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► Letadlomobil Volkswagen 
postavil Helmut fíazinger 
z Rakouska. Model má rozpětí 
3,8 m, hmotnost 19 kg, dva 
motory ZG-62. Ovládána jsou 
kormidla, křidélka, motory, 
otáčení kol a brzdy přední 
nápravy, světlomety, blikače 
a odhoz RC parašutisty

▼ Akrobat Zoffy ing. Víta 
Venkrbce z Polep u Kolína má 
rozpětí 1220 mm a je 
poháněn elektromotorem 
Speed 600/8,4 V, napájeným 
osmi články 1700 mAh. 
Křidélka, ovládáná 
samostatnými servy, 
působí při vzletu a přistání 
i jako klapky

A Elektrolet Enduro s motorem Speed 
400 a amatérskou převodovkou Miloslava 
Pospíšila z Prahy-Lužin dokáže řídit 
i sedmiletá Terezka. Pro klidné počasí má 
křídlo o rozpětí 1650 mm profil E378, pro 
větrnější podnebí se osvědčil profil E205
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TITULNÍ SNÍMEK J.KADLUSEJr.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
musím začít tam, kde jsem před měsí

cem skončil: Doufám, že modely na letošní 
sezónu již jen dokončujete a čekáte na lep
ší počasí, abyste je poprvé vyzkoušeli. 
Předpokládám tedy, že máte chvilku času 
na napsání příspěvků pro náš společný ča
sopis. Aby spatřily světlo světa co nejdřív, 
bude nejlepší, když je pošlete na adresu, 
uvedenou v tiráži na této stránce. Přednost
dáváme příspěvkům, jejichž text je na dis
ketě (pokud možno 3,5„). Fotografie by mě
ly být barevné, o rozměrech nejlépe 13x18 
cm, stačí ale i 10x15 cm. Než začnete kres
lit velký plánek, zašlete nám laskavě napřed 
stručnou nabídku s fotografií, abychom se 
mohli dohodnout na dalším. S potěšením 
zároveň dodávám, že zveřejněné příspěvky 
jsou pochopitelně honorovány - na auto
mobil či počítačovou soupravu si sice psa
ním pro Modeláře nevyděláte, ale věřím, že 
aspoň budete potěšeni.

Asi největší událostí začátku modelář
ského roku je tradiční veletrh v Norimberku. 
Po dvouleté přestávce jsem se těšil jsem na 
jeho návštěvu a musím se hned přiznat, že 
moje pocity po první obchůzce expozic by
ly značně smíšené. Po dalším "kolečku,, 
jsem ale pookřál - kvantita prostě není 
všechno. Navíc mi jako patriotovi udělalo 
radost, že jsem řadu novinek již znal - z na
bídky našich výrobců. Mnohdy sice mají 
nový kabát a nehlásí se na první pohled 
k místu svého zrodu, nicméně potvrzují 
skutečnost, že naše firmy již neodmyslitel
ně patří ke světovým výrobcům.

Mozaika fotografií a postřehů tvoří domi
nantu tohoto sešitu Modeláře. Věřím, že zají
mavou, byť neobsahuje vyčerpávající přehled
technických údajů o jednotlivých modelech či 
motorech. Její smysl totiž cítím v základní in
formaci, na co se vyplatí si počkat, až se ob
jeví v nabídce vaší modelářské prodejny.

Vladimír Hadač

modelář 2 /9 6  únor XLVII
měsíčník pro modeláře

Vydavatel: Vydavatelství Magnet-Press s.p., Vladislavovo 
26,113 66 Praha 1, tel. (02) 2422 384-92, ve spolupráci 
s Dort s.r.o., Na Pankráci 30,140 00 Praha 4, 
tel. (02) 6121 5357

Šéfredaktor: Vladimír HADAČ, te l./fax: (02) 37 59 91, 
e-mail: minfo@bsdi.infima.cz

Redakční rada: Pavel Fencl, 
reprezentant ČR v kategorii RC maket 
Ing. Jiří Havel, předsedo podkomise $M ČR 
pro motorové RC modely 
Ing. Jan Jalovec, ředitel Dort s.r.o.
Karel Koudelka, předseda Svazu Modelářů ČR 
Ing. Stanislav Kubeš, ředitel Vydavatelství Magnet-Press 
Ján Miškovič, delegát ZMS v NAVIGA 
Otakar Šaffek, třetí viceprezident CIAM FAI 
Ing.Vratislav Tumpach, delegát ČR v EFRA

Zahraniční spolupracovníci:
Guy Revel (Francie), Lubomír Droppa (USA)
Vladimir K. Ivanov (Rusko)

Grafická úprava: Jan ČERNÝ

Adresa pro zasílání příspěvků a korespondenci:
Modelář, p.s. 48 ,170  00 Praha

Rozšiřuje Vydavatelství Magnet-Press, odd. administrace, 
na Slovensku Magnet-Press Slovakia s.r.o., Teslova 12, 
821 01 Bratislava (P.0. Box 169, 830 00 Bratislava), 
te l./fax: (07) 213 644

Ceno pro předplatitele: 20 Kč (29 Sk). Zvýhodněné před
platné zajišťuje pouze Vydavatelství Magnet-Press, odd. 
administrace, na Slovensku Magnet-Press Slovakia. Ceny 
předplatného: pololetní 120 Kč (174 Sk), roční 240 Kč 
(348 Sk). Firmám možnost zaslání faktury.

Objednávky do zahraničí přijímá Vydavatelství Magnet- 
Press, 0Z0 312, Vladislavova 26,113 66 Praha 1, fo r

mou bankovního šeku zaslaného na výše uvedenou adre
su. Celoroční předplatné 62 DEM (41,50 USD), letecky 93 
DEM (62 USD).

Foreign subscribtion orders are to be sent to Vydavatelství 
Magnet-Press, OZO 312, Vladislavova 26,113 66 Praha 
1, Czech Republic, by means of a bank cheque. One year 
subscribtion with delivery by surface mail is 62 DEM 
(41,50 USD), by air mail 93 DEM (62 USD).

Velkoodběratelé a prodejci si mohou časopis objednat za 

výhodných podmínek v odboru velkoobchodu Vydavatel
ství Magnet-Press, Jungmonnova 24,113 66 Praha 1, tel. 

(02) 2422 7684-92/288, fax: (02) 2422 3173.

Inzerci přijímají: Dart s.r.o., Na Pankráci 30,140 00 Pra
ha 4, tel. (02) 6121 5357, fax: (02) 6121 5358

Vydavatelství Magnet-Press, inzertní odd., inzerce Mode
lář, Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. (02) 242 273 
84-92/288, fox: (02) 242 231 73. Na Slovensku Magnet- 
Press Slovakia, Grösslingova 62, 811 09 Bratislava, 
te l./fax: (07 361 390.

Advertisements are to be forwarded to: Dart s.r.o., No 
Pankráci 30,140 00 Praha 4, Czech Republic, tel. (422) 
6121 5357, fax: (422) 6121 5358

Vydavatelství Magnet-Press, Vladislavova 26,113 66 Pra
ha 1, Czech Republic, tel. (422) 242 273 84-92, ext. 288, 
fax: (422) 242 231 73.

Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt 
Praha č.j. 5037/1994 z 1 1.11.1994; RPP - pošta Bratisla
va č.j. 80 /93  z 23.8.1993.

Redakcí nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Litografie: AMOS

Tisk: Typos Plzeň

ISSN 0322-7405

Cena: 27 Kč (32,50 Sk)

©  Vydavatelství Magnet-Press, Praha

MODELÁŘ · 1/96 · 1

mailto:minfo@bsdi.infima.cz


N o r im b e r k , 1. a ž 7. úno ra  1996 
V l a d im ír  HADAČ 
Fo to : O takar ŠAFFEK,
V l a d im ír  HADAČ, archiv

Podle oficiální statistiky byl letošní norimberský 
veletrh zase o kousek úspěšnější, než ten loňský: 
Na čisté ploše o rozloze 83035 m2 se předsta
vovalo 2661 vystavovatelů (v roce 1995 jich bylo 
2500). Nepochybně navýsost spokojeni odcházeli 
zájemci o hračky a hry, modeláři ale trochu 
ostrouhali. Přesnou statistiku neznám, ale není 
nutná - absence řady Stánků, které v kdysi 
tradičně modelářském pavilónu L nechyběly léta, 
byla patrná na první pohled. Jejich místa zaplnily 
expozice sice zajímavé, ale spíš pro dámský 
doprovod (potřeby pro kreslení na textil, keramika 
atp.), ovšem i některé pánské oko si přišlo na své 
(předvádění dekorativní karnevalové kosmetiky na 
dívce jen v sukénku oděné). Důvodů je řada. 
Modelářští výrobci se nijak netají jistým 
rozčarováním z poklesu odbytu v celé Evropě, 
samotné Německo nevyjímaje. Menší výrobci 
atraktivních artiklů jsou zřejmě vyprodáni i bez 
účasti na přece jen nákladném veletrhu a tak se 
v Norimberku prezentují jen ti nejsilnější 
a nejambicióznější. V neposlední řadě ovšem také 
přibylo možností seznamovat potenciální kupce 
s novinkami téměř u nich doma - prakticky v každé 
modelářsky silné zemi je dnes alespoň jedna 
významná modelářská výstava. Soudě podle 
rozhovorů se zahraničními novináři i producenty 
má mezi nimi pražská Model hobby už pevné

místo. Norimberský veletrh je tedy dnes spíš 
prestižní záležitostí s termínem, výhodným pro 
představení novinek na nadcházející modelářskou 
sezónu.

Při doslova nepřeberné nabídce stavebnic 
modelů již při první prohlídce expozic zaujaly nové 
pohonné jednotky - jak spalovací, tak elektrické. 
Unikáty mezi nimi byly spalovací turbína Thunder 
Tiger P-15, dvaapůlka s převodem a laminátovou 
„elektroleteckou" vrtulí Rossi F1C pro volné 
motorové modely a nám dobře známé motory na 
oxid uhličitý, které obohatily katalog Robbe. Mezi 
témito krajními body byly k vidění třeba nové 
spalovací motory o zdvihovém objemu kolem 20 
cm pro akrobatické RC modely kategorie F3A, 
dmychadla na elektromotory různých výkonových 
tříd či řada bezkomutátorových elektromotorů 
včetně nezbytné elektroniky Robbe. Pro rekreační 
modeláře asi bude nejzajímavější Graupnerův 
Speed 480 - vyšlechtěný elektromotor třídy 400.

Elektronika je dnes od modelářství doslova 
neoddělitelná. Pokračuje rozšiřování palety RC 
souprav s nejrůznějšími vymoženostmi, 
usnadňujícími ovládání (hlasový výstup) modelu 
a jeho seřízení či „zmaketovění* (moduly pro 
ovládání osvětlení modelů automobilů či ozvučení 
modelů lodi). Mezi nabíječi NiCd akumulátorů je 
stále více zařízení, pochopitelně ovládaných 
mikropočítači, které pohonnou baterii před nabitím 
vybijí a získanou energii vrátí do napájecího zdroje
nabíječe (zpravidla autobaterie). Lenoši mají na 
výběr z několika typů autopilotů, tedy zařízení, 
která je možné za letu zapnout, třeba si odskočit, 
opět vypnout a potom pokračovat v akrobatických 
evolucích. Zajímavé je, že tyto kouzelné krabičky 
jsou využitím vojenského výzkumu ruské 
a izraelské armády. Pro rekreační, ale výkonné či

vědecké létání jsou určena telemetrická zařízení 
pro předávání informací o letu modelu a stavu 
zařízení v něm pilotovi během letu. Prim v této 
oblasti získal Multiplex aparátem s hlasovým 
výstupem, které v pravidelných intervalem říká 
pilotovi aktuální otáčky motoru, napětí 
akumulátorů, výšku letu atp.

Ještě alespoň telegraficky, co nenajdete 
v obrazové části této informace:

Kyosho, tradiční velmoc v oblasti RC vrtulníků 
a automobilů, rozšiřuje nabídku stavebnic modelů 
letadel například o rodinu elektroletů 
Soarus/Stratus (kluzáky) a Cessna 177 Cardinal 
s hotovými nosnými plochami z houževnatých 
plastů. Rekreační vrtulník Hyperfly dostal nový 
vojenský kabát - tváří se jako bitevní Apache.

Yamara představila kromě jiného rekreační 
model Carisma buď na dva elektromotory 540. 
umístěné v gondolách na zadní části trupu, nebo 
na čtyři čtyřstovky na nábéžne nrané kňdía 
o rozpětí 1380 mm.

Cox nabízí řadu malých hotových z I  m 
na spalovací (jak jinak' motor. ; i  r

AJC «->
v —

zvláštními jedno- a dvoiňunkčo ~ Γ I  m m a. am 
nabízejícími prý například s.stém zai Safe, 
zamezující haváriím. Komu jsou :.:o  novinky 
určeny vypovídá oops .ysiiaóe Který má podle 
výrobce uspořádané c . iaca: co -■ / podobně, jako 
na joy-sticku pro počítačové ory.

Tamiya vykročila co převážně nefunkčních 
plastikových modelů co oblak: Na Stánku se 
vznášel úhledný eektrolet Peak Spirit RU, 
poháněn, p^es me. od motorem Dynatech 02H, 
napájeným šestičlánkovou baterií.

To k aspoň první informace. O jednot vých 
novinkách budeme referovat v Modeláři průběžně 
a podrobněji tak. jak budou přicházet na -ač trh.
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Graupnerova po lo maketa transportního 
letounu ME 323 GIGANT v měřítku 1:33 je 
poháněna šesti elektromotory Speed 280, 
napájenými ze sedmi či osmi články 1400 
mAh. Rozpětí 1666 mm, hmotnost 1650 g

Čtyři elektrodmychadla Rojet AS 
410, 14 až 16 článků, rozpětí 1900 mm, 
trup, křídlo a ocasní plochy z pěnového 
polystyrénu - Rob be BAE 146 ve zbarvení 
švýcarské společnosti Crossair

í

i _______

Asi nejneobvyklejší novinka byla k vidě
ní na Stánku Simprop: Polomaketa futuris
tického letounu z poloviny osmdesátých let 
Piaggio P180 Avanti má rozpětí 1306 mm, 
je poháněna dvěma tlačně uspořádanými 
eletromotory třídy 400 a podle použitého 
akumulátoru (7x 1700 mAh nebo 8x 1000 
mAh) má letovou hmotnost 1580 resp. 
1650 g

4  Ostrý sedmičlánek RABBIT firmy Sim
prop může být poháněn jak standardním 
motorem třídy 600, tak třeba výkonným 
elektromotorem Plettenberg 290. Křídlo 
s profilem RG14 má rozpětí 14 78 mm, 
ovládána jsou křidélka, výškovka, a motor

Pro začátečníky i pokročilé v RC akro
bacii inzeruje Simprop model SE 2000 na 
dvoudobý motor 3,5 až 6,5 cm3 či čtyřdo 
bý motor 6 až 8 cm3

<4 Z katalogu 
americké firmy 
Great Planes pře
vzal Simprop „dře
věnou“ stavebnici 
sportovní stíhačky 
Patriot. Motor 
o zdvihovém obje
mu 7,5 cm3 je 
umístěn klasicky

V/  I ♦
v přídi

<4 Turbínový motor ThunderTiger P-15 dokáže vyvinout tah 
až 53 N při maximálních otáčkách rotoru 120 000 1/min., za minu
tu spotřebuje 200 cm3 leteckého benzínu a pří délce 320 mm 
váží 1,8 kg
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Graupner 
V-EXPERIENCE je 
stavebnice RC vě
troně kategorie 
F3J má rozpětí 
3370/3680 mm, 
profil křídla Selig 
3021 a zajímavě 
řešenou výměnnou 
přední část trupu, 
umožňující alterna
tivně elektropohon 
na 14 článků

Pohledný malý model pro rychlou rekre
aci či závod kolem pylonů RAZ FAZ firmy 
Simprop má rozpětí 800 mm, profil MH43 
a pohonnou jednotku tvoří eletromotor tří
dy 400 se sedmi články o kapacitě 500 až 
800 mAh

▼ Kapesní hlukoměr Graupner SL4001 
uvítají asi především pořadatelé soutěží. 
Přístroj o hmotnosti 270 g umožňuje měře
ní v rozsahu 35 až 130 dB, naměřená hod
nota je zobrazována na dobře čitelném 
displeji

OS MAX 140 RX- speciál pro RC akro
batické modely F3A podle nových pravidel 
má zdvihový objem 23 cm3 a hmotnost 
830 g včetně vestavěného palivového čer
padla

Nová počítačová RC souprava Robbe 
Futaba Field Force 8 má vnitřní paměť pro 
uložení informací o nastavení osmi modelů, 
do výměnného CAMPac modulu se ovšem 
„vejde" modelů čtyřicet. Modulace 
PCM/PPM, osm funkcí, pásmo 35 MHz, 
velkoplošný displej z tekutých krystalů, de
sítky předprogramovaných funkcí

► Cvičný vrtulník Robbe MOSKITO SO
NIC je poháněn elektromotorem napáje
ným ze čtyřiadvaceti článků 1700 mAh. 
Průměr hlavního rotoru je 1350 mm, letová 
hmotnost je přibližně 3650 g
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A Školní elektrolet TOUCAN britské firmy Pro-Scale Limited, po
háněný elektromotorem třídy 400, je klasické klasické dřevěné kon
strukce

A Poněkud neobvykle řešený větroň FLYMOBIL firmy RÄBEL má 
rozpětí 1000 mm, originální konstrukci z balsového sendviče a mů
že létat jako volný či RC, případně s elektropohonem

A Deset členů má řada bezkomutátoro- 
vých elektromotorů AVEOX firmy fíobbe. 
Jednotlivé typy se liší napájením (od 7 do 
27 článků) a výkonem (od 500 do 1200 
W). Nutnou součástí pohonné jednotky je 
speciální regulátor, který je nabízen ve 
dvou variantách - pro 7 až 21 článků a 14 
až 32 článků. Pro zvlášť náročné jsou pak 
v nabídce pod značkou ROVOX tři kom
pakty - motory s integrovaným převodem 
a regulátorem pro destičlánky, soutěžní 
modely kategorie F5A a elektroakrobaty

Ve zbarvení akrobatické skupiny Red 
Arrows nabízí Robbe polomaketu FO-141 
GNAT z pěnového polystyrénu o rozpětí 
780 mm. Pohonná jednotka: Rojet AS 410 
neboli dmychadlo na elektromotor třídy 
400, napájený dvanácti NiCd články 500 
mAh

A  Atraktivní katamaran CONDOR-9 firmy 
Graupner o délce 1080 mm má hlavní díly 
trupu z ABS, je poháněn dvěma hydrore- 
aktivními agregáty Jet s elektromotory 
Speed 700 BB

A  RC házedlo JOY firmy Robbe se odlišu
je především diagonální konstrukcí křídla. 
Rozpětí 1500 mm, profil křídla RG8/9, 
možnost použít serva standardní velikosti 
s mechanickým sčítacím zařízením (mixe
rem) pro ovládání motýlkové ocasní plochy

A  Speciálně pro modely kategorie F3A podle nových pravidel připravila firma Thunder Tiger 
motor PRO-120-R o zdvihovém objemu 20,75 cm3; vrtáníx zdvih 31x27,5 mm, rozsah otá
ček 2000 až 16000 1/min., výkon 3,7 k při 16000 ot./min.
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► Robustní 
a precizní mecha

nika předurčuje 
vrtulník Kyosho 

CONCEPT 30 
SR-T především 
pro začátečníky

<4 Rychlostí až 
50 km/h prý umí 
po zemi či ledu 
uhánět tříkolka 
SPACE RAIDER 
firmy Krick

► Vítězný model mistrovství světa se má
lokdy stane předlohou pro stavebnici. Vý
jimkou je MUNGA firmy Graupner, s nímž 
zvítězil Florian Schambeck na prvním MS 
pro elektropylony v roce 1994. Model 
o rozpětí 1000 mm je poháněn motorem 
Ultra 920-4 Pylon 7V či pro méně náročně 
Speed 500 Race, v obou případech se se
dmi NiCd články

► Nejnovější pokra
čovatel letité obliby

• O v · V /  i v  i i
nejruznejsich škol
ních „sticků", tento
krát z nabídky firmy 
Thunder Tiger. TI
GER STICK. 40 
o rozpětí 1205 mm 
je poháněn dvoudo 
bou šestapůlkou či 
čtyřdobou desítkou

A  Vyšlechtěné 
výkonnější motory 
Cox: VENOM .49 
(0,8 cm3) 
a KILLER BEE 
. 051 (0,83 cm3)

A  Motory pro RC automobily 
s lankovým spouštěčem z nabíd
ky Graupner: vlevo OS MAX 21 
RG (P)-X ABC o zdvihovém obje
mu 3,46 cm2. vpravo OS MAX 12 
CV-X o zdvihovém objemu 2,11 
cm3 pro modely v měřítku 1:10

- Rodina počítači navrhovaných 
vrtulí Graupner CAD PROP se 
rozšířila o další tři rozměry sklop
ných vrtulí a dvě pevné vrtule pro 
nový elektromotor Speed Race 
480

4  Především pro náročné soutěžní piloty 
je určena RC souprava Graupner/JR X- 
3810. Dvaatřicetibitová technologie, pamět 
pro údaje o deseti modelech, modulace
5 PCM/PPM, pásmo 35, 40 a 41 Mhz, 
osm ovládaných funkcí s bohatým progra
movým příslušenstvím

dO tJ*I i I V  If)

Fiir Wurtstart, Hochstart 
und Hangflug. 
GFK-Fertigrumpf.

F5D-MUNGA
Fur Elektroantrieb mit
DftS Pvlnn~Pannmr\Hc»ll H

ivv^ inH iiM u io i oorocnnungeo
proziao ooterugt au*
KOhIcfneervoratårtctem KunutøtoM 
to CNC-gefrftetøn Fonrnoo.

4s
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A  MINI SPRINT 400 o délce 400 mm 
dodává firma Graupner hotový včetně 
vestavěného pohonu a serva pro ovládání 
kormidla

Jeden 
z nejznámějších 

konstruktérů 
RC vrtulníků 

Dieter SCHLŮTER 
(vpravo) má důvod 
k úsměvu - o jeho 

nově koncipovanou 
rotorovou hlavu 

NOVO-TEC-RO
TOR je skutečně 

zájem, stejně jako 
o stavebnici 

COMEBACK na 
motor 22,5 cm3

► „Konečně 
systém, který vám 
řekne, co se děje 

v modelu..." - pod  
tímto sloganem 

uvádí Multiplex zaří
zení TELEAIR pro 
přenos informací 

(otáčky motoru, 
rychlost, teplota 

atp.) z modelu k p i
lotovi s hlasovým

výstupem

<  Dvě elektrodmychadla Turbo-Fan 1000 s motory třídy 540 a 14 
články pohánějípolomaketu FAIRCHILD A -10 THUNDERBOLT II 
firmy Aeronaut o rozpětí 1310 mm

NOVA KNIHA:
Dr. Alfred Bachmann, Werner Baumgartner 
Parní stroje
168 stran, formát 165x230 mm, 182 vyobrazení 
Dr. A. Bachmann, W. Baumgartner: Die 
Dampfmaschine 
Kat. č. FB 2078 Cena 32 DM 
Verlag fur Technik und Handwerk GmbH 
Postfach 2274, D-76492 Baden-Baden

Dr. Bachmann z Rakouska a W. Baumgartner ze Švýcarska 
popisují s vídeňským šarmem a švýcarskou přesností postup stavby 
funkčních parních strojů jak jednočinných, tak dvoučinných. 
V publikaci je řada cenných rad z praxe jak pro vlastní konstrukci, tak 
především pro stavbu. S touto knížkou v ruce máte zaručený 
bezproblémový návrat do časů parního pohonu.

VÝROBCE LETECKOMODELÁňSKÝCH STAVEBNIC

ASTRA S.R.O.
LOMENÁ 876, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

TEL/FAX 0633/941 285, 0633/941135

• KATALOG NA POŽÁDÁNÍ
ZBOŽÍ ŽÁDEJTE VE VAŠÍ PRODEJNÉ. POKUD TAM NAŠI STAVEBNICI 

NENALEZNETE, ZAVOLEJTE NÁM A MY VÁM DÁME ADRESU NEJBLIŽŠÍ
PRODEJNY, KTERÁ UŽ NAŠE VÝROBKY PRODÁVÁ

mUUELA
».r.o.

BŘEZINKA

538 41 Podhořany u Ronova n. D. tel.: 0455/90731 fax: 0455/90724

Nabízí ve své podnikové prodejné, která je otevřena v pracovní dny 
od 07.00 do 15.00 h, veškeré své výrobky a výrobky společnosti 
FLYING STYRO KIT s.r.o. Brno.

Oznamujeme svým zákazníkům a odběratelům sníženi cen u sta
vebnic MESSENGER a BRIGADÝR, stavebnic házedel Z 23 a B 30 
a super ceny u žhavicích svíček teplých a studených.

Vyrábíme stavebnice FIT 1800, MENTOR. BRIGADÝR, MESSEN
GER a ITOH, upoutaný model METEOR jak ve stavebnici, tak kom
pletně hotový. Stavebnice házedel Z 23 a B 30. Motory: CO2 . MWS 
1,5 D, JUNIOR 2 GFS a DFS, žhavicí svíčky teplé a studené.

Zajišťujeme záruční a pozáruční opravy našich výroků, dodáváme 
kompletně veškeré náhradní díly k našim výrobkům.

Zboží zasíláme na dobírku.

Modelářské potřeby Daniel Pelikán Pardubice 
jsou vzorkovou prodejnou výrobků společnosti MODELA.

Upoutaný 
model 
METEOR 
na motor 
2 GFS

Rozpětí: 870 mm 
Délka: 730 mm 
Hmotnost: 670 g
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JAK DÁL 
V KATEGORII
F3A?

I ng . Jiří HAVEL
Jednoduchá otázka, ale ne právě snadná 

a jednoduchá odpověď. V kategorii F3A dochází 
totiž v letošním roce k velmi radikálnímu zásahu 
do stavebních pravidel, která se v podstatě 
v průběhu posledních 30 let neměnila - snad 
jedinou významnou změnou bylo povolení 
čtyřdobých dvacítek vedle běžných dvoudobých 
desítek. Podstatou letošní změny je odstranění 
limitu pro zdvihový objem motorů při ponechání 
hmotnostního limitu 5 kg a jednoduché omezení 
rozpětí a délky modelu na dva metry. Nic více, nic 
méně, ale pro konstrukci modelů to bude 
znamenat přelom. V dalších odstavcích se 
pokusím odhadnout, jakým směrem se asi bude 
vývoj modelů F3A ubírat. Pro tento článek jsem 
použil i některé myšlenky a závěry z článku 
Hanno Prettnera v RCME 10/1995, v němž 
popisuje svoje nové modely a přípravu na loňské 
MS F3A v Japonsku, kterého se ale nakonec pro 
nemoc nemohl zúčastnit.

našeho družstva firma Honeywell je ochotna Ing. Hanno Prettner s novými 
motory pro vybavení družstva zakoupit, ale modely Cranfield A -1 (vpředu) 
bohužel není co! a Extra 300S (snímek RCME)

MOTORY MODELY

Letošní změna pravidel odstraňující limit 
zdvihového objemu motoru je známa již více než 
dva roky. Žádná z firem vyrábějící soutěžní 
motory ale nestihla dát na trh dobrou dvoudobou 
dvacítku až pětadvacítku s dostatečným 
předstihem. Pokud píši „dobrou", mám na mysli 
motor s výkonem kolem 2,5 kW v oblasti 8000 
ot./min. a pochopitelně s dobrými přechody 
v celém rozmezí otáček. Zcela zákonitě by se 
měl v budoucnu více prosadit relativně 
jednodušší a lehčí „dvoutakt" proti „čtyřtaktům", 
které bohužel stále vyžadují pro spolehlivý chod 
značné množství nitrometanu v palivu, jsou 
dražší, těžší a navíc způsobují nežádoucí značné 
vibrace celého modelu.

Tento článek píši v závěru ledna 1996, tedy 
těsně před veletrhem v Norimberku, a žádná 
firma kromě dnes madársko/německého Moki 
není schopna nový motor dodat. Webra, OS Max
i Thunder Tiger nový typ pro F3A mají, 
v Norimberku jej představí, ale s dodávkami 
začnou nejdřív koncem dubna. Tím chci jenom 
doložit, že všechny firmy zaspaly nebo možná 
čekají na to, jak se bude vyvíjet situace a co 
vlastně tento první zkušební rok ukáže. Stejnou 
filozofii bych doporučoval i našim zájemcům 
o F3A: počkat na první výsledky a zkušenosti 
a teprve potom investovat do nových motorů,
protože to nebudou motory levné a neuvážená 
investice by mohla být dost bolestivá.

Pro reprezentační družstvo F3A je popsaná 
situace nepříjemná, protože na ME v Krnově 
bychom chtěli dobře reprezentovat, sponzor

Hanno Prettner ve výše zmíněném článku 
zcela jednoznačně předpovídá trend od 
stávajících účelových konstrukcí směrem 
k polomaketám „dospělých" akrobatických 
letadel. Proto také jeho modely pro MS 1995 
v Japonsku byly již řešeny jako polomakety Extra 
300 a Cranfield A1, ještě sice se čtyřdobými OS 
120 resp. OS Hanno (s převodem 1,82:1), ale již 
s rozpětím dokonce přes dva metry. Obě 
polomakety mají asi o 20 % prodloužený trup 
s cílem dosažení většího momentu ocasních 
ploch. Při zkušenostech, které Hanno má. není 
třeba o účelnosti této úpravy pochybovat.

Protože se stále více prosazuje styl létání 
„konstant speed", tedy létání pokud možno 
stejnou rychlostí i v sestupných letech, začíná 
hrát důležitou roli i aerodynamický odpor 
modelu, který model v sestupných fázích letu 
brzdí. Rozhodující roli hraje velká a pomalu se 
otáčející vrtule, ale svoji úlohu sehraje i běžný 
dvoukolý podvozek, který pochopitelně brzdí 
mnohem více než v F3A dnes běžně používané 
zatahovací podvozky. Výkon motoru u nových 
konstrukcí F3A bude tak nadbytečný, že umožní 
prakticky neomezené stoupání modelu 
a konstruktér již nebude potřebovat „šetřit" - 
naopak bude odpor potřebovat pro zpomalení 
modelu!

