nými nitroemaily Celox podle vlastní 
fantazie; prototyp modelu byl žlutý 
s červenými doplňky. Použijeme-li mo
tor se žhavicí svíčkou, musíme povrch 
modelu chránit ještě čirým syntetickým 
lakem. Větrný štítek z čiré fólie přile
píme na trup až po dokončení povrcho
vé úpravy.

K trupu přišroubujeme řízení dvěma 
šrouby s maticemi a podložkou 
z překližky tl. 2 proti promáčknuti 
trupu. K výškovce přišroubujeme páku 
řízení, nasadíme táhlo a vahadlo srov
náme do nuly s výškovkou. Navlečeme 
podvozek a přichytíme jej smyčkou 
gumy. Přišroubujeme motor a nádrž. 
Křídlo přichytíme gumou. Zkontroluje
me polohu těžiště a v případě potřeby 
model dovážíme.

Létání. Model létá podle zvihového 
objemu a výkonu motoru na lankách 
o délce 15 až 16 m. Je schopen létat na 
45° a zalétnout souvrat a přemet.
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■ Pravidla kategorie F3F, tedy sva
hových větroňů, se mění jen minimál
ně, což je dobře. Koncepce modelů 

V  proto neprochází tak bouřlivým vývo
jem, jako třeba v kategorii F3B. 

Konstruktéři v poslední době spíše hledají 
optimální model, aerodynamicky co nejčistší. 
Proti minulosti jsou větroně lehčí — mají 
hmotnost kolem 3000 g. Ocasní plochy jsou 
většinou uspořádány do T, VOP je buď plo
voucí, nebo klasická. Pro větší obratnost 
v zatáčkách se budou zřejmě poněkud zkra
covat trupy. Zdálo se, že zvlášť pro soutěžní 
modely budou vhodné moderní klapkové 
profily, ukázalo se však, že jejich výhody ne
jsou tak velké, a tak se od jejich použiti zvol
na upouští. Pro snížení rychlosti při přistáni 
se i přes nevýhodu jednorázového použití 
stále více rozšiřuje brzdicí padák.

Technologie stavby modelů je různá — od 
klasických stavebních postupů až po využití 
kompozitů. Výborným materiálem zejména 
na polepování nosných ploch je překližka tl. 
0,6 mm z NDR; škoda jen, že se špatně shání.

Na soutěžích se schází kolem 20 až 30 
soutěžících, z nichž nikdy nelze předem 
vytipovat vítěze — kategorie F3F nemá 
vynikající jednotlivce, ale velmi širokou 
špičku soutěžících, kteří vždy podávají velmi 
dobré a vyrovnané výkony.
■ II. mistrovství Evropy F3B se létalo loni 
v srpnu v Izraeli. V konkurenci reprezentantů 
18 států zvítězil R. Liese z NSR, druhý skončil 
Holanďan Tenholt a třetí rakouský junior K. 
Wasner, kterého známe i z Popradu. Podrob
nější informaci o vítězném modelu připravuje 
M. Musil.
■ V letošním roce je v kalendáři CSR 
zařazeno téměř 300 soutěží RC větroňů 
včetně nové kategorie RC V2-PM. Je to o 100 
více než lonil To by ale v žádném případě 
nemělo být na úkor kvality — jak organi
začního zabezpečení, tak výkonů.
■ Konstruktér velmi úspěšného volně léta
jícího větroňě Tygr z roku 1938, dipl. tech. M. 
Musil, jej staví znovu, tentokrát ovšem 
ovládaný RC soupravou. „Oprášená dvou- 
metrovka" bude postavena bez použití balsy 
— pouze z překližky, bambusu a borovico
vých lišt.
■ Komise leteckých modelářů RMo SÚV 
Zvázarmu rozhodla uspořádat v roce 1988 
první mistrovství SSR v kategorii RC V2 
a doporučila létat soutěž na šest kol. Zájemci
0 uspořádání se mohou hlásit trenérovi J. 
Vitáskovi.
■ Na mistrovství SSR F3B 1987 v Nitře byly 
na základě počtu soutěžících, držitelů I. VT 
v jednotlivých krajích, výsledků krajských 
přeborů a výkonů v roce 1986 stanoveny 
počty účastníků: Západoslovenský kraj 12, 
Středoslovenský 8, Východoslovenský
1 a Bratislava 2 soutěžící.
■ Jedinou ženou soutěžící v kategorii RC V2 
je ing. Hana Janišová z Náměště nad 
Oslavou, která již dlouho dosahuje v silné 
konkurenci mužů velmi dobré výsledky. 
K nadcházejícímu Mezinárodnímu dni žen jí 
proto přejeme vše nejlepší a hodně termiky 
při létání.

Jaroslav SUCHOMEL

Příznivcům 
tichého letu

Větroň RC V2
jsem navrhnul jako čtvrtý ve své řadé 
soutěžních modelů. Jsem zastáncem 
jednoduchého vzepétí — pro menší 
pracnost a elegantnější vzhled. Model 
si však letovými vlastnostmi nezadá 
s „ušáky" — s profilem E205 a při 
plošném zatížení kolem 22 g/dm2 do
sahuje v klidu časů okolo 330 s. Již na 
mírné potlačení reaguje zvýšením rych
losti.

Trup je laminátový. Lze použít výro
bek podniku Modela nebo skořepinu 
od některého kolegy modeláře, pokud 
vyhovuje délkou a tvarem kýlovky. 
V přední části jsou zalepeny dvě pře
pážky, mezi nimiž je přilepena deska 
pro serva. Další přepážky jsou až 
v centroplánu; jsou otočeny o 180° 
a jsou do nich vyříznuta pouzdra pro 
planžety.

K trupu jsou přilepena žebra centro
plánu z překližky tl. 4 mm. Do vrchní 
části kýlu je zalepen bukový hranol, 
opracovaný podle průřezu kýlu, do 
něhož jsou vyříznuty závity M4 pro 
upevňovací šrouby VOP. Náhony ke 
kormidlům jsou lanovody.

Křídlo má žebra z balsy tl. 2 mm, 
kořenová jsou z překližky tl. 2 mm. 
Lišty hlavního nosníku mají po celé 
délce průřez 3x8 mm. Odtoková lišta je 
slepena epoxidem ze dvou pásků balsy 
tl. 2 mm, proložených monofilem.

Poloviny křídla jsou spojeny ocelo
vými planžetami o průřezu 2x14 mm 
s mosaznými pouzdry (Graupner). 
Středící kolík je z duralu o průměru

Pevná
spojka křidel

Pro spojení polovin křídla modelů 
kategorií RC V2 či F3B lze použít 
laminátovou tyč, která je k dostání 
v železářství v délkách 1 a 2 m jako 
podpěra pro rostliny. Laminátovou tyč 
obrousíme na průměr 10 mm 
a v polovinách křídla ji uložíme do 
hliníkových trubek o průměru 
12/1 mm. Trupem modelu prochází tyč 
volně, bez uložení v trubce. Laminátová 
tyč svojí pevností dostatečně vyhovuje 
a její výhodou je, že se při razantním 
vleku modelu dokáže prohnout a po 
„vystřelení" modelu se vrátí do původ
ního tvaru.

Ing. Petr Cejnar

Náhon
brzdicích klapek

Při soutěžích kategorie F3F je nutné 
přistát na určeném místě, a tak vyvstá
vá potřeba aerodynamické brzdy. Pa
dák je účinný, ale vyžaduje přesný 
rozpočet na přistání. Tuto nevýhodu 
nemají brzdicí klapky, které je možné 
zasunout a přistání opakovat. Protože 
nemám rád složitá a pracná zařízení, 
vyzkoušel jsem řešení, které je na 
připojených obrázcích. Používám lami
nátové trupy s duralovými žebry cen
troplánu, v nichž jsou uchycena ložiska. 
Náhon na klapky je ze svářecího drátu 
o průměru 2 mm. Pro modely o rozpětí 
do 3 m a hmotnosti 3 až 4 kg používám 
klapky o rozměrech 230x30 mm, vy
broušené z tvrdé balsy tl. 4 až 5 mm.

3.5 mm. Vzepétí křidla je 4,5° až 5°. 
Křidlo je rovné, bez negativů. Zespodu 
je potažené monofilem, shora tlustým 
Modelspanem.

Vodorovná ocasní plocha má sou
měrný profil. Zebra jsou tl. 5 mm a jsou 
nasazena na balsovou lištu tl. 3 mm. 
Vpředu i vzadu jsou polepena balsou tl.
1.5 mm, obroušenou do tvaru profilu. 
Mezi středními žebry je tuhý potah 
zesílen shora nalepenou překližkou tl. 
0,8 mm. Střed stabilizátoru je navíc 
polepen monofilem.

Výškovka je vybroušena z balsy tl. 
7 mm, ke stabilizátoru je připevněna 
monofilem. Celá je polepena tenkým 
Modelspanem a v jejím středu je 
přilepeno oko pro připojení lanovodu.

RC vybavení. Předpokládá se použiti 
jakékoli soupravy se dvěma servy. 
Montáž přepážek do trupu si ale raději 
necháme na konec stavby, abychom 
díly RC vybavení model dovážili.

Správné vyvážený a nezkroucený 
model stoupá při vleku přímo. Krouženi 
v úzkých stoupavých proudech vyžadu
je neustálé řízení. Model má velmi 
dobrý kluž a značný rozsah rychlostí, 
dokáže létat i na zádech. Pro běžné 
létání stačí výchylka výškovky 10° na 
obě strany.

Zbyněk Švagr, 
LMK Sedlčany

Klapka by v zasunutém stavu neměla 
„sedět" na konstrukci křídla, aby se 
nezvětšovala spotřeba serva v případě 
nepřesného nastavení klidové polohy.

Ed. Morbitzer
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jen potažených papírem. To je proti dnes běžným Konstrukcím 
poněkud neobvyklý způsob stavby, ale i méně zkušený modelář jej 
zvládne, pokud bude postupovat podle návodu. Podmínkou pro 
zhotovení rovného trupu je ovšem trpělivost a přesnost zejména při 
lepení bočnic. Dokočený trup je při nízké hmotnosti dostatečně 
pevný.

Výrobce nabízí na výkrese možnost zvětšení trupu, které je nutné 
při použití serv Tesla ST-1. Pro soupravu Acoms, použitou 
u zkoušeného modelu, ovšem postačil menší trup. Ještě před 
zahájením stavby trupu je ale důležité vyzkoušet rozmístění dílů RC 
soupravy. V poměrně úzkém trupu se totiž jeví doporučené pořadí 
akumulátor — serva — přijímač jako nevýhodné, protože pak vznikají 
problémy při vkládání přijímače pod táhla řízení. Ve zkoušeném 
modelu byla proto souprava umístěna v obvyklém pořadí akumulátor 
— přijímač — baterie. Stejně tak je nutné i ověření smyslu velikosti 
výchylek, vedení táhel atp.

Doporučená táhla z lišt o průřezu 3x5 mm jsou nevyhovující. Je 
možné si zhotovit nová z lišt o průřezu aspoň 5x5 nebo je slepit ze 
zbytků lišt ze stavebnice.

Kolíky pro poutači gumu křídla zalepujte až po instalaci RC 
soupravy, jinak vadí při umístění táhel. Možná, že by neuškodilo jejich 
umístění o několik milimetrů výš. Výhodné je doplnění trupu v místě 
těžiště rozpěrkou z lišty o průřezu 3x8 mm. Není nutné, ale odstraní 
se tím pocit měkkosti v místě, kde se drží trup při vypouštění modelu.

Ocasní plochy se stavějí zvlášť a vlepují se do hotového trupu. 
S výhodou lze použít zbytek odtokové lišty křidla na odtokovou lištu 
směrovky. Při stavbě je ovšem třeba pracovat pozorně, aby hotové 
díly byly souměrné a nezkroucené. Vtipně je vyřešeno zavěšeni 
směrovky na dvou kolících o průměru 2 mm. Horní kolik je ale vhodné 
uchytit na liště kýlovky ohnutím do pravého úhlu a přilepením.

Předtištěné překližkové díly 25 kýlovky navzájem nesouhlasí 
v rozmístění otvorů pro páku VOP. Proto před zhotovením otvorů 
porovnejte díly s výkresem a řiďte se tlm se správným předtiskem.

Vodorovná ocasní plocha je konstruována tak, že snad ani není 
možné ji zhotovit zborcenou, což bývá zejména u začátečníků 
zpravidla největším problémem. Na první pohled vás možná zarazí 
mimo osu profilu umístěné spojovací dráty, řešení ale určitě během 
stavby oceníte. Při broušení je vhodné použít co nejdelšího brusného 
prkénka.

Stavba křídla je velmi příjemná a lze ji zvládnout za jeden večer 
v hrubé kostře. Křídlo je klasické konstrukce s balsovými žebry a po 
potaženi je dostatečně tuhé i bez tuhého potahu přední části. Vtipné 
je, že se již při sestavováni hlavního nosníku zalepují balsové stojiny, 
což později bývá zdlouhavé. Výhodné ovšem je zdvojení žeber číslo 
49 v místě připojení uší — počítejte s tlm již při jejich zhotovovánk 
Lepší je i zdvojení spojek pro připojeni uší z překližky tl. 2 mm a po 
zalepeni mezi lišty nosníku jejich ovázání nití. Při stisknutí trubek pro 
spojovací dráty křídla podle návodu výrobce je nutné spojovací dráty 
zkrátit, což je vzhledem k jejich kvalitě poměrně pracné.

Příjemným překvapením bylo, že model zhotovený ze stavebnice 
bez jakýchkoliv doplňků či úprav, potažený dodávaným papírem

Představujem e:

S ta v e b n ic e  
R C  v ě tro n ě

ASTERIX
Výrobce: Výrobní družstvo Igra Praha

Po splnění exportních úkolů obohatilo pražské družstvo Igra náš trh
0 další stavebnici rádiem řízeného modelu větroně. Podle údajů 
výrobce jde o „dvoumetrovku", určenou pokročilejším modelářům. 
Po prostudování návodu a stavebního výkresu je ale zřejmé, že 
stavebnice bude vhodná zejména do modelářských kroužků jako 
první RC model. Postaví jej totiž každý, kdo „ulepil" aspoň pár 
volných modelů kategorii A3 či A1. Stavebnice tak ulehčí práci 
instruktorům, za nimiž přijdou noví mladí provozovatelé RC souprav.

Po otevření kvalitní krabice z mikrovlné lepenky zjistíte, že je v ní do 
detailu vše potřebné ke stavbě modelu — pochopitelně kromě laků 
a lepidel. Příjemným překvapením jsou kovové šablony pro zhotovení 
žeber křidla (s profilem E205) včetně svorníků pro stažení polotovarů 
do bloku. Potěší i plastikové díly; zvlášť páka plovoucí výškovky 
s ložisky výrazně urychli práci. Lišty, balsa i překližka jsou velmi 
dobré kvality, materiálu je ve stavebnici dostatečné množství
1 s malou rezervou. Náběžná a odtoková lišta křidla jsou opracovány 
do potřebného tvaru, a tak není třeba jejich další úprava.

Stavební výkres je v některých detailech nepřehledný. Je to 
způsobeno zakreslením let dřeva, která tvoři pro méně zkušeného 
modeláře tak trochu hlavolam. Lze si pomoci tím, že důležité čáry si 
vytáhneme tenkým barevným fixem.

Trup je z borovicových lišt, vpředu polepených překližkou, vzadu
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Mikalenta, měl se soupravou Acoms se dvěma servy AS-2 hmotnost 
980 g, což je o 220 g méně, než udává výrobce. Tím vyšlo velmi 
příznivé plošné zatíženi 20,4 g/dm2, což se projevilo i na letových 
vlastnostech.

Zalétání modelu, k němuž jsem si pozval trenéra pro RC větroně, 
J. Suchomela, dopadlo dobře. Po kontrole těžiště a přidáni 30 g olova 
do hlavice následovalo jedno klouznuti a pak hned vlek na šňůře 
o délce 150 m. Vlek byl klidný, jen zpočátku bylo nutné několikrát 
upravit směr letu. Po vypnuti až nad hlavou pomocníka se podařilo 
model ustředit v termice, takže jsme vyzkoušeli krouženi při velkém 
náklonu, pak let na zádech, rychlý sestup, přemet a to vše zakončilo 
efektní přistáni.

Také všechny dalši lety proběhly bez problémů. Model je 
dostatečně stabilní, na zásahy do řízeni reaguje dobře. Při letu ovšem 
neni nutné jej pořád řídit, což ocení zvlášť začátečnici.

Model Asterix jsme porovnávali s dvoumetrovkou Sagitta 600 se 
stejným profilem křidla. Celkově se Asterix jevf jako hodnější 
a diky větší boční ploše trupu perfektně sedí při kroužení v termice.

Asterix je tedy model, který se povedl. O zmíněných nedostatcích 
byl již jejich výrobce informován a pracuje na jejich odstraněni a na 
dalších vylepšeních stavebnice. Cena (245 Kčs), konstrukce i letové 
vlastnosti potvrdily počáteční úvahy — jde skutečně o model, který je 
vhodný jako první „rádiák", zvláště pro kroužky mládeže. To ovšem

neznamená, že by jej nemohl stavět zkušený modelář — i ten si na 
něm „pochutná".

Model je možné opatřit i pylonem s pomocným motorem 1,5 cm3. 
Stači starší, nepříliš výkonný typ — i tak budete překvapeni značnou 
stoupavosti.

Nemyslete si, že výkony jsou dány velikosti modelu. Až se 
s Asterixem naučíte trochu létat, přijďte si to potvrdit třeba na soutěž 
kategorie RC V2 — nebudete bez naději.

Petr Kolařík, LMK Praha 4

Přepočet profilů RG
na jednoduché programovatelné kalkulačce

Ve světovém modelářském tisku je vždy věnována značná 
pozornost novým profilům pro modely letadel. Po jejich 
zveřejnění bývá určitý čas klid — čeká se na výsledky 
praktických zkoušek. V současné době je v ověřovacím 
stadiu série profilů pro RC větroně, které metodou prof. 
Epplera vypočítal švýcarský modelář Rolf Gisberg. První 
profily RG 12, RG 14 a RG 15 jsme zveřejnili v MO 11/1985, 
metodu výpočtu pro jejich rozšíření v řadu použitelnou 
v rozsáhlém rosmezi i pro velké RC větroně najdete 
v MO 4/1986. Tento výpočet je však přece jen poměrně 
složitý a pracný. Podstatně jej urychlí i jednoduchá kalku
lačka — třeba irský výrobek Calcul 98, který je u nás

poměrně dost rozšířen a prodává se na našem trhu; jeho 45 
kroků výpočtu je postačujících.

