


Šestnáctiletý Petr Pokorný z LMK 
Praha 4 si zhotovil podle podkladu 
v Modeláři maketu Piper PA-18 
odpovídající pravidlům kategorie  
Oříšek. Hmotnost je 6,5 g při roz
pětí 330 mm, vrtule balsová 
o 0  135 mm

Při předstartovní přípravě makety 
SOJUZ J. Dusila z Bíliny asistuje 
na loňském mistrovství ČSR 
v Adam ově J. Níčová ze stejného 
klubu

Model lokomotivy ř. 423.0 vzniklý 
přestavbou z průmyslově vyrábě
ného modelu BR 92 od firmy Zeu- 
ke. Přestavbu provedl O. Žemlič- 
ka z Týnce n. L.

V duchu nové módy ve skutečných závěsných kluzá
cích kráčí i O. Šaffek se svým maličkým ,,Rogálkem “ 
včetně lyžaře. Modelu se dočkáte v rubrice „Pro mladé 
i staré" (když budete trpěliví)

K TITULNÍMU SNÍMKU

V úvodním článku tohoto sešitu hovoří o modelářství 
tentokrát ženy. Mezi ty, jež mají k tématu co říci, patří 
i Marcela ŠAFFKOVÁ. Věnovala se modelářství aktivně, 
nyní má i z této práce mateřskou dovolenou. Vlastně ne 
tak docela: malého Milana vláčí na letiště sice ještě 
v kočárku, ale dvouletý Martin už začíná létat s modely, 
které mu zatím ještě staví táta.

Jeden netypický problém dělá modelářsky vydařené 
rodince starosti už teď: budou záhy potřebovatdílnu, kam 
by se všichni vešli. -  A pokud jste si všimli na snímku 
i modelu, jistě poznáváte, že je  to maketa slavného 
Čihákova letadla RAPID, kterou postavil (a vyfotografo
val) O. ŠAFFEK-otec pro první soutěž modelu kategorie 
Oříšek. (Informovali jsme vás o ní v minulém sešitu.)

Náročnou RC maketu historické námořní stíhačky Berlinger si 
postavil J. Banáš z Karviné
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Svazarmovci obětavě pracují většinou bezhlučných 
proklamací, plní a překračují své úkoly, vlastní iniciativou 
a dovedností pomáhají překonávat mnohé překážky. Jejich 
práce je výrazem angažované aktivity a morálně politických 
kvalit jednotlivců i celých kolektivů.

(Ann. generál Otakar RYTÍŘ, 
předseda ÚV Svazarmu ČSSR, 

na V. sjezdu Svazarmu)

TXento citát přesně vystihuje mimo jiné i činnost svazarmovských 
modelářů. Bez mnoha řečí, drahého zařízení, většinou vlastním umem 

'a dovedností dokáží mnohdy velké věci. Jsou vesměs velmi skromní a jíž od 
útlého věku pracovití. Jedno však k úspěchu nutně potřebují: pevné zázemí 
doma, v rodině. Tu spolutvoří matka či manželka, na jejímž poměru 
k činnosti chlapce či muže přímo závisí výsledky této činnosti.

Rok 1975 byl z podnětu Organizace spojených národů vyhlášen jako

MEZINÁRODNÍ 
ROK ŽEN
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11 ·  Weltnachrichtěn 12-13  ·  CO2 Mini- 
motoreň 14 ·  RAKETEN: RAKETOVÉ 
MODELY -  ein Bauplan flir die jungen 
Modellflieger 15-19  ·  FLUGZEUGE: Wir 
testen -  Baukastenmodell Bu 181/Z-181 von 
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Flaggen (Teil 3) 25 ·  Schnellboot Slipper 
26 27 ·  AUTOMOBILE: Mc Laren M 23 -  
ein Rennwagen der F1 K l. 2 8 -2 9  ·  EISEN- 
BAHN: Umbauten von Lokomotiven (Teil 3) 
30-31  ·  Angebote 32

C O J t E P z K A H H E
l—2, 24 ·  BeceAbi B p a q a  06 οκ33βηηη nepaoň 
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riJianep l i  ·  CooömeuHa H3- ia py6e>Ka 12— 
13 ·  MHHHMOTOpbl Ha CO2 14 ·  PAKETbl: 
ΜοΑβΛΗ paneT A-na tOHbix MOAe.nucTOB 15— 19 
•  CAMOJIETbl: Ten cóopHoň MOAe.iH Bii 
I8I/Z-I8I 20—21 ·  LF-109 Pionýr -  qexoc.no- 
Bau,KHň TpeHHpoBoqHbiň ri.neHep 22—23 ·  CY  
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MHpoBKa noABH/KHoro cocnaBa (qacTb 3) 30— 
31 ·  06'bflB.nennfl 32

Začátek měsíce březnu si navíc již ani nedovedeme představit bez oslav Mezinárodního dne 
žen. Sotva lze tedy najit vhodnější dobu k rozhovoru s několika ženami, jež mají k modelářství 
co říci.

Začalo 10 vlastně už při svatbě -  vzpomíná

Libuše UEHMANNOVÁ 
z Rokycan.

Ráno v pět hodin, přímo" íe  zábavy, mi 
manžel odjel na letiště, kde působil jako 
instruktor. Co jsem mohla dělat jiného než 
uklidit a odpoledne jsem odjela za ním. 
Začátky našeho manželství nebyly lehké. 
Měla jsem velikou radost, když jsem si 
našetřila na první kostým. Přišel ale manžel,

ie jeho kamarád prodává rádiu nu řizeiu 
modelu. Tenkrát to ještě byla vzácnost a tak 
bylo po kostýmu. Po deseti letech aktivního 
létání se muž začat věnoval opět hlavně 
modelářství. Snažila jsem se mu vytvářet 
vždycky co nejlepší prostředí, aby mohl vy- 
rnýšlel, stavět lepší a lepší modely a ukazoval 
mladým, co všechno je možné udělat při Iroše 
pile.