Dvoumetrový limit bohužel přinese i potíže 
spojené s transportem velkých modelů. Podle 
mého názoru se bude objevovat stále více 
modelů s děleným křídlem a snadno 
demontovatelnou vodorovnou ocasní plochou.

Řešení s děleným křídlem je sice hmotnostně 
náročnější, ale dvoumetrové křídlo a stejně 
dlouhý trup se do běžných aut a jiných 
dopravních prostředků prostě nevejdou.

Z hlediska použitých materiálů očekávám 
stále více celolaminátových modelů, resp. 
modelů na bázi tzv. sendvičových konstrukčních 
prvků. Nevýhodou těchto konstrukcí je bohužel 
cena, protože náš běžný modelář nedokáže 
v amatérských podmínkách takový model 
zhotovit a na zakoupení hotového modelu 
v cenové úrovni kolem 1500 DM (za holý model!) 
nemůže obvykle ani pomyslet. Proto také pro 
„naše" řešení se asi dále budou používat křídla 
z pěnového polystyrénu polepeného balsou 
a nebo dýhou a trupy buď laminátové nebo 
klasické balsové. Potah nažehlovací fólií je sice 
relativně měkký a zranitelný, ale na druhou 
stranu je velmi lehký. Právě proto jej používá 
i takový „pan" modelář, jakým je Hanno Prettner.

RC VYBAVENÍ

Výhody PCM uznává v poslední době stále 
méně uživatelů RC souprav. Stále více dostávají 
přednost soupravy s klasickou FM modulací 
a velmi úzkým pásmem přijímaných kmitočtů, tedy 
přijímače s dvojím směšováním. To samozřejmě 
není žádná novinka, princip superhetu s dvojím 
směšováním je znám více než 50 let a byl použit již 
ve vojenských přijímačích za 2. světové války. 
Moderní součástková základna jen umožnila 
neuvěřitelnou miniaturizaci a použití tohoto 
principu v RC přijímačích. Serva, která jsou dnes
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používána pro F3A, jsou většinou robustní 
s kovovými převodovými koly a tzv. „bezjádrovými" 
elektromotory s klečovým vinutím, umožňujícími 
vysokou přestavnou rychlost z jedné do druhé 
krajní polohy (kolem 0,12 sekundy). Robustnost 
a kovová kola si vynutily čtyřdobé motory. Hanno 
ve svém v úvodu zmíněném článku chválí jako 
velmi spolehlivá serva JR-NES 7000 Super. 
Nemusím jistě ani dodávat, že tato „superserva" 
jsou více než třikrát dražší než serva „obyčejná".

Na vysílačích se kromě mixérů umožňujících 
provázání resp. mixování doslova všeho se vším 
a pamětí s kapacitou pro uložení nastavení až 40 
modelů nic nového neobjevilo. Špičkové 
soupravy používají již několik let velkoplošné 
displeje pro snadné nastavení funkcí a mixérů. 
Jen pro zajímavost uvádím, že špičková 
souprava Futaba PCM 1024 ZA s pěti servy stojí 
225000 jenů, zatímco pro účely F3A plně vyho
vující souprava Futaba FF7 Super A se všemi 
potřebnými mixery a funkcemi a se třemi servy 
přijde na 54000 jenů. Trochu více komfortu, větší 
paměť a lepší serva se mi jeví jako neadekvátní 
čtyřnásobné ceně, nicméně na MS již několik let 
tato souprava evidentně vede - tedy ta dražší 
pochopitelně.

Dodatek pravidel, platný od letošního roku, 
zakazuje jednu z novinek, které se v poslední 
době objevily: ovládání jakýchkoli funkcí hlasem 
(tedy přes mikrofon). Zakázaný jsou rovněž 
veškeré obvody či funkce, umožňující zapa
matování sledu a trvání řídících povelů a pou
žívání takto „naučených" postupů. Není mi 
ovšem jasné, jak dodržení tohoto zákazu

Pro porovnání: Model Mystic 60 podle 
starých pravidel, s nímž Hanno Prettner 
létal na MS 1993. Nápovědu obstarává 
jeho manželka Christa (snímek O. Saffek)

kontrolovat při přejímce RC soupravy, aniž by se 
detailně nekontrolovala funkce každého 
z doslova desítek tlačítek, vypínačů a přepínačů, 
které na každé špičkové soupravě jsou. 
Budoucnost ukáže, jak se bude toto omezení 
v praxi kontrolovat a zda to nebylo jen preventivní 
omezení proti něčemu, co po technické 
a praktické stránce je sice dnes již realizovatelné, 
ale těžko použitelné.

# #

ZPŮSOB LÉTANÍ

ME 1994 v Lichtenštejnsku a MS 1995 
v Japonsku již definitivně odzvonila létání 
ohromných obratů přes celou oblohu. Konečně 
se prosazuje létání menších obratů pokud 
možno stálou rychlostí ve všech režimech letu. 
Zatím se nejde cestou stavitelných vrtulí jako 
koncem 70. let, rychlost sestupného letu se 
omezuje hlavně velkým průměrem vrtule a jejím 
velkým odporem při nízkých otáčkách, rychlost 
vodorovného letu se snižuje omezením připustí 
motoru a na „plný plyn" se jde vlastně jen do 
stoupavých letů, přesněji do jejich závěrečných 
částí, a při „rozběhu" do výkrutů. Díky zpomalení 
letu se předváděná sestava přibližuje 
k bodovačům a ti mají lepší možnost sledovat 
přesnost obratů a jejich umístění v předepsaném 
letovém prostoru. Takže tedy pro bodovače 
příjemné, pro piloty ale mnohem obtížnější 
a náročnější na přesnost. Doslova každá malá 
korekce je vidět, takže pilot musí umět opravovat 
chyby velmi nenásilně a doslova rafinovaně.

CO NÁS TEDY ČEKÁ?

kategorie z hlediska konstrukce modelů 
i způsobu létání. Co se bude létat víme, protože 
vlastně až do roku 2000 máme schválené 
sestavy obratů označené C, D a E (zveřejníme je 
v některém z příštích čísel Modeláře). Na našich 
soutěžích a mezinárodních soutěžích se v létech 
1996 a 1997 bude létat sestava C, v létech 1997 
a 1998 sestava D av létech 1999 a 2000 sestava 
E. Taková je současná představa podkomise 
F3A při Cl AM FAI. Uvidíme, dojde-li k nějakým 
změnám, pokud by z funkce odstoupil stávající 
předseda subkomise Ron Chidgey, který komisi 
řídí naprosto perfektně již 12 let.

Neočekávám žádný významný růst zájmu 
o tuto kategorii - velké modely a motory nejsou 
přínosem pro její rozvoj a vůbec nepovedou 
k jejímu masovému rozšíření. Soutěže modelů, 
které by opět mohly vypadat jako skutečná 
letadla, však určitě budou přitažlivější pro diváky. 
Pokud modelářům postupně bude zůstávat více 
prostředků z rodinného rozpočtu na jejich hobby 
a pokud jim bude zůstávat v každodenních 
starostech o živobytí více času na modelaření, 
snad se dočkáme i toho, že na mistrovství 
republiky bude zase třeba 25 a více pilotů v této 
nepsané královské kategorii motorových RC 
modelů.

Letošní rok bude opravdu zkušební 
a uvidíme, co naznačí pro další vývoj této
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CLOUD DANCER 120

důraz hlavně na pevnost a kvalitu dřeva, na 
hmotnosti prý až tolik nezáleží (lehkou balsu si 
máte schovat na menší modely). Vyřezávání dílů 
usnadní přilepení fotokopií jejich obrysů přímo na 
dřevo kontaktním lepidlem. Pokud nepoužijete 
k potahu transparentní fólii, může papír na dílech 
zůsta, puntičkáři jej mohou odstranit po 
navlhčení příslušným ředidlem.

Křídlo s poněkud akrobatickým profilem je 
klasické dřevěné konstrukce. Pokud chcet 
s modelem možná i trochu plachtit, zvolte rozpětí 
2490 mm (98"), pokud dáváte přednost 
akrobacii, můžete postavit křídlo o rozpětí 2185 
mm (86“). V obou případech může být křídlo buď 
vcelku, nebo dělené, jehož poloviny jsou spojeny 
kvalitní duralovou trubkou o průměru asi 22 mm, 
nasouvanou do apírové či laminátové trubky. Na 
odtokové hraně křídla jsou uprostřed 
vztlakové/brzdicí klapky, na koncích pak 
poměrně velká křidélka. Serva jsou umístěna 
v křídle, což dává majitelům chytrých RC 
souprav možnost různých kombinací.

Ocasní plochy musejí být dostatečně pevné 
a proto na ně vyberte velmi tvrdou balsu a díly 
pečlivě slepte kvalitním lepidlem.

Trup má základ z bočnic, v prostoru křídla 
zdvojených, v zadní části naopak jen 
konstrukčních (bez tuhého potahu). K lepení dílů 
trupu se vyplatí použít epoxidové lepidlo. Před 
uzavřením přední části nezapomeňte na 
impreganci proti účinkům paliva. Táhla ke 
kormidlům jsou z tvrdé balsy. Trochu práce dá 
asi získání vhodného polotovaru překrytu

Konstrukce: Fred REESE, USA 
Z pracováno podle RCM1 /1 9 9 6

Vypadá jako školní či rekreační 
model, díky nízké hmotnosti, 
výkonnému motoru, dostatku nosné 
plochy a nízkému plošnému zatížení 
létá ovšem velmi svižně a ochotně 
veškeré akrobatické obraty. Cloud 
Dancer 120 je větším bratříčkem 
modelu Clod Dancer, publikovaného 
v americkém měsíčníku Radio 
Control Modeller v červnu 1993. 
Jaho konstruktér tvrdí, že je to 
nejlepší model, jakým kdy měl. Není 
prý pro každého, neboť se liší od 
toho, co je běžně na letištích a nad 
nimi k vidění. Každopádně je 
stavebně poměrně jednoduchý a ke 
všemu ještě pohledný.

Při výběru balsy je třeba klást

pilotního prostoru - u prototypu byl použit 
výrobek Sig CS-014. Elegantnímu vzhledu 
modelu rozhodně prospějí kryty kol 
hlavního podvozku (Ace RC 60K38) 
o průměru 90 mm. Podmínkou je ovšem 
provoz na letišti s kvalitním povrchem.

Prototyp byl poháněn čtyřdobým 
motorem Yamada YS-120 (20 cm3), zřejmě 
je ale možné použít i výkonnou dvoudobou 
„desítku", ovšem za cenu jiného 
zvukového požitku z letu. Motor není 
vyosen ani potlačen. Potah modelu je 
z kvalitní nažehlovací fólie.

10 *
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CLOUD DANCER 120

Konstrukce: 
Rozpětí: 
Délka : 
Hm otnost: 
Motor :

Fred REESE 
2184 (2490)mm

1702 mm 
5000 g 

1 4 ,5 -2 6  cm3



je konstrukcí J. Jandy z roku 1938. Vzorem 
mu byla skutečná stíhačka s plováky z roku 1937
0 rozpětí 12,4 m a délce 11 m. K jejímu pohonu 
sloužil hvězdicový motor BMW 132 Dc o výkonu 
880 k (přibližně 650 kW). Ty, kdo se o tomto 
letounu chtějí dozvědět více, odkazuji na 
monografii v číslech 21, 22 a 23 časopisu 
Letectví a kosmonautika z roku 1991.

Makety odpovídající velikostí dnešním oříškům 
se stavěly už před více než půlstoletím. Poprvé 
jsem si Arado na gumový pohon podle starého 
plánku postavil před čtyřmi léty. Předloni jsem je 
postavil znovu, ale tentokrát na vynikající výkonný 
motor G-24 na C 02 konstrukce ing. Gašparína. 
Model je i přes hmotnost pouhých 17 g velmi 
realistický a jeho tvary jsou potěšením pro oči,
1 když má na SOP málo oblíbenou svastiku.

Původní popis stavby tohoto modelu v mém 
archivu chybí, proto jen stručně. Stavba tak 
malých modelů vyžaduje již určité modelářské 
zkušenosti, zručnost a dokonalou znalost čtení 
z výkresu. Je nutné pracovat naprosto přesně, 
neboť každá maličkost, nesouměrnost atp. se 
záporně projeví na letových vlastnostech 
modelu.

Model je stavěn celý z balsy. Tu vybereme 
pokud možno lehkou, ale tuhou, tloušťka 
prkének je uvedena v rozpisce na výkrese. 
Nejprve vyřízneme všechny díly, které pak 
postupně slepujeme. Lepíme Kanagomem, 
zředěným čirým zaponovým nitrolakem, nebo 
jiným nitrocelulozovým lepidlem. Vzepětí

uváděné na výkrese jsem u svých exemplářů 
zmenšil na 25 mm (na koncích křídla), což pro 
stabilní let úplně stačí. Kabina je „zasklena11 
celofánem vypnutým vodou, jinak je model 
potažen co nejtenčím Japanem, obarveným 
podle kamufláže skutečného letounu. Potah je 
dvakrát lakován čirým zaponovým nitrolakem.

Pro ty, kdo si chtějí postavit tento model na 
motor G-24, je připojen nákres motorové 
přepážky, zhotovení krytu a uchycení, usazení 
motoru i tvarování potrubí. Motor je instalován 
invertně, do modelu se vsune zespodu. Dno 
trupu je v místě uložení nádrže vylepeno balsou 
tl. 1 mm, plnicí ventil nádrže je vyveden nahoře 
za kabinou. Nakonec malá rada: Zalétávání 
modelu poháněného tímto motorem je 
pohodlnější bez motorového krytu, neboť tak 
máme lepší přístup k seřízení otáček i případným 
jiným zásahům (třeba vyosení motoru). Teprve po 
zalétání nasadíme kryt na bambusové kolíky 
a přišroubujeme vrtuli.

Zaiétáváme ve večerním klidu. Předtím ale 
ještě překontrolujeme polohu těžiště, které je 
u mých modelů ve vzdálenosti 20 až 23 mm od 
náběžné hrany křídla, na koncích křídla 
nakroutíme negativy 1 až 2 mm a srovnáme

kormidla. Zaklouzáváme nejlépe do vyšší trávy. 
Kluž jemně dolaďujeme namačkáním a přihnutím 
kormidel, hrubší zásahy řešíme vmáčknutím 
plastelíny do patřičných míst, kterou doma 
nahradíme vlepeným olovem stejné hmotnosti.

Když model spořádaně klouže, natočíme 
u varianty s gumovým pohonem asi 80 až 100 
otoček a vypustíme jej. Měl by spořádaně letět 
v mírné stoupavé zatáčce. Motorový let 
upravujeme vyosením hřídele vrtule. Někdy to 
vyžaduje hodně startů a trpělivosti. Máme-li 
model vybaven motorem na C 02, seřídíme jej 
nejdříve na nízké otáčky a před startem jej 
necháme chvíli odtočit. Obdobně jako u gumáku 
odstraňujeme chyby v motorovém letu vyosením 
motoru. Teprve když model jeví snahu 
o spořádaný let, otáčky motoru zvýšíme tak, aby 
model povlovně stoupal.

Zdeněk Raška, 
LMK Frenštát pod Radhoštěm

v
b.3-036/010 

b.1.5-034/010
b.0,6x 18x112 

I b. 5x5
bambus 01

<E

p řekl .2
3x00,8 

2x01

b.2x2

pohled HP'v řezu motor, prep.CO? usazeni' motoru CO2 
Ar-196 ZR
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predajňa: Strojárenská 5
P.O. Box 24/22
040 22 Košice

. . .  ^  tel./fax: 095/622 7554
m o d c lls p « rr

Ponúkáme kompletný sortiment firiem:
KYOSHO ·  HITEC ·  GRAUPNER ·  ROBBE 

•  AERO-NAUT ·  KAVAN ·  PAN-AIR

Zastúpenie pre Slovenskú republiku:
PAN-AIR, OS.Max, KAVAN, KYOSHO

NOVINKA:
•  elektronické regulátory JES od 10 A do 

80 A
•  špičkové převodovky s vnútorným 

ozubením pre elektromotory rady 400 až 
600 (duralové teleso, kovové ozubenia 
1:1,8 až 1:2,6)

•  RC stavebnice nerozbitných modelov AIR - 
CORE

•  RC supra vy HITEC, GRAUPNER, 
ROBBE-FUTABA

•  servá HITEC: HS 300 Standard, HS 80 
Micro (17 gr), HS 101 Mini

•  úplný sortiment motorov O.S. MAX
•  RC vrtulníky KYOSHO
•  nažehlovacie fólie MONOKOTE
•  elektromotory
•  akumulátory: SANYO, PANASONIC
•  sady akumulátorov s konektorom

6 čl. 7,2 V /1300 mAh 556,- Sk
6 čl. 7,2 V /1800 mAh 853,- Sk
7 čl. 8,4 V / 1800 mAh 1000,- Sk

Tovar zasielame aj na dobierku 
Výhodné ceny pro obchodníkov

Bližšie informácie na tel./fax 095/622 7554
od 10,00 do 17,00 h 

Objednávkový katalog obdržíte, ak 
poukážete na našu adresu poštovou 

poukážkou typu C čiastku 40,- Sk

jRBINIA MODE
nabízí:
•  stavebnice modelů letadel -Citabria,

Piper Colt, Sopwith Pup, Fournier-RF-4D, 
Monocoupe

•  modely lodí - jachta Susan, Policejní člun 
W 26

•  elektropohony Kp 01, regulátor Micro 5A, 
3.5 g, příslušenství pro C 02 a elektrolet

Nabídkové listy (katalog) a ceníky zašleme 
za známky v hodnotě 3,60 Kč.

Josef Pechr 
Na hrázi 121/1 
180 00 Praha 8 
Tel./ Fax.: 02-6832152

REICHARD
•  kompletní sortiment pro klasickou stavbu
•  RC soupravy HITEC, nabíječky
•  modelářský materiál fa GRAUPNER
•  veškerý potahový materiál
•  motory MVVS, elektromotory SPEED
•  regulátory JETI, NiCd akumulátory
•  stavebnice letadel: na C 02, elektro, větroně, 

gum. pohon, RC
•  stavebnice lodí
•  hotové RC modely P-13, ALKA

Zboží zasíláme i na dobírku 
________ Ceník za známky 10 Kč________

REICHARD, modelářské potřeby 
Grohova 52, 602 00 Brno, 

tel. fax: 05/338291

B-M0DEL
Nabídka zboží za nízké ceny

zásilková služba 
Žižkova 242 
395 01 Pacov 
tel. 0365/3032

•  Superrychlostavebnice leteckých modelů od 1160 Kč ·  RC 
soupravy HITEC od 2040 Kč ·  NiCd baterie ·  Elektromotory ·  
Spalovací motory ·  Vrtule ·  Balsa ·  Smrkové lišty ·  Lepidla ·
Nářadí ·

Nabídku zboží vč. fotokopií modelů zasíláme za známku v
hodnoté Kč 6,-

!!! KUTILOVÉ, MODELÁŘI, PODNIKATELÉ !!!

HOBBY SOUSTRUH TS-201
VÝROBEK FIRMY KO VO -FO R M A VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 

e K obrábění kovů, dřeva, plastů (možnost kopírováno 
e Umožňuje výrobu závitů (přídavné zařizem")
•  Točná délka 400, 500, 600, 1000 mm
e Max. toč. 0  130 mm (u soustruhu t.d. 1000 mm toč. 0  250 mm) 
e Hmotnost 22-45 Kg
e Cena stavebnice soustruhu od 3680 Kč, včtetné DPH 
e Cena hotového soustruhu od 7350 Kč, včetně DPH 
e Výběr příslušenství (soustružnické nože, vrtací hlavička) 

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ-PRODEJ ZAJIŠŤUJE: B-MODEL 
ŽIŽKOVA 242, 395 01 PACOV, TEL.: 0365/3032 

INFORMACE S CENlKEM ZAŠLEME 
ZA ZNÁMKU V HODNOTĚ 3,60 Kč

HLEDÁ SE PRODEJCE PRO SLOVENSKO

Výhradní zástupce německé firmy R & G

•  Laminovací pryskyřice
•  Plnidla
•  Skelné, kevlarové, uhlíkové tkaniny a 

rovingy
... a ostatní materiál a 
pomůcky k laminování

Ceník zašleme proti obálce s vaší adresou 
a 7 Kč známkou
PG Gerasis, O. Březiny 48, 790 01 Jeseník 
tel.: (0645) 24 51-5 kl. 248 
fax: (068) 299 07

Mstětice 32, 250 91 Zeleneč 
Velkoobchodní sklad Mstětice, tel.: 0202/891 862-3 linka 16 Sít OME

1POI. 18.0.

kompletní sortiment firmy SVOR 
modely FLYING STYRO KIT 
výrobky firmy IGRA 
akumulátory FRIWO 
kvalitní smrkové lišty 
balsa
palivo pro motory se žhavicí svíčkou 
palivo pro detonační motory 
vteřinová lepidla JAMARA 
pětiminutový epoxid JAMARA 
potahové materiály 
modelářské laky 
modelářské špendlíky

pohonná jednotka pro volný elektrolet 
lanovody a podvozky 
rychlostavebnice modelu s gumovým 
pohonem BAT 1 
plachetnice JANE 
stavebnice rychlého člunu LOTR 
vystřelovací model ZLÍN 526 AFM 
celobalsové házedlo DROPS ARF 
velký výběr malých balsových modelů 
pro začátečníky 
lepidlo L-510
stavebnice katamaranu AM 
velký výběr modelářské bižuterie

Zboží žádejte ve své modelářské prodejně. Pokud požadované zboží na prodejně 
nebude, zavolejte nám. Sdělíme vám, do které nejbližší prodejny dodáváme.

Pro obchodníky a výrobce:
výroba forem pro vakuové lisování
vakuové tváření plastů PSH, 
DUROFOL, ABS, LEXAN 
výroba kvalitních balsových lišt

výroba dílů na frézovacím plotteru 
výroba polystyrénových křídel 
potažených balsou 
vysekávání plastů, papíru a překližky

Zboží dodáváme poštou, CS EXPRESEM nebo po dohodě přivezeme.
O aktuální nabídce se informujte na tel. čísle skladu.



INFORMACE 
PRO MAKETÁŘE

I n g . Pavel Rajchart

Některé z dále uvedených informací najdete 
i ve Zpravodaji KLeMČR, předpokládám však, že 
Modelář se dostane do rukou mnohem širšímu 
okruhu zájemců.

Především upozorňuji na opakovanou chybu 
v Kalendáři soutěží KLeMCR pro rok 1996: 
Kategorie SUM není v působnosti trenéra 
upoutaných modelů (kterým byl nově jmenován 
Pavel Klíma), ale zabývá se jí člen komise pro 
makety Jan Stenzel, Těreškovové 46, 
733 01 Karviná - Mizerov.

Počátkem minulého roku byly na kluby byly 
zaslány diskety se Sportovním řádem CR 
a Sportovním řádem FAI z roku 1993 včetně 
změn pro rok 1994. Ten, kdo nemá možnost si
na počítači pořídit tisk pravidel z diskety, muže si 
v sekretariátu SM CR za úhradu objednat 
vytištěná pravidla.

V pravidlech pro makety FAI byly v roce 1995
schváleny pouze nepatrné změny s okamžitou 
platností v kategorii F4B (změna definice obratu 
pojížděno, upřesnění technických údajů pro 
kategorii F4CX a změna v bodování kategorie 
F4F (oříšek); všechny pořadatele soutěží maket 
v CR budu včas informovat. Další podstatnější 
změny budou platit až od roku 1997. Očekávají 
se především změny koeficientů obtížnosti 
jednotlivých letových obratů, upřesnění
podmínek pro měření hlučnosti a další. 
Prostřednictvím Aeroklubu CR byly podány naše 
návrhy na změny pravidel FAI. Týkají se 
především sjednocení výkladu pravidel 
F4B a F4C, některých zjednodušení pravidel 
a definicí nových letových obratů v kategorii F4B. 
Zatím pochopitelně nelze odhadnout, které 
z našich návrhů budou CIAM FAI přijaty.

Mistrovství světa maket v kategoriích 
F4B a F4C se uskuteční v červenci 1996 
v Périqueux ve Francii, asi 300 km jihozápadně 
od Paříže. Ing. Vladimír FHandlík na něm bude 
obhajovat titul mistra světa z roku 1994. Na 
základě výsledků v minulých letech byli do 
reprezentačního družstva kategorie 
F4B nominováni Václav Betka a Vladimír Kusý, 
rozhodnutí o třetím členu družstva musí padnout 
do začátku dubna, což je termín pro odeslání
přihlášky. V úvahu přicházejí Jan Netopilík, 
Jaroslav Pešta či Roman Pešta. Pro soutěž 
v kategorii F4C byli nominováni Pavel Fencl, ing. 
Vladimír Handlík a Karel Vodešil, náhradníkem je 
ing. Wladek Waclawik.

Kontrolní a nominační soutěže reprezentantů 
se uskuteční pro kategorii F4B 11.5. v Litvínově, 
pro F4C 8.6. v Třebíči, pro reprezentanty je 
povinná účast na mistrovství České republiky 
v příslušné kategorii. Dále doporučuji všem 
členům družstva F4B start na veřejné soutěži 
s mezinárodní účastí v Flradci Králové.

Účast našich modelářů na oficiálních 
světových a evropských mistrovstvích je 
částečně dotována v závislosti na dostupnosti 
finančních prostředků a úspěšnosti akce až do

výše 70 % celkových nákladů ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. O uhrazení 
zbylých 30 % se dělí modelářský svaz, sponzoři 
a samotní reprezentanti.

Při MS a ME se tradičně pořádaní i otevřené 
mezinárodní soutěže v prozatímní kategorii
F4CX. Tyto soutěže jsou přístupné pro všechny 
držitele sportovní licence FAI za stejných 
podmínek jako pro účastníky MS a ME (výše 
vkladu a úhrady za pobyt se pohybuje kolem 600 
USD, je třeba dodržet termín přihlášek atp.). Naši
modeláři v těchto soutěžích dosud nestartovali, 
i když je reálná naděje, že by byli rovněž úspěšní. 
Důvody jsou především finanční, pravidla pro 
přidělování prostředků z rozpočtu MŠW 
umožňují jen vyslání reprezentačních družstev na 
MS a ME, nikoli na mezinárodní soutěže. 
V případě zájmu nezbývá než sehnat sponzory, 
nebo startovat na vlastní náklady. O možnosti 
startu na mezinárodní soutěži F4CX při letošním
MS jsem informoval modeláře, kteří se umístili na 
předních předních místech žebříčku České 
republiky, zatím však nikdo na moji výzvu 
nereagoval.

Po dohodě V. Betkou z LMK Nymburk jsem 
navrhl letos uspořádat školení pro rozhodčí 
maket F4B, F4C a F4CX dne 16. března 
v Nymburce. Tato informace se omylem 
nedostala do kalendáře soutěží 1996. Účast na

školení je na vlastní náklady, podmínkou je 
dovršení 21 let a členství v SMCR, účastník si 
musí sám zajistit vlastní výtisk platných pravidel. 
Přihlášky na školení lze zaslat na mojí adresu.

Zájemci o školení pravidel pro minimakety se 
mohou obrátit na ing. Lubomíra Koutného, 
zájemci o školení pravidel SUM a UŠ se mohou 
zúčastnit některého z regionálních školení, 
jejichž termíny jsou uvedeny v kalendáři soutěží 
1996, nebo se obrátit na zmíněné členy 
podkomise.

S lítostí musím konstatovat, že ubývá 
soutěžících a pořadatelů soutěží, což je pro 
makety zvláště nepříjemné. Makety jsou velmi 
náročná kategorie a trvá řadu let, než maketář vše 
zvládne tak, aby mohl úspěšně vystoupit na 
soutěži. Příčiny problému podstatně přesahují 
rozsah tohoto článku. Chtěli bychom pomoci 
všem vážným zájemcům o soutěžní létání nebo 
pořádání soutěží maket. Mohou se obrátit na mě 
(Ing. Pavel Rajchart, předseda komise maket 
KLeMCR, Polední 37, 312 08 Plzeň), na další 
členy komise (Václav Betka, Pavel Fencl, ing. 
Lubomír Koutný), nebo na členy reprezentačního 
družstva. Všichni rádi pomůžeme při volbě typu 
modelu, obstarání stavebních podkladů a řešení 
dalších problémů. Pro zájemce o pořádaní soutěží 
hodlám v nejbližší době zpracovat podrobnější 
návod, vycházející z dlouholeté praxe. ■

VÝSLEDKY EUROPA STAR CUP 1995 
A KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ 1996

Podrobnější zprávu seriálu maketářských 
soutěží koordinovaných německým DMFV 
přinesl českým modelářům poprvé časopis 
Modelář 6/1992. Od té doby bylo uveřejněno 
několik dalších článků, takže není třeba známá 
fakta znovu opakovat. Výsledky každé soutěže 
seriálu jsou přepočítávány na vítěze, který 
získává 100 bodů. Do celkového hodnocení 
seriálu se započítávají tři nejlepší výsledky, 
každý z nich musí být dosažen v jiné zemi.

Ve výsledkové listině loňského ročníku je 
uvedeno celkem 46 soutěžících z šesti 
evropských zemí včetně Američana Davida 
Browna, trvale žijícího v Německu. Bohužel v 
něm chybějí čeští a slovenští maketáři - 
důvodem jsou především vklady (přibližně 30 
DM za jednu soutěž).