Souřadnice žádaného profilu se vypočtou postupně 
dvěma programy. V programu A vyjdou souřadnice Xh a Xd, 
v programu B souřadnice Vh a Yd. Programy je nutné počítat 
postupně, najednou se do kalkulačky nevejdou. Přesto však 
tento postup značně zrychlí výpočet a zmenší počet chyb.

Na kalkulačkách, které pojmou více kroků, je samozřejmě 
možné počítat všechny čtyři souřadnice najednou.

Základní rovnice a hodnoty profilů jsou v Modeláři 4/1986.

M. Musil

Osazení paměti pro 8 INV tan
oba programy: 9 HLT —ac
STO 1 /f/1 / ’ 10 sin
STO 2 /d/1 / ’ 11 X

12 RCL 2
Program A 14 X
Krok Tlačítko 15 ([X]) Yt
1 LRN 1 16 =

INV ON/C 17 STO 5
2 <[X])aC 19 +/—
3 fan 20 +
4 X (krát, i dále) 21 ([x])X
5 RCL 1 22 STO 6
6 24 =

25 HLT -  Xh Program B
26 RCL 5 1 LRN 1
28 + INV ON/C
29 RCL 6 2 ([X])aC
31 = — Xd 3 tan

MODE 1 4 X
5 RCL 1

Výpočet 7
-1- RUN 1 oc 8 INV tan

RUN 1 a* 9 HLT —ac*
-2- RUN 1 Yt 10 cos
-3- RUN 1 X 11 X

RUN 1 Xh 12 RCL 2
RUN 1 Xd 14 X

15 ([X])Yt 33 RCL 5
16 = 35 = -Yd
17
19

STO 5
+

MODE 1

20 ( Výpočet
21 RCL 1 -1- RUN 1 ac
23 X RUN 1 a*
24 <[X])Yc -2- RUN 1 Yt
25 ) -3- RUN 1 Yc
26 STO 6 RUN 1 Yh
28
29
30 
32

HLT -Yh 
RCL 6

RUN 1 Yd
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dvou způsobů stavby je kabina „zasklená" 
a tudíž průhledná, u posledního jsou okna 
naznačena barvou.

Kžldlo je nedělené a bez kříženi. Vnější 
části jsou stavěny zvlášť a pak spojeny 
středním dílem. Vzpěry nejsou funkční.

Ocasní plochy jsou k trupu přilepeny. Jsou 
slepeny z balsových lišt.

Podvozek má dvojici vzpěr z pružinového 
drátu, nahoře spojenou rozpěrkami. Spoje 
jsou ovázány drátem a spájeny. Ostruha je 
pevná.

Motor není zakrytý a vyčnívá nad obrys 
trupu. Palivovou nádrž spájíme z plechu 
a přilepíme epoxidem na přepážku trupu.

Potah celého modelu je ze středné tlusté
ho papíru. Vypínáni i povrchová úprava jsou 
běžné.

Zbarveni. Skutečné letadlo mělo trup, 
SOP, podvozek a vzpěry červené, křidlo, 
VOP a drobné doplňky stříbrné. Málo prak
tická stříbrná barva byla u prototypu modelu 
nahrazena světle béžovou. Imatrikulace na 
křidle je černá.

RC souprava není na výkrese zachycena. 
Zdroje a přijímač uložíme v molitanu do 
přední části trupu, serva na společné od
pružené desce do prostoru pod křídlem na 
překližkovou desku, přilepenou k podél- 
nlkům trupu.

Létáni. Let modelu je klidný, plynulý 
a realistický. Model je dostatečně stabilní, 
velmi dobře ovladatelný a přiměřeně citlivý 
na výchylky kormidel.

Rekreační a sportovní RC maketa
Porterfield CP-65 Collegiate
Konstrukce: Jaroslav Fara

Model, jemuž bylo předlohou americké 
sportovní letadlo, je určen pro nedělní létání. 
Tomu je také — s ohledem na provoz na 
nerovných travnatých plochách — přizpůso
bena jeho koncepce: může vzlétat z ruky i ze 
země, pro snadnou obsluhu je motor upev
něn v normální poloze, pro menší možnost 
poškozeni jsou křidlo i podvozek připevněny 
gumovými smyčkami.

Model v měřítku 1:7 odpovídá v co největší 
míře tvarům i povrchové úpravě vzoru. Má 
ovládaná kormidla, křidélka i otáčky motoru, 
což předpokládá použiti RC soupravy se 
čtyřmi servy. Ovládáni křidélek ovšem není 
nutné (v tom případě je ale výhodné poněkud 
zvětšit vzepětl křidla) a při vhodně seřízeném 
motoru se lze obejit i bez RC karburátoru, 
takže lze vystačit i se třemi či dvěma servy.

Stavba modelu není náročná: sestavováni 
jeho jednotlivých částí na výkrese, napnutém 
na pracovní desce, zajišťuje jejich souměr
nost, a tlm i dobré letové vlastnosti hotového 
modelu. Při stavbě je ovšem třeba dbát o co 
nejmenší hmotnost (což vlastně plat! 
u každého modelu) zejména v ocasní části. 
Pokud nepřekročí hmotnost hotového mode
lu 1700 g, vystačíte k jeho pohonu s běžným, 
ale výkonným motorem 2,5 cm3, případně 
3,5 cm3.

Trup je možno stavět třemi způsoby. 
V prvním slepíme bočnice z lišt včetně 
vnějších podélníků. V druhém slepíme ze 
zbytků balsy nebo vyřežeme z překližky i pro 
zadní část trupu přepážky. Trup pak sesta
víme na jeho spodní přímé zadní části 
spojením příčkami a přepážkami. Tyto 
způsoby stavby jsou zachyceny na výkrese. 
Příznivci „bedničkových" trupů mohou 
bočnice slepit z balsových prkének a lišt 
a spojit je příčkami a přepážkami. U prvních

Stavební výkres 
ve skutečné veli
kosti s úplným 
stavebním návo
dem vyjde pod 
číslem 149svřadě 
plánků Modelář.

Název: Porterfield CP-65 
Collegiate

Konstrukce: Jaroslav Fara
Typ: rekreační RC maketa
Rozpětí: 1510 mm
Délka: 990 mm
Hmotnost:
Křidlo:

1650 g

Plocha: 32,8 dm2
Profil: Clark YH
Hlavni materiál: 
Ocasní plochy:

balsa, borovicové lišty

Plocha VOP: 5,8 dm2
Profil: rovná deska
Hlavní materiál: 
Trup:

balsa

Hlavni materiál: 

Doporučený

borovicové lišty, p 
kližka, (balsa)

motor: 2,5 až 3,5 cm3
Ovládané prvky: směrovka, výškovka, I 

délka, motor

Hlavni materiál
Borovicové (smrkové) lišty délky 1000: 4x4
— 15 ks, 3x8 — 6 ks,
Překližka letecká tl. 0,8 až 1 — 300 x 450, tl.
2 až 3 — 120 x 300 ti. 5 — 110 x 120 
Balsa — prkénka šířky 60, délky 1000: tl. 2
— 3 ks, tl. 5 — 2 ks, tl. 6 — 2 ks, tl. 15 — dl. 
500
Bukový hranol 12x14 — 160 
Ocelový pružinový drát ø 3 dl. 900 
Potahový papír středné tlustý — 3 m2 
Kola 0 65 — 2 ks, 0 35 — 1 ks 
Čirá plastiková fólie tl. 0,3 až 0,5 — 230 x 300 
Lepidla: Kanagom — 5 tub, Epoxy 1200
— 1 malá souprava, bílá lepicí pasta nebo 
lepicí nitrolak
Nátěrové hmoty: vypínací nitrolak 500 g, 
barevné nitroemaily, ochranný syntetický lak
— 200 g
Koncovky táhel, ovládací páky kormidel, 
otočné závěsy
Konzervový plech tl. 0,3 — 100x 140, 
měděná trubka 0 3/2 dl. 150 mm (nebo 
plastiková nádrž 100 cm3)
Další drobný materiál podle plánku
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Sovětská branná organizace 
DOSAAF (Všesvazová dobrovolná spo
lečnost pro spolupráci s armádou, 
letectvem a námořnictvem) završila 
šedesát let své činnosti, k níž neodmy
slitelně patří výcvik sportovních a vo
jenských letců. Na tomto poli sehrál 
významnou roli víceúčelový jednomo- 
torový letoun Jakovlevovy konstrukční 
kanceláře Jak-12, který vám představu
jeme.

Sovětské víceúčelové letadlo

Jak-12A
Prototyp letounu Jak-12 s motorem 

M-11FR o výkonu 117 kW byl zalátán v roce 
1946 a v následujícím roce byla zahájena 
jeho sériová výroba, jež dala 788 letounu této 
verze. V roce 1952 byl do draku zastavěn 
nový motor AI-14R o výkonu 191 kW; tato 
verze byla označena Jak-12 R. V roce 1955 
byl drak letounu modernizován a nové stroje 
byly označeny Jak-12 M. Měly křidlo obdél
níkového půdorysu s pevnými sloty po celém 
rozpětí. V roce 1957 byl drak letounu 
aerodynamicky zjemněn, aby bylo dosaženo 
vyšších výkonů. Nové křidlo mělo licho
běžníkové vnější částí a automatické slo
ty, změněn byl I tvar trupu a ocasních 
ploch. Tato verze byla označena Jak-12A. 
V Sovětském svazu bylo postaveno 3013 
letounů Jak-12 všech verzí, Jak-12 
M a Jak-12 A byly licenčně vyráběny v PLR 
a ČLR. Z typu Jak-12 M byl v Polsku vyvinut 
zemědělský letoun PZL-101 Gawron.

TECHNICKÝ POPIS
Jak-12 A je čtyřmístný jednomotorový 

víceúčelový hornoplošnik s pevným klasic
kým podvozkem.

Křidlo má kovovou dvounosníkovou kon
strukci, zadní nosník je pomocný. Náběžná 
část křídla je až po nosníky potažena 
duralovým plechem, zbývající plocha plát
nem. Profil křídla je Clark YH o tloušťce 
11 %. Křídlo je vybaveno automatickými sloty 
a vztlakovými klapkami, na levé polovině je 
přistávací reflektor a Pitotova trubice. Křidél
ka i vztlakové klapky mají duralovou kostru 
potaženou plátnem. Výchylky křidélek jsou 
+ 17° a —14°, výchylky klapek jsou 20° pro 
vzlet a 40° pro přistání. V kořenové části 
křídla jsou mezi nosníky umístěny palivové 
nádrže.

Trup příhradové konstrukce je svařený 
z ocelových trubek, jeho profil je dán 
duralovými podélníky. Přední část je potaže
na duralovým plechem, zbytek plátnem. 
Vstupní dveře na obou stranách jsou celoko- 
vové. Klimatizovaná kabina je vpředu vyba
vena samostatnými sedadly, vzadu seda
dlem průběžným. Bohaté přístrojové vybave
ní umožňuje lety v noci, volantové řízení je 
pouze před levým sedadlem. Za kabinou 
cestujících je objemný zavazadlový prostor, 
přístupný celokovovými dveřmi na levé stra
ně trupu.

Ocasní plochy jsou duralové konstrukce, 
náběžná část je potažena duralovým ple

chem, zbytek plátnem. Výchylka směrového 
kormidla je 25° na obě strany, výškového 
+30° a —20°.

Podvozek klasického typu má hlavní nohy 
svařeny z ocelových trubek a odpruženy 
gumovými provazci s hydraulickým tlumi
čem. Podvozková kola mají rozměry 
595x185 mm a jsou vybavena pneumatic
kými brzdami. Otočná ostruha s kolem 
o rozměrech 225x110 mm je odpružena 
hydraulickopneumatickým tlumičem. V zimě 
mohou být kola nahrazena lyžemi.

Motorová skupina je tvořena hvězdicovým 
vzduchem chlazeným devítiválcem AI-14R 
o maximálním výkonu 191 kW. Vrtule VIš 
V-530-D 11 je stavitelná. Celková zásoba 
paliva je 255 I.

Zbarveni. Nakreslený letoun výrobního 
čísla 30119 byl používán polským vojenským 
letectvem. Horní a boční plochy byly hnědo
zelené, spodní světle modré. Znaky vojen
ského letectva byly na spodní straně křídla, 
bocích trupu a směrovém kormidle. Instruk
ční nápisy na povrchu letounu byly červené, 
číslo 119 na trupu bílé.

Technická data. Rozpětí 12,6 m, délka 
9,0 m, výška 3,12 m, nosná plocha 22,6 m2, ' 
vlastní hmotnost 1059 kg, hmotnost startovní 
1588 kg, maximální rychlost 215 km/h, ces
tovní rychlost 180 km/h, přistávací rychlost 
89 km/h, stoupavost 3,6 m/s, dostup 
4000 m, dolet 1070 km, délka startu 153 m, 
délka přistání 131 m.

Připravil Ing. Petr Antoš
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Modelářské
S několika kamarády se zabýváme stav

bou modelů vojenských lodi s funkčními 
zbraněmi, s nimiž pak předvádíme na vodě 
námořní bitvy. Pro dosaženi jejich co největší 
působivosti jsem zhotovil funkční torpédo, 
které ale není ve stejném měřítku jako 
modely, takže jej připevňujeme pod trupy 
lodí. Zásah cíle a následnou explozi znázor
ňuje hustý dým, který se z torpéda vyvalí. 
Délka torpéda je 300 až 400 mm, rychlost asi 
2 m/s.

Trup torpéda je navinut z pěti vrstev hnědé 
lepicí pásky na kovové trubce o průměru 
o něco větším, než má použitý motor. 
Prototyp byl poháněn elektromotorem Ma- 
buchi RS-380, lze použit ale jakýkoli motor 
na napětí 3 až 6 V, připojený k plastikové 
lodní vrtuli o průměru 20 až 30 mm.

Z hnědé lepicí pásky svineme ještě dva 
„koláče" o průměru shodném s průměrem 
trupu a vytlačíme z nich přední a zadní kužel 
torpéda, namočíme je do vody a pak ne
cháme dokonale vyschnout. Všechny tři 
papírové díly obrousíme a pak důkladně 
prolakujeme. Na zadní (delší) kužel přilepíme 
čtyři kormidla z tenké překližky, která mírně 
vychýlíme proti reakčnímu momentu motoru.

Hřídel lodní vrtule je z ocelového svářecího 
drátu o průměru 1,5 až 2 mm. Uložen je 
v měděné trubce, zakončené připájenými 
dutými nýty patřičného vnitřního průměru, 
které tvoří ložiska. K trubce náhonu je 
připájena přepážka z kuprextitu, kterou je 
náhon ustaven v kuželu. Na straně u motoru 
je hřídel zajištěn proti posunutí stavěclm 
kroužkem nebo zkrácenou lustrsvorkou.
S elektromotorem je spojen ventilkovou 
hadičkou.

K vývodům elektromotoru jsou připájeny 
dva svářecí dráty o průměru 1 až 2 mm, mezi 
něž jsou vsunuty rozebrané články dvou

torpédo
baterií typu 224. Články jsou navzájem 
propojeny připájenými kablíky, potom jsou 
ovinuty izolační (například kobercovou) pás
kou, kterou jsou také upevněny mezi svářecí 
dráty. Jeden vývod baterie je připojen přímo 
ke kontaktu motoru, druhý je vyveden ke 
spínači z kontaktů vyřazeného relé a pak dál 
k motoru.

Do špice hlavice vyvrtáme otvor, do něhož 
zalepíme tenkou trubku, kterou prochází 
těsně, ale hladce úderník. K němu je připájen 
píst z kuprextitu. V přední části hlavice (před 
pístem v klidovém stavu) vyvrtáme pět otvorů 
o průměru 3 až 5 mm, jejichž stěny opět 
impregnujeme nitrolakem. Vzadu je hlavice 
uzavřena přepážkou se šroubovací zátkou. 
Žádný díl hlavice nesmí být z plastiku, 
protože se při reakci „nálože" uvolňuje 
značné množství tepla.

Pi nabíjeni hlavice nejprve vyšroubujeme 
zátku z přepážky, píst zatlačíme do klidové 
polohy a jeho obvod přemázneme hustou 
vazelínou proti vnikáni vody. Do hlavice pak 
vložíme tuhý kysličník a odbarvovač (obojí 
dostaneme koupit v drogerii), zašroubujeme 
zátku a utěsníme ji vazelínou. Při veškeré 
další manipulaci musíme dbát na to, aby se

nezasunul úderník do hlavice. V opačném 
případě se po vloženi torpéda do vody vyvalí 
z hlavice kouř a nabíjení můžeme opakovat 
až po dokonalém vysušeni hlavice.

Při přípravě torpéda k „boji" nejprve 
vložíme mezi kontakty spínače kousek plasti
ku, čímž rozpojíme napájecí okruh hnacího 
elektromotoru. Potom vsuneme do trupu 
napájecí zdroje s elektromotorem a zadním 
kuželem, a spoj mezi kuželem a trupem 
(osazení, zhotovené ze zbytku trubky trupu) 
utěsníme vazelínou. Stejně připevníme 
k trupu i hlavici.

Torpédo se vypouští vytažením izolační 
vložky z kontaktů spínače. Věřím, že budete 
překvapeni rychlostí, jakou se bude torpédo 
pohybovat. Podmínkou ovšem je jeho dosta
tečný ponor — tedy takový, aby byly listy 
lodní vrtule zcela po<J vodou. Pokud nateče 
do modelu voda, pluje pod hladinou a hrozí 
jeho ztráta!

