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„Polysterix" -  yiz MO 6/63 -  s R/C soupravou GAMA dobře 
létá M. Ždarskému z Kuksu (č. 3, ok. Trutnov). S konstrukč- 
ním křídlem z tuzemského materiálu váží 1150 g

Diesel-hydraulická lokomotiva T 666 (velikost HO) je jed
ním z modelů J. Kazdy (N a valech 6, Praha 6 Dejvice)

Maketa pobřežního strážního člunu v měřítku 1 : 25 je ze 
vsetínské „líhně", konstrukce K. Houdka. Data: délka 960 
Jířka 260 mm, elektromotor 6 V

Líbivý sovětský tank T-36 
zlákal i Jana Žáka (Bášť 206, 
p. Líbezníce u Prahy). Zho
tovil polomaketu na elektro
motor Igla 2,6 V, která uveze 
zátěž 5 kg

Rychlostní model automo
bilu s motorem 5 cm3 Jos. 
Basáka z Litvínova (Ruská 
ulice 695)

Maketa Hindustan HT-2 
j. Rubeše z Radčic (č. 90, ok. 
Jablonec η. N .). Rozpětí 
1520 mm, nosná plocha 37,5 
dm2, váha 1650 g, motor 
MVVS 5,6 A, vrtule 250/160, 
rychlost 60—100 km/h (3. 
lanko)



Už když propagační referent z  otrokovického národního podniku Moravan J iř í Hemza ,,Čme
láky “  fotografoval, rozhodl jsem se k nim napsat text -  poněkud odlišnější než bývá zvykem. 
Text se ale rozrostl v článek, pro který jsem dlouho hledal název, výstižný, nenadnesený. Ač se to 
některým maketářům nebude zdát, je to

Mám-li být upřímný, ani nevím jak to za- Stavěl jsem ji s houževnatou přesností, 
čalo. Myslím, že při listování v lednovém detaily s třímilimetrovou tolerancí (roz-
čísle Modeláře 1964. Uvízl jsem u Čmeláka -  ptyl čar na dokumentaci), nespočítané hodi-
jinak XZ-37: při stavbě se dá použít fólie, ny. Další hodiny zalétávání a pak první
povrch makety bude dosti členitý (což soutěž. Při bodování se mi zachtělo na ma-
dělá dobrý dojem) a v neposlední řadě -  ketu šlápnout, praštit s ní . . . místo toho
Čmelák je poměrně slušný typ pro maketu jsem vytáhl 20,— Kčs a podal protest,
na nová pravidla. Moc mi to nepomohlo. -  Nějaký den po sou

těži, už s hlavou klidnou, řekl jsem: „Flo
riáne, udělej konfrontaci na místě činu, 
napiš konstruktérovi.“ Rozhodnuto -  udě
láno.Jel jsem do Otrokovic. Teprve vevlaku 
jsem uvažoval o řečech mezi maketáři -  
o tom, že výrobní letecké podniky na žádosti 
o dokumentaci neodpovídají, nejsou ochot
ny . .  .

Přece jen mě to trochu schladilo a ohlásil 
jsem se s docela malou dušičkou v Morava
nu. Přišel nejen adresát mého dopisu, 
konstruktér S. Zámečník, ale ještě tři kon
struktéři další -  inž. J. Navrátil, J. Žák a K. 
Mudrák. A prý cože jsem si vybral zrovna 
„Sršně" (důvěrný název Čmeláka). Tak 
jsem to vysvětlil. Dobré dvě hodiny jsem 
model neviděl, putoval z ruky do ruky, 
zatímco mi konstruktéři dělali průvodce 
po závodě . . .  a pak přišla věcná otázka 
(na kterou jsem skoro čekal): Létá? Ma
keta létala, dokonce práškovala a konstruk
téři se nepokrytě divili. Pak jsem se zase di
vil já, protože zalétávači předvedli sku
tečného Čmeláka (mimoděk mi napadlo, že 
jej bylo možno otypovat na vrtulník-letad- 
lo nebo aspoň vrtulník, vypadající jako 
letadlo).

Teprve dvě hodiny po ukončení směny 
jsem se s konstruktéry Moravanu rozloučil, 
vybaven již cennou stavební dokumentací.

Dobře, byl jsi tam, dobře jsi pořídil, 
můžeš tedy končit -  ne? Ano, ale přece jen 
stojí ještě za pár řádků ty řeči, že pracovníci 
československých leteckých závodů prý 
na dopisy sotva odpoví, dokumentace 
je prý přísně tajná, západní letecké firmy 
jsou prý ochotnější, „dřív než z Chocně 
dostanu dokumentaci z Belgie" a další.

I já jsem to hlásal, avšak přesvědčil jsem 
se o opaku. Samozřejmě, mnohdy záleží též 
na okolnostech i na tom, jak a co modelář 
chce. Konstruktéři n. p. Moravan jsou však 
do té míry ochotní a sympatizují s modeláři,

m odelář
MĚSÍČNÍK SVAZARMU
číslo 3 ·  ročník XVI ·  březen 1965 

Navazuje na XIII ročníků časopisu 
„Letecký modelář**

že si zaslouží veřejnou pochvalu a uznání. 
Je možné se na ně s důvěrou obrátit.

Doufám, že moje zkušenost dodá make
tářům chuť do stavby československých 
letadel. Až nebudou soutěže maket pře
hlídkami „céstočtyřek", bude to doklad 
spolupráce s výrobními závodv, jaká má 
být! F. ŠIMČÁK, Krnov

m ohl a u to r  -  J iř í H em za -  do- 
m cela dobře nazvat „ P a t a P a ta -
Σ chon“ nebo m odelářsky vystiž-
— něji „Č m elák  senior a junior**.
Z I když nepoužil an i jednoho ná-
M zvu, po tvrzuje sním ek několik

skutečností: konstruk térský  cit 
tvů rce  m akety  F. Š im čáka, vý- 

Z sledek jeho nápadu  -  konfronto-
_j vat m aketu  se skutečným  le ta 

dlem  v m ístč  jeho „rodiště** a 
ověřit si, do jaké m íry  jsou 

1“ (nebo nejsou) konstruk téři na-
“  šeho leteckého závodu cchotni
1“ pom oci m aketářům .
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Ž IV O T  PŘÁTEL
★  JUGOSLÁVIE. Nejlepším spor
tovcem roku 1964 byl vyhlášen Julije 
Merrory, známý u nás jako absolutní 
vítěz mistrovství republiky pro R/C 
modely r. 1963 v K. Varech (viz Mo
delář 8/63). Sympatický a skromný 
Merrory získal od aeroklubu nejvyšší 
vyznamenání -  „Pohár zlatého orla.44
★  SSSR. Nerozlučnou dvojici, popu
lární po celé Volgogradské oblasti, 
tvoří tým Valerij Baklumin (pilot) 
a Alexander Lomakovskij (mechanik -

na snímku). Oba sportovci, z nich 
první mistr sportu, pracují v čilém 
,,všemodelářském“ klubu ve Volgo
gradu. (-1)
★  BULHARSKO. U příležitosti me
zinárodního setkání leteckých novi
nářů (loni v Československu) „od- 
poutal“ se pro návštěvu naší redakce 
G. Laptěv, hlavní redaktor časopisu 
„Aviacia i kosmonautika41. Potěšilo 
nás, že vlastnil (navzdory profesi) 
snímky leteckých modelářů. Pro toto

číslo jsme z nich vybrali soutěžní zá
běr, na němž je přední bulharský 
modelář -  „gumáčkář44 Georgi Vylčev.
★  ČÍNA Národní vytrvalostní rekord 
ČLR s R/C modelem 6 h. 8 min. 
35 sefc. ustavili modeláři Tao-Kao-Teh 
a Kiang Yu-lin. V roce 1962 ustavil 
Hu-chang Hung rekord na vzdálenost 
výkonem 8 km 50 m. Výškový rekord 
6880 m drží Hsueh Minhsien. ★
★  POLSKO. Aeroklub PRL se dobře 
stará o letecké modeláře. Pro R/C 
modeláře připravuje opět shromáždění, 
spojené s technickým seminářem a vý
stavou. Pro maketáře právě vyšlo 13 
plánků letadel M l  : 50 v souhrnné 
ceně 29 zlotých.
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^  Celobalsové samokřidlo A. M íillera z LM K  Č. 
Těšín na motor S-2 dosahuje časů 30—40 sec. 
Rozpětí 440, délka 180 výška 100 mm. Křídlo 
z prkénka t l .  3 mm, směrovka tl .  1 mm, trup 0  10 
mm, vyvažovači plošky z hliníkové fólie

N E J L E P Š Í  
S P O R T O V C I  
ROKU 1 9 6 4

Uveřejňujeme -  vůbec poprvé -  žebříček nej lepších sportovců, kteří soutěžili v sezóně 1964 
s létajícími modely na raketový motorek S-2. Bylo jich celkem 141. Samotné číslo svědčí 
o velikém zájmu, jestliže víme, že po celý rok bylo málo tablet tuhé pohonné hmoty (nevalné 
kvality) a dostali je jen někteří z organizovaných zájemců, zatímco ostatní -  mnohem 
početnější -  ani nezavadili. Z  týchž příčin se také konalo jen 7 soutěži v republice, o nichž 
časopis psal.

Pro pořadí se každému sportovci započítal nejlepší výsledek ze tři soutěží, uvedené číslo 
je součtem vteřin.

K ateg o rie  A S-2 , ju n io ř i
1. F. W erner Praha -  město 116
2. L . Čihák Praha -  město 114
3. R. Drnec 
Hodnoceno 6

Jihomoravský kraj 61

S e n io ři
1. O. Šaffek Praha -  město 296
2. J. Čepelák (také ostatní) 236
3. J. Diviš 232
4. R. Mrázek 214
5. Z. Klimeš 138
Hodnoceno 11

K ateg o rie  B S-2, ju n io ř i

I . T . Urban Praha -  město 573
2. M . Friedl (také další) 482
3. J. Kroulík 469
4. P. Bareš 386
5. B. Černý 258
6. L . Dvořák Jihomoravský kraj 163
7. P. Svoboda Jihomoravský kraj 159
8. J. Bugeš Západoslov. kraj 146
9. V. Kopecký Jihomoravský kraj 146

10. F. Doupovec Jihomoravský kraj 123
Hodnoceno 23

S e n io ři

I .O .  Šaffek Praha -  město 662
2. M . Kácha (také další) 453
3. Z. Klimeš 437
4. J. Diviš 429
5. K . Urban 394
6. R. Mrázek 385
7. J. Mareška Západočeský kraj 372
8. V. Janoušek Praha -  město 329
9. T. Wágner Severočeský kraj 280

10. F. Zoula Severočeský kraj 275

Ing. M. HORÁČEK  
RMK ADAST

11. J. Čepelák Praha -  město 268
12. M . Drbal ing. Západoslov. kraj 254
13. V. Richter Západoslov. kraj 244
14. M . Horáček ing. Západoslov. kraj 239
15. J. Vondroušek 
Hodnoceno 70

Jihomoravský kraj 234

K ateg o rie  C S-2 , ju n io ř i
1. V. G ruber Západočeský kraj 93
2. V. Zetek Praha -  město 70
3. T . Urban 
Hodnoceno 6

Praha -  město 55

S e n io ři

l .O .  Šaffek Praha -  město 407
2. M . Kácha (také další) 344
3. Z. Klimeš 306
4. V. Janoušek 274
5. J. Diviš 257
6. K . Urban 179
7. R. Mrázek 172
8. R. Pšánský Západočeský kraj 154
9. P. Janoušek Praha -  město 121

10. F. Zoula 
Hodnoceno 19

Severočeský kraj 99

K ateg o rie  D S -2 , sen io ři

1. K . Sýkora Praha -  město 193
2. P. Šaffek Praha -  město 179
3. F. Zoula Severočeský kraj 114
Hodnoceno 6, junioři nelétali

ZKRATKY pro kategorie:
A S - modely z tuzemského materiálu; B S - soutěž
ní modely (balsové); C S  - polomakety (balsové); 
D S  - zvláštní modely. Číslice 2 za zkratkou značí, 
že jde o m otor S-2 (existuje-jak znám o-ještě  S -l).

dou konečně
Na odpověd jistě 

čeká mnoho zájemců 
o nový obor - rake
tové modelářství. Sku- 

1 tečnost, že Ú V Svaz- 
\ armu uzavřel stnlou- 
i vu o dodání s výrob- 
! nim závodem, dává 
I nedočkavým modelá- 
I řům jen jakousi naději.

Snad tedy budou -  
\ ale kdy ? Nebude trvat 
i tak dlouho, rtuť tep- 
! lorněru se zvedne a co 
' dál? Bude se zase 
) čekat jako v minulých letech a jenom závi- 
j dět modelářům z kapitalistických států 
\ možnost nákupu raketových motorků ?

(Nemáme zatím na mysli volný prodej, jak 
! je běžný v těchto státech, ale pouze možnost 
\ získání motoru třeba cestou Svazu pro 

spolupráci s armádou.)

Konkrétní situace
Pro ujasnění celé otázky se vraťme o ně

kolik měsíců do loňského roku. V listopa
du dostal výrobní závod ADAST n. p. 
v Dubnici n. Váh. dokumentaci pro moto
ry B 2,5/3, konstruované MVVS Pardubi
ce. Koncem téhož měsíce byly provedeny 
funkční letové zkoušky. Při nich se po
tvrdily některé závažné nedostatky kon
strukce, jako nepravidelný tah asi u 30 % 
motorů, průšlehy (asi 10 %), vyráženi 
trysky (asi 5 %) a prasknutí těla motoru 
na boční stěně (asi 5 %).

Proto členové odborné skupiny u rake- 
tomodelářského klubu ZO Svazarmu se 
zavázali ve spolupráci se závodem odstra
nit nebo omezit na nejmenší míru výskyt 
uvedených závad.

Po celkovém přepracování konstrukce sc 
v současné době již zdá, že uvedené ne
dostatky jsou odstraněny. Zatím jsme
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S V A Z A R M  p ro h lu b u je  svoji  činnost
Naši čtenáři jsou zajisté již obeznámeni z aktuálního zpravodajství s tím, že v pálek 12. 

února 1965 se konalo v Praze 10. plenární zasedání ústředního výboru Svazu pro spolupráci 
s armádou. Jediným předmětem jeho jednání byla aplikace usnesení ÚV KSČ, přijatého 
letos v lednu, jež vytyčuje k podpoře národního hospodářství nové úkoly i společenským orga
nizacím, tedy také Svazarmu. Význam tohoto důležitého jednáni představitelů branné orga
nizace podtrhuje skutečnost, že mu byl přítomen ministr národní obrany armádní generál 
B. Lomský a zástupci ostatních společenských organizací.

Přinášíme hlavní body z usnesení, které 10. plénum ÚV Svazarmu přijalo, když účast
níci vyslechli obsáhlý referát předsedy ÚV Svazarmu generálporučíka J. Hečka o vývoji 
a současném stavu Svazarmu a diskutovali k němu. (Úplné znění usnesení otiskuje časopis 
Svazarmovec v č. 411965.)

10. plénum ÚV Svazarmu

v celku potvrdilo správnost orientace naší 
branné organizace po 2. sjezdu Svazarmu, 
jejíž dobré výsledky oceňuje jak ÚV KSČ> 
tak velení čs. armády. V nej hlavnějších 
bodech se nem ění ani linie práce Svaz
armu, vyjádřená v loni vyhlášeném sedmi
letém perspektivním plánu rozvoje čin
nosti.

V současné době jde především o při
způsobení Svazarmu stupni rozvoje naší 
společnosti, o prohloubení činnosti ve 
správných proporcích a ve smyslu názvu 
organizace. Přijaté usnesení shrnuje nové 
úkoly do těchto hlavních bodů:

•  Připravovat mládež a zálohy pro po
třebu ozbrojených sil, tzn. zkvalitnit a pro
hloubit předvojenskou výchovu mládeže, 
jakož i vytvářet podmínky pro práci se zá
ložně velitelským sborem čs. armády.

•  Pokračovat v přípravě obyvatelstva 
k obraně vlasti zejména přípravou cvičitelů 
CO podle potřeb národních výborů, zá
vodů a škol.

•  Využívat zájmovou, technickou a 
sportovní činnost cílevědoměji k tomu, aby

motory řady B2
udělali asi 100 úspěšných zkoušek, aniž se 
některý z nedostatků opakoval. Zbývá vy
konat ještě zkoušky vnitřní balistiky. 
Budou-li také úspěšné, pak začátkem 
druhého čtvrtletí by měla být vyrobena 
ověřovací série. Podaří-li se závodu za
jistit dodávky materiálu pro sériovou vý
robu ve zkrácených termínech, lze oče
kávat, že motory řady B budou k dispo
zici modelářům začátkem září tohoto 
roku.

Podle současných výsledků už lze 
s velkou pravděpodobností předpokládat, 
že kvalita motorů vyrobených v n. p. 
ADAST bude odpovídat běžným raketo
vým motorům z kapitalistických států, 
stejně jako cena. Zúčastnění pracovníci 
vyvíjejí maximální snahu, aby právě cena 
byla co nejnižší. Jde jim o to, aby raketové 
modelářství nebylo jen zábavou pro zájem
ce, kteří si mohou dovolit ji zaplatit, ale aby 
se co nejvíce rozšířilo.

na základě dobrovolnosti se dále zkvalitňo
vala předvojenská příprava mládeže a pří
prava obyvatelstva k obraně · vlasti. Jde 
o motorismus, radistiku a elektroniku, le
tectví, střelectví, branné soutěže a potá- 
pččství.

•  Zlepšit politickoorganizátorskou prá
ci; prohlubovat principy demokratického 
centralismu v celé práci Svazarmu; vyme
zit úlohu orgánů všech stupňů; zdokonalit 
řídicí práci, rozšiřovat funkcionářský aktiv 
a omezovat placený aparát.

•  Převést činnost organizací Svazarmu 
z výrobních závodů do míst. Cílem tohoto 
rozhodnutí ÚV KSČ je odstranit přeorga- 
nizovanost společenského a veřejného ži
vota a pomoci občanům, aby účelně vy
užívali volného času tam, kde se zdržují, 
tj. v místě bydliště.

★

Vzhledem k soustředění na hlavní úko
ly, které mají bezprostřední vztah k potře
bám armády a na základě závěrů ledno
vého zasedání ÚV KSČ převádí ÚV Svaz
armu některé druhy činnosti na jiné spole
čenské organizace:

a) chovatelskou a výcvikovou kynolo
gickou činnost Svazu chovatelů drobného 
hospodářského zvířectva,

b) vodácký sport (mimo sportovní po- 
tápččství) ČSTV,

c) střelecký sport z brokových zbraní 
Čs. mysliveckému svazu,

d) společně s ČSM provádí Svazarm 
během března rozbor modelářské činnosti 
a posouzení dalších perspektiv. Plénum 
ÚV Uložilo předat do konce března stra
nickým orgánům návrh na konečné řešení, 
která organizace bude hlavním organizá
torem.

Co budes modelářstvím?

Rozhodně nejde o jeho zrušení, jakožto 
snad samoúčelného a společensky neopod
statněného „koníčkaNaopak, jak se uká

zalo již při několika předcházejících jedná
ních -  a hovořil o tom na 10. plénu i před
seda ÚV Svazarmu -  mnohotvará a zají
mavá činnost technického i sportovního smě
ru je známa a její výsledky jsou oceňovány. 
Nyní jde o objektivní zjištění, v které spole
čenské organizaci po upřesnění jejich čin
nosti budou lepší podmínky pro to, aby nio- 
delářství bylo zpřístupněno ještě většímu 
okruhu mládeže než dosud.

Takový názor zastává i ústřední mode
lářská sekce Svazarmu, jejíž předseda ing. 
J. Schindler {vykonává od ledna 1965 
funkci za odstoupivšího Fr. Rumlera) před
nesl na 10. plénu Svazarmu diskuzní pří
spěvek. Hovořil především o modelářství le
teckém, jež má u nás tradici půl století a je 
nejrozšířenější {80,6%, spolu s raketovým 
pak 83,5%; lodní 9,7%; železniční 5,2%; 
automobilové 1,6%). Předseda sekce sezná
mil plénum se stavem modelářství, ukázal na 
naše ,,velmocenské“ mezinárodní postaveni 
ve sportu a zdůraznil, že póly technickou 
funkci plnilo u nás modelářství dříve než 
doznala celospolečenského významu. V roz
boru organizačního začlenění leteckého mo
delářství v socialistických i kapitalistických 
zemích hovořil nejpodrobněji o zkušenostech 
ze SSSR, kde v úzkém spojení s aerokluby 
DOSAAFdošlo po válce k velkému rozma
chu a modeláři se dostali na světovou špičku.

Při uvažování o možnosti organizačního 
začlenění do ČSM doporučil s. Schindler 
bedlivé pozornosti celý komplex otázek, jako 
materiální zabezpečení, užívání letišť a 
technických zařízení, pomoc radioklubů 
v perspektivní orientaci na dálkové ovládání 
modelů a vůbec nezbytné celkové úzké spoje
ní modelářské činnosti s příbuznou ,,velkou“ 
obdobou. Jde jednak o životní nutnost pro 
modelářství, jednak o to, aby se modelářská 
činnost nestala odtrženou a samoúčelnou.

V závěru předseda modelářské sekce vy
slovil názor, že organizace musí být pro
středkem a nikoli cílem. „Jde nám o tako
vou organizaci modelářství -  řekl -  která 
bude podle usnesení ÚV KSČ plnit celo
společenskou funkci a bude současně vyhovo
vat zájmově interesovaným členům, kteří 
dobrovolně a zdarma poskytují svůj volný 
čas ve prospěch společnosti

MODELÁŘ . 3/1965 3



KRYSTALY
KRYSTALY

KRYSTALY
__________________ f i *

KRYSTALY

KRYSTALY

(s) Moderní vysílač nelze si představit 
jinak, než řízený křemenným výbrusem. 
Provoz takového vysílače je jednoduchý 
a spolehlivý. Kromě prvého naladění 

a pravidelné údržby bate- 
^ rií nepotřebuje další obsluhu 

i a drží stabilní kmitočet 
po léta.

Bohužel krystalem říze
ných vysílačů je mezi na
šimi R/C modeláři zatím 
jen poskrovnu. Důvod je 
jednoduchý. Krystaly ne
jsou běžně v prodeji a 
pokud je někdo šťastným 
majitelem, získal krystal 
buď darem od přítele 
v cizině nebo jinou „náho
dou".

Byli jsme si tohoto neutěšeného stavu 
již dlouho vědomi. Pokud bylo R/C mo
delářů jen co bys na prstech spočítal, 
nezbylo než se s tím smířit. Nový zákon 
o radiokomunikacích (viz Modelář 8/64) 
otevřel však nové, radostnější vyhlídky 
a možnost značného rozšíření R/C mo
delů.

Obrátili jsme se proto z redakce na je
diného garanta výroby křemenných vý
brusů v ČSSR, n. p. TESLA v Hradci 
Králové a vyžádali jsme si informace 
o možnostech výroby a distribuce krysta
lů pro R/C modely.

Dostalo se nám potěšitelné odpovědi. 
Krystaly pro R/C modeláře může podnik 
vyrábět a dodávat. Jde o křemenné 
krystaly v pásmu 27,120 MHz ve dvojím 
provedení:

V pracho těsném  držáku
A - ( A B T U )

Krystal pracuje na základním kmitočtu. 
V rozmezích pracovních teplot —10 až 
+  55° C je kmitočet v toleranci ±1.10-4, 
tj. ±2712 Hz. Při teplotě - 5  až +20° C 
je kmitočet v toleranci ±5.10®, tj. ±1356 
Hz. -  Maloobchodní cena je 60,36 Kčs 
za kus.

V herm etickém  držáku
H -  (HAT 11/3)

Krystal pracuje na třetí harmonické. 
Tolerance kmitočtu v závislosti na teplotě 
jsou stejné jako u předchozího typu. -  
Maloobchodní cena je přibližně 110,— 
Kčs za kus.

Dodací lhůta je 3 až 4 měsíce po obdrže
ní objednávky. V lednu 1965 výrobce 
sdělil, že může dodat menší množství 
krystalů ze skladu do 14 dnů.

K rystaly  m ůže ob jednat u výrobce 
jen socialistický sektor nebo organizace 
Svazarmu. Objednávky jednotlivců ne
mohou být přijaty. N ejvhodnější p ro  
R/C  m odely je krystal v držáku ,,A“, 
pracující na základním kmitočtu.

D odavatel: TESLA n. p. (Elektro- 
keramika), Hradec Králové, Okružní 1144.

Dríáky krystalů A B T  l l  (vlevo) a 
H AT 11/3 přibližně ve skutečné velikosti

Doporučujeme, aby zájemci o krystaly 
v modelářských klubech se dohodli a pos
lali objednávku hromadně a brzy. Tvary 
krystalových držáků jsou na rozměrovém 
obrázku přibližně ve skutečné velikosti.

Dotázali jsme se výrobce také na mož
nost dodávek doplňkových krystalů k ří
zení oscilátorů superhetů. Ani tato mož
nost není bez vyhlídky. Prozatím se však 
výrobce k dodávkám těchto krystalů ne
může vyjádřit pro nedostatečnou kapa
citu a nutnost plnění důležitějších úkolů.