První dvě místa v seriálu opět přesvědčivě 
získali Jan Flermkes z Holandska a Robert 
Otte z Německa. Holanďan startoval a zvítězil 
v celkem šesti soutěžích seriálu s obří

Místo konání:
Frauenfeld, Švýcarsko 
Windelsbach, Německo 
Borgo, San Marino 
Oss, Nizozemsko 
Havelberg, Německo 
Vilesse, Gorizia,Itálie 
Czestochowa, Polsko 
Múnchen, Německo 
Mladá Boleslav, ČR 
Eibergen, Nizozemsko 
Torun, Polsko 
Gnas, Rakousko 
Hořovice, ČR 
Woodvale, Velká Británie 
Zistendorf, Rakousko 
Bellegarde, Francie 
Bad Wörishofen, Německo 
Valencia, Španělsko

maketou B 17 Flying Fortress, kterou jsme 
mohli obdivovat v loňském roce v Mladé 
Boleslavi.

Třetí místo obsadil sympatický, nám dobře 
známý Polák Marek Dambrowski, který zvítězil 
ve třech z pěti soutěží, na nichž startoval. 
Marek létá s naším „Kraťasem" Zlín 526 AFS, s 
kterým zvítězil u nás v Hořovicích, a s CAP-21. 
Na dalších třech místech skončili němečtí 
modeláři G. Moser, H. Gehle a další náš dobrý 
známý „baron" von A.G. Lienen, mistrně 
ovládající obřího Pipera L 18. Američan D. 
Brown, kterého jsme rovněž viděli v 
Hořovicích, startoval s historickým BE-2B.

Kalendář na rok 1996 obsahuje kromě 
soutěží v kategoriích FAI F4C a F4CX i soutěže 
polomaket, modelů s dmychadly a oldtimerů a 
modelářské show. Podmínkou účasti v soutěži 
je buď mezinárodní modelářská licence FAI, 
nebo uhrazení pojištění odpovědnosti za 
provoz létajících modelů, platné v zemi 
pořadatele. Kontaktní adresy pořadatelů sdělí 
Kurt Borm, Stettiner Str.5b, 49539 
Bersenbrúck, BRD nebo ing.Pavel Rajchart, 
Polední 37, 312 08 Plzeň

Termín:
11 .-12. května
17. -19. května
18. -19. května 
24.-26. května 
8.-9. června 
7.-9. června 
15.-16. června
22. -23. června 
29.-30. června 
28.-30. června
6. -7. července
12. -14. července 
20.-21. července 
3.-4. srpna
23. -25. srpna
7. -8. září
13. -15. září 
termín neurčen

Kategorie:
Oldtimer 1966 
Oldtimer 1966 
F4C+F4CX
Dutch Open Semiscale
F4C+F4CX
F4C+F4CX
F4C+F4CX
Múnchener Kindi
F4C+F4CX
F4C+F4CX
F4C+F4CX
F4C+F4CX
F4C+F4CX
F4C+F4CX
F4C+F4CX
F4C+F4CX
Mistrovství Německa Semiscale 
F4C-12 kg

MODELÁŘ · 2/1996 · 55 15



RC ELEKTROLET 
KATEGORIE F5B/N

Konstrukce: Leopold W A LEK ,
LM K  Frenštát pod Radhoštěm

Zájemců o rekreační polétání s nenáročným 
elektroletem neustále přibývá. Rada z nich však 
narazí na potíže plynoucí z různorodosti výrobků 
jednotlivých producentů. V jedné prodejně 
koupíme motor, v druhé nějakou převodovku 
a ve třetí konečně seženeme vrtuli, aniž bychom 
měli možnost zjistit, zda právě ona je ta pravá. 
K dokonalému zmatení pak ještě přispívá snad 
až příliš široká nabídka pohonných baterií 
a nabíječů, o nichž nám nikdo neřekne, jaký je 
mezi nimi vlastně rozdíl Stavební návod na 
model Sewa by měl přispět právě k řešení těchto 
problémů.

V současné době se na trhu objevila 
kompaktní pohonná jednotka Jastron, jejíž 
výrobce pan Sedláček z Horních Počernic, se na 
vývoji, konstrukci a stavbě prototypu Sewy 
podílel. U Jastronu tvoří převodovka, motor 
Speed 400 a nový regulátor JES 10 s BEC 
kompaktní celek, který se vsune do přední části 
trupu a přišroubuje na čelní přepážku. 
K pohonné jednotce patří i sklopná dřevěná 
nebo laminátová vrtule s plastikovým kuželem. 
Jastron se vyrábí ve dvou modifikacích, nepatrně 
se lišících vnějším průměrem převodovky, a se 
šesti různými převodovými poměry, od 2,5:1 po 
6:1, což je rozmezí, z kterého si lze vybrat pro 
každý účel. Ke každému převodu je dodávána 
vrtule optimálního průměru a stoupání. Na 
vyspělosti konstrukce a provozní spolehlivosti 
převodovky pak je znát, že její výrobce je 
modelář vyhlášený svou pečlivostí.

Při návrhu modelu jsem se snažil
o jednoduchost stavby, nikoli však na úkor 
letových kvalit či pevnosti. Se Sewou lze létat 
rekreačně, ale i soutěžně v kategoriích F5B/N či 
Formuía Tatry. V neposlední řadě jsem chtěl 
docílit i jisté elegance modelu, neboť
u elektroletu tohoto typu nelze vylepšovat vzhled 
náročnou povrchovou úpravou, která by 
zvyšovala jeho hmotnost. Pokud někomu Sewa 
připomíná motorizovaného „Wakefielda", nejde 
o náhodu.

K STAVBĚ ( neoznačené m ír y  jsou v m m ):

Před stavbou se musíme rozhodnout pro 
jednu ze dvou variant křídla. Prototyp modelu má 
křídlo bez tuhého potahu náběžné části 
a potažené papírem. Další exemplář je opatřen 
křídlem s tuhým potahem náběžné části, 
odtokovou lištou složenou ze dvou pásnic 
a páskovanými žebry; potah je z nažehlovací 
folie. V následujícím textu je popsána stavba 
křídla potaženého papírem. Ti, jimž by dělala 
potíže přeprava křídla v celku (kvůli úspoře 
hmotnosti), mohou po malé úpravě zhotovit

křídlo dělené. Trup je navržen pro pohonnou 
baterii sestávající ze dvou řad tužkových NiCd 
akumulátorů (3+4) postavených na výšku, 
přijímač může být mikro, ale i obyčejný, serva 
musejí být mikro, neboť klasická by se vedle 
sebe nevešla.

Křídlo. Žebra K1 až K9 vyřízneme z balsy tl. 
1,5 podle překližkových šablon připravených 
podle výkresu. Odtokovou lištu přiřízneme na 
patřičnou šířku z prodávaného polotovaru 
(vybereme co nejlehčí) o průřezu 5x25.
Prodávanou náběžnou lištu o průřezů 5x8 
upravovat nemusíme. Smrkové lišty nosníků 
musejí být co nejkvalitněší. Ve střední části křídla 
spojíme pásnice hlavního nosníku stojinami 
z balsy tl. 2. Střední část křídla stavíme v celku
na rovné pracovní desce, uši jsou stavěny 
samostatně a k střední části přilepeny natupo. 
Na smrkové podélníky křídla si vyznačíme 
polohu žeber, která na ně navlékneme. 
Odtokovou lištu nasadíme na žebra zatím „na 
sucho". Díl přišpendlíme na pracovní desku, 
zepředu na žebra přišpendlíme náběžnou lištu, 
žebra urovnáme a spoje shora zalepíme 
Kanagomem či jiným nitrocelulozovým lepidlem. 
Křídlo sejmeme s pracovní desky, ze žeber 
stáhneme odtokovou lištu, do zářezů v ní 
natlačíme lepidlo a nasadíme ji zpět v příslušném 
sklonu. Zalepíme všechny spoje i zdola. Na 
koncová žebra nalepíme zakončení křídla 
z odřezků balsy tl. 10 a obrousíme je na přesný 
tvar. Mezi středová žebra zalepíme hranol balsy 
tl. 10 s léty orientovanými svisle, do nějž 
provrtáme otvor pro plastikový upevňovací šroub 
křídla M4. Pole mezi středovými žebry vylepíme 
balsou tl. 1. Kostru křídla pečlivě obrousíme, 
natřeme hodně zředěným vypínacím nitrolakem 
C 1106 a znovu jemně přebrousíme velmi 
jemným papírem pro broušení pod vodou.

Střední část křídla potáhneme zespodu 
středně tlustým Modelspanem, ostatní plochy 
Modelspanem tenkým. Papír lepíme na kostru 
mírně zředěným lepicím nitrolakem a vypínáme 
nejprve vypínacím nitrolakem zředěným 
v poměru 1:1. V dalších třech vrstvách ředíme 
nitrolak stále méně. Barvu papíru volíme podle 
svého vkusu, barevné doplňky z tenkého 
Modelspanu přilakujeme na potah při jeho 
vypínání.

Ocasní plochy jsou slepeny přímo na výkrese 
z kvalitní velmi lehké balsy tl. 4, nejlépe 
zrcadélkového řezu. Po zaschnutí lepidla 
vybrousíme kormidla do trojúhelníkového 
průřezu, u kýlovky a stabilizátoru pouze 
zaoblíme náběžnou hranu a koncové oblouky. 
Všechny díly potáhneme tenkým Modelspanem 
a vylakujeme. Kormidla byla u prototypů 
připevněna k pevným částem závěsy Modela, 
zkrácenými na polovinu původní délky a v ose 
rozříznutými, takže z jednoho závěsu vznikl pár. 
Na hotová kormidla upevníme páky a pak 
nalepíme SOP kolmo na VOP.

Trup má rovnou spodní stranu, aby šel 
snadno sestavit na rovné pracovní desce. 
Z velmi lehké balsy tl. 4 vyřízneme spodní stranu 
trupu a shodně s ní i horní stranu od přepážky T3 
dozadu. Oba díly obrousíme společně. 
Z jediného širšího prkna lehké, ale houževnaté 
balsy tl. 2 vyřízneme obě bočnice, které opět 
obrousíme společně. V přední části bočnice 
zpevníme další vrstvou balsy tl. 1 s léty 
orientovanými kolmo na podélnou osu trupu. 
Připravíme přepážky T1 z překližky tl. 3, T2, T3 
z překližky tl. 1,5 a dvě překližková zpevnění 
dosedací plochy křídla tl. 1,5. Pro vyztužení rohů 
trupu opracujeme balsové lišty o průřezu 4x4 do 
trojúhelníkového průřezu. Trup lepíme 
Herkulesem.

Spodní stranu trupu přišpendlíme na 
pracovní desku. Přilepíme obě bočnice a za stálé 
kontroly kolmosti bočnic vlepíme spodní rohové 
výztuhy. Než tato sestava zaschne, přilepíme 
rohové výztuhy na horní stranu trupu. Z ní 
oddělíme zadní část, na níž budou přilepeny 
ocasní plochy, a přilepíme ji na trup. Zalepíme 
přepážky T1 s patřičným sklonem a vyosením 
(pro tento účel doporučuji zhotovit šablonu), T2, 
T3 a obě zesílení dosedací plochy křídla. Vpředu 
u čela trupu zalepíme trojúhelníkové výztuhy 
z balsy tl. 10. Předek trupu shora uzavřeme 
předním ze dvou dílů potahu z balsy tl. 4; zadní 
díl je odnímatelné dno kabiny.

Trup až na horní část mezi odtokovou hranou 
křídla a náběžnou hranou VOP obrousíme 
a zalepíme upevňovací desku křídla z překližky tl. 
4. Přišroubujeme hotové křídlo a nalepíme na 
své místo ocasní plochy, přičemž bedlivě 
kontrolujeme souměrnost modelu. Křídlo
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sejmeme a do prostoru před přepážku T3 
vlepíme odřezek smrkové lišty o průřezu 5x3 
sloužící k přišroubování mikroserv. Serva jsou 
přišroubována jen vzadu, vpředu je zajistíme 
proti zvedání nalepeným dorazem. Táhla ke 
kormidlům zhotovíme z houževnaté balsy 
o průřezu 4x4, nití na ně přivážeme a přilepíme 
koncovky z ocelového drátu o [4 1,5, jež 
zaklesneme do otvorů v pákách kormidel a serv. 
Přezkoušíme bezchybnou funkci náhonů 
kormidel a zadní část trupu uzavřeme nalepením 
horní strany. Zepředu přilepíme čelní přepážku 
z překližky tl. 1 a celý trup obrousíme do 
konečné tvaru. Po nalakování hodně zředěným 
napínacím nitrolakem jej opět jemně 
přebrousíme, polepíme tenkým barevným 
Modelspanem a ještě třikrát lakujeme čirým 
nitrolakem. Každou vrstvu laku vždy jemně 
přebrousíme.

Dobrousíme na přesný tvar dno kabiny. 
Kabinu můžeme vylisovat z čiré folie na pozitivní 
formě (postup byl popsán například u modelu 
Bobík konstrukce J. Černého v Modeláři 
11/1995), na prototypech byla použita kabina 
makety letounu Mustang, kterou vyrábí a dodává 
Z. Raška z Frenštátu pod Radhoštěm. Kabinu 
přilepíme na dno lepidlem Purocell. Zespodu na 
dno přilepíme dvě smrkové lišty o průřezu 2x4, 
jež po zaklesnutí do výřezů v přepážce T2 
zastávají funkci zámku kabiny. Kabina není 
zezadu uzavřena, po nasunutí na trup překrývá 
vrchol přepážky T2. Opět přišroubujeme křídlo 
a z odřezků balsy, které přibrušujeme 
a postupně lepíme zezadu na přepážku T2, 
vytvarujeme přechod mezi trupem a náběžnou 
hranou křídla. Přechod musí být zhotoven 
přesně, neboť nahrazuje běžné uchycení křídla 
kolíkem.

Pohonná jednotka. Před montáží pohonné 
jednotky do trupu přípájíme na její vývody kvalitní 
kablíky, vývod plus je označen na zadním čele 
motoru červeně. Oba vývody přemostíme dvěma 
odrušovacími kondenzátory o kapacitě 47 nF. 
Motor zasuneme kabinou do předku trupu 
a přišroubujeme dvěma šrouby M2,5 k čelní 
přepážce. V prostoru za pohonnou jednotkou je 
regulátor JES 10 a na bočnicí trupu vypínač, 
jinak je poloprázdný, aby mohl v případě havárie 
absorbovat část destrukční energie.

Kleštinovým osazením hřídele vrtule na 
pohonnou jednotku nasadíme vrtulový komplet. 
Při provozu udržujeme unašeč vrtule v pořádku 
a čistotě, aby při sklápění vrtule nevznikal 
zbytečný odpor, který by mohl být příčinou 
vibrací motoru. Přijímač uložíme do trupu 
obložený kousky molitanu. Anténu protáhneme 
vnitřkem trupu (pokud trup není polepený 
kovovou folií, v tom případě musíme vést anténu 
vně). Nakonec do trupu vložíme nabitou 
pohonnou baterii a vyzkoušíme všechny funkce 
řízení kormidel i rozběh a smysl otáčení motoru.

Pohonná baterie, nabíjení. Pohonnou baterii 
pro rekreační létání sestavíme z černých 
tužkových NíCd článků Sanyo se sintrovanými 
elektrodami. I renomovaní modelářští výrobci 
(Graupner, Robbe) už mají v katalozích pouze 
zdroje této firmy, jsou opravdu nejlepší. Pro 
běžné létání je vhodné použít sedmi článků 
o kapacitě 700 mAh, spájených k sobě ve dvou 
„patrech" (4 + 3 kusy) 5 mm širokými pásky 
měděného plechu. Pokud dáváme přednost 
soutěžnímu létání na čas, jsou vhodnou volbou 
šestičlánkové baterie z NiCd akumulátorů

POTŘEBNÝ MATERIAL
Balsové prkénko šíře 100, dl. 1000: tl. 1 -1 ks;
tl. 1,5 - odřezky; tl. 2 -1 ks; tl. 3 -1 ks; tl. 4 -
2 ks; tl. 5 - 2 ks; tl. 10 - odřezky
Lišta smrková dl. 1000: 2x4 - 6 ks
Odřezky překližky tl. 1,5 a 3
Modelspan tenký - 2 archy;
středně tlustý -1 arch
Nitrolak vypínací C 1106 - 200 ml
Lepidlo Kanagom, Herkules, Purocell
Ocelový drát JM 1,5
Kabina z modelu Mustang na C 02
Páky, táhla, plastikový šroub M4 s maticí,
šrouby M2,5 a další drobný materiál podle
výkresu a popisu
Pohonná jednotka Jastron 3A (převod 3:1) 
s vrtulí 280/170 
Regulátor JES 10 s BEC

Panasonic P-120 AS nebo 140 AS s kapacitou 
1200 mAh, respektive 1400 mAh. Rozdíl mezi 
články Sanyo a Panasonic je ve tvaru jejich 
vybíjecí křivky. Články Sanyo jsou považovány za 
„tvrdý" zdroj, snesou větší odběrové zatížení a let 
s nimi může být velmi živý. Články Panasonic 
jsou charakterizovány jako „měkký" zdroj, jejich 
proudové zatížení by nemělo překročit 10 A. Jde 
tedy o články, které dovolí povlovné stoupání 
modelu a dosáhne se s nimi dlouhých letových 
časů.

Je vhodné opatřit si aspoň dvě sady 
pohonných baterií. Během půlhodiny, kdy létáme 
s jednou z nich, se druhá nabíjí.

Pro nabíjení je lepší pořídit si nabíječ 
renomovaného výrobce. Absolvoval jsem roční 
martyrium s amatérsky zhotovenými nabíječi 
a jediným výsledkem bylo zklamání a zbytečně 
vyhozené peníze. S čistým svědomím mohu 
doporučit nabíječ Power-Peak 3 firmy Robbe ve 
spojení s autobaterií, ovšem pozor - o kapacitě 
minimálně 36 Ah! Toto řešení je vhodné pro 
motoristy, kteří jsou většinou vybaveni i zařízením 
pro dobíjení autobaterie. Pro nemotorizované 
modeláře lze doporučit nabíječ téhož výrobce 
Power-Peak 5, s nímž lze tytéž zdroje nabíjet 
z finančně dostupnějších olověných akumulátorů 
12 V/7 až 9 Ah, které jsou včetně zařízení k jejich 
dobíjení prodávány jako záložní zdroje proudu 
k italským či německým bytovým 
zabezpečovacím zařízením. Obdobné zdroje 
proudu už ostatně nalezneme i na pultech 
většiny modelářských prodejen. Jsou malé, mají 
menší hmotnost a vejdou se do tašky, se kterou 
chodíme létat.

Oba uvedené nabíječe firmy Robbe jsou 
osazeny digitálním displejem, na němž lze 
kontrolovat průběh nabíjení. Po ukončení 
nabíjecího cyklu s nabíjecím proudem plynule 
měnitelným v rozsahu 1 až 5 A přejdou tyto 
nabíječe samy na udržovací proud. Na displeji 
zůstane znázorněna konečná kapacita, na jakou 
jsme baterii nabili. Tuto důležitou informaci 
většinou jiné cenově srovnatelné nabíječe 
neposkytují. Na trhu jsou samozřejmě i další 
velmi kvalitní nabíječe ve vyšších cenových 
relacích, ty se však už spíš hodí pro soutěžní 
létání kategorií FAI.

Po každém letu je nutné odběrem proudu 
zahřátou baterii z modelu vyjmout a před dalším 
nabíjením ochladit. Pokud byla baterie 
systémem PCO na regulátoru motoru za letu 
vypnuta, je připravena k nabití. Pokud jsme

přistáli dříve, je vhodné ji před novým nabíjením 
vybít, k čemuž jsou nabíječe Robbe (i jiné) 
vybaveny zvláštní funkcí. Tím se eliminuje tzv. 
paměťový efekt zdroje.

Létání. K zalétání modelu zvolíme klidný 
podvečer, dobu, kdy ostatní modeláři své 
nádobíčko balí, protože „to" už nenosí. Po 
vložení pohonné baterie do modelu ještě jednou 
překontrolujeme při pohledu odzadu funkci 
a správný smysl výchylek kormidel. Spustíme 
motor, nastavíme jej asi na polovinu maximálních 
otáček a model vypustíme. Je lepší, když na to 
máme pomocníka, abychom mohli mít od 
začátku ruce na ovladačích vysílače. Nedáme se 
překvapit velkou stoupavostí modelu; teprve po 
nastoupání dostatečné výšky vytrimujeme 
kormidla. Vypneme motor a vyzkoušíme chování 
modelu v kluzu. Profil křídla G 439 ve spojení 
s papírovým potahem dává modelu překvapivě 
dobrý kluž. Opětným zapnutím motoru 
nastoupáme do větší výšky a vyzkoušíme 
chování modelu v mezních situacích: Uvedeme 
jej do pádu, zkusíme zatáčky o minimálním 
poloměru. Při těchto zkouškách se seznámíme 
s tím, o kolik je třeba v zatáčkách natáhnout 
výškovku, jakým zásahem do kormidel správně 
zkorigujeme přechod z motorové fáze letu do 
kluzu atp. Pokud máme aspoň základní 
zkušenosti s řízením RC větroňů, nebude nám 
ani první start činit potíže.

Pro soutěžní lety můžeme seřídit model tak, 
abychom jediným startem nalétali co nejdelší 
čas. V tom případě budeme létat na velmi nízké 
otáčky motoru již od startu za tu cenu, že model 
bude do nejvyšší letové hladiny stoupat velmi 
dlouho, velmi klidně a velmi pozvolna. Nebo 
naopak zvolíme razantní stoupání, kdy je model 
během dvaceti sekund ve sto padesáti metrech, 
pak vypneme motor a vychutnáme kluž. Toto 
stoupání můžeme během jediného letu ještě 
třikrát zopakovat. Seřízení modelu se při těchto 
letech liší pouze polohou v motorovém letu 
potlačeného trimu výškovky. Doporučuji proto 
doladit potlačení motoru tak, aby správná 
poloha trimu byla dána jeho dorazem na vysílači; 
pak ji nemusíme při každém startu hledat očima. 
Pro čistě rekreační polétání volíme kompromisní 
seřízení tak, abychom mohli způsob letu 
přizpůsobit panujícím podmínkám. Po ostřejším 
stoupání v hladině přízemní turbulence 
stáhneme otáčky motoru a stoupáme pomaleji.
I v motorovém letu lze pak poznat, když 
nalétneme stoupavý proud, v němž už jen stačí 
vypnout motor. Ale i při rekreačním létání si 
každý let po přistání vyhodnotíme, tak se 
naučíme létat opravdu čistě.

Doporučuji všem se po prvních letech vrátit 
k článku ing. Lišháka, CSc., Optimalizace režimu 
motorového letu v Modeláři 4/1995, v němž 
najdeme spoustu cenných rad i návodů na 
efektivní využití elektropohonu, které jsme při 
prvním čtení přehlédli. g

Výkres modelu ve skutečné velikosti (1 list 
A1) obdržíte, poukážete-li čitelně vyplněnou 
poštovní poukázkou typu C 70 Kč (na Slovensku 
78 Sk) na adresu: Redakce Modelář, 
Jungmannova 24, 113 66 Praha 1 (na Slovensku 
Magnet-Press Slovakia, Grösslingova 62, 811 
09 Bratislava). Do zprávy pro příjemce napište 
čitelně název modelu „Sewa" a znovu svou 
úplnou adresu. Výkres vám zašleme do 30 dnů 
(na Slovensku do 45 dnů) po obdržení 
poukázané částky.
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SVOR
modelářské potřeby

nabízí stavebnice RC modelů letadel:
•  LEON - větroň, rozp. 1226 mm
•  TO MBA - větroň, rozp. 1700 mm
•  TOMBA-E - elektrolet, rozp. 1700 mm
•  ALIEN - model na 2 ccm, lam.trup
•  BENJI - model na 2 ccm, lam.trup
•  ALBERT - model na 2 ccm
•  DANNY - model na 3,5 ccm
•  TRACY - větroň, rozp. 2000 mm
•  SOLO - samokřídlo, rozp. 2000 mm
•  JOHNNY - Fun-Flyer na 6,5 ccm

novinky:
•  MUSTANG P51D - na 3,5 ccm, lam.trup
•  ALIEN 2 - na 2 ccm
•  LEON-E-na SPEED 400
•  LEON COX

rychlostavebnice:
•  LEON, BENJI, DANNY, JOHNNY
superrychlostavebnice:
•  potažené folií ORACOVER

dále nabízíme:
kvalitní broušenou balsu šíře 80 a 100 mm v délce 1070 mm, 
tloušťka 1 - 30 mm ·  kompletní modelářskou bižuterii (páky, závěsy, 
koncovky, vidličky, šrouby, matice atd.) ·  výrobu laminátových trupů a 
doplňků

Výhradní zastoupení firmy JAMARA pro Českou republiku
Z bohaté nabídky nabízíme serva HS-188, servokabely, vteřinová 

lepidla, 5 minutový epoxid, žehličky na fólii, fixírky HOBBY

Obchodníkům a velkoodběratelům poskytujeme výrazné slevy, 
větší zásilky dopravíme osobně až na modelářskou prodejnu. 
Modelářům zasíláme poštou na dobírku. Aktuální nabídkový

katalog zašleme za přiloženou známku 5 Kč

Palackého 10 
410 02 Lovosice 
Tel./Fax: 0419-2174

m o d e u ^As kT pfk)d í 3Sa

Obj.č. Název Typ Rozp. RC Motor cm3/
m poč. článků

05 Super Star F3A-X, maketa 2.2 4 3040
08,00 Mosquito Maketa (Bs,laminát) 1.6 4-5 2x3.5 (10-18)

Drop FUN FLY 0.5-2,2 4 0,8-80
10 velikostí od Micro po Mega

16, 17 Tener 1,5 al,9 Cvičný akrobat 1.5:1,9 4 6,5 a 10
19 Extra 300/E Polomaketa (Elektro) 1.8 4 10 (24-30)
20 Regent Větroň (elektro) 2.4 2-4 8-10
22 Blue Angel Větroň ‘elektro* 2.4 CM 8-10
23 Eso Speed E-větroň - speciál 2.0 3 10-24
65 Claudie Term, vétroň (el.) 1,86 2-3 7-10
26 Smash F3A - el.akrobat 1.8 4-5 28-30
29 Easy Fly Akrobatický model 1,63 4 10
32 Fenix-T Termický větroň (E) 2.6 2-3 8-10
33 Fenix-H Term. a svah. větroň 2.6 3-4 8-10
34 Fénix ECO Svamový větroň (E) 2.6 34 8-10
35,37 Habicht Maketa větroně 16 22 3 •

39 Handsel 1200 Házecí kluzák (el.) 1.2 2-3 7
41 Rapid Spec. svahový vétroň 2,6 3 -

42,43 Discus LS, RS Termický (el.) větroň 1,44 2-3 7
44 Baby Discus Term. a svah. větr. E 1.5 24 7
45 Discus 1550 Term. a svah. větr. E 1,55 24 7
46 Honey Termický větroň (E) 1.6 2-3 7
47 Extasi Samokřídlo (E) 0.8 2-3 6
48 Ultimate Maketa, akrobat 1.4 4 10
50 Baby Grab Maketa 1.5 3 7
51 Mosquito Maketa 1.24

•
4 7-10

52 P 38 Lighting Maketa 1,22 4 7-10
53 Helio Courier Maketa 1,06 4 7-10
55 BM2 Islander Maketa 1.3 4 7-10
Dále nabízíme:
■ Počítačové RC soupravy od firmy Graupner již od ceny 4890.- Kč. Souprava má 

novou koncepci přijímače
■ Startéry na spalovací motory všech druhů již od ceny 744,- Kč
■ Vybírané články Sanyo 1900 od ceny 199.- KČ
■ Motory MW S
■ Raketové motorky
■ Motor Super Tigre Grc G 4500 s držákem motoru, cena 7490,- KČ

Modely dodáváme v provedení ‘ Hotová hrubá stavba*, nebo potažená folií *ARF‘ . Na 
objednávku připravíme model do letového stavu vč. pohonné jednotky ev. i radiového 
vybavení. Na zvláštní požadavek model zalátáme !!!
Podrobnější údaje najdete v Katalogu 95. který Vám rádi zašleme spolu 
s nabídkou ostatního zboží.
Adresa prodejny: JR Models, Veveří 109, 616 00 BRNO, tel. fax: 05-41217654
Vedení firmy, odbyt: JR Models. Ing. J.Rumreich, šebrov 113, PSČ 679 22, 
tel.: 0506-431717, fax: 0506 431725

Velkoobchodní sklad 
s modelářským zbožím 
a maloobchodní prodej

///

Limuzská 8, 100 00 Praha 10, tel./ fax: 02/777510, 
tel.: 02/ 772934, konečná stanice tramvaje č. 7 Strašnice

□ potahové folie Solarfilm, Solartex, Solarkote a Solarspan 
(2m délka, 68 cm šíře)

□ stavebnice od firem IGRA, SVOR, FLYING STYRO KIT a 
dalších

□ palivo detonační a žhavící s ricinovým nebo syntetickým 
olejem

□ laky napínací, lepicí, lesklý
□ broušená balsa
□ široký sortiment smrkových lišt
□ sortiment firem Robbe-Futaba, Jamara
□ velký výběr modelářské bižuterie
□ vteř. lepidla, Epoxy 1200, 5-min. epoxidy, CHS-109
□ akumulátory Saft, Sanyo, Panasonic
□ potahové folie Oracover, papír Mikalenta, Viatex
□ pneumatické podvozky
□ rychlostavebnice s gumovým pohonem UNO
□ házedlo BZUK
□ plastikové stavebnice od firmy Matchbox

• ·

Zboží zasíláme na dobírku.
Obchodníkům dodáváme za výhodných podmínek, zboží 
dovezeme osobně nebo pošleme Tenexpresem.