Do řeči vMupuje Rudolf Liehmann, jeden 
z našich prvních pilotů RC vrtulníků: Man
želka je opravdu hnacím motorem me mode
lářské činnosti. Vždycky koncem roku děla 
zhodnocení upl ynulé sezóny a výhledový pián 
na rok příští. Pro letošek mám jako hlavni 
úkol postavil, maketu Broučka -  dodává 
a v ruce drží hotový funkční podvozek.

Mně se totiž Brouček moc líbí -  přerušu je 
ho paní Liehmannová -  vídala jsem jej na 
loňských leteckých dnech a poznala jsem 
i jeho konstruktéra. V. Vernera. A ještě jedno 
letadlo mám ráda -  L-410 Turbolet, který 
jsem si prohlédla pěkně zblízka na leteckém 
dnu Květů v Mladé Boleslavi. Takže muž má 
letos práce až dost. . .

. . . Nerada bych, aby to vypadalo jako 
chlouba, ale manželovo létání s RC vrtulníky 
mám také na svědomí. Or. je totiž zprvu 
nepovažoval ani za letadla, ale nakonec ho 
přece jen zlákala novost a technická nároč
nost. A  jeho třetí vrtulník, maketa HC-3, se 
zase líbila hlavně mně.

C O N T E N T S  o K d  ř .n -
eiples explained (part 3) 2 ·  Club news 3 -4
•  RADIO CONTROL: How to ilv an RC helicop
ter 5 -6  ·  Volksplane - a training semiseaie 
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a rubber powered semiscale 8 -9 ·  Capricorne
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Blitzer -  a slope soarer 11 ·  Around the 
world 12-13  ·  COv miniature engines 14 * 
MODEL·, ROCKETS: Rockets for young mode 
lers 1 5 -1 9 ·  MODEL AIRPLANES: Our test: 
Bu 181/Z -181 kit 20-21 ·  LF-109 Pionýr -  
Czechoslovakia» training sailplane 22-23
•  MODEL BOATS: Electric motor non-loss 
switcher 2 5 ·  Signal flags (part 3) 2 5 ·  Slipper
-  a speed boat 26 -2 7  ·  MODEL CARS: Mc
Laren M 23 -  a F -l formula car 28 -2 9  ·  MO
DEL RAILWAYS: Locomotive conver
sion (part 3) 30-31  ·  Advertisements 32

m o d e l ä r
vychAz I m ěsíčně

březen -  XXVI

MODELÁŘ · 3/1975 1



Když je hezky, vstáváme v sobotu třeba i 
v pět ráno. Syn uklidí, já uvařím, muž připraví 
modely, auto a ještě stačí nakoupit. Okolo 
sedmé už vyrážíme na letiště. Nejhezčí je to na 
Rané, s dcerou se tam opalujeme, koupeme se 
v bazénu a najde se i chvilka na pletení. Pak 
jdu vařit a většinou ne sama -  schází se nás 
tam celá parta.

Život v naší rodině bez modelářství si už 
sotva umím představit. Víte, jsem bývalá 
plachtařka a tak umím prožívat ten krásný 
pocit, že „to“ letí. S modely jsem sama 
nelétala a sotva to budu zkoušet. Nemám 
prostě čas, pracuji a chodím do závodní školy.
A  že bych někdy změnila názor a začala 
mužské části rodiny modelářství zakazovat? 
Proč, vždyť je to jeden z nejkrásnějších 
koníčků! Bez nějaké záliby se snad ani 
pořádně nedá žít. Dcera Libuška zase hraje 
loutkové divadlo a já ráda tančím.

□
Dovedete si představit, že by Váš muž 

přišel domů a prohlásil, že již nebude mode
lářů? -  To je otázka pro paní

Jiřinu BEDŘICHOVOU 
z Brna:

To vůbec nepřichází v úvahu. Zdeněk 
modeláři po celou dobu, cohoznám. Takové
ho koníčka prostě nelze hodit za hlavu. 
Snažím se mu v tom pomáhat alespoň tím, že 
mu nebráním. Dokonce jsem přivítala, když 
začala modelařit i dcera -  lepší zálibu si sotva 
mohla najít. Trochu mě mrzí, že to nebaví 
i druhou. Dříve jsem i já létala s upoutanými 
modely, teď nezbývá čas.

Zmínil jste se, že některé ženy si v domác
nosti modelářství nepřejí. To je tak i u nás 
v Brně. Hlavně y nových bytech, kde je málo 
místa a sami víte, jak to pak doma vypadá. 
Smířit se s tím může jenom žena, která má 
sama k létání blízko a fandí mu. Žádný recept 
dát neumím, ale snad bych poradila těm, co 
jim maminka nebo manželka nefandí, aby ji 
někdy Vzali seboú ná soutěž, výstavu či jinam 
mezi modeláře. Tam sama pozná, že i přes to 
občasné smetí doma je to k  ňěčemu dobré.

□
Zdeněk Bedřich, o němž byla právě řeč, je 

pilotem letadel L-410 Turbolet společnosti 
Slovair. Když přijde domů z „turnusu", jeho

MUDf.
Jarmila
RAIBROVÁ

0
první

pomoci (3)
Některé zásady při ošetřování popále

nin a opařenin: je třeba zabránit přístupu 
infekce k popálenému či opařenému mís
tu, ať už z okolí nebo se samotného 
postiženého. Proto na ně nikdy nesahejte 
rukama, nekašlete v blízkosti apod. Spá
leninu překryjte sterilním obvazem, při- 
škvařený oděv nebo kůži neodstraňujte. 
Je nutno zabránit šoku z bolesti nebo ze 
ztráty tekutin, jak se zmíníme dále. Při 
popálení očí propláchněte spojivky boro
vou vodou. Postiženého při popálení ne- 
zahřívejte, ale rovněž ho nevystavujte 
chladu. Drobné popáleniny I. stupně (jen 
zarudnutí) překryjte sterilním obvazem se 
sterilní mastí, např. Framykoinem nebo 
přikládejte obklady s borovou vodou. 
Všechny ostatní spáleniny, tj. II., III. a IV. 
stupně, patří do ošetření chirurga. Trans
port popáleného musí být šetrný, to zna
mená, že postiženým místům zajistíme 
vhodným znehybněním klid.