Krystaly tedy jsou a budou. Pokusíme 
se ještě domluvit s maloobchodem, aby 
sám objednal větší množství krystalů, 
aby byly k dostání i v modelářských pro
dejnách, jako R/C soupravy Gama. Dou
fáme, že jsme touto akcí zase trochu po
mohli R/C modelářství kupředu. Nezůsta
neme jen při tom. Připravujeme další 
akce a budou-li úspěšné jako tato, nezapo
meneme vás informovat. Držte nám palce I

Otištění plánku na R/C model CARA- 
VELLE v podrobnějším zpracování v č. 1/65 
se setkalo s ještě větším zájmem než jsme 
očekávali. Většina zájemců pochopila náš 
záměr a přijala plánek jako informaci pro 
zvýšení konstruktérské kvalifikace, nikoli 
jako stavební návod.

R/C model

Příložka odpovídající

4

Obr. 1. Zařízení pro přesné měření úhlu seřízení (vhodné i pro 
mbdel CARA VELLE)

i y
Obr. 2. Měřicí pomůcka na křídlo a výškovku -  viz obr. 1

e,
n_



FLORIDE, od téhož autora G. Sä- 
manna, je novějším stavebnicovým vý
robkem (z r. 1964) západoněmecké firmy 
J. Graupner. Jako taková je řešena po
někud moderněji, při zachování celkové 
koncepce a tvarové podobnosti s CARA- 
VELLE. Rozdíly zjistíte sami podrobným 
porovnáním obou výkresů, jež zpracoval 
J. Fara podle plánků v měř. 1 : 1 tak, že 
oba modely v Modeláři jsou přibližně 
v měř. 1 : 5.

Hlavní technická data: Rozpětí 1400, 
délka 970 mm, nosná plocha křídla 30,3 +

M O D E L Y  O V L Á D A N É  N A  D Á L K U  R A D I E M

výškovky 7,6 =  celkem 37,9 dm2, vzletová 
váha podle vybavení až 2200 g. Výrobce 
uvádí opět trojí provcQcní, poloha těžiště 
modelu (bez paliva) je ve všech případedí” 
90 mm za náběžnou hranou křídla u ko
řene.

Verze A - ’cvfcný model s ovládáním 
kolem jedné nebo dvou os. Ovládaná smě
rovka, event, výškovka, otáčky motoru.

Motor 3,5 cm3, vrtule ø 220/150 mm; 
osa tahu motoru skloněna dolů asi o 4°, 
do strany o 1°; vzepětí křídla 7°; úhel 
seřízení: křídlo +1 až 2°, výškovka 0°.

VERZE B -  model pro nácvik úplné 
akrobacie. Ovládaná obě kormidla, motor 
a křidélka. Vzhledem k výkonnějšímu 
motoru je model rychlejší, ale chová se 

(Dokončeni na str. 8)
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Jak se rodil rekord

7 hodin 1 minuta 20 vteřin
Pro MODELÁŘ crsfc& st, c-^cV yc^

Jakmile jsme se dozvěděli o uznání národního rakouského rekordu O. Czepy s R/C 
větroněm -  viz MO 12/64 -  napsali jsme rekordmanovi o podrobnosti. Vedla nás 
k tomu především úctyhodnost výkonu, který se blíží světovému rekordu a také to, 
že byl ustaven v evropských povětrnostních podmínkách. Pan Czepa nám ochotně 
vyhověl; z jeho obsáhlého dopisu uveřejňujeme podstatné.

Technické údaje
M O D E L  „Standard  Austria" (plán a stavebnice: 

firma W íK -M odelle, Knittlingen). Plocha křídla 
34,8 dm2, výškovky 6,4 dm 2, letová váha 1620 g, 
plošné zatížení 39,35 g/dm 2. -  Viz náčrt a foto
grafie.

R /C  SO U PR A V A . G rundig -  Variophon -  
Varioton -  4 kanály (superregeneračná). Pracuje po 
několik let bez selhání přes četná tvrdá přistání na 
svahu. Přijímač, zdroje i servo pevné vestavěny do 
trupu z pěnového polystyrenu.

S p o tře b a  p ro u d u . Vysílač se dvěma akumuláto
ry DEAC D K Z 500/6 V pracuje nepřetržitě nejméně 
6 hod., přijímač s jedním DEAC D K Z  500/6 V asi 
15 hodin. Spotřeba proudu serva Ballamatic II pro 
výškovku s akumulátorem DEAC D K Z 500/2,4 V 
dovoluje též 15 hod. provozu. Relé zn. Siemens 
pro spoilery (řízení směru) v křídle byla naoájena 
jedním  akumulátorem DEAC D K Z  225/6 V. 
Schopnost funkce (podle účinnosti spoilerů) asi 
10 až 15 hod.

O v ládány  by ly : spoiler na levé půlce křídla, 
spoiler na pravé půlce křídla -  po jednom kanálu, 
výškovka nahoru a dolů -  též po jedno n  kanálu.

S p o r to v n í k o m isa ři rakouského aeroklubu byli 
pánové L. Tlapak a H . M achatsch první z nich 
též zaznamenal průběh pokusu.

P o v ě trn o s tn í s itu ace  na místě pokusu (W inden, 
Burgenland) dne 5. září 1964: jasno, k večeru výskyt 
cirrů jako předzvěst zhoršení počasí, jihovýchodní 
vítr, 8 — 11 m/s, teplota na svahu 22 až 27° C.

Dvakrát „to nevyšlo0
Zdařilému pokusu předcházely dva, ukončené 

předčasně. P o p rv é  startoval model v 10 h. 06 min. 
a přistál po 43 min. Pravděpodobně následkem 
silné termické turbulence nereagoval dočasně na 
spoilery. Přistál sice pod kontrolou, ale tvrdě (bez 
vidu), za svahem. Bylo opraveno malé poškozeni 
výškovky.

D ru h ý  p okus po startu v II h. 32 min. skončil 
za 16 min. M odel byl příliš těžký na hlavu po 
přidání zátěže (v 1. letu  těžký na ocas) a po zmen
šení úhlu seřízení a kroužil příliš vpravo. Špatně 
seřízen byl těžko ovladatelný a přistál na dubovém

Rekordní let

Třetí pokus začal v 11 hod. 56 min. 
Průběh letu popisuje O. Czepa takto:

Zpočátku je model ještě trochu těžký na 
hlavu, letí však již přímo. Ovzduší je silně 
turbulentní, ocasní plochy se čas od času 
povážlivě třesou. Model však stoupá za 
pomoci výškovky na 100 m i výše, často 
jistě až ke 200 m (svah je asi 50 m vysoký 
s průměrným sklonem uprostřed asi 35° 
a hustě porostlý křovím). Oblast stoupání 
je sice široká, nejsilnější je však před místem 
startu, možní o poznání vpravo. Je nutné 
držet model před svahem: nad zlomem 
začíná, couvat. Tomu odpomůže jen pře
chodně potlačit a udržovat směr, až je model 
zase dostatečně daleko před svahem. Asi po 
105 minutách dostává sg model opět do 
silného termického poryvu: přechodně je 
mimo kontrolu, přestože stále dávám signály. 
Na návětrné straně svahu však okamžitě 
opět reaguje. S největším úsilím se mi daří 
dostat model za pomoci výškovky skrze 
víry závětrné strany a opět před svah do 
oblasti stoupání. Byly to snad nejrozhod
nější minuty celého letu. Nestačí jen bohaté 
letové zkušenosti, ale je zapotřebí též řádné 
dávky štěstí, aby se takový letový obrat 
zdařil. Umožnila jej též velká výška -  
model přeletěl vrchol svahu asi v 15 metrech. 
Od toho okamžiku model však letí jako 
vyměněný. Není již těžký na hlavu: mám 
za to, že se v silné turbulenci stavitelná 
výškovka scffim '„upravila*‘.

Až do dosažení 3. hodiny letu (dolní

limit pro rakoúský rekord) čekáme napjatě 
na další ,,incidenty “ . Po každé plné hodině 
jdou časoměřiči zapsat poznámku do pro
tokolu. Po třech hodinách krátké, nadšené 
stisknutí rukou; nesmím však model -  
v pravém slova smyslu -  pustit na vteřinu 
z očí, jinak se otočí nosem ke svahu a je 
konec!

Po 4 hodinách vyměňuji zdroje vysílače, 
pro jistotu: létal jsem s nimi včetně prvých 
dvou pokusů již 6 hodin. Výška stále stejná, 
100 až 150 m nad svahem. Létám osmy, asi 
100 m před svahem. Vzdálenost se však po 
několika osmách zmenšuje a musím opět 
poněkud potlačit. Je stále ještě silná termika, 
dávám si však již dobrý pozor.

V 5. hodině letu vítr zesiluje a musím 
nyní létat častěji dále před svah do roviny. 
Vyžaduje to opět soustředění a cit, protože 

je to spojeno se značnou ztrátou výšky. 
Letím nyní také až 200 m před svah 
a nedělám již osmy, avšak držím model 
přesně proti větru. Uhýbá do leva a do 
prava a je nutné jej vždy znovu dostat před 
svah.

Šestá hodina letu je celkem nejpříjemnější, 
pokud se tohoto slova dá vůbec použít. 
Chvíli sedím na zemi, chvíli se procházím, 
chvíli se opírám o záda časoměřiče. Všichni 
mě po celou dobu krmí. Konečně si vyhledá
vám na zlomu svahu plochou kotlinu, ležím 
tu a čekám, až ujde čas. Časoměřiči mě 
povzbuzují. Čas od času se za námi přijde 
podívat sedlák. Těsně před západem
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slunce přicházejí novomanželé, blahopřejí 
nám a fotografují. Pak jsme opět sami 
a slunce za námi za obzorem.

Stmívá se, avšak 7. hodina letu se již 
chýlí ke konci. Jen vydržet a dolétat ji! Na 
začátku jsem měl „slabou minutku“ -  příči
nou bylo silné záření slunce na svahu, odraz 
záření od nedalekého jezera Neusiedlersee 
a stálé létání „do sluncepřečkal jsem ji za 
pomoci jídla a pití. Nyní však model vidím 
dvakrát -  jediná pomoc: odvrátit se. 
Musím opět nechat model letět dále před 
svah. Riskuji kruh -  nos modelu ke svahu, 
model se na nás řítí -  obrat se však daří. 
Létám opět opatrněji. Viditelnost se zhor
šuje. Nad jezerem se tvoří opar. Jsem těsně 
před přistáním. Porovnáváme čas (2 stopky 
a 3 náramkové hodinky): sedmá hodina je 
za nimi. Stavíme se do řady. Jeden časomě
řič asi 15 metrů přede mnou na zlomu svahu, 
druhý 15 metrů za mnou, na závětrné straně.

Potlačuji nyní stále, abych dostal model co 
nejrychleji dolů. Držím jej přímo proti větru 
a v okamžiku, kdy mi mizí jako jemná čárka 
z dohledu, dávám signál doleva. Několik 
vteřin letím podle citu, náhle slyším nalevo 
ode mne hučení, v příštím okamžiku model 
vidím ve vzdálenosti asi 25 metrů v ideální 
poloze a mojí jedinou úlohou je skončil 
celodenní pilotáž dobrým přistáním. Trošku 
do leva, ještě do leva, do prava a model sedí 
u nohou překvapeného časoměřiče. Je 18 
hod. 57 min. 20 vt.!

Zásluhu mají časoměřiči
První vážný pokus o rekord jsem udělal 

2. 12. 1962 na vrchu Michelberg v Dolních 
Rakousích. Následovaly nesčetné neúspěšné 
pokusy. Jednou nebyl vítr, pak pršelo, jindy 
se vítr po jedné nebo dvou hodinách letu 
utišil. Sem tam foukal vítr z opačného směru,

pak potrestala chybu pilotáže předčasná 
přistání. Časoměřiči mě však nikdy nene
chali na holičkách; po čase jsem již počínal 
resignovat, oni mě však k létání jednoduše 
odvezli.

Rekord byl konec konců ustaven s nejjed
noduššími prostředky. Model neměl trim pro 
výškovku a já sám jsem neměl ani malou 
sklapovací sedačku. Časoměřiči mi střídavě 
sloužili jako stín, pohovka a číšník a -  což 
bylo nejdůležitější -  po celý dlouhý den mě 
povzbuzovali vtipy nebo vyprávěním. Roz
hlasová hudba nám nedělala dobře -  odvá
děla pozornost. Příroda se však sama starala 
o zábavu: v termických bublinách hrající si 
vlaštovky, lovící luňáci a sokoli rozzlobeně 
obletující model -  netroufali si však k němu 
blíže, asi jim byl příliš velký. Dovedete si 
ale představit, jak dobře -  přes to všechno -  
nám bylo po skončení letu. „Mzda strachu“ 
bude nám všem trvalou vzpomínkou.

radio?
Zpracoval 

Zdeněk LISKÁ

Jedriopovelový m o d e l 
„ M a rk  1“  C. S m ith a  
se v z h ů ru  vyoseným  
m o to re m , p o d o b n ý  
m o d e lu  v ítěze  W illi- 
am se . V rá tím e  se k 
to m u

L .Lä»# · v-ι
Hv k SS!

Jaký model na
V Modeláři 5/63 jsme uveřejnili pře

hled hlavních dat nejúspěšnějších R/C 
modelů z mistrovství USA 1961. V zá
věru článku, který tabulku doprovázel, 
jsme slíbili, že budeme pokračovat v uve1 
řejňování všeho, co je pro R/C modeláře 
pohřebné a zajímavé.

Tentokrát přinášíme tytéž údaje z téhož 
mistrovství, pořádaného v roce 1963, tedy 
o dva roky později. Můžeme tedy dobře 
porovnat, kterým směrem se vývoj za tyto 
dva roky pohnul.

Tabulka je opět sestavena z ročenky 
časopisu American Modeler. Podle ní se 
soutěže zúčastnilo celkem 118 modelů, 
z toho 26 jednopovelových, 17 v kategorii 
Intermediate (smí být ovládána směrovka, 
výškovka a motor), 85 (!) vícepovelových, 
10 maket a 11 pro závod kolem pylonu.

Za hodnotv uvedené v tabulce nemůže
me pochopitelně dát ruku do ohně. Ně
které vznikly výpočtem, jako např. váha 
a štíhlost. Poslední dvě číselné hodnoty 
jsou údaje porovnávací a mají vliv na 
obratnost modelu (spolu s jinými ovšem). 
Měly by se vztahovat na jednotku výkon

nosti motoru. Ty však neznáme. Chyba 
ovšem není veliká, měrné výkonnosti po
užívaných motorů se od sebe příliš neliší.

Nás nejvíce zajímají jednopovelové 
m otorové m odely. V roce 1961 mělo 
všech 5 prvních v této katégorii jednoka- 
nálové soupravy a vybavovače na gumu. 
Dva roky nato je však již vidět značný 
odklon od tohoto systému. Na jeho místo

pronikají čtyřkanálové soupravy se servy 
na elektromotor. Jejich výhoda je mimo 
pochybnost: směrovka se samočinným 
neutrálem a s libovolnou výchylkou a mož
nost nastavení libovolného režimu chodu 
motoru. Přesto však nelze přehlédnout, 
že právě druhý v této kategorii -  Harrison 
Mprgan (byl druhý i v roce 1961) -  měl 

(Dokončení na str 9)

POZNÁMKA
I: směrovka (dále jen S) a motor (dále jen M ) -  

serva Bonner, radio M in -X  superhet s ja z. relé
2: S -  Bonner Varicomp, M  (O S) -  čtyřramenná 

rohatka (oha vybavovače na gumu), radio Mac 
Tone jednokanålové

3: S a M  -  serva Bonner, radio F  <x M  s jaz. relé
4: S, M  -  serva Bonner Transmite, radio Orbit 

superhet
5: S, V (výškovka), M , K ř (křidélka) -  serva 

Sampey propo, radio proporcionální Sampey 
404 na 53,0 M H z

6: S, V, M , K ř -  serva Orbit propo, radio Space 
Control

7: S, V, M , K ř -  serva Bonner, radio Orbit s ja z. 
relé, plovoucí výškovka

S: S, V, M , K ř -  serva Bonner, radio Orbit s jaz. 
relé

9: S, V, M , Kř, T  (trim ) -  serva Bonner, 12kanálo
vé radio Deans s ja z. relé

10: S, V, M , Kř, K l (klapky) -  serva Bonner, radio 
Orbit s jaz. relé, zálohovací podvozek; maketa 
P-63 Bell ,,Kingcobra“

II:  S, V, M , Kř, Kl -  radio Orbit s jaz. relé, zálo
hovací podvozek; sport, letadlo Money M ite

12: S, V, M , Kř, T  -  serva Bonner Transmite, 
lOkanálové radio Orbit s jaz. relé; maketa 
historického dvouplošniku Nieuport 28

13: S, V, M , K ř -  serva A C L  propo, radio A C L ; 
bombardér B-24 Consolidated Liberator, 4 motory, 
ifilisté vrtule

14: S, V, M , K ř -  serva Bonner Transmite, radio 
M in-X ; transportér Northrop C-125 Raider, 
3 motory.
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Bern. Williams 1 1650 48,7 5.6 2770 57,0 5,81 2791152 477 8,38 1

H. Morgan 2 1270 37,3 4,32 1790 48,1 4,1 228/152 437 9,1 2
1 T. Williams 3 1320 31,6 5,5 1710 54,0 5,81 254/152 294 5,44 3

D. Katagiri 4 1420 38,0 5,3 2270 59,8 4,86 279/152 467 7,82 4

D. Prull 5 1670 50,0 5,6 2190 43,8 279/152

J. Kirkland 1 1676 51,6 5,43 2830 55,2 8,2 304 348 6,30 5

Z. Ritchie 2 1676 51,6 5,43 3308 64,1 9,63 304/152 344 5,36 6
2 D. Usher 3 1726 45,8 6,50 3210 70,0 9,20 304/152 349 4,84 7

M . Hester 4 1726 39,8 7,46 2736 68,7 7,67 279/152 357 5,19 8

Bill Williams 5 1575 45,1 5,5 2720 60,4 7,48 279/152 363 6,03 9

M . Hersler l 1816 54,4 6,07 4790 88,1 9,63 330/140 497 5,65 10

B. Atkinson 2 1826 46,7 7,13 4120 88,1 7,48 279/152 550 5,27 11

G. Williams 3 1347 46,4 2330 50,3 5,81 304/102 401 7,98 12

R. Jackson 4 1790 45,1 7,1 3640 80,8 4x2 ,4 3 1781152 375 4,64 13

Cl. Mc Cul!lough 5 2200 76,1 6,35 6630 87,1
1 X  9,63 
2 x3 ,6 5

330/140
254/76 391 4,49 14

K A T E G O R IE
I . jednopovelové motorové modely (od 21 let) 2. vicepovelové motorové modely 3. makety
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P O RA DN A

(šk) Tento nápad (viz obr. 1) do jisté míry 
nahrazuje samospoušť mechanickou, neboť 
lze přesně zvolit okamžik osvitu a součas
ného odpálení fotoblesku. Navíc lze takové 
dálkově řízené spouště využít i v přípa
dech, na které obyčejná samospoušť ne- 

, stačí -  snímky skrytou kamerou v přírodě, 
při fotografování dětí apod.

K řízení lze použít obyčejného vysílače 
pro R/C letecké a lodní modely, nebo spe
ciálního kapesního vysílače, neboť jde jen 
o vzdálenost několika metrů, kterou pře
klene i zcela nepatrný výkon. Zapojení 
zcela jednoduchého vysílače je znázorněno 
na obr. 2. Oscilátor Tlt jenž se rozkmitá

FLORIDĚ - dokončení

ještě neutrálně v jakékoli letové poloze. 
Motor 4,84 cm3, vrtule 0  250/150 mm; 
osa tahu skloněna dolů o 4°, do strany 
o 1,5°; vzepětí 7°; úhel seřízení: křídlo 
+1 °, výškovka 0°.

VERZE C -  model pro špičkovou sou
těžní akrobacii; vyžaduje pilotní zkuše
nosti. Motor 5,81 cm8, vrtule 0  250/150 
mm; osa tahu skloněna dolů o 4°, do stra
ny o 1,5°; vzepětí 2°; úhel seřízení: křídlo 
+  0,5°, výškovka 0°.

Výchylky: výškové kormidlo ± 1 0  mm; 
směrové kormidlo max. 15° na obě strany; 
křidélka max. 15° nahoru a 13° dolů. -  
Závěsy pohyblivých ploch tkaninové 
(Perlon).

Profily křídla (střední a koncový) jsou 
zřejmé z obrysů žeber 1 : 1 ,  souřadnice 
ani ostatní charakteristiky nejsou známé. 
Profil obou ocasních ploch je rovná deska.

M ATERIÁL  je převážně balsa měkká,  
výběrové jakosti (pevnost). Trup: stěny 
tl. 3 mm, předek shora a zdola tl. 20 mm, 
přepážky překližka 3 mm. Křídlo: ná- 
běžka 5x5;  nosník dvakrát 5x5 ;  stojina 
tl. 2 mm; odtokovka 6x5,  její potah tl. 
1,5; křidélko 7,5x20 (plné); žebra tl. 
2 mm; potah tl. 1,5 mm. Výškovka: ná- 
běžka 5x10; příčky 5x5;  odtokovka 
5x10; kormidlo tl. 5 mm (před opracová
ním). Směrovka: plná balsa 2,5 +  2,5 =  
tl. 5 mm. Potah: přes všechno japonský 
papír, pro obě plně akrobatické verze 
přes papír tenké japonské hedvábí, lak 
třikrát až čtyřikrát.

vazbou pomocí kondenzátoru C2, je mo
dulován přes C4 do báze. Kus lanka o délce 
1,4 m slouží jako anténa. Tato anténa se 
může skrýt i v rukávu, pak se ovšem musí 
doladit na kmitočet oscilátoru do rezonan
ce. Vybavení závěrky a blesku pak není 
nijak nápadné.

Přijímač u fotoaparátu je obvyklého 
provedení jako pro R/C modely. Jeho vý

stupní relé spíná další magnetické relé, na 
jehož kotvu je připájena drátěná páčka. 
Tato páčka stiskne spoušť fotoaparátu. Je

L1 -12závitu Φ0,3 mm Obr. 2 
L2 -  4 závity Φ03 mm  
I esc - 2711Hz

záhodno napájet vybavovač ze zvláštní 
baterie, neboť pákovité prodloužení kotvy, 
nutné pro větší zdvih, si vyžaduje značnou 
sílu magnetu.

Zařízení popisuje G. O. Fischer v časo
pise Modell 911964.

DOTAZ
Kdo nám zhotoví plošné spoje podle našich vlastních 

návrhů?
(Z několka dopisů)

ODPOVĚĎ
Pisatelé asi přehlédli již několikeré upozornění 

v Modeláři, že plošné spoje amatérům zhotovuje na 
zakázku družstvo M echanika ve Varnsdorfu, 
Klostermannova 1436. Dodací lhůta je 14denní 
a výrobce podle nákresu zhotoví i negativ. Destičky 
zasílá na dobírku.

Pro zájemce z Prahy a okolí máme příjemnou 
zprávu, že také v Praze se našel podnik, který 
zhotovuje plošné spoje pro amatéry. Je to Lidové 
výrobní družstvo invalidů (LVDI) v Praze 1, 
Lazarská 6, telefon 22 79 04, jež dodává plošné 
spoje podle přání na cuprexkartu nebo cuprex- 
titu. Dodací lhůta je 14 dnů, v naléhavých 
případech i kratší. Mimopražským zájemcům 
vyřídí družstvo objednávky na dobírku. Ceny 
nejsou ještě přesně vykalkulovány, ale můžete po
čítat, že 1 dkg destičky přijde asi na 8,— Kčs.

S objednávkou stačí zaslat výkres tuší na rýsovací 
čtvrtce nebo na pauzovacím papíru ve skutečné 
velikosti nebo ještě lépe třikrát zvětšený. Měděné 
spoje vyznačte černě. Udejte také, jaká má být 
přesná velikost skutečné destičky. Negativ si výrob
ce zhotoví sám a účtuje jej v režijní ceně. Zaslat 
ovšem můžete i vlastní negativ, zhotovený fotogra
fickou cestou nebo kreslený na astralonu. Speciální 
tuš na astralon, jakož i astralon, se prodávají 
v Technické Narpé v Praze 1, Celetná 9. Obyčejná 
tuš na astralonu nedrží a loupe se.

(red.)

DOTAZ
Jan Flzák z  Velhartic se ptá, jak odrušit motorek 

serva, který jiskřením působí zpětné na přijímač tak , 
že po prvním signálu se servo rozběhne a nezastaví se, 
pokud se přijímač nevypne.

ODPOVĚĎ
Nejdříve dokonale očistíme komutátor a nastavíme 

vhodný tlak kartáčků. Pak spojíme kartáčky navzá
jem a s kostrou motoru zhasínacími kondenzátory 
0,1 μΡ  (obr. 1). Jiné osvědčené zapojení je se dvěma

M1 M1

elektrolyty a odporem (obr. 2). Místo elektrolytů je 
také možno s úspěchem použít hrotových diod, 
zapojených ve stejné polaritě jako elektrolyty.

Kromě toho je nutné kostry všech servomotorů 
spojit vodivě mezi sebou a se společným „zemnícím" 
spojem v přijímači. N a to se často zapomíná!

Ing. A. Schubert

DOTAZ
Je u nás vůbec v prodeji -  kromě Tuzexu -  měkká 

pěněná plastická hmota, vhodná na vyloženi schránek 
pro R fC  zařízeni v  modelu?