MODELSPORT
Novotný, Hess

MODELSPORT
Jan Hess
Bezručova 339
252 63 Roztoky u Prahy
telJ fax 02/ 397 426

NABÍZÍ:
•  Výuku pilotáže RC modelů vrtulníků a letadel v denních a 

týdenních kurzech s ubytováním
•  Zakázkovou stavbu, seřizování a zalétávání RC modelů letadel a 

vrtulníků
•  Veškeré výrobky firem Robbe - Futaba, Kyosho a Graupner
•  Kompletní sortiment vrtulníků Schlůtter včetně servisu 

a prodeje ND
•  Motory O.S. MAX, Webra, MDS, Enya, Novarossi
•  Ukázky RC modelů pro film a reklamu, snímkování terénu a objektů 

ze vzduchu
•  Prodej RC automobilů od firmy Kyosho včetně kompletního servisu 

a prodeje náhradních dílů
•  Helicopter & Plane simulator pro PC
•  Speciální program na PC pro modelářské prodejny a obchodníky - 

ceníky, sklad, objednávky a účetnictví
•  Bazar - prodej modelů a příslušenství z "druhé ruky"
•  Syntetické palivo pro mod. motory

V R T U L N ÍK Y

KVDSHP

VÝHRADNÍ DISTRIBUCE 
VRTULNÍKŮ KYOSHO PRO 
ČESKOU REPUBLIKU - velmi 
výhodné ceny pro obchodníky

•  Elektro vrtulníky EP nové řady 
na 7 až 8 článků

•  CONCEPT 30 SRTaSRX
•  CONCEPT 60 SR
•  Zajišťujeme kompletní servis a 

prodej ND

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
•  Výuka akrobacie RC vrtulníků na typu CONCEPT 30 SRX
•  Vrtulník CONCEPT 60 SR + lam. listy TG - výhodná cena



Na letišti byl vystaven i první exemplář 
tryskové turbíny s názorně uspořádanými 
agregáty

technického vývoje bylo založení International 
Jet Model Comitee, celosvětového sdružení 
pilotů a stavitelů tryskových modelů, na 
mezinárodním mítinku v roce 1993. Odtud byl 
jen krůček k rozhodnutí uspořádat své vlastní 
mistrovství světa. Volba místa padla celkem 
přirozeně na Německo, neboť jeho 
leteckomodelářský svaz Deutscher 
Modellflieger-Verband (DMFV), fungující na rozdíl 
od modelářské komise německého aeroklubu 
nezávisle na FAI, se od začátku aktivně podílel na 
vzniku samostatné tryskové sekce.

Na podzim roku 1994 se začalo hledat vhodné 
letiště. Bundeswehr, zpočátku velice kooperativní, 
nakonec dezertovala, a tak to o Vánocích 1994 
vypadalo, že se žádné mistrovství konat nebude. 
V této kritické době se však na scéně vynořil pan 
Jörg Weymůller z modelářského klubu Neu-Ulm, 
a navrhl, aby se mistrovství konalo u nich na 
sportovním letišti ve Schweighofenu. Když se poté

m is t r o v s t v í světa
PRO TRYSKOVÉ MODELY
SRN, N ový U lm , 2 1 . až 27. srpna  1995

V  N /

Ja r o š ů v  UČEN
Je pravda, že švábské město Ulm se pyšní 

nejvyšší kostelní věží na světě, jejíž stavbu zahájil 
stavitel pražského Svatého Víta Petr Parléř, jinak 
se však spořiví ulmští občané drží spíše při zemi 
a netouží po nebeských výšinách. Co se výšek 
týče, traduje se ještě historka o ulmském 
krejčíkovi, který v sedmnáctém století spadl se 
svým létajícím aparátem do studeného Dunaje - 
ale to už je opravdu všechno.

Tím překvapivěji zapůsobila loni zpráva, že se 
na sportovním letišti Schweighofen v sousedním 
Novém Ulmu bude koncem srpna konat první 
světové mistrovství v létání s tryskovými modely.

Tryskové modely mají historii sice krátkou, 
leč pohnutou. Tryskové létání je nejmladším 
odvětvím leteckého modelářství. Makety 
tryskových stíhaček se sice stavěly už dříve, ale 
byly poháněny běžným spalovacím motorem 
s konvenční vrtulí, která se na špici takového 
Starfighteru vyjímala podobně jako oj žebřiňáku 
před chladičem závodního automobilu. Teprve 
koncem sedmdesátých let se v USA, Velké 
Británii a SRN podařilo vyvinout pohonné 
jednotky, které bylo možné zabudovat dovnitř 
trupu modelu. Nový druh pohonu dostal 
v Německu název Impeller, v anglicky mluvících 
zemích se nazývá Ducted Fan, česky 
dmychadlo. U této pohonné jednotky pohání 
pístový motor turbinové kolo o průměru zhruba 
15 cm, které, stejně jako u vysoušeče vlasů 
(fénu), nasává vzduch a na druhém konci 
výtokové trubice jej velkou rychlostí vyfukuje ven. 
S vysoušečem vlasů má ovšem dmychadlo 
společnou jen základní myšlenku; vysoce 
výkonný motor (se žhavicí svíčkou) dmychadla 
dosahuje 20 000 až 25 000 otáček za minutu

a pohonná jednotka vyvíjí tah až 3,5 kW. 
Pohonnou směsí je samozřejmě metanol se 
zhruba 20 % kvalitního oleje.

Technický pokrok se však u dmychadel 
nezastavil, a tak se koncem osmdesátých let 
v modelářských klubech a na letištích objevily 
modely poháněné nikoliv fénem, nýbrž 
nefalšovanou plynovou turbínou. Ta nejenže ječí 
přesně jako „sučko“ , ale má proti dmychadlu 
více než dvojnásobný výkon. Zatím je to ovšem 
hračka pouze pro zámožnější modeláře: moderní 
tryskový model, jaký v Ulmu předváděl třeba 
Francouz Eric Rantet, stojí se dvěma turbínami 
asi tolik, jako nová felicie.

Přímým následkem tohoto překotného

Y  Špičková technika: Rafale B-01 
Francouze Erica Ranteta se dvěma 
plynovými turbínami JPX-T250
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zjistilo, že toto letiště je přímo ideální a že městská 
správa se k této akci staví víc než příznivě, nestálo 
přípravám mistrovství už nic v cestě. Například na 
travnaté ploše byla vyasfaltována speciální 
vzletová a přistávací dráha o rozměrech 8x100 m.

Do soutěže se přihlásilo šedesát pilotů 
z osmnácti států. Jasnými favority byli 
Američané a Němci, ale přihlásili se i Japonci či 
Finové, a dokonce takoví „exoti", jako Tataři. 
Jako jejich reprezentant ovšem přijel sympatický 
Rus Valerij Gromkov, který se stal miláčkem 
publika. Absolvoval sedmidenní cestu vlakem 
společně se svým Heinkelem He 162, 
pomalovaným hakenkrajcy a železnými kříži. 
Gromkov se svěřil, že to byl jediný typ, ke 
kterému sehnal vyhovující dokumentaci. Model 
se také choval, jako by vystoupil z válečné 
filmové veselohry natočené k padesátému výročí

▼ Senzací pro diváky byl start Boeingu 737 
Japonce Okiho. Vnitřní motorové gondoly 
jsou osazeny turbínami, vnější jsou pouze 
maketové

ΎNejoblíbenější předlohou byl Lockheed 
Shooting Star. Garland Hamilton s ním 
také získal titul prvního mistra světa

Hitlerovy porážky: Dvakrát se vůbec neodlepil od 
země a při třetím pokusu ztratil během stoupavé 
zatáčky půl vrchní části trupu a kryt motoru. Po 
této ukázce divák teprve pochopil, jací kanóni 
jsou třeba Garland Hamilton z USA nebo Hans 
van Dongen z Nizozemí, jejichž modely kroužily 
před osmičlennou jury téměř třistakilometrovou 
rychlostí figury povinné sestavy s přesností 
švýcarských hodinek.

K letové - nejatraktivnější - části soutěže 
vedla ovšem cesta přes statické hodnocení 
a měření hlučnosti. V tomto posledním ohledu se 
tryskáče držely kupodivu dobře a jen zřídkakdy 
dosahovaly nejvyšší hranice 90 decibelů.

Kromě soutěžících přijeli do Ulmu také další 
modeláři, kteří - mimo soutěž - vystavovali ve 
dvou hangárech plody své zručnosti a píle. Mezi 
nimi kraloval Japonec Hiroyuki Oki s modelem 
Boeingu 737 o více než čtyřmetrovém rozpětí 
křídla, poháněným dvěma turbínami ve vnitřních 
gondolách. Pan Oki se nejenže nechal 
s modelem ochotně vyfotografovat, ale též slíbil 
předvést jej v letu. Po pečlivých přípravách obě 
trysky, poháněné pravým kerosinem, naskočily 
a model odstartoval jako raketa. Místní rozhlas

Tatarský reprezentant Valerij Gromkov byl 
vyhledávanou televizní atrakcí. V Německu 
zakázané hákové kříže na jeho modelu byly 
upraveny lepicí páskou

stačil jen tak tak varovat diváky, aby model 
nespouštěli z očí a v případě potřeby se včas 
uchýlili za vysokou kovovou mříž, která 
oddělovala publikum od pilotů. To už ale pan Oki 
vystřihnul sestavu hodnou Vysloužilého 
kamikadze, jímž ostatně podle jeho věku soudě 
klidně za války mohl být. Jeho model se 
s ječícími turbínami proháněl nad letištěm, 
několika nízkými nálety rozehnal fotoreportéry 
a po třech minutách vysoké pilotáže perfektně 
přistál. Ranvej mu byla trochu krátká, jako 
ostatně většině zámořských pilotů, ale za tuto 
světovu senzaci přesto sklidil obrovský potlesk.

Mistrovství světa vyhráli Američané před 
Švýcary, Nizozemci a Němci. Mezi jednotlivci 
zvítězil Garland Hamilton z USA, povoláním pilot 
US Air Force (kdo by to také měl umět lépe) 
s Lockheed F-80 C Shooting Star. 
Z osmačtyřiceti nastoupivších soutěžících 
bodovalo jedenačtyřicet. Tím jedenačtyřicátým 
byl sympaťák Gromkov.

České barvy nebyly bohužel zastoupeny 
v soutěži, ani mimo ni. Naši trikolóru jsme spatřili 
pouze na křídle Aero L-39 Albatros německého 
pilota Burkharda Dotzauera, který skončil 
celkově čtrnáctý. Mistrovství však bylo pro tento 
model labutí písní: Po selhání vysílače se zřítil do 
pole a ke konci vynucené přestávky jsme zahlédli 
pořadatele nesoucí naše výsostné znaky na 
zbytcích překližky a lišt.

Přestože tryskové modely jsou z devadesáti 
procent maketami vojenských stíhaček, nezdáli se 
být jejich stavitelé a piloti zarytými militaristy. Podle 
vlastního vyjádření sahají po vojenských 
předlohách hlavně proto, že stíhačky mají ideální 
tvary pro vestavbu rádiem ovládané turbíny. Až prý 
bude civilní letectví oplývat stejně výhodnými typy, 
rádi opustí všechny ty mirage, huntery, starfightery 
a viggeny. Inu, nejpozději za dva roky to uvidíme na 
dalším mistrovství světa. Kde, to se sice ještě neví, 
ale konat se prý bude určitě, a tak se máme na co 
těšit. V každém případě patří ulmským 
pořadatelům velké uznání za loňskou mistrovskou 
premiéru tryskových modelů.
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Kompozitové materiály, zejména uhlíkové, se 
v konstrukci modelů prosadily během několika 
posledních let nevídaným tempem. Umožnily 
stavbu dříve zcela nemyslitelných konstrukcí. Při 
zachování hmotnosti částí modelů se 
mnohonásobně zvýšila jejich pevnost a tuhost, 
při zachování pevnosti mají díly nižší hmotnost. 
Před časem jsem byl například požádán, abych 
navrhl uhlíkový nosník pro elektrolet z jakési 
německé stavebnice. Nový nosník měl při 
dodržení stejné hmotnosti jako původní dřevěný 
včetně stojiny desetkrát větší pevnost.

Pevnost jednosměrového (má vlákna 
orientována převážně v jednom směru) 
uhlíkového kompozitu, o němž bude dále řeč, je 
řádově srovnatelná s pevností oceli. Uhlíkové 
kompozity jsou však - na rozdíl od kovu - 
mimořádně vhodné pro stavbu lehkých 
a současně velmi pevných konstrukcí svým 
příznivým poměrem hmotnosti a pevnosti. Pro 
ilustraci je možné uvést příklad: Hypotetická 
ocelová tyč o stálém průřezu (na jehož velikosti 
nezáleží) zavěšená v gravitačním poli země se 
působením vlastní hmotnosti přetrhne, dosáhne- 
li její délka 14 km, zatímco stejná tyč vyrobená 
z uhlíkového kompozitu se přetrhne až při délce 
87 km. Kromě velké pevnosti nabízí uhlík 
i vysokou tuhost. Materiál je na rozdíl od dřeva 
stejnorodý, a tudíž lze přesně určit jeho pevnost 
a další vlastnosti. Další výhodou kompozitových 
dílů je jejich přesný tvar. Například uhlíkové 
pásnice nosníků jsou dokonale rovné, což se 
o dřevěných většinou říci nedá.

Současný stav v kategoriích volných modelů 
je takový, že při konstrukci modelů se o použití 
jiného materiálu než kompozitu na pásnice 
hlavního nosníku ani neuvažuje, a je pouze 
otázkou času, kdy bude překročena informační 
bariéra existující mezi příznivci různých kategorií, 
a výhody těchto materiálů objeví i modeláři, kteří 
se zabývají jinými kategoriemi leteckých modelů.

Kromě nedostatku informací pravděpodobně 
brání většímu rozšíření kompozitů jejich cena, 
která je vyšší než cena materiálů klasických. 
Rozdíl však není tak dramatický, aby u modelu 
v celkové „letové" ceně mnoha tisíc korun mělo 
význam šetřit desetikoruny zrovna na hlavním 
nosníku křídla.

Aby byl kompozitový materiál správně využit, 
je třeba model konstruovat se znalostí věci. Jinak 
se totiž lehce stane, že ke zvýšení pevnosti 
modelu nedojde, nebo se dokonce zmenší. To 
se ovšem týká libovolné konstrukce
a libovolného materiálu.

Při kombinaci uhlíku s jinými materiály se 
spojují látky s vlastnostmi, které se zásadně liší. 
Uhlíkový kompozit je například asi dvacetkrát 
pevnější a desetkrát tužší než smrk.
Kombinování tak rozdílných materiálů a dosažení 
dobrého výsledku je sice možné, pevnostní 
vlastnosti takových součástí však nelze bez 
solidního a ne zcela snadného výpočtu vůbec
odhadnout. Příklad nevhodného použití
v začátcích uhlíkového věku předvedl jeden 
známý modelář, který do sklolaminátové vrtule

přidal při výrobě pár uhlíkových vláken. Po 
prvním natočení motoru bylo vidět, že uhlíková 
vlákna byla nasekána na milimetrové dílky. 
Vysvětlení je prosté: Uhlík je podstatně tužší než 
sklo, převzal tedy veškeré namáhání 
a popraskal. Pak už bylo všechno v pořádku, 
ovšem přidáním uhlíku se pevnostní vlastnosti 
vrtule vlastně zhoršily. K podobným výsledkům 
ovšem dospějeme i při nevhodném zpevňování 
pásnic nosníku.

Při navrhování uhlíkových nosníků nebudeme 
dále mluvit o zpevňování, ale pásnice budeme 
předpokládat pouze uhlíkové. Nalepování uhlíku 
na smrkovou lištu má hlavní význam v tom, že 
uhlík je dokonale podepřen. To je sice velmi 
důležité, avšak tuto úlohu by měla sehrát dobrá
stojina.

Pro nejlepší využití kompozitového materiálu 
je nejvhodnější, aby byl nosník tvořen dvěma 
vodorovnými pásnicemi (horní a dolní) a stojinou. 
Pokud bude namísto toho jeden pásek 
nastojato, materiál není dobře využit. Příkladem 
budiž srovnání nosníků z jednoho pásku
o průřezu 1x10 mm na výšku a nosníku ze dvou 
pásků o průřezu 1 x5 mm o celkové výšce 10 mm 
(obr. 1). Při stejné výšce nosníku (a stejné 
hmotnosti) bude pásnicový nosník 2,4x pevnější.

Při návrhu nových konstrukcí se nedá využit 
pouhého odhadu nebo intuice, je třeba něco 
málo spočítat. Několik článků na toto téma bylo 
otištěno v časopisu Modelář, ale při debatách 
s modeláři zjistíme, že je bohužel nikdo nečte. Ti 
s technickým vzděláním to nepotřebují, ostatní 
říkají, „já tomu nerozumím, já jsem doktor, 
muzikant...,,

V dalším odstavci bych chtěl proto předvést 
maximálně jednoduchý výpočet, který je 
dostupný i průměrnému absolventu základní 
školy, zabere tři řádky a s kalkulačkou trvá asi tak
tři minuty. Všechna zjednodušení, která jsou ve 
výpočtu použita, jsou taková, že namáhání, které 
spočítáme, je vyšší než skutečné. Jinými slovy, 
skutečnost je příznivější než výpočet. To je běžný 
způsob: Není nutné a často ani možné spočítat 
něco přesně, ale i velmi přibližný výpočet 
s vhodnými zjednodušeními již dá možnost 
"něčeho se chytit,,.

Výpočet provádíme běžným inženýrským 
způsobem tak, že pro dané rozměry modelu 
navrhneme nosník a vypočteme napětí v něm.

Obr. 1

Pokud bude příliš velké nebo naopak zbytečně 
malé, návrh nosníku upravíme a výpočet 
opakujeme do úplného uspokojení.

Budeme se tedy zabývat pouze ohybovým 
namáháním nosníku a budeme předpokládat 
pásnicový nosník tvořený dvěma pásnicemi 
o stejných průřezech.

Je evidentní, že určující veličinou je napětí 
v nosníku. Pokud bude vyšší, než jaké je materiál 
schopen snést, materiál se poruší (přetrhne). 
Napětí se udává v MPa (megapascal) a pro 
uhlíkový kompozit zhotovený z jednosměrné 
tkaniny, která se vyrábí v Rusku, a kvalitní 
epoxidové pryskyřice je možno vzít hodnotu 
pevnosti 800 MPa.

Napětí se vypočte zlomkem, v jehož čitateli je 
namáhání a ve jmenovateli rozměr nosníku.

namáhání
napětí = ---------------------------

rozměr nosníku

Pokud dosadíme všechny rozměry 
v milimetrech a síly v newtonech, vyjde napětí 
v MPa.

1. NAMÁHÁNÍ

je dáno ohybovým momentem. 
Předpokládáme rovnoměrné zatížení křídla po 
jeho rozpětí (obr. 2). Tím vypočteme vyšší 
moment namáhání, než je ve skutečnosti - to je 
v souladu se způsobem zjedodušení, uvedeným 
výše. Moment namáhání se vypočte ze vzorce:

1 Z I

Z - celková zatěžovací síla v Newtonech; 
u větroňů dosadíme největší sílu ve šňůře (sílu 
v newtonech vypočteme jako desetinásobek síly 
v kg), u jiných modelů vezmeme hmotnost 
modelu v newtonech, což je hmotnost modelu 
v kg X 10, a vynásobíme bezpečnostním 
násobkem.

I - rozpětí celého křídla v milimetrech 
y - vzdálenost průřezu, v němž hledáme 

namáhání, od středu křídla v mm; pokud je křídlo 
dělené na poloviny a spojené spojkou, budeme 
zřejmě hledat kritické namáhání na konci spojky. 
Předpokládáme totiž, že ve spojce křídlo 
nepraskne. Pokud za y dosadíme délku střední 
části křídla, můžeme zjistit rozměr nosníku 
v uchu. Zkusíte-li to, budete možná překvapeni, 
jak malý nosník v uchu stačí.

M vyjde v N.mm

2. ROZMĚR NOSNÍKU

je dán modulem odporu, pro uvažovaný 
nosník (obr. 3) se vypočte podle vzorce

1 b (H3 - h3)
W = -----------------

6 H

b - šířka nosníku v milimetrech; H - výška 
nosníku v milimetrech; h - vzdálenost pásnic 
v milimetrech; W vyjde v mm3
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3. NAPĚTÍ

zjistíme tak, že namáhání a rozměr nosníku 
(tj. moment a modul) podělíme:

M
Q = ------

W

Výsledek by měl být menší než oněch na 
začátku zmiňovaných 800 MPa. Pokud tomu tak 
není, upravíme rozměr nosníku a výpočet 
opakujeme.

Příklad výpočtu:
Předpokládejme elektrolet o celkové 

hmotnosti G = 1,3 kg, rozpětí křídla I = 1800 mm 
a délce střední části křídla 1000 mm. 
Bezpečnostní násobek 8.

Sila Z = 10x1,3x8 = 104 N

Nosník má šířku b = 5 mm, celkovou výšku 
14 mm. Ve střední části je z pásnic 5x0,5 mm, 
v uchu je z pásnic 5x0,13 mm.

1. namáhání pásnic ve středu křídla, tj. y = 0

1Z I 1 104 1800
M = — ( — y)2 = --------- ( -------O)2 =23400 Nmm

2 1 2 2 1800 2

1 b (H3 - h3) 1 5(143 - 133)
W = -------------------= --------------------= 32,56 mm3

6 H 6 14

a z toho napětí

M 23400
Q = —  = ------------ =718 MPa

W 32,56

což je méně než 800 MPa, takže nosník 
vyhovuje.

2. namáhání pásnic nosníku ucha v místě 
jeho připojení ke středu, tj. y = 500 mm

1 Z I 1 104 1800
M = - — ( - -  y)2= --------( —  - 500)2 = 4622 Nmm

2 I 2 2 1800 2

1 b (H3 - h3) 1 5 (143 - 13.743)
W = -----------------= ------------------------ =8,93 mm3

6 H 6 14

a konečně

M 4622
Q = —  = ---------=518 MPa

W 8,93

což rovněž vyhovuje.

b

Obr. 3

DALŠÍ POZNÁMKY SOUVISEJÍCÍ S TEMATIKOU

■ Je nutné rozlišovat termíny pevnost a tuhost, 
které jsou v článku používány. Pevnost je 
odolnost proti porušení (přetržení), tuhost udává 
velikost deformace (prodlouženi] materiálu pod 
zatížením.
■  Základním stavebním prvkem kompozitových 
materiálů bývá často vlákno, kvůli přesnosti 
termínu raději roving. Označení "roving o šířce 3 
mm,„ se kterým se občas setkáváme, nic neříká 
a je nesprávné. Uhlíkový roving se označuje, 
stejně jako i jiná vlákna, hodnotou Tex. Ta značí, 
jakou hmotnost má 1000 metrů vlákna. Tex 400 
tedy znamená, že jeden kilometr vlákna má 
hmotnost 400 gramů. Uhlíkové tkaniny jsou 
upředeny z rovingových vláken. Jednosměrová 
tkanina z Ruska je z vlákně o Tex = 15.
■  Závislost mezi průřezem uhlíkového pásku 
a hodnoty Tex je následující:

F = Tex/(1600*FVF)

kde F je průřez v mm

FVF je koeficient plnění: pokud je v kompozitu 60 
% uhlíku, pak FVF = 0,6
Předchozí vzorec je velmi užitečný. Podle článku 
vypočteme průřez nosníku a vzorcem zjistíme, 
kolik budeme potřebovat rovingových vláken. 
Pro ilustraci, k výrobě nosníku o průřezu 5x0,5 
mm bychom potřebovali 6 vláken Tex 400. 
Důležité je pochopitelně množství uhlíku 
v kompozitu (plněni). Optimálně by mělo být 60

Obr. 2

% uhlíku a 40 % pryskyřice. Tento poměr nelze 
dosáhnout obyčejným laminováním “na 
vzduchu,,, kompozit je třeba vyrábět vakuováním 
nebo lisováním.
■  Typové označení, například NF6, znamená, že 
rovingové vlákno je tvořeno šesti tisíci 
elementárními monokrystalovými vlákny. Jiné 
označení může být FIM (high modulus), tj. vysoký 
modul, neboli vysoká tuhost. Vlákna tohoto typu 
mají trochu vyšší tuhost (méně se protáhnou), 
zato ale nižší pevnost a jsou podstatně dražší. 
Pro naše účely jsou, myslím, nepotřebná. Jiné 
označení je FIT (high tensile), vysoká pevnost. 
Tato vlákna jsou standardního typu a levnější.
■  Stojina musí být dokonale spojena 
s pásnicemi, zejména ve středu křídla 
a především pak ve středu půleného křídla, aby 
nedošlo k odtržení pásnic od stojiny. Vyplatí se 
alespoň střed omotat kevlarovou nití nebo 
olaminovat tenkým sklotextilem. Ještě jsem 
neviděl přetrženou uhlíkovou pásnici, všechna 
zlomená křídla byla zaviněna špatným spojením 
pásnice se stojinou.
■  Stojina může být balsová, střední hustoty 
dřeva. Má být v plné šířce nosníku. Léta balsy 
stačí po délce. Pro nejvyšší nároky se vkládá 
například uhlíkový pásek.
■  Pevnost uhlíku je podstatně závislá na tom, 
aby vlákna byla namáhána ve své ose. Jinými 
slovy, pokud použijeme rovingové pramence, 
nesmí být zvlněné.
■  Pokročilí vědí, že dolní (NE horní) pásnice 
nosníku by mohla mít menší průřez. V praxi se 
však většinou vystačí s pásnicemi o shodném 
průřezu. Namáhání (moment) je největší ve 
středu křídla a směrem ke konci se prudce 
snižuje: V polovině rozpětí je namáhání 
čtvrtinové. Jinými slovy, v polovině rozpětí křídla 
bude stačit nosník o čtvrtinovém modulu 
rozměru). Je tedy vhodné, aby se modul (rozměr) 
nosníku směrem ke konci křídla zmenšoval. Tím 
se ušetří hmotnost i peníze.

VAROVÁNÍ NA ZÁVĚR

■  Z hran uhlíkových výrobků se mohou oddělit 
drobné štěpinky, které velmi snadno vniknou do 
kůže a naopak se velmi špatně odstraňují, neboť 
se lámou. Je jen mírnou útěchou, že za pár dní 
vypadnou samy. Jako prevence se doporučuje 
opatrnost (například nepřejíždět prstem po 
hranách nosníků).

Uhlíkové výrobky se snadno brousí, například 
brusným papírem, vzniklý prach dobře a dlouho 
létá a je údajně značně zdraví škodlivý. Pokud je 
broušení nezbytně nutné, je třeba používat 
účinný prachový respirátor a nepracovat pokud 
možno doma v kuchyni.
■  Uhlíkové výrobky se dobře řežou žiletkovými 
pilkami, například Zóna. Vzniklý čistý řez má i tu 
výhodu, že se nemusí dále nic zabrušovat, čímž 
se podstatně omezí vznik prachu. ■

Speciální literatura:
Agarval, Broutman: Vláknové kompozity, SNTL 
1987
Carbon Vertrieb: firemní literatura
Enka AG: firemní literatura
Kamínek: články v časopisu Modelář
Lutz, Rumpp: Einsatz von Faserverbund im
Modell flug. In: Thermiksense 1988
Vosejpka: články v časopisu Modelář
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spol. s r.o. 
Veleslavínská 26 

162 00 Praha 6 
Tel.: (02) 316 62 21 
Fax: (02) 316 67 63 

Servis: (02) 36 03 03

ČETO kvalita k okamžitému dodání 
přímým i dobírkovým prodejem

Přijímače bez krystalů
R4 AM27/35 800 Kč
R6 AM27/35 1000 Kč
RFM8 35/40 1250 Kč

Vysílače
T4 AM35 2400 Kč
T4 FM35/40 2400 Kč
T6 AM35 2700 Kč
T6 FM35/40 2700 Kč
T7 FM35/40 2900 Kč

Sady
(8% sleva na výrobky obsažené v sadě)
4 AM35 4200 Kč
4 FM35/40 4450 Kč
6 AM35 4950 Kč
6 FM35/40 5200 kč
7FM35/40 5450 Kč

Konektor serva ČETO 30 Kč
Pouzdro baterie 95 Kč
Kabel přijímače 110 Kč
Kabel R/ W7-8 50 Kč
Sada krystalů AM 27/35, FM 35 220 Kč
Sada krystalů FM 40, AM 40 240 Kč
Servo Hitec konektor ČETO 465 Kč
Sada ČETO mikro AM27/35/40 2600 Kč
Přijímač MICRO AM27/35/40 560 Kč
Servo magnet MICRO 400 Kč
Pouzdro na bat. MICRO 70 Kč
Akumulátor MICRO V 30 - sada 354 Kč
Solární článek pro ČETO MICRO AM 600 Kč
Sítový nabíječ ČETO 01 (pro sadu
MICRO) 540 Kč
Autonabíječ ČETO 02 (pro sadu
MICRO) 400 Kč

DELTA-PEAK ČETO 03 (6 až 7 NiCd
acu) 700 Kč
Spínač SPEED-SMD na mot. 400 960 Kč
Spínač SPEED-SMD na mot. 600 1070 Kč

Přijímač ČETO MICRO (7g) FM35/401990 Kč
Krystal RX FM35/40 MICRO 190 Kč
Kabel serva pro MICRO FM 97 Kč
Redukční kabel pro MICRO FM
(Futaba, Hitec, Graupner) 130 Kč
"V’ kabel s vypínačem pro MICRO FM 370 Kč
Acu. MICRO SANYO
(50 mAh, 4,8V, 16g) 731 Kč
Nabíjecí kabel pro MICRO FM 164 Kč
Sítový nabíječ ČETO 05
pro MICRO FM 540 Kč
Rychlonabíječ ČETO 06
pro MICRO FM 160 Kč

Novinky
Vysílač PILOT FM 4500 Kč
Pult pod vysílač 720 Kč
Nosný popruh 180 Kč

Opravujeme a přelaďujeme všechny 
soupravy Modela AM27 na AM35, 
FM27 a FM35. Vše do deseti dnů. 
Cena nového Vf dílu, jednoho páru 
krystalů a poštovného je cca 1250 
Kč.

airboat m odel
Moldavská 13, 101 00 Praha 10 

tel./fax - 02/736267 
Zásilková služba vám nabízí:

■ stavebnice RC modelů letadel od firem HACKER, 
SVOR, RS Models aj.