Při poleptání kyselinou nebo louhem 
odstraníme nejprve škodlivinu dostateč
ně dlouhým výplachem vodou (proudem) 
nebo neutralizací. Kyseliny neutralizuje
me louhem, např. 10 % roztokem kyselé
ho uhličitanu sodného nebo mýdlovou 
vodou, zásady neutralizujeme např. 1 % 
roztokem kyseliny citrónové nebo vodou 
s octem. Jinak platí stejné zásady jako při 
spáleninách. Při všech otevřených pora
něních, spáleninách a poleptání hrozí 
nebezpečí infekce tetanem. Právě v na
šem státě probíhající povinné očkování 
proti tetanu má velký význam preventivní.

Každé poranění, každý zásah do orga
nismu vyvolává řadu kompenzačních

a adaptačních reakcí, které jsou řízený 
mozkem, především jeho kůrou. Dojde-li 
k nesouhře a postupnému selhávání těch
to v podstatě obranných reakcí, mluvíme
0 šoku. Šok může být vyvolán zraněním, 
provázeným velkou ztrátou krve, bolestí, 
úlekem, zasažením elektrickým proudem 
apod. Prvním náznakem nastupujícího 
šoku je neklid postiženého, kdy mu srdce 
pracuje rychleji, postižený rychleji dýchá 
a má zarudlý obličej. Toto období je 
krátké, brzy přechází ve vlastní šok, to 
znamená do období útlumu. Nemocný 
leží klidně, je bledý, pokryt studeným 
potem, rty má namodralé, zornice rozšíře
né, tep má rychlý a dýchá povrchně. Je 
celkově apatický.

Poskytnemě-li postiženému pomoc 
tím, že zmírníme škodlivé vlivy, které šok 
vyvolaly, dojde postupně k uplatnění úče
lových obranných reakcí organismu 
a stav nemocného se upraví. V opačném 
případě šok pokračuje a vede k smrti. 
Šoku předejdeme, když zajistíme postiže
nému tělesný a duševní klid, zbavíme ho 
nadměrné bolesti, zajistíme mu přiměře
né teplo a podáme dostatek tekutin. Te
kutiny však nepodáváme při zranění moz
ku, bezvědomí a při poranění břicha. Klid 
a tudíž i zmírnění bolesti dosáhneme 
znehybněním postižené části těla, tepel
ným ztrátám zabráníme vhodným zahřá- 
tím nemocného pokrývkou apod. (nesmí
me ho však přehřívat) a ztracené tekutiny 
nahradíme podáním tekutin.

Při stavbě a provozu modelů -  přede
vším letadel, lodí a raket -  používáte 
některých látek, které mohou při nedodr
žování hygienických zásad způsobit po
ruchu zdraví. Dbejte proto, aby kůže 
rukou byla ve styku s těmito látkami co 
nejméně, zásadně nejezte ani nekuřte při 
této činnosti a na očistění rukou používej
te jen čistých utěrek a ručníků. Častěji si 
myjte ruce teplou vodou a mýdlem a po
užívejte i mast Indulona. Vdechujte výpa
ry těchto zdraví škodlivých látek co nej
méně, pracuje v dobře větraných míst
nostech a vyvarujte se současného pití
1 slabých alkoholických nápojů.

Proč to všechno? Protože některé látky 
dráždí kůži a vyvolávají záněty a ekzémy, 
kůží se některé látky vstřebávají do orga
nismu, páry jiných vdechujeme a všechny 
si můžeme znečistěnýma rukama přenést 
do zažívacího ústrojí.

Příště se k této „modelářské" části 
první pomoci vrátíme ještě podrobněji na 
základě několika dotazů a námětů, jež 
jsme od vás dostali.

(Pokračování)

první kroky vedou k modelářskému nářadí. 
Nestačilo mu, že si doma „hraje" sám, ještě 
tomu naučil svoji dceru, která se provdaná 
jmenuje

Hana JANIŠOVÁ
Tatíčka ani nenapadlo, že bych mohla 

někdy modelařit. Ale já už jako malé děcko 
jsem mu v dílně tajně brala kousky balsy 
a lepila jsem si je k  sobě. Když na to přišel, 
nedělal žádnou scénu, ale rozhodl se, že když 
nemá syna, na,i& modelařit aspoň dceru. 
Troufám si tvrdit, že se mu to podařilo. 
A když už to umím, bylo by škoda nechat si to 
jen pro sebe -  tak vedu už třetí rok modelářský

(Pokračování na str. 24)
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DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

V důsledku snížení finančního, roz
počtu Ústřední rady modelářského klu
bu Svazarmu nebudou v roce 1975 
vydány Sportovně-technické směrni
ce pro modeláře (bývalé Pokyny) jako 
šitá příloha časopisu Modelář. Kalendář 
soutěží bude ^nahlédnuti na OV Sva
zarmu a v Domech pionýrů a mládeže. 
Některé důležité části „Směrnic'' budou 
postupně uveřejněny v Mpdeláři.

Ústřední rada 
modelářského klubu Svazarmu

REDAKCE upozorňuje na to, že ne
může odpovídat na dotazy ohledně or
ganizační stránky celé záležitosti a ne
může ani poskytovat informace z ruko
pisu letošních „Směrnic".

Modeláři ve Slaném

Letecké modeláře z klubu ZO Svazar
mu Slaný není třeba představovat. Patří již 
řadu let k nejlepším sportovcům i organi
zátorům soutěží v ČSSR. Modelářství má 
ve Slaném velkou tradici. Někteří členové 
organizace pamatují modelářské začátky 
po II. světové válce v r. 1945, četli (a čtou) 
„Mladého letce" a patří ktěm, kteří „mají 
po ruce" Letecký modelář č. 1, jak vzpo
mínal J. Smola v prosincovém Modeláři.