To, že budete torpédo vypouštět jen tam, 
kde nejsou žádní plavci, je samozřejmostí. 
Přesto dbejte na to, aby úderník neměl 
ostrou špičku — torpédo nepoškodí při 
nárazu ani model „protivníka". Pokud ještě 
nemáte hotové modely lodí, můžete si 
s torpédy uspořádat soutěž — například kdo 
na 30 metrů zasáhne cíl. Takže vám přeji 
pěknou zábavu u vody!

Miroslav Nový, Praha 7

Indikátor 
pro vysílač

Vzhledem k tomu, že problémy s indikací 
stavu zdrojů ve vysílačích přetrvávají, odhod
lal jsem se přihlásit se do diskuse. Během 
dlouholeté praxe jsem vyzkoušel více způso
bů indikace: žárovkou, svítivými diodami 
i měřicími přístroji, až jsem zatím zůstal 
u zapojení nakresleného na připojeném 
obrázku. Je velmi jednoduché a zatím nejú
činnější ze všech zkoušených variant. Pou
žívám indikátor k magnetofonu B 93 
a zapojení si chválím zejména proto, že při

použiti osmi NiCd akumulátorů a rozpětí 
indikace 2 V obsáhne celou stupnici při 
„nulové spotřebě" (od 0,4 mA při max. napětí 
baterie do 0,1 mA při min. napětí), což je 
podstatně citlivější vyhodnocení než u zaříze
ní popsaného v MO 9/1983. Obvod je 
sestaven ze „šuplíkových" zásob. Dioda D1 
slouží na přesnější „doladěni" požadova
ného rozsahu, protože závěrné napětí jednot
livých Zenerových diod se od sebe může lišit. 
Při reprodukci obvodu je možno ji zcela 
vypustit, podaří-li se nastavit požadovaný 
rozsah, například změnou další Zenerovy 
diody (2NZ70 atd.).

Bronislav Sokolíček

Páčky trimů

Pro trimování jednotlivých funkcí jsem na 
svém amatérském vysílači použil tahové 
potenciometry. Shánění ovládacích páček 
pro tyto potenciometry se ukázalo značně 
nesnadným, a proto jsem se rozhodl si je 
zhotovit sám.

Použil jsem k tomu zbytků polystyrénu 
z krabičky na běžecké lyžařské vázání, které 
svou tloušťkou přesně vyhovují. Z nich jsem 
vyřízl vždy tři díly podle obrázku a slepil jsem 
je lepidlem na polystyrén (Styrofix, Lepí- 
M nebo lepidlo připravené rozpuštěním 
kousků polystyrénu v toluenu). Při přenášení 
tvaru výřezů (podle tvaru páček) je nejvhod
nější rýsovací jehla, neboť je třeba pracovat 
se značnou přesností, jinak není zaručena 
pevnost nasunutí páčky na potenciometr. Ti 
náročnější mohou po jemném obroušení 
páčky vyleštit (postačí i zubní pastou), takže 
konečný výrobek má opravdu „tovární" 
vzhled.

Zhotovení čtyř kusů těchto páček nezabere 
více než 20 minut času (když nepočítám

dobu schnutí lepidla). Ke zhotoveni postačí 
lupenková pilka a jehlový pilník, čili výbava, 
kterou má každý k dispozici.

Konečný vzhled je také možno vylepšit 
nabarvením, je ovšem nutno použit barvy, 
které nenarušují polystyrén, například synte
tické emaily řady Industrol.

Jiří Vesecký
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MAKETY PODLE 
NOVÝCH PRAVIDEL

Letošní Metodický list modelářských 
odborností ve Svazarmu přinesl řadu 
změn pravidel. Budou obsaženy 
i v novém vydání Stavebních a sou
těžních pravidel pro raketové modelá
ře, které by mělo vyjít v průběhu 
letošního roku.

U klasických kategorií jsou nejdůleži
tějšími změnami zákaz jakéhokoliv vyvo
lávání termických proudů (známé pod- 
bíhání) a hlavně pravidlo, podle nějž 
musí u rogall být hmotnost kluzákové 
části stejná nebo větší než polovina 
startovní hmotnosti celého modelu. To 
se bezprostředně dotýká nejen soutě
žících, kteří musejí navrhovat nové 
modely, ale i organizátorů, povinných 
zabezpečit převážení modelů před 
každým startem. Ostatní změny se 
raketýrů létajících pouze na domácích 
soutěžích příliš nedotknou.

Ani rozšíření minimálního průměru 
trupu 18 mm i na třídu časových 
a výškových maket S5 asi pro většinu 
našich soutěžících nebude podstatné. 
Dost maketářů však bude zajímat dopl
nění definice stupně: Motory zažeh
nuvší současně se považují za jeden 
stupeň bez ohledu na počet odděle
ných dílů.

U třídy S5 se již neudělují body za 
letovou charakteristiku. Je to logické 
opatření, vždyť například v kategorii 
S5C — a ta se létá nejčastěji — museli 
bodovači hodnotit to, co ani neviděli.

Co z toho však vyplývá pro soutěžící? 
Doposud mohla být při letovém hodno
cení vícestupňová maketa zvýhodněna 
vůči jednostupňové až o 25 bodů. To 
teď samozřejmě odpadá. Soutěžící, 
který bude riskovat dvoustupňový start, 
se musí kojit nadějí, že bodovači budou 
dostatečně uznalí při udělování bodů 
za stupeň obtížnosti.

Navýsost rozumným opatřením je, že 
modely třídy S5 a S7 nejsou považo
vány za makety při překročení deseti
procentní tolerance (od vzoru v pří
slušném měřítku) pouze u rozměru 
většího než 5 mm. Konečně tedy usta
nou stálé dohady, zda vyloučit model, 
který má rozdílnou tloušťku stabilizáto
ru třeba o jedinou desetinu milimetru.

'Nejzávažnější, řekl bych až historicky 
významnou změnou je zvýšení hodno
cení za letovou charakteristiku u kate
gorie S7 ze 100 bodů na 250.

Podívejme se nyní detailně, co je 
v oněch 250 bodech zahrnuto: ■·

Především je to 30 bodů za realismus 
startu, kde se hodnotí i to, zda vzrůst 
rychosti nebyl příliš náhlý. Za každé 
nezažehnutí, případně opožděné zažeh
nutí motoru se strhává 10, nejvýše však 
30 bodů.

Dalších 30 bodů se uděluje za realis
mus letu. Hodnotí se, zda byl let svislý, 
zda se model nekýval a nerotoval, 
pokud ovšem nerotovala i předloha.

Novou částí v letovém hodnocení 
jsou stupně, které byly dosud zahrnuty

do zvláštních efektů. Za každý další 
funkční stupeň se uděluje 30 bodů. 
U jednostupňové makety pochopitelně 
tato část hodnocení odpadá. Třístupňo
vý model tedy může získat nejvýše 60 
bodů.

Dosud nehodnocené byly i svazky, 
jak je nazýváno více motorů fungujících 
současné. Za každý motor ve svazku se 
přidá 5 bodů až do nejvýše 30 bodů. Za 
jednomotorový model se body neu
dělují. Formulace této části pravidel je 
v originálu bohužel natolik nejasná, že 
nelze jednoznačně určit, zda se dvou- 
motorý svazek boduje 10 body nebo 
jen 5; že za každý další motor se 
přidává 5 bodů, je už jasné. Musíme 
počkat, jaký bude výklad na letošním 
mistrovství světa v Bělehradu, zatím se 
přidržíme toho, že za dva funkční 
motory přidáme 10 bodů.

Zdá se, že toto pravidlo je jako šité 
pro naše reprezentanty létající s mode
ly Saturn 1B poháněnými sedmi motory 
MMB. Má to však i své úskalí, za 
nezažehnutí jediného motoru se str
hává 15 bodů (Mimochodem, jsem 
zvědav, jak bodovači postřehnou, že ve 
vícemotorovém svazku jeden motor 
nehoří.). Obdobně se body strhávají 
i za nefungující další stupně modelu.

Podstatný vzrůst počtu bodů zazna
menaly zvláštní efekty: z dřívějších 25 
na 60. Za zvláštní efekt je považováno 
třeba vypuštění kosmické sondy, od
dělující se stupně, RC zařízení, vy
mrštění družice, vysunutí štítu atd. Za 
jeden zvláštní efekt lze udělit nejvýše 
15 bodů.

Návrat se podle nových pravidel 
hodnotí až 20 body za správné otevření 
a funkci jediného návratového zařízení. 
V případě, že jich bude více (což je ale 
u bodovacích maket pravidlem), lze 
návrat hodnotit až 40 body.

Tomu, kdo podrobně přečetl před
chozí řádky, je asi jasné, že získat 
v letovém hodnocení plných 250 bodů 
prakticky není možné. Model by totiž 
musel být třístupňový, poháněný nej
méně šesti motory v jednom nebo více 
svazcích, předvést čtyři zvláštní efekty 
a být vybaven více padáky. Vše by 
samozřejmé muselo perfektně fungo
vat.

Pro zajímavost si spočítejme kolik 
bodů l»y podle nového letového hodno
cení mohl maximálně získat Saturn 1B 
š. Gerenčéra: Start 30 bodů; let 30 
bodů; stupně nic; svazky 30 bodů 
(model je poháněn sedmi motory); 
zvláštní efekty nic; návrat 40 bodů 
(model se vrací na dvou padácích). 
Dohromady to dělá 130 bodů. A teď si 
představme hypotetický model Ariane 
3 s dvěma odhazovacími funkčními 
boostery a s funkčním druhým stup
něm. Postavit takový model — a ve 
špičkové kvalitě — přitom je v silách 
více našich předních maketářů. Jaké 
by bylo jeho hodnocení? Start 30 bodů;

let 30 bodů; stupně 30 bodů; svazky 30 
bodů (čtyři motory v trupu + dva v boo- 
sterech); zvláštní efekty 30 bodů (odho
zení boosterů a třeba rozdělení dru
hého a třetího stupně); návrat 40 bodů. 
Celkem je to o 60 bodů více než u Ge- 
renčérova modelu. A o tolik by zřejmě 
Saturn 1B ve statickém hodnocení 
Ariane 3 nepředstihl.

Jak je vidět pravidlo, že vrcholnou 
soutěž lze vyhrát jen se Saturnem nebo 
Sojuzem, už nejspíš nebude platit. 
Počet předloh, jejichž makety mohou 
zasáhnout do boje o mistrovské tituly, 
se rozšířil.

K úspěchu ale bude nutné, aby 
maketa byla nejen poháněna více mo
tory, ale měla popřípadě i více stupňů 
a předvedla nějaké zvláštní efekty.

Obávám se, že z těchto tří předpokla
dů zatím většina našich maketářů zvlád
la jen vícemotorový pohon, a to ještě 
jen proto, že nemáme spolehlivý motor 
o celkovém impulsu 30 až 40 Ns.

Dobře fungující vícestupňovou make
tu slušné úrovně, sovětskou SA-2, 
v posledních pěti šesti létech předváděl 
snad jen L. Jurek mladší z Liptovského 
Mikuláše, jenž však s aktivním mode
lářstvím už zřejmě skončil. Druhý stu
peň zažehoval pyrotechnicky. Spolehli
vě létal i jeho klubový kolega J. Adl se 
Sondou S6-9, jejíž druhý stupeň byl 
odpalován elektricky, sepnutím kontak
tu při oddělování stupňů přetlakem 
plynů z výmětu motorů prvního stupně. 
2 řady neúspěšných pokusů snad stojí 
za zmínku dvoustupňová Ariane 1 P. 
Horáčka a Europe 1 J. Táborského, jež 
měly zážeh druhého stupně ovládány 
elektronickým časovačem. Oběma se 
také skutečně podařilo druhé stupně 
svých modelů zažehnout, ale ty 
v důsledku příliš dlouhého zpoždění 
a snad i jiných chyb nebyly stabilní. 
Pohříchu jak P. Horáček, tak J. Tábor
ský zůstali jen u jediného pokusu, 
zřejmé u vědomí toho, že riziko neú
spěchu nestojí za těch pár bodů, jež 
mohli získat.

Snad nebudu považován za staromil-

22 MODELÁŘ · 2/1987 · 54



Jak jsme létali v ČSR v loňském roce
Kalendář soutěží obsahoval celkem 37 soutěží pro juniory 

a seniory. Pokud je mi známo, soutěže č. 16 a 27 v Praze, 21 
v Plzni a 29 v Letoviclch byly zrušeny, zbývá tedy 33 soutěží. 
Mám však k dispozici jen 23 výsledkových listin. Vůbec žád
ná nedošla z Jihočeského kraje, kde činnost raketových mo
delářů po několika létech, v nichž se slibně rozvíjela, zřejmě 
naráz zcela zanikla. Chybějí však i výsledkové listiny ze sou
těží č. 01 a 33 z Prahy, 12 z Brna, 24 z Neratovic, 25 z Ústi nad 
Labem, 26 z Pardubic a 36 ze Vsetína. Ze žákovských soutě
ži, jichž mělo být 24, došlo na ČÚV Svazarmu výsledkových 
listin dokonce jen 8. U této věkové kategorie jsem tedy žádný 
rozbor nedělal, jeho výsledky by totiž byly zcela zkreslené.

Soutěžilo se v kategoriích S1A, S3A, S3C, S4A, S4B, S4C, 
S4D, S5C, S6A, S6B, S7, S8A, S8B, S8E a Velké polomakety, 
naopak ubyly S3B, S5B a modely poháněné motory S-2. 
Konečné se rozbíhá třída S8 a potěšitelné je, že první oficiál
ní soutěž má za sebou i nová kategorie velkých polomaket. 
Prakticky vůbec se na nemistrovských soutěžích nelétaji ma
kety třídy S5 a S7. Organizace takové soutěže je náročnější, 
pořadatelé musejí zajistit kvalifikované bodovače a věnovat 
vice pozornosti časovému rozvrhu, ale absence těchto tříd je 
určitě na škodu. Potvrzují to ostatně i výsledky loňského 
mistrovství CSSR v Košicích, z nichž vyplývá, že v kategorii 
S7 už Slovensko dohnalo manko, jež vůči CSR mělo, a jeho 
špička je dokonce podstatně lepši než naše.

Z došlých výsledkových listin vyplývá, že soutěžících v loň
ském roce podstatně ubylo. Bylo jich jen 162, což je o 35 (I) 
méně než v roce 1985. Značný podíl na tom zřejmě má

skutečnost, že se neuskutečnil přebor ČSR, nejvyššími po
stupovými soutěžemi byly krajské přebory, které ovšem ne
proběhly všude. Z Jihočeského kraje nemám zprávu ani 
o jediném sotěžícim, ve Východočeském a Severočeském 
kraji jich létalo 12 a v Praze 15. Největší úbytek jsem zazna
menal v Severočeském kraji: z 91 soutěžících v roce 1985 na 
311 Nejbohatší na soutěžící byl Jihomoravský kraj se 47 mo
deláři.

Na úbytku soutěžících se však — jak se aspoň domnívám 
— podílí i kvalita soutěži, respektive jejich organizace. Zmínil 
jsem se v Modeláři již před časem, že na Slovensku je sou
těži sice méně, ale určitě lépe organizačně zajištěných. Bo
hužel musím toto konstatování opakovat.

Letos se opět uskutečni postupové soutěže až po přebor 
ČSR v srpnu ve Vyškově. Snad nejsem přílišný optimista, 
když předpokládám, že kvůli tomu se počet soutěžících zase 
zvýší. Nicméně všichni, kdož to myslí s raketomodelářským 
sportem doopravdy, by si měli uvědomit, že dobré výkon
nostní úrovně mohou dosáhnout jen pravidelnou účasti na 
soutěžích, nikoliv jen tehdy, když z toho „kouká" postup.

T. Sládek, trenér ČSR
Nejaktivnější raketoví modeláři ČSR za rok 1986
1. Robert Zych, Krupka 324; 2. Josef Ferbas, Hradec Králové 
312; 3. Zdeněk Kolář, Krupka 310; 4. Jan Pukl, Vyškov 294; 5. 
Bedřich Pavka, Krupka 285; 6. Pavel Horáček, Adamov 199; 
7. Jaroslav Štěpánek, Letovice 166; 8. Jiří Táborský, Praha 
155; 9. Vladimír Dvořák, Neratovice 149; 10. Ivan Svrčina, 
Senov 137 b.

ce, když připomenu, že někdy na 
přelomu šedesátých a sedmdesátých 
let předvedli řadu pěkných startů více
stupňových maket K. Jeřábek a J. 
Horáček z Ústí nad Labem. Pokud je mi 
známo, s celkem jednoduchými průšle- 
hovými trubkami. Ani jeden z nich však 
dosud o svých zkušenostech do Mode
láře nenapsal. Snad aspoň poučili 
modeláře ve svém nejbližšfm okolí, jak 
soudím z perfektního startu dvoustup
ňové makety RAM B ústeckého L. 
Břehovského na přeboru ČSR před 
dvěma léty. Marné zatím v redakci 
čekáme i na slíbený článek o více
stupňových modelech od ing. M. Ho
ráčka z Adamova.

Zajímavým — a obávám se, že 
v budoucnosti nejvíce diskutovaným
— bodem nového letového hodnoceni 
jsou zvláštní efekty. Je otázkou, co 
vůbec můžeme za zvláštní efekt pova
žovat. Pravidla uvádějí několik již cito
vaných příkladů s výmluvnou poznám
kou „atd.", pod níž si každý může 
představit něco jiného.

Uvedu také přiklad: je zvláštním 
efektem rotace modelu, jestliže rotova
la i jeho předloha? Většina asi usoudí, 
že ano. Jenže za rotaci, pokud předlo
ha nerotovala, se srážejí body v části 
realismus letu. Analogicky — pokud 
předloha rotovala, a model ne, je to 
tatáž chyba v opačném smyslu a měla 
by být opět hodnocena v realismu letu. 
Podle tohoto výkladu, jenž má logiku, 
je úmyslné uvedení modelu do rotace 
ohodnoceno už tím, že za realismus 
letu nebudou sraženy body. Podob
ných příkladů mohu ostatně vymyslet 
více: jsou tři maketové padáky na 
kabině Mercury zvláštním efektem ne
bo jen vícenásobným návratovým za
řízením?