■ stavebnice RC modelů lodí, laminátové trupy 
soutěžních lodních modelů Shark a Blecha pro 
kategorie FSR/ECO a FSR/400

■ RC soupravy, serva a příslušenství FUTABA, SANWA 
a HITEC

■ elektronické regulátory JES a spínače ASTRO
■ spalovací motory MVVS včetně náhradních dílů
■ elektromotory, kabely, konektory
■ NiCd akumulátory Panasonic, Šanyo, Robbe
■ nabíječe NiCd aku 220 V a 12 V
■ gumicuky a guma 1x1, 1x4, 1x6
■ kompletní příslušenství MP JET, nažehlovací folie,

lepidla a modelářské nářadí 
Aktuální nabídka:
RC soupravy SANWA:

DASH SABER 2-kan.AM 2398,- Kč
VANGUARD 4-kan.FM 4998,- Kč

Spalovací motory MP JET 1 ccm:
.061 PB/RC glow 1067,-Kč
.061 BB/RC glow 1448,-Kč

NiCd akumulátory PANASONIC:
P 120 AS 1,2 V/1200 mAh, 26 g 128,- Kč
P 140 AS 1,2 V/1400 mAh, 32 g 138,- Kč
P 120 AS 8,4 V/1200 mAh, 196 g 1029,- Kč

Katalog s podrobným popisem více než 500 položek 
v cené 20 + 10 Kč poštovné zašleme obratem za

známky v uvedené hodnotě

H O R S T
- to znamená výrobu převodovek pro elektrolety, 
čerpadel paliva, háčku pro krouživý vlek a mnoho 
dalších plastikových drobností pro vše, co létá a 
jezdí, za ceny přístupné všem.

Katalog v ceně 5 Kč a známky 5 Kč zašlu po 
zaslání známek v této hodnotě.

V$e na adrese: Jan Horák, Mohylová 103,
312 06 Plzeň, tel.: 019/658 53

P C f fvl,

S v .A n ežk y  č e s k é  2 «  
530 02 FAROUftICE

MODELÁŘSKÉ
POTŘEBY

PELIKÁN
PARDUBICE

prodej, služby, poradenství, zástiková služba
IVELKOMI

VAUTORIZOVANÁ PRODEJNA firm y

VELKOOBCHOD f
s ko m p letn ím  so rtim e n tem  m o d e lá řsk ý c h  p o třeb

KROMĚ JIŽ TRADIČNÍHO SORTIMENTU FIREM

FUTABA-ROBBE a HITEC
ROZŠIŘUJEME NABÍDKU O VÝROBKY FIREM

GRAUPNER, SANWA a COX
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KMPIETM THUNDER TWER, MF A, QUADRA, ORACOVER
•OLAMHUN, GREAT FLANES, FLYING STYRO KIT 
SVOR, HACKER, VEFA, KAA, MoOELA, PANAIR

i* *
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katalog za 3.60 Kč ve známkách

te l. :  @ 4®

MIKRO
Průběžná 21,100 00 Praha 10
tel. 02/ 7810536, Fax 02/ 6283532

Modelářské motory a přísluš., 
výroba a prodej: osobně 
Út-čtv: od 14-19 h.

PODLE OBJEDNÁVKY NA DOBÍRKU

f .

opravuje, představuje a vyrábí 
modelářské spalovací motory

HAP, Praha 4, Čiklova 23, 140 00 
tel. 43 78 57 (po 18. hodině)

Modelářská prodejna 
FRIEDRICH M. HELLER
Janhof 25 
D-8490 CHÁM 
SRN
te l.++42/ 9971/ 3812-N.A

Produkce firem: Graupner, Robbe, Kavan, 
Multiplex, Simprop, Kyosho

ESKO MODEL ZUN
široký sortiment modelářských 
potřeb, motory, aparatury, servis, 
elektrolety, modelářský bazar.

Prlovská 2490 Zlín
TEL./FAX 067 37388

- nastavení nabíjecího proudu od 0,15A do 4A
- možnost vybití před nabíjením
- test kapacity a jiné automatické funkce

Cena 980 Kč + DPH
Zasíláme na dobírku a poskytujeme množstevní 
rabaty.

Základní charakteristiky:
- napájení z autobaterie nebo jiného zdroje 11,5V až 
16V DC
- počet nabíjených článků 4 až 7 ks

EUROELECTROPROGRESS s.r.o.
1. máje 1000/M3 P.O. BOX 70 
756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
tel.:0651-563264, 563278 
fax: 0651-563264
Nabízíme rychlonabíječky NiCd a NiMH 
akumulátorů pro modeláře a pro napájení hraček i 
různých elektronických přístrojů.

MÁTE ZÁJEM INZEROVAT V MODELÁŘI? 
ZAVOLEJTE NA PRAŽSKÉ TELEFONNÍ ČÍSLO (02) 6121 5357!
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PŘEHLED REKORDU CESKE REPUBLIKY 
V LETECKÉM MODELÁŘSTVÍ PLATNÝCH 
K 3 1 .1 2 .1 9 9 5
Z pracoval: Jaroslav V osáhlo

Po více než sedmileté odmlce zveřejňujeme 
aktualizovaný přehled národních rekordů v 
leteckém modelářství. S rozdělením na dva 
samostatné státy vyvstal problém, jak dál 
pokračovat v evidenci národních rekordů. 
Předsednictvo KLeMČR rozhodlo vzít za 
základ pro evidenci poslední tabulku rekordů 
ČSSR tak, jak byla zveřejněna v Modeláři 
1/1989. Z této tabulky byly vyškrtnuty rekordy 
dosažené slovenskými modeláři a zapsáno 
„rekord neustaven".

Číslo D isciplína  
rekordu

Výkon D atum Jm éno M ísto

Třída F1A - volně létající modely - větroně

17 Trváni letu 2 h 12 min 1.5.1950 K. Streit Prostějov
18 Vzdálenost 310,330 km 31.3.1962 Z. Tauš Plzeň-Holešov

v přímé linii
19 Výška 1452 m 18.6.1960 M. Navrátil Prostějov

Třída F1B - volně létající modely - modely s gumovým motorem

1 Trvání letu 1 h 14 min 23.7.1967 A. Sild Vyškov
2 Vzdálenost 40,050 km 8.6.1980 O. Pavlíček Slatina-Kunštát

v přímé linii
3 Výška 790 m 6.5.1972 O. Gregor Holič
4 Rychlost 78,260 km/h 27.10.1963 V. Šípek Žamberk

Třída F1B - volně létající modely - modely hydroplánů s gumovým motorem

40 Trvání letu 17 min 26 s 20.4.1968 V. Popelář Kyje u Prahy
41 Vzdálenost 548 m 12.7.1970 R. Čížek Kamenné

v přímé linii Žehrovice
42 Výška 42,7 m 6.9.1978 S. Hladík Brno
43 Rychlost 33,265 km/h 1.10.1978 S. Hladík Brno

Třída F1C - volně létající modely - modely s pístovým motorem

5 Trváni letu 1 h 3 s 18.6.1950 L. Galeta Prostějov
6 Vzdálenost 35,200 km 22.4.1959 J. Hladil Kromeríz

v přímé linii
7 Výška 1996 m 18.6.1950 L. Galeta Prostějov
8 Rychlost neustaven

Třída F1C - volně létající modely - modely hydroplánů s pístovým motorem

44 Trváni letu 16 min 56 s 1.8.1952 0. Saffek Zbraslavice
45 Vzdálenost 232 m 29.8.1970 J. Formánek Velká Dobrá

v přímé linií
46 Výška neustaven
47 Rychlost neustaven

Třída F1D - volně létající modely - halové modely s gumovým motorem - trvání letu

32A Výška do 8 m 21 min 6 s 13.9.1969 J. Kalina Suchdol
32B 8 až 15 m 30 min 7 s 26.8.1970 J. Kalina Praha
32C 15 až 30 m 33 min 29 s 3.8.1969 E. Chlubný Debrecen
32D nad 30 m 40 min 11 s 20.9.1975 J. Kalina Cardington

Třída F1F - volně létající modely - vrtulníky s gumovým motorem

9 Trvání letu 5 min 18,6 s 29.8.1948 J. Sty pa Kralupy n. Vltavou
10 Vzdálenost 498,7 m 13.10.1963 B. Husák Vyškov

v přímé linii
11 Výška 118,1 m 19.6.1978 S. Hladík Brno
12 Rychlost neustaven

Třída F1F - volně létající modely - vrtulníky s pístovým motorem

13 Trváni letu 25 min 16 s 9.10.1966 J. Komůrka Rousínov
14 Vzdálenost 7,8 km 11.10.1965 J. Komůrka Rousínov

v přímé linii
15 Výška 523 m 24.8.1964 J. Komůrka Rousínov
16 Rychlost neustaven

Třída F2A - upoutané modely - modely s pístovým motorem - rychlost

27 do 1 cm3 neustaven
27A 1 až 2,5 cm3 283,464 km/h 8.5.1988 M. Obrovský Hradec Králové
28 2,5 až 5 cm3 244,226 km/h 15.9.1957 B. Studený Třebíč
29 5 až 10 cm3 258,247 k m/h 2.10.1965 S. Burda Jihlava

Třída F2A - upoutané modely - modely s reaktivním motorem

30 Rychlost 253,840 km/h 15.9.1963 O. Maňásek Třebíč

Třída F2C - upoutané modely - týmový závod modelů s pístovým motorem

57 závod na 100 okruhů - neustaven
58 závod na 200 okruhů - neustaven

Číslo
rekordu

Disciplína Výkon Datum Jm éno M ísto

Třída F3A\ - rádiem řízené modely - modely s pístovým motorem

20 Trvání letu 10 h 8 min 16 s 15.7.1979 J. Šafařík Ústí n. Labem
21 Vzdálenost 

v přímé linii
122,700 km 26.7.1982 J. Němeček Praha - Měřín

22 Výška 2720 m 7.9.1980 J. Fikejz Jaroměř
23 Rychlost 276,926 km/h 13.7.1977 J. Rumreich Brno
31 Vzdálenost na 

uzavřené trati
283 km 19.8.1978 A. Pelikán Rokycany

53 Rychlost na 
uzavřené trati

144,978 km/h 31.5.1981 J. Havel Hořín u Mělníka

Třída F34i - rádiem řízené modely - hydroplány s pístovým motorem

48 Trvání letu 2 h 52 min 15.10.1977 V. Šulc Praha
49 Vzdálenost 

v přímé linii
52,320 km 28.9.1980 J. Němeček Kunratice - Zelivka

50 Výška 980 m 16.5.1982 J. Fikejz Hradec Králové
51 Rychlost 123,076 km/h 1.9.1971 P. Horan Hluboká n.Vltavou
52 Vzdálenost na 

uzavřené trati
172,5 km 15.10.1977 V. Šulc Praha

54 Rychlost na uzavřené trati - neustaven

Třída F3EJ - rádiem řízené modely - větroně

24 Trváni letu 15 h 2 min 25 s 6.7.1968 V. Štefan 

R. Čížek

Harrachovy
Kameny

25 Vzdálenost 
v přímé linii

2322 m 6.8.1970 Velká Dobrá

26 Výška 1580 m 3.7.1985 J. Fikejz Křižanov
33 Rychlost 92,307 km/h 1.4.1979 T. Bartovský Kováry
34 Vzdálenost na 

uzavřené trati
624,5 km 26.7.1978 E. Svoboda Raná u Loun

55 Rychlost na 97,46 km/h 11.10.1981 V. Chalupníček Hořín u Mělníka
uzavřené trati

Třída F3C - rádiem řízené modely - vrtulníky s pístovým motorem

35 Trváni letu 54 min 31 s 30.10.1977 V. Vlk České Budějovice
36 Vzdálenost 

v přímé linii
3,290 km 20.11.1977 V. Vlk České Budějovice

37 Výška neustaven
38 Rychlost 68,571 km/h 12.11.1978 A. Nepeřený Strakonice
39 Vzdálenost na 

uzavřené trati
20 km 14.11.1978 V. Malý Strakonice

56 Rychlost na uzavřené trati - neustaven

Třída F3D - rádiem řízené modely - modely s pístovým motorem

83 Rychlost na uzavřené trati 10 okruhů - neustaven

Třída F5B-S - rádiem řízené modely - modely s elektrickým motorem (sekundární články)

59 Trváni letu 86 min 33 s 29.5.1995 J. Sedláček Hořín u Mělníka
60 Vzdálenost v přímé linii - neustaven
61 Výška neustaven
62 Rychlost 36 km/h 16.6.1985 L. Píše Vyškov
63 Vzdálenost na uzavřené trati - neustaven
64 Rychlost na 30,3 km/h 16.6.1985 

uzavřené trati
L. Píše Vyškov

Třída F5B-P - rádiem řízené modely - modely s elektrickým motorem 
(primární články)

rekordy neustaveny

Třída F5B-SOL - rádiem řízené modely - modely s elektrickým motorem 
(solární články)

rekordy neustaveny

Třída F5B-COMB - rádiem řízené modely - modely s elektrickým motorem 
(jakýkoli zdroj proudu)

rekordy neustaveny
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POMÁHÁME SI
Inzerci přijímá Vydavatelství Magnet-Press, 
inzertní oddělení (inzerce Modelář), 
Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, 
telefon 24 22 73 84-92, linka 288

PRODEJ

■  1 RC modely Piper Vagabound, Spitfire, Tony 
a Fockewulf F190D na 10 cm3. Končím. S. Černý, 
Beethovenova 30, 430 01 Chomutov, tel. 0396/236 86
■  2 Četo T6 FM35 (2x dual rate) + R6 FM35 (2000). Kr. 
FM č. 62,63 (140 za pár). Tel. 0634/932 553
■  3 Vysilač Četo T6 FM35, přijímač R6 FM35, zdroje, 
2 serva ST-1, 1x Futaba, 1x HS-300, amat. nabíječ (vše 
za 3500). S. Bačák, 675 03 Budišov 280
■  4 RC soupravu Graupner D8 SSM + dvě serva C507, 
elektronický spínač Graupner 25 A/9,6 V, regulátor Jes 
20, motor Speed 400, 30 ks akumulátorů 1,2 V/600 
mAh, drobnosti (4500). M. Nosál, Generála Píky 16, 702 
00 Ostrava
■  5 RC modely letadel na motory 6,5 cm3 dolnokřídlé, 
bez křidélek, létané i nové (500 - 1000). J. Šoupal, 
Vršovice 468, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. 0451/244 96
■  6 El. lupenkovou pilku, nová, pův. c. 260 DM (3600). 
P. Zahradník, Markušova 1637, 149 00 Praha 4
■  7 Vláček Merkur, F3A Matador v kostře před 
potažením. V. Richter, Dvořákova 667, 360 17 Karlovy 
Vary
■  8 RC Toyota 4Runner fy. Kyosho, M 1:9, špec. výbava, 
reg. otáček, Acorns APP 227 Mk. III., NiCd 7,2 V/1800 
mAh (16000 Sk). Okrem RC súpravy všetko nové. 
Končím. J. Beke, Školská 122, 946 12 Zlatná n. O.
■  9 Přijímač Modela 6 AM35 (600), nový vys. Futaba 
FC-16 s bat. , reme'n, ext. vyp. (cena dohodou). Nový 
mod. Miky na 2,5 až 3,5 (800). Mod. Centaur na 6,5, 4 
funkce (900). J. Mičko, Prejtska 337/291, 018 41 
Dubnica n. V.
■  10 Buggy Graupner Beetle starší typ 4x4 , Super 
Tigre Off Road, množ. ND (asi 4500). Buggy na silnici 
2x4 neodpruženo, Enya 1,6, dom. výroba (služná cena 
- 1500). Helikoptéra Helix komplet, bez motoru (jen 
2500). Tel. 0601/209 595 vždy
■  11 Elektrolet roz. 2000, Speed 600, převod., sklop, 
vrtule, 2x 7 čl. (230). Lam. trup ASK-14 s plánkem (480). 
2x lam. trup na větroň (250). Rodeo 2,5 - 3,5 Mo 2/90 
(1250). L. Urbánek, U stadionu 379, 595 01 Velká Bíteš
■  12 El. regulátor Hitec SP560 v záruce 2544 (2100),
zakoupeno 8/95. D. Pek. Turnov, tel. 0436/250 93

SuPr LOUNY
M. Siiss & P. Přehnal 
SNP 2089 
440 Ol Louny 
tel. 0395/ 4733 
p. Heller po 17. hod.
nabízí stavebnice modelů letadel:
•  OMEGA 2 - RC akrobat na mot. 10 cm3, rozpětí 1690 
mm, cena 3156,- Kč (hotový model za 5590 Kč)
•  DALOTEL - RC sport, akrob. maketa na mot. 6.5 cm3, 
rozpětí 1480 mm, cena 2727 Kč (hotový model za 4830 
Kč)
•  FALCON - RC cvičný a sport, hornoplošník, mot. 6,5 
cm3, rozpětí 1600 mm, cena 2308 Kč (hotovy model za 
4160 Kč) .
•  PÉŤA - stavebnice házedla, rozpětí 250 mm, 
cena 31 Kč

•  Zakázková výroba křídel na motorové modely v 
provedení polystyren - broušená dýha

Pro obchodníky výhodné slevyl 
Katalog s ceníkem zasíláme 

za přiloženou známku 6 Kč Kč 
Výrobky zas fláme poštou nebo dráhou.

Inzertní oddělění a redakce 
časopisu Modelář se omlouvají 
firmě SuPr Louny za chybný 
text inzerátu v č. 9 a v č. 12.

MIKRO
Průběžná 21,100 00 Praha 10 
tel. 02/ 7810536, Fax 02/ 5283532

Modelářské motory a přísluš., 
výroba a prodej: osobné 
Út-Ctv: od 14-19 h.

PODLE OBJEDNÁVKY NA DOBÍRKU

„ / a .  V lád yka“
Roháčova 350, 280 OO Kolín 3 

Tel./fax: 0321 /257  91

nabízí

■ stavebnici rychlostního člunu ATOL
■ stavebnici lodivodského člunu PILOT
■ stavebnici hasičského člunu ZAR
■ stavebnici dělového člunu D-25
■ rychlostavebnici plachetní jachty PASAT

Nabídkový list zašleme obratem 
za přiloženou známku 3,60 Kč

Pro obchodníky sleva!

■  13 Soupr. Modela T4 AM35, k. 79, 2x přij. , 5 serv 
ST-1, vše funkční (2000). Jar. Šoupal, Vršovice 468, 
580 01 Havlíčkův Brod, tel. 0451/244 96
■  14 RC súprava Futaba Tri Seven XFP T7 Max 40 Mhz 
FM, D/R, reverse, mix, nabíjač, pult, 50. kanál., 
spoíahlivá, záruka, (3600 Sk). Nový FM přijímač Futaba 
Robbe 5 kanál., 40 Mhz (2000 Sk). Nový model vetroňa 
ASH-25 Robbe, rozp. 3600 mm, potah biela folia, brzdy 
(do 4000 Sk). Nový nabíjač Robbe Lader 16 Rx (5000 
Sk). Regulator oáčiek pre elektrolet firmy Bel, nový (500 
Sk). P, Sloviak, A. Stodolu 21, 036 01 Martin, tel. 
0842/369 11 celý deň
■  15 RC soupravu AM35: T6, R6 Modela, R4 Acoms, 
3x s. Acoms, aku Rx (3000). RC větroň F3F (S+K, V, P), 
2,3 m, pol. + lam. + bal. (3000). Lam. trup F3F 1,2 
m (400). V. Jeništa, Jiráskova 487, 738 01 Frýdek-Místek
■  16 Plány obřích RC polomaket a RC polomaket, dř. 
vrtule 300 - 800. B. Misterka, 340 41 Bezděkov 
u Klatov 13
■  17 Větší množství konektorů Modela 8K (1 - 100 ks: 
3 Kč, 100 - 1000 ks: 2 Kč). Cena v prodejnách 15 až 20 
Kč. Miroslav Urban, Zahradní 413, 747 57 Slavkov 
u Opavy, tel. 0653/217 321
■  18 RC soupravu Hitec Flash 5, přijímač Hitec, 
4x servo HS-422, kompletní NiCd, nabíječ (cena 
dohodou). Ladislav Zdobinský, Křenice 95, 250 84 
Sibřina, tel. do zam. 02/2422 7219 Po a Pá 12 -17, Út 
- Ct 8 -13 h.
■  19 Plány modelů histor. plachetnic a vál. lodí. 
Seznam za známku. Ing. J. Švec, Slunečná 4556, 760 
05 Zlín
■  20 RC svah. větroň rozp. 1,7 m, potah Oracover 
(2400). RC dvoupl. Relax na 2 - 2,5 cm3, potah 
Oracover (2400). RC Fun Fly na motor 6,5 cm3, potah 
Oracover (2500). Vladimír Cahla, M. Majerové 1078, 
584 01 Ledeč n. Sáz.
■  21 Nabíječ Robbe Power Delta Peak 1 pro 4 - 7 čl., 
regulace 1 - 4,5 A. Dvoukan. souprava Robbe Compact 
téměř nová, levně. M. Petrák, tel. práce 035/550 88, 
domů 035/215 28
■  22 Mod. plány Ipro, Moučka, Vyskočil, Procházka, 
LM, NV, Modelář aj., seznam za známku 10 Kč. J. 
Macháček, Krajníkova 142, 252 29 Dobřichovice, tel. 
02/991 16 14 večer
■  23 Futaba FPT5LK, přijímač FPR6L, panel s řemínky, 
serva FP-S7 5 ks málo použitá + 3 nová (6000). Přijímač 
Futaba FPR3L (1000). Serva: 1 x FP-S16 nové (400), 2x FP- 
S121 (po 300), 2x FP-S23 (po 300). Motor MWS 2,5 det. 
s RC karb. (500). Stavebnice modelu větroně Junior S151 
měř. 1:5, 3 m, lam. trup, balsa křídla, originál (3600). Zdroj 
na autodráhu org. (3600). Tel. 0633/941 225

■  24 Plány voj. lodí: Repulse, Abekrambit, Missouri, 
Alabama, Nagato, Yamato, Moskva, Sláva, 
Sovremennyj, Kijev. Funkční ponorky: Ohio, Tajfun, 
Molch a další. Seznam pošlu. Brožury: Elektronika 
a různé efekty na voj. lodi - střelba, kouř, rakety, 
torpéda (300), Stavba modelů ponorek - schémata, 
popis atp. (200). Z 80 % rozdělaný torpédový člun PT 
USA (2000). Miroslav Nový, Nad přehradou 407, 109 
00 Praha 10

KOUPĚ

■  25 Kompletní ročník časopisu Modelář 1995 
v dobrém stavu. Oldřich Václavík, Bulharská 1416, 708 
00 Ostrava-Porubá, tel. 431 895
■  26 Laminátový trup na maketu VSO-10, rozpětí 5 
metrů + kabinu. Jen kvalitní. M. Štefek, Mánesova 
1097, 765 02 Otrokovice
■  27 Spěšné! Funkční serva Modela nebo jiná se 
stejným konektorem (do 120 Kč za kus). Prodám kniple 
Futaba nepoužité s el. trimem. Marek Lazar, Husí Lhota 
49, 294 06 Březno (Spěšné!!!)
■  28 Motor MWS 3,5 GFS ABS s RC karb. M. Frič, 
0704/476 168 večer po 18. hod., 07/925 101 - 925 094
■  29 RC buggy nejlépe s mot., 4WD tov. výroby. Ivan 
Andrýsek, Alšova 269,473 01 Nový Bor, tel. 0424/333 66
■  30 Plánky parních strojů, popř. celé parní stroje. Dále 
knížky a články o par. strojích, ročenku Dampfmaschine 
im Modelbau 89/90. Petr Kalivoda, Březinova 2410, 
440 01 Louny

VÝMĚNA

■  31 Sběratel motorů ze SRN hledá staré dieselové, 
benzínové nebo žhavicí motory. Výměna za modelářské 
artikly jakéhokoliv druhu je možná a vítaná. M. Koch, 
Weissenfelser Strasse 5, D-06132 Halle/s, BRD

RŮZNĚ

■  32 Nabízím modelářům odborné práce soustružnické, 
frézařské, vrtařské, též výroba menších čelních 
ozubených kol. Zajistím výrobu jednotlivých dílů podle 
vzorků i poškozených, nebo podle těch. dokumentace 
s vyznačenou tolerancí podle CSN norem. Možnost 
výroby menších sérií. Auto, lodní i letecké modely, styk se 
zákazníky osobní nebo zásilkami. Firma ZZ, J. Smutný, 
Jizerská 24,196 00 Praha 9-Cakovice

DO KALENDÁŘE
Jednodenní zájezd na atraktivní 

modelářský veletrhu v Dortmundu (SRN) stojí 
940 Kč a pokud máte v sobotu 30. března 
čas a chuť, okamžitě pište na adresu: VR 
technik-modelář, Žižkova 343, 400 10 Ústí 
nad Labem-Trmice nebo telefonujte (po 17. 
hodině) na číslo (047) 602 36.

Pl-liga neboli seriál soutěží volně létajících 
modelů, pořádaný pražskými modeláři na 
letišti Sazená, začíná 16. března a pokračuje 
20. dubna, 7. září, 5. řyna a 26. října. Soutěžní 
kategorie: F1A, F1B, F1C, F1G, F1H, F1 J, A1, 
A3, H, F1A/N, P30, C1, C02, historické A, B, 
C, RCA, Andulka II, Styro model kit. Pozvánku 
s pravidly vám neznámých kategorií si můžete 
vyžádat na adrese: Milan Vydra, Molákova 32, 
186 00 Praha 8.

Jarní polétání - již třetí - se uskuteční ve 
dnech 25. a 26. května na letišti Kyjov (směr 
Milotice) za účasti modelářů z CR, SR 
a Rakouska s obřími maketami, RC vrtulníky 
a historickými modely. Bližší informace 
obdržíte za známku na adrese: Miroslav Petr, 
Masarykovo nám. 13, 697 01 Kyjov, tel. 
(0629)5149..
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INFORMACE
Svazu modelářů České republiky 
Kontaktní adresa:
Svaz modelářů ČR, U Pergamenky 3, 
170 00 Praha 7

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI 
SMÍR 1995
RC ELEKTROLET
Zpracoval Vladimír Hadač

Kategorie F5B - senioři (létalo 14): 1. T. Vítek, 
PM Praha 3482; 2. P Husták, Robi 3458; 3. J. 
Janiš, Robi 3449; 4. J. Bartůněk, PM Praha 
3428; 5. B. Janáček, Robi 3391; 6. F. Černý, 
Brno 3367; 7. J. Nezhyba, Brno 3345; 8. J. 
Tinka, Brno 3342; 9. M. Tichý, Brno 3194 

Kategorie F5B/10 - senioři (létalo 14): 1. L. 
Knebl, Frenštát p. R. 3063; 2. Z. Griebl, PM Praha

ADRESAR
MODELÁŘSKÝCH KLUBŮ

Ve spolupráci se Svazem modelářů České 
republiky zveřejňujeme aktuální adresář 
modelářských klubů. Za názvem klubu, který 
většinou označuje jeho sídlo, je uvedena 
adresa jeho předsedy, která slouží pro 
korespondenci. Pokud tedy máte zájem o 
členství v klubu nebo o poskytnutí informací, 
projevte jej zásadně písemně.

Použité zkratky: MK - modelářský klub 
(sdružuje zpravidla modeláře více odborností); 
LMK - leteckomodelářský klub; KLM - klub 
lodních modelářů; KŽM - klub železničních 
modelářů; KSPM - klub stavitelů plastikových 
modelů; RMK - klub raketových modelářů; 
AMK - automodelářský klub.