Dnes má organizace 58 členů, z nichž je 
22 držitelů j, VT, 5 držitelů mistrovské 
třídy, 1 mistr sportu a několik nositelů 
svazarmovských vyznamenání. Jejich 
soustavnou, obětavou a náročnou prací 
byly vytvořeny dobré podmínky pro rozvoj 
modelářství ve Slaném (dobře vybavené 
modelářské středisko, mikrobus apod.). 
Organizace plní dobře i další svazarmov
ské povinnosti; jako jednaz prvních uspo
řádala výroční schůzi již 7. 12. 1974 
a má připravenou i výměnu členských 
průkazů. Výroční schůze se zúčastnili 
i předseda MěNV ve Slaném s. Večeřa 
a předseda OV Svazarmu Kladno š. Vos- 
lař, kteří vyslovili uznání práci slánských 
modelářů.

Nejnáročnější prací v uplynulém roce 
byla příprava 3 mistrovství (ČSSR volné 
modely, ČSR A2 a žákovské). Téměř 500 
soutěžících dovede vzbudit u každého 
organizátora patřičnou úctu. Příprava si 
vyžádala mnoho práce a stála nás mnoho 
sil. Někdo „to “ však udělat musí a doufá
me, že modeláři byli s organizací těchto 
soutěží spokojeni. Kromě toho ještě klub 
pořádal 2 veřejné soutěže, 4 akce pro 
mládež ve spolupráci s Domem pionýrů 
a mládeže ve Slaném (branné závody 
a soutěže s modely Kolibřík a s házedly), 
několik propagačních akcí, pomáhal i při 
žních a sklizni.

Patřičná pozornost byla věnována i vý
chově dorostu. Při ZO pracovalo 6 oddílů 
mládeže s asi 60 mladými adepty. Pěkné 
výsledky dosáhl oddíl v Otvovicích záslu
hou nevšední obětavosti vedoucího A. 
Zrny. Přes tuto náročnou práci se stačili 
slánští modeláři ještě zúčastnit 34 soutě
ží, na kterých nalétali 100 výkonů I. VT 
a získali 18 prvních, 21 druhých a 17 
třetích míst. Nejúspěšnějším soutěžícím 
byl J. Hrabánek mladší. Při akcích Svazar
mu i NF odpracovali modeláři v roce 1974 
celkem 1808 hodin. Někteří jednotlivci (Z. 
Braha, D. Štěpánek, F. Tichý) mají na 
svém kontě 100 až 150 hodin.

2  k lu b ů  
kroužků

Každý rok pořádáme v organizaci sou
těž o nejaktivnějšího člena ZO, ve které se 
hodnotí sportovní výkony i veškerá práce 
a aktivita. V roce 1974 se nejlépe umístil Z. 
Braha. Soutěž se nám osvědčila při pod
poře iniciativy a domníváme se, že by 
zvýšila aktivitu i v dalších organizacích.

Rok 1975 opět nedopřeje slánským 
modelářům mnoho klidu. Nejnáročňější 
akcí bude finále spartakiádních soutěží 
modelářů Svazarmu, jehož organizace 
byla svěřena okresu Kladno. Bude usku
tečněno koncem června 1975 a zúčastní 
se jej nejlepší letečtí, raketoví, lodní a au
tomobiloví modeláři ze všech krajů ČSSR. 
Již tradičně bude klub pořádat mistrovství 
ČSR volných modelů v září 1975. Slánští 
modeláři zaměřují svou aktivitu i závazky 
k 30. výročí osvobození ČSSR a ke zdár
nému průběhu zmíněných akcí, při kte
rých se těšíme i na vaši účast.

Ing. J. Kraje

METEOR v Havířově

Před třinácti lety byl v Havířově založen 
modelářský klub. Ve výchovné činnosti 
neustávají členové klubu ani v současné 
době; vedou tři kroužky mládeže, pro 
které v loňském roce uspořádali dvě 
soutěže. Členové kroužků jsou úspěšní 
ijia  celostátních soutěžích; na mistrovství 
ČSSR pro modely kategorie SUM obsadil 
v roce 1974 J. Bílan pěkné druhé místo.

Členové klubu uspořádali i několik pro
pagačních vystoupení, např. v rámci má
jových oslav a Mezinárodního dne dětí. 
Úspěšné bylo i předvádění modelů v me
zinárodním pionýrském táboře v Horní 
Bečvě. Modeláři z Havířova nezůstávají 
stranou společenského života. V rámci 
akce Z odpracovali 80 brigádnických ho
din při výstavbě parkoviště na automobi
lovém okruhu Havířov-Šenov. Na hoto-

PŘE3 ZIMU mnoho leteckých modelářů od
počívá, některým to však nedá a létají i přes 
nepřízeň počasí. V Praze modeláři znovu vzkří
sili zimní ligu házedel, na letišti vHoříně(odkud 
je i snímek O. Boudného) uspořádal LMK 
Mělník VÁNOČNÍ POHÁR ve stejné kategorii. 
Nejlépe si ve velmi těžkých povětrnostních 
podmínkách vedli žáci; vítězem se stal M. Fišer 
z Mělníka, který v pěti startech nalétal 175 vt.

vém parkovišti mohou nyní trénovat a po
řádat soutěže upoutaných modelů.

P. Kukla

Výstava v Rokycanech

Na počest 30. výročí osvobození Čes
koslovenska Rudou armádou uspořádal 
Modelářský klub Svazarmu Rokycany vý
stavu plastikových maket letadel a lodí. 
Záštitu nad ní převzal vedoucí tajemník 
OV KSČ soudruh Jaromír Gottlieb, který 
výstavu slavnostně zahájil 15. prosince 
1974 za přítomnosti představitelů veřej
ného a politického života okresního měs
ta Rokycany. Při slavnostním projevu 
soudruh tajemník velmi kladně zhodnotil 
dosavadní práci rokycanských modelářů, 
kteří již po několik let dosahují nejlepších 
výsledků mezi svazarmovskými organi
zacemi na okrese při aktivní práci 
s mládeží.