Zcela diskutabilní je jako zvláštní 
efekt jmenovitě uváděné RC zařízení, 
ovšem bez další specifikace. V praxi to 
může vypadat tak, že budu RC soupra
vou ovládat třeba oddělení stupňů 
nebo výmět návratového zařízení, což 
se obojí hodnotí v jiných částech, 
a vyžadovat ještě body za zvláštní efekt. 
Dovedeno ad absurdum, ale neodporu
jící doslovné liteře pravidel — RC 
zařízením nemusím dokonce ovládat 
vůbec nic. Ostatně s něčím podobným 
jsme se setkali už na mistrovství světa 
v BLR, kde se domácí soutěžící do
máhali uznání zvláštního efektu za to, 
že RC soupravou model odstartovali!

Naštěstí jestliže u svazků a stupňů je 
situace dána jednoznačně předem, za 
každý motor 5 bodů a za každý svazek 
30 bodů, je za zvláštní efekt nejvýše 
15 bodů. Bodovači tudíž mohou
— a měli by — udělit bodů méně, není- 
li předvedený zvláštní efekt skutečně

mimořádný. Je to logické: pracnost, 
technickou náročnost ani riziko třeba 
oddělení (a zajištění bezpečného ná
vratu) několika funkčních boosterů pře
ce nelze srovnávat s pouhým maketo
vým rozdělením nefunkčních stupňů.

Maketáři tedy stoji před úkolem 
vymyslet a hlavně připravit na svých 
modelech zvláštní efekty tak efektní 
a technicky náročné, aby dostatečně 
zapůsobily na bodovače, ale aby při
tom neúměrně nevzrůstalo riziko ne
zdařeného startu či havárie. Takovým 
zvláštním efektem může být třeba od
hozeni dřevěné izolace u modelů raket 
Ariane nebo Diamant. Je to nesporně 
náročné, ale pokud se odhození izolace 
po startu nezdaří, nemělo by to při 
vhodném technickém řešení mít vliv na 
další průběh letu. Podobný „fór" 
ovšem nemá každá raketa, a jsem 
opravdu zvědav, čím nás překvapí 
modeláři, kteří létají se Saturny nebo 
Sojuzy.

Značné nároky bude nové letové 
hodnoceni klást i na bodovače. Jestliže 
až dosud byly konečné výsledky 
v podstatě dány statickým hodnoce
ním, se zvýšením počtu bodů za let lze 
očekávat i větší změny v pořadí. Bodo- 
vač přitom musí během několika se
kund zaregistrovat vše podstatné.

Na doškolovacím kursu ústředních 
rozhodčích I. třídy v listopadu loňského 
roku byly všechny změny důkladně 
probrány a byl podán i jejich jednotný 
výklad. Bylo by ale chybou, kdyby se 
bodovači domnívali, že pouhé absolvo
vání kursu je pro rozhodování na 
soutěži dostatečnou přípravou. Právě 
letové hodnocení se musejí dokonale 
naučit nazpaměť. Na letové ploše totiž 
není čas na listování v metodickém listu 
nebo v pravidlech.

T. Sládek
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Tahač LIAZ 
100 55 
s návěsem 
N 32 120 TIR

V řadě stavebnic plastikových mode
lů Monti nabízej! Kovozávody Semily 
také model tahače návěsů LIAZ 
110.551 Special Turbo v měřítku 1:48. 
Zájemci si mohou z tohoto modelu 
upravit pro svoji sbírku tahač LIAZ 
100.55 a opatřit jej modelem návěsu 
N 32.120 TIR, zhotoveným nejlépe ze 
dřeva a plastiku.

Hlavní technické údaje
Tahač návěsů LIAZ 100.55 je určen 

zejména pro dálkovou přepravu. Je 
poháněn vznětovým motorem přeplňo
vaným Mš 640-1 s mezichladičem plni
cího vzduchu, který dává ze zdvihového 
objemu 11,94 dm3 výkon 224 kW při 
otáčkách 2000/min. Pohonná jednotka 
s devítistupňovou převodovkou Praga 
9 P 140 a přídavnou planetovou reduk
cí umožňuje maximální rychlost sou
pravy 98 km/h a stoupavost 26,3 %.

Rám tahače je žebřinový, nýtovaný 
a svařovaný z lisovaných podélníků 
a příček. Přední náprava je tuhá, zadní 
dělená, odpružená dvěma pryžovými 
vzduchovými vlnovci, zajišťujícími 
stálou výšku točnice pro připojeni 
návěsu. Kola jsou opatřena pneumati
kami Barum nebo Michelin o roz
měrech 11,00 R-20 PR.

Návěs N 32.120 TIR je určen pro 
přepravu rovnoměrné rozloženého ne
bo paletizovaného zboží na udržova-
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Kreslit: Ing. M.K0TRABA ►
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ných vozovkách se zpevněným povr
chem. Návěs je třínápravový, s nosností 
23 000 kg ve spojení s dvounápravo- 
vým tahačem nebo až 25 000 kg ve 
spojení s třínápravovým tahačem. Ob
jem ložného prostoru je 64,1 m3. Třetí 
náprava návěsu je řiditelná.

Hlavní rám návěsu je svařen z podél- 
níků průřezu I a příček průřezu U. Na

hlavním rámu jsou konzoly pro uchyce
ní mechanických opěr a držáky schrán
ky pro výbavu návěsu a náhradních kol. 
Nápravy jsou odpruženy parabolickými 
listovými pružinami doplněnými stabili
zátory.

Bočnice jsou svařované z lisovaných 
profilů. Bočnice a zadní čelo jsou 
sklopné a odnímatelné stejně jako

sloupky nástavby pro plachtu. Ta je 
z materiálu Plastel a k nástavbě je 
přichycena při tuzemské přepravě gu
movým provazcem. Pro mezinárodni 
přepravu je určena plachta v provedení 
CT s celním uzávěrem. Zbarveni tahače 
i návěsu záleží na uživateli — předlohy 
lze potkat na našich silnicích.

Zpracoval ing. Miloslav Kotraba

Tlumiče
pro RC automobily

Pro zhotovení rezonančního tlumiče výfuku podle obr. 
1 potřebujeme dvě prázdné nádobky od 75g balení laku na 
vlasy nebo jiného kosmetického přípravku ve spreji.

Lupenkovou pilkou nebo lépe na soustruhu odřízneme 
nádobkám horní část tak, že u jedné řežeme asi 3 mm za 
místem, kde se začíná zužovat, a u druhé tak, aby po 
sestavení mělo těleso tlumiče přibližně délku uvedenou na 
obrázku. Obrousíme okraje a buď mechanicky (brusným 
papírem) nebo nitroředidlem odstraníme z nádobek lak. Do 
dna dílu 1 vyvrtáme otvor o průměru 12 mm, do něhož 
vsadíme trubku 3, která se dodává k motorům Modela MVVS
3,5 GFR jako výfuková trubice kat. č. 3035/0410. K tělesu ji 
přilepíme (stejně jako ostatní části) směsí lepidla Epoxy 1200 
a hliníkového prášku, lze použít i lepidlo Lepox Metal. 
V těsné blízkosti dna vyvrtáme otvor, do něhož zalepíme 
trubku 6 pro odběr tlaku do palivové nádrže. Do dna druhé 
části tělesa tlumiče 2 vyvrtáme otvor pro šroub M3x20 5, 
který slouží k připevnění tlumiče k podvozku modelu.

Ve vzdálenosti asi 15 mm od spodní hrany dílu 2 vyvrtáme 
otvor pro zalepení vstupní trubky 4 o vnitřním průměru 
8 mm. U prototypu jsem použil pouzdro elektrolytického 
kondenzátoru TC 972 100 μΨ/Β V. Trubku 4 na jedné straně 
po celém obvodě nastříháme, vsuneme do otvoru v dílu 2, 
zevnitř rozehneme, přilepíme a po vytvrzení lepidla spojíme 
díly 1 a 2 tak, aby jejich vzájemný přesah byl nejméně 5 mm.

Povrch tlumiče můžeme buď eloxovat, nebo nastříkat 
černou silikonovou barvou. Hmotnost takto zhotoveného 
tlumiče je asi 40 g.

Na obr. 2 je tlumič typu „hrnec", používaný většinou pro 
podvozky VCS.

Výchozím polotovorem pro těleso tlumiče 1 je opět obal od 
spreje, tentokrát ale balení 130 g, nejlépe od přípravku BAC 
z Kozmetiky Bratislava. Výška pláště je asi 60 mm. Výstupní 
trubku 2 o vnitřním průměru 8 mm a vstupní trubku 3 
o průměru asi 15 mm po obvodech nastříháme, zasuneme 
do dílu 1, rozehneme a zalepíme. Horni víko 4 vysoustružíme 
z duralu a nasadíme na díl 1. Svorník 5 jednak stahuje díly 1 
a 4, jednak slouží k upevnění tlumiče k podvozku. Trubka 6 
pro odběr tlaku do nádrže je do víka 4 buď zalepena, nebo 
zašroubována.

Povrchová úprava je stejná jako u rezonančního tlumiče.
Zdeněk Schneider, Tišnov

RC sajdkár LCR P-16 je modelem stroje, na němž v roce 1982 jezdil tehdy již 
trojnásobný mistr světa Rolf Biland se spolujezdcem Kurtem 
Waltispergem. Při stavbě jsem se snažil dodržet koncepci 
a uspořádání podvozkových částí (rozmístěni a zavěšení kol, 
umístění motoru, vyvedení tlumiče atp.) podle skutečného 
speciálu, který vznikl ve švýcarské dílně Louis Christen 
Racing.

Model v poněkud neobvyklém měřítku 1:6,5 má tyto 
rozměry: délka 516 mm, šířka 237 mm, výška (bez jezdců) 
126 mm, rozvor 351 mm, rozchod 160 mm.

Ke zhotovení šasi podvozku jsem použil duralový plech tl. 
2 mm, na němž je uchyceno přední kolo, odpružené párem 
vinutých pružin. Za ním je umístěn motor MVVS 2,5 GR, který 
pohání přes kuželové soukolí zadní kolo, brzděné kotoučo
vou brzdou. Zadní kola nejsou odpružena. Všechna kola mají 
stejný průměr, přední je poněkud užší.

Karosérie je zhotovena z tuhého papíru a je zevnitř 
laminovaná. Figurky jezdců jsou z koženky a polyuretanu.

Model je velmi rychlý a poněkud citlivější na řízení, což je 
dáno jeho koncepcí s jedním hnaným kolem.

Petr Branda, Praha 9
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Napětový
komparator

Na modelovém kolejišti jsou často sousední kolejové úseky 
napájeny z různých trakčních napáječů. Pro hladké přejetí vlaku je 
nezbytnou podmínkou, aby oba napáječe dodávaly napětí shodné 
polaritou i velikostí. . . . .  . . ,

K Indikaci shodnosti je možné použit jednoduchý obvod podle 
obr. 1, v němž je operační zesilovač jediným aktivním prvkem. 
Vzájemné propojení komparátoru, trakčních napáječů a stejnosměr
ného zdroje je znázorněno na obr. 2. Svítivé diody D3 a D4 svým 
svitem upozorňují, že nastavení výstupních napětí trakčních napáje
čů je rozdílné; při shodném zhasnou.

Při uváděni do provozu je třeba R8 vytočit na největší odpor a při 
nulovém výstupním napětí obou napáječů seřídit R5 tak, aby obě 
diody zhasly. Reaguje-li pak komparátor svitem některé z diod i na 
malý rozdíl výstupních napětí, je možné trimrem R6 citlivost 
komparátoru poněkud snížit.

Pro napájeni komparátoru je třeba zdroj souměrného napětí 
+ 12 V, zapojený například podle obr. 3. Proudový odběr komparátoru 
nepřesáhne několik desítek mA, proto uvedený zdroj vystačí i pro 
větší počet komparátorů či jiných obvodů s operačními zesilovači.

Komparátor může být spojen s běžnými typy továrních napáječů 
nebo s regulátory se sériovým tranzistorem; není vhodný pro pulsní 
regulátory, u nichž není zaručen shodný chod (souběh) výstupních 
impulsů.

PH

Použité součástky k obvodu podle obr. 1
R1, R3 100 k
R2, R4 22 k
R5 100 k
R6 1 M
R7 560
C1. C2 0,1 mF
OZ MAA741 nebo MAA741CN

Použité součástky k obvodu podle obr. 2
N1, N2 trakční napáječe
Z souměrný zdroj + 12 V
D1, D2 KA50f1OVý k0mpará,or p °dle obr. 1 
D3, D4 svítivá dioda libovolného typu

Použité součástky k obvodu podle obr. 3
t r s n e f A r i v t A t « .  λ λ λ  i μ. . . .Tr

Dl až D4 
D5, D6 
R1, R3 
R2, R4
C1, C2

---- „ „ „  μυαιβ Ol
transformátor 220/24 V 
KY132/80
KZ260/12 nebo 6NZ70 
33 k/0,5 W 
820/0,5 W 
1000 pF/35 V

Katalog 
PIKO HO

Hon auch ?ι£°θθ^3π ^ θη?ζνθΓΓ1 
zahájení provozu n i  *  ke v o 
nicích ob jevil n e trD ň i" !"1® '* * ^  
talog PIKO ho  '? , ěllvS °čeká v( 
sdružení v ý ro b c ů * ^ « *  ?a spo1 
NDR VVB p i K n c  m°de lové  že
zahraničního o b c h o m ^ 9 a p
ní Ihúty PolygrafickAhrPem usa·
i v NDR dlonhA h°  PrOmys
katalogu se nepříznivě Π® aktLnovinky jsou pod« psal
několik let prodávané y * moc 
parní lokom obvv*? *· napřík|ad 
deset let starý 03  DR

26

Sdružení hračkářského prům yslu 
NDR podle katalogu zahrnuje v součas
nosti osm národních podniků vy
rábějících železniční modely. Jazyko
vou kuriozitou je  mezi nimi bývalá firm a 
Pilz ze Sebnitzu, která má nyní název 
VEB Kunststo ffverarbeitungsindustrie !

Porovnáním s předchozím  kata lo
gem zjistíme, že nabídka se rozšířila
0 třicet položek. Katalog nabízí 24 typů 
m odelů hnacích vozidel v 56 provede
ních a 67 typů m odelů vagónů v 232 
verzích.

O blíbený m odel lokom otivy řady 
55 DR se ob jevu je  v provedení italské 
železniční správy FS; řada m odelů této 
lokom otivy již  má devět variant. Loko
m otiva řady 01 je  nabízena v efektním 
zeleném nátěru s krycím i plechy pod 
ochozy; m odel lokom otivy řady 75 má 
již  čtvrtou verzi, ten tokrát představuje 
řadu 32 francouzské správy SNCF 
v černém  nátěru. V lečková lokom otiva 
rakouské firm y Voest A lp ine AG je 
čtvrtou verzí m odelu posunovací loko
m otivy řady 106. Mezi m odely e lektric
kých lokom otiv  je  řada 242 DR v červe
ném nátěru s krém ovým  pruhem  
a šedým pojezdem . Katalog zahrnuje
1 zdařilý  m odel parní lokom otivy řady 
95, ale ste jně pěkný model řady 56 se 
v něm již neobjevil.

Vedoucí podn ik sdružení PIKO nabízí 
rozšířený sortim ent vagónů, zejm éna

nákladních. Naši m odeláři uvítají 
v provedení CSD vůz řady Fads (Wap) 
i hezký m odel řady Vtr, který byl do 
nabídky znovu zařazen.

Z m odelů VEB Prefo Dresden se 
zmíníme alespoň o vozu po lské společ
nosti jídelních a lůžkových vozů WARS 
v červené barvě a o m odelu staršího 
rychlíkového vozu řady C4I34 v prove
dení DRG, NSB a SJ.

Za novinky se platí nejen zvýšenou 
cenou (m odel řady 95 stojí 240 DM), ale 
i ztrátou starších m odelů. Žádný výrob
ce nemůže rozšiřovat sortim ent věčně, 
a tak m odeláři přicházejí o modely 
lokom otiv řady 89, 24 a 64, což pro 
naše m odeláře přináší ztrátu modelu 
řady 365.4 CSD.

V něm ecké verzi kata logu se objevila 
i řada nepřesnosti. Krom ě dříve 
zmíněného označování „no v in ek" jsou 
nedostatky i ve vyobrazení. V některých 
případech byly použity starší obrázky, 
které již  neodpovídají vzhledu nabíze
ných m odelů (například m odely rych
líkových vozů řady Y, tendr k lokom oti
vě řady 55). V každém případě však lze 
katalog přivítat jako užitečnou pom ůc
ku, podávající v rám ci daných možností 
přehled o výrobě m odelů velikosti HO 
dostupných pro naše modeláře.

Ing. Tomáš Rezek 
Pavel Hladký

i
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Na výkrese představujeme model služeb
ního vozu pro nákladní vlaky, jehož 
předloha byla vyráběna od počátku 

století v mnohasetkusových sériích pro býva
lé rakouské státní dráhy jako řada D 50 až 
D 52. U ČSD byly tyto vozy označeny čísly 
6-1 .. . a 6-2 . . . Konkrétní předlohou pro 
výkres byl vůz D 6-1681, který byl zřejmě 
zrušen v prvních létech po druhé světové 
válce. Skříň vozu dosud stoji na soukromém 
pozemku poblíž nádraží v Uhlířských Janovi
cích. Na voze nejsou žádné pozůstatky po 
osvětleni, ani údaje o něm. Stejné konstruk
ce byl vůz D 6-1686, který se lišil tím, že byla 
odebrána horní plechová pole plošinového 
zábradlí; žebřík na střechu, koncové části 
střešních lávek a jejich madla byly zacho
vány. Po roce 1957 byl vůz označen D 8-3031 
a měl domovskou stanici Pečky. Okna proti 
záchodu a vedle něj byla vyměněna za 
výhledová, třetí okno v oddíle bylo zrušeno. 
Tento vůz je dosud k viděni v obvodu LD 
Praha střed.

Stavba modelu není příliš náročná; vyžadu
je pouze trpělivost při vyrýváni drážek a při 
modelování detailů skříně.