Tiger Club Benešov
Stanislav Váňa, J. Ploráka 1558,
256 01 Benešov 
LMK Nesvačily 
Karel Zika, kpt. Nálepky 1724,
256 01 Benešov 
LMK Drozdov
Jiří FHatina, Drozdov 66, 267 61Cerhovice
LMK Beroun
Milan Anýž, Bezručova 138,
267 01 Beroun 7-Králův Dvůr 
LMK Tetín
Vlastimil Závora,Tetín 205, 266 01 Beroun 
MK při DDM Hořovice 
DDM, Jiří Veverka, Pražská 15,
268 01 Hořovice 
KPM Králův Dvůr
Zbyněk Krumphanzl, Pod hájem 316,
267 01 Beroun 7-Králův Dvůr 
LMK Týnec nad Sázavou 
Karel Kotouč, Husova 202,
257 41 Týnec nad Sázavou 
MK Slaný
Vaclav Fuxa.Smečenská 775, 274 01 Slaný

3060; 3. J. Kubalec, Frenštát p. R. 2986; 4. T. 
Svoboda, PM Praha 2973; 5. R Němec, Paskov 
2922; 6. V Kostka, Jihlava 2893; 7. R. Soška, 
Paskov 2796; 8. V Škvařil, Veselí n. Moravou 
2719; 9. J. Šic, Praha 2693; 10. P Šrámek, 
Kostelec 2614; 11. M. Janša, Paskov 1972 

Kategorie F5B/7 - senioři (létalo 27): 1. V. 
Kostka, Jihlava 1890; 2. D. Pavel, Mladá Boleslav 
1847; 3. H. Hájek, Mladá Boleslav 1789; 4. P. 
Novotný, Mladá Boleslav 1728; 5. J. Válek, 
Bechyně 1509; 6. J. Prskavec, Mladá Boleslav 
1489; 7. J. Švec, HVP Plzeň 1428; 8. J. Bezděk 
ml., Plzeň 1371; 9. V Fák, Sezimovo Ústí 1370

RC VĚTRONĚ
Zpracoval Jarošův Suchomel

Kategorie RCV1 - senioři: 1. VI. Horák 3060; 
2. VI. Kostečka 3052; 3. J. Balej 3031; 4. St. 
Machulka 2962; 5. Zd. Vyskočil, všichni 
Kamenné Žehrovice 2607

Kategorie RCV2PM - senioři: 1. MUDr. Bř. 
Brázda, Olomouc 4721; 2. Zd. Prokop, 
Šternberk 4151; 3. J. Jan, Frenštát 3163; 4. Old. 
Zvoníček, Hořice 2932; 5. P Jan, Frenštát 2843 

Kategorie RCV1 - junioři: 1. L. Vyskočil, 
Kamenné Žehrovice 2879

LMK Kamenné Žehrovice
Radoslav Čížek, Žilinská 160,
273 01 Kamenné Žehrovice 
LMK Stochov
Vladimir Valenta, S.K. Neumanna 400,
273 03 Stochov 
LMK Kladno
Josef Novák, Vrchlického 460, 272 01 Kladno 2 
SCRC Slaný
Pavel Hora, 273 74 Hořešovičky 
MK Kolín
Ladislav Staněk, Tyršova 767, 280 00 Kolín II 
KZM Kolín
Ladislav Javůrek, Benešova 643,
280 00 Kolín II
Modelklub Kutná Hora
Miroslav Vik, Čechova 66, 284 03 Kutná Hora
LMK Zruč nad Sázavou
Václav Korčík, Budovatelů 975,
289 22 Zruč nad Sázavou 
LMK Uhlířské Janovice 
Václav Levora, K hájkům 627,
285 04 Uhlířské Janovice 
MK Mělník
Jan Zelenka, Ve vinicích 560, 276 01 Mělník 
LMK Všetaty
Miroslav Novák, 277 16, Všetaty 10
KPM Neratovice
Jaroslav Holeček, Sadová 60,
277 11 Neratovice 
MK AZNP Mladá Boleslav 
Modelklub č.54, Alešova 2,
293 01 Mladá Boleslav 
LMK Bělá pod Bezdězem 
Luděk Kovář, Paterovská 824,
294 21 Bělá pod Bezdězem 
KLM Fregata Mladá Boleslav 
Otakar Holan.Václavkova 932,
293 01 Mladá Boleslav
MK Nymburk
Václav Betka, Dvořákova 5, 288 03 Nymburk 
LMK Sadská
Zdeněk Čermák, Na Bojišti 615, 289 12 Sadská 
LMK Lysá nad Labem
Stanislav Dvořák, Zahradní 715,
289 22 Lysá nad Labem

Kategorie F 3 J -  senioři: 1. M. Vágner, Česká 
Třebová 5904; 2. M. Drštička, Třebíč 5532; 3. L. 
Pazderka, Hradec Králové 5463; 4. J. Tůma, Ústí 
nad Labem 5228; 5. Zd. Nespěchal, Česká 
Třebová 5140; 6. J. Ducháň, Plasy 5041; 7. K. 
Culík, Náměšť nad Osl. 4834; 8. J. Holub, 
DUPROP 4809; 9. P Hloušek, Náměšť nad Osl. 
4772; 10. VI. Mareček, Hradec Králové 4772; 
11. J. Klimeš, Hrotovice 4689; 12. R Hodánek, 
Praha 213 4605; 13. J. Micka, Praha 4 4565; 14. 
R Ježek, Maránské Lázně 3981; 15. J. Tupec, 
Česká Třebová 3667

Kategorie RCV2 - žáci: 1. J. Neubauer, 
Ostrov nad Ohří 3342

Kategorie RCV2 - junioři: 1. R Blecha Petr, 
Sezimovo Ústí 3214

Kategorie RCV2 - senioři: 1. J. Tupec, Česká 
Třebová 4107; 2. VI. Nedbal, Chotěboř 4100; 3. 
R Šnyrych, Olomouc 4097; 4. L. Filipec, 
Fryčovice 4097; 5. M. Vágner, Česká Třebová 
4090; 6. L. Bystřický, Karlovy Vary 4088; 7. L. 
Knebl, Frenštát 4072; 8. M. Cajtchaml, Uničov 
4071; 9. L. Dvořák, Kamenné Žehrovice 4061; 
10. R. Vašíček, Uničov 4052; 11. P. Bílek, 
Sezimovo Ústí 4044; 12. J. Ducháň, Plasy 4024; 
13. F. Matula, Ostravan 4021; 14. VI. Mareček, 
Hradec Králové 3991; 15. F. Dvořák, Kamenné 
Žehrovice 3983

LMK Poděbrady
Petr Volejník, Opolanská 301,
289 07 Libice nad Cidlinou 
LMK Pečky
Miloš Zajíc, Hálkova 739, 289 11 Pečky 
KPM Nymburk
Ing. Libor Malý, Černohorského 741,
288 02 Nymburk
LMK Aero Vodochody
Ing Karel Endres, Komenského 276,
250 70 Odolena Voda 
MK Brandýs nad Labem 
Jiří Vorlíček, Pražská 899,
250 01 Brandýs nad Labem 
LMK Úvaly
Jan Kučera, Rašínova 1407, 250 82 Úvaly 
MK Mnichovice
Václav Ján, Fričova 137, 251 64 Mnichovice 
MK Delfín Stará Boleslav 
Vojtěch Rousal, Erbenova 1115,
250 02 Stará Boleslav 
LMK při ÚJV Řež 
Pavel Fencl, 250 68 Rež 
Heliklub Roztoky 
Jan Hess, Bezručova 339,
252 63 Roztoky u Prahy
MK Černošice
Lumír Apeltauer, Pražská 1004,
252 28 Černošice III 
LMK Dolní Černošice 
Robert Petr, Na Bluku 426,
252 28 Černošice 
LMK Sedlčany
Antonín Janeček,Na potůčku 679,
264 01 Sedlčany 
LMK Dobříš
Josef Horký, Žižkova 1074, 263 01 Dobříš 
LMK Rožmitál pod Třemšínem 
Otto Fairaisl, 261 02 Příbram VII/183 
LMK Rakovník
Ing. Jaromír Hoblík, Kustova 277,
269 01 Rakovník
KŽM Jesenice u Rakovníka
Ing. Jiří Berka, Svobodova 367,
270 33 Jesenice
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ode l I ba u

RC soupravy pro každého
Na letošním veletrhu modelů a hraček v Norimberku představila firma 
Graupner několik nových RC souprav a rozšřila tak svoji bohatou nabídku 
Vyberte si:

RC soupravy:
C 4 CAR 27 MHz s 2 servy Kat. č. 3149 3199 Kč MC-16/20 40 MHz s 1.7 Ah Accu Kat.č. 4845 16499 Kč
C 4 CAR 40 MHz s 2 servy 3150 3199 Kč MC X-756 40 MHz 4765 17499 Kč
C 4 X S S M  40 MHz s 2 servy 3145 A 2599 Kč MC-756 27 MHz 4767 17499 Kč
D 4-X 27 MHz s 1 servem 3137 2899 Kč MC-756 40 MHz 4764 17499 Kč
D 4-X 40 MHz s 1 servem 3152 2899 Kč MC-756 vysílač bez HF modulu 4702 11999 Kč

•

D 14 SSM 40 MHz s 2 servy Kat. č. 4540 7299 Kč RC soupravy 8 českým modulem:
FM 214 35 MHz s 1 servem 4711 4999 Kč MC-20 40 MHz s SC-Modulem, Accu Kat.č. 4822 41999 Kč
FM 214 35 MHz B-pásmo s 1 servem 4711.B 4999 Kč MC-20 35 MHz s SC-Modulem, Accu 4849 41999 Kč
FM 214 40 MHz s 1 servem 4712 4999 Kč MC-20 35 MHz s SC-Modulem, Accu *4820 47999 Kč
FM 314 35 MHz s 1 servem 4736 5149 Kč MC-20 40 MHz s SC-Modulem, Accu *4844 47999 Kč
FM 314 35 MHz s 1 servem 4736. B 5149 Kč MC-20 35 MHz s SC-Modulem, Accu 4822.99 36999 Kč
FM 314 40 MHz s 1 servem 4746 5149 Kč MC-20 40 MHz s SC-Modulem, Accu 4849.99 36999 Kč
FM 414 35 MHz s 1 servem Typ94 4734 7499 Kč
FM 414 35 MHz B-pásmo s 1 servem 4734. B 7499 Kč Novinky 1996 - dodávky v průběhu roku
FM 414 40 MHz s 1 servem Typ94 4744 7499 Kč X-3810 35 MHz Kat. č. 4715 24959 Kč

X-3810 35 MHz B-pásmo 4715. B 24959 Kč
X-388 S 35 MHz Kat.č. 4706 18999 Kč X-3810 40 MHz 4718 24959 Kč
X-388 S 40 MHz 4707 18999 Kč X-3810 41 MHz 4718.41 24959 Kč
MC-14 35 MHz s 1.7 Ah Accu 9 4816 9999 Kč
MC-14 40 MHz s 1.7 Ah Accu 4817 9999 Kč V nabídce jsou uvedeny doporučené ceny, obchodníkům poskytuje náš výhradní
MC-15/6 35 MHz s 1.7 Ah Accu 4815 11499 Kč zástupce v CR slevy.
MC-15/6 40 MHz s 1.7 Ah Accu 4814 11499 Kč * soupravy jsou dodávány v profesionálním *alu" kufříku.
MC-16/20 35 MHz s 1.7 Ah Accu 4838 16499 Kč

ANKETA:
Firma Graupner připravila pro čtenáře časopisu Modelář anketu spojenou se soutěží. Stačí pozorně vyplnit anketní lístek (stačí 
jeho xerografická kopie) a zaslat jej v dopisní obálce do konce března 1996 na tuto adresu:

Katalog 1996
RO. Box 13
Křesomyslova 12, 14016 Praha 416

Každý z účastníků ankety obdrží poštou zdarma nový český Minikatalog firmy Graupner a bude zařazen do slosování o 
počítačovou RC soupravu MC-14, kterou věnovala firma Graupner a její importér v ČR. Výsledky ankety a jméno vítěze 
zveřejníme v Modeláři č. 4. RC soupravy Graupner žádejte v odborných modelářských prodejnách.

Anketa
Katalog 1996

RC soupravy Graupner
Zajímám se o letecké modely:_________

lodní modely: __________
raketové modely:________
modely automobilů:______

(uveďte pořadí zájmu čísly 1 až 4)

K RC soupravám Graupner a příslušenství 
mám tyto připomínky:

Aktivně modelařím (uveďte ano-ne, pokud ano,
uveďte též počet let, po které modelaříte):___
RC soupravu vlastním (uveďte ano-ne):_____
Stavím ze stavebnic Graupner (uveďte ano-ne):

Jméno a příjmení:

Ulice:

PSČ - město:

Stát:

Anketní lístek okopírujte, vložte do obálky a zašlete na adresu: Katalog 1996, PO. Box. 13, Křesomyslova 12, 140 16 Praha 416
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Výrobce Typ Zdvihový
objem
(cm3)

Výkon kW (k) 
/při ot./min.

Prac. otáčky 
(ot./min.)

Vrtání 
X  zdvih 
(mm)

Hmot
nost
(9)

2JD RC
karb.

Tlumič
výfuku

Vodní
chlazení

Orientač
ní
cena

ENYA 21 CX Car 3,46 0,74 (1,0) 3000 - 28000 16,6x16 240 2 P P 4900 Kč

Eco 21 ABC Car 3,46 0,9 (1,22) 3000 - 28000 16,6x16 395 Z P P 4500 Kč

MDS 21 Car 3,46 1,0 (1,3) 2500 - 26000 16,6x16 515 ž P P 3950 Kč

21 FSAero 3,46 0,5 (0,68) 3000 - 16000 16,6x16 340 ž P P 2600 Kč

MIKRO 3,5 DS 3,47 0,37 (0,5)/15500 2500 - 12400 17x15,5 220 D P P P 1450 Kč

3,5 KLD 3,47 0,45 (0,6)/16000 2400 - 12500 17x15,5 250 D,Ž P P P 1620 Kč

NOVAROSSI PRO 2000/G/E Car 3,48 1,24 (1,7) max. 26500 16,42x16,42 330
v
Z P P 5000 Kč

PRO 2000 G/SB Buggy 3,48 1,64 (2,25) max. 29500 16,42x16,42 340 ž P P 8700 Kč

PRO 2000 G/SCT 3,48 1,68 (2,38) max. 33000 • 16,42x16,42 350 2 P P 9600 Kč

OS Max 20 FP 3,46 0,37 (0,5)/15000 2500 - 16000 16,6x16 193 2 X P 2454 Kč

25 FP 4,07 0,44 (0,6)/15000 2500 - 16000 18x16 185 2 X P 2556 Kč

25 SF 4,07 0,52 (0,7)/16000 2500 - 17500 18x16 215
w
Z X P 3458 Kč

25 SF ABC 4,07 0,59 (0,8)/18000 2500 - 19000 18x16 218 2 X P 4194 Kč

21 RF-B ABC
' = V ΐ .  l_ ______L L.l

3,46 0,88 (1,2)/28000 2500-31000 16,6x16 297 2 X P 4569 Kč

21 SE-BX ABC 3,46 0,88 (1,2)/28000 2500-31000 16,6x16 355 2 X P 5962 Kč

21 SE-BABC 3,46 1,07 (1,45)/29500 2500-31000 16,6x16 260 2 X P 6271 Kč

21 RX-B ABC 3,46 1,55 (2,1)/30000 3000 - 38000 16,6x16 321 2 X P 8029 Kč

21 RX-R/P 3,46 1,6 (2,2)/32000 3000 - 38000 16,6x16 300 2 X P 7843 Kč

21 RX-B 3,46 1,55 (2,1 )/30000 3000 - 38000 16,6x16 321 2 X P 8029 Kč

21 RX-B/P 3,46 1,55 (2,1)/30000 3000 - 40000 16,6x16 318 2 X P 8141 Kč

21 RZ-R/P 3,46 1,67 (2,4)/32000 3000 - 40000 16,6x16 307 Z X P 8100 Kč

21 RZ-B 3,46 1,7 (2,3)/30000 3000 - 38000 16,6x16 332 2 X P 8100 Kč

21 RZ-B/P 3,46 1,7 (2,3)/30000 3000 - 38000 16,6x16 335
v
Z X P 8100 Kč

21 SE-M ABC 3,46 1,07 (1,5)/29500 2500 - 32000 16,6x16 298 2 X P X 4826 Kč

21 SE-MX ABC 3,46 1,1 (1,5)/29500 2500-31000 16,6x16 408 2 X P X 6057 Kč

THUNDER PRO-21B 3,54 0,89 (1,2)/28000 2500-31000 16,8x16 330 2 P P 2942 Kč

TIGER PRO-21BX 3,54 0,89 (1,2)/28000 2500-31000 16,8x16 289
v
Z P P 3667 Kč

PRO-21 B-R (P) 3,46 1,55 (2,1)/30000 3000 - 38000 16,6x16 2 P P 3788 Kč

PRO-21 BX-R (P) 3,46 1,55 (2,11/30000 3000 - 38000 16,6x16 Z P P 4630 Kč

PRO-21 B(P) 3,54 0,89 (1,2)/28000 2500-31000 16,8x16 ž P ' P 2942 Kč

PRO-21 BX (P) 3,54 0,89 (1,2)/28000 2500-31000 16,8x16 2 P P 3667 Kč

PRO-21 B R 3,46 1,55 (2,11/30000 3000 - 38000 16,6x16 Z P P 3788 Kč

PRO-21 BX-R 3,46 1,55 (2,1 )/30000 3000 - 38000 16,6x16 2 P P 4636 Kč

PRO-21 M 3,54 0,89 (1,2)/28000 2500-31000 16,8x16 246 2 P P P 4630 Kč

PRO-21 MX 3,54 0,89 (1,2)/28000 2500-31000 16,8x16 291
w
z P P P 4999 Kč

PRO-21 M-R 3,46 1,55 (2,1)/30000 3000 - 38000 16,6x16 2 P P P 4999 Kč

PRO-21 MX-R 3,46 1,6 (2,15)/30000 3000 - 38000 16,6x16 Z P P P 5999 Kč

PRO-25 4,07 0,2 (0,7)/16000 2500 - 17500 18,5x16 z· P 2729 Kč

GP-25 4,07 0,44 (0,6)/15000 2500 - 16000 18,5x16
vz P 2038 Kč

PRO-21 M OB 3,46 1,46:1 16,6x16 780 2 P P P 5363 Kč

PRO-21 M OB 3,46 1,19:1 16,6x16 780 2 P P P 5363 Kč

PRO-21 M OB 3,46 1,04:1 16,6x16 780 2 P P P 5363 Kč

Vysvětlivky: 2 - motor se žhavicí svíčkou; D - motor samozápalný; P - je možné zakoupit jako příslušenství; x - je v ceně motoru
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THUNDER
TIGER
T ext a foto: Otakar ŠAFFEK

Mezi přední světové modelářské výrobce se 
v poslední době stále více prosazuje firma Thunder 
Tiger. Sídlo má ve tchajwanském městě Thaj-čung 
s přibližně 800 000 obyvatel. Samotný Tchaj-wan 
má 21 miliónů obyvatel, kteří se musejí vejít na 
ostrov o rozloze asi 36 000 km2.

Zakladatel a majitel firmy Thunder Tiger pan 
Aling Lai si vytknul za cíl vybudovat nový moderní 
podnik na výrobu motorů a modelářských 
stavebnic. Někteří z našich modelářů se s ním 
osobně setkali na výstavě Model hobby '94 
a patrně zaznamenali, že tento člověk opravdu 
ví, co chce. Jeho snahou bylo a je prodávat 
motory a stavebnice vysoké kvality za nízké, 
takřka bezkonkurenční ceny. Tajemství nízkých 
cen při zachování vysoké kvality lze hledat

především v dokonalé organizaci výroby 
a prodeje, vysoké technické úrovně 
a nepochybně i v neobyčejně nízkých nákladech 
na mzdy jak v Tchaj-wanu, tak v Číně.

V mateřském závodě firmy ve městě Thaj- 
čung se vyrábějí motory, příslušenství 
a stavebnice modelů automobilů.

V jihovýchodní Číně ve městě Zheljang se 
dokončuje na ploše tří akrů nový výrobní areál 
s pěti budovami, asfaltovou vzletovou plochou, 
dvěma tratěmi pro RC automobily a vodní nádrží 
pro lodní modely. Areál bude zcela hotový na 
podzim tohoto roku.

Zásadním krokem pana Lai byl úspěšný 
„nákup" mozků. Získal přední světové 
konstruktéry jak stavebnic modelů letadel, lodí 
a automobilů, tak pro vývoj nových motorů. Dnes 
je v čele vývoje Japonec Kazuhiro Mihara, který

S o zdvihovém objemu 14,97 cm3 a letos další 
novinku - relativně malý motor F-54
5 o zdvihovém objemu 8,6 cm3.

Pro modely vrtulníků nabízí Thunder Tiger 
motory PRO v úpravě H o zdvihovém objemu
6 cm3 až 10 cm3 , závěsné lodní motory 
o zdvihovém objemu 3,5 cm3 a velmi široký 
sortiment motorů pro modely automobilů 
o zdvihovém objemu 1,6 cm3 až 3,5 cm3.

Nesporně zajímavé jsou i stavebnice modelů 
letadel, které jsou takřka výhradně určeny pro

zastáva! předtím tutéž funkci u firmy OS Max. 
Jak mi pn loňské návštěvě u firmy Thunder Tiger 
na Tchaj-wanu sdělil pan Mihara, nalezl zde 
ekonomické a technické možnosti realizovat 
v krátkém čase veškeré svoje nové návrhy.

Dalším předpokladem růstu produkce je 
kvalita. Té je u firmy Thunder Tiger dosaženo 
technickou úrovni obráběcích strojů japonské 
a švýcarské provenience. Firma je jako jediná 
modelářská na světě držitelem osvědčení 
nejvyššího stupně jakosti ISO 9001. Toto 
oceněni převzal pan Aling Lai na velkolepé 
slavnosti 21. srpna 1995 v Tchaj-čungu. Udělení 
tohoto certifikátu předpokládá vynikající 
konstrukci, perfektní výrobní technologii, kvalitní 
servis, dokonalý systém kontroly, vysokou 
úroveň obalové techniky a přísné dodržování 
všech mezinárodních standardů.

Motory Thunder Tiger jsou běžně k dostání 
na našem trhu prostřednictvím generálního 
zástupce firmy Velkom. Pro letecké modeláře je 
k dispozici bohatý výběr především dokonalých 
motorů od zdvihového objemu 1,6 cm3 po 10 
cm3. V sérii Magnum je nabízen také motor GP- 
65 SE o zdvihovém objemu 11 cm3 . Letos 
v květnu bude i u nás k mání nový speciál PRO- 
120 pro kategorii F3A a verze PRO-120 R se 
zadním výfukem.

Dvoudobý motor o zdvihovém objemu 20,75 
cm3 má vrtání 31 mm a zdvih 27,5 mm. Rozsah 
otáček se pohybuje mezi 2000 až 15000 ot./min 
a při nejvyšších otáčkách má výkon 3,5 k. Motor 
PRO-120 R by měl podle výrobce točit dokonce 
16000 ot./min a dávat výkon 3,7 k. 
Šéfkonstruktér Kazuhiro Mihara, který je 
považován za otce modelářských čtyřdobých 
motorů, uvedl loňského roku do výroby první 
„čtyřtakt" Thunder Tiger - motor F-91

širokou modelářskou obec. Jde o velmi robustní 
a jednoduché školní modely, převážně 
celobalsové. Stavebnice jsou dodávány jak 
téměř hotové ve velmi dobré kvalitě, vždy 
s dokonalou povrchovou úpravou. Značná část 
výrobních kapacit je věnována modelům 
automobilů, poněkud menší část (zatím) lodním 
modelům. Ve vývojovém oddělení jsem si 
dokonce pohovořil s mladým sympatickým 
profesorem Shin H. Chenem z tchajwanského 
Institutu letectví a astronautiky o raketovém 
modelářství. Jak jsem pochopil, Thunder Tiger
se vbrzku bude angažovat i v tomto oboru. ■
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Na Betonce 114,153 00 Praha 5 
Tel.: 02/64 37 731 Fax: 02/64 37 732

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ FIRMY 
THUNDER TIGER

Novinky
F -9 1 S 1 5 c m 3 8 3 1 0  K č
P R O -1 2 0 2 0 ,7 5 c m 3 8 7 4 0  K č
P R O -1 2 0 R 2 0 ,7 5 c m 3 8 1 2 5  K č

Motory pro modely letadel
G P -1 0 1 ,6  c m 3 1 6 9 9  K č
G P -1 5 2 ,5  c m 3 1 7 4 8  K č
G P -2 5 4,1  c m 3 2 0 3 8  K č
G P -4 0 6 ,5  c m 3 2 3 7 9  K č
G P -6 1 1 0  c m 3 3 4 5 3  K č
P R O -2 5 4,1 c m 3 2 7 2 9  K č
P R O -3 6 6  c m 3 2 8 9 3  K č
P R O -4 0 6 ,5  c m 3 3 1 7 7  K č
P R O -4 6 7 ,5  c m 3 3 4 0 5  K č

P R O -6 1 1 0  c m 3 4 3 0 3  K č

Motory pro modely vrtulníků
P R O -3 6  H 6  c m 3 3 2 4 3  K č
P R O -4 6  H 7 ,5  c m 3 3 7 5 9  K č
P R O -6 1  H 1 0  c m 3 5 5 4 5  K č

Lodní motory
G P -1 5  M 2 ,5  c m 3 2 2 4 5  KČ
G P -1 5  M X 2 ,5  c m 3 2 7 3 0  K č
G P -2 5  M 4,1  c m 3 2 5 4 6  K č
P R O -1 5  M 2 ,5  c m 3 2 8 7 9  K č
P R O -1 5  M X 2 ,2 5  c m 3 3 3 6 5  KČ
P R O -2 1  M 3 ,5  c m 3 4 0 3 0  K č
P R O -2 1  M X 3 ,5  c m 3 4 9 9 9  K č
P R O -2 1  M R 3 ,5  c m 3 4 9 9 9  K č
9 P R O -2 1  M X R 3 ,5  c m 3 5 9 9 9  K č

Závěsné lodní motory
P R O -2 1  M O B 3 ,5  c m 3 5 3 0 3  K č

Motory pro modely automobilů
G P -1 0  B P 1 ,6  c m 3 1 7 6 0  K č
G P -1 0  B X P 1 ,6  c m 3 2 4 5 7  K č
P R O -1 2  B 2 c m 3 2 6 4 8  K č
P R O -1 2  B Z 2 c m 3 2 7 7 7  K č
P R O -1 2  B X 2 c m 3 3 2 9 3  K č
P R O -12 B X P 2 c m 3 3 2 9 3  K č
P R O -12  B Z X 2 c m 3 3 3 5 1  K č
P R O -15  B 2 ,5  c m 3 2 7 2 9  K č
P R O -15 B Z 2 ,5  c m 3 3 3 6 5  K č
P R O -15 B X 2 ,5  c m 3 3 2 4 4  KČ
P R O -15 B Z X 2 ,5  c m 3 3 8 4 9  K č
P R O -2 1  B P 3 ,5  c m 3 2 9 4 2  K č
P R O -2 1  B X P 3 ,5  c m 3 3 6 6 7  K č
P R O -2 1  B R P 3 ,5  c m 3 3 7 8 8  K č
P R O -2 1  B X R P 3 ,5  c m 3 4 6 3 6  K č
P R O -2 1  B 3 ,5  c m 3 2 9 4 2  K č
P R O -2 1  B X 3 ,5  c m 3 3 6 6 7  K č
P R O -2 1  B R 3 ,5  c m 3 3 7 8 8  K č
P R O -2 1  B X R 3 ,5  c m 3 4 6 3 6  K č

Motory Thunder Tiger Magnum
G P -6 5  S E 11 c m 3 2 9 0 1  KČ
P R O -6 1  SE 1 0  c m 3 3 9 5 5  K č
P R O -3 6  S E 6  c m 3 2 7 6 8  K č
P R O -2 5  S E 4 ,1 6  c m 3 2 7 9 9  K č
P R O -2 1  B X R P 3 ,5  c m 3 4 2 7 1  K č
G P -1 5  B X P 2 ,5  c m 3 2 4 0 0  K č
• Uvedené ceny jsou doporučené malo

obchodní.
• Motory jsou dodávány včetně tlumičů 

a RC karburátorů
• Na skladě máme bohatý výběr RC kar

burátorů, tlumičů, vzduchových filtrů
a kompletní sortiment náhradních dílů

• Servis na všechny dodávané typy je 
zajištěn

• Výrobky Thunder Tiger žádejte ve své 
modelářské prodejně

KVALITA 
ZA ROZUMNOU

X
4 ·

AUTORIZOVANÍ PRODEJCI
PECKA-MODELÁŘ
Karolíny Světlé 3,110 00 Praha 1 
Tel./fax: 02/242 301 70

KOADO MODEL SPORT
Spálová 6, 702 00 Ostrava-Přívoz 
Tel.: 069/211 256

HANÁK, MODELÁŘSKÉ POTŘEBY
Kounicova 91,602 00 Brno 
Tel./fax: 05/412 172 41

Š HOBBY S.R.O
S.K. Neumanna 281,500 02 Hradec Králové 
Tel./fax: 049/343 78

JINO, MODELÁŘSKÉ POTŘEBY
Na drahách 176, 500 009 Hradec Králové 
Tel.: 049/241 06

AIRBOAT MODEL
Moldavská 13,101 00 Praha 10 
Tel./fax: 02/73 62 67

ESKO s.r.o.
Prlovská 2490
760 00 Zlín Tel./fax: 067/373 88

MODEL s.r.o.
Kollárova 32, 301 21 Plzeň 
Tel.: 019/220 727

MODELLCENTRUM
Jugoslávských partizánů 19 
160 00 Praha 6 
Tel./Fax: 02/311 16 65

EK MODEL
Kollárova 500,
686 01 Uherské Hradiště 
Tel.: 0632/409 30

MODELÁŘSKÉ 
POTŘEBY PELIKÁN
Sv. Anežky České 29,
530 02 Pardubice 
Tel.: 040/514 991
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Sn ím k y : M artin  Salajka a archív  
Barevný bokorys: M iroslav Balous

Jedním z nejúspěšnějších cvičných letadel 
všech dob byl britský dvouplošník de Havilland DH- 
82 Tiger Moth. Na konci druhé světové války však 
tyto stroje, na nichž si své pilotní začátky odbyly 
tisíce nových pilotů, přestávaly vyhovovat rostoucím 
požadavkům na výcvik. Proto v torontské pobočce 
firmy de Havilland začali uvažovat o rovnocenné 
náhradě. Nelehkého úkolu se ujal konstruktér 
polského původu Wsiewolod Jakimiunkow. Navrhl 
celokovový jednomotorový dolnoplošník s pevným 
podvozkem a krytou kabinou se sedadly 
umístěnými za sebou.

První prototyp Chipmunku opatřený 
poznávacími značkami CF-D10-X poprvé vzlétl 22. 
května 1946. Během čtyřicetiminutového letu se 
plně potvrdily předpoklady vkládané do nového 
letounu a po nezbytných dalších zkouškách se 
rozběhla v Kanadě sériová výroba.

Mezitím byl první prototyp převezen do Velké 
Británie, kde se o tomto typu uvažovalo jako 
o standardním letounu pro základní výcvik pilotů RAF. 
Chipmunk i zde splnil očekávání, a byl proto stavěn 
sériově i v mateřských de Havillandových továrnách. 
První sériový stroj britské vojenské letectvo (RAF) 
převzalo 14. listopadu 1949. Letouny byly označeny 
DHC-1 T Mk.10 a RAF jich dostala 740.

Dalším velkým uživatelem Chipmunků bylo 
kanadské vojenské letectvo (RCAF). První stroje 
obdrželo dříve než RAF, již v březnu 1948. Celkem 
jich bylo 113, z toho šedesát DHC-1 T.30. Lišily se 
jednodílným vzad odsunovatelným vypouklým 
překrytém kabiny a nohami podvozku bez krytů.

Kromě Velké Británie a Kanady Chipmunky 
létaly i v řadě dalších zemí, například v Austrálii, 
Dánsku, Irsku, Iráku, Sýrii, Saudské Arábii či 
Thajsku. V Portugalsku byly Chipmunky vyráběny 
v licenci. V továrně OGMA (Oficinas Gerais Material 
Aeronautico) jich vyrobili šedesát.