Podstatnou část výstavy tvořilo přes 
250 plastikových maket letadel od období
I. světové války až po ukázky soudobé 
letecké techniky. Velice poučná pro mlá
dež a veřejnost byla ta část výstavy, která 
ukazovala období Slovenského národní
ho povstání a pomoc, kterou nám posky
toval Sovětský svaz při zakládání novodo
bého československého letectva v do
bách II. světové války a v padesátých 
letech. Velice atraktivní byla tematická 
část Nej modernější letecká a námořní 
technika USA, která nedokázala pokořit 
hrdinný vietnamský lid v jeho spravedli
vém boji za svobodu, ve kterém zvítězil za 
vydatné materiální pomoci Sovětského 
svazu a socialistických států, Cíiem těch
to tematických celků bylo ukázat veřej
nosti a hlavně mládeži, kolik prostředků 
bylo ve světě vynaloženo na vývoj a výro
bu letadel, která pak v obou světových 
válkách a mnohde ještě dnes rozsévají 
smrt a zkázu. Pořadaleté nezapomněli ve 
své kolekci ani na přehled civilní letecké 
techniky sloužící všemu lidstvu.

Součástí výstavy byla i ukázka prací 
leteckých a lodních modelářů. Na několi
ka panelech vystavoval modelář Vojtěch 
Jonák své fotografie, jež přitažlivou a citli
vou formou ukazují život a práci svazar- 
movců mnoha odborností. Největší zá
jem,'hlavně malých návštěvníků, byl i le
tos soustředěn na autodráhu, která byla W. 
nepřetržitě doslova obležena.
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Během týdne si prohlédlo výstavu na 
3500 spokojených návštěvníků, kteří svůj 
obdiv nad mravenčí prací modelářů 
upřímně vyjadřovali zápisy v náštěvní kni
ze. Jediným nedostatkem byly stísněné 
prostory, které mělipořadatelékdispozici 
v klubu důchodců. Ti vyšli modelářům 
maximálně vstříc, za což jim patří veliký 
dík. Bohužel okresní město Rokycany 
nemá v současné době větší výstavní síň, 
kde by modeláři mohli ukázat více velkých 
RC modelů, modely kolejišť atp.

Touto výstavou se pořadatelům podaři
lo špinit hned několik cílů najednou. 
Modeláři jako jedni z prvních na okrese 
důstojně zahájili kampaň oslav k 30. výro
čí osvobození Československa Rudou ar
mádou. Touto akcí ukázali široké veřej
nosti, že prostředky, které klub obdržel od 
MěNV Rokycany a podpora stranických 
orgánů při výstavbě dílen a klubovny 
v akci Z nebyly vynaloženy nadarmo, ale 
jsou plně využity pro práci s mládeží. 
Dalším cílem výstavy bylo prohloubit zna
losti mládeže o historii letectví, ukázat 
leteckou techniku, podpořit po lytechni
kou výchovu z hlediska potřeb branné 
výchovy mládeže pro obranu socialistické 
vlasti. Jak svědčí zápisy v návštěvní knize, 
podle ohlasů na veřejnosti a podle krátké 
reportáže Čs. televize, záměr se pořadate
lům podařilo splnit na výtečnou.

L. Horčička

Nejmladší modeláři

vystavovali své modely v kulturním sále 
„Svornost1' v Plzni Doubravce. Pod do
hledem pěti obětavých instruktorů vytvo
řili za dva roky práce členové modelářské-

kolem 40 pionýrů. Modelářství děti baví; 
již při práci na prvních modelech jsme je 
začali připravovat na výcvik pilotů bezmo
torových letadel, do kterého je hodláme 
zařadit po absolvování ZDŠ. Zatím chlap
ci na letišti zalétávají svoje modely a již se 
živě zajímají o plachtařský i motorářský 
provoz. První soutěž pro členy kroužků 
chceme uspořádat na jaře 1975.

Hovořili jsme již také s rodiči členů 
kroužků. Dozvěděli jsme se, že nemají 
námitky proti této činnosti svých dětí a že 
dokonce začínají fandit našemu sportu.

Za dva roky již začnou s výcvikem první 
patnáctiletí chlapci z kroužků, které ve
dou v Horní Bříze Antonín Rott, v Kaznějo- 
vě V. Macháček a v Plaších Zdeněk Su- 
šánka. S největším přílivem nových členů 
aeroklubu počítáme v létech 1977 až 
1978, ve výchově nové generace však 
budeme pokračovat i nadále.

Vzhledem k rekonstrukci našeho letiště 
je provoz naší techniky zatím menší než 
bychom si přáli. Předpokládáme však, že 
s novými členy, pionýry -  modeláři, bude
me opět dosahovat dobrých výsledků, 
neboť se chceme, stejně jako v minulosti, 
zařadit mezi nejlepší aerokluby oblasti.

Antonín Rott 
člen rady ÄK Plasy

Akademickou soutěž

modelů kategorie RC V1 pořádá u příle
žitosti 30. výročí osvobození Ž iliny Ru
dou armádou LMK VŠD Žilina. Soutěže 
se. může zúčastnit každý student či 
absolvent jakékoli vysoké školy. Pořa
datel nepožaduje na soutěžícím spor
tovní licenci, proto není soutěž zařaze
na do sportovního kalendáře. Jedinou 
podmínkou pro přijetí je předložení 
indexu nebo vysokoškolského diplomu 
či jeho opisu. Soutěž se koná 26. 4. 
1975, náhradní termín je 3. 5. 1975. 
O propozice si mohou zájemci napsat 
do 10. 4. 1975 na adresu: V. Pecka, ŠD 
VŠD blok VII/206 C, 010 93Žilina. vp

Zdařilá akce
ho klubu mládeže při ZO Svazarmu něko
lik stovek modelů, z nichž 175 vystavovali. 
Jediným negativním rysem výstavby bylo 
to, že za šest dnů ji zhlédlo pouze 380 
návštěvníků, což je na největší předměstí 
Plzně opravdu málo. I tak ale výstava 
vzbudila zájem hlavně v řadách dětí, atak 
se letos pravděpodobně rozšíří řady členů 
klubu.

V. Kasl

Příklad k následování V

V poslední době máme v aeroklubu 
Plasy potíže se získáváním mladých zá
jemců o létání. S podobnými problémy se 
potýkají i jiné aerokluby. Hledali jsme 
příčiny tohoto poklesu zájmu o letecký 
sport a zjistili jsme, že mládež má dnes 
mnoho jiných možností vyžití se v méně 
náročných sportech a zálibách. Rozhodli 
jsme se problém nových kádrů řešit ve 
spolupráci s pionýrskou organizací SSM 
a školou.