(Z několika dopisů)

ODPOVĚĎ
Právě přišla do prodeje pod obchodním názvem 

„M olitan". Vyrábějí se z ní zatím mycí houby 
(světle zelené) ve 3 velikostech za 2,50, 5,— 
a 7,— Kčs, dále pak podložka pro kojence (bílá) 
v plátu o rozměrech 1 X 50 X 74 cm za 20,— Kčs.

V Praze je Molitan k dostáni ve speciální prodejně 
G U M A , Ječná 22, Praha 2 i jinde.

(red.)

V ám  je všechno jasné? ·  N em áte 
potíže? ·  Na nic se nezeptáte?
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NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ROKU 1964

Dodatkem k sportovnímu žebříčku, 
uveřejněnému v sešitech 11164 a 1/65, 
přinášíme jeho třetí a poslední část -  
svahové větroně. Žebříček v obou kate
goriích je sestaven podle součtu bodů 
(vteřin) dosažených ve dvou svahových 
soutěžích v Novém Městě na Mor. 
(26. dubna a 27. září). Zpracoval jej 
M. Musil, dipl. technik a je uveřejňován 
poprvé.

SVAHOVÉ VĚTRONĚ (m agn et)

1. Janeš Gustav 05-146 1800
2. Caska Karel 05-516 683
3. D m ek R udolf 05-337 238
4. Čáslavský Jiří 05-519 25

SVAHOVÉ R /C VĚTRONĚ jednopovelové

1. M usil M iroslav 11-247 1750
2. Vrtěna František 06-395 1050
3. Bartoš Karel 07-198 850
4 .  - 5 .  Musilová R ůž. 11-245 800
4.—5. Heyer Jan ing. 01-315 800
Hodnoceno celkem 12 modelářů Magnetem řízenému větroni stačí nepatr

ný návětmý svah. Letí Gustav Janeš 
v Novém Městě na Moravě.

Souměrné profily ΛΛ1Ά
(a) Uveřejňujeme řadu souměrných pro

filů NACA, abychom vyhověli žádostem 
o některé z nich, jež se za čas shromáždily 
v redakční poště. Pro modeláře, jimž to 
není známo, poznamenáváme, že číslo 
v označení profilu udává jeho poměrnou 
tloušťku v procentech hloubky. Pro svislé 
souřadnice uvádíme jedny hodnoty ( Y ), 
protože Yh a Yd jsou shodné.

JA KÝ  R/C MODEL? - konec

NACA 0018 -  na křídla akrobatických 
upoutaných modelů jakožto standardní 
profil

NACA 0021 -  v menší míře na křídla 
akrobatických upoutaných modelů, na 
profilované díly a kapotáže 

NACA 0025 -  na profilované díly a kapo
táže, na nosné plochy ve zvláštních 
případech

směrovku i motor ovládány vybavovači 
na gumu.

Zvláštní zmínky si zaslouží model ví
těze, Bernarda Williamse. Na prvý pohled 
je to docela obyčejný hornoplošník s dvou- 
kolým podvozkem a se čtyřkanálovou 
soupravou, ovládající servy Bonner smě
rovku a motor K & B Torpedo 35, tj. 
5,81 cm*. Při bližším pohledu však s údi
vem zjistíme, že motor je „natažen” 
o 7—10°. Zastává tu do jisté míry úlohu 
výškovky, model je schopen jen přidáním 
plynu udělat z vodorovného letu přemet.

U vícepovelových m odelů se zdá, že 
jinak jsou koncipovány modely pro pulzní 
a jinak pro proporciální ovládání. Ale to 
nás zatím tolik nebolí. Vždyť k spočítání 
účastníků této kategorie na našich soutě
žích nám až dosud stačily prsty jedné ruky.

M akety uvádíme jen jako zajímavost.

HLAVNÍ POUŽITÍ PROFILŮ

NACA 0006 -  na ocasní plochy všech 
druhů volných i upoutaných modelů, na 
křídla (o větší hloubce) rychlostních
modelů

NACA 0009-n a  výškovky R/C modelů, 
na křídla týmových modelů a na křídla 
(o menší hloubce) rychlostních modelů

NACA 0012 -  na křídla modelů pro souboj 
(combat)

NACA 0015 -  na křídla cvičných upouta
ných modelů pro začátečníky

x-o 1,25 2,5 7,5

NACA 0006 Y = 0  
NACA 0009 Y = 0  
NACA 0012 Y = 0  
NACA 0015 Y = 0  
NACA 0018 Y =  0 
NACA 0021 Y = 0  
NACA 0025 Y = 0

0,95
1,42
1,89
2,37
2,84
3,31
3,95

1,31
1,96
2,62
3,27
3,92
4,58
5,45

1,78
2,67
3,56
4,44
5,33
6,22
7,41

2,10
3,15
4,20
5,25
6,30
7,35
8,75

2,34
3,51
4,68
5,85
7,02
8,20
9,76

2.67
4.01
5.34
6.68
8.02
9.35 

11,14

2,87
4,30
5,74
7,17
8,61

10,04
11,95

3.00
4.50
6.00
7.50 
9,00

10.50
12.50

2,90
4,35
5,80
7,25
8,70

10,16
12,09

2,65
3,97
5,29
6,62
7,94
9,26

11,03

2,28
3,42
4,56
5,70
6,84
7,99
9,51

1,83
2,75
3,66
4,58
5,50
6,41
7,63

1,31
1,97
2,62
3,28
3,94
4,59
5,46

0,72
1,09
1,45
1,81
2,17
2,53
3,02

0,40
0,60
0,81
1,01
1,21
1,41
1,68

0.06
0,10
0,13
0,16
0,19
0,22
0,26
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Nová te c h n o l o g i e

KŘÍDLO Z PLNÉ BALSY
Hledání nových směrů ve stavbě modelů letadel, jejichž cílem 

je snížit pracnost, vedlo jednak k používání plastických hmot 
v průmyslové výrobě stavebnic modelů, jednak k výrobě přesných 
polotovarů z balsy. Nejpokrokovčjším řešením ve druhé skupině 
je prozatím celobalsové křídlo konstrukce E. Jedelského, sesta
vované z tzv. „standardních stavebních prvků“ (viz MO 11/64). 
Úsilí konstruktérů tím ale nekončí. Loni v prosinci uveřejnil např. 
anglický modelář A. N. Searl návod na stavbu celobalsového 
křídla, které se po tři roky znamenitě osvědčovalo na soutěžním 
volném modelu.

Křídlo je značně robustní, vyniká pevností, snadno se opravuje 
a poměrně jednoduše se staví.

Každá půlka křídla se zhotovuje samostatně z plné balsové 
desky ze dvou prkének o tl. */« palce (asi 6,6 mm) slepených na 
tupo k sobě (obr. 1). Přední prkénko je z balsy středně tvrdé, 
zadní z měkké. Z důvodů váhové souměrnosti a celkové nízké 
váhy křídla záleží na výběru dřeva. Lze prý použít také jen úplně 
měkké balsy, jestliže se nábčžná část křídla po celém rozpětí 
potáhne tkaninou.

Půlka křídla se opracuje nejdříve na čisto v půdorysném tvaru, 
potom se profiluje broušením s pomocí přesných vnějších doty
kových šablon (obr. 2). Do hladka vybroušené a váhově přesně 
shodné poloviny křídla se nalakují zespodu zředěným lakem a na 
vrchní straně se navlhčí.

Na obou polovinách nosné plochy se potom vytvoří prohnutí 
podle druhu profilu (obr. 3). Vložená lišta se navoskuje (aby se 
nepřilepila) a okraje křídla se stáhnou k sobě gumou, podloženou

plechem nebo překližkou (aby se balsa neformovala). Křídlo se 
nechá v tomto stavu dokonale vyschnout.

Poloviny křídla se spojí dráty (obr. 4). Hliníkové trubičky pro 
zasouvání drátů jsou obtočeny nití a zalepeny do těsných drážek, 
proříznutých celou tloušťkou profilu. Mezery shora i zdola jsou 
vyplněny lištami z tvrdé balsy.

Nakonec potahuje A. Searl křídlo lehkou tkaninou, mezi kaž
dým nátěrem lakem je opět zajišťuje lištou a gumovými pásky, 
aby nedošlo k zborcení. Zpracoval O. FENCL, Klatovy

JE LIBO Z V L Á Š T N O S T ?

Z K U S T E  SI  T E D Y
Píše Otakar Šaffek

Pro modely raketoplánů se může použít kromě padáku nebo brzdicího proužku jako 
návratné zařízení také padákové křídlo. Viděl jsem to na amerických snímcích a chtěl jsem 
si ověřit letové vlastnosti padákovitého křídla (nazývaného též „Rogallo“ nebo ,,Para- 
wing“) v kombinaci s normální raketou na modelářský motor B-2,5· Model RAJKA pro
kázal jako kluzák překvapující letové vlastnosti -  klouzavost 1 : 8 až 9 -  a tak jsem jej 
dodatečně motorizoval gumovým svazkem. Vznikl velmi stabilní „gumáček‘'y s kterým lze 
létat i ve větší místnosti. Při návrhu jsem vycházel z podkladů uveřejněných v Modeláři 9/63.

K STAVBĚ
Model je celobalsový, otištěný plánek 

je zmenšen na polovinu.
Trup 9 je z balsového prkénka tl. 1 mm, 

které obrousíme na tl. 0,7 mm, namočíme, 
navineme na kulatinu o ø 21 mm a ovine
me lehce gumou. Po důkladném vyschnutí 
(asi 6 hodin na mírně teplém místě) sle
píme šev trubky acetonovým lepidlem a 
celý trup potáhneme tenkým modellspa- 
nem nebo hedvábným papírem. V místě 
otvorů pro zadní závěsný kolík svazku

Nejlepší švýcarská A-2

(a) Větroň A-2 „Marianne**, jehož sní
mek je na poslední straně obálky, je kon
strukcí Heini Schaffnera z klubuvZurichu. 
Model byl postaven dosud asi ve 30 exem
plářích, pracnost je asi 60 hodin. V loňském 
Švýcarském mistrovství obsadil prvá dvě 
místa a letos má létat na MS.

Redakce Modeláře si vyžádala výkres, 
prozatím alespoň některé technické údaje: 
rozpětí 1960, délka 1240 mm; plocha 
křídla 1960x 150 mm =  29,25 dm2, plocha 
výškovky 500x90 mm =  4,5 dm2; profil 
Gö 417; váha 410 g. Tmavé proužky na 
křídle a výškovce tvoří přilepená lepicí 
páska, jež funguje jako turbulátor, a to 
s lepšími výsledky než při použití obvyklé 
nitě. -  Průměrná doba letu je 170 sec.

10

nalepíme zevnitř zesílení 10 z překližky 
1 mm. Trubku uzavřeme vzadu přepážkou 
12 z balsy tl. 1 mm.

špalíček pro zhotovení hlavice 7 má 
rozměry 25 x 25 x 30 mm. Z hotové 
hlavice opatrně odřízneme podložku 8,

která zabraňuje pootočení při natáčení 
svazku. Podložku zalepíme solidně do tru
pu. Ložisko pro hřídel vrtule v hlavici 
tvoří zalepená hliníková trubička o světlosti 
1,2 mm.

O casní plochy 13 z balsy tl. 1 mm při
lepíme na tupo k trupu po 120°.

K řídlo je z lišt těchto průřezů: 3 x 4  
mm hlavní nosník 21 a 3 x 3 mm nosníky 
19, 20. Výplně 18 jsou tl. 1 mm. Potah 
křídla s padákovitým vydutím -  shodným 
na obou půlkách -  je z vláknitého nelsko
vaného papíru (střední Modellspan nebo 
Mikelanta, vlákna ve směru letu). Tvar



potahového papíru přesně udává čárkova
ný obrys na plánku. Pro správné vydutí je 
třeba dodržet vrcholový úhel potahu 90° 
(vrchový úhel konstrukce křídla je 80°).

Hotové křídlo přilepíme na baldachýn 
z lišt 15, 16, 17 o průřezu 7 x 3  mm. 
Vzpěry 14 jsou z lišt 2 x 2  mm.

V rtuli 3 o 0 140 mm bud zhotovíme 
běžným způsobem z balsového špalíčku 
nebo upravíme hotovou lipovou vrtuli o ø  
180 mm (z prodejny) na ø 140 mm.

Hřídel vrtule 1 je z ocelové struny o ø
1 mm, závěsný háček svazku povlékneme 
bužírkou. Funkci axiálního ložiska mezi 
hlavicí a vrtulí plní skleněný korálek 5 
a dvě podložky 4. Pružina volnoběhu vrtule
2 je z ocelového drátu o ø 0,3 mm, závěs
ný kolík 11 je z bambusu.

G um . svazek odpovídá délkou rozteči 
závěsů(185 mm) a má průřez 10— 12mm1.

SEŘÍZENÍ
Těžiště modelu má ležet asi v 45 % 

hloubky křídla za vrcholem a pod křídlem 
asi ve vzdálenosti odpovídající 33 % hloub
ky křídla. V této poloze vyvážíme model 
a přichytíme křídlo prozatímně k trupu 
špendíly. Při zaklouzávání posunujeme

křídlo po trupu až dosáhneme dokonalého 
kluzu. Motorový let seřizujeme pouze pod
kládáním hlavice. Směr se řídí svislou 
ocasní plochou. Nejvhodnější úhel nasta
vení křídla je +15°, jak pro kluž, tak pro 
motorový let. Úhel nastavení vrtule je 
záporný —7° (osa skloněna dolů).

Správně postavený a seřízený model 
stoupá v mírné levé spirále do výšky 10— 
—15 m a létá po 20—30 vteřin.
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ALFA
contra

JAGUAR
anebo od ALFY k JUNIORU

Už jsem si nějak získal nekonečnými pře
dělávkami a úpravami přestárlých modelů 
špatnou pověst -  prý je mi všeho líto a do
konce prý na mě „sedí" Šlitrova písnička 
„Koupil jsem si knot. . .** Jenže tentokrát 
jsem za to tak úplně nemohl!

Podnikal jsem předloni nějaké to létání 
s novým větroněm, složeným z křídel a výš-

R/C včtroň ALFA

zády všem uniklo -  zlověstně to zachrupalo -- 
střelhbitě jsem se otočil, když už se kolo Ja
guára bořilo do křídla Alfy. Hlavou mi za- 
vířila změť teorie našich předních aerody
namických kapacit. (O výpočtu nosníku.) 
Ne a ne si vzpomenout co dělat, jede-li po 
nosníku Ni kolo Kj auta zn. Jaguár, zatě
žujíc nosník osamělou silou zvící nějaký ten 
metrák. Moje chyba. Nepočítal jsem s tím.

Destrukce byla tak dokonalá, že jsem ne
civilizovaně zařval. Příteli do té doby ne
bylo jasno, neboť 1,8 m velikou Alfu jaksi 
přehlédl. Při řevu však zareagoval, zařadil 
zpátečku a převálcoval model v ose nosníku 
N2. Marně jsem se snažil vyrvat Alfu z  drá
pů Jaguára, i jal jsem se hrabat matku zemi 
kolem. Aparatura byla mírně ve styku 
s pneu, akumulátory byly z  druhé strany, 
vybavovač až pod odtokovkou -  netknutý.

Mezitím se vrátil Vláda s ,černochem'' 
přivezli model i aroma JZD -  něco jako 
kadidlo o pohřbu. Navodilo to onu atmosféru 
neboť jsem právě zapaloval ohníček. Věřte, 
nemám tohle rád . . .

★

kovky motorového modelu Alfa, nového tru
pu a směrovky. Mělo to být něco jako moto
rizovaný větroň na rekreační létání s tro
chou plachtění v době, kdy nemáte nikoho 
po ruce na tahání nahoru. Pak jsem zainsta- 
loval Varioton s řízením směrovky dvěma 
kanálky -  je to pohodlné. Když jsem zvětšil 
,hejbátko‘ směrovky, chodil model jako ho
dinky. Radovat se ale nemá člověk nikdy 
předem . . .

Přijel přítel ,R\C fanda* z Prahy a pravil 
„deme na to**. Polétal jsem čtyřikrát a po 
zvlášť zdařilém náletu přímo mezi diváky 
jsem přistál tři metry před přítelovým autem. 
Spokojeně jsem zasunul anténu a ,předal slo
vo*. Přítelův model zdolal nástrahy vysílače 
a zamířil nad ves. Daleko po větru -  to prosím 
není moje. „Nechte toho povídám- přiharcuj- 
te domů.** Nic. Nad rodištěm se zastavil 
motor -  model letěl dál. Mizel. Pozorovav 
klidné klesání, odhadoval jsem ,flek* při
stání. To už nastartoval Vláda Horák 
skútr a a zmizel; projel prý obcí, dvorem 
JZD, propletl se mezi traktory a přistál 
v řepě. Nastartování automobilu za mými

ALFA s pomocným motorem Jena 1

Doma jsem nad kormidlem meditoval (ta
haje z  kapes rádio) co dělat, aby se -  i když 
není čas -  šlo ,na věc* ještě než padnou sněhy. 
Stále častěji jsem se vracel k jedinému u stro
pu visícímu modelu Junior X II. Rozhodnutí 
zrálo jak víno v září -  vždyť ona ani jiná 
cesta není! -  Odříznout nožem malou smě
rovku, rozdělat trup a sloupnout jej bylo 
dílem minuty. A už to šlo: motor 0,8 cm3 
,žhavík‘, trup prodloužit, směrovku z  Alfy, 
jinak jen vnitřní úpravy. Během týdne jsem 
byl opět připraven. Jenže počasí ne. Umou
dřilo se za další týden i jel jsem na kladenské 
letiště. Vyšlo to pěkně -  po třech startech 
byl model zalétán a potom let za letem 
10— 16 minut až do 300 m a moc daleko. 
Jednou jsem se dokonce zařadil se Šohajem 
na přistání. (Já vím, to se nesmí!) Vývrtka 
vlevo -  prosím, vývrtka vpravo -  prosím. 
Vybrání -  pustí se páčka a je to. Sedal jsem 
suverénně, tak 5— 10 m od nohy. Taky se mi 
podařilo něco jako přemet s kontra kor
midlem při vybíráni vývrtky. -  Víte, ono 
je to všechno tak strašně jednoduché, 
když to chodí!

Domů jsem šel jako výherce, který trefí 
ve Sportce šest čísel a ještě prémiové. „Ještě 
že jsem ti to přejel, jinak člověče dodnes 
nelétaVs s motorákem“ slyšel jsem za zády. 
Možná měl pravdu -  už jsem se nad ničím 
nepozastavoval. Ani bych se nedivil, kdyby 
mi v té chvíli Junior pošeptal: „Jako po
zemní jsem byl udělán, lyže jsi mi dal první 
zimu, R/C vybavení za 3 roky. Kdy dojde 
na vodu ? Dva rybníky by tu byly.** Zamyslel 
bych se —  když model nerozbiju na padrť, 
až mi vysadí něco v těch barevných krabič
kách (co prý je přijímač) nebo se mi utrhne 
nějaký ten barevný kablík —  (mocní, co 
jsou v téhle kategorii vždycky doma, chodí 
jim to jako hodiny v každé roční době a staví 
jen nové typy, nechť prominou) tak přes 
zimu . . . snad, bude-li trochu času.

Radoslav ČÍŽEK

Kdyby byla modelářská právní po
radna, hájil by záležitosti ochuzování 
statků či ideje modelářství do roztrhání 
těla -  vždycky, všude a proti komukoli.

Není diplomat. Ani taktik. Není ani 
taková poradna a tak Karel jinou ces
tou dělá pro modelářství a letectví jako 
málokdo. Léta letoucí sbíral dokumen
taci o letadlech, konstruktérech. Vděku 
se zatím příliš nedočkal, zato cenný 
letecký archív je v kupě. Jenom zá
sluhou Karla -  ustaraného, zklamaného 
a nadšeného, puntičkářského: „Ježíš- 
marjá, dyť by se takový Hajn nebo 
Beneš v hrobě obraceli, dyby se na to 
kašlalo!** -  Dělá tedy v archívu Národ
ního technického musea dál, od sedmi 
do sedmi denně. Když ho tam modeláři 
nenajdou, zatrnou hrůzou, co z toho 
bude, neboť Karel se určitě někde na 
úřadě rozčiluje kvůli modelářům, třeba 
na O V Svazarmu: „Ty řekneš vystě
hovat klub, to jsou věci a lidi, copak 
jsou hej nebo počkej? Jsou zaměstnaní, 
musíme něco najít -  vy se díváte jenom 
po tom efektním . . .**

Mistři sportu a jim na roven posta
veni, pamatujete si ho ze soutěží jinak ? 
On vás ano: Vláda Hájek, žasl. mistr 
sportu, nosíval trenýrky pod kolena, 
Baitler (mistr sportu) si utírával nos 
do rukávu při Bittnerově posuzováni 
jeho maket: „Takový nýty, dyť jsou to 
pěticouláky, jdeš s tím, co by tomu řekl 
Beneš!**

Ne, že by jenom lamentoval, kdepak! 
„Hele, vy v redakci, já vám viděl tám
hle stodvaadvacítku, pěknou, jedte tam 
neboco, ale ať ji  všichni vidí!**

Nemůže se zapřít ani jako náčelník 
klubu: „Mistr nemistr, musíme být 
pořádní, Malino, vem hadr a di mejt 
okna, ta ostuda, kdyby sem někdo 
přišel. . .  To není jenom vzít model 
a lítat!**

A to je (stokrát poťouchle vyprovo
kovaný) Karel. Kdo by se mohl zlobit, 
když i z  těch slov Čiší poctivá snaha? 
Víte co, zkusíme to, zrovna na něm: 
Karle, před 10 lety jsi převelice lamen
toval -  ubrečenou ženckou do redakce, 
copak je to Mateřídouška, já vás vše
chny varuju, uvidíte . . .

Došlo na tvá slova. Kdybych jenom 
napsala, ale o tobě -  to se ti nemělo 
stát! L .K AVAN O VÁ
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Hodláme uveřejnit malé výkresy 
nebo alespoň snímky a technické údaje 
modelů, s nimiž se sportovci probojo
vali na první místa „žebříčku 1964“ . 
Chceme tím alespoň z části nahradit 
dokumentaci, kterou u nás nikdo ne
dělá.

VOLNÉ MODELY

V étroně A-2, sen ioři: I. Hořejší -  
snímek v č. 12/64, plánek „Jantar“ 
již máme, otiskneme 

Wakefield (B), sen ioři: F. Dvořák, 
m. s. -  plánek v č. 2/65, snímek 
v č. 11/64

M otorové (C), sen ioři: Inž. Hájek, 
žasl. m. s. -  plánek slíben 

S am okříd la A-2, sen ioři: A. Šild -  
plánek „Šíp-2“ v tomto čísle

U-MODELY

Rychlostní tř .  2,5 cm 3: J. Sladký, 
žasl. m. s. -  plánek slíben 

Tým ové: M. Drážek, m. s. -  plánek 
„ORION“ v č. 2/65, vydán také ve 
skutečné velikosti

A krobatické: J. Gábriš, žasl. m. s. -  
snímek v č. 2/65, plánek slíben 

M akety: J. Kronek -  snímky a údaje 
,,C-104“ v tomto čísle

R/C MODELY

Větroně jednopovelové: J. Míchalo - 
vič -  plánek „SATURN“ v č. 6/62, 
vydán také ve skut. velikosti 

Větroně vícepovelové: J. Michalovič
-  plánek vyžádán

M otorové jednopovelové: M. Urban
-  snímek „Hehulín“ v č. 1/65, plánek 
již máme a otiskneme

M otorové vícepovelové: J. Michalo
vič -  snímek na titulu č. 4/64, plánek 
vyžádán

„M ALÉ“ MODELY

Větroně A -l, jun io ři: A. Mikušová -  
snímek v č. 2/65, plánek slíben 

Větroně A -l, sen ioři: R. Metz -  
plánky „Tomík-4“ (2 soutěže) a 
„Zuzana” (1 soutěž) již máme, 
otiskneme

Modely na gum u (B -l), ju n io ři:
T. Mate -  plánek slíben 

Modely na  gum u (B -l), sen ioři:
inž. V. Popelář -  létal s nepatrně 
upraveným ,,LOUDÁLKEM“, plá
nek v LM č. 2/61 a 5/61, vydán také 
ve skutečné velikosti 

M otorové m odely (C -l), sen ioři: 
R. Metz -  plánek „ČAJKA” v č. 
11/63, vydán také ve skut. velikosti

SVAHOVÉ VĚTRONĚ

Řízení m agnetem : G. Janeš -  plánek 
„Čejka” v č. 5/64

ŘLcení rád ie m : M. Musil, dipl. 
technik -  plánek slíben

Š p i č k o v á  maketa C — 104 Nejlepší čs. modely

z čela žebříčku 1964 je prací Jar. Kronka 
z LM K Olomouc. Jde o tak známý model, 
že o samotném draku je zbytečné se zmiňo
vat. Omezíme se jen na speciality, jak nám 
je popsal konstruktér.

Maketu konstrukce J. Hynka jsem po
stavil v měřítku 1 : 6,5. (Známý model J. 
Haška je o něco větší, Μ 1 : 6,25.) Můj 
model má rozpětí 1138 a délku 1038 mm, 
váží 1460 g a pohání jej motor MVVS 
5,6 A s vrtulí MVVS 0 250/140. Karbu
rátor M. Herbera je upraven jen na ovlá
dání připustí vzduchu a propojen se škrticí 
klapkou na výfuku. Zastavování obstarává 
pípa. Palivová nádrž je podle J. Gábriše 
z akrobatického modelu Master.