Chipmunky se osvědčily především ve 
vojenských službách, ale menší počet létal i v civilu. 
Například verze Mk.23 byla zemědělská. Přední 
sedadlo bylo nahrazeno nádrží na chemikálie 
o objemu 380 I a zadní sedadlo bylo zvednuto pro 
lepší výhled pilota. Dva stroje Mk.30 z kanadskách

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozpětí 10,465 m; délka 7,747 m; 
výška 2,159 m; nosná plocha 15,98 m2; 

prázdná hmotnost 647 kg; maximální 
startovní hmotnost 953 kg; maximální 

rychlost u země 222 km/h; stoupání 4,27 
m/s; dostup 4820 m; dolet 445 km při 
rychlosti 187 km/h ve výšce 1525 m

přebytků v USA upravili na jednomístné akrobatické 
speciály a americké družstvo s nimi startovalo na 
mistrovství světa v německém Magdeburgu.

TECHNICKÝ POPIS
DHC-1 Chipmunk T Mk.10 byl jednomotorový 

dvousedadlový dolnoplošník s pevným dvoukolovým 
podvozkem a ostruhou.

Trup měl skořepinovou celokovovou konstrukci 
s potahem z duralu. Kabina se sedadly za sebou 
byla zakryta vzad odsunovatelným překrytém 
z organického skla. Palubní desky měly standardní 
přístrojové vybavení. Řízení bylo zdvojené. Motor 
zakrývaly odnímatelné duralové panely.

Křídlo lichoběžníkového tvaru bylo celokovové, 
jednonosníkové. U kořene mělo profil NACA 2415, 
na konci USA 35B. Přední část křídla až k nosníku 
byla potažena duralem, zbytek včetně křidélek 
a sklopných vztlakových klapek plátnem. Klapky 
byly mechanicky ovladatelné z obou pilotních 
prostorů. V kořenech obou polovin křídla byly 
umístěny palivové nádrže. Vzepětí křídla bylo 5', 
úhel nastavení u kořene +2C.

Ocasní plochy byly samonosné, celokovové. 
Stabilizátor a kýlovka měly duralový potah, kormidla 
plátěný. Na pravé polovině VOP byla umístěna 
vyvažovači ploška.

Přistávací zařízení tvořil dvoukolový pevný 
podvozek a ostruha s kolem. Podvozkové nohy 
s aerodynamickými kryty měly olejopneumatické 
tlumiče, kola byla opatřena hydraulickými brzdami. 
Odpružená ostruha byla řiditelná.

Pohonnou jednotku tvořil invertní vzduchem 
chlazený čtyřválcový motor de Havilland Gipsy 
Major IC o výkonu 108 kW (142 k). Otáčel pevnou 
dvoulístou vrtulí. V letounech pro britskou RAF byly 
namontovány motory de Havilland Gipsy Major 8 
o stejném výkonu.

Zbarvení. Stroje pro RAF dostávaly standardní 
nátěr britských cvičných letadel: celý letoun byl 
natřen hliníkovou barvou, na obou polovinách křídla 
a na trupu před ocasními plochami byly žluté pruhy. 
Britské kokardy byly na obou polovinách křídla 
shora i zespodu a na bocích trupu. Na kýlovce byla 
britská trikolóra. Na bocích trupu, na pravé polovině 
křídla zespodu ve směru letu a na levé proti směru 
letu byla černá sériová čísla, jež sloužila i jako volací 
znaky letounu. Letouny měly na povrchu řadu 
instrukčních nápisů v černé a červené barvě. ■

Instrukční a výstražné nápisy na letounu:

1) PRIMING POINTS
2) GROUND TEST SOCEET ONLY
3) 24 VOLTS
4) SLING HERE
5) PUSH HERE
6) KEEP AWAY STARTER EXHAUST
7) OIL INSIDE
8) FUEL 82 OCTANE (červený)
9) KEEP OFF (červený)
10) NO HANDLE (červený)
11) PUSH HERE
12) NO STEP
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MISTROVSTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY 
V KATEGORII C
I n g . V ladislav JANOUŠEK, H o d o n ín

se uskutečnilo v Plzni ve dnech 29. a 30. září 
minulého roku. Zorganizovali je kolegové z 
plzeňského Navi Studia a nutno konstatovat, že k 
obecné spokojenosti. Tak jako v minulých dvou 
létech podařilo se jim i tentokrát zabezpečit v 
jednom místě ubytování, parkování vozidel, 
soutěžní sál a navíc i salonek, v němž současně 
probíhalo soustředění širšího reprezentačního 
týmu. Soutěž se konala v Integrované škole 
řemesel a služeb, v klidném prostředí mimo střed 
města, ale blízko zastávky tramvaje, což bylo

výhodné pro místní. Jen přístup samotného vedení 
školy byl poněkud studeně podnikatelský.

V pátek 28. září v podvečer a v sobotu 
dopoledne ještě probíhalo zmíněné soustředění, 
které vedl ing. Zdeněk Tomášek. Akce byla, 
myslím, zasazena do správného času a měla 
správný rozměr. Bylo co řešit a o čem diskutovat.

V sobotu ráno se naplno rozjela i mistrovská 
soutěž. Tentokrát se nás sešlo jedenadvacet s 
dvaatřiceti modely.

Na mistrovství měly premiéru dvě nové třídy: 
C5 - lodě v lahvích a C6 - lodě ze stavebnic. Třídu 
C5 plně obsadil kolega Karban s pěti modely, jež 
nasbíraly bodové hodnocení od 50,00 do 80,33 b. 
Ve třídě C6 byly představeny tři modely, vesměs
plastikové. Regule této třídy však připouštějí jako 
stavebnici i papírovou vystřihovánku.

Tím, že NAVIGA přiklepla „lahvím" a 
stavebnicím statut oficiálních tříd, umožnila 
rozšířit naše řady. V případě modelů v lahvích jde 
vlastně o dávné modelářské odvětví, asi stejně 
staré jako stavba klasických modelů, jen 
vyžadující poněkud odlišnou technologii. 
Uzákonění třídy C6 by pak mělo být považováno 
ze strany našich modelářů za dost zásadní. 
Umožní stávajícím kitařům, zabývajícím se

Z PODPALUBÍ 
MALÝCH LODÍ
J iř í Lejsek

Generální zasedání světové organizace 
lodních modelářů NAVIGA se konalo ve 
dnech 4. a 5. listopadu loňského roku 
v zasedací síni starobylé radnice města 
Korneuburg u Vídně.

Jednání bylo zahájeno přivítáním účastníků 
a seznámením s počty právoplatných hlasů 
pro volby. Přítomno bylo 21 delegací členských 
organizací a další dvě své hlasy písemně 
delegovaly: Bulharsko na pana Kukulu 
z Rakouska a Slovinsko na pana Folksona 
z Velké Británie. K dispozici bylo celkem 82 
hlasů, jeden hlas za členství v každé ze čtyř 
odborných sekcí; my jsme tedy měli čtyři hlasy.

Hlavní projev zabývající se zhodnocením 
činnosti prezídia NAVIGA přednesl prezident 
Zoltán Dočkal. Poděkoval za práci panu 
Kukulovi, zejména za vydávání bulletinu 
Naviga Info. Dále konstatoval, že se podařilo 
přesunout odbornou práci do odborných 
komisí, které již v současné době pracují 
samostatně a dobře, potíže jsou jen v komisi 
M. Vzhledem k tomu, že se stále lepší práce 
rozhodčích, kteří jsou tak závodníky více 
uznáváni, ubývá protestů. Pan Dočkal 
usuzuje, že v organizačních věcech bude 
v některých případech třeba využívat více 
direktivního, ale rychlejšího řízení, 
samozřejmě při zachovávání nestrannosti. 
Jako nedostatečný se jeví dosavadní členský 
příspěvek. V závěru pan Dočkal poděkoval 
všem za spolupráci a oznámil, že i on po 
třech volebních obdobích strávených 
v nejvyšší funkci a po celkem dvaceti létech 
práce v prezídiu již nehodlá kandidovat.

Za předsedu volební komise byl zvolen

pan Kukula, dalšími členy pánové Volf 
a Tietze. Volilo se tajně, každý kandidát 
zvlášť, nejprve sekretář, pak prezident a dva 
viceprezidenti. Pro zvolení bylo třeba 42 
hlasů v prvním kole, případně absolutně vyšší 
součet hlasů ze dvou kol.

Generálním sekretářem byl hned v prvním 
kole 49 hlasy zvolen Helmut Tůrk 
z Rakouska. Prezidentem byl po dvou kolech 
zvolen 78 hlasy pan Franz Hofbauer, rovněž 
z Rakouska (pan Bellanger z Francie 57 
hlasů, pan Andressen ze Švédská 53 hlasů, 
pan Robinson z Velké Británie 10 hlasů). 
Viceprezidenty byli zvoleni k naší velké 
radosti ing Vratislav Švorčík s 51 hlasy a pan 
Torbjörn Andressen ze Švédská s 42 hlasy 
(pan Fragniere ze Švýcarska 32 hlasů, pan 
Novak z Ukrajiny 22 hlasů a o panu Matzerovi 
z Nizozemska již nebylo třeba hlasovat, 
neboť zbývalo 17 hlasů). Pokladníkem byl 
zvolen pan Dahm z Německa a do komise 
pro smírčí řízení pan Fragniere, paní 
Trusetwitchová, pan Robinson a pan Matser.

Dále byly řešeny některé zásadní otázky: 
Základní členský příspěvek se zvýšil na 2500 
ATS, po dlouhé diskusi byla ustavena nová 
(pátá) odborná sekce pro plovoucí makety, 
jejímž vedením byl pověřen pan Litwin 
z Polska, který byl již na mistrovství světa 
v llawě zvolen šéfem této tehdy podskupiny. 
Prezídium předloží členským organizacím 
upravené stanovy ke schválení.

Při sobotním setkání účastníků zasedání se 
starostou Korneuburgu poděkovali nový 
prezident společně se starostou odstupujícím 
pánům Dočkalovi i Kukulovi a předali jim 
písemné poděkování a upomínkové dary; 
všichni účastníci je odměnili mohutným, 
dlouho trvajícím potleskem.

V neděli bylo na prvním zasedání nového 
prezídia kromě jiného schváleno uspořádání 
mistrovství Evropy pro FSR-E včetně Mono 
a Hydro v roce 1996 v Duchcově 
a mistrovství světa pro plovoucí makety 
v roce 1997 v Bakově nad Jizerou.

fíadetzky 1:100 M. Tesaře získal zlatou 
medaili ve třídě C2

modely lodí, účast na klasických soutěžích pro 
lodní modely a v případě využití vystřihovánek i 
účast mládeže, bude-li ovšem postupováno 
rozumně; tedy jestliže se bude respektovat 
materiál a jeho vlastnosti a naopak nebude-li z 
této třídy činěna věda tak, jako třeba z třídy C1. 
Vzhledem k tomu, že šireji organizovaná činnost 
v kroužcích, třeba ve spolupráci s Domy dětí a 
mládeže, je dnes v troskách, je vývojová řada 
vystřihovánky-kity-klasické modely realizovatelná 
už od nízkého věku a pro široké vrstvy modelářů 
i ekonomicky přijatelná. Příklad jak na to jít 
bychom si mohli vzít v Polsku.

Pro SMŮR by stálo za zvážení, zda nenavázat 
spolupráci s časopisem ABC, publikujícím 
pravidelně vystřihovánky, a to i lodí. Myslím, že 
touto cestou by se dala nová třída vhodně 
zpopularizovat.

Jen jednu vadu plzeňské mistrovství mělo: 
nezájem modelářského časopisu. Myslím, že 
mistrovství republiky v jakékoli kategoii je soutěž 
dost významná, aby stála za návštěvu redaktora 
odborného časopisu. Budiž útěchou, že plzeňská 
veřejnost se této akce zúčastnila hojnou měrou.

VÝSLEDKY NEJLEPŠÍCH

Kategorie C1 (10 modelů): J. Kopecký (La Reale 
de France 1:75), Náchod, 98,00; M. Hlouška (De 
Zeven Provincien 1:77), Plzeň, 97,00; ing. B. Cirhan 
(Royal Caroline 1:48), Plzeň, 97,00 b.

Kategorie C2 (8): M. Tesař (Radecký 1:100), 
Jablonec nad Nisou, 95,33; ing. K. Kouba (T 183 „P6“ 
1:25), Plzeň, 91,66: J. Kopp (Hai 1:25), Mnichovice, 
90,00 b.

Kategorie C3 (3): Z. Tollar (Rakousko-uherské 
ponorky 1:100), Jablonec nad Nisou 89,33 b.

Kategorie C4 (3): V. Bláha (Tovarišč 1:250), 
Jablonec nad Nisou, 94,00 b.

Kategorie C5 (5): B. Karban (James Lawson), 
Plzeň, 80,33 b.

Kategorie C6 (3): M. Bílek (Pourquoi Pas 1:100), 
Plzeň, 84,66 b.
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Ing. Vladislav JANOUŠEK, Hodonín

se konalo ve dnech 10. až 12. listopadu 1995 ve 
Wroclawi na půdě Archeologického muzea, které 
bylo spolu s oblastním výborem LOK (Liga oborony 
krajů) spoluorganizátorem akce. Muzeum, sídlící 
v honosné budově, poskytlo prostory vskutku 
důstojné. Značnou výhodou pro soutěžící bylo i to, že 
se auty zajíždělo až do komplexu muzea, zcela mimo 
veřejné komunikace, a navíc sály byly vybaveny 
velkými vitrínami na modely, takže nehrozilo jejich 
poškození návštěvníky.

V pátek v poledních hodinách se všichni účastníci 
postupně sjeli v muzeu. Předali jsme modely 
a dokumentaci k nim a zaplatili startovně i ubytovací 
poplatky. Výhodná poloha muzea na okraji 
historického centra nás pak všechny doslova vylákala 
k prohlídce města, které jsme věnovali celé páteční 
odpoledne a valnou část soboty.

V sobotu dopoledne bylo mistrovství vcelku 
neformálně zahájeno. Nejdůležitější informací bylo, že 
je zorganizována vycházka kombinovaná s vyjížďkou 
po technických a stavebních pamětihodnostech 
města. Hlavní pořadatelé, naši polští přátelé 
Mieczislaw Kruczkiewicz a Zdzislaw Moždzeň, ze 
všech modelů připravili výstavu pro veřejnost, polská
televize natočila z výstavy šot a aktuálně zvala 
občany Wroclawi a okolí k návštěvě.

V sobotní večer pak na ubytovně volně 
pokračovalo soustředění z nedávného mistrovství CR 
v Plzni. Bylo to přesně to, co dodává těmto soutěžím 
správnou atmosféru pospolitosti a vytváří dlouholeté 
vazby.

V neděli v odpoledních hodinách po uzavření 
prostor pro veřejnost proběhlo závěrečné 
vyhodnocení, tím slavnostnější, oč méně oficiální bylo 
zahájení. Předávání medailí a cen zahájil stručnou, ale 
krásnou řečí nestor a šéf polských modelářů pan Jan

Marczak, dlouholetý redaktor Modelarze. Ceny 
a medaile pak předávali také zástupci sponzorů.

V salonku, kde vyhodnocení probíhalo, kromě 
cinkotu medailí zvonily poháry, které pořadatelé 
přichystali pro první tři závodníky (nikoliv modely) 
v každé třídě. Značná část z nich putovala do naší 
republiky: V C1 Kopecký, v C2 Grňa a Šesták, v C3 
Jakeš a Brablc, v C4 Janoušek. Aby těch cen nebylo 
málo, ing. Grňa ještě získal pohár za nejlépe 
hodnocený model lodi plující pod polskou vlajkou, 
remorkér Odys.

Nyní trochu statistiky: Soutěže se zúčastnilo 
dvaasedmdesát modelů z celkem dvaceti tří klubů, 
přičemž česká skupina představovala jedenáct 
modelů ze sedmi klubů. Naše řady byly posíleny 
i rozhodčími ing. Zdeňkem Tomáškem a Otakarem 
Holanem. Jednotlivci bodovali následovně. C1: Josef 
Kopecký ze Žatce, La Reale - 95,30 b.; Martin 
Tomášek z Jablonce nad Nisou, Tofinou - 80,30 b. 
C2: ing. Ivan Grňa z Kroměříže, Odys - 92 b.; Miloslav 
Šesták z Kroměříže, Stoltera - 91,33 b.; Antonín Kind 
z Havířova, Tummler - 77,33 b. C3: Luboš Jakeš 
z Děčína, dělo Bofors - 90,00 b.; nováček na 
letošních céčkových soutěžích Pavel Brablc ze Zlína 
s fragmentem z Victory - 84,60 b.; Antoním Kind 
z Havířova s historickým dělem - 88,33 b. C4: ing. 
Vladislav Janoušek z Hodonína, Okiean - 80,33 b., 
Legie - 86,66 b. Suma sumárum zacinkali jsne si 
jedenácti medailemi.

Vedle tříd C1 až C4 byly ve Wroclawi zastoupeny 
také třídy C5 a C6, ovšem bez naší účasti. C6 je svým 
způsobem polskou specialitou. Je dělená na 4 
podskupiny: K-M - papírové modely s mechanickým 
pohonem, K-2 - papírové modely plachetnic a dále 
plastikové modely, jež jsou rovněž děleny na 
podskupinu plachetnic a podskupinu modelů lodí 
s mechanickým pohonem. Tyto modely 
představovaly polovinu vystavovaných. „Kartonowe" 
modely neboli vystřihovánky do Wroclawi nepřivezli 
jen mladí modeláři, nýbrž i mužové středních let. 
V Polsku již dlouhá léta existuje edice Mály Modelarz, 
věnující se výhradně vystřihovánkám. Některé 
modely byly upraveny, vybarveny a doplněny tak, že 
se na první pohled nedalo poznat, že jsou z papíru, 
ale i třeba takový Prinz Eugen nebo Tirpitz v měřítku 
myslím 1 : 200 „jen" čistě postavené a „jasně 
papírové" skýtaly monumentální pohled. Bylo by 
záslužné využít polských zkušeností v rozšiřování této 
třídy u nás. Bylo by neméně záslužné a zřejmě 
i ekonomicky zajímavé pro náš modelářský časopis, 
kdyby se do této akce napřel plnou parou.

Letos jsme do Polska zváni opět. Stojí za to 
zúčastnit se, poznat přátele, ale i soupeře. Polsko 
bude totiž v roce 1998 hostitelem céčkařů z celé 
zeměkoule, kteří se sjedou do starobylého Gdaňsku 
na 9. mistrovství světa.

Modely
B a z a r

Prodej a výkup modelářského zboží,
komisní prodej

Sortiment HITEC - výhodné ceny
Otev. doba:
Po-Čt 16.30-19.00 
Pát. 16.30-20.00 
Po předchozí dohodé 
možno i jindy

JH - Model 
Azalková 37 
102 00 Praha 10 
tel.: 0 2 /7 5  58 25

Nabízíme: ·  nabíječka akumulátorů Pb, napájení 220 V, regulace 0-5 A, 
pro akumulátory 6 až i2  V, ochrana proti zkratu a přepólování.........  1000 Kč
•  nabíječka akumulátorů NiCd, napájení 220 V nebo 12-18 V, ochrany proti
zkratu a přepólování, pulzní nabíjení 600 Hz, nepřímé měření nabíjecího proudu, 
kanál A: pro 4-13 čl., regulace 0-400 mA, vybíjení, vypnutí po 15 hodinách, 
kanál B: pro 4-10 čl., regulace 0-4 A, vybíjení, vypnutí při poklesu U ...... 1700 Kč
•  obousměrný regulátor pro RC auta a lodě, 6-8 (9-12) čl., stabilizátor 5 V,
brzda, omezování příkonu při poklesu U, verze 10 A trvale, 14 A/30 s, 62x42x 
27 mm nebo verze 20 A trvale, 28 A/30 s. 75x42x27 m m ...... 770 Kč, 990 Kč
•  regulátor pro RC eleklrolet ENDURO, 6-10 ČI., 7 A trvale. 14 A/30 s, brzda,
stabilizátor 5 V, omezování příkonu při poklesu U, ø  30 mm, 9 g .......  600 Kč
•  regulátor pro RC elektrolet řízený mikroprocesorem, 6-12 čl., 20 A trvale,
40 A/30 s, brzda, stabilizátor 5 V, omezování příkonu při poklesu U, ochrana proti 
proudovému a tepelnému přetížení, elektronické nastavení bez trimrů, zvýšené 
buzení M0SFET, indikace svítivými diodami, 42x30x14 mm, 22 g ...... 1300 Kč
•  regulátor pro RC elektrolet, 6-8 (9-12) čl., 15 A trvale, 40 A/30 s, brzda, 
stabilizátor 5 V, omezování příkonu při poklesu U, 60x35x16 mm, 34 g .. 740 Kč
•  spínač pro RC elektrolet, s relé Schrack, 6-8 (9-12) ČI., 20 A trvale, brzda,
stabilizátor 5 V, odpojení motoru při poklesu U, 55x30x15 mm, 31 g ......  550 Kč
•  spínač pro RC modely, zátěž 1-16 V/ 5 A. 17x20x15 mm, 7 g ........ 200 Kč
•  teplem smrštitelné bužírky, šíře 60,70 mm, cena za 1 m ... 30 Kč, 35 Kč

■ uvedené ceny platí pro neplátce DPH ■ pro obchodníky se živnostenským 
listem sleva 10 % ■ lze účtovat i za ceny s DPH (+10 %) ■ množstevní slevy 
podle obratu 5 až 20 % ■ zasíláme poštou na dooírku ■ záruka 12 měsíců ■

I BEL·*?, Čínská 7M, Praha 6, 160 00, tel. (02) 342 92 51 |

PK - MODELÁŘ
modelářská prodejna 

Zelný trh 39 
Uherské Hradiště 
tel.: 0632/ 551746

•  letadla ·  lodě ·  kity ·  mod. materiál 
•  motory ·  nářadí ·  lepidla ·

Otevírací doba:
Po-Pá 9.°°-11 12“-18.°°

So 8 “-11.°°

E W O -  modelářský obchod
Liberecká č. 2 3 0 6 /7  TEPLICE 

Tel.: 0 4 1 7 / 4 1 5 4 7

autorizovaný prodejce firmy
PAN AIR

Dále nabízíme zboží firem:
Robbe, Futaba, Hacker, Jeti, MP JET, 

Horst, Hořejší, Malinás, VL, ATEC;

lišty, překližka, balsa.

Prodejní doba: P o - P á  8 - 1 2 , 1 4 - 1 8
So 8 - 12 h

j ,  .  modely letadel
H O r e jS I  Nad Přehradou 15, 321 02 Plzeň

tel/Tax 019/7828023 (změna)

• Žiletkové pilky ZÓNA - nářadí, které se neuklízí
• Solarfilm - nízkoteplotní, lehká potahová fólie - 

přímý dovoz, nízké ceny
• Litespan, Airspan, Vlies - moderní lehké potahové 

materiály
• TAN II - špičková modelářská guma
• kompozitové výrobky atd.
• k disposici české návody

Obchodníci vždy vítáni Ceník za dvé 3,60 Kč známky 
Zastoupeni na Slovensku: SMT model

Rázusa 2144/24, 960 01 Zvolen, tel 0855/20655
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NOVINKY 
NA TRHU

v rozměrech od 5,5x4“ (140x100 mm) do 16x6“ 
(400x150 mm).

Prodejní cena, udávaná u každého výrobku, 
je pouze přibližná, buď doporučená výrobcem, 
nebo zjištěná v jednom z obchodů, v nichž je vý
robek k dostání.

Obchodníci, kteří mají zájem o prodej před
stavovaných výrobků, zjistí přesné podmínky 
u výrobce nebo dodavatele - redakce s nimi ne
ní seznámena.

SADA AKUMULÁTORŮ

Panasonic má kapacitu 1600 mAh a napětí 
8,4 V. Maximální nabíjecí proud akumulátory mají 
3,2 A, maximální vybíjecí proud je 11 A. Sada má 
při rozměrech 115x50x16,5 mm hmotnost 
235 g. Dodávána je zatavená v čiré smrštitelné 
folii včetně kabelů o průřezu 1,5 mm: opatřených 
konektorem AMP.

Dodává a prodává: Modelcentrum R. Sviták, 
Jugoslávských partyzánů 19,
160 00 Praha 6 
Cena: 1250 Kč

SUPER MICRO SERVO HS-60

o rozměrech 26x13x24 mm má hmotnost 14 
g. Při napětí 4,8 V dosahuje kroutícího momentu 
1,1 kg.cm a rychlosti 0,21 s/60. Dodává se 
s upevňovacími prvky a náhradními pákami.

Vyrábí: Hitec, Jižní Korea
Dodává: Velkom Model, Na betonce 114,
153 00 Praha 5
Prodávají: modelářské prodejny 
Cena: 1307 Kč

KYAN0AKRYLAT0VA 
LEPIDLA FLASH
jsou dodávána ve třech typech: rychlé (řídké) 
s dobou vytvrzení 1 až 3 s, střední s dobou 
vytvrzení 5 až 15 s a pomalé (husté), jež se

vytvrzuje za 15 až 30 s. Balena jsou v plastikových 
nádobkách obsahujících 14,2 g lepidla.

Vyrábí: NHP Co., lne., USA
Dodává: Velkom Model, Na betonce 114,
153 00 Praha 5
Prodávají: modelářské prodejny 
Cena: 68 Kč

VANS AIRCRAFT RV-3

RC polomaketa amerického amatérského 
letadla je určena pro pohon dvoudobým 
spalovacím motorem o zdvihovém objemu 3.5 
cm nebo čtyřdobým motorem o zdvihovém 
objemu 4 až 6,5 cm". K řízení postačí 
čtyřpovelová RC souprava. Stavebnice obsahuje 
trup z bíle probarveného skelného laminátu, 
sestavené poloviny křídla a ocasní plochy, 
motorové lože, podvozek s koly, nádrž, vrtulový 
kužel, výlisky kabiny, krytů kol, zakončení křídla 
a další díly potřebné k dokončení modelu. 
Rozpětí sestaveného modelu je 1250 mm 
a hmotnost 1800 g.

Vyrábí a dodává: OBAG, Kpt. Jaroše 235,
277 11 Neratovice 
Cena: 4630 Kč

VRTULE MASTER AIRSCREW

pro spalovací motory jsou vyrobeny z plastu 
vyztuženého uhlíkovými vlákny. Vyrábějí se

Vyrábí: Winsdor Propeller, USA 
Dodává: Velkom Model, Na betonce 114,
153 00 Praha 5
Prodává: PM Pecka-modelář, Karoliny Světlé 3, 
110 00 Praha 1 
Cena: 31 až 183 Kč

BLUE HUNTER A RED EAGLE

Rychlostavebnice volných modelů 
poháněných elektrodmychadlem. Díly modelů jsou 
vypěněny z jemnozrnného pěnového polystyrénu, 
na povrchovou úpravu je určen velký arch 
samolepicích obtisků. Stavebnice obsahují 
kompletní pohonnou jednotku: elektromotor 
s dmychadlem, pohonné akumulátory a nabíječ 
napájený šesti velkými monočlánky. Přiložen je 
rovněž návod k sestavení modelů a létání s nimi.

Vyrábí: Union Model, Japonsko
Dodává a prodává: PAN air, Ukrajinská 6,100 00
Praha 10, na Slovensku CM Modelsport,
Strojárenská 5. 040 22 Košice
Cena: 860 Kč

DIGITÁLNÍ OTÁČKOMĚR

Optoelektronický digitální otáčkoměr slouží 
k měření otáček všech motorů s dvoulistými 
a třílistými vrtulemi. Měření zabezpečuje 
fotosenzor CDS s přesností 100 otáček. Přístroj 
je napájen devítivoltovou baterií.

Dodává: MIH Hamburk, SRN 
Prodávají: modelářské prodejny 
Cena: 1790 Kč
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se 400 m dlouhým lankem o 0 1,2
Naviják pro modely kluzáku F3B

rychlost vleku maximálně 14 m/s A  
vhodný též pro obří modely, přepínatelná magnetická brzda

kat.č. 827

Kladka
Expert
je  uložena v 
ložiskách a zajištěna 
proti tahu vlečného lanka 
ve dvou bodech.
Lze j i  použít pro C
oba navijáky 
kat.č. 1394

E' Naviják pro
modely kluzáků

rychlost vleku 
maximálě 
6 -1 2  m/s 

cenově 
výhodná verze 

pro soutěže F3B včetně 
jednoduché kladky

kat.č. 808.

Podrobný 
popis najdete v 

novém hlavním katalogu GRAUPNER 45 FS

JOHANNES GRAUPNER
Postfach 1242 · D-73220 Kirchheim/Teck

s.r.o.