V pionýrských skupinách při ZDŠ v Hor
ní Bříze, Kaznějové a Plaších jsme založili 
modelářské kroužky, ve kterých pracuje

U příležitosti 30. výročí SNP uspořádali 
členové leteckomodelářského klubu Sva
zarmu v Železném Brodě výstavku mode
lu letadel, lodí, automobilů a železnic. 
Účast 2150 návštěvníků svědčí o zájmu 
o výsledky práce modelářů a kroužků 
mládeže. Výstavka probíhala před vánoč
ními svátky a tak se návštěvníkům hodilo, 
že i mohli přímo na místě zakoupit někte
ré stavebnice leteckých modelů.

Společně s modeláři vystavovali i sva
zarmovští radioamatéři, kteří oslavují půl
století radioamatérské činnosti v Želez
ném Brodě. Návštěvníci mohli zhlédnout

první povolení k přijímání rozhlasu, krys
talky a jednoduché přijímače. Nechyběly 
zde však ani novější konstrukce, jako 
zařízení pro „barevnou hudbu", mikro- 
moduly a souprava pro stereovysílání. Po 
celou dobu trvání (od 7. do 15. prosince 
1974) zajistili svazarmovci odborný vý
klad. Touto výstavkou přispěli modeláři 
ze Železného Brodu k důstojnému průbě
hu oslav slavného výročí a dokumentovali 
výsledky práce Svazarmu při výchově 
mladých obránců vlasti.

R. Šrámek

Nový klub v Děrném

Před rokem byl založen v Děrném klub 
leteckých modelářů při ZO Svazarmu. Na 
vybavení dílny základním nářadím a na 
materiál získali jeho členové prostředky 
sběrem železného šrotu a pomocí při 
různých akcích v obci.

Problém vhodné dílny se podařilo vyře
šit ve spolupráci s místní organizací SSM. 
2a podpory MNV si čienové obou organi
zací postavil! nové klubovny. Členy klubu 
jsou většinou chlapci ve věku od 10 do 17 
iet. Začínali prakticky z ničeho, nejvíce 
jim pomáhal Stanislav Šnajdler.

Přes časově náročnou výstavbu klu
bovny si všichni ještě našli čas na mode
lářství; s novými větroni A-1 naléíali čle
nové klubu dvě první, čtyři druhé a pět 
třetích výkonnostních tříd a navíc stačili 
uspořádat tři propagační akce a výstavku 
v nové klubovně (odkud je i náš snímek).

D. Lušňák

OZNÁMENÍ KLUBŮ

15 Nový klub byl založen v Děrném. Adresa 
náčelníka je: Stanislav Šnajdler, 742 45 Děrné č. 
81, o. Nový Jičín. -  Oznámení došlo redakci 8.1. 
1975
KS Nový klub (leteckomodelářský) byl ustaven 
při VŠD Žilina. Náčelníkem je Vlastislav Pecka, 
SD VŠD blok VII, 010 93 Žilina. -  Oznámení 
došlo redakci 8. 1. 1975.
H Změna adresy. Předsedou ZO Svazarmu 
Praha 6-Suchdol (odbornost modelářská) je Jiří 
Horčička, V Podbabě 122, 160 00 Praha 6. -  
Redakci došlo 13.1. 1975.
& L.MK Žaiec oznamuje změnu adresy náčelní
ka, který se přestěhoval dne 5. 1. 1975. Nová 
adresa; Jaroslav Němec, Husova 2375, 438 01 
Žatec. -  Redakci došlo 13. 1. 1975.
Si Nový k‘ub s odborností Le (A2, RC VI, RC 
M1) byl založen dne 26. 12.1974 při ZO Svazar
mu VVÚ 011 ve Slavičíně, o. Gottwaldov. Před
sedou rady je Josef Vašíčka, 736 21 Slavičín, 
Luhačovská ul. 250, o. Gottwaldov a jednatelem 
Milan Juřík, 763 21 Slavičín, ul. Osvobozeni 230, 
tel. 27, o. Gottwaldov. -  Redakci došlo 13. 1. 
1975.
S RMK Praha 7 oznámil změnu adresy svého 
člena, který je bodovačem pro makety raket 
a tudíž často zván na soutěže. Nová adresa je: 
Jos. Tomek, Bubenská 14, 170 00 Praha 7. -  
Redakci došlo 9. 1. 1975.
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Rádiem řízené vrtulníky 
nepřestávají vzrušovat 
modeláře, kteří pokukují po 
něčem novém, po něčem, co 
ještě nezvládli. Na toto zajímavé 
téma jsme pro ně připravili už 
dva seriály. Aerodynamika 
a mechanika letu skutečných 
vrtulníků byla probrána 
v článcích s nadpisem Proč létá 
a jak se řídí vrtulník, 
uveřejněných v M 0 9a ž  12/73 
a 1 a 2/74. Na ně navázal 
přehled o současné technice RC 
vrtulníků v MO 4 až 9/74.

n

i L n

Právě začínající seriál doplňuje téma 
o neméně důležitou problematiku, jíž je seřizování 
rádiem řízených vrtulníků a létání s nimi.

étání ZPRACOVAL ZDENEK KALAB

s RC vrtulníky [1]
1. Letové vlastnosti RC vrtulníků

Letové vlastnosti všech modelů posu
zujeme jednak z hlediska vlastní stability, 
jednak z hlediska snadnosti pilotáže. Le
tové vlastnosti v současné době známých 
modelů vrtulníků jsou z těchto hledisek 
horší než u modelů letadel s pevnými 
křídly. Hlavně nedostatečná přirozená 
stabilita vyžaduje od pilota neustálou 
pozornost a neustálé zásahy řídicími 
orgány.

Každého pilota, jenž řídí poprvé model 
vrtulníku, překvapí několik vlastností, kte
ré podstatně odlišují pilotáž RC vrtulníku 
od pilotáže RC modelu -  plošníku. Dá se 
říci, že jsou to charakteristické vlastnosti 
a proto se pokusíme objasnit je blíže.