Spodek
Při stavbě použijeme spodek běžného 

nákladního vozu firmy VEB Berliner TT 
Bahněn, který se rozvorem téměř shoduje

Služební vůz pro nákladní vlaky
(37,5 mm). Nejprve vyjmeme dvojkoll 
a spřáhla, pak odřízneme čelníky a náraz
níky. Ostrým modelářským nožem rám 
zkrátíme na potřebnou délku, přičemž se 
snažíme nepoškodit vzhled podélníků. Cel
níky opět přilepíme, stejně jako spřáhla. Pro 
zlepšeni jízdních vlastnosti lze zhotovit po
hyblivá spřáhla, ale protože je to složitější 
zásah, doporučuji úpravu pouze zkušeněj
ším modelářům. Trubkové nárazníky nahra
díme tyčovými, které jsou na výkrese. Ještě 
přilepíme schůdky z papíru napuštěného 
roztokem polystyrénu v trichlóru a spodek je 
hotov.

Skříň postavíme z čirého polystyrénu (oba

ly některých sýrů) a napuštěného papíru. 
Z polystyrénu vyřežeme podlahu, stěny 
skříně a boční dveře. Jehlovým pilníkem 
nebo rýsovací jehlou do vyřezaných dílů 
vyryjeme strukturu bedněni. Otvory oken 
vyvrtáme a jehlovým pilníkem jim dáme 
přesný tvar. Svislé dřevěné sloupky vyřízne
me z polystyrénu nebo slepíme z několika 
vrstev napuštěného papíru. Z papíru jsou 
také všechny výztuhy, kolejnice posuvných 
dveří a osazení oken. Horní vodici tyč 
bočních dveří je z ocelového drátu tloušťky 
0,3 mm. Střechu zhotovíme z dvojité vrstvy 
napuštěného papíru, švy znázorníme nití 
natřenou roztokem polystyrénu. K nátěru

použijeme barvy Unicol nebo Humbrol. 
Stěny skříně natřeme tmavou zelenou, stře
chu šedou, zábradlí a další „kovové" detaily 
černou barvou. Okrové okenní rámy naznačí
me barvou přímo na čirém organickém skle, 
jímž okna „zasklíme". Zábradlí na plošině 
zhotovíme z ocelového drátu a papíru. 
Množství dalších detailů (kliky, madla, držáky 
návěstnlch svítilen), k jejichž zhotoveni použi
jeme opět převážně ocelový drát. závisí na 
schopnostech a časových možnostech 
každého modeláře. Hotový model popíšeme 
bílou tuši, která je v případě nezdaru smytel- 
ná vodou. Drobné nápisy pouze naznačíme 
čárkami nebo tečkami. Jan Urban

V

V,

Na snímcích je 
současná podoba 
vozu D 8-3031

Nápisy D 6-1681
V levém dolním rohu skříně: Kolín

V krajním poli u plošiny: V. I. 5 t
V. v. 8200 kg

V druhém poli od plošiny: ČSD

D 6-1681 
8 t

D 8-3031
Vozový úsek: Praha
Dom. stanice: Pečky
ČSD Br. v. 7 t
D 8-3031
PRAŽSKA
DRÁHA
V. I. 5 t
V. v. 8450 kg

Na rámu odleva: vlastnická tabulka; 6-1681; - 4,4 m -; Potrubí tlakové brzdy; tabulka mazání;

MODELÁŘ ■ 2/1987 · 59 27



Najlepší sportovci SSR
v leteckom modelárstve 
za rok 1986

Bliž! se okresní a krajské přebory 
STTP a s nimi i často diskutovaný 
problém: děti létající ČI jezdíc! 
s modely, jež nestavěly samy.

Vrátit se k tématu, kterému jsem se 
na tomto místě věnoval už zhruba před 
dvěma léty, mě přiměl článek „Žákovská 
nebo tatlnkovská soutěž?" od P. Pokorného 
v Modeláři 10/1986 a dopis, jenž poslal do 
redakce O. Braha.

Nešvar, že děti soutěži s modely, které jim 
zhotovili tatínkové nebo instruktoři, není 
nový. Zdá se mi však, že se v poslední době 
stále vlče rozrůstá.

P. Pokorný ve svém článku apeluje na 
instruktory, aby vedli mladé k poctivému 
přístupu k práci a neztráceli soudnost při 
vidině lesku medaili. Něco v podobném 
smyslu jsem před dvěma léty napsal i já. O. 
Braha však ve svém dopise uvádí, že se nad 
těmito modely vedou dlouhé diskuse, ale 
— a teď pozor — skutečný majitel modelu se 
jich nechce zúčastnit a děti se o tom boji 
mluvit bez svého vedoucího.

Jak je vidět, u některých instruktorů či otců 
se jen upozorňováni na to, aby dodržovali 
pravidla fair play, mljl účinkem. Články, 
dopisy a diskuse těžko naprav! vady charak
teru, který se formoval třeba i několik desítek 
let. Jak by těmto lidem mohlo vadit, že 
vychovávají falešné hráče, když jsou sami 
takoví?

Bohužel tyto podvody jim umožňujeme my 
ostatní, zejména funkcionáři na soutěžích, 
svou „slušnosti". Na místo slova slušnost 
ovšem v tomto případě patří spíše laxnost.

Nemyslím si, že by bylo nutné na žákov
ských soutěžích vytvářet pro přejimku mode
lů zvláštní technické komise, složené 
z dlouholetých instruktorů mládeže, jak navr
huje O. Braha. Rozhodčí tam přece již jsou, 
a je nejen jejich právem, ale povinnosti 
dohlížet na to, aby pravidla byla dodržována.

Stavitelé plastikových modelů na žákov
ských soutěžích zavedli tzv. obhajobu. Spo
čívá v tom, že se soutěžící, u nějž jsou 
pochybnosti, že svůj model postavil sám, 
podrobí pohovoru; v něm musí popsat, jak 
model Stavěl. Totéž lze udělat i na soutěži 
v jiné odbornosti. Rozhodčí na to mají plné 
právo a vůbec není třeba nějaký dovětek 
k pravidlům v tomto smyslu.

Bude to samozřejmě zdržovat. Ale domní
vám se, že ne příliš dlouho. Po několika 
diskvalifikacích si nepoctivci nechají zajit 
chuť. Ostatně v tomto případě nějaké zdrženi 
určité stoji za to.

Horši je, že někteří z nepoctivých instrukto
rů se s rozhodčími dobře znají. Pak musejí 
na to, aby rozhodčí nepřimhuřovali oči, 
dohlédnout ostatní instruktoři či vedoucí 
výprav. Hned na místě oficiálním protestem, 
a bude-li zamítnut, stížnosti na rozhodčího, 
adresovanou radě modelářství příslušného 
orgánu Svazarmu.

Na soutěži mlčet, a pak si stěžovat kama
rádům, anebo i napsat dopis do Modeláře, 
totiž nenf o moc lepši než neudělat vůbec nic.

Kategéria F1A: 1. Ing. I. Treger, Liptovský 
Mikuláš 5027; 2. Ing. J. Knór, Martin 5015; 3. 
J. Hudcovič, Piešťany 4964; 4. Ing. J. Kovar, 
Snina 4956; 5. M. Bučko, Piešťany 4895; 6. 
Ing. J. Vítek, Nové Město nad Váhom 4830; 7. 
Ing. M. Valaštiak, Liptovský Mikuláš 4772; 8. 
J. Hudák, Prešov 4758; 9. M. Kuchta, 
Bratislava 4738; 10. Ing. P. Živčák, Nitra 4737 

Kategéria F1B: 1. m. š. F. Rado 4557; 2. 
J. Petráš st„ obaja Partizánske 4321; 3. J. 
Sabinovský, Spišská Nová Ves 4005; 4. J. 
Petráš ml„ Partizánske 3909 

Kategéria F1C: 1. R. Andoga, Humenné 
3603; 2. J. Hangala, Spišská Nová Ves 3276 

Kategórla ŠUM: 1. Ing. F. Lendvaj 1496; 2. 
B. Feigl 1371; 3. Ing. P. Mundlk, všetci Košice 
1370

Kategéria Uš-štart: 1. K. Fillová 336; 2. M. 
Fillové 328; 3. J. Gašparlk, všetci Košice 321 

Kategéria F2A: 1. JUDr. M. Jurkovič, 
Bratislava 272,5; 2. L. Mucha 180,32; 3. P. 
Mucha, obaja Košice 161,37 

Kategéria F2B: 1. m. š. Ing. J. Škrabálek 
12 141; 2. z. m. š. J. Gábriš, obaja Bratislava 
11 450; 3. P. Kočiš, Považská Bystrica 
11 003; 4. Ing. I. Burger 10 238; 5. M. Bohuš 
7845; 6. Ing. J. Cieško, všetci Bratislava 7490 

Kategéria F2C: 1. Ing. Jankovič—MUDr. 
Levkuš; 2. Mucha—Ing. Mikluš; 3. Ing. Em
ber—Ing. Mundlk, všetci Košice 

Kategéria F2D: 1. R. Váňo, llava; 2. JUDr. 
M. Jurkovič, Bratislava; 3. J. Opavský, Hloho
vec; 4. P. Hudec; 5. D. Fejer, obaja Považská 
Bystrica; 6. A. Váňo, llava

Ing. Milan Jelínek, Dubnice nad Váhom

V Modeláři 7/1986 byl uveřejněn článek J. 
Rumíška Laminátové trupy pro modely raket. 
Protože jde o progresivní technologii, použi
telnou i v jiných modelářských odbornos
tech, domnívám se, že nebude na škodu 
praktické zkušenosti modelářů z RMK Praha 
7 doplnit.

Laminování trupů pro raketové modely 
— a obecně laminování v leteckém a raketo
vém modelářství vůbec — je zvláštním 
případem aplikace epoxidových laminátů, 
jejímž cílem je dosáhnout minimální hmot
nosti při velké pevnosti, tuhosti, tvarové 
stálosti a u raket i odolnosti vůči krátkodo
bému působeni vysoké teploty. Rozhodující 
podmínkou pro splnění těchto požadavků je 
dosaženi co největšího hmotnostního podílu 
skelné tkaniny v laminovaném dílu. Podle 
ČSN se mez pevnosti v tahu u samotných 
vytvrzených epoxidových pryskyřic pohybuje 
v rozmezí 40 až 80 MPa (podle druhu

Druh pryskyřice Viskosita při 25 °C
[Pas]

ChS Epoxy 1200 15 až 20
ChS Epoxy 1100 <4,5
ChS Epoxy 1505 3 až 5
ChS Epoxy 15 <15
ChS Epoxy 110 BG 15 1 až 4

Kategéria F4B: 1. Ing. F. Lendvaj 5685; 2. 
B. Feigl, obaja Košice 3580; 3. J. Šmolka, 
Žilina 1493

Kategéria RC V2 — iiaci: 1. V. Šrámek, 
Surany 2898; 2. M. Berčák, Čadca 2497 

Kategéria RC V2 — juniéri: 1. R. Meluš, 
Topořčany 3905; 2. R. Staňka, Holič 3525; 3. 
P. Cintula, Senica 3280; 4. D. Kronek, Surany 
3076; 5. R. Richter, Nitrianske Pravno 3052 

Kategéria RC V2 — seniéri: 1. MUDr. J. 
Littva, Levice 4073; 2. D. Meluš, Topoíčany 
3980; 3. Ing. J. Onderčin, Zvolen 3904; 4. P. 
Karnoš 3900; 5. m. š. O. Vitásek, obaja Holič 
3881; 6. B. Burger 3844; 7. E. Tesárek, obaja 
Bratislava 3781; 8. Ing. M. Minárik 3763; 9. m. 
š. J. Vitásek, obaja Holič 3762; 10. Ing. V. 
Hušek, Ružomberok 3750 

Kategéria Kategéria F3A: 1. J. Cerha, 
Zvolen 8005; 2. p. m. I. Dúbravec, Piešťany 
7258; 3. V. Pernis, Prievidza 6664; 4. Ing. F. 
Sustek, Trenčín 6078; 5. J. Bleha, Prievidza 
5561; 6. Ing. J. Lubiščák, Košice 5413; 7. P. 
Bardy, Považská Bystrica 5141; 8. Z. Salajka, 
Námestovo 4814; 9. Ing. D. Majerník, Košice 
4693; 10. Ing. A. Pajdlhauser, Bratislava 4656 

Kategéria RC-P: 1. Pekárek—Vitásek, Ho
lič 609,6; 2. Vitásek—Pekárek, Holič 606,9; 3. 
Ivan—Ivančfk, Nitra 563,3; 4. Supek-Pajdl- 
hauser, Bratislava 357,6; 5. Morava—
Pekárek, Holič 312.9

Kategéria F3D: 1. Vitásek—Pekárek, Holič 
721,0; 2. Pekárek—Vitásek, Holič 176,0

Spracoval Ing. Vendelín Svetlik

pryskyřice, tvrdidla a podmínek vytvrzováni), 
ale ručně kladené lamináty obsahující 50 % 
skelné tkaniny dosahují 230 až 300 MPa 
a lisované lamináty s obsahem skelné tkani
ny 70 až 80 % 360 až 510 MPa. Nehledejme 
tedy zázračné zahraniční pryskyřice a tvrdi
dla, ale snažme se zvětšit podlí skelné 
tkaniny v laminátu.

VOLBA PRYSKYŘICE

Abychom v laminátu dosáhli maximálního 
obsahu skelné tkaniny, musíme použít prys
kyřici s co nejmenší viskozitou, tj. nízkomole- 
kulárního typu. Zmenšováni viskozity střed- 
němolekulárních typů (např. E1200) ře
děním organickými rozpouštědly je pro daný 
účel zcela nevhodné. (Jestliže už musíme 
pryskyřici ředit — čímž se však pevnost 
laminátu zmenšuje — tedy metanolem, nikdy 
acetonemi) V připojené tabulce je uvedeno 
několik druhů čs. pryskyřic použitelných pro 
daný účel a údaje o jejich viskozitě.

Viskozita pryskyřic je výrazně závislá na 
teplotě: s rostoucí teplotou klesá. Stárnutím 
pryskyřic se zvětšuje, proto je jejich sklado- 
vatelnost jen 6 až 12 měsíců. Druhy E 1100 
a E 1505 (stejně jako E 1200) jsou modifiko
vány změkčovadlem a hodí se spíše k lepeni 
a impregnaci. Přesto jsou k laminováni 
vhodnější než E1200, a to právě pro svou 
menší viskozitu.

TOMÁŠ SLÁDEK

V
Co mne 
zaujalo

Epoxidové pryskyřice 
pro laminování
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Zvláštními cenami redakci budou odměněny modely zhotovené podle 
dokumentace zveřejněné v rubrikách Monografie Čtrnáctideníku 
Letectví a kosmonautika a Poznáváme leteckou techniku měsíčníku 
Modelář, které získají nejvyšši počet bodů ve statickém hodnocení, 
od 19.00 beseda o problematice malých modelů — o aerodyna

mice, dálkovém ovládání atp.

Neděle 12. dubna
0.00—11.30 Soutěžní lety modelů kategorií M-oř a M-pistacio 
11.30—12.00 předvádění zajímavých modelů 
12.00 vyhlášení výsledků, ukončeni soutěže

Po oba dny bude v prostorách haly instalována výstava plastiko
vých modelů.

Na nedělní odpoledne je připraven další doprovodný program: 
vyhlídkové lety (cena letenky na dvacetiminutový let je 40 Kčs), 
návštěva n. p. Let, Aerotechnik a muzea výrobků n. p. Let. 
Uskutečnění vzletu balónu a vyhlídkových letů je pochopitelně závislé 
na počasí.

Soutěže modelů Strato a Komár se mohou zúčastnit pouze žáci. 
Soutěže kategorií Η, P3 a M-oř jsou vypsány pro žáky, juniory 
a seniory. Soutěž M-pistácio a rámcové soutěže v kategorii M-oř 
budou hodnoceny bez rozdělení do věkových kategorií. První tři 
soutěžící ve vyhlášených kategoriích a věkových skupinách budou 
odměněni věcnými cenami a diplomy.

Vklady pro výdělečné činné činí 10 Kčs, pro juniory a nevýdělečně 
činné 5 Kčs; žáci vklady neplatí.

Ubytování a stravování bude zajištěno přímo v prostorách sportovní 
haly. Cena za jedno lůžko je 30 Kčs, za stravu (v sobotu oběd 
a večeře, v neděli snídaně a oběd) je 80 Kčs. Uvedené částky je nutné 
uhradit předem. Cestovné si hradí soutěžící.

Na přihlášku uveďte jméno, rok narozeni, klubovou příslušnost, 
číslo sportovní licence, kategorie, v nichž budete soutěžit (u kategorii 
maket uveďte i jednotlivé typy) a požadavky na ubytování a stravu. 
Poznamenejte i zájem o exkurze a vyhlídkové lety (počet letenek).

Přihlášky s vklady a částkou na úhradu ubytování a stravy zašlete 
co nejdříve, nejpozději ale do 27. března 1987 na adresu: ing. Antonín 
Alfery, Mařatice-Východ 876, 686 01 Uherské Hradiště.

Protože je ubytovací kapacita omezená, budeme přihlášky potvrzo
vat podle pořadí, v němž dojdou — s jejich posláním proto neotálejte. 
Účastníci soutěží s modely Komár a Strato se mohou přihlásit přímo 
na místě. Objednané letenky se budou prodávat při prezentaci. Do 
haly je povolen vstup pouze ve sportovní obuvi!

Účastníci, kteří mají zájem o společnou dopravu z Prahy do Hluku 
a zpět autobusem, se musejí přihlásit do 28. února v redakci Modelář, 
kde se také dozví další podrobnosti.

Pro laminování jsou nejvhodnější druhy 
E 15 a zejména E 110 BG 15. Zvláště malá 

íďv viskozita posledně jmenované pryskyřice je 
způsobena tlm, že obsahuje 15 % reaktivního 
rozpouštědla, 1,4-butadioldiglycidyléteru, kte
ré se spoluúčastní polymeračnl reakce.

J. Rumíšek ve svém článku poukazuje na 
navlhavost pryskyřic a doporučuje je proto 
před použitím přežíhat. V k. p. ZVS Dubnica 
nad Váhom si nepamatujeme na takový 
případ. Voda se do pryskyřice mohla dostat 
nejspíše při ředění acetonem, orosením při 
rychlém odpaření acetonu, z vlhké nádoby 
atp.