Rychlost modelu na plný plyn je 
85 km/h, při největším omezení otáček 
30 km/h. Létám s ním let na zádech, sou- 
vrat, normální přemet (až 5 za sebou), 
obrácený přemet, horizontální osmu a nor
mální čtvercové přemety.

Zamontovaný automat o váze 50 g (vy
jímatelný) ovládá otáčky motoru, „vystře
lení” parašutisty se sedačkou ze zadního 
sedadla a zastavení motoru. V principu jde 
o rohatku, západku a pákový převod; uvádí 
se v činnost třetím drátem. (Popíši podrob
něji, bude-li o to zájem.) Dkony automatu 
jsou seřazeny podle programu letu. Vy
střelování probíhá tak, že automat nej
prve odjistí upevňovací popruh figurky, 
pak sedačku a nakonec obojí vymrští.

Za tři roky, co jsou u nás samokřídla národní kategorií, se mnoho nestalo. Kromě našeho 
klubu se objevili na soutěžích jen členové LM K Velké Losiny, Strážnice a Uh. Hradiště, 
nepřibylo podstatně zkušeností v konstrukci ani v létání. Hlavní příčiny toho jsou podle 
mého názoru stále tytéž: větší technická náročnost samokřídel při poměrně menší výkonnosti 
a nedostatek tradice a zkušeností.

To všechno bychom ale mohli příznivě ovlivnit, kdybychom v tom něco dělali. Rozdíl ve 
výkonnosti větroně A-2 klasického uspořádání a samokřídla je sice asi 30 %, co však na tom ? 
Normální A-2 je na dnešní průměrné podmínky pro volné létání už příliš velká (výkonná), 
vymýšlíme „malé“ modely, tak proč ne také samokřídla? Ta určitě vývojově ještě nejsou tak 
„vyžilá”, jako běžné A-2, kde se už víceméně jen obměňuje, ale nic nového se nevytváří. 
Všímáte si také vývoje skutečných letadel ? Je to poučné!

Samokřídlo ŠÍP-2,
které vám představuji, je konstrukčně pří
buzné s modelem Š-04, uveřejněným v LM 
8/1962. Nyní jsem volil koncepci s jedno
duchým šípem (u Š-04 dvojitý), jež je 
stavebně přijatelná i pro méně zkušené mo
deláře. Navíc jsem u nového modelu vy
zkoušel determalizátor systému Zwilling.

K STAVBĚ. Při konstrukci i stavbě 
jsem hleděl soustředit hmotu co nejblíže 
k těžišti. Lehké, ovšem ne na úkor pevnos
ti, mají být zejména koncové zúžené části 
kříd la . Lišty křídla: náběžná smrk 3 x

X 6, hlavní nosník dvakrát 3 x 6 s balso- 
vými stojinami, pomocný nosník smrk 3 x 
X 4, odtokovka balsa 3 x  30. Žebra: krajní 
u kořene z překližky 3 mm, 3 další v roz
mezí schránky pro jazyk z překližky 2 mm, 
další až po zúženou část z balsy 3 mm,
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v zúžené části z balsy 2 mm. Pouzdro ja
zyku (dural tl. 2 mm) z překližky 2 mm. 
Stojiny hlavního nosníku z balsy 2 mm, 
lepené střídavě (důkladně), udr
žují potřebné zkroucení křídla 
(—12°). Vyvažovači plošky na 
koncích jsou pro snadnější ma
nipulaci při zalétávání přichy
ceny špendlíky do balsových 
narážek zaprofilovaných a při
lepených na horní straně křídla.

T ru p  je slepen ze tří překli
žek tl. 2 mm. Ve střední vrstvě 
je drážka pro posouvání vlečné
ho háčku z duralu tl. 2 mm.
Z vnějších vrstev se odříznou 
brzdicí klapky, které ve vysu
nuté poloze plní funkci deter- 
malizátoru a v zavřené splývají 
s trupem. Klapky jsou upev
něny otočně plátěnými závěsy 
v místě hlavního nosníku křídla.

Rozevírají se nůžkovitě proti směru letu 
pomocí gumy (viz foto otevřených klapek), 
jejich pohyb vymezuje zarážka na 5. žebru. 
Ploché olověné vyvažovači závaží je přile
peno zevně na špičku trupu.

P o tah  je z tlustého a dobře lakovaného 
modellspanu.

ZALÉTAv ANÍ samokřídla je choulos
tivé, neboť hrubší chyba končívá vždy 
havárií. Můj systém spočívá v zalétání 
z ruky na svahu a v zalétání na lanku. 
Z ruky můžeme začít po vyvážení modelu. 
Polohu těžiště je nutné dodržet podle 
plánku. Popis zjišťování těžiště by byl 
zdlouhavý, zájemce odkazuji na knihu J. 
Simeonov „Praktická příručka pro mode- 
láře“ (Naše vojsko, Praha, 1954).

Mode] hodíme nejdříve s mírného svahu 
a pozorujeme let. Jestliže prudce klesá, 
zvedáme souměrně vyvažovači klapky, 
v opačném případě klapky sklápíme. Za
táčení čelíme skláněním klapky na vnitřní 
straně zatáčky. Na svahu hledíme model 
zalétat na přímý let.

Vlek začínáme na lanku asi 15 m dlou
hém, neboť dojde-li k pádu po křídle z vět
ší výšky, může to být pro model zhoubné.

Lanko prodlužujeme postupně až na 50 m. 
Konečné zalétání je podbné jako u klasické 
A-2, jen s tím rozdílem, že u A-2 podklá

dáme výškovku a u samokřídla vkládáme 
podložky (útržky papíru) mezi zarážku a 
vyvažovači klapku.
A. ŠILD, Rousínov (Čsl. a rm ád y  249)

PALUBNÍ DESKA MAKET

Je už běžnou praxí, že maketáři se 
neomezují jen na nakreslení palubních pří
strojů, ale dělají palubní desky plastické. 
Na spodním podkladě jsou namalovány 
nebo vyfotografovány přístroje a přesto je 
přilepena destička s vyřezanými otvory, 
takže přístroje jsou jakoby vsazeny dovnitř.

U některých letadel je palubní deska 
jemně zrněna, což lze znázornit tak, že 
vrchní část (s otvory) natřeme řidším 
lepidlem a stejnoměrně posypeme polo
hrubou moukou. Po zaschnutí přestřík- 
neme šedým nebo černým nitrolakem. 
Na snímku je takto upravená palubní 
deska mé makety Polikarpov 1-16.

R. Stelzig, K. Vary
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Stro j o váhe 0 ,7 9  gram ov  
urobil národný rekord

Sieňový model

J G S - 9
patří do ,,malej“ skupiny, tzn. do rozpä- 
tia 350 mm (vid článok v minulom čísle). 
Postavený bol na začiatku r. 1964. Na sú- 
ťaži „Bratislava 1964“ zvíťazil časom 
6 min. 57 sek. Výška miestnosti bola 9 m. 
V máji minulého roku vytvořil som s ním

NOVÝ NÄRODNf r e k o r d

Sportovní komisař Aeroklubu 
ČSSR -  Boh. Patočka -  nám sdělil, 
že byl dodatečně uznán nový čs. 
rekord  ve tř íd ě  F -l-D , pokojové 
modely s gum ovým  svazkem : 

č. 32 T rvání letu  
16 minut 38 vteřin 
Eduard Chlubný 
Jihomoravský kraj 
14. 2. 1964
Doplňte si tímto rekordem pře

hled, uveřejněný v Modeláři 1/65. 
Výkon evidovaný dosud pod č. 32 
platí i nadále takto:

č. 32/a národn í rekord  (roz
pětí k říd la  do 35 cm )
12 minut 48 vteřin 
Josef Gábriš 
Západoslovenský kraj 
17. 5. 1964
Ve zmíněném přehledu v MO 

1/65 pod č. 32/a uvedený výkon 
8 min. 17 vt. ustavil inž. Št. Gábriš 
(chybně uvedeno Joz. Gábriš). 
Výkon neplatí dále jako rekord.

čsl. rekord časom 12 min. 48 sec. v aule 
debrecínskej univerzity v Maďarsku, 
ktorá je 30 m vysoká.

Poťah modelu je mikrofilmový a celá 
konštrukcia je ešte předimenzovaná.

Technické údaje: nosná plocha 2,80 +  
+  0,92 dm2; váha modelu (bez zväzku) 
0,40 gr; váha gumového zväzku 0,39 gr; 
dížka zväzku 310 mm; stúpanie vrtule 
400 mm.

na konci křídla prierez 0,7 x 0,7 mm. 
Rebrá z líšt 0,6 x 0,6 mm sú ztvarované 
do profilu o zakřivení 6 % v 50 % híbky. 
Baldachýny křídla majú prierez 0,8 x 0,8 
mm, výztužná podpěra 0,7 x 0,7 mm. Vý- 
stuhy křídla sú z vlasov. Váha hotového 
křídla je 0,130 gr.

Chvostové plochy sú z týchto balso- 
vých líšt: nábežná a odtoková lišta výškov- 
ky je 1 X 0,5 mm, rebrá 0,5 x 0,5 mm. Hod
nota zakrivenia profilov je 7 % v 50 % 
híbky. Směrovka je ohnutá z lišty 0,6 x 
0,6 mm.

T rup . Hlavnú časť tvoří stéblo slámky 
o 0 3,5 mm. V předu je zalepené dvojité 
ložisko vrtule z duralového plechu 0,4 mm. 
Hriader vrtule a zadný háčik gumového 
zväzku sú z ocelového drótu o ø 0,3 mm. 
Na výstuhu trupu je použitá hodvábna 
niť. Váha kompletnej „motorovej” časti 
trupu je 0,130 gr.

časti, ku konců je kónická, proti defor- 
máciam je vystužená vlasom. Váha zadnej 
časti s chvostovými plochami je 0,060 gr.

V rtu la  je stavitelná so slamkovým stre- 
dom 0 0  2 mm. Listy vrtule sú stavané 
v šablóne. Nábežná a odtoková hrana, 
ako aj rebrá vrtule, sú z lišty 0,6 X 0,6 mm. 
Hlavný nosník vrtule je z balsy kruhového 
prierezu o světlosti stredovej slámky a kó
nický. Váha vrtule je 0,080 gr.

Ťažisko modelu je v 60 % híbky křídla. 
Hodnota Tavej polovice křídla je 1,5 mm.

Vzhladom na predimenzovanú stavbu 
móžeme použiť aj papierový poťah. Samo
zřejmé váha modelu v tomto případe bude 
váčšia -  přibližné 1 — 1,2 gr -  preto aj 
váha gumového zväzku musí byť úměrná. 
Konštrukčné vrtulové listy sa dajú na- 
hradiť balsovými lopatkami, ale na úkor 
váhy. Žasl. majster športu

J. GÁBRIŠ, Bratislava

NEUMÍTE LÉTAT V K R U H U ? NAUČÍ VÁS TO M U
Konstruoval a píše mistr sportu M. HERBER

Model je určen pro začátečníky, kteří mají zájem o upoutané 
létání a doposud nelétali. Vyznačuje se jednoduchou a robusní 
stavbou, takže snese dobře i nepříliš šetrné zacházení.

Pro pohon se hodí motory od 2 do 3 cm3, které jsou běžně 
k dostání. Prototyp byl zalétán s motorem M V V S 2,5 TR (je 
zakreslen v plánku) a se silonovou vrtulí (z  prodejny) 0  225)120 
mm. Použijete-li jiný motor, stačí upravit výřez v motorovém loži. 

Je ovšem třeba zachovat polohu těžiště i za cenu větší váhy modelu po přidání potřebné zátěže. 
Správná poloha těžiště je v polovině mezi prvním drátem řízení a osou vahadla řízení. Pro 
ovládání za letu je lépe mít model těžší na hlavu než na ocas. Zamontujete-li motor se žhavicí 
svíčkou, nezapomeňte nalakovat celý model lakem, který odolává účinkům paliva.

POPIS STAVBY
si neklade za cíl naučit na tomto modelu 
začátečníka modelařit. Upoutaný model -  
třeba jen cvičný -  by měl stavět jen mo
delář, který již zná běžné práce, tzn. posta
vil s úspěchem nějaký ten větroň anebo

pracuje pod vedením instruktora. Proto 
tedy v popisu jen upozorňujeme na pracov
ní postupy a na zvláštnosti.

T ru p  1 včetně kabiny 2 vyřežeme z nez- 
krouceného a vyschlého smrkového nebo 
lipového prkénka tl. 8 mm. Tvar trupu

cvičný upoutaný model 
na motor 2,5 cm3

přeneseme z plánku na obroušené a vy
hlazené prkénko pomocí kopírovacího pa
píru a ostré tužky, a to se všemi výřezy 
a s označením středů děr pro šrouby. 
(Stejně překreslíme i ostatní díly modelu.)
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OTVORY POUZE NA VNITŘNÍ POLOVINĚ KŘIDLA
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PŘEKLIŽKA

SCHEMA SESTAVENI 
TRUPU

wle' k n o u t , TRUBIČKY 
KONCE DRÁTŮ ROZEHNOUT

MOSAZ. TRUBIČKA 
2 /3 m m

OCEL. STRUNA * 2 m m[ZENI SPÁJENO

PŘEKLIŽKA 2 m m

PLÁTNO
OCEL. PLECH Im m

U VNĚJŠÍHO KONCE PRIVAZANA 
ZÁTĚŽ (OLOVO) 1+1,5 dkg

A ks p ře k liž k a  1,5 m m  (13 
14 ks p ře k liž k a  1 m m  ( 14

OCEL. PLECH Im m

UPOUTANÝCVICNY MODEL

DURAL. PLECH 1,5mm

KONSTRUKCE M. HER8ER

ROZPÉTÍ 900 mm VÁHA 600 o
DÉLKA 630 mm ZATÍŽENÍ 43q /dm*
PLOCHA 14 dm1 MOTOR 2.5 cm3
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Přední část trupu, kde jsou namonto
vány motor, palivová nádrž a podvozkové, 
nohy, je zesílena z obou stran překližkou 
1 mm (díly 7). V zadní části trupu uděláme 
výřezy pro kýlovou plochu 3 a stabilizátor 
5. Výřez pro kýlovou plochu 3 zalepíme 
na spodní straně trupu lištou 2 x 2  nebo 
zbytkem překližky tl. 2 mm.

Otvory pro nosníky křídla vyřežeme 
nejlépe podle hotového žebra. U všech 
výřezů dbáme na to, aby byly přesně kolmo 
k trupu a aby křídlo i výškovka měly nulo
vý úhel nastavení. Unášeč 11 pro vahadlo 
10 musí být upevněn šroubky s maticemi, 
šroubky do dřeva nestačí.

K řídlo  postavíme celé do hotového 
stavu na prkně. Čtyři tlustší žebra 13 
z překližky 1,5 mm umístíme do středu 
(budou přisazena k trupu) a na konce 
křídla, kde k nim přilepíme kapkovitá za
končení 9 ještě před vypnutím a nalaková
ním potahu. Ostatní žebra 14 -  tvarově 
shodná a nevylehčovaná -  jsou z překližky 
1 mm. Před potažením též dobře přivá
žeme a zalepíme závaží na vnějším konci 
křídla a uděláme otvory pro řídicí dráty 
v kapkovitém zakončení vnitřního konce 
křídla. Hotové křídlo nasuneme do výřezů 
v trupu a pečlivě zalepíme (kontrola kol
mosti a nulového úhlu nastavení).

O casní plochy (díly 3, 4, 5, 6) vyřízne
me z překližky tl. 2 mm, vnější hrany 
zaoblíme. Šrafování na výkrese určuje 
směr let na vrchní vrstvě překližky. Na 
směrovce uděláme vryp tupou stranou

nože po tlusté svislé čáře, sm ěrové kor
m id lo  4 nalomením a zalepením vyhneme 
směrem z letového kruhu (neoddělíme je). 
Druhá možnost s oddělením a přilepením 
kormidla je na „schéma sestavení trupu'*. 
Výškové korm id lo  6 (jen na vnitřní 
půlce výškovky) připevníme ke stabilizá
toru 5 otočně plátěnými proužky, přilepe
nými střídavě k jednomu dílu shora a 
k druhému zespodu. Postup přilepování 
ocasních ploch k trupu: nejprve stabilizá
tor 5, pak kýlová plocha 3 s vyhnutým 
kormidlem 4. Lepíme i stykovou plochu 
směrového kormidla 4 s pravou nepohybli
vou částí výškovky 5, jejíž výřez udává 
hodnotu pevného vychýlení směrového 
kormidla.

Podvozek 8 ohneme zrcadlově shodně 
z duralového plechu tl. 1,5 mm a přišrou

bujeme průběžnými šroubky M3 s mati
cemi. Kola, buď dřevěná nebo s gumovými 
obručemi, se otáčejí na hřídelích z ne
upravovaných šroubů M3 -  viz výkres. 
Na vnitřní straně vymezíme vůli kola ma
ticí, zajistíme protimaticí, hřídel zasune
me do otvoru v noze a přitáhneme opět 
dvěma maticemi.

Palivovou n ád rž  15 podle výkresu 
spájíme z mosazného nebo bílého (konzer
vového) plechu tl. asi 0,3 mm a po vy
pláchnutí a vyzkoušení na těsnost ji při
šroubujeme na trup dvěma šroubky do 
dřeva délky 8 mm. Plnicí a odvzdušňovací 
trubka mají na ven vyčnívajícím konci 
šikmé zakončení, v nádrži je šikmo ukon
čena jen trubka plnicí. Obě trubky nasta
víme šikmým zakončením proti směru 
letu, aby palivo nebylo za letu z nádrže 
vysáváno.

Můžeme použít též hotovou „nádrž typu 
J“ z modelářské prodejny (výrobek zn. 
IGRA, kus za 5,— Kčs).

Řízení. Díly 10 a 12 jsou z měkkého 
ocelového plechu tl. 1 mm. Unášeč 11 je 
z duralového plechu tl. 1,5 mm, jako pod
vozkové nohy. Táhlo uděláme z drátů do
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T E C H N I K A

S P O R T

U D Á L O S T I
M

n<fl
Propásli jsme zase příležitost!

(/a) Po léta je u nás známo -  také „pří
slušným místům11-že  modeláři z NDR ,,hla- 
dovějí“ po výkonných pístových motorech 
o zdvihovém objemu od 2,5 cm3 výše. ( Vel
kosériově vyráběné motory Jena 2,5 patří 
totiž mezi tzv. „komerční", byť dobrého 
průměru. Byla tu tedy nepochybně příleži
tost navázat pravidelné obchodní spojení a 
dodávat do NDR naše motory M VVS, čás
tečně třeba i výměnou za něco, co opět chybí 
u nás (elektromotory PICO, součásti pro 
železniční modeláře apod.).

Zdá se, že také tuto příležitost jsme de
finitivně propásli. — Časopis Modellbau und 
Basteln přináší v čísle 1/65 testy nových 
motorů DREMO 5 a DREMO 7,5 R/C  
východoněmecké firmy Drenkhahn. V obou 
případech jde o motory se žhavicí svíčkou 
s dvěma kuličkovými ložisky a bytelně sta
věném Motor 5 cm8 má sání klikovým hříde
lem, váží 190 g a jeho cena je udávána na 
90,— marek. Motor 7,5 cm3 saje rotačním 
šoupátkem, má ovládač a tlumič výfuku,

váží 330 g a má se prodávat za 110 marek.
Oba motory byly testovány metodou zná

mého západoněmeckého specialisty inž. P. 
Demutha. Zkoušky s palivem z 80 % 
metylalkoholu a 20 % ricinového oleje daly 
tyto výsledky: DREMO 5 -  max. výkon
nost 0,56 k při 13800 ot/min, max. krou
tící moment 3,00 kpcmll3 500 ot/min. 
DREMO 7,5 -  max. výkonnost 0,61 k 
při 13 500 otjmin., max. kroutící moment 
3,50 kpcm při 10 500 otlmin. -  Test dále 
kladně hodnotí čisté dílenské zpracování 
obou motorů, snadné spouštění, spolehlivý 
chod při malých otáčkách („tarok"), 
jakož i to, že v obou případech je značná 
rezerva výkonnosti pro speciální úpravu. -  
Firma zkouší ještě závodní motor 5 cm3 s ro
tačním šoupátkem.

Mistrovství Itálie
pro upoutané makety -  uspořádané loni 
po prvé -  přilákalo sice jen 16 soutěžících, 
avšak se 7 vícemotorovými modely. Více- 
motorové makety se umístily na prvém

G. I ta lilo  s m ak e to u  F okker D X X III, s tíhač  
s d v ě m a  m o to ry  v  ta n d e m u

S n ím ek : C . d 'A gostino

(Bristol Britania), d ruhém (Vickers Vis
count), dvakrát na čtvr tém (Convair 440 
a Lockheed Constellation), pátém (Fok
ker D XXIII -  stíhač s motory v tande
mu), devátém a jedenáctém místě 
(dva Martin Invader). Nejpočetnější byl 
třemi kusy zastoupený typ Cessna 180.

Sport i obchod

(s-am) Britští modeláři Peter Smith (od 
fy  Model Aircraft Bournemouth) a Peter 
Cabrol (od fy  C and L Developements) 
předváděli na pozvání Iránského civilního
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jízdního kola, u nichž výhodné využijeme 
koncové hlavičky. Páku výškového kor
midla 12 připevníme šroubem M3 s ma
ticí. Celé řízení namontujeme ještě před 
nasazením křídla a seřídíme před spá
jením táhla přesně tzv. „do nuly“ (kormid
lo v ose trupu) a tak, aby výchylka kor
midla byla stejná na obě strany. Řízení 
musí mít naprosto lehký chod ve všech 
polohách, a to i při napnutí drátů.

Povrchová úprava. Křídlo potáhne
me vláknitým papírem (Modellspan, Mi- 
kelanta -  směr vláken po rozpětí). Po 
nalakování vypínacím lakem (C-1106) vy
rovnáme přesně případné pokroucení. 
Trup a ocasní plochy natřeme nejprve 
bezbarvým lakem, jímž vyvstanou léta 
dřeva. Obroušením pak získáme pěkně 
hladký povrch jako podklad pro barevný 
nátěr, jenž již nevsakuje. Nanášíme-li ba
revný lak štětcem, je možno namontovat 
křídlo na trup již po lakování trupu bez
barvým lakem. Stříkáme-li model barevně, 
je lépe křídlo zastavět až po barvě.

LÉTÁNÍ

Model létá na drátech 12—16 m dlou
hých o 0 0,2—0,3 mm, podle použitého 
motoru. Už na začátku jsme řekli, že při 
kontrukci byl kladen důraz na to, aby 
model byl snadno ovladatelný a létal vlast
ně sám. Jestliže jste tedy pořádně stavěli, 
jde hlavně o to, vyvarovat se hrubých chyb 
pilotáže.

Půjdete-li létat bez instruktora, ZKON
TROLUJTE před prvním startem: ·  
není-li křídlo zkroucené ·  polohu těžiště 
•  solidnost upevnění a chod řízení ·  
přitažení motoru (není-li natočen do kruhu 
přetažením některého šroubu) ·  nejsou-li 
kola natočena do kruhu. PŘEZKOUŠEJ
TE koncová očka na řídicích drátech a 
pevnost celého poutacího zařízení napí
náním za řídicí rukojeť silou alespoň 5 kg

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

aeroklubu loni v říjnu v Teheránu R/C 
modely. Prvé předvádění se konalo na Ná
rodním letišti a zúčastnili se jej kromě členů 
aeroklubu též iránský šach s chotí a perský 
korunní princ. Po dobu předvádění modelů 
byl zastaven veškerý dopravní provoz. Dru
hému předvádění na fotbalovém hřišti 
stadionu Amjadieh přihlíželo 25 000 diváků. 
V Iránu prý má modelářství velkou oficiální 
podporu a britští modeláři byli pozváni, aby 
zvýšili zájem o nejmodernější kategorii 
R/C. Dodejme, že mimo tyto ušlechtilé cíle 
šlo jistě též o export britských modelářských 
výrobků.

Stačíme se sotva d ívat. . .

•  (s-am) Družstvo Jižní Afriky, které 
na posledním MS pro R/C modely bylo 
třetí, bude na letošním MS ve Švédsku 
vybaveno novými soupravami Constel- 
lation-7. Tato souprava, vyvinutá a ma- 
losériově vyráběná Dr. Derek Ashpolem, 
je plně proporcionální na digitálním prin
cipu. Má až sedm funkcí: směrovku, 
výškovku, křidélka, připusť motoru a tři 
pomocné. Všechna tři kormidla je možno 
přirozeně vyvažovat. Souprava je ovšem 
plně tranzistorová. Používá modifikovaná 
serva Bonner. •

•  (bíš) Vicemistr světa v R/C modelech 
-  F. Bosch z  NSR  -  se představil koncem 
loňského roku s novým vícekanálovým před
váděcím modelem. Je to polomaketa stíhačky 
„F-100u, létající rychlostí 110— 130 kmjh.

(model drží pomocník zplna oběma ru
kama za trup těsně u křídla). POZOR -  
odvraťte obličej!