1.1. Stabilita modelu vrtulníku
V podstatě je model RC vrtulníku dobře 

řiditelný i obratný, ale nemá vlastnosti, 
které by-jej činily dostatečně stabilním. Je 
vždy obtížnější docílit stabilního visení 
než ustáleného letu s dostatečnou do- 
přednou rychlostí, protože hlavně v ma
lých výškách spočívá model na vlastním 
vzduchovém „polštáři", který se jej snaží 
„shodit" do stran. Mimo to i pomocné 
stabilizační plochy jsou neúčinné. Stabili
ta je dále ovlivněna mnoha okolnostmi, 
např. konstrukcí rotoru, umístěním os, 
vzájemným umístěním rotorů vůči trupu 
apod.

Oproti modelům plošníků nemá tedy 
model vrtulníku dynamickou stabilitu. 
Tato „vrozená" nestabilnost je sice váž
ným nedostatkem, avšak není pro jedno- 
rotorové provedení tak nebezpečná, po
něvadž rotor je vždy umístěn nad těžiš
těm. Rotor s vertikální vůlí má dobrou 
snahu nalézt si vždy takovou polohu, aby 
měl pokud možno konstantně rozložený 
vztlak co do velikosti vzhledem k cyklu

otáčení. Dalším problémem stability je 
rozdílnost odporů rotoru a trupu modelu 
vrtulníku. Projevuje se však hlavně při 
malých dopředných rychlostech nebo při 
pohybu dozadu či do stran. Veškerá tato 
nestabilita (kývání) je jenom vnitřní a kla
de zvýšené požadavky na pilota.

Články amerických modelářských ča
sopisů, popisující první předvádění RC 
vrtulníku Bell Jet Ranger firmy Kavan na 
podzim 1972 v USA, nenasvědčují, že 
létání s RC modelem vrtulníku je mimo
řádně obtížné. Vyjímáme jen podstatnou 
část jednoho z nich: „Po předvedení 
vzletu přišlo nejprve několik rychlých 
průletů. Poté nechal pilot B. Gottfried 
vystoupat model do výšky asi 30 m a začal 
sérii širokých kruhů. Pokud někdo pozo
roval pilota, všiml si, že stačil létat jen 
trimováním, až přestal řídit úplně a vysílač 
položil na zem. Poté odešel asi 30 m da
leko, aby se bavil s hloučkem novinářů; 
vrtulník mezi tím odlétal sám čtyři okru
hy."

1.2. Zpoždění reakce trupu
Každý pilot, který intenzivněji létal 

s modely plošníků, si ihned všimne, že 
model RC vrtulníku je sice dosti citlivý na 
sebemenší výchylky řídicí páky, ale že 
očekávaný pohyb trupu se dosti opožďuje 
za řídicími impulsy.

Víme již, že pomocí cyklického řízení 
rotoru se mění směr tahu rotoru vůči 
rotorovému hřídeli. Velikost a rychlost 
sklánění rotorového disku je úměrná veli
kosti a rychlosti vychylování řídicí páky na 
vysílači. Změnou směru tahu rotoru 
vznikne moment k těžišti, který začne 
naklánět trup. Tento pohyb postřehne 
pilot dosti pozdě a učiní protizásah až 
v okamžiku, kdy už je model v dosti 
značném pohybu. Teprve po několika

letových hodinách pilot pozná, jak malé 
řídicí pohyby stačí k tomu, aby se hned 
v zárodku vyloučily všechny vlastní pohy
by modelu.

1.3. Souhra všech čtyř řídicích orgánů
Vrtulník se může pohybovat -  na rozdíl 

od plošníku -  také svisle. To však vyžadu
je o jeden řídicí orgán více: ovládání 
velikosti tahu rotoru kolektivním řízením 
rotoru (nebo prostým zvyšováním otáček 
-  u systému Hiller ing, D. Schlůtera). Je 
tedy nutné ovládat současně cyklické 
řízení, kolektivní řízení (včetně řízení při
pustí motoru) a směrové řízení. Jednoro- 
torovým vrtulníkům je vrozená nesouměr
nost řízení a vzájemné ovlivňování všech 
řídidel při změnách režimu letu, při čemž 
reakce modelu jsou různé pro jednotlivé 
řídicí orgány. Nutnost soustavné koordi
nace řídicích pohybů představuje jednu 
z hlavních obtíží při řízení RC vrtulníků.

Zvláštností je funkce směrového řízení 
u jednorotorových RC vrtulníků. Zastává 
ji vyrovnávací rotor, jehož hlavním úko
lem je však vyrovnávání kroutícího mo
mentu rotoru, který se mění podle výkon
nosti motoru předávané rotoru. Při změně 
výkonnosti motoru nebo při zrněné otáče
ní kolem svislé osy je nutné zvětšit nebo 
zmenšit tah vyrovnávacího rotoru. Při tom 
pilot nesmí zapomenout na následující 
průvodní jev: k zvětšení tahu vyrovnávací
ho rotoru se spotřebuje část výkonnosti 
motorů předávané rotoru, při zmenšení 
tahu je tomu naopak. Je to nejpatrnější 
a nejnepříznivější při plném zatížení mo
toru, např. při otáčení ve visení. Otáčení 
ve směru točení rotoru je spojeno vždy se 
ztrátou výšky, otáčení proti směru točení 
rotoru naopak působí stoupání. Toto 
může být kritické v blízkosti země, jestliže 
motor nemá rezervu výkonnosti anebo při 
vytažených souvraťových zatáčkách.

Souhrnně se dá říci, že všechny počá
teční potíže spočívají v nedokonalé soú- 
hře všech úkonů, dále ve zvětšení citlivos
ti, navíc komplikované pomalejším reago
váním a konečně ve vlastnostech týkají
cích se stability. Zajímavé je i to, že jeden 
a týž pohyb ovládací pákou na vysílači 
může mít různé následky, a to podle 4^, 
okamžitého režimu letu. Tak např. po r
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< pohybu ovládací páky cykliky k sobě 
následuje v jednom případě let s nabírá
ním výšky, v druhém případě vznášení, ve 
třetím let dozadu apod.