VLIV TVRDIDLA, PODMÍNKY 
VYTVRZOVANÍ

Pro epoxidové pryskyřice je k dispozici 
řada tvrdidel různých typů. Každé kombinaci 
pryskyřice a tvrdidla odpovídají příslušné 
podmínky zpracování, tj. přesný hmotnostní 
poměr obou složek, dále doba zpracovatel
nosti při dané teplotě, teplota a doba 
vytvrzování.

Viskozita pryskyřice po přimíchání tvrdidla 
obyčejně poklesne, v průběhu vytvrzování se 
pak zvětšuje až k dosažení bodu gelace, tj. 
ztráty tekutosti. Vytvrzovacl reakce a s ní 
spojený růst viskozity je tlm rychlejší, čím 
větší je reaktivita obou složek, čím vyšší je 
teplota směsi a čím větší je množství namí
chané směsi (to souvisí s horším odvodem 
tepla).

Pro naši potřebu přichází v úvahu přede
vším tvrdidlo P1, které je běžně dostupné 
a při správném postupu dává dobré výsled
ky. Jeho výhodou je malá viskozita směsi 
a zpracovatelnost při normální teplotě. Pro 
E 15 se dávkuje v poměru 10:100 hmotno

stních dílů, pro E 110 BG 15 v poměru 10 až 
11:100. Tvrdidlo P1 je značně reaktivní, doba 
zpracovatelnosti je asi 20 min při 20 °C. Při 
polymeraci vzniká značné množství tepla, 
proto připravujeme jen nejnutnějšl množství 
směsi. Předepsaná teplota vytvrzování je 20 
až 25 °C po dobu 24 h. Pro naši potřebu je 
však vhodné vytvrzování ve dvou stupních: 
po uplynutí výše uvedené doby ještě prysky
řici dotvrdit při vyšší teplotě. V odborné 
literatuře se uvádí minimálně 60 °C po dobu 
4 h, v praxi se dotvrzuje při 100°C po dobu 
2 h. Můžeme ovšem dotvrzovat úměrně 
kratší dobu při ještě vyšší teplotě, která by 
ale neměla překročit 180 °C. Takto dotvrzené 
laminátové díly jsou dostatečně tuhé.

Nejlepších mechanických vlastnosti dosa
hují pryskyřice vytvřzované aromatickými 
aminy. Je to zejména tvrdidlo DDM (4,4'- 
diaminodifenylmetan), u nás vyráběné pod 
označením MDA, a odvozené tvrdidlo MDA- 
P. Tvrdidlo se dávkuje v poměru 28 až 30 
hmotnostních dílů na 100 dílů pryskyřice 
(obou druhů) tak, že se nejprve roztaví při 
teplotě 80 °C a pak se vmíchá do pryskyřice 
předehřáté na 50 až 60 °C, až se v ní úplné 
rozpustí. Směs se zpracovává při teplotě 60 
až 80 °C, doba zpracovatelnosti je 20 až 
30 min. Laminuje se v předehřáté formě (na 
předehřátém trnu). Za těchto podmínek má 
směs velmi malou viskozitu, umožňující 
dosažení nejvyššího stupně plněni skelnou 
tkaninou. Namíchanou směs je možné pře
chovávat v chladničce. Vytvrzuje se při 
teplotě 120°C po dobu nejméně 4 h. Nejlep
ších mechanických vlastností se dosáhne 
opět dvojstupňovým vytvrzenlm: po dobu 6 h 
při 80 °C a 16 h při 120 až 130 °C. Tímto 
postupem byl například z pryskyřice E110 
BG 15 a uhlíkové tkaniny zhotoven trup pro

lodní model třídy F1-E 1 kg vynikající vyso
kou pevností při minimální hmotnosti.

Jinou skupinou tvrdidel jsou iontové kata
lyzátory na bázi fluoridu boritého. Z našich 
výrobků jsou vhodné typy AT-50 a ATP-9, 
směsi z nich namíchané mají několikahodi
novou dobu zpracovatelnosti při 20 °C 
a vytvrzují se při teplotě 80 až 100 °C po dobu 
10 min. Pro pryskyřice E15aE110BG 15 se 
obě tvrdidla dávkují v poměru 3 až 5:100 
hmotnostních dílů. Dosahované mechanické 
vlastnosti jsou podobné jako s tvrdidlem P1.

BARVENÍ PRYSKYŘIC

Vhodnější než transparentní barviva jsou 
transparentní pigmenty. U nás se vyrábějí 
pigmentové pasty Signocol-10 (bílá) až 81 
(červená). Přidání 2 až 5 % pigmentové pasty 
do směsi nemá vliv ani na její viskozitu, ani 
na mechanické vlastnosti po vytvrzení.

SKELNÁ t k a n in a

Na konečný výsledek má podstatný vliv 
použitá skelná tkanina a způsob jejího 
kladeni z hlediska orientace vláken, respekti
ve rozložení pevnosti tkaniny v osnově 
a útku. Pro nejtenčí tkaniny, používané 
raketovými modeláři, a pro uhlíkově tkaniny 
je nejvhodnéjšl nanést pryskyřici na sklo, 
položit tkaninu a prosytit ji válečkováním 
přes polymerovou fólii.

Tkaninu před laminováním zásadně ne- 
žíháme ani nepropíráme. Výrobce ji totiž 
opatřuje tzv. finišem — úpravou, která 
zlepšuje vazbu mezi vlákny a epoxidovou |  .
pryskyřici.

Rada modelářství OV Svazarmu v Uherském Hradišti, redakce 
časopisů Modelář a Letectví a kosmonautika pořádají ve spolupráci 
s n. p. Let Kunovice a podnikem ÚV Svazarmu Aerotechnik ve dnech 
11. a 12. dubna 1987 ve sportovní hale v Hluku

NÁBOROVOU SOUTĚŽ 
HALOVÝCH MODELŮ

Program:
Sobota 11. dubna
9.00 vzlet horkovzdušného balónu
9.00— 11.00 prezentace soutěžících, ubytování
10.00— 12.00 soutěže pro žáky s modely Strato a Komár ze

stavebnic VD Igra. S kluzáky Strato se bude soutěžit 
vylučovacím způsobem v dosažené vzdáleností. Ze tří 
možných startů v soutěží modelů Komár se bude pro 
hodnoceni brát nejlepšl výkon. Při startu ze země se 
připočte k dosaženému času bonifikace 5 s.

12.00 zahájení soutěže
12.30—15.00 soutěž halových házedel podle stavebních a sou

těžních pravidel ČSSR
15.00— 18.00 soutěž modelů kategorie P3 podle stavebních

a soutěžních pravidel CSSR. O počtu startů bude 
rozhodnuto podle počtu soutěžících.

13.00— 18.00 statické hodnocení modelů kategorii M-oř a M-
pistacio. Soutěž kategorie M-oř bude probíhat podle 
stavebních a soutěžních pravidel ČSSR; pro novou 
kategorii M-pistacio budou použita stejná pravidla 
s omezením rozpětí na 203 mm.

Kromě celkového hodnocení budou zvlášť vyhodnoceny rámcové 
soutěže:
Soutěž modelů dopravních letadel o putovní pohár podnikového 
ředitele n. p. Let Kunovice. Soutěž modelů sportovních letadel pod 
patronátem podniku ÚV Svazarmu Aerotechnik.
V těchto soutěžích se mohou soutěžící účastnit s nejvíce třemi modely, 
(i z hlavni soutěže) bez ohledu na dobu vzniku předlohy. Modely čs. 
sportovních letadel budou pro rámcovou soutěž zvýhodněny nadhod
nocením 10 b.
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VINUTI TRUBEK
Použití hliníkové fólie pro separování trnu, 

popisované J. Rumíškem. je pracné a mani
pulace s louhem při jejím odleptávání nebez
pečná. Stejně poslouží lesklá fólie z vhod
ného polymeru. Většinou ale vystačíme 
s roztoky vosků v organických rozpouště
dlech, které na trn naneseme v tenké vrstvě 
a vyleštíme. V. I. Minakov z moskevského 
Domu pionýrů na návštěvě v našem klubu 
s úspěchem používal vosk na parkety. Jinak 
se hodí roztoky polyvinylalkoholu, polyvinyla- 
cetátu, akrylátové disperze a výborná je 
silikonová pasta Lukosan. Pro opakované 
používání se hodí silikonový vypalovací lak 
Lukosil 4101 atp.

HYGIENA PRAČE
Je třeba upozornit na skutečnost, že 

nevytvrzené epoxidové pryskyřice u někte
rých osob vyvolávají alergická onemocnění. 
Tvrdidlo P1 je silná alkalická žlravina, DDM 
je látka jedovatá. Pracujeme v odvětrávané 
místnosti, zásadně v gumových rukavicích 
a chráníme si oči brýlemi.

DOSTUPNOST MATERIÁLŮ

Všechny vyjmenované pryskyřice a tvrdid
la vyrábí a ve velkém distribuuje Spolek pro 
chemickou a hutni výrobu n. p., Ústí nad 
Labem, respektive Chema n. p., Pernerova 
48, Praha 8. Až na tvrdidlo P1 a pryskyřici 
E 1200 nejsou k dostání v maloobchodních

prodejnách. Kdyby se distribuce alespoň 
jednoho ze dvou doporučovaných druhů 
pryskyřic ve vhodném malém balení někdo 
ujal, věřím, že by se po něm jen zaprášilo.

Zájemcům o podrobnější seznámení 
s touto problematikou doporučuji knihu 
Epoxidové pryskyřice — M. Lidařík a kolek
tiv, SNTL 1983.

Na jesennej verej- 
nei súťaži v kate- 
górii M-or, ktorá 
sa konala 29. no- 
vembra minulého 
roku v Novom Me
ste nad Véhom, 
zvlťazil Ing. Anto
nín Alfery s preciz- 
nym modelom 
Spitfire Mk. IX, 
zhotoveným z pě
nového polysty
rénu

Foto
Ing. Julius Kákoš

fflønøiaa øu
Inzerci přijímá Vydavatelství Naše vojsko, 
inzertní oddělení (inzerce Modelář), Vladi
slavova 26, 113 66 Praha 1; telefon 26 15 51, 
linka 294

PRODEJ
■ 1 RC soupravu Modela 6 AM kompletní + zdroje 
přijímače + 3 serva Futaba, v provozu 5 hodin 
(4700). J. Bureš, Třída pionýrů 50/12, 591 00 Žďár 
nad Sázavou III
■ 2 R6 AM t- NICd 900 + T6 AM + případně 2 serva 
(3000 + 1000), vše málo užívané; OS 10 cm3 + 
reduktor (2000); rozestavěný Oscar — 2 m (600); 
havarovaný Piper — 3 m (500); univ. zdroje 1 A/2 až 
30 V, nabíječ (600); vodní kluzák, motor Enya 1,5 na 
pylonu (300); cvičné F1-E 1 kg (100); karosérie 
š 130, nová (150); servotester (100); rozestavěný 
soustruh, t.d. asi 30 cm (400). Ing. J. Horáček. Ja
náčkova 6. 792 01 Bruntál
■ 3 RC soupravu Techniplus MK.III, 2-kanál., včetně 
serv, nepoužitou (2500); RC soupravu Sanwa, 2- 
kanál., včetně serv. dovoz (2500); makety lodi: Pilot 
20 s motorem Mab. 540, komplet, dokumentace 
(1000); originál Graupner Adolph Bermpohl Best. Nr. 
2137 + Vegesack, orig. motor Decaperm 5 pol. 6 V. 
2x Monoperm 5 pol. 6 V (2000); soutěžní loď FSR, 
elektr. motor Eltmax, vodní chlazení, včetně sintr, 
baterii 1.2 Ah, 20 kusů. komplet nebo zvlášť (3000); 
soutěžní locf FSR, elektr. motor Robbe, vodní 
chlazeni, 3x mikrospln. (1500); rychlostní locf do 
1 kg RC. včetně motoru orig. šubrt (1500); RC 
elektra 1:12 Renault 5-Turbo s diferenciálem v kole, 
soutěžní, nutno dokončit (600); komplet. Fuego 
s diferenciálem (500); rozestavěný větroň RC Vega 
ze staveb. Modela (400); nový model RC Starlet Best. 
Nr. 4642 na motor 1,5 až 2,5, (600); nabíječe, 2 kusy, 
1X plynulá regulace 50 až 1200 mA, 5x vývod (600); 
1X 50 mA, 3 vývody, 100mA, 300 mA po jednom 
vývodu, světelná kontrola (500); elektr. lupenková 
pila ze SSSR (200); monitor 27 MHz v kož. pouzdře 
(200); katalog Graupner r. 85 2x (á 70); Robbe r. 81 
(50); Carrera r. 81 (50); Ročníky Modeláře vázané od 
r. 1978 až 86 (á 50); různý modelářský materiál 
a plány, včetně balsy. seznam zašlu; železniční panel 
130x95 TT perfektní, 3x závory, 3x výhybky, 
4 lokomotivy, asi 30 osobních a nákladních vagónů, 
včetně osvětleni (2500); plachetnici Pasát (100); říční 
člun NDR RC (150). Jan Macák, Elznicovo n. 6/41, 
180 00 Praha 8. tf. 83 36 83
■ 4 RC auto V1. PB 9. motor 2.5 cm3 MWS 
zaběhnutý, diferenciál, vše jako SG-VSC, přetlaková 
nádrž, výfuk hrnec dozadu, hlava motoru vysoká 
27 mm, příčně frézovaná, karburátor Speed Webra, 
lexanová karosérie Lotus 4- 6 ks pneumatik + motor 
MWS 2,5 cm3 (1700); 1 ks šedé servo Varioprop 
(150); plánek podvozku Serpent Quattro (130); 
plánek podvozku Special 4 WD-86 (280). Koupím 
hodinářský soustruh. Alois Dřelo. Pod kaštany 30, 
616 00 Brno
■ 5 TT-BR 92. BR 221, 11 vag., přísl. (400); koberc. 
panel (250). Vym. nový mot. CO2 4- 20 bomb. za det. 
1 až 2,5 cm3. Z. Benda. Sezemická 1097, 530 03 
Pardubice
■ 6 Nový mot. Raduga 7, RC karb., tlumič, kužel, 
lože (250); mot. MWS 1,5 D (170); mot. MW S 2.5 
DF. RC karb., tlumič, lože (450); starší lam. formu 
Admirál 2 (300); starší mot. větroň r. 2.5 m na 1.5 až 
2,5 s lam. trupem (250) — možno i s motorem; bat.

přijímače 4,8 V (50); starší plány volných i RC 
modelů — seznam za známku. Koup. kvalitní 
duralový plech 3 až 3,5x60x500. nové servo Futaba. 
F. Pokorný, Čáslavská 1161, 537 01 Chrudim IV
■ 7 Lam. trup RC větroně F3F I = 1050 mm (200); 
Démon F3F (150); propag. model RC žehlička na 
motor 6,5 cm3 (220); motor MWS 6,5 F 4- reduktor 
1:2 (1200); náhr. převody (50); náhr. hřídel (20); 
reduktor 1:2,2 na spřažení 2x OS Max 40 FSR bez 
motorů (560); náhr. převody — kolo (á 20); motor 
Raduga 10 RC nový (1220); amatérský 4-kanál. 
přijímač vel. 20x43x58 mm, vhodný do lodě (400). J. 
Benc. Jeronýmova 958, 580 01 Havl. Brod.
■ 8 8-kanálovou soupravu Inprop + serva FP-S12, 
FP-S7, 2χ přijímač 37x52x21 mm s modelem F3B. 
P. Komárek, Slovanské údolí 31, 318 02 Plzeň
■ 9 Nový MW S 2,5 DF; MWS 3,5 Car s ABC 
4· šoup. karb.; pneu pro RC auto V1, V2; výfuk OPS; 
elektromotor 540 SD 4- orig. elektron, regul. otáček; 
RC elektra BMW M1 ,,Denim" 1:12 s podvozkem 
— zadní nápr. SG, přední ASSO, náhr. pneu, regul. 
otáček ASSO, aku 7,2V/1,2Ah Panasonic — 2 ks; 
kvalit, disky pro RC V1, V2; karosérie vakuové, 
průhledné Peugeot 205 T16 v M 1:12. Komplet, 
výkres, dokumentaci: odpěr. podv. Cumis Quattro 
s 2.stupň. převod. (150); neodpér. podv. Futura VCS 
(80); elektry M 1:12 Lancia 037 Rally (40); Peugeot 
205 T16 (60); Audi Quattro S1 s podvozkem 4x4 
(100); Lancia Delta 4x4 (100); Porsche 956 s odpěr. 
podv. (70); RC motocykl 1:8 (80); 2 ks serva 
s ložiskem (á 580); převod, kola m = 1-40-46-48-50 
zubů. Odpověď proti známce. Ing. A. Jirásek, 
Jaselská1252, 295 01 Mnichovo Hradiště
■ 10 2 ks plošný spoj N 01 a sadu polovodičů, na 
zesilovač 2x 12 W, nebo vyměním za 2 ks BR 56 (vel. 
TT). A. Hnilica. Leninova 70, 695 04 Hodonín
■ 11 Regulátor el. motora (160); obojsmerný reg. 
motore (320); RC súprava Futaba 2-kan. (2200); 
servotester (150). M. Koša, Kupecká 11. 92101 
Piešťany
■ 12 RC soupravu Varioprop (vysílač 12S žlutý, 
přijímač Minisuperhet na 4 serva); 4 šedé serva; 
nabíječ (3500). Osobni odběr. IO AY-3-8500 4 sokl 
(400). J. Blecha, Duchcovská 39. 415 01 Teplice 1, 
tel. 6733
■ 13 RC soupr. Simprop Alfa 007 4- 5 serv (5600); 
nabíječ Titan (650); QB 15 4. MWS 2.5 DF s RC karb. 
(200 4- 250); MWS 6,5 F + RC karb. (550); Brigadýr 
CO2 rozestav. 4- nový mot. CO2 (40 + 100); zatah. 
podv. mechan (200); Plány Modelář ,.S" 4- čas. 
Modelář (asi 580); stav. člunu Artur (100) a další 
drobný mod. materiál. Případně vše (7100). P. 
Novák. Fibichova 763, 360 17 Karlovy Vary
■ 14 Odpružený amatérský podvozek Serpent 
4- náhradní převody 4- kola + olejové tlumiče (4000). 
M. Jarošek. Čapkova 10. 748 01 Hiučln
■ 15 Kompletní 2-kanál. soupravu Acoms 
227 Mk.lll; RC sov. rychlý člun K-203, délka 103 cm, 
šířka 24 cm + zdroje 12 V/10 Ah. Cena dle dohody. 
E. Ziaja, Ludovíta Stúra 1051, 708 00 Ostrava- 
Poruba
■ 16 Soutěžní model F3A Curare; kompletní RC 
soupravu Varioprop. J. Navrátil, Pod Cvillnem G-30, 
794 01 Krnov
■ 17 Plány lietadiel a lodí (PLR, NDR); časopisy 
Modelarz, Modellbau Heute, Modelezés. Amatérské 
radio. Vyměním Varioprop C 8/FM 40 za 5 až 8-kan. 
soupr. FM/AM, připadne předán a kúpim. Zoznam 
všetkého za známku. J. Rakica, 2ukovova 40, 851 01 
Bratislava
■ 18 RC tov. 3-kan. souprava Modela Digi; 4 serva 
Futaba S7; nab.; NiCd; stav. větroně Vega (3000). P. 
Bárta, Zbyňkova 2266, 390 01 Tábor
■ 19 Epoxy 2100 5 kg, tužidlo 3 kg; metylalkohol 10