P ro  p rv n í le t seřídíme motor asi na 
3/4 maximálních otáček. Model necháme 
rozjet bez pohnutí řídicí rukojetí (kormidlo 
nevychýleno) až ucítíme v rukojeti tah. 
Pak lehce natáhneme výškové kormidlo a 
model se sám vznese mírným stoupavým 
letem. Necháme jej vzlétnout do výše asi 
2—4 m, lehkým potlačením rukojeti vrá
tíme kormidlo do neutrálně polohy a pro
letíme v této výši několik okruhů. Ověříme 
si, že model táhne za řídicí dráty a získáme 
jistotu, že se nemusíme obávat jeho vybo
čení směrem do kruhu.

Pak si ozkusíme citlivost řízení střída
vým mírným potlačováním a potahová
ním -  z rovného letu se stává vlnovka. 
Před dosednutím modelu na zem lehce 
natáhneme kormidlo a model sám hladce 
přistane. Hned při prvním letu možná ne, 
ale v příštích jistě, jakmile poznáme, že 
se s ním nesmíme „prát“, nýbrž jen 
jemně zasahovat řízením.

Na řídicí rukojeti (není v plánku za
kreslena) doporučujeme udělat rozteč zá
věsů řídicích drátů asi 8—10 cm. Bude-li 
se vám zdát řízení málo účinné, můžete 
přemístit táhlo řízení na páce výškového 
kormidla 12 do druhé dírky (blíže ke 
kormidlu =  kratší páka) nebo si zvětšit 
rozteč na řídicí rukojeti. V opačném pří
padě jen zmenšíme rozteč na rukojeti.

Důležité je nelétat zpočátku za silného 
větru (slabý nevadí). Model vypouští po
mocník vždy tak, aby vítr pomohl při 
startu napínat řídicí dráty, než model 
získá potřebnou rychlost k napnutí drátů. 
Proto vždy dbáme, aby při startu vál vítr 
do zad a ne do obličeje. Táhne-li model 
za letu málo za řídicí dráty (prověšují se), 
odpomůžeme tomu vyosením motoru smě
rem z letového kruhu (asi 2—5° podle 
výkonnosti motoru).

ORION II, první čs. celobalsovd A-2 přijde j iž  
v krátké době do prodeje  -  viz minulé číslo 
Modeláře!

Ú plným  začátečn íkům  znovu dopo
ruču jem e článek „U čím e se p ilo tovat 
upou taný  m odel“ v M odeláři 10/1964.

Modelářům, kteří chtějí model hned 
stavět, poskytne redakce bezplatnou služ
bu; z výkresu zmenšeného na prostřední 
dvoustraně dáme zhotovit planografické 
kopie ve skutečné velikosti (jeden formát 
AI) a zašleme je poštou. Pořizovací cena 
jedné kopie je 4,— Kčs včetně poštovného.. 
Plaťte předem pošt. poukázkou typu ,,C“ 
na adresu: Redakce Modelář, Lublaňská 
57, Praha 2. Dozadu na poukázku napište 
ještě jednou HŮLKOVÝM písmem svoji 
úplnou adresu a čís. průk. Svazarmu. Ne
posílejte víc peněz, vracení přeplatků 
zdržuje! Vyřízení trvá 3—6 týdnů. Zázna
my na výkres Galaxie přijímáme do 31. 
března 1965. Později došlé vrátíme.

ZAjrSTĚTE SI PŘEDEM
A B C  Ž E L E Z N IČ N ÍH O  M O D E L Á Ř S T V Í -
D ruhé vydáni příručky kolektivu au to rů . Knížka 
pojednává o organizaci železničního modelářství 
v CSSR, uvádí m odelářské normy, návěstní předpisy, 
popisuje vybavení m odelářské dílny, zabývá se m ode
lářskou elek tro techn ikou , popisuje stavbu kolejišť 
i vozidel a přináší poučení, jak modely železnic ovlá
dat a jak říd it jejich provoz. Z ávěr příručky je věno
ván m odelářským soutěžím  a hodnocení železnič
ních modelu. Fotografie, nákresy, tabulky, stavební 
plány. Kart. asi 8,50 Kčs.
J. B a i t le r :  A B C  L O D N ÍH O  M O D E L Á Ř S T V Í -
Novinka v m odelářské lite ra tu ře . Zabývá se organi
zací práce a přináší základní technické údaje, jež m o
delář ke své práci potřebuje. Řada názorných předloh 
umožňuje i modeláři začátečníkovi, aby se seznámil 
se základní problem atikou stavby lodních modelů 
a získal takovou praxi, k terá  mu dovolí vlastní tvůrčí 
přístup  k m odelování nejrůznějších druhů lodí. Kart. 
asi 6,—Kčs.
E. B an a zczy k : N E JR Y C H L E JŠ Í LIDÉ S V Ě TA  -
Knižní vydání seriálu o životě a nebezpečné práci do
byvatelů výšek a rychlostních rekordů , k te rý  vychá
zel loni na pokračování ve čtrnáctideníku Křídla 
vlasti. Na skutečných příkladech zkušebních pilotů, 
sportovních letců, vojenských stíhačů aj. ukazuje 
au to r náročnost le teckého výcviku, současný stav 
i technickou vyspělost světového letectví. Kniha je 
určena především mládeži jako poutavá, bohatým 
obrázkovým  m ateriálem  vybavená četba. Váz. asi 
19,— Kčs.
R E A K T IV N Í L E T O U N Y -K n ih a  podrobně sleduje 
vývoj reaktivních letounů od prvních pokusných 
typů z doby před druhou světo  >ou válkou až po sou
časnost. Úvodní část publikace popisuje konstrukční 
uspořádání reaktivního letounu, jeho vybavení a mož
nosti využití ve vojenském i civilním letectví. Těžiště 
knihy je v popisech asi 270 typů letadel, k nimž jsou 
připojeny fotografie a tro jpohledové plánky. Publikace 
je doplněna přehledy, tabulkam i a rejstříky. Váz. asi 
49.— Kčs.

P ře s n é  te r m ín y  v y d á n í u v ed e n ý ch  p u b lik ac í 
n e jso u  d o su d  z n á m y . O b je d n a te lů m  z a š le m e  
k n ih y  n a  d o b írk u  n e b o  s f a k tu ro u  ih n e d , ja k m ile  
v y jd o u .

Známka 
30 hal.

Nakladatelství

NAŠE VOJSKO

NA DĚKANCE 3 

PRAHA 2
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J A K  NA TO, A B Y C H  V Y H R Á L ?

Cíl takto nazvaných článků (první v Modeláři 1165) je prostý: dát příležitost známým 
sportovcům a reprezentantům, aby sdělili své zkušenosti mladším, kteří chtějí a musí převzít 
jejich místa. Není to také nic nového -  až na titulek -  vždy i již před lety jsme začali otiskovat 
seriál „Jak to dělám“. Dáváme-li již po druhé slovo zasloužilému mistru sportu R. Čížkovi, 
pak hlavně proto, že své věci rozumí a je ochoten se rozdělit o své znalosti řečí srozumitelnou 
těm, co „tomu ještě tolik nerozumějí“. Jako další autory uvítáme přední sportovce z kterékoli 
kategorie, a to i tehdy, byla-li již  o „jejich“ kategorii řeč a maji-li k tomu co dodat. Redakce

MODELY NA GUMU

jsou druhou ze tří tzv. klasických katego
rií v leteckém modelářství; právě ony stály 
u kolébky letectví. Ano, letectví, neboť 
tehdy se mnohé nápady ověřovaly na lé
tajících modelech. Ovšem čas pokročil

a cesty se rozdělily. Penaudův jednoploš
ník se nedá srovnat vzhledem ani výkony 
s dnešními modely kategorie Wakefield 
nebo Coupe d’Hiver. A také už nepotře
bujeme (a ani nemůžeme) ověřovat le
tové podmínky dnešních letadel -  byť 
sportovních -  na modelech s gumovým

Autor článku s nejúspěšnějším modelem své 
řady XL. Na M S v Anglii v r. 1958 byl po 
4. kole druhý, celkem šestnáctý. -  Zatímco 
model konstrukčně dodnes obstoji jako dobrý 
průměr, „Radouš“ podlehl radám a přijal 
funkci „p a n tá tyK d o  ho znáte, dovedete 
si představit, jak to s ním cloumá, když vidi 
všelijaké to „ploužení do psí vejšky“. -  Nešlo 
by to, udělat mu letos radost ?
◄
pohonem. Přenechme jim tedy místo na 
sportovním kolbišti.

K úspěšnému sportovnímu zápolení 
je ovšem potřeba znát alespoň četné základ
ní věci. Pokusím se dát něco k dobru ze 
své ,,gumáčkařské“ kuchyně. Připomínám 
předem, že je to jedna z cest, nikoli jedi

ná, která mě přivedla až na mistrovství 
světa. Jistě jiní přední modeláři na to šli 
jinak a také dosáhli dobrých výsledků.

Historií nejsou dnes již jen Penaudovy 
modely, ale i ony, s kterými jsme létali 
před válkou, dnes už před 30 lety. Ať již 
jednoduchá „paraplata" či pouze díly 
modelů jako hliníková ,,ložiska“, stříhaná 
guma na svazek zakončený drátěnými 
očky -  to je nyní historie; v letectví se 
stárne rychleji.

K ategorie Wakefield -  jedna z nej
starších a pro modely na gumu hlavní -  
prodělala rovněž plno změn, od průřezu 
trupu (L®/100) a neomezené váhy gumy 
až k dnešnímu 50gramovému svazku. Zmi
zely pevné i zatahovací podvozky, ne- 
sklopné vrtule.

Nebudeme se zabývat stavbou modelů 
ani všeobecně platnými zásadami přípravy 
k letu (vyvážení a zaklouzání modelu), 
o nichž byla řeč v minulém článku o větro
ních. Zaměříme se na zvláštnosti modelů 
na gumu.

4  Jaké m odely? -  Začínáš-li, je ro- 
1 · zumné vybrat si pro stavbu buď 

vyzkoušený a osvědčený typ, anebo musíš- 
li mermomocí létat s vlastní konstrukcí, 
drž se alespoň osvědčené koncepce. Je 
možné měnit. Musíš ovšem vědět, co a 
hlavně proč. To bývá bez praxe někdy 
těžké odhadnout. Proto je opravdu lepší 
postavit „i s chlupama“ něco, co už dobře 
létá a na tomto typu se učit. Nejlepší 
způsob na dokonalé zamotání hlavy je 
změnit všechno najednou.

Rozhodně je třeba se držet jednodu
chých tvarů, účelných stavebně i váhově. 
To hlavně. Základní podmínkou úspěchu 
je dosáhnout při stavbě nejnižší přípustné 
váhy. Výkony modelu, vynecháme-li ne
jistou kalkulaci s termikou, jsou především 
odvislé od výšky, kterou má model v oka
mžiku vytočení svazku. Výsledek je přímo

OBJEDNACÍ LÍSTEK

Objednávám(e) na dobírku -  na fakturu*):

........výtisků ABC železničního modelářství

........výtisků Baitler: ABC lodního modelářství

........výtisků Banazczyk: Nejrychlejší lidé světa

........výtisků Reaktivní letouny

Jméno (organizace) ....................................................

Adresa (okres) ............................................................

Podpis (razítko):

*) Nehodící se škrtněte
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úměrný stupni využití energie svazku 
vrtulí v daném čase, váze modelu i rych
losti letu. Vezmeme-li v úvahu, že znám é 
špičkové soutěžní modely mají určitý 
dobrý standard a ustálené tvary, můžeme 
bez velikých starostí vypustit z kalkulace 
odpor modelu. Určitá „jednotnost** dob
rých modelů je dána poměrně přísně vy
mezenými stavebními podmínkami a je 
tudíž nasnadě, že i křídla včetně profilů 
budou velmi podobná, pokud návrhy se 
budou řídit účelnou stavební jednodu
chostí. Tedy ani půdorysné tvary nosných 
ploch, ani zázračné profily nevyhrávají 
soutěže. Kromě bezvadného zalétání 
(=  maximálního využití možností mode
lu) je rozhodující dvoiice vrtule -  guma. 
Ta zasluhuje největší pozornost!
T  P rvé seřízení m odelu. Nový mo- 
■“ · del, samozřejmě dobře nalakovaný 
a vyvážený, naučíme bezvadně klouzat. 
K vyvážení jenom tolik, že se model vy
važuje v kompletním letovém uspořádání, 
to je včetně svazku i vrtule ve sklopeném 
stavu. Velmi důležitá je předběžná zkouš
ka vyvážení -  obyčejně s nepotaženým 
nebo částečně potaženým trupem -  aby 
bylo možno opravit případné chybné 
umístění křídla vůči trupu. Obyčejně 
jde o posunutí v rozmezí do 20 mm. Do- 
važování olovem je vhodné jen v případě, 
že se povede udělat model „pod váhu**.

Vraťme se ke klouzání, jež tvoří při
bližně 2/3 celkového letového času a bylo 
by bláhové je brát na lehkou váhu. Je 
pravda, že profil křídla do jisté míry kluž 
ovlivňuje, ale musíme při jeho volbě 
pamatovat i na motorový let. Profily se 
značně prohnutou střední čárou nebývají 
nejvhodnější, i když let modelu je poma
lejší a snad i efektnější. Praxe ukázala, že je 
lepší volit univerzální profil s ohledem 
na různé rychlostní režimy v motorovém 
letu i kluzu. Považuji za vhodný profil 
o poměrné tloušťce 7,5—9 %, s max. 
prohnutím horní strany asi ve 35 % a dolní 
v 50 % hloubky.

Model je vhodné seřídit v kluzu na 
kroužení o průměru 15 — 20 m (za klidu 
větší kruhy), a to většinou vpravo. Vychý
lení směrovky a seřízení výškovky je třeba 
pečlivě hlídat; přímo spolu souvisí. Vy- 
chylujeme-li směrovku více, je potřeba 
„natáhnout** výškovku. Přílišná výchylka 
směrovky způsobuje nesnáze v motoro
vém letu. Dobře se osvědčuje vychýlení 
výškovky z vodorovné roviny, jak uka
zuje kreslený obrázek. Rozkladem aerody
namické síly na výškovce vzniká boční 
složka síly (x), která vytáčí ocas modelu 
ze zatáčky.

Pro první hrubší zalétání modelu mů
žeme použít starší svazek i vrtuli; nezáleží 
na tom příliš. Nové svazky potřebujeme 
až k „ladění** motorového letu.
í  P říp rav a  svazků. -  Zde bych 
"*· mohl udělat tečku a vyslechnout 
nejprve řadu námitek „Jak to udělat, když 
nemám Pirellku**, „To se ti to radí!** 
a podobně. -  Mohu však jen opakovat 
známou pravdu, že bez dobrého motoru 
se soutěže nevyhrávají. Nedovedu pora
dit, jak zvítězit na soutěži s tuzemskou 
gumou nynější jakosti. Začínáš-li, musíš 
však nejprve dokázat svoji dovednost 
třeba s touto gumou Optimit, pokud ti 
někdo neposkytne odložený svazek Pi
relli. Nuže: nejprve se nějak uvést, nalétat 
nějaké ty vteřiny a nikoli „Dejte gumu a já 
vám ukážu!** Jediné řešení je příděl si 
doslova vysloužit.

O svazcích mluvím záměrně v množném 
čísle: potřebujeme jich nejméně 7—8,

pokud možno ze stejné dávky gumy. Je to 
potíž, protože všechny dodávky gumy ne
jsou stejné, ať již průřezem nití nebo ja
kostí. Proto nikdy nevycházíme z délky 
nití, ale z váhy gumy. Bez přesných vah 
se neobejdeme. Svazky odvážíme nejvíce 
po 48,5 g, neboť nejméně 1 g mazání je 
třeba na důkladné promazání. Váhu svaz
ků kontrolujeme znovu po namazání 
— 50 g nesmíme překročit!

Svazky navinem e z odvážené suché 
gumy nejlépe okolo 2 špendlíků, zapíchnu

mimo model asi na polovinu otoček, vy
točím, promnu a opět uložím. Je dobré 
tento proces ještě jednou opakovat, nebo 
nové svazky „olétať* při tréninku, natá
čením na málo otoček. Svazek tím zvláční 
a také jeho kroutící moment je vyrovna
nější, bez „špičky**, se kterou jsou sta
rosti při startu. Plné provozní otočky mů
žeme svazku dát až tak po 5 — 6 natáče
ních. Létání s novým svazkem z 12 nití 
je výhodné, ovšem musí k tomu být 
uzpůsobena vrtule.

tých do hladkého čistého prkénka ve vzdá
lenosti závěsů svazků v trupu. Nejdříve 
vineme zkusmo, abychom si ověřili 
správnou rozteč. Když neodpovídá, ne
zbývá než gumu rozvinout, upravit roz
teč a začít znovu. Gumové nitě skládáme 
k sobě na plocho a gumu rovnáme. Konce 
svazuji obyčejnou nití tak, že pomocník 
natáhne gumu v místě úvazku, já ji ve 
spoji asi 1 Okřát omotám, zaváži na 2 uzle, 
znovu dvakrát ovinu nití a udělám znovu 
2 uzle. Maličkost -  že? -  ale rozvázání 
špatně svázaného svazku v okamžiku 
startu je velmi nepříjemné.

Někdo navazuje gumovou nit uprostřed 
délky svazku. Já dávám přednost výše 
popsanému způsobu a umístění svázaného 
konce svazku na zadní nepohyblivý závěs. 
Za standardní pokládám dnes svazek z 14 
nití o jednotlivém průřezu 1 x 6 mm. Svazky 
z 12 nebo 16 nití jsou spíše výjimkou.

P ro  m azání svazků se doporučují růz
ná mazadla: ricinový olej, silikonový olej, 
glycerin, mýdlový líh. Sám používám běž
né mazání z model, prodejny, jehož pod
statou je mýdlový líh, a to na svazky 
nové i starší, pokud potřebují přimazat. 
Namazané nové svazky zabalím jednotlivě 
do kondenzátorového (hladkého) papíru 
a uložím na 3 dny. Potom natočím svazek

M axim áln í otočky. Obecně platí pro 
stanovení maximálních otoček vzorec

kde N =  max. počet otoček 
k =  koeficient pružnosti 
1 *= délka svazku (mm) 
q =  průřez svazku (mm*).

Důležité je znát koeficient k, který se 
značně mění s jakostí gumy. Pro gumu 
Pirelli můžeme počítat pro dobře ošetře
ný svazek s hodnotou k =  70—72. Při 
14pramenném svazku můžeme tedy do
sáhnout až 490 otoček.

H lavní zásada: svazky při soutěži 
neustále střídáme, tím je šetříme a udr
žujeme jejich přibližné stejné vlastnosti. 
Seřízení modelu je totiž značně závislé 
na průběhu kroutícího momentu svazku. 
Pokud motorový let je vlivem svazku 
i vrtule pomalejší, lze model seřídit cel
kem snadno. Myslím ale, že pomalý stou- 
pavý let našich modelů Wakefield byl 
jedním z důvodů neúspěchů na posledních 
MS. Naproti tomu seřízení rychlého mo
torového letu je ovšem krajně obtížné 
a s únavou svazku se podmínky mění.

Způsob natáčen í je důležitý nejen 
pro dosažení nejvyšších otoček, ale také

Mistr sportu VI. Mužný -  vidíte ho dotáčet na M S v Leutkirch (N SR) -  řešil své Wakefiel- 
dy dost jinak než R. Čížek. Bylo by užitečné dozvědět se více i o jiných zkušenostech
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pro trvanlivost svazku. Je potřeba si 
k tomu vypěstovat cit. Z toho důvodu je 
rozumnější natáčet vrtačkou o menším 
převodovém poměru (1 :3,5 -  1:5) .  
Svazek natáčíme stejnoměrně, ze stálého 
vytahování až do 4—5násobku původní 
délky. V tomto maximálním protažení na
točíme asi 50 % otoček, ne více než 55 %. 
Nedodržíš-li toto pravidlo, překvapí tě 
prudké ztvrdnutí svazku, které je velmi 
nebezpečné! V takovém případě se někdy 
nepodaří ani plynule dotočit do trupu 
a nadělají se nepravidelné uzle. Proto toč 
vždy pomalu, aby tvořící se uzle měly čas 
rovnoměrně se srovnat -  zajistíš tím rov
noměrné roztáčení! Chybí-li ti při zasou
vání hlavice ještě nějaká otočka, nedotáčej 
již se svazkem zcela v trupu! Jedna otočka 
vrtačky, chybějící do předem uvažované
ho počtu, byla už mnohokrát příčinou 
prasknutí svazku. Dbej na čistotu svazku 
a stále jej prohlížej. Narušený oprav nebo 
vyřad. Svazek vyper ve vlažné vodě, ale 
jen tehdy, je-li znečištěn. Po uschnutí 
(ne na prudkém teple) jej znovu namaž 
a uskladni v suchu. Gumě škodí přílišný 
chlad, teplo i trvalé ostré světlo. Také na
táčení v dešti svazku neprospívá.
Λ  V rtu le. -  Netroufám si tvrdit, že 
” · dokáži vypočítat tu nejvýhodnější 
vrtuli. Kdyby tomu tak bylo, byly by 
úvahy kolem neúspěchů asi zbytečné. 
Prakticky jsem si totiž ověřil, že u vrtule 
na gumu, kde nemohu počítat ani s kon
stantními otáčkami, má navíc změna šířky 
listu -  třeba i u kořene -  značný vliv nejen 
na výkon, ale především na seřízení mo
torového letu, zvláště na začátku. Jako 
příklad uvádím vrtuli, osvědčenou na 
modelu XL-58. Jde o vrtuli ø  520/630 
mm s poměrně širokými listy u kořene, 
což se nepříznivě projevovalo prudkým 
nakláněním modelu po startu. Listy jsem 
zúžil a model se uklidnil.

Takhle vzhůru a hezky přesvědčivě až do 
sklopení vrtule. Musí to dát zkrátka výšku, 
protože -  račte znát? -  z  3. patra se padá 
déle než z prvního Že nám to ukazují 
Madaři? Nevadí, je jistě lepší vidět to na 
snímku, než na M S

Vrtuli je potřeba vybrat alespoň z ně
kolika zkoušených, tu nejlepší pak ne
měnit, nedat se „vynervovat** jedním 
neúspěšným letem. Vrtule se musí stát 
jakousi neměnnou součástí modelu. Po
tom už není tak obtížné se vypořádat 
s menšími rozdíly ve výkonnosti svazků.

U průměru a stoupání vrtule, přes tu 
„jednotnost" Wakefieldů, nedošlo zatím 
u nás ani mezinárodně k nějakému jedno
značnému řešení, a to ani pro stejný sva
zek. Průměr se pohybuje od 480 mm do 
650 mm, stoupání od 770 do 500 mm. 
Dalším činitelem je šířka listu a její prů
běh. Také stoupání nebývá stálé na celém 
listu. Já jsem používal s úspěchem zmen
šené stoupání na konci listů. Zaručovalo 
to účinnost i při prudkém snížení rychlosti 
(vítr zezadu). Dnes bych používal pro 
modely známé řady ,,XL“ vrtuli o prů
měru 540—560 mm a o stoupání 680—700 
mm sníženém ke konci listu na 620 mm. 
Šířku listu bych volil asi 47 +  50 mm ve 
dvou třetinách poloměru (od středu).

Můj názor na konstrukci vrtule je jed
noznačný: co nejlehčí při zachování tu
hosti při maximálních otáčkách i za vlh
čího počasí (v dešti asi stoupání těžko 
uhlídáme) a pokud možno nejjednodušší, 
protože každé „udělátko" nutně zvyšuje 
poruchovost.

T aktika a  technika lé tán í. -
• Prvním taktickým předpokladem 

úspěchu na soutěži je dobrá znalost terénu 
na místě startu a v nejbližším okolí. 
„Domácí" soutěžící mohou proto být 
v určité výhodě. Již před začátkem soutěže 
je potřeba s ohledem na směr větru a sta
noviště prověřit návětrnou stranu se zře
telem na možný výskyt termiky. Je dobré, 
může-li někdo z družstva (vedoucí -  ne- 
soutěží a může se zdržovat na startovišti) 
pozorovat výskyt termiky, obyčejně při 
letech soupeřů. Umět využít termiku je 
u modelů na gumu rozhodně méně snadné 
než u ostatních kategorií, pokud je to 
někdy vůbec snadné. Povede-li se ti to 
třikrát z 5 letů a dvakrát padneš do „kle- 
sáku", není důvod si myslet, že to znáš! 
Zvláště těžké je využít termiku při větrném 
silně turbulentním ovzduší s úzkými „ko
míny". V tom případě pokládám za nej
rozumnější letět co nejrychleji a co nejvýš. 
Kalkulovat na ploužení modelu v moto
rovém letu po 50 i více vteřin je v takovém 
počasí taktický nesmysl. Při úspěchu jde 
jen o štěstí, neboť usadí-li se takový model 
v „klesáku", nedostane se z něj už a do
sažený čas je hluboko pod průměrem 
výkonnosti modelu. A abych se doslova 
neopakoval ze statě o větroních, řeknu to 
obráceně: ztracené vteřiny v soutěži jsou 
souhrnem nevyužitých možností -  a těch 
musí být nejen co nejméně, ale i co nej- 
menší.

Nezlobte se na mne, řeknu-li, že tech 
nice vypuštění m odelu  jsem nikdy ne
věnoval mnoho pozornosti. Rozhodující 
je vědět, kdy model vypustit. Jednak 
k vůli termice, jednak proto, že nelze si 
dovolit natočit svazek „na plný pecky a 
pak čekat na podnebí". Připočtěme k to
mu nutně čas, potřebný na natočení, to 
znamená nejméně 1 minutu. (Natáčej po
malu!)