Nabízí ten nejširší sortiment modelářského zboží

Generální zastoupení firmy: Emupner
Dále nabízíme zboží od firem: ASSOCIATED, YOKOMO, RPM, 
REEDY, PRO-LINE

Z nabídky vyjímáme:
- stavebnice RC vrtulníků od firem: KYOSHO, HI ROBO, 

ROBBE-SCHLUTTER
- stavebnice RC modelů letadel, automobilů a lodí od našich i 

světových výrobců
- RC soupravy a jejich příslušenství ve velkém výběru
- motory O.S., MVVS, NOVAROSSI, WEBRA, COX
- příslušenství pro RC vrtulníky, rotorové listy
- nové vrtule pro elektrolet od firmy GRAUPNER navržené 

počítačem
- hřídele, šrouby, skořepiny, motory a další díly pro lodní 

modeláře
- raketové motory a palníky
- balsa, balsové profily, kompletní sortiment GRAUPNER 

ANDINO
- velký sortiment lepidel a epoxidů BISON, Kanagom
- vše pro automodeláře, množství náhradních dílů a příslušenství
- nové druhy automatických nabíječů za zajímavé ceny
- MNOŽSTVÍ DALŠÍHO MODELÁŘSKÉHO ZBOŽÍ

HOBYMAX team s.r.o.
Rumumunská 26 
120 00 Praha 2 
tel./ fax: 02/ 256 184

OTEVŘENO PO - PÁ 9.00 -18.00 h
Zboží zasíláme na dobírku - vybírejte z katalogů oblíbených 
firem !!!
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VÝROBA A PRODEJ MODELU LETADEL
SCHNUPPI
F5D

K onstrukce Sendvič AFK.GFK
Rozpětí 920 mm
Profil MH 30
Prázdná hm otnost ca.240 g

CCNft:
od 2.599,

souTm nc
F5B (FAI)

K onstrukce Sendvič AFK.GFK
Rozpětí 1690 mm

10 až 27 a é n k ú ^ ™ ná hm otnost * G^ 40 ™ d·

CCNA:
od 7.999,

SUMMIT K onstrukce Sendvič AFK.GFK
F5B/10 (FAI) Rozpětí 1800 mm
F5B (FAI) Profil RG 14
10 až 27 áánkůP r^drrá  hm otnost ca.560 g
Možnost výběru: Trup Elektro special, trup E/V

CiNAi
od 7.450,

spino
F5B/10 (FAI) 
F5B (FAI)
s p ir o - d
Možnost výběru:
10 až 27 článků

K onstrukce Sendvič AFK.GFK
Rozpětí 1800 mm
Profil RG 15
Prázdná hm otnost ca.600 g
Trup Větroň, Elektro, dělený Elektro
Špice Větroň, Elektro 10. Elektro 27, Převodovka
Křidlo jednodílné nebo dvoudílné (kňdélka i klapky)

CiNAi
od 7.250,

SPACÍ
F3B

C€NAt
od 14.499,

Možnost výběru:

K onstrukce Sendvič AFK.GFK
Rozpětí 2960 mm
Profil RG 15
Prázdná hm otnost ca. 1550 g 
Počet článků max. 30 - 1000 mAh
Trup Větroň, dělený Elektro/ Špice Elektro krátká. Elektro dlouhá 
Verze s T nebo V výškovkou

FUC FLflC K onstrukce Balsa, polystyren, laminát
10 až 20 článkůR ozPétí 2100 mm, dělené křidlo

Profil RG 15. RG 14 C«NA>
Prázdná hm otnost ca.600 g od 3 .999,—

Možnost výběru: Trup Větroň, Elektro. dělený Elektro
špice Větroň, Elektro 10. Elektro 27, Převodovka 

_______________________________________Ceny uvedeny bez DPH
Technická dokumentace všech typů za ochranný poplatek 100,- Kč
S využitím CAD-CAM frézujeme každý obrys a tvar

ϋ £ & ( ! 0 ζ 3 β

Ing. J. STANĚK
Na šancích 1176*63701 Chrudim

Tel a Fax: 0455 7224

Tomáš VÍTEK
Mračnioká 1063-Praha 10

Tel a Fax: 02/792 43 87 
Mob. tel.: 0601 221 888



JiřI Kadlus

Který modelář někdy nezatoužil po tom, aby 
se jeho koníček stal zdrojem financí pro rodinu, 
aby manželka už konečně zmlkla, co že to zase 
výhodně nakoupil, že už není místo, a ježíšíkriste, 
těch pilin a spon zase... Od roku 1990 jsem si 
začal budovat firmu, zabývající se konstrukcí 
speciálních funkčních modelů v oblasti 
divadelnictví, filmu a designu. Stále jsem však 
hledal možnost k využití svých více než 
dvacetiletých leteckomodelářských zkušeností 
a jejich zúročení ku prospěchu firmy.

Koncem roku 1993 jsem nabídl 
Koordinačnímu centru monitoringu složky 
ovzduší při Výzkumném ústavu rostlinné výroby 
Praha k odbornému posouzení pokusné snímky 
zemského povrchu, pořízené z jednoduchého 
RC modelu vrtulníku. To, co se původně zdálo 
být pouze neškodným „hračičkařenínT1, vědce 
nadchlo a později se ukázalo jako předmět 
perspektivní spolupráce. Ovšem původní záměr, 
který spočíval v připevnění automatického

fotoaparátu pod model vrtulníku, zakoupeného 
v nejbližší modelářské prodejně, byl samozřejmě 
zcela mylný. Doma se začaly vršit doslova haldy 
dílů od různých výrobců z celé Evropy, ze kterých 
postupně měly vzniknout dva až tři prototypy 
modelů vrtulníků vhodných pro profesionální 
použití. Když nebyly potřebné díly k dispozici, 
bylo nutné je vyrobit. Nová televize, profesionální 
letecký fotoaparát, nové video a zařízení pro 
přenos televizního signálu spolu s miniaturní 
účelovou videokamerou se ukázaly nezbytné 
jako základní vybavení pro přenos, kontrolu 
a následný záznam obrazu. Po několika 
domácích „rozhovorech11 mě manželka 
„přesvědčila11, že takto už to dál opravdu nejde.

Rok 1994 jsem tedy strávil stěhováním do 
větších prostorů, vývojem a odzkušováním 
jednotlivých typů vrtulníků a fotoaparátů na 
menších jednorázových zakázkách.

Na jaře 1995 jsem konečně měl dva 
prototypy, jeden ve stadiu tvrdého testování, 
druhý v hrubé stavbě. Tyto modely se již začaly 
blížit mojí představě o průmyslovém modelu 
vrtulníku. Model o průměru hlavního rotoru 1800

mm je vybaven benzinovým motorem Titan - 
Zenoah ZG 22 cm3 Heli Special s výfukem z dílny 
Haralda Zimmermanna, je ovládán 
mikropočítačovou RC soupravou Graupner/JR 
mc-20 s pěti servy Graupner C 4421, profi-gyrem 
NEJ - 1001, zdvojenými NiCd akumulátory
0 celkové kapacitě 3400 mAh, které přes speciální 
výhybku napájejí palubní systém. Na palubě 
tohoto nosiče se nachází profesionální fotoaparát 
pro leteckou fotografii značky Pentax, který 
umožňuje i multispektrální snímkování, souose 
s ním je směrována miniaturní barevná televizní 
kamera o hmotnosti 60 g, z níž je obrazový signál 
přenášen miniaturním TV vysilačem na pozemní 
stanoviště. Fotoaparát je ovládán jedním servem 
prostřednictvím druhé RC soupravy, v tomto 
případě Graupner FM 314. V dodávkovém 
automobilu je k dispozici mobilní zdroj 220 V, který 
napájí TV přijímač, televizní monitor, případně 
videorekordér pro záznam v reálném čase.

Mechanika modelu je z 90 % z duralových 
součástek, vzletová hmotnost plně vybaveného 
nosiče se pohybuje na hranici 11 kg. Největším 
nepřítelem modelářské letecké fotografie jsou 
samozřejmě vibrace, takže díly pro stavbu 
tohoto modelu byly speciálně vybírány 
a vyráběny s maximální možnou přesností, 
zejména díly rotující.

V této době vedení Koordinačního centra 
usoudilo, že takovou zvláštnost je zapotřebí 
prezentovat a vyslalo nás (mne jako majitele 
firmy a kolegu Jana Kohouta jako pilota firmy) na 
mezinárodní ekologický seminář. Tam jsme před 
užaslými zraky hydrogeologů, ekologů a jiných - 
logů s tituly před a za jmény vzlétli. Atmosféru 
dobarvil dav dětí z blízkého skautského tábora, 
které okamžitě přilákal zvuk dobře zaběhnutého 
benzinového motoru. Reakce byla opět 
nečekaná. Místo toho, aby nás slušně 
vypoklonkovali, začali se vážně zajímat o to, co 
jim můžeme skutečně nabídnout. Přišly
1 konkrétní nabídky na spolupráci, například 
sledovat činné sopky na Kamčatce, účastnit se 
mapování pozemků před stavbou vodovodního 
přivaděče pro velkoměsto, americký delegát se 
ptal na možnost malosériové výroby atp.

Zatím jsme zůstávali oběma nohama pevně 
na zemi. Nebyli jsme si totiž skutečně jisti, zda 
náš „výtvor11, který mimochodem elegancí nijak 
neoplýval, vydrží zátěž, která nutně z těchto 
nabídek vyplývala: práci 8 až 10 hodin denně po 
delší časové období při minimální nutnosti 
údržby a praktické nemožnosti dílenských oprav.

Základním prubířským kamenem se pro nás 
stala zakázka na zmapování skutečné situace 
sítě bodů měřících znečištění ovzduší v rezortu 
Ministerstva zemědělství CR. Šlo o 105 míst na 
celém území Čech a Moravy, zastrčených 
v malých vesničkách, leckdy v nepřístupném 
horském terenu, někdy ovšem i v centrech měst 
(I). Smlouva byla podepsána koncem června 
1995 s termínem dokončení prací k 31.12.1995.

Když mne vzbudil loni 10 . července v 8.00 
hodin ráno budík, netušil jsem, že začíná černý. 
S kolegou jsme do automobilu nanosili vše 
potřebné, na kolena položili itinerář, mapu 
a vyrazili jsme. Hned na první lokalitě (vesnice 
Jivina, okres Mladá Boleslav) jsme byli srdečně 
přivítáni majitelkou pozemku a současně 
obsluhovatelkou měřící stanice, která ihned 
začala svolávat vnoučata, trávící zde prázdniny 
na zdravém vzduchu, a ptala se nás, co že to 
s tím podivným přístrojem vlastně budeme 
provádět. S úsměvy profesionálů jsme škubli za 
startér agregátu 220 V, uvedli jsme v činnost

Účelové monstrum 
o hmotnosti 
jedenácti 
kilogramů krátce 
po vzletu (nahoře)

Pozemní 
pracoviště 
fotografa - první 
varianta z jara 
roku 1994

38 MODELÁŘ · 2/1996 · 78



systém televizního přenosu, zapnuli televizní 
monitor a nastartovali motor vrtulníku - chytl na 
první škubnutí. Zatímco se shromažďoval zbytek 
vesnice, pilot odstartoval, krátce závisel a poté 
začal nabírat výšku. Na televizní obrazovce 
v našem dodávkovém automobilu se začala 
vzdalovat země. Jakmile jsem usoudil, že na 
obrazovce mám vše podstatné, tedy že měřící 
stanice je přibližně uprostřed záběru a snímek 
celkově postihuje i okolí, několikrát jsem (pro 
jistotu) stiskl spínač na vysílači, ovládajícím zcela 
samostatně servo fotoaparátu. V tom do 
klidného bzučení dokonale šlapajícího motoru 
Zenoah začal náhle pronikat přerývaný tichý 
hukot, zakončený jemným lupnutím. Když jsem 
odtrhl oči od televizního monitoru, spatřil jsem už 
jen vrtulník v devadesátistupňovém náklonu, 
poměrně rychle rotující kolem své svislé osy 
a bezmocně padající z výšky kolem 120 metrů. 
Snad každý modelář aspoň jednou v životě 
určitě prožil situaci, když v dáli na poli jeho model 
vybuchne v hromadu třísek, ale motor ještě 
chviličku slyší běžet. Vyletěl jsem z dodávky 
a běžel k místu neštěstí. Cestou jsem přeslechl 
cynickou poznámku hrůzou zpoceného pilota „ 
kolik že ještě máme těch stanic vyfotit “ a začal 
sbírat trosky. Po příjezdu do dílny a analýze 
situace jsme zjistili, že vše způsobilo špatně 
kalené kuželové kolo v ocasní převodovce 
modelu, v ceně asi 15 DM. Na kole bylo původně 
15 zubů. Skoda by šla vyčíslit asi takto : jeden 
zub = 1 DM = 10.000,- Kč. Zub tam nezbyl 
jediný, kurs marky je nefér.

Začali jsme tedy horečně dostrojovat druhý 
prototyp záložním vybavením a když jsme byli 
hotovi, málem jsme způsobili nočnímu vrátnému, 
který na nás již dávno zapomněl a celý areál 
zamkl, malou mozkovou příhodu, když nás viděl 
prolézat oknem jídelny. Po vyjasnění pozic jsme 
se vydali do svých postelí za doprovodu ranních 
ptáčat, co dál doskáčí.

Od této katastrofy nový model šlapal jako 
hodinky. Nikdy jsem si nemyslel, do jakých 
končin naší vlasti mne moje práce zavede. Od 
nejjižněji položeného Mikulova k Božímu Daru 
a Boru u Tachova, lyžařským střediskům Janovu 
nad Nisou a Rokytnici nad Jizerou, kde musel 
náš automobil překonávat strmé stoupání dvou 
sjezdovek pro získání potřebného převýšení, 
kozí farmě v Počátkách, televiznímu vysílači 
Krásné, ovcím u Helvíkovic, rodinnému penzionu 
s chovem koní ve Vernířovicích u Šumperka, 
skleníkům v Bolehošti u Dobrušky až po 
povrchové doly u Mostu. To vše za 
třicetistupňových veder bez kouska mráčku na 
obloze, všude kolem jen dozrávající lány.

Snímek dokladující poškození polní kultury 
náletovými plevely z výsypek Mostecké 
uhelné společnosti

Paradoxně se v této době našimi největšími 
nepřáteli stávali modeláři: Neustále bylo nutné 
hlídat oblohu, zda provozování nevinné 
kratochvíle za cípem lesa nám nezpůsobí další 
katastrofu. Například když jsme ukončili 
snímkování pozemků Výzkumného ústavu 
chmelařského v Žatci a začali jsme balit 
nádobíčko, zaslechli jsme typické bzučení 
nadupané třiapúlky sto metrů nad hlavou a po 
zádech se nám začaly kutálet kroupy. Leckdy 
jsme se setkávali i s překážkami v podobě 
opuštěného areálu bývalého JZD, který vytrvale 
hlídaly dvě obrovské dogy a odmítaly a námi 
jakýmkoli způsobem komunikovat, natož sdílet 
prostor. O křovinách, bodlácích a kopřivách, 
kterými jsme prošli, se není potřeba celkem 
zmiňovat, ale za povšimnutí rozhodně stojí situace, 
kdy pilot bedlivě sleduje malou tečku na obloze, 
zatímco na jeho zádech se usazuje ovád hovězí 
velikosti mexického dolaru. Nejnebezpečnější 
zážitek ovšem máme z Březovic na okrese Mladá 
Boleslav, kdy při hledání stanice nás hnal ze svých 
pozemků rozlícený soukromý rolník, kterému jsme 
nejdříve byli nuceni předložit své veškeré 
dokumenty a pak vyslechnout cosi v tom smyslu,

že na jeho pozemky nás určitě vyslalo to 
„zpropadené ministerstvo“ abychom si tam hráli 
s letadýlky, zatímco on nemá ani na pořádné 
hnojivo. Nikdy bych neočekával, že stařík vyvine 
takovou rychlost. Po tomto zážitku nám připadala 
dokumentace měřícího bodu v samotném centru 
České Lípy jako balsám na duši.

Tuto zakázku jsme končili již za podzimních 
plískanic, snímkování probíhalo i za mírných 
dešťů a v nárazovém větru.V samém závěru 
leckde již ležel sníh a teplota se pohybovala pod 
bodem mrazu, někdy jsme přijeli na stanovené 
místo, které jako na potvoru bylo zahaleno 
hustou mlhou a my jsme jeli zpět do Prahy. 
Nicméně musíme konstatovat, že i při zátěži tří 
až šesti snímkovaných míst denně, přes 
nepříznivé povětrnostní podmínky v závěru roku 
i přes obtíže se samotným vyhledáváním 
zmíněných lokalit se nám podařilo celý úkol 
v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě 
bezezbytku splnit.

Za tuto dobu se z nás stal dokonale sehraný 
dvoučlenný tým, většina snímků je pořízena 
z výšky těsně pod 200 m. Porovnáním se 
skutečnými leteckými snímky naši zadavatelé 
nezjistili žádný rozdíl v kvalitě, navíc výrazně 
ocenili operativnost, s jakou jsme byli schopni 
práce provádět.

Ke stávajícímu vybavení mobilní pozemní 
jednotky jsme byli nuceni přidat ještě další 
periferní jednotku - videoprinter pro možnost 
pořízení okamžitých záznamů přímo na místě 
práce, jejichž využití vidíme zejména 
v možnostech okamžitých důkazních řízení.

V letošním roce bychom chtěli modelářské 
veřejnosti představit nový typ modelu, 
uzpůsobený již pro práce v oblasti profesionálního 
televizního přenosu zpracovávaného počítačovou 
cestou, neboť se rýsují jisté možnosti spolupráce 
v oblasti kinematografie.

Tento článek není samozřejmě univerzálním 
návodem pro práci s podobnými přístroji, vznikl 
vlastně pod tlakem dotazů ze strany méně 
informované modelářské veřejnosti, kolikže 
vlastně ten který model vrtulníku unese zátěže, 
zda například videokamera pana XY je pro tyto 
účely vhodná a pod. Problematika modelů pro 
profesionální práci tohoto druhu je tak obsáhlá, 
že bez dlouhodobého studia zahraniční literatury 
(u nás je podobných informací žalostný 
nedostatek), vlastních pokusů a dobrého 
finančního zázemí nelze prakticky dosáhnout 
uspokojivých výsledků. Tím případné zájemce 
o tuto problematiku rozhodně neodrazuji, jen 
upozorňuji na možná úskalí, která je zcela určitě 
při vývoji vlastního projektu potkají. ■
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m  SVĚTOVÉM YELIETIMIU V MOMMIB
MM3) VÁS PtEMÁVIIIL (QÄT MĚCO NOVÉM®»«, PECKA - MODELÁŘ

Chybí vám figurky k vašim modelům? Teď 
už žádný problém! Preiser - největší výrob
ce figurek je již u nás!!! PECka - MODELÁŘ

ω
o
CD
N

Je vám mezi 10 a 20 lety, máte zkušenosti ze závodů RC 
automobilů, chcete vyhrát aspoň ME a chybí vám maličkost - špičkový 
model? V roce 1997 se na dráze pro terénní RC automobily v Poříčí nad 
Sázavou uskuteční evropský šampionát EFRA v kategorii Off Road 1:8. 
Podle pravidel může pořádající stát obsadit až patnáct míst na
startovním roštu. Jedno z nich může patřit i vám, pokud uspějete 
v letošním seriálu Jarda’s Kyosho Talent Cup. Že pořád ještě nemáte 
model? I to se dá vyřešit, pokud nejpozději do 3. dubna 1996 pošlete 
na adresu Jarda’s Hobby Shop, Nová Pražská 1645, 256 01 Benešov, 
te./fax: (0301) 227 25, svůj závodní modelářský životopis a základní 
údaje o své osobě (jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné 
číslo a přesnou adresu). Stanete se tak účastníky konkursu, jehož
vítězové dostanou na letošní sezónu bezplatně zapůjčenou špičkovou 
RC buggy Kyosho Inferno MP-5 s motorem OPS. Při výběru budou 
jediným měřítkem vámi zatím dosažené výsledky v jakékoli kategorii RC 
modelů automobilů. Pokud budete vybráni, uzavře s vámi pořadatel 
konkursu smlouvu, v níž se zavážete k účasti v seriálu závodů MŮR 
a Jarda's Kyosho Talent Cup ‘96. Potom už jen složíte zúčtovatelnou 
zálohu na palivo a náhradní díly a přijedete na slavnostní předání 
modelů a zahájení seriálu. Redakce Modelář pochopitelně nebude při 
celé akci chybět a bude průběžně o vašich výsledcích informovat. 
Takovou šanci prostě nemůžete prošvihnout!

DO NOVÉ MODELÁŘSKÉ SEZÓNY S NOVÝM MOTOREM
Pňjdte si k nám vybrat z novinek firem OS Max. KB a Quadra. Zajišťujme servis, dodávky 
náhradních dílů a poradenskou činnost.

Cenový hit
Nabízíme atraktivní a cenově velmi výhodné japonské stavebnice polystyrénových modelů 
v provedeni RTF (pňpraveny k letu). V sortimentu jsou malé modely s gumovým svazkem, 
elektrolety Cessna a Piper, modely Hunter a Eagle, poháněné dmychadly.
Stavebnice z USA
To nejlepši z nabídky amerických výrobců najdete u nás a v prodejnách, označených nálep
kou PAN AIR. Nezničitelné modely od firmy U.S.Air Core, makety od firem Great Planes, TF 
Top Rite a dalších.
Kvalitní stavební materiál a nářadí
Bohatý výběr RC souprav RC souprav a příslušenství, vše pro elektrolet, epoxidová a vtefi- 
nová lepidla, fólii Mono Kote. prostě vše ke spokojenému modelářskému životu najdete u nás.
Novinka
Polomaketa Su-25 o rozpětí 1700 mm na motor 10-18 cm . příp. o rozpětí 2100 mm pro 
motor 50 - 70 cm5.
Vám, kteří máte málo času, nabízíme za přijatelných podmínek stavbu modelů na zakázku ve 
výstavní kvalitě včetně osazení _ _  _  _  _
RC soupravou a motorem. pAN air P / U \ l
Zajišťujeme náhradní díly, servis Ukrajinská 6
a poradenskou službu. i qq qq pra(-,a i q

Tel./fax: 02/24625552

*
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PRAHA 2
Rumunská 26 Tel.: 02/256 184

HOBYMAX TEAM s.r.o.
Kompletní sortiment funkční modelaňny 

- letadla, auta, lodě rakety, vrtulníky 
Otevřeno: Po-Pá 09.00 -18.00

BEROUN
Palackého 31 Tel.: 0311/21795

MODELÁŘSKÁ PRODEJNA
Modelářský materiál, potřeby, 

stavebnice, RC soupravy, serva
Otevřeno: Po-Pá 09.00 -17.00

So 09.00-12.00

DOMAŽLICE
Náměstí 142 Tel.: 0189/2319

MODELÁŘ SLADKÝ a spol.
Funkční modelaňna pro začátečníky 
i pokročilé, plast, modely, železnice

Otevřeno: Po-Pá 08.30 -12.00 13.00 - 17.00
So 09.00-12.00

PRAHA 6
Jugosl. partyzánů 19 Tel.: 02/311 16 65

MODELCENTRUM
Autorizovaný dealer firmy VELKOM 

Bohatý výběr RC souprav a NiCd aku
Otevřeno: Po-Pá 08.30 -18.00

JINDŘICHŮV HRADEC
Svatojánská 146/I Tel.: 0331/361 414

Modelářské potřeby PAKR
Letecké, železniční, automobilové, 

lodní a plastikové modely
Otevřeno: Po-Pá 09.00 -12.00 14.00 -16.00

So 09.00-12.00

KLATOVY
Kotlářova 400 Tel.: 0186/235 43

MODELÁŘ Ladislav ŠOS
Velkoobchodní zastoupení firmy FORTE 

pro ČR, veškerý modelářský materiál
Otevřeno: Po-Pá 09.00 - 12.00 13.00 -17.00

So 09.00-12.00

MLADÁ BOLESLAV
Nám. Míru 50 Tel.: 0326/295 11

ATS - modely - hračky
Plastikové modely, modelářské potřeby, 

barvy, štětce, modelová železnice
Otevřeno: Po-Pá 08.30 -12.00 13.00 -17.30

So 09.00-11.30

PLZEŇ
B. Smetany 5 Tel.: 019/723 50 81

RADOST - ONDŘÍČEK
Modelová železnice HO, TT, autodráha 
GAMA, slep. modely letadel čs. výroby

Otevřeno: Po-Pá 08.30 -18.00
So 08.30-12.00

BRNO
Grohova 5 Tel.: 05/338 291

REICHARD modelářské potřeby
Vše pro klasickou stavbu, stavebnice 

letadel a lodí, hotové modely
Otevřeno: Po-Pá 10.00-18.00

So 10.00-12.00

NAPAJEDLA
Masarykovo náměstí Tel.: 067/942 963

UFO... MODEL KREJČIŘÍK
Letecké, lodní, automobilové 

a raketové modelářství
Otevřeno: Po-Pá 09.00-11.00 14.00-17.00

So 08.00-11.00

CHYBÍ ZDE INZERÁT VAŠÍ MODELÁŘSKÉ PRODEJNY? 

Informujte se ještě dnes na naši speciální nabídku! 

DART s.r.o., Na Pankráci 30,140 00 Praha 4 

Tel.: 02/6121 5357 Fax: 02/6121 5358

N e j l e p š í  m e z i  A R F  m o d e l y !
..............SUPER AIRPLANES SERIES ...............

Bellanca Super DECATHLON 60 ARF
Polom aketa akrobatického letadla požehlená Superfilm em . Rozpětí 2030  m m . 

S tavebnice obsahu je  všechny díly po třebné p ro  dokončení m odelu. Vám  postačí pouze čtyř· 
funkčn í RC souprava s pěti servy a dvoudobý m o to r o zdvihovém  objem u 10 cm 3.

S U PE R FILM  V aše nová  p o lyes te rová  nažeh lovac í fó lie  
F irm a H A C K E R  používá  ve své vý ro bě  jen ne jkva litně jš í m ateriá ly, a  p ro to  nahrad ila  b ě ž 
ně d o d á va n é  fó lie  kva litně jš ím  a ce n o vě  výhodně jš ím  S U P E R FILM E M ! D odává  se ve 24  

ba revných  o d s tín e ch : bílá, svě tle  ž lu tá , tm a vě  ž lu tá , svě tle  o ranžová , svě tle  červená, 
če rvená , tm a vě  červená , svě tle  zelená, pas te lově  zelená, p a s te lově  m o d rá , m o d rá , v la j
ková  m o d rá , svě tle  m o d rá , růžová, fia lová, če rná , m o d rá  m eta líza, če rvená  m eta líza, h li

ník, transpa ren tn í, flu o re sce n čn í ž lu tá , fluo re sce nčn í o ranžová , flu o re sce n čn í če rvená , 
flu o re sce n čn í zelená, flu o re sce n čn í růžová. V še chn y  fó lie  jso u  v  š ířce  6 8 0  m m .

C eny: s ta n d a rd  - 1 0 9 ,8 0  K č, m eta líza  - 1 2 7 ,7 0  K č. flu o re sce n čn í - 1 4 4 .7 0  K č

N ový ba revný  še d e sá tis trá n ko vý  ka ta lo g  KAVAN  se s p o u s to u  nov inek  za ceny, k te ré
vás p říjem ně  p řekvap í.

V ý ro bky  H A C K E R  a KAV AN  žád e jte  ve své p ro d e jn ě  a když  řeknou  nem ám e, jd ě te  p ro 
s tě  ta m , kd e  je  mají. D o p ře jte  si za  svo je  peníze tu  ne jlepší kva litu .

HACKER distribuce: Kaliyody 270 65, tel./fax: 0313/622 29 
Hacker velkoobchodní sklad: PAN air, Ukrajinská 6, Praha 10,

tel./fax: 02/24 62 55 52
HACKER zastoupení SR: HELITEX modell, Ivánská cesta 25,

Bratislava 821 04, tel: 07/ 23 94 67, fax: 07/24 08 864
-

V , Xhvp m odell
Marcel Hladík

d o vo z a z p ra c o v á n í b a lsy  
výro ba  s ta v e b n ic  m o d e lů
Křesomyslova 12, Praha 4 - Nusle, 140 16 
tel. 42/ 6121 6531 fax 42/2/5376711

Prodej pro obchodníky a velkoodběratele, dočasně též pro maloodběra
tele. Otevírací doba maloobchodní prodejny: Po-Pá 8.00 - 16.00 hod.

T S Č G #  -  T Ě C H M M

Výhradní zastoupení 
rakouské firmy

Z kompletního sortimentu vyjímáme:
• vteřinová lepidla SUPER GLUE (20 g)
• lanovody - části i celé
• mosazné dráty a trubky
• kvalitní broušená balsa šířka 100, délka 1070 až 2000 mm 
v tloušťkách 0,4 až 30mm
• balsová překližka 250x500 mm v tloušťkách 1 až 6 mm
• balsové lišty a hranoly
• náběžné a odtokové lišty
• balsa speciál do 100 g/dm3 a do 120 g/dm3
• velkoplošné potahy křídel (podle požadavků odběratele)
• smrkové lišty
• březová překližka
• epoxidy a vorgeláty
• vakuové tvářen í*^  
plastů (PSH, ABS)
• výroby forem pro 
vakuové tváření
• balsová házedia
Novinky:
• PBY-6A Catalina - rychlostavebnice RC polomakety na dva 
elektromotory SPEED 400. Ohodnoceno cenou Model roku na 
výstavě Model hobby (95.
• Lepidla CARTELL - kyanoakryláty, pětiminutové epoxidy, dis
perzní, nitrocelulózová, na PVC a další. Mimořádně nízké ceny. 
Naši zákazníci z Moravy a Slezska se mohou obrátit na naše
ho zástupce, firmu KOADO, Špálova 6, 702 00 Ostrava-Přívoz.
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AKTUALITY

5. Mezinárodní výstava modelů a hraček 
5. Internationale Modellbau - und Spielzeug Ausstellung 
5th International Exhibition of Models and Toys

ročník během čtyř dnu navštívilo 
přes 31 000 návštěvníků. Na ploše 
1300 m2 si mohli prohlédnout Stán
ky 109 vystavovatelů, kteří vysta
vovali zboží od více než 320 firem.

Výstavě Model Hobby je věno
vána stále větší publicita. Obsáhlé

Vystavovatelé se mohou hlásit 
již dnes na adrese pořadatele, kde 
rovněž dostanou podrobnější in-

P as M u le m e n t 
p o u r  la s  a v io n t

19.10.- 22.10. 1996 
Praha
Veletržní palác

Výstava modelů a hraček Model 
Hobby letos oslaví malé kulaté vý
ročí. Od skromných začáků v roce 
1992 se rozrostla v akci, která na
bývá stále většího významu neje
nom u nás, ale i v zahraničí. Svěd
čí o tom stále roztoucí počet ná
vštěvníků a vystavovatelů. Loňský

reportáže z per renomovaných 
autorů otiskly prestižní modelář
ské časopisy v Německu, Francii, 
Itálii, Japonsku A USA. O akci in
formoval i český denní tisk.

Letošní 5. ročník se opět usku
teční ve vzdušných prostorách 
pražského Veletržního paláce. 
Kromě modelů si návštěvníci bu
dou moci prohlédnout technické 
hračky, dětské stavebnice a spole
čenské a počítačové hry. Siřeji bu
de zastoupena i hobby elektroni
ka, nářadí a malé stroje pro kutily.

formace.

Pořadatel:
Veranstaller:
Organizer:

DART s.r.o.
Να Pankráci 30  
140 00 Praha 4
Tel.: (+42 2) 61 21 53 57 

(+42 2) 61 00 11 50 
FAX: (+42 2) 61 21 23 58