litrů, nebo vyměním za balsu. J. Kučera, 28. října 2, 
772 00 Olomouc
■ 20 Z rod. důvodů 6-kan. am. prop, soupravu 
s příslušenstvím (podrobný popis zašlu) a OS Max 
1,5. Vše (1500) J. Žáček, Kobylnice 56. 664 51 Brno
■ 21 Lam. karosérie 1:12 Lancia Beta Monte Carlo 
(100) — viz Modelář 6/ 86; BMW M1 Procar (100). J. 
Janovec. Šumavská 462, 344 01 Domažlice
■ 22 RC větroň Lion (nelétaný) s RC soupravou 
Mars II (720); RC větroň V1. r. 2500 mm (250); 
laminát, trup na větroň ASK-14 (220); čas. Atom 
1983, 84, 85 — svázané (á 60); ovládací skříňku pro 
kolová a pásová vozidla — kabelem (130). Odběr 
nejraději osobné. S. Král, 533 72 Moravany 100
■ 23 Servo Futaba S-22 a 2x S-12 (á 500): 
sestavené QB-15H s motorem OS Max 2,5 cm3 
(400). L. Ferda. Popelákova 18, 628 00 Brno
■ 24 Neúplnou mechaniku pro vrtulník s mot
6.5 cm3 4- plán, přlp. motor a jiný model, mat.; serva 
mini a JR (tah 4,5 kg). Vše nové. Možná výměna za 
tovární startér pro 10 cm3; zdroje sintr. NiCd 
500—450 mAh, 1,2 Ah, nebo koup. Koupím též Jet 
Ranger (Kavan). P. Pruher, 382 06 Brloh 157
■ 25 štyri auta na autodráhu (Mc Laren, Porsche. 
Ferrari, Tyrrel) a 4 rovné diely. 2 poldiely a 2 oblúky, 
rozumná cena podTa dohody. Datsun Violet 160 
J 1:40 firmy Polistil (30) a Optik montage experiment 
(100). S. Strečanský, 013 52 Súřov 68
■ 26 Třlkanél. RC soupravu Robbe Eco FM 
/40 MHz. Vysílač, přijímač, NiCd zdroje (3500). M. 
Kusala, Marxova 26, 682 01 Vyškov
■ 27 Dvoukan. amat. prop. RC soupr. — vys. WP-43 
čtyřkan. s 2 křiž. ovl., přijímač amat. dle AR, 
2 vodotěsná serva Futaba S7; málo používané, jen 
komplet (2200). Ing. R. Kresta, 735 42 Těrlicko 450
■ 28 Sintr. bat. Ever Ready 7,2/2,4 Ah (1200); MWS
1.5 D RC (250); nové, nepoužívané. Prlp. vyměním za 
bat 9,6 V /500 mAh. 4,8 V/500 mAh, 4,8 V/250 mAh. 
Kúpim 2 mlniservá Simprop a zdroj 4,8/250 mAh. J. 
Krahuléc, Fučíkova 18, 987 01 Poltár
■ 29 RC soupravu Acoms AP-227; MWS 1,5 D; 
nové. nepoužité, stavebnici Mezelektronic — cena 
dle dohody. K. Aujezdský, G. Klimenta 180, 742 21 
Kopřivnice
■ 30 RC dvouplošnlk Max s Tono 5,6; RC větroň
— oba létané; soupravu WP-23 a WP-75 (uprav. 6- 
kan.) bez serv; různý modelářský materiál: motory, 
balsa, karosérie, kola, serva Varioprop (šedá). Vše 
levně — končím. P. Sábl, Přemyslovská 32, 130 00 
Praha 3. tel. 278 02 16
■ 31 RC soupravu Futaba Ripmax M6 4- 6 serv 
4- NiCd zdroje 4- nabíječ 4- pult 4- náhradní krystaly. 
A. Hubáček. Gottwaldova 7, 772 00 Olomouc, tel. 
25 95 51
■ 32 Zvětšený model letadla Centaur, rozp. 200 cm. 
s novým mot. Raduga 10 cm3 (2000); RC amat. prop. 
4-kanál. soupr. s jednoduchou možnosti rozšířeni na 
6-kanál (1800); RC prop, soupr. 3-kan.. vysilač 
Modela Digi — inovovaný typ a 6-kan. přij. R6 AM 27 
(1700); podvozková kola 0 100 mm — žebrované 
plastikové disky, duté pneumatiky, na model do váhy 
4 kg (150) pár; model RC Buggy s motorem MWS
6.5 GR RT s náhradními koly (3000) 4- formy na 
přední a zadní pneu (á 300). Z. Novotný, 549 52 
Adršpach 11.118
■ 33 RC soupravu Modela 3-kan. 4- 2 serva ST-1
— vše nové, nepoužité (3000). M. Vít, Piroň 45 345 22 
Poběžovice
■ 34 Spolehlivou amatérskou 4-kan. soupravu; 
2 serva Futaba FP-S12 (2500); zalétaný model 
QB-15 s motorem Enya 19 (500). J. Rameš, 
Absoionova 20. 624 00 Brno
■ 35 Vrtulník Helix — zalétaný. s náhradními díly 
mechaniky a s frézou na rotorové listy, nebo
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Sportovní kalendář FAI pro rok 1987
Mistrovství svita 13. až 14. 6. F1D Orléans, Francie

17. až 20. 4. 
29. 6. až 4. 7. 
24. 7. až 2. 8.·

F3D
F3C
F3B

Melbourne, Austrálie 
Bern, švýcarsko 
Achmer (Osnabriick), NSR

14. 6.
20. až 21. 6. 
20. až 21. 6.

F2A, F2C 
F3A
F1A, F1B, F1G, 
F1H
F1A, F1B, F1C 
F3A
F3A/4-dobé mot.

Utrecht, Nizozemí 
Enns, Rakousko 
Terlet (Arnhem), Nizozemí

5. až 9. 8. 
10. až 16. 8. 
7. až 13. 9.

F3A Avignon, Francie 
F1A, F1B, F1C Thouars, Francie 
Kosmické modely Bělehrad, SFRJ

3. až 5. 7.
3. až 5. 7.
4. až 5. 7.

Revingehed, Revinge, Dánsko 
Bratislava, ČSSR 
Reichenburg/SZ, švýcarsko

Mistrovství Evropy 9. až 12. 7.
F3E akrobat. 
F3H Taft, Kalifornie, USA

27. až 31. 5. F3E-kluzáky Pfáffikon, švýcarsko 10. až 12. 7. F1A + F1E Tamsweg/Karneralm, Rakou-
19. až 26. 7. F2A, F2B, F2C Nykoping-Oxelosund, švéd- sko

sko 12. 7. F3A Genk, Belgie
F2D, F4B, F4C 11. až 12. 7. F3A Weilheim, NSR

25. až 30. 8. F1D Wroclaw, PLR 18. až 20. 7. F3H Cookstown, Ontario, Kanada
7. až 13. 9. F1E Spitzerberg/NO, Rakousko 22. až 26. 7. F1A, F1B, F1C Riesa, NDR

1. 8. F1A, F1B, F1C Livno, SFRJ
Otevřené mezinárodní soutéže 1. až 2. 8. F3A, F3D Pécs, MLR

14. až 15. 2. F1A, F1B, F1C Taft, Kalifornie, USA 8. až 9. 8. F3C Auenstein, Švýcarsko
1. 3. F1G Melun-Villaroche, Francie 8. až 9. 8. F1B před 1940 Paris, Francie
11. až 12. 4. F3D Melbourne, Austrálie F1B 1940—1950
20. až 24. 4. S3A, S4B, S6A, Stanke Dimitrov, BLR 13. až 16. 8. F3A RC/MS Kraiwiesen, Rakousko

S7, S8E 15. až 16. 8. F2A, F2B, F2C Genk, Belgie
22. až 29. 4. F1A, F1B, F1C Waikerie, S. A., Austrálie 21. až 23. 8. F2A, F2C Gyula, MLR

F2A, F2B, F2C 21. až 23. 8. Halové kateg. Flémalle, Belgie
F2D, F3A, F3B 21. až 23. 8. F1A, F1B, F1C Noize-Thouars, Francie
F3C, F3D, F4C F1H, F1G, 1/2A

2. až 3. 5. F3A Geelong, Austrálie 22. 8. F1A, F1B, F1C Mostar, SFRJ
2. až 3. 5. F1A, F1B, F1C Maniago (PN), Itálie 5. až 6. 9. F3B Dortmund, NSR
14. až 17. 5. F3C Levens-Cote d'Azur, Francie 5. až 6. 9. F1A, F1B, F1C ZUlpich, NSR
22. až 23. 5. F1A, F1B, F1C Dömsöd, MLR 5. až 6. 9. F3A Bendern, Lichtenštejnsko
23. až 24. 5. F3C Pörtschach, Rakousko 5. až 6. 9. F2B, F2D Breitenbach, Švýcarsko
23. až 24. 5. F3A Hechingen, NSR 5. až 6. 9. S1A, S3A, S4A NSR
26. až 30. 5. F3B, F4B Albena, BLR S6A, S8E
27. až 31. 5. F3E (všechny Pfáffikon, Švýcarsko 6. 9. F1E Pian Cansiglio, Itálie

kategorie) 9. až 13. 9. F1E Spitzerberg/NO, Rakousko
28. až 31. 5. F2A, F2B, F2C Breitenbach, švýcarsko 12. až 13. 9. Club 20 Tongeren, Belgie
6. až 7. 6. F3D Cascina Banta, Melzo, Itálie 19. až 20. 9. F2A, F2B, F2C Bochum, NSR
6. až 7. 6. F1D Nijmegen, Nizozemí 25. až 27. 9. F2B Salgotarjan, MLR
6. až 8. 6. F3A Koblach, Rakousko 10. 10. F1A, F1B, F1C Zagreb, SFRJ
6. až 8. 8. F2A, F2B. F2C Saint-Étienne, Francie 10. až 11. 10. F1A, F1B, F1C .Taft, Kalifornie, USA

F2D 17. až 18. 10. F1A, F1B, F1C Sacramento, USA
13. 6. F2A, F2C Lugo, Itálie 31. 10. až 1. 11. F1A, F1B. F1C Kirchenthurnen-Moos, Bern,
13. až 14. 6. F3C, F3C5 Desio, Itálie Švýcarsko
13. až 14. 6. F3B Paris-Etrepagny, Francie 15. až 16. 11. F1A, F1B, F1C Taft, Kalifornie, USA

vyměním za model letadla na motor 6,5—10 cm3. 
Nabídnéte. P. Budský, Vtelno 128. 434 01 Vtelno- 
Most
■ 36 Japonskou tříkanálovou proporcionální sou
pravu Sanwa Krick GC 3300 (4000). 100% stav. J. 
Wildt. Spořilovská 175, 503 41 Hradec Králové
■ 37 Letecký motor na CO2 s příslušenstvím, málo 
používaný (120); 2 lokomotivy. 3 nákladní a 1 osobní 
vagón, 8 zatáček. 2 půlzatáčky, 4 rovné a 4 půlrovné 
kolejnice; pravou a levou výhybku, vše na TT (150). 
L. Bečka. U lesoparku 21/17. 357 31 Horní Slavkov
■ 38 Pár kříž. ovlad. -*· osad. ploš. spoj. na rozš. 
súpr. Modela Digf o 1 funk. (400). T. Iványi, Febr. 
víťaz. 64. 946 03 Kolárovo
■ 39 Panel N 125x235 + vagóny + loko. popis a foto 
zašlém. Bystrík Skokan. Široká 1833/21 058 01 
Poprad
■ 40 Nový RC model Presto s motorem MVVS 6,5 
RC + tlumič (500 + 650). D. Redlich, Wintrova 10, 
160 00 Praha 6
■ 41 Soupravu Microprop, 6 funkcí. 2 serva, FM. 
krystaly č. 50 a 52. málo používané (2600). V. 
Kopecký, Lojovická 3, 140 18 Praha 4
■ 42 Plány lodí Princ Eugen 1:250, Bohdan Chmel- 
nický 1:100, Oktobrová Revolucija 1:200 a jiné. 
Seznam zašlu. L. šimůnek, Klášterní 28. 285 06 
Sázava
■ 43 Dva vrtulníky Helix s motory OS Max a Moki; 
amat. souprava, 2 přijímače + zdroje + 8 serv; motor 
Moki M7 10 cm3 — nový. P. Matušek. K. H. 
Borovského 1271, 407 47 Varnsdorf II
■ 44 Ctyřkan. am. prop. soup. + 5 serv Fut. ♦ nab. 
bat. (5000), 100% stav; žhav. bat. 2 V/10 Ah Grau.; el. 
Holiday Buggy + 2 bat. Tamiya 2 V/1,6 Ah, končím. 
P. Sallé, Preslova 60, 602 00 Brno
■ 45 F3A Magic; větroň Cirrus, čas. MO sv. r. 69, 71, 
73, 74, 75, nesv. r. 84, 85; prodluž, kabely, vypínač 
s propoj, kabelem ♦ akku-tester Simprop; svíčky; 
bowdeny Graupner. MUDr. M. Pavlů, Žižkova 11. 
787 01 Šumperk
■ 46 Na TT větší množství výhybek P i L — nové, 
nepoužité; lokomotivy kat. č. 2532, 2321, 2322, 2810 
(motorový vůz i s přívěsným). F. Zugar, Lidových 
milicí 10. 691 41 Břeclav 4
■ 47 RC loď postavenou podle monografie Modelář 
typu Glastron Carlson na motor 10 cm3 (vrtulák). 
délka 1100 mm. šíře 500 mm. možnost přestavby na 
lodní vrtuli (500). A. Prošek, Dvořákova 332. 397 01 
Plšek
■ 48 Nový RC karburátor MVVS 1.5 D (90); Modelář 
č. 1/64, 7/71, 8/80; plánky č. 33s, 48, 69s, 74, 83,

85s, 91, 124, příp. vyméním za 79s nebo balsu. M. 
Vaňous. Mádrova 3031, 143 00 Praha 4-Modřany, tf. 
40 11 275
■ 49 Kompletní soupravu Modela 6 AM 27 — vysil. 
T6 AM 27, přij. R6 AM 27. 4 ks serva Futaba FP-S7, 
pouzdro s bat. 4.8 V NICO 500 mAh, příslušenství
— ve velmi dobrém stavu (5500). základní VS. M. 
Kopecký. Boženy Němcové 23. 746 01 Opava
■ 50 Soupravu Modela T6 AM 27. vysílač + nové 
baterie 1.2 V NiCd 901 — 12 V. dva přijímače R6 AM 
27, 1 pár krystalů 19. kanál. 2 kusy kabelu přijímače 
s vypínačem, pouzdro pro baterie přijímače zn. 
Modela. Serva Acorns 2 ks + 1 servo Futaba FP-S7 
žluté. Celkem (4200). J. Plachta. Sídliště 289, 549 54 
Police n. Met.
■ 51 Servo Acorns AS-2 (500) a nedorobený model 
QB-20H (500), servo je nové, nepoužité. J. Hyža, IBV 
Záhrady 1241, 905 01 Senica
■ 52 RC soupravu Modela Digi — vysílač, přijímač 
a nabíječ. 3 serva Futaba FP-S28. Vše nové. 
nevyužité. Levně. M. Janků. 5. května 2399, 544 02 
Dvůr Králové.n. Lab.
■ 53 Stavebnici QB-20H (530); zaběhnutý motor 
MVVS 3.5 a RC karb. + tlumič (600) — boční výfuk. 
R. Růžička. Foltýnova 12, 635 00 Brno-Bystrá
■ 54 Komplet, novou RC soupravu Mars II. Ing. S. 
Kolena, Májového povstání čes. lidu 3170, Jih III, 
blok Venuše. 058 01 Poprad
■ 55 RC polomaketu Skoda 130 RS v M 1:8 s novým 
motorem 2.5 GF. RC karburátorem, odstředivou 
spojkou letmo uloženou, kotoučovou brzdou, dvěma 
servy Futaba (3300). Ing. M. Kotraba, Dukelských 
hrdinů 1806. 269 02 Rakovník
■ 56 Motor 10 cm3 HP nový. včetně tlumiče; 25 I 
metylu, ricln. olej. balsu. balsový hranol, zbylý mod. 
mat. (1500). J. Růžička, Záběhlická 23, 100 00 Praha 
10
■ 57 Italský časopis Interconair — Aviazione 
a marino z let 1966—75. 66 čísel v italštině, 15 čísel 
v angličtině. Tf. Praha 42 36 13
■ 58 MVVS 1,5 D RC + žh. hlava + 2 klik. hřídele; el. 
střik. pist. SSSR; napáječ UZ-1. A. Diviš, Gagarinova 
508/20, 674 01 Třebíč
■ 59 RC soupravu Varioprop 8S — vysílač, baterie, 
2 antény, nabíjecí kabel, označení kanálu, přijímač 2- 
kanálový, přijímač 6-kanálový, baterie, nabíjecí 
kabel. 4 serva CL, šrouby na upevnění serv, 
spolehlivá (4700). K. Hložek, Primase Hrůzy 458, 
393 01 Pelhřimov
■ 60 Nevyužité díly a plány na RC automobily
— seznam zašlu. Potřebuji sintr, aku Saft 1,8 Ah