Model startuji pod úhlem 45 — 60° no
sem vzhůru, tak, aby vítr vál mírně zprava 
(při seřízení v motorovém letu vpravo). 
Musím mít vyzkoušeno, jak rychle si 
mohu dovolit model vypustit. U některých 
modelů s velkým kroutícím momentem 
a rychlým letem může přehnaná rychlost

PLÁNEK č. 5 „SLAVÍK**
uveřejněný v  M odeláři 1/1965 a oznám ený na  
leden, vyšel teprve v únoru 1965. Je to větroň  
A-2 z  tuzem ského m ateriá lu , konstruovaný

O. Štěpánkem  z  LMK S laný a důkladně 
vyzkoušený v  tam n ím  klubu. VHODNÝ  
JAKO PRVÝ SOUTĚŽNÍ M ODEL.

p ř e d c h á z e j í c í  p l An k y
(z roku 1964)

PL Á N E K  i .  1 Z-326 „AKROBAT**

Upoutaná polomaketa s plochým trupem známého 
čs. letadla v  měřítku 1 : 10. Konstruoval J. Fara, 
L M K  Praha 8. R ozplti 1060, délka 780 mm, váha 
680 g, tuzemský materiál, vhodný motor Jena 
2— 2,5 cm· nebo podobný. PO D LE PLÁNKU LZE 
PO ST A V IT I M A K E T U .

PLÁ N EK  č. 2 „DELFÍN**

Volné jezdící model sportovního žlunu. Konstruoval 
J. Horák, K L M  Brandýs n. L . Délka 620 mm, váha 
900 g, tuzemský materiál, vhodný motor Jena I  apod. 
V EL M I JED N O D U C H Ý  M ODEL.

PL Á N E K  C. 3 „HÁZEDLA**

Čtyři volné létající kluzáky k házení z  ruky nebe 
k  vystřelováni gumou. Konstruoval žasl. mistr 
sportu R. č ížek , L M K  K . Žehrovice. Rozpětí od 
224 do 485 mm, materiál: zbytky balsy nebo tuzemské 
měkké dřevo. VHODNÁ PŘEDLOHA PRO ZA
ČÁTEČNÍKY.

PL Á N E K  č. 4 „IVETA**

Model motorového Hunu třídy E l  a E2 v  měř. 
1 :  25. Konstruoval F. Hejný, K L M  Kolín. Délka 
400 mm, tuzemský materiál, elektromotor lgla 
2,4 V. VHODNÁ PŘED LO HA  I PRO R/C 
M O D EL.

PLÁNKY ŘADY MODELÁŘ 
žádejte ve všech model, prodejnách a odč. 2 
také v Pošt. novinové službě (kus za 3,— Kčs

vypouštění (přesněji vyhození) vést k pra
vé spirále, končící v zemi. Rychlost „vy
hození" by neměla převyšovat počáteční 
rychlost letu. Viděl jsem už mnohé dobře 
provedené starty po větru. Většinou to 
byla „z nouze ctnost", protože šlo o velmi 
přemotorované modely, u kterých bylo 
nebezpečí přepadání do přemetu po startu.

Tolik o modelech Wakefield. K mode
lům kategorie Coupe ď Hiver (Bl) se vrá
tíme jen docela krátce tím, čím se podstat
ně liší od kategorie Wakefield.

Pokusil jsem se sepsat, jak jsem na to šel 
já. Redakce jistě uvítá i další články, které 
moje zkušenosti doplní. Jako trenér této 
kategorie bych byl rád, kdyby se alespoň na 
výběrových soutěžích a na soustředěních již 
neobjevovaly závady, na které článek upo
zorňuje.
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Z E  Ž I V O T A  K L U B Ů
Přispěli: L. Walek, 5. Karban, H. Hájek, S. Hr otek, V. Toman, L. Kavanová

FRÝDEK-MÍSTEK. Úspěšně se roz
vinula spolupráce se sousedním LMK 
ve Frenštátě p. Radhoštěm, odkud jsme 
převzali (od Vzorného trenéra Z. Rašky) 
starou, ale bohužel dosti opomíjenou zá
sadu, že modelářskou základnu tvoří 
kroužky... Modelářská líheň Frenštát- 
ských je nám příkladem. Zveme proto „do 
kupy“ všechny zájemce o letecké, lodní, 
železniční i raketové modelářství. Okresní 
modelářský kabinet pro vás připravil pra
covní prostředí na několika místech v okre-

B U D E  VÁS Z A J Í M A T
% (a) V  Jugoslávii přichází do 

prodeje raketový motorek Taifun-2 za 
960 dinárů. Podrobnosti neznáme, ale 
jde asi o obdobu našeho motoru S-2. 
Zkoušky prý prokázaly, že motor vydr
ží okolo 100 zážehů tuhé pohonné 
hmoty (TPH).

Letos se má začít prodávat v Jugo
slávii standardní TPH.

•  (a) Kategorie Coupe ď Hiver (ma
lé modely na gumu) se začíná letos létat 
také v Rakousku, a to ze stejných důvodů, 
jako u nás. Tamní pravidla: 10 g gumy, 
vzletová váha 80 g, nosná plocha 11 -  
13 dm9; hodnotí se 3—5 letů s „maxi
mem“ 120 sec.

•  (la) Známá firma Revell dala 
do prodeje plastikovou stavebnici pro
slulé sovětské stíhačky Polikarpov 1-16 
v měřítku 1 : 72.

•  (la) Australský modelář J. Mul- 
cahy se věnuje nočnímu létání s RfC mo
dely. Model je opatřen funkčními polo
hovými světly. •

•  (a) Upozorňujeme modeláře, 
kteří hodlají navštívit NDR, na mož
nost nákupu specialit, jako ·  im por
tovaná guma o kruhovém průřezu 
1 mm (asi maďarská), svazek za 2,50 
marky ·  t ranzistory řady LA (mě
řené), kus od 3,70 do 5,10 marek ·  
servo pro R/C jednokanál za 44,50 
marek. Zboží nabízela letos v únoru 
prodejna „Der Modellbaucr“, Dres
den, Wallstr. 5, tel. 43800. Je to pro
dejna „jak má vypadat", již jsme o ní 
psali.

•  (a) Zájemci o RjC modely se prav
děpodobně rádi seznámí s novou apara
turou „Radicon“, kterou začal popisovat 
v čísle 1165 na pokračování dvouměsíčník 
„Modellbau u. Basteln“ z NDR. Jde 
o moderní celotranzistorové jedno -  až 
čtyřkanálové rádio pro 27,120 MHz, 
vhodné pro modely letadel, lodí i vozidel. 
Při vyzářeném výkonu 40 mW činí prý 
dosah aparatury 1000—2000 m.

•  (s-man) Časopis Model Airplane 
News (1/65) uveřejňuje zkušební test 
motoru Super Tigre G. 15 (2,474 
cm3), zpracovaný P. G. F. Chinnem. 
Nový typ firmy Micromeccanica Sa- 
turno v Bologni má výkonnost přes 
0,6 k při 22 500 ot/min (palivo s 50 % 
nitrometanu) a 0,47 k při 21 500 
ot/min na nenitrované palivo (75 % 
metylalkoholu a 25 % oleje).

se, na modelářském letišti ve Frýdku-Míst- 
ku, v Domě pionýrů a mládeže v Třinci 
a jinde. Podrobné informace podá náčel
ník LMK L. Walek, Komorní Lhotka 43, 
okr. Frýdek-Místek.

ŽATEC. Ještě předloni byl LMK před 
zánikem. Snad pocit odpovědnosti, snad 
dávka patriotismu způsobily, že se několik 
posledních modelářů opět „stmelilo". 
Výsledky se projevily už v loňské sezóně -  
dvě II. a patnáct III. VT a obnovená chuť 
do práce. Letos vytáhnou do pole opory na
šeho klubu Richard Štalmach, Evžen 
Kantor, Pavel Lnčnička a Jindřich Pie- 
karczyk, volné modely v klubu podpoří 
i známý „účkař" Karel Komárek a jeho 
parta, na R/C se připravují Ulrych, 
Andrt a Franěk, atd. A po organizační 
stránce skutečnost velmi důležitá: nová 
ZO-LMK při Severočeských papírnách. 
Pomůžeme závodu se školením CO a zá
vod nám propůjčí společenské místnosti 
a bude nás podporovat finančně. Po vol
bách nové rady LMK se stal náčelníkem 
J. Biskup (Staňkovice u Žatce 198, okr. 
Louny).

MLADÁ BOLESLAV. Ti dva mode
láři na snímku jsou „výkvětem" našeho

klubu ve větroních A-2. Vlevo je Zdeněk 
Kára, vpravo Josef Knespl -  oba s modely 
vlastní konstrukce.

BO RŠICE -  to je „odnož" LMK 
Uherské Hradiště. Do roku 1965 si krou
žek vzal „za své" zvýšit úroveň práce 
s mládeží a výrazně se prosadit v katego
riích combat a R/C modelů. Uslyšíme od 
nich (nebo přečteme si), jak se jim plá
nování daří v praxi? Zatím se podíváme 
na fotografii -  větroň A-l St. Hrotka.

KLATOVY. Bez nadsázky -  bude tu 
vzorové metodické středisko pro letecké, 
lodní a železniční modeláře. Aspoň vyba

vením určitě -  každý z nás dal totiž do 
obecného užívání soukromý strojový park, 
což čítá: dvě sloupové vrtačky, dvě cl. 
brusky, el. bodovačku, svářečku, kompre
sor, konstruktérské prkno s pantografem 
(soustruh a frézku si koupíme). Pracovní 
stoly, svěráky, pilníky aj. nepočítáme... 
Radisté nám zařídili elektrický proud, in
stalaci plynu a vody jsme udělali brigád
nicky. Projekci metodického střediska dě
lal V. Toman (z nemocničního lůžka), 
práce řídi (i dělají) modeláři Mazanec, 
Misterka a všichni další. To víte, školou 
povinná mládež modelařit chce, tak už 
abychom začali. (Ve školních dílnách to 
jaksi nejde, v polytechnické dílně a vý
chově jde o to, opilovat kulatý klacek do 
čtverhranu, čtverhraný do kulata a jako 
dizertačni práce je žádána budka pro kivi 
australského...)

NITRA. Výrobní doba Modeláře očer
nila redakci v očích nitranských modelářů, 
neboť: v srpnu poslali zprávu a snímek, 
související s červencovou soutěží, avšak 
po uzávěrce 9. čísla. Tedy do 10. čísla -  
řekli jsme -  a dali jsme vysadit text a zho
tovit štoček, obojí pro rubriku klubů.

V 10. čísle bylo nutné „něco vyhodit" pro 
nedostatek místa, v následujícím čísle 
rubrika nebyla a „zaktualizovat" červen
covou zprávu pro MO 12/64 se členové 
redakce neodhodlali. . .  Půl roku však 
nic neubralo na aktuálnosti snímku polo- 
makety Piper Vagabound. Ve švýcarské 
verzi ji zhotovil nitranský Lad. Šaško 
a létá s ní (motor Vltavan 5) rychlostí 
70-100 km/h.

ŽÁDÁME VŠECHNY KLUBY, aby  
ve v lastn ím  zá jm u  IHNED po p řeč te
n í sdělily své NOVÉ adresy  redakci. 
Sdělte přesný název, ad resu  náčelníka 
a  funkcionáře, k terý  p řijím á  poštu. -  
A dresy uveřejn ím e, NEOTÁLEJTE!
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Poznávám e leteckou techniku

VICTA „Airtourer 115" 
australské letadlo

Australský letecký průmysl nemá velkou 
tradici. Austrálie až do údobí druhé svě
tové války odebírala letecký materiál 
z Anglie, ve válce pak bylo teprve přikro
čeno k licenční výrobě stíhaček.

Vlastní stavba sportovních letadel začala 
v Austrálii mnohem později. Vedoucí 
aerodynamik australského leteckého ústa
vu Henry Millicer navrhl pro anglický 
konkurs v roce 1953 lehké sportovní le
tadlo. Stavba byla zadána motorářské 
firmě Victa Limited, která vytvořila spe
ciální letadlové oddělení. Prototyp letadla 
Airtourer byl zalétán v březnu 1959 s mo
torem Continental 65 k. Pro sérii byl ale 
Airtouter přepracován do dvou verzí, 
s motorem Rolls-Royce o 100 k a později 
pro motor Lycoming o 115 k. Sériový 
Airtourer 100 byl zalétán koncem roku 
1961 a Airtourer 115 pak asi za rok. Do
dávky pro australský a novozélandský 
aeroklub začaly v r. 1963.

Snahou konstruktéra bylo vytvořit ne
jen letadlo vhodné pro soukromé a ob
chodní užívání, ale též pro výcvik a úplnou 
akrobacii, specificky pro tamní podmínky. 
(Konstrukce dovoluje při akrobacii přetí
žení +  9g a — 6 g.)

TECHNICKÝ P O P IS

VICTA „ A irto u re r  115“ je dvouse- 
dadlové samonosné dolnoplošné letadlo

celokovové konstrukce s pevným tříkolo- 
vým podvozkem.

K řídlo  je stavěno v celku jako jedno- 
nosníkové. Celou odtokovou hranu za
bírají křidélka a klapky. Konstrukce je 
celokovová, poloskořepinová, klapky i kři
délka mají dva pomocné nosníky, potah je 
signován pro zvýšení pevnosti (jsou totiž 
bez žeber). U trupu má křídlo profil 
NACA 23012, na konci NACÁ 4412, ale 
o 3° překřížený. Okrajové oblouky jsou 
laminátové.

T ru p  poloskořepinové konstrukce je 
rovněž celokovový. Prostorná kabina se 
dvěma sedadly vedle sebe je opatřena 
velkým kapkovitým průhledným krytem, 
který se odsouvá dozadu. Řešení pilotního 
prostoru je pro nás nezvyklé. Přestože 
palubní přístroje jsou na desce soustře
děny vlevo, je řídicí páka jen jedna a je 
umístěna mezi sedadly. Nahoře má široké 
oko, aby mohla být uchopena oběma pi
loty.

O casní plochy jsou celokovové, s la
minátovými oblouky. Obě kormidla jsou 
konstrukčně obdobná s křidélky a klap
kami křídla.

P řis távac í zařízení tvoří tříkolý pev
ný podvozek, konstrukčně zajímavý tím, 
že hlavní podvozkové vzpěry jsou vlast
ně listová ocelová péra. Kola Dunlop 
o rozměru 5,00 x 5 jsou opatřena hyd
raulickými diskovými brzdami. Příďový 
podvozek je teleskopický s vinutou oce
lovou pružinou uvnitř. Kolo není ve vid
lici, je uchyceno letmo. Na konci trupu 
je malá pomocná ostruha.

M otorová jednotka. Čtyřválcový plo
chý vzduchem chlazený motor Lyco
ming 0-235-C 1 o 115 k při 2800 ot/min 
pohání pevnou kovovou vrtuli typu Mc 
Cauley o ø 179 cm a stoupání 135 cm. 
(Typ „100“ má motor Rolls-Royce -  
licence Continental 0-200A, vrtule je 
rovněž Mc Cauley, ø 175/127 cm.) Mo- 

(Dokončeni na str. 32)
24 Hlásič přetaíeni
25 Vedeni k pozič. světlu
26 Poziční svitlo
27 Statické vyvážení
28 Laminátové okraj, oblouky
29 Křidélka
30 Závis křidélka a klapek
31 Přistávací klapko

1 Motor Rolls Royce Continental 0-200 A
2 Vrtule M c Cauley s pevným stoupáním
3 K ryt ze skelných laminátů
4 K užel ze skelných laminátů
5 Vstup vzduchu ke karburátoru
6 Tlumiče výfuku

32 Stupačka
33 Táhla směrovky
34 Táhlo řízeni výlkovky
35 Poloskořepinový trup
36 Zavazadlový prostor
37 Ventilace
38 Vyvážení výškovky
39 Klika kabiny
40 Řídicí páka
4 1 Palubní deska
42 Panel vypínači

7 Otočný přidový podvozek
8 Chladič oleje
9 Palivový čistič

10 Elektrická palivová pumpa
11 Brzdový válec
12 Motorové lože
13 Požární slina
14 Pedály nožního řízeni
15 Hasicí zařízeni

V IC TA  „A IR TO U R E R  100"

Liší se vzhledově od typu „115“ jen tvarem motoro
vého krytu

16 Magnet
17 Spouštič
18 Spínací relé
19 Regulátor napiti
20 Akumulátor
21 Ruční páka klapek
22 Závis podvozku
23 Pružná ocelová podvozková noha
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Barevné značení

I -  tmavý odstín 
s-sv ě tlý  odstín 
6 černá 
ž - žlutá
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KONTROLA
KONCOVÝCH
F I L T R Ů

Ve svém článku o poznatcích s R/C sou
pravou Μ  V VS (v minulém čísle) jsetu se 
zmínilo kontrole koncových filtrů. Používám 
k tomu vcelku jednoduchého kontrolního pří
stroje -  multivibrátoru, který v tomto případě 
má flinkci tónového generátoru.

Ze schématu je na první pohled jasné za- 
pojfkL- je velmi jednoduché a snadno je 
seswvUiaždý modelář, který má třeba jen 
záklĚlní znalosti o radiosoučástkich. Z  toho 
důvodu mlze přihlížet k tvaru křivky vyrá
běných kmitů; kritériem je účelnost použití. 
Přístroj je možno nosit sebou a kdekoli funk
ci filtrů překontrolovat bez použití vysílače. 
Tuto výhodu nejlépe oceníte při vlastní 
stavbě přijímače, kdy si nastavíte příjemný 
tón a odposloucháte průběh nového zapojení 
(popřípadě najdete závadu v přerušeném spo

ji apod.). Tímto způsobem si také nastavíte 
a ověřín koncové filtry. ^

Z přístroje jsou dva vývody A a B. Vývod 
A zapojíte přímo na anténu přijímače, vývod 
B připojíte na baterie, z  nichž je napájen 
přijímač, a to na záporný pól. Při zapnutí 
vypínače V prochází přijímačem tón, který 
potom v jistých mezích měníte potencio- 
metrem R x. V některé poloze potenciometru 
začnou postupně naskakovat jednotlivé 
filtry.

Pro správnou kontrolu je dobré mít zařa
zen do obvodu přijímače miliampérmetr. Pak 
je totiž možno i nastavit přesně proud konco
vých stupňů. Když začnou dva filtry fungo
vat najednou, je nutno změnit hodnoty trimrů 
u filtrů, čímž se změní citlivost a filtry pře
stanou společně reagovat.

Jak si ověříte, že generátor skutečně pra
cuje ?

Do rozhlasového přijímače ( tranzistorové
ho nebo sítového) zapojíte generátor tak, že 
vývod A zapojíte do zdířky antény a vývod 
B u tranzistorového přijímače na záporný 
pól baterie, u sítového přijímače do zdířky 
uzemnění.

Při zapnutí přijímače a generátoru se 
4P reproduktoru přijímače ozve hlasitý tón, 
který opět měníte otáčením potenciometru R, 
na generátoru. Tón generátoru slyšíte i na 
sluchátka, zapojená mezi body A-B.

J. KUBÍČEK, 
metodické středisko 

Liberec

M O D E L Y  P O L S K Ý C H  S P O R T O V N Í C H  S O U P E Ř Ů
Z Polska se ohlásil srdečným dopisem a fotografiemi dlouholetý 

čtenář našeho časopisu, Czeslaw Szlacheic z města Tychy. Iifítele 
v Československu našel prostřednictvím „Modeláře“ a lak s na

prostou samozřejmostí poslal „Modeláři" i snímky svých rychlostních 
člunů A I a A 2 -  06 s motory M VVS. Rádi je otiskujeme, loni do
minovaly na miilrovství Polska v Lodži.
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Stanovení Tabulky poměrné rychlosti modelu

poměrné rychlosti 
modelů lodí

(zt) Součástí celkového hodnocení maket 
je i bodování rychlosti -  musí být úměrná 
rychlosti skutečné lodě a odpovídat poměr
nému měřítku, v němž je maketa zhoto7 
vena.

Rychlost skutečné lodě je např. 20 uzlů 
(37 km/h), u modelu v měřítku M == 100 
by měla rychlost dosahovat podle vzorce

Rm Rs
M tedy - 37

ΪΟΟ
= 0,37 km/h = 0,102 m/vt

Při tak nízké rychlosti by se však model 
stal hříčkou vln a větru. Odpovídající 
rychlost modelu, při níž i jízda odpovídá 
jízdě skutečné lodě, vypočteme podle vzor
ce Angličana Froude

Rm = —^ S- — , kde 
}! M

Rm =  poměrná rychlost modelu v uzlech, 
Rs = rychlost skutečné lodě v uzlech, 
M =  použité stavební měřítko

Příklad, kdy Rs = 18 uzlů, M  =  25

Rm 18

y 25 
18 ,

18 . 1852 
5 3600 m/vt —-

= 1,85 m/vt

Předepsanou 50metrovou trať ujede 
tedy model 50 : 1,85 27 vteřin

50metrové dráze

_y m_
Rs

Příklad (údaje stejné jako v prvém pří
padě) :

Rm =  97,1 .

=  485,5 : 18 = 27 vt/50 m

Pro výpočet času na 
použijeme vzorce:

Jak hledat v tabulkách: K uvedenému 
příkladu ve sloupci „skutečná rychlost 
v uzlech" si najdeme rychlost 18 uzlů a na 
téže řádce ve sloupci „měřítko 1 : 25“ 
najdeme čas na 50 ni, tj. 27 vt. Současně 
je ve vedlejším sloupci uvedena odpovída
jící rychlost modelu v km/h (6,67).

TABULKA POM OCNÝCH VÝPOČTŮ

M 1 : 10 1 :  15 1 :  20

3,1623 3,8730 4,4721

97,1 χ ] / Λ ί 307,0593 376,0683 434,2409

M 1 : 25 1 :  50 1 :  75
] /m 5, 7,0711 8,6603

97,1 χ | / λ T 485,5 686,6038 840,9151

Μ  1 :  100 1 . 150 1 :  200 1 :  250
] / m 10, 12,2474 14,1421 15,8114

97,1 X  | / a í  !971, 1189,222 1373,197 1535,286

t t
M ěřítko 1 : 10 1 : 15 1 : 20 1 : 25 1 : JV

S k u te č n á
ry c h lo s t

u z le
k m /h

čas
na

50 m
k m /h

čas
na

50 m
k m /h

čas 
n a  

50 m
k m /h

čas 
n a  

50 m

'
k m /h

čas 
n a  

50 m

5 2,93 61,4 2,39 75,2 2,07 86,8 1,85 97,1 1.31 137,3
6 3,52 51,2 2,87 62,7 2,49 72,4 2,22 80,9 1,57 114,4
7 4,10 43,9 3,35 53,7 2,90 62,0 2,59 69,4 1,83 98.1
8 4,69 38,4 3,83 47,0 3,31 54,3 2,97 60,7 2,10 85,8
9 5,28 34,1 4,31 41,8 3,73 43,2 3,34. 53,9 2,36 76,3

10 5,86 30,7 4,79 37,6 4.15 43.4 3,70 48,6 2,62 63,7
11 6,45 27,9 5,26 34,2 4,56 39,5 4.08 44,1 2,88 62,4
12 7,03 25,6 5,75 31,3 4,97 36,2 4,44 40,5 3,15 57,2
13 7,63 23,6 6,23 28,9 5,39 33,4 4,83 37,3 3,41 52,8
14 8,22 21,9 6,69 26,9 5,81 31,0 5,19 34,7 3,67 49,0
15 8,78 20,5 7,17 25,1 6,23 28,9 5,56 32,4 3,93 45,8
16 9,37 19,2 7,66 23,5 6,64 27.1 5.94 30,3 4,20 42,9
17 9,94 18,1 8,14 22,1 7.06 25,5 6,29 28,6 4,46 40,4
18 10,53 17,1 8,61 20,9 7,47 24,1 6,67 27,0 4,72 38,1
19 11,11 16,2 9,09 19,8 7,86 22,9 7,03 25,6 4,99 36,1
20 11,69 15,4 9,57 18,8 8,29 21,7 7,41 24,3 5,25 34,3
21 12,33 14,6 10,06 17,9 8,70 20,7 7,79 23,1 5,50 32,7
22 12,86 14,0 10,53 17,1 9.14 19,7 8,14 22,1 5,77 31,2
23 13,53 13,3 11,04 16,3 9,52 13,9 8,53 21,1 6,02 29,9
24 14,06 12.8 11,46 15,7 9,94 18,1 3,91 20.2 6,29 28,6
25 14,63 12,3 12,00 15,0 10,34 17,4 9,28 19,4 6,55 27,5
26 15,25 11,8 12,41 14,5 10,78 16,7 9,63 18,7 6,82 26,4
27 15,79 11,4 12,95 13,9 11,18 16,1 10,00 18,0 7,09 25,4
28 16,36 11,0 13,43 13,4 11,61 15,5 10,40 17.3 7,35 24,5
29 16,98 10,6 13,85 13,0 12,00 15,0 10,78 16,7 7,59 23,7
30 17,65 10,2 14,40 12,5 12,41 14,5 11,11 1,6,2 7,86 22,9
31 18,18 9,9 14,83 12.1 12,86 14,0 11,46 15,7 8,14 22,1
32 18,75 9,6 15,25 11,8 13,24 13,6 11,84 15,2 8,37 21,5
33 19,35 9,3 15,79 11,4 13,64 13,2 12,24 14,7 8,65 20,8
34 20,00 9.0 16,22 11,1 14,06 12,8 12,59 14,3 8,91 20,2
35 20,45 8,8 16,82 10,7 14,52 12,4 12,95 13,9 9,18 19,6
36 21,18 8.5 17,31 10,4 14,88 12,1 13,33 13,5 9,42 19,1
37 21,69 8,3 17,65 10,2 15,38 11.7 13,74 13,1 9,63 18,7
38 22,22 8,1 18,18 9,9 15,79 11,4 14,06 12,8 9,94 18,1
39 22,78 7,9 18,75 9,6 16,22 11.1 14,52 12,4 10,23 17,6
40 23,38 7,7 19,15 9,4 16,51 10,9 14,88 12.1 10,47 17,2
45 26,47 6,8 21,43 8,4 18,75 9,6 16,67 10,8 11,76 15,3
50 29,50 6.1 24,00 7,5 20,69 8,7 18,56 9,7 13,14 13,7
55 32,14 5,6 26,47 6,3 22,78 7.9 20,45 8,8 14,40 12,5
60 35,29 5,1 28,57 6,3 25,00 7.2 22,22 8,1 15,79 11,4
65 38,30 4,7 31,03 5.8 26,87 6.7 24,00 7,5 16,98 10,6
70 40,91 4,4 33,33 5,4 29,03 6.2 ‘ 26,09 6,9 18,37 9,8

— T

M ěřítko 1 : 75

Oo

1 : 150

OoOJ 1 : 250

S k u te č n á čas čas čas čas čas
ry c h lo s t

u z le
k m /h na

50 m
k m /h na

50 m
k m /h na

50 m
k m /h na

50 m
k m /h n a  

50 m

5 1,07 168,2 0,93 194,2 0,76 237,8 0,66 274,6 0,59 307,0
6 1,28 140,2 1,11 161,8 0,91 198,2 0,79 228,9 0,70 255,9
7 1,50 120,1 1,30 138,7 1,06 169,9 0,92 196,2 0,82 219,3
8 1,71 105,1 1,48 121,4 1,21 148,7 1,05 171,6 0,94 191,9
9 1,93 93,4 1.67 107,9 1,36 132.1 1,18 152,6 1,06 170.6

10 2,14 84,1 1,85 97,1 1,51 118,9 1,31 137,3 1,17 153,5
11 2,36 76,4 2,04 88,3 1,67 108,1 1,44 124,8 1,29 139,6
12 2,57 70,1 2,22 80,9 1,82 99,1 1,57 114,4 1.41 127,9
13 2,78 64,7 2,41 74.7 1,97 91.5 1,70 105,6 1.52 118,1
14 3,00 60.1 2,59 69,4 2,12 84,9 1,83 98,1 1,64 109,7
15 3,21 56,1 2,78 64,7 2,27 79,3 1,97 91,5 1,76 102,4
16 3,42 52,6 2,97 60,7 2,42 74,3 2,10 85,8 1,88 96,0
17 3,64 49,5 3,15 57,1 2,57 70,0 2,23 80,8 1,99 90,3
18 3,85 46,7 3,34 53,9 2,72 66,1 2,36 76,3 2,10 85,3
19 4,06 44,3 3,52 51,1 2,88 62,6 2,49 72,3 2,23 80,8
20 4,29 42,0 3,70 48,6 3,03 59,5 2,62 68,7 2,34 76,8
21 4,50 40,0 3,90 46,2 3,18 56,6 2,75 65,4 2,46 73,1
22 4,71 38,2 4,08 44,1 3,33 54,1 2,88 62,4 2,58 69,8
23 4,92 36,6 4,27 42,2 3,48 51,7 3,02 59,7 2,69 66,8
24 5,14 35,0 4,44 ' 40,5 3,63 49,6 3,15 57,2 2,81 64,0
25 5,36 33,6 4,64 38,8 3,78 47,6 3,28 54,9 2,93 61,4
26 5.57 32,3 4,83 37,3 3,94 45,7 3,41 52,8 3,05 59,0
27 5,79 31,1 5,00 36,0 4,09 44,0 3,54 50,9 3,16 56,9
28 6,00 30,0 5,19 34,7 4,24 42,5 3,67 49,0 3,28 54,8
29 6,21 29,0 5,37 33,5 4,39 41.0 3,80 47,4 3,40 52,9
30 6,43 28,0 5,56 32,4 4,55 39,6 3,93 45,8 3,52 51,2
31 6,64 27.1 5,75 31,3 4,69 38,4 4,06 44,3 3,64 49,5
32 6,84 26,3 5,94 30,3 4,84 37,2 4,20 42,9 3,75 48,0
33 7,06 25.5 6,12 29,4 5.00 36,0 4,33 41,6 3,87 46,5
34 7,29 24,7 6,29 28,6 t 5,14 35,0 4,46 40,4 3,98 45,2
35 7,50 24.0 6,50 27,7 5,29 34,0 4,59 39,2 4,10 43,9
36 7,69 23,4 6.67 27,0 5.45 33,0 4,72 38,1 4,23 42,6
37 7,93 22,7 6,87 26,2 5,61 32,1 4,85 37,1 4,34 41,5
38 8,14 22,1 7,03 25,6 5.75 31,3 4,99 36,1 4,46 40,4
39 8,33 21,6 7,23 24,9 5,90 30,5 5,11 35,2 4,57 39,4
40 8,57 21,0 7,41 24,3 6,06 29,7 5,25 34,3 4,69 38,4
45 9,63 18,7 8,33 21.6 6,82 26,4 5,90 30,5 5,28 34,1
50 10,71 16,8 9,28 19,4 7,56 23,8 6,55 27,5 5,86 30,7
55 11,76 15,3 10,17 17,7 8,33 21,6 7,20 25,0 6,45 27,9
60 12,86 14,0 11,11 16,2 9,09 19,8 7,86 22,9 7,03 25,6
65 13,95 12,9 12,08 14,9 9,84 18,3 8,53 21,1 7,63 23,6
70 15,00 12,0 12,95 13,9 10,59 17,0 9,18 19,6 3,22 21,9
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Radíme začátečníkům Z K U S T E  T R U P  Z P A P Í R U

Nemáme-li dostatek sádry k vyplnění celého trupu, vyplníme 
velké vnitřní prostory úlomky cihel, špalíčky apod. Sádrou pak 
zaplníme prostor mezi všemi žebry po jejich okraje (obr. 3). 
Sádrové segmenty po zatvrdnutí můžeme pro snazší opracování 
sejmout s desky. Pokud se příliš nezeslabí tloušťka stěny formy, 
vyjmeme zespodu cihlové nebo jiné výplně. Téměř na čisto opra
cované segmenty pokládáme zpět na desku a mezery vyplníme 
opět sádrovou kaší, kterou na povrchu uhladíme stěrkou nebo 
kouskem tenké překližky. Případné nerovnosti odstraníme nejlépe 
truhlářskou hladičkou.

Formu necháme řádně zatvrdnout a poté ji vybrousíme do 
hladka skelným papírem.

Kažf rovin í

Na stavbu lodních modelů se používá tradičně měkkého dřeva, 
v hranolech a lištách a překližky. Nehledě k tomu, že to či ono ne
bývá k dostání, činí dokonalé opracování začátečníkům určité 
potíže. Dřevo například zpočátku „pracuje*4 a chlapci jsou po čase 
nemile překvapeni (zejména při jakosti našich lišt) tím, že trup 
praská a štěrbinami do lodě vniká voda.

Potíže nás přiměly k použití „nové suroviny** -  novinového 
nebo balicího papíru.

Zhotovení formy

Základní pomůckou je pozitivní fo rm a  tru p u  (model) ve 
skutečné velikosti, ale zmenšená o tloušťku budoucí papírové 
stěny. Zhotovíme ji ze dřeva nebo sádry podle plánku modelu. 
D řevěná fo rm a  může být z jednoho kusu,větší z několika slepe
ných dílů. Postup: profil trupu přeneseme z plánku na dřevo 
a formu opracujeme s pomocí dotykových šablon z tuhého papíru. 
Dřevěná forma je sice pracná, zato však trvanlivá a lze ji použít 
mnohokrát a po případě i pozměňovat tvar trupu podle potřeby.

Sádrovou fo rm u  zhotovíme takto: na pracovní desku na
kreslíme podle obr. 1 půdorysný tvar trupu včetně rozmístění 
žeber (přepážek). Obrys paluby spojíme lištou. Z tuhé lepenky 
zhotovíme žebra, která po celém zaobleném obvodě zmenšíme 
o 2—3 mm (tloušťka budoucí kašírované stěny trupu) a napalubní 
straně žeber naopak přidáme 10 mm (obr. 2). Na všechna žebra 
vyznačíme přesně svislou 
osu a očíslujeme je. K pa
lubní straně všech řeber při
bijeme kousky lišty 5x5 mm 
(nebo tlustší), které jsou vždy 
o 10—20 mm kratší než 
je šířka příslušného žebra.
Žebra pak za lišty připev
níme prozatímně na pra
covní desku (obr. 3).

Než začneme vyplňovat 
prostor mezi žebry sádrou 
(rozředěnou vodou na hustší 
kaši), zajistíme žebra před 
roztažením vlivem tíhy sádry. Do horní části žeber navlék
neme po 2 — 3 stahovacích drátech o ø 1 — 1,5 mm.

ZV Ě TŠ IT  0  10mm

Formu potřeme tukem a položíme na ni křížem dvě vrstvy pa
pírových proužků 20—40 mm širokých, namočených do vody. 
Proužky bereme za okraje, obtáhneme palci (abychom setřeli pře
bytek vody) a na trup je přiložíme v polovině jejich šířky (bez 
lepidla!). Pracujeme rychle, aby papír nestačil oschnout. Při po

kládání dalších vrstev již použijeme lepidla. Neznáme-li vlastnosti 
lepidla, raději je předem vyzkoušíme.

Ověřené lepidlo připravíme tak husté, abychom je tuhým štět
cem nanášeli jen v tenké vrstvě. Vždy dbáme, aby papír přilehl 
celou plochou. Přebytečné lepidlo samozřejmě stíráme. Proužky 
papíru pokládáme v lepených vrstvách takto: první podélně, dru
hou příčně a další šikmo křížem. Celkový počet vrstev záleží na 
velikosti trupu, na tloušťce papíru a použitém lepidle (bývá jich 
6 až 15). Papír nevrstvíme „na jeden zátah**, ale po 3—4 vrstvách 
necháme polotovar dobře zaschnout, vyrovnáme povrch rašplí 
a pokračujeme tolikrát, až má stěna trupu zamýšlenou zloušťku.

Tm elení. Z jemně rozemleté křídy, kaseinového lepidla a trošky 
fermeže si připravíme tmel (řídký, aby volně splýval se štětce). 
Pozor: příměs lepidla umožňuje sice snadnější broušení, ale 
větší množství může zavinit praskání nebo deformaci trupu po 
sejmutí z formy! Stavíme-li větší model, je vhodné mezi vrstvy 
nebo na vrchní vrstvu před tmelením nalepit pruh řídkého plátna.

Tmel rozetřeme širokým štětcem a necháme důkladně za
schnout (7—14 dní) na formě. Dokonale vyschlý trup obrousíme 
skelným papírem, naneseme další vrstvu tmele a opakujeme tak 
dlouho, až je povrch trupu dokonalý. Teprve potom sejmeme trup 
z formy a ostrým nožem nebo pilkou ořízneme přečnívající asi 
10 mm široký okraj stěn u palubního okraje.

M ontáž. Do trupové skořepiny vmontujeme kostru, tj. žebra, 
podélníky, uložení ploutve, kormidla, úložné špalíky (v místech, 
kde bude připevněno kování nebo jiné zařízení) aj. Je-li skořepina 
robustní, vystačíme se 2—3 žebry a 3 lištami -  dvěma bočními 
a jednou palubovou (uprostřed).

Palubu z tenké překližky přilepíme k trupu vodovzdorným le
pidlem, event, ještě zajistíme hřebíčky nebo šroubky. Pak už 
zbývá jen zhotovit nástavby a model povrchově upravit.

Popsaný způsob stavby trupu má při řadě výhod jednu nevý
hodu -  model může být poněkud těžší. Rozdíl však není příliš 
velký a je vcelku zanedbatelný, nejde-li vysloveně o rychlostní 
zejména pro začátečnické kroužky. Ověřte si to!

Podle časopisu Modelarz

R < R m T <

Pořadatelé mezinárodní
ho mistrovství R/C modelů 
mají poněkud neobvyklou 
starost -  co s labutími 
krky . . . ? Městský národní 
výbor zakoupil v rámci 
akce „Za Kolín krásnější“ 
tři labutě a usadil je na 
vodu -  stanoviště blížícího 
se mistrovství. Co dělat ?
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Kromě zmíněných již tříd existují ještě 
ukázkové, nejezdící zmenšeniny automo
bilů, do detailů funkční. Pro tyto modely 
jsou pořádány velké předváděcí soutěže, 
při nichž se boduje vzhled modelu, jeho 
zpracování a odchylky. Uvedené soutěže 
se může zúčastnit modelář i s vlastní 
konstrukcí, modifikací nebo konstrukčně 
upraveným modelem. Jako zvláštní třída 
se v USA jezdí tzv. „dragster" -  modely

O V Ý C H  M O D E
o

L U
Tatra T-603 v měřítku 1 : 48, upravená 

na dráhový model ze setrvačníkového 
autíčka IGRA J. Brožem. Je poháněna 
elektromotorem PICO 4,5 V

K  nejrozšířenějším oborům modelářství patří v západoevropských zemích a v USA 
bezesporu automobilové modelářství a z jeho odvětví miniaturní modely automobilů s elektric
kým motorem. Ustálená měřítka 1 : 32, 1 : 25 a 1 : 48 ve velikosti HO jsou základem pra
videl pro různé soutěže a závody na stolních drahách (většinou makety světoznámých závod
ních drah pro skutečné automobily).

Dráhové modely vytlačují pomalu upoutané automobilové modely se spalovacími motory, 
které mají řadu nevýhod, souvisejících s vysokými pořizovacími náklady modelů, drah a ne
dostatkem volného prostranství.

Oproti tomu stavba, trénink či soutěžení, s dráhovými modely nejsou s žádného hlediska 
tak náročné. Závodní dráha, kterou je možno instalovat v místnosti, umožňuje trénink bez 
ohledu na- roční období, počasí a hodinu. Tím ovšem není řečeno, že dráhové modely nejsou 
technicky náročné nebo že jejich stavba je zcela jednoduchá. Rozhodně však s dráhovými 
modely si poradí každý průměrný modelář. Srovnáme-li konečně finanční náklady, spojené 
se stavbou modelů a dráhy, pak nepřekročí částku, potřebnou např. k vybudování běžného 
kolejiště pro železniční modely.

Dráhové modely nejsou ve světě novin
kou (jak bychom si mohli myslet podle 
situace v ČSSR). Již v roce 1933 přinesla 
fa Märklin na trh první dvojici modelů 
závodních modelů automobilů Mercedes 
a Austro-Daimler, zhotovených v měřítku 
přibližně 1 : 25 z plechu a jezdících na 
dvouproudové dráze tvaru osmy. Souprava 
se však neujala na trhu a výroba byla zasta
vena.

V USA začala v letech 1936—38 sku
pina automobilových závodníků a fanouš
ků pořádat závody „stolních" modelů (tak 
jsou v USA nazývány dráhové modely). 
Novinky, předváděné veřejnosti, se okam
žitě ujal hračkářský průmysl a s příslo
večnou americkou přesností a pružností 
zahájil sériovou výrobu několika typů drá
hových modelů, samozřejmě včetně drah. 
Postupně se na výrobu jednotlivých dílů 
modelů začala specializovat řada firem, 
vznikaly nové podniky a nová odvětví 
hračkářského průmyslu, specializovaná na 
technicky dokonalé stavební prvky mode
lů, drah a příslušenství. Časem byly mo
dely stále zdokonalovány tak, že v současné 
době se vymykají pojmu „maketa" a stávají 
se replikami skutečných automobilů, tj. do 
posledního detailu skutečnými, zmenše
nými automobily. Dokonalosti pomohla 
technika zpracování plastických hmot a 
automatizace výroby. Dnes je již v USA 
několik stovek výrobních podniků, vyrá
bějících plastikové stavebnice automobilů 
jak ukázkových tak i karosérií pro motori
zování a jízdy na dráze, počínaje základ
ními typy světoznámých značek, přes mo
difikace, a speciálrtími konstrukcemi sku
piny „vozy snů" konče.

Světový s tan d ard
Karosérie jsou vyráběny v měřítkách, 

daných mezinárodními stavebními před
pisy, podle nichž jsou automobily rozdě
leny do soutěžních tříd. Součástí stavebnic 
jsou další díly automobilů -  kola, pneuma
tiky, převody, hřídele, rámy, vodicí palce, 
elektromotory apod. Všechny díly jsou 
přesně zpracované (pneumatiky např. v ši
rokém sortimentu, včetně všech typů, vy
ráběných speciálními gumárenskými pod
niky pro závodní a ostatní automobily. 
Miniaturní pneumatiky mají na bocích 
označení rozměrů, firemní značku, dezén 
běhounu atd.). Technické parametry sou
částí jsou vynikající, elektromotory mají 
při plném zatížení životnost nepřetržitých 
24 hodin.

Výsledkem těchto skutečností je samo
zřejmě zájem o dráhové modely; během 
let se zvýšil natolik, že dnes jsou dráhové 
modely v USA nejrozšířenějším mode
lářským sportem.

O rganizace a kategorie

Po celém území USA najdete kluby, 
vlastnící závodní dráhu a sdružující mo
deláře obvodu; mimoto jsou veřejné dráhy 
přímo v modelářských prodejnách nebo 
v místnostech automobilových klubů. 
Američtí modeláři jsou organizováni v ně
kolika celostátních sdruženích, z nichž nej- 
vyšší jsou NASRRA a MCRA. Tyto orga
nizace vydávají řidičské licence, opravňu
jící k účasti na všech závodech a soutěžích 
v USA i k zahraniční reprezentaci, dále 
stavební předpisy a pravidla.

Alfa Romeo 21 HP -  MM/C 65 z r. 
1933 v měřítku 1 : 30, výrobek anglické 
firmy SCALEXTRICK

Bently -  4,5 Litre Super Charged -  
MM/C 64 z r. 1933 v měřítku 1 : 30, 
výrobek anglické firmy SCALEXTRICK

Sportovní vozy M. G. A. (vlevo) 
a Mercedes Benz v měřítku 1 : 32, upravené 
pro jízdu na dráze z japonských plastikových 
stavebnic od firmy SANURA -  TOKYO. 
V obou jsou motory PICO 12 V
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závodních automobilů americké národní 
třídy, určené k závodům v akceleraci. Nej
používanější měřítka jsou 1 : 25, 1 : 24, 
třída „dragster” a automobily velikosti 
HO.

Dráhy pro všechny třídy jsou většinou 
čtyř -  až osmiproudové, s dokonalým po
vrchem, imitujícím drsnost skutečné sil
nice, s bezvadně provedenými vodícími a 
napájecími drážkami, plně elektricky vy
bavené (počítaje v to stopky pro měření 
rychlosti, automatický startér apod.). Drá
hy jsou kopiemi skutečných závodních 
okruhů, na nichž se jezdí Velké ceny a 
obsahují všechny nástrahy včetně zúžení 
a křížení dráhy, ostrých a klopených zatá
ček, „rolet” atd.

Vedle těchto dokonalých, většinou klu
bových nebo veřejných drah až 150 stop 
dlouhých, existují „domácí tréninkové” 
dráhy jedno -  dvouproudové o maximální 
délce 30 stop*). Modelář takovou dráhu 
složí z běžně prodávaných dílů.

Pohled do osta tn ích  zem í

Mimo USA je automobilové modelář
ství nejvíce rozšířeno na Filipínách, v Ja
ponsku, Austrálii, z evropských zemí pak 
v Anglii, a Švédsku. Menší činnost je 
zatím ve Francii, Belgii, Německu, Itálii 
a Švýcarsku, začínají modeláři v Polsku 
a v Jugoslávii.

V Anglii je na trhu jednak vlastní bohatý 
sortiment plastikových stavebnic, dílů, 
součástí drah atd., jednak autmodelářský

*) 1 stopa (ft, foot) =  0,3048 m -  pozn. red.

materiál dovezený z USA. Organizace 
v Anglii je obdobná jako v USA, celostátně 
modeláře sdružuje organizace E. C. R. A. 
Pro dráhové modely vycházejí dva speci
ální časopisy. Stavební předpisy pro mo
dely i pro dráhy jsou až na rozdíly v ná
rodních třídách rovněž stejné jako v USA.

Nejběžněji se používá v Anglii stavební 
měřítko 1 : 32, početnější je opracování 
z hrubých výlisků, nikoli s dokonalými 
hotovými plastikovými karosériemi. Mo
deláři si oblíbili neobvyklé typy, hlavně 
starší závodní a sportovní automobily. 
Charakteristickým znakem je pořádání „ča
sových závodů” (24 hodin), kdy jako ve 
skutečnosti je model řízen dvoučlennou 
posádkou, která se v řízení střícá. Část 
závodu, která spadá do noční doby, se 
jede s rozsvícenými reflektory.

Dráhy v Anglii jsou většinou klubové, 
velmi pěkně vypracované, s dokonalým 
povrchem a napájecími drážkami. Na dra
hách nechybí ani příslušenství, tj. makety 
domů, mostů, stromů, personálu v depech 
a na startovní čáře atp.

A u nás?

Našim čtenářům je situace známá: zá
jem je značný, ale chybí materiál. Nezá
jem distribuce a v důsledku toho i výrob
ních podniků je dokonalý. To je ostatně do 
značné míry bolest veškerého modelářství 
u nás. Je nasnadě otázka, proč např. distri
buce nezajistí z dovozu plastikové staveb
nice a součásti pro dráhové modely auto
mobilů namísto části statických modelů 
Lesneyovy produkce, když jde v obou

případech o britské zboží a v ceně není 
podstatný rozdíl? Ještě víc bije do očí, že 
po léta marně vymáháme na obchodu 
elektromotorky PICO z NDR, jejichž po
užití v modelářství je široké a přitom jsou , 
prodávány jen omezeně jako příslušenství 
železničních modelů ve speciálních obcho
dech. Tyto německé motorky nejsou na
hraditelné našimi motorky IGLA, jak je 
modelářům z neznalosti parametrů obou 
výrobků často doporučováno!

Materiálové potíže lze jen částečně pře
konat svépomocí v modelářských klubech 
Svazarmu. Pro začátečníky v dráhových 
modelech je ze současných výrobků na 
našem trhu vhodná automobilová sta
vebnice Volha, dále prk setrvačníková 
autíčka (zejména Tatra 603) v měřítku asi 
1 : 48, jež lze motorizovat elektromotor- 
kem PICO s třecím převodem (postačuje). 
Stavebně nenáročná dráha pro tyto mo
dely nemusí být pro začátek větší než 
kuchyňský stůl.

Není pochyby, že přes zmíněné těžkosti 
-  soudným lidem mnohdy těžko pochopi
telné -  získají dráhové modely automobilů 
i u nás v dohledné době velkou oblibu a 
budou rozšířeny. Jistě k tomu přispěje 
i první mistrovství, které bude uspořádáno 
letos v listopadu v Nové Pace.

Tímto článkem jsme vás seznámili se situa
cí automodelářství ve světě a zhruba i s tech
nickou úrovní modelů i drah. V některém 
z příštích čísel se vrátíme podrobněji k jed
notlivým třídám, drahám i závodům, k jejich 
organizaci apod. (bj)

Na každom správnom kolajišti májů byť 
funkčné návestidlá. Ukazujú však vždy a 
všade správné? Vela modelárov -  hlavně 
z dóvodov jednoduchosti a prehradnosti -  
využívá len dva farebne odlišné signály· 
„Stoj” reprezentuje červená žiarovka, 
„volno” zelená žiarovka na návestnom 
stožiari.

Pretože modelové kofajište má zobrazo
vat skutočné poměry na ČSD, nemožno 
s takýmto spósobom návestenia súhlasiť. 
Vyjadrenie návěsti „stoj” je celkom správ
né a jednoznačné, návesť „volno” ale mož
no vyjadriť velmi rozličné. Závisí to od 
toho, či ide o predzvesť alebo o hlavné ná
věstidlo, od geometrického tvaru vlakovej 
cesty pri vjazde alebo odjazde zo stanice, 
či sa ide po alebo proti hrotu výmien a 
aký je ich stupeň zabezpečenia. Povolenia 
jazdy sa potom nazývajú „pom aly”, „vý
straha” alebo iným názvom, podlá sku- 
točnej dopravnej situácie.

Toto všetko na modelovej železnici ne
možno rešpektovať a čiastočne je to aj 
zbytočné. Zvyčajne totiž používáme iba 
jeden druh výhybiek, ktorých uhol odbo- 
čenia je 15° u rozchodu HO a 22,5° u roz
chodu T T  (ak pravda používáme továren- 
ské výhybky).