— nové. nabídnéte. M. Klimeš, 261 05 Příbram 
VIII-108
■ 61 Záv. odpruž, podvozek Special 02 + 7 párů př. 
disků ■*- 8 párů zad. disků + vešk. náhr. díly (3800); 
zajetý motor KB 21 ABC + tah. karb. + let. sDOfka 
+ náhr. př. karter s ložisky (2550); nově servo ST-1 
(500); lam. karos. 1:8 V2 Porsche 917 (200). Kroll 
(220). V1 Williams (130). J. Fojtů. 763 21 Slavičín 676
■ 62 Jap tov. dvoukanál. RC soupravu Acoms 
AP-227, přijímač, vysilač, dvě serva AS-1, pouzdro 
na baterie poškozené (1900). Záv. odpružené RC auto 
1:8 s novým zaběhnutým motorem MVVS 3,5 
s tahovým karbur. + lamin, karos. V2 (3500); startér 
na RC auta 12 V i na autobater. (1000). Lamin, karos. 
V2 Ford Capri Turbo (100); náhradní díly na RC auta 
(500). Pokud možno osob. odběr. Končím z rod. 
důvodů. J. Schmitt, Lidická 110, 364 61 Teplá
■ 63 Model RC vrtulníku Helix bez motoru (1900), 
event, s motorem OS Max 60 FSR, el. startérem 
a náhr. díly; model Espada — lam. trup, konstr. 
křídlo, potah nažehl. fólie (500). Koupím pístní 
kroužek OS Max 60 FSR. Ing. J. Pašek, 342 01 
Sušice 1074/11
■ 64 Model kat. F3A Challenge s motorem HP 61 RC 
ABC (3000). Koupím novou kvalitní RC soupravu 
Futaba FP-7 Mag nebo podobnou. Nejlépe jen vys.
+ přij. L. Zdražil, Dvořákova 26, 750 00 Přerov

KOUPĚ

■ 65 Nesestavený model bitevní lodi Bismarck nebo 
Tirpitz. P. Rolinc, Pod lipami 1475, 753 01 Hranice na 
Moravě
■ 66 Lokomotivy TT T 334; T 458; BR 118. Jen dobrý 
stav. Cena nerozhoduje, i jednotlivé. P. Prýbl, 
Wolkerova 5a, 796 01 Prostějov
■ 67 Model, motory opotřebené i poškozené. Udejte 
značku, těch. stav a cenu. F. Váca. Palackého 246, 
378 10 C. Velenice
■ 68 Nesest. kity letadel MiG-23, 25, 27, vše v měř. 
1:72. I jednotlivé. R. Novotný, B. Němcové 814, 
286 01 Čáslav
■ 69 Staveb, plán North Star 2000, viz MO 5/86. Ing. 
H. Zvódělíková, sídl. Lidových milicí 22, 691 41 
Břeclav
■ 70 Pístní kroužek do HB 61, příp. i s pístem 
a vložkou, nutné. T. Balcar, Hřbitovní 566, 280 00 
Kolín V
■ 71 Vláčiky N s korajiskom. Udajte cenu. S. 
Vrbičan. 032 44 Lipt. Kokava 163
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(Dokončení ze str. 31)

■ 72 Katalog Graupner r. 86, popř. 85. K. Kotoul, 
675 76 Hartvfkovice č. 85
■ 73 Kdo prodá nebo udělá odstředivou spojku 
s řetězovým pohonem a vložku do válce na Radugu 
7. R. Heřman, Sekeřická 1066, 250 96 Praha 9-Hor. 
Počer.
■ 74 Balsu tl. 2, 3, 5, překližku 1 mm — jakékoliv 
množství. M. Kesjár, Šanov 308, 671 68 Hrabětice
■ 75 Továrenské zaťahovacie podvozky (200). Voj. 
J. Kozma, VÚ 5198/oš, 675 77 Kramolín
■ 76 Kity motocyklů (nesest.) 1:8, nabídněte. D. 
Rygel, Libošovická 2083, 250 96 Praha 9-Horni 
Počernice
■ 77 RC soupravu Acoms 5-kanál. nebo 4-kanál., 
i bez serv. Udejte stav a cenu. K. Faltus, U hříště 
1217, 562 06 Ústí nad Orlicí
■ 78 Plexi kabinu Turbulent D (dle MO), jakýkoliv 
Modelspan. R. Dobšíček, Leninova 824, 438 01 
2atec
■ 79 4- a vícekanálovou RC soupravu — i bez serv. 
J. Válek, Jerlochovice 15, 742 45 Fulnek
■ 80 Jednokanálový přijímač (27,120 MHz) se se- 
rvem. O. Kubíček, 6. pětil. 552/2, 783 13 Štěpánov 
v Ol.
■ 81 Nesest. kity MiG-23, 25, 27 a jiné ze souč. doby 
1:72. D. Petr. 744 01 Trojanovice 737
■ 82 Am. prop. RC soupravu 4-kanál. + 4 serva 
Futaba. J. Kopřiva, 348 06 Přimda č. 238
■ 83 Mot. Enya nebo OS Max 10 cm3 — nový 
a plány Piper Pa-18, Cup, Pacer Cherokee, Jodel 
Robin. L. Farka, 394 44 Želiv 212
■ 84 RC větroň so súpravou pre rekreačně lietanie. 
Rozpátie 2 až 3 m. J. Horný, 976 45 Hronec 431
■ 85 Vysílač Tx Mars II a přijímač Rx Mini. V. 
Stuchlík, 507 82 Pecka 254
■ 88 Parní lokomotivu na N řady 477 (Papoušek) 
nebo i jinou. Voj. J. Wenisch, VÚ 5621/1, 320 00 
Plzeň-Bory
■ 87 Na HO výhybky a různé doplňky, i v celku. 
Uveďte cenu a množství. Z. Lukovský, Leningradská 
2338, 390 03 Tábor
■ 88 Plán Modelář č. 86 — S. E. 5a. Velmi nutně. J. 
Vodička, Erbenova 16, 370 01 C. Budějovice
■ 89 Serva Acoms, mikroserva, páky serv, Models
pan, zdroje k soupravě AT 4, případně vyměním za 
stav. QB-20H, foto Kodak (1930), moto Jawa 20 ap. 
Písemně. J. Braborec, U nádraží 1497/8, 250 01 
Brandýs n. L.
■ 90 Různé i plechové vláčky, parní strojky, vše co 
se týká úzkorozchodných železnic a polních drah 
včetně foto, literatury a modelů. Dr. Z. Johánek, P.O. 
Box č. 29, 169 01 Praha 69
■ 91 TT loko T 435.0 (T 458.1) nebo T 334.0, i jiné 
provedení než CSD. J. Vystrčil, Bělehradská 130, 
120 00 Praha 2
■ 92 RC soupr. Futaba FP-7 Mag FM 40; Acoms AP 
440 FM nebo pod., i bez serv; RC Hol. buggy Tamiya; 
sintr, zdroj 6 V/1,2—1,8Ah (jen nový); nakláp. lož.
0 4/12; zad. lož. na MVVS 0 12/24 — po 4 ks. I. 
Novotný, V Bokách III 539/3, 152 00 Praha 5- 
Hlubočepy
■ 93 RC letadlo na motor 2,5 až 3,5 cm3. P. 
Tomášek, Vzdálená 152, 182 00 Praha 8-Březiněves
■ 94 Servo Bellamatic 2 a elektromag. vybavovač. 
udejte cenu. P. Adamík, Vitčice č. 90, 798 30 Mořice 
3
■ 95 Na rekr. lietanie pre 2-kan. súpr. Acoms RC 
model mot. vetroňa, elektrolet, vetroňa F3F alebo 
mot. model na 1,5 D, ovl. směr., ot. motoru. Pěkný, 
sporahlivý. M. Kašiar, ul. L. Svobodu 6/3-Drieňová, 
969 00 Banská Stiavnica
■ 98 Porsche 935 fy Tamiya s motorem a regulací 
+ baterie. Motor Mabuchi 540. I jednotlivě. Platí 
stále. J. Forman, SVS Jivín 73, 386 01 Strakonice.
■ 97 Lam. trup na F3A Sultán, lam. trup na Z-50L 
v měřítku 1:4 + plexi kab., podvozková serva 6 až 
8 kg tah — nová, pneumatické válce k zatah. 
podvozku + řídicí ventil, motor Webra 61 Racing, př. 
sání. M. Lalík, Fučíková 14, 080 01 Prešov
■ 98 Nová serva Sanwa, Futaba, Kraft, Acoms, 
křížové ovládače kvalitní. Spěchá. Z. Hložek, Prima
se Hrůzy 458, 393 01 Pelhřimov
■ 99 Vysílač Digi 3-kanál., 30. k.; nažehlovací fólii 
(Super Monocote, Graupner); vypínač Futaba FP-7 
Mag 2 ks; trysku na OS Max 20; přijímač AP-227 
Mk.lll; motor OS Max 20 (nový); celuloid tl. 0,5 až
1 mm; potahový papír (Modelspan); FM krystaly 40 
MHz (Futaba, Robbe). I. Heinz, VVLŠ-SNP/5. 041 21 
Košice
■ 100 Na železníci TT lokomotivy, vagóny, semafory, 
závory, obloukové výhybky, ovládací panely, staveb
nice domečků. Jen v bezvadném stavu. J. Kožený, 
Tererova 1356, 149 00 Praha 4
■ 101 Plánky nebo dokumentaci F1 a závod, aut, 
lokomotivy a elektromotory TT a N, i poškozené. 
Des. L. Hemelík, VÚ 6175/S, 256 01 Benešov 
u Prahy
■ 102 Do sbírky starší typy motorů MWS, Buš, AMA 
a U-modely automobilů ze začátku 60. let (konstruk
ce J. Kincla. V. Boudníka, K. Gallase, S. Kříže, J. 
Poskočila aj.). K. Řehák, Novoměstská 129, Jakub
ské předm., 551 01 Jaroměř
■ 103 Plánky válečných lodí od roku 1930 (měř. 
1:100). R. Novák, Bezručova 676, 742 13 Studénka

VÝMĚNA

■ 104 Nákl. přívěs za osobní auto za proporcionální 
soupravu. Z. Kovář, Nerudova 2552, 767 01 Kromě
říž, tf. 228 33
■ 105 Model Avro Lancaster Mk. I (Revell, 1:72) za 
modely lietadiel F-16, F-15, MiG-23, MiG-25 (Revell, 
Airfix, Hasegava, 1:72), popřípadě předám a kúpim. 
Ing. S. Uher, Kmochova č. 943, 253 01 Hostivice
■ 107 B-1B (Monogram, 1:72) nesestavený za SB-2 
a Fokker F-VII (Novo, 1:72). L. Jareš, B. Němcové 3, 
Jablonec n. N.
■ 108 Kity F-6F Hellcat, P-38J/L (Novo, 1:72), 
MS-406. Bristol Beaufighter Mk. 6 (nesestavené), 
knihu čtyřmot. dopr. letadla (Němeček), sešity 
Polnice 1947, starší čísla L+K za kity současných 
(voj.) letounů západních zemí (F-16, F-14 atd.) 
nesestavené. Popř. koupím. M. Bošina, U tří dubů 
16, 370 10 C. Budějovice
■ 109 Záchov, radiomagnetofon Stern-Mono 
+ 5 kazet, pův. cena 4200, nyní 1800 za RC model 
letadla s mot. 10 cm3 nebo větroně s PM na pylonu 
nad 350 cm a ovl. 3 funkce. Nebo prodám. K. Jež, 
Větrná 5, 785 01 Šternberk

RŮZNÉ

■ 110 Kto zapožičia fotografie, podklady a plánky 
pre stavbu lietadlá MB-200, ďalej knihy a iný Studijný 
materiál na tému Bombardovacie lietadlo MB-200 
v Československu počas II. světověj vojny a před 
vojnou. Všetko potrebujem k Studijným účelom na 
stredoškolskú odbornú činnost. Zapožičaný mate
riál vermi čestne vrátím. A. Szabó, kpt. Nálepku 18, 
940 70 Nově Zámky
■ 111 Kdo zhotoví různá ozubená kola a frézařské 
práce na RC buggy. Zaplatím. Z. Hložek, Primase 
Hrůzy 458, 393 01 Pelhřimov
■ 112 Vyměním modely polské produkce a Novo za 
modely firem KP, Směr, Revell a dalších nebo za

barvy Humbrol, Revell, Modelud a jiné modelářské 
příslušenství. Prosím o udání přesně adresy. Andrzej 
Czerski, 07-217 Zetory 24, woj. Ostrofeckie, Polska
■ 113 Sbírám plastikové modely letadel a chtěl bych 
si vyměňovat modely s modeláři z Československa. 
Korespondence v ruském jazyku. Andrzej Witak, 
Skotniki 50, pocz. Smavdzew 95-002, woj. Lódž, 
Polska
■ 114 Sbírám plastikové modely letadel a zajímám 
se o výměnu modelů s modeláři z Československa (v 
ruském jazyku). Jerzy Sachawczuk, 17-200 Hajnow- 
ka, ul. 1-go Maja 60 m. 19, woj. Bialystok, Polska
■ 115 Vyměním lokomotivu BR 56, výrobek VEB 
Berliner TT-Bahnen za 2 motory Mabuchi RS-380, 
lokomotivu BR 35 za motor Mabuchi RS 540S. 
Christian Gottlebe, Wilhelm-Pieckstrasse 33, 63 25 
llmenau, DDR
■ 118 Sbírám plastikové modely letadel. V současné 
době mám modely Novo: Phantom, Whittley, Sword
fish, Harrier, Spitfire XIV, P-38, Beaufighter a mnoho 
jiných, knihu V. Němečka Vojenská letadla I; sháním 
III. a IV. část této knihy. V. V. Orechov, 220131 g. 
Minsk, ul. Mirošničenko 16-1-141, SSSR
■ 117 Sbírám plastikové modely letadel a vrtulníků. 
Zajímám se o výměnu modelů a informací 
s československými modeláři. Sergej Gorban, 
310051 g. Charkov, ul. Armejskaja, d. 121, kv. 1, 
SSSR
■ 118 Chtěl bych navázat kontakty s modeláři 
z Československa, k výměně modelů v měřítku 1:72, 
plánů a snímků letadel z II. světové války. Piotr 
Kasprzak, 91-046 Lódž, ul. Kolodziejska 6ml3, 
Polska
■ 119 Sběratel plastikových modelů letadel v M 1:72 
si chce dopisovat a vyměňovat modely. L. M. Ferenc. 
266028 g. Rovno-28, ul. Vorošilova 20/34, SSSR
■ 120 Chtěl bych navázat korespondenci se sběrate
lem plastikových modelů z Československa. Mohu 
nabídnout k výměně modely sovětské produkce 
v měřítku 1:72. Nikolaj Borodin, 606121 Gorkovskaja 
oblast, Bogorodskij rajón, selo Sapkino, SSSR
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Snímky: ing. P. Čech; 
mgr. ing. S. Kaplonok (2); 
A. N. Nevitov; ing. D. Se- 
lecký

A Perfektně vypracovaný stolní model 
státnického říčního veslového člunu 
z roku 1811 Le Canot Imperial 
v měřítku 1:50 je prací Rolfa Maurera 
z NDR

► Při družebním setkání modelářů 
GST okresu Neubrandenburg a mode
lářů LOK okresu Koszalin v obci 
Szczecinek v PLR předváděli němečtí 
modeláři i toto RC samokřídlo

▼ Oblíbenou patrovou soupravu ve 
velikosti TT v současné době nabízí 
VEB Berliner TT Bahněn i v dvouba
revné verzi: světle modrá a slonová 
kost

◄ Školní RC mo
del Simplex si 
podle plánu Mo
delář č. 93s po
stavil Henryk Su- 
chocki z Aeroklu
bu Slupsk v PLR. 
Model je poháněn 
motorem o zdvi
hovém objemu
2,5 cm3 a ovládán 
soupravou Webra 
FMSI

► Upoutaný 
akrobatický mo
del poháněný mo
torem o zdviho
vém objemu 
7 cm3, zhotovený 
sendvičovou 
technologií, je 
prací členů mo
delářského 
kroužku v Koňá
kovu v SSSR
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Základní organizace Svazarmu 807 — Libeňský m odelářský 
klub slaví letos 60. výročí svého založení. Součástí oslav 
bude i trad iční výstava v základní škole Ná Invalidovně 
v Praze 8, k je jím už uspořádání spo jili Libeňští svoje síly, 
s členy LMK Praha 4. Nezapomeňte se přijít podívat 14. a 15. 
března!

Snímky: Zd. Kolář, R. Musilová, R. Průša, M. Salajka, D. 
Selecký

▲ M odeláři z LM K Sedlčany se 
v poslední době intenzívně věnují sou
těžení v kategorii RC V2 — na snímku 
jsou dva z je jich nejúspěšnějších repre
zentantů, ing. Zbyněk Švagr (vpravo) 
a Ivan Janeček. S m odelem  prvního 
z nich se můžete podrobně ji seznámit 
uvn itř tohoto sešitu

► Vzhl’adovo pósobivý varian t znám é
ho reštauračného vozňa vo farbách 
spo lečnosti DSG připravila  firm a  B erli
ner TT-Bahnen

T Klaus W. Salzer z Rakouska patří 
k trad ičn ím  účastníkům m ezinárodní 
soutěže volných modelů v Sezimově 
Ústí. Loni skončil se svým větroněm  
F1A na pětatřicátém  místě

▼ Bližší údaje o RC m odelu sajdkáru LCR P-16 Petra Brandy 
najdete v autom odelářské rubrice uvnitř tohoto sešitu