N Á V E S T N Á  
S Ú S T A V A

v. Všimneme si teraz tabu lky  1 -  udává 
maximálnu povolenú rýchlosť, platnú pre 
velký vzor pri jazde do odbočky cez vý
měny s rozličným uhlom odbočenia, a ako 
sa povolenie jazdy v týchto prípadoch ná
věstí. Z doteraz konstatovaného vidíme, že 
sa nám najviac přibližuje případ 4, platný 
pre výměny s uhlom odbočenia 6° a viac. 
V tabu lke 2 sú přehradně zostavené ostat
ně zvyšné návěsti rýchlosti (maximálně po- 
volenej v obvode návěstidla), vidíme, že sa 
ten istý pojem návěstí inak na předzvěsti 
a inak na hlaynom návěstidle.

Technika návestenia spočívá podlá no- 
vej návestnej sústavy v tom, že každý ná-

vestný stožiar představuje hlavné návěstid
lo ako aj predzvesť návěstidla následuj ú- 
ceho. Predzvesť zastupuje horné světlo, ná
vesť naopak dolné světlo, připadne do
plněné farebným pruhom. Možno teda po
volenie jazdy návestiť vždy inou farebnou 
kombináciou, v závislosti od geometric
kého tvaru vlakovej cesty. Na uhle odboče
nia sme sa už dohodli, uvažujeme případ 4.

Máme celkom štyri možnosti geometric
kého tvaru vlakovej cesty: 1. Vjazd a od- 
jadz zo stanice po priamej kofaji, bez od
bočky, 2. vjazd do stanice po priamej ko- 
Iaji, odjazd cez odbočku, 3. vjazd do sta
nice cez odbočku, výjazd po priamej ko
rají, 4. vjazd a odjazd zo stanice cez od
bočku.

T A B U L K A  I

Případ U hol vým ien Povolená rýchlosť cez 
vým ěnu m ax. km /h Návestenie

i 3° max. povolená zelená
2 4 J 80 žitá a zelený pruh
3 5° 60 žitá a žitý pruh
4 6° a viac 40 žitá

TA B U LK A  2

Případ Rýchlosť Predzvesť Návěstidlo

1 max. povolená zelená zelená
2 max. 80 km /h pomalu kmitajúca zelená žitá a zelený pruh
3 max. 60 km/h rýchlo kmitajúca žitá žitá a žitý pruh
4 max. 40 km/h pomalu kmitajúca žitá žitá
5 zákaz jazdy žitá červená
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Pochopitelné, že ak sa jedná o jazdu cez 
odbočku, nie je dóležité, cez kol'ko výmien 
súprava prechádza! Každej z týchto šty- 
roch možností potom zodpovedajú opáť 
štyri možné dopravné varianty, teda cho
váme sa súpravy: a) zakázaný vjazd do 
stanice, b) povolenie vjazdu do stanice, 
v stanici třeba na nástupišti zastavit’ -  před 
odjazdovým návestidlom, zakazujúcom 
jazdu, c) odjazd zo stanice po predchádza- 
júcom zastavení v stanici, d) prejazd bez 
zastávky.

Pre návestenie máme teda celkom 16 
variant, ktoré sú prehladne zostavené na 
obrázku. Zaujíma nás přitom návesť na 
poslednom stožiari liniového bloku -  pred- 
zvesť vjazdového návěstidla, návesť na 
vjazdovom i odjazdovom návěstidle a při
padne na prvom oddielovom návěstidle. 
Posledná z návěstí už nie je taká dóležitá; 
ak je trať volná, bude to v každom případe 
kludné zelené světlo, ináč třeba vyjadriť 
příslušné obmedzenie rýchlosti.

Pre náš případ vystačíme s červenou, ze
lenou, žitou a pomaly kmitajúcou žitou 
farbou. Odpadnú nám teda ťažko realizo
vatelné žité a zelené pruhy, pomalu kmi- 
tajúca zelená a rýchlo kmitajúca žitá farba. 
Okrem toto takto navrhované návestenie 
celkom odpovedá velkému vzoru, čo je iste 
cenné!

Niektorým modelárom je však úplné jed
no, ako majú na svojich návestidlách fa- 
rebné žiarovky zostavené. Poradie je nor
mované a má byť: žitá, zelená, červená, 
biela, žitá, modrá, zelený pruh, žitý pruh. 
Neznamená to však, že na každom návěs
tidle musia byť všetky tieto farby zastú- 
pené! Stačí z tejto rady vybrať potřebné 
farby pre konkrétné návěstidlo, ale třeba 
ich zoradiť takto: posunové (zoradovacie) 
návěstidlo má hoře bielu a dole modrú 
žiarovku a nie naopak, združené odjazdové 
a posunové návěstidlo zhora žltú, zelenú, 
červenú, bielu a žltú žiarovku. Tolko na 
vysvetlenie poradia farieb.

Vysvětlíme si pre názornosť návestenie 
aspoň pre jeden zo 16 nakreslených prípa- 
dov, variantu 4d (teda jazdu bez zastave- 
nia v stanici, pričom sa vjazd aj odjazd 
uskutočňuje cez odbočku).

Predzvesť ukazuje pomalu kmitajúcou 
žitou, že třeba zmierniť rýchlosť tak, aby 
pri následuj úcom návestnom stožiari (teda 
pri vjazdovom návěstidle) bola maximálně

40 km/h. Na vjazdovom návěstidle nám 
spodné kludné žité světlo, ktoré je náves- 
ťou, přikazuje aplikovanie rýchlosti 40 
km/h. Horné, pomalu kmitajúce žité světlo, 
je predzvesťou nasledujúceho (teda odjaz- 
dového návěstidla), přikazuje takú rých
losť, aby pri nasledujúcom návěstidle bola 
maximálně 40 km/h. (Inými slovami to 
znamená pokračovať v jazde rýchlosťou 
40 km/h.) Spodné kludné světlo na od
jazdovom návěstidle -  návesť -  přikazuje 
aplikovanie rýchlosti 40 km/h, a horné 
kludné zelené světlo -  predzvesť oddielo- 
vého návěstidla-hovoří, že na nasledujú
com návěstidle možno očakávať povolenie 
mtximálnej rýchlosti. Rušňovodič teda po 
opuštěni výmien prislúchajúcich k odjaz- 
dovému návěstidlu móže zvyšovať rých
losť tak, aby pri prvom oddielovom návěs
tidle dosiahol maximálnu rýchlosť.

Obdobné možno vysvetliť a j zvyšných 15 
dopravných variánt. Pře pocvičenie to 
však necháme na teba, čitatel. Pomocou 
tabu lky  2, lepšie povedané jej prvého, 
štvrtého a piatého riadku, to urobíš iste 
sám. Nie je to skutočne ťažké.

Výhody novej návestnej sústavy sú 
zřejmé: nepřikazuje sa iba aký úkon třeba 
urobit’, předpisuje sa súčasne aj akou rých
losťou má byť převedený. Okrem toho nie 
je návestenie také zložité, ako sa to na prvý 
pohlad zdá. Budete teraz vedieť Tahko roz- 
lušťiť každú farebnú kombináciu na ná
vestnom stožiari. Bude preto aj výhodné, 
keď na v.ašej modelovej železnici takúto 
sústavu použijete.

Tento článok má byť iba návrhom. Čí- 
tajte, kritizujte a pište! -  In -

K N I H Y  P R O  V ÁS
V závěru loňského roku vyšel sborník časopisu 

Křidla vlasti nazvaný L E T E C T V Í A  K O S M O 
N A U T IK A , na jehož vydáni jsme vás j i ž  upozornili. 
Sborník nezklamal očekáváni -  poskytuje pestrou a 
zajímavou četbu o našich letadlech a letcích, o nových 
a neobvyklých konstrukcích letadel, o válečných 
dobrodružstvích, o sportovních úspěších našich letadel 
i pilotů, jsou zde reportáže z  výroby a zkoušek letecké 
techniky, vzpomínky letců a spousta výborných foto
grafii a kreseb. Část nákladu, kterou rozšiřovalo 
Naše vojsko prostřednictvím distribuční sítě, byla 
velmi rychle rozebrána. K nížku  snad ještě dostanete 
koupit (za I I ,—  Kčs) v  některých Stáncích P N S .

V roce 1941 napadla japonská bombardovaci le
tadla americkou námořní základnu v  tichomoří -  
Pearl Harbor. Na americké straně, která tehdy nebyla

V IZ IT K A  KLUBU
(es) Klub železničních modelářů ve Va

lašském Meziříčí zavedl 1. lednem 1965 
„čtvrtek -  den otevřených dveří“. V tento 
den (kromě pravidelných schůzkových dnů 
každý druhý týden v měsíci) je v klubovně 
jeden člen výboru -  instruktor: půjčuje pro 
práci v příruční dílně potřebné nástroje 
a nářadí, vydává objednané modelové 
novinky a součástky, půjčuje knihy, plánky 
a prospekty. Mimoto radí zájemcům o že
lezniční modelářství, jak instalovat modelové 
kolejiště, kde a jak nakupovat modely 
a příslušenství aj.

Tímto opatřením chce výbor klubu nejen 
zlepšit službu svým členům, ale zejména 
poskytnout potřebné základní informace 
stálým i nahodilým zájemcům a případně je 
získat za členy klubu.

Výbor klubu ovšem stejně jako dřív 
zodpovídá písemně dotazy a poskytuje 
i touto cestou rady železničním modelářům, 
kteří nebydlí v místě.

O propagaci „svého11 modelářského oboru 
se stará klub i přehledem ve vývěsní skříňce: 
občané města si mohou prohlédnout různé 
propagační prospekty, plánky, fotografie, 
přečíst si informace o činnosti a podívat se 
i na novinky -  modely. Obsah skříňky 
v obchodní výloge na náměstí je měsíčně 
vyměňován. — Podle úsudků mnoha občanů 
je skříňka dobrou vizitkou aktivity.

na útok připravena, zahynulo 2500 lidi, bylo zn i
čeno přes 300 letadel a desítky lodi. Tento den je 
označován Američany za „den hanby". Autor N . N . 
Jakovlev probírá tuto událost v  knize Z A H A D A  
P E A R L  H A R B O R U ; vysvětluje pozadí a předsta
vuje viníka za následky japonského útoku, jenž by! 
počátečním aktem japonsko-americké války.

Mnoho čtenářů jistě uvitá literárně zpracovaný 
životopis Pokryškina -  jednoho z  nejlepších sovět
ských stíhačů minulé války. Román sovětského spiso
vatele J . Zukova má název O H N IV Ě  N EB E. Za
chycuje hrdinovy osudy od raného mládi, kdy pracovat' 
v  novosibirské továrně, přes první frontové boje až 
po leteckou bitvu o Berlín v roce 1943. Ačkoli byl 
Pokryškin opravdu vynikající letec, nebyla jeho cesta 
vystlána jen úspěchy. Žukov se těmto momentům 
nevyhýbá, Pokryškina neheroizuje -  a to je sympa
tické. V Pokryškinovi pak neoslovuje autor jen hrdinu 
samotného, ale desítky a stovky sovětských letců, -v k -
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M O D E L Á Ř S K Ý

OBJEDNÁVEJTE

NABÍDKA ZBOŽÍ

ve specializova
ných prodejnách, 
jejichž adresy jsme 
otiskli v Mode
láři 4/1964. Objed
návky z Pražského 
kraje vyřizuje 
prodejna

MODELÁŘSKÉ
POTŘEBY
Pařížská 1, 
Praha 1,
telefon 672-13 
prodejní doba 
9—18 hodin

Ceníkové číslo Druh Cena Kčs
29-6909-118 Plánky „Házedla“

(4 létající modely) 3,—
29-6909-119 Plánek „Ivcta“ (člun

na elektromotor) 3,—
29-6540-101 Vylehčený PVC

(desky 70 x 150 cm) kg 25,—
27-591 Potahový papír lOOx 75 cm arch 0,20
DÁLE NABÍZÍME součástky z elektroměrů

29-6780-300 Magnet permanentní ks 2,50
29-6780-301 Setrvačník se šnekem ks 1,—
29-6780-302 Počítadlo s převodovými

kolečky ks 4,50
29-6780-303 Směs šroubků se svorkovnicí bal 2,50
29-6780-304 Cívka proudová (120-220 V) ks 2,50
29-6780-305 Cívka napěťová (120-220 V) ks 2,50
29-6780-306 Cívka proudová a napěťová

(120-220 V) ks 2,50
30-4120-48 Setrvačníkový strojek ks 3,50
30-4120-49 Dálkový pohon ks 22,—
30-4120-50 Souprava čelních kol 5,50
30-4120-51 Sestava řízení ks 3,40
30-4120-53 Souprava talířových kol 5,—

Drobné zboží Praha

L E T E C K Á  T E C H N I K A -  d o k o n č e n í

torové kryty i vrtulový kužel jsou z lami
nátů. Vstup vzduchu ke karburátoru je 
opatřen filtrem.

Zbarvení. Obě provedení letadla jsou 
dodávána se standardním typem zbar
vení, jež je vyznačeno na výkrese a které 
má tři varianty, přičemž základní barva 
je vždy bílá: A -  srnčí hnědá, tmavě 
hnědá; B -  světle modrá, tmavě modrá; 
C -  světle zelená, tmavě zelená. Mimoto 
laminátové části jsou vždy červené. Horní 
část klapek u trupu je pruhována černo- 
žlutě pod úhlem 45°. Na horní části ký- 
lovky je firemní znak. Imatrikulační znač
ky jsou vždy v tmavém odstínu příslušné 
barvy. Nakreslené letadlo má VH-MVA.

Technická d a ta  a výkony: rozpětí 
7,93, délka 6,53 (u modelu 100 jen 6,32), 
výška 2,08 m; nosná plocha 11,2 m2; 
prázdná váha 475 kg; největší vzletová 
váha 748 kg, největší přípustná váha pro 
akrobacii 703 kg. Rychlosti: nejvyšší ho
rizontální 230, ekonomická cestovní v 1220 
m 185, minimální 85 km/h; stoupavost 
u země 274 m/min, praktický dostup 
4275 m; dolet 935 km při ekonomické 
rychlosti a rezervě pro 45 min. letu.

Zpracoval Zdeněk KALÁB

P O M Á H Á M E  S 1
Inzerci p řijím á V ydavatelství časopisů  

M NO, in zertn í odd ělen í, V ladislavova 26,
P raha 1, tel. 234-355, linka 294. Poplatek 4,50 Kčs 
za jednu tiskovou řádku.

PR O D E J
•  1 M otor Super Tigre S T  56 pro R/C  s karbu
rátorem  automix, */a r. záruka, za 400 Kčs. V. 
Špaček, Svihov 312 u  Klatov. 0 2 Zaběhnutý 
m otor Jena 2,5 za 150 Kčs. M . Badura, O U -K D C, 
Kubátova 65, Beroun II . 0 3 T ři přerušovače 
paliva á 18 Kčs. Z. M alina, Žitomírská 38, Praha 10.
•  4 M otory Jena 1 za 90, MVVS 2,5 R za 280 
3patkové duralové lože za 25 Kčs. J. Sedlák, 
Hostýnská 2048, Praha 10. 0 5 Nový Vltavan 5 
za 180, upravený MVVS 2,5 D za 100 nebo vy
měním. M . Souček, Karlov 43, Vel. Meziříčí. ·
6 Dvoukanálové motorové vybavovače PYM  4,5 V 
á 100 Kčs. O. Břeň, Kroftova 48, Brno 16. 0
7 M otor Jena 1 v dobrom stave za 50 Kčs. P. M ar- 
mostein, Bratislavská 11, Žilina. ® 8 Nové a zá
novní motory v chodu 1 — 10 cm®. J. Kadeřábek, 
Zahradní 25, Liberec X I. ·  9 M otory: Super Tigre 
G 20 za 200, MVVS 2,5 R za 300, vlastní konstrukce 
10 cm* za 600 Kčs. Inž. S. Burda, Kollárova 9, 
Jihlava. 0  10 M ám množství velmi podrobných 
výkresů letadel od r. 1914, formátu 3 0 x 4 0  c n .  
Inž. J. Soukup, Moskevská 88, K . Vary. ·  11 P lá t
ky lodí: franc, křižník Richelieu, amer. pane. lod 
lova, ital. křižník Raimondo M ontecucolli. K . 
Mika, N ad lávkou 20, Praha 6. 0  12 Úplnou 
3kanál. soupravu Bellaphon-Polyton, vybavovače 
Bellamatic I (2), Unimatic-servo Souček, nikl. kad. 
akum. 6 V -  2,4 V, celobalsový R/C  model s mo
torem M W S  2,5 cm*. J. O pít, nám. M íru 911, 
Tišnov. ·  13 M odel železnice Pico se 4 vlakovými 
soupravami, nádraží na panelu 200x75  cm. J. 
Máčel, nám . M íru  24, Svitavy. ·  14 Úplnou čtyř- 
povelovou tranzistorovou R /C  soupravu MVVS 
m otor MVVS 5,6 s lodní úpravou: serva na ovlá
dání kormidla a plynu model tříbodového rychl. 
kluzáku -  vše za 2500 Kčs nebo jednotlivě. Větší 
množství balsy různé tloušťky a tvrdosti, tenkou 
překližku. F. Podaný, Revoluční 73/20, Liberec IV.
•  15 Sieťový transformátor 2 x 300 V, 6,3 V, 4 V 
za 50 Kčs aíebo vyměním. V. Číž, Škultetyho 1, 
Topolčany. 0 16 R(C vysílač Beta +  relé +

modelář -

+  3elektronkový přijímač (bez elektronek) v bezv. 
stavu za 140, elektromotor 220 V/25 W za 35, det. 
m otor 3,5 cm* v chodu za 80 Kčs. F. Svácha, 
Moskevská 29, K . Vary. 0 17 Motocyklový motor 
Puch 200 s rychl. skříni, Zachovalý za 150, motocykl 
M anet 100 v chodu, dobrý stav i pneu na součástky 
za 350 Kčs. F. Brůžek, Zeyerova 31, Č. Budějovice. 
•  18 Plány letadlových lodí Arromanche a Sara
toga a křižníku De Ruyter, E. Záveská, Holečkova 
69, Praha 5. 0  19 R/C vysilač Beta ve skříni za 
300, tranzist. přijímač na plošných spojích s mož
ností přípoje až 10 kanálů za 450, akumulátor 
Nife 6 V /10 Ah za 120, destičky s píoš. spoji pro 
přijímač M ino á 40 Kčs. M . Brouček, Pavlova 30, 
K . Vary. 0 20 M otory Tono 5,4 a 6,6 cm*, re
dukční ventil pro tlakovou nádrž, můstek Omega I, 
3kanálový vysilač s laděnými filtry, servoovládač 
MVVS, relé AR-1, AR-2, R/C motorový model 
(6 kanálů), m otor Vltavan 5 upravený pro R/C, 
nafukovací kola ø  90/35 mm, destičky s plošnými 
spoji na Polyton 6 x 6  cm. V. Čech, Rudoarmejců 
181, Postoloprty.

K O U PÉ
0 21 Plán +  popis 2povelové R/C soupravy (vy
sílač, přijímač, vybavovač) od zkušeného modeláře. 
M . Penkov, Domášov n. B. 162, okr. Olomouc. 
0 22 Balsu různé tl. v prkénkách, inkurantní mě
řidlo 30 μ,Α, časopisy Kulíšek. S. Doubrava, Lipi 4, 
okr. Příbram. 0 23 Nový motor MVVS 2,5 R 
vo výbornom stave, móže byť aj zaběhnutý. J. Gogol 
Žilinská 565, Piešťany. 0 24 Nový motor MVVS 
2,5 R. J. Hudcovič, Mojmírova 2998, Piešťany. 
0 25 Dvě lodní vrtule ø  25—30 a 45—55 mm, 
servo MVVS. A. Čermák, 1. listopadu 13, Praha 4. 
0 26 Výkres malého přístavního parníčku. Inž. 
Soukup, Moskevská 48, K . Vary. 0 27 M ode
lářskou literaturu, prodám nová kolečka Bantam 
12 X  4. V. Ošlejšek, Bystré 1, okr. Svitavy. 0 
28 Elektromotor 28 P-4 na 24 V. M . Premovič, 
Březno 137, u M l. Boleslavi. 0 29 Pístní kroužek 
k motoru Vltavan 5, přip. celý píst, jen nepoško
zené. P. Tichý, Kuřim 728 a. 0 30 Ojnici k motoru 
Ama 3,5 cm*. J. Fryš, Mezilesi 36, p. Lanškroun. 
0 31 Let. modeláře 8/1955 a 5/1960, vložku k mo
toru Junior. Wolf, SVVŠ I. B, Bílovec. 0 32 
Vrtulový kužel, M odellspan, H . Latzel, Nýznerov 
16, okr. Šumperk. 0 33 Modelára 2, 3/64 alebo 
vyměním za K řídla vlasti, Letecký obzor a VaTM ; 
vypínací lak. B. Ferianec, Modrovka 51, okr. 
Trenčín. 0 34 M otorek M T5 pro magnetofon M GK 
10. J. Hůsek, Zálešná VIII/1234, Gottwaldov.

M ěsíčník Svazarmu pro letecké, raketové, automobilové, železniční a lodní modelářství. Vydává Vydava
telství časopisů M NO , Praha 1, Vladislavova 26, tel. 234 355-7 -  Vedoucí redaktor Jiří Smola -  Redakce 
P raha 2, Lublaňská 57, tel. 223-600 -  Vychází měsíčně. Cena výtisku 2,20 Kčs, pololetní předplatné 
13,20 K čs-R ozšiřu je  PN S, v jednotkách ozbrojených sil VČ M N O -adm inistrace, Praha 1, Vladislavova 26. 
Objednávky přijímá každý poštovní úřad a doručovatel -  Dohlédací pošta Praha 07. Inzerci přijímá inzertní 
odděleni Vydavatelství časopisů M N O  -  Objednávky do zahraničí přijímá PNS -  vývoz tisku, Jindřišská 14, 
Praha 1 -  Nevyřízené rukopisy se nevracejí. Tiskne Naše vojsko, závod 01, Praha -  Číslo vyšlo 8. března 1965 
©  Vydavatelství časopisů M NO  Praha A-20*51084
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Palubní deska Řídicí páka a nožní pedály
Inspirovala vás pro stavbu makety letadla na stránkách Pozná

váme leteckou techniku? Pak jste nepřehlédli, že v Leteckém mo
deláři 7/1956 bylo letadlo

K-65 ČÁP
a uvítáte zajisté detailní snímky vnitřního vybavení kabiny. 
Podklady jsou bohužel sporé, protože letadlo dosloužilo 
a dokumentace u nás není.

Letadlo „Čáp“ (Fi 156 ,,Storch“) bylo zkonstruováno již 
v roce 1936 v Německu, u nás je vyráběl po válce n. p. Orli- 
čan v Chocni. Přestože dnes spočítáme u nás „Čápy“ na prs
tech, ještě před deseti lety byla tato letadla typově nej
schopnější pro práce Agroletu, stejně jako pro zpětný 
transport větroňů na letiště po přistání v terénu.

Kabina „Čápa“ je bohatě zasklená rovnými skly. Okna 
přesahují boční obrysy trupu, takže tvoří jakési balkóny. 
Vstupní dvéře z pravé strany se otevírají dopředu. Sedadla, 
upravená pro sedací padák, jsou umístěna za sebou (normál
ně dvě s možností instalovat třetí). Jsou to trubkové rámy 
s plechovými výplněmi, bez čalounění. Řídicí páka je pouze 
u předního sedadla; pedály nožního řízení jsou výkyvné 
(pod špičkou mají pracovní válečky hydraulických brzd).

Na palubní desce je ještě malá, pružně upevněná deska, 
na níž jsou prakticky umístěny přístroje. Na levé straně 
základní desky jsou: páka přepínání paliva, signalizace to
pení, Pito trubice, hlavní vypínač a ovládání magnet. Nahoře 
uprostřed je osvětlení desky, napravo vypínač, deviační ta
bulka a kohout. Pod palubní deskou je krabice na mapy, 
ruční nastřikovací pumpa a ovládač spouštěče motoru. 
Střední část desky nese rychloměr, zatáčkoměr, variometr, 
výškoměr, teploměr oleje a dvojitý tlakoměr oleje a paliva. 
Pilotní kompas je nahoře na rámu kabiny.

Parašutistická verze „Čápa“ je bez dveří a sedadlo pro pa- 
I rašutistu je posunuto napravo. (zk)

Uspořádání sedadel (zadní je shodné s předním)



A Méně známé verze motorů Jena 
1 cm3 (na snímku) a 2,5 cm3 s vodním 
chlazením jsou opět v prodeji i u nás

VIDĚNO
o b jek t iv em I ^ ^

A Neobvykle se jeví na průzračné mořské vodě make
ta válečné lodě I. Nikolajeva z města Russe, jež domi
novala na loňském mistrovství Bulharska

A Ano, model čs. lokomotivy T 334 (velikost TT), jenže sério
vě vyráběný nikoli v ČSSR, ale v NDR firmou Giitzold . . .(!)
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4  Záběr z výstavy ve Vídni, uspořádané při otevření 
moderní modelářské dílny v městském domě mládeže

SNÍMKY: Aeromodeller, Vítězná A-2 ^„Marianne** z loňského 
E. Krill, mistrovství Švýcarska. Podrobnosti
Ing. I. Nepraš, uvnitř čísla na str. 10
P. Pandesoff, V. Procházka,
H. Schaffner,
V. Tkačov

Klobouk dolů před charkovskými modeláři, kteří k snímku na
psali: „souboj byl žhavý, počasí dobré, bylo jen mínus 25° C . . ψ
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