1.4. Poznámka k modelářsky zpracova
nému rotoru

U všech dosud známých modelů 
(Schlůter, Kavan. Graupner) jsou oba 
rotorové listy upevněny k příčníku, který 
je výkyvné uchycen na rotorový hřídel. Je 
to tedy polotuhý rotor (obr. 1). Toto 
uspořádání májisté aerodynamické výho
dy. Kývne-li jeden z rotorových listů naho
ru. kývne druhý list dolu. List pohybující 
se dolů je obtékán pod větším úhlem 
náběhu. Díky tomu na něm stoupne 
vztlak, který by jinak následkem malé 
rychlosti proudění při zpětném pohybu 
rotorového listu byl malý. I relativně malý 
mávavý pohyb listů můžeme u modelu 
omezit, případně vhodně utlumit. Tím

OBR. 1

získáme (podle seřízení) rozdílné letové 
a řídicí poměry -  model je živější anebo 
tupější.

Čím rychleji vrtulník letí, tím více se 
kloní výsledný vektor tahu rotoru ,,T“ (viz 
Modelář 12/73) do směru letu. Vektor 
tahu prochází přitom bodem na ose roto
ru; tento bod leží nad osou zavěšení 
příčníku a nazýváme jej neutrálním bo
dem, protože svoji polohu nad osou zavě
šení příčníku mění jen nepatrně.

2. Nutné kontroly před létáním
Než půjdete poprvé na letiště, prověřte 

svůj RC vrtulník ještě jednou od základu. 
Jsou všechny šrouby, závlačky a kolíky 
zajištěny? Jsou správně zapojena všech
na serva? Nezapomeňte také namazat 
všechny pohyblivé díly několika kapkami 
oleje, hlavně posuvné pouzdro na vyrov
návacím rotoru. Jestliže je všechno v po
řádku, můžeme „jít na to". Ještě je tu ale 
něco velmi důležitého! Na rotoru vznikají 
odstředivé síly, které podstatně převyšují 
letmou představu (50 až 70 kp). Proto se 
důrazně doporučuje, aby všechny pokusy 
a lety probíhaly v rozumné vzdálenosti od 
diváků a též aby se nepřelétávalo nad 
diváky.

U modelů stavěných ze stavebnice je 
dobré pro bezpečnost celého dalšího 
provozu znovu si projít instrukční návod 
bod po bodu při současné kontrole, zda 
opravdu vše souhlasí. Zvlášť pečlivě je 
potřeba ještě zkontrolovat, zda osy křidél- 
kování rotorových listů procházejí přes
ně osou rotorového hřídele.

Teprve až toto všechno budete mít za 
sebou, můžete uvažovat o prvém spuštění 
motoru. Na konec ještě otázku: Nezapo-

měli jste po zástavbě všech agregátů a RC 
soupravy překontrolovat polohu těžiště? 
Je opravdu velmi důležité, aby těžiště 
modelu s prázdnou palivovou nádrží leže
lo na ose rotorového hřídele. Jinak se 
můžete dočkat značných překvapení, 
o něž není při vlastním zálétávání i tak 
nouze.

3. Seřízení modelu RC vrtulníku 
včetně seřízení chodu motoru

K spouštění motoru je nezbytně třeba 
spouštěč. U typů Jet Ranger a S. S. P. 
postačí přitlačit jej na kužel motoru, 
u ostatních typů se musí motor spouštět 
pomocí klínového řemínku a zavěšením 
spouštěče (značné namáhání ložisek, 
příp. převodů radiální silou). Před spouš
těním motoru je nutno zapnout RC sou
pravu a stáhnout „plyn" na volnoběh.

3.1. Seřízení chodu motoru
musí být co nejdokonalejší, motor se musí 
i po několikaminutovém volnoběhu ihned 
plynule rozbíhat (otevře-li se přípust), 
přechody musí být bez „kašlání" apod. 
Vysazení motoru za letu mělo prozatím 
vždy za následek havárii.

3.2. Seřízení roviny rotorových listu
Vzhledem k bezpečnosti je vhodný 

tento postup: lyžinyzatížitprknemazáva- 
žím tak, aby se model nenadzvedl ani při 
plném plynu. Poté vytočit motor do otá
ček a ze strany pozorovat rotorový disk. 
Konce listů jsou označeny různými barva
mi, takže se lehce pozná, který list je níže. 
Potom se stáhne plyn, vypne se baterie 
přijímače (pro jistotu) a u níže položené
ho listu se vytočí ovládací táhlo k řídicí 
desce o 1 až 2 otočky. Zkouší se to tak 
dlouho, až jsou dráhy listů totožné.

Poznámka: V některých návodech se 
lze dočíst, že stačí uchopit model rukou 
za záďatakto provést seřízení. Bezpochy
by ale konce listů obíhající před obličejem 
nejsou nikterak příjemné, tím méně bez
pečné!

Další seřizování probíhá již bez zátěže 
na podvozku. První pokusy je zapotřebí 
konat bezpodmínečně na tvrdém a bez
prašném povrchu (z trávy se musí dělat 
„skokové" starty, aby se tráva nezapletla 
do podvozku a nedošlo k překlopení). 
Předností tvrdého povrchu při použití 
cvičného podvozku je to, že lyžiny částeč
ně klouzají a pilot může pozorovat směr 
pohybu ještě před odlepením modelu.

3.3. Seřízení vyrovnávacího rotoru
Pomalu přidávat kolektiv a bedlivě po

zorovat, ve kterém smyslu se chce model 
otáčet. Nepřecházet do visení, jen model 

'nadlehčit, aby se mohl na podvozku otá
čet. Poté trimovat tak dlouho, až model 
ztratí snahu se otáčet. Stáhnout plyn, 
vypnout baterii přijímače a vyrovnávací 
rotor nastavit tak, aby páka trimu byla 
opět uprostřed.

3.4. Seřízení hlavního rotoru
Základní postup je stejný jako při seři

zování vyrovnávacho rotoru. Zjišťuje se, 
zda má model při odlehčenísnahu sunout 
se vpravo, vlevo, dopředu či dozadu. 
Nejprve je potřeba vytrimovat a pak seřídit 
stejným způsobem, jak již bylo uvedeno. 
Prvých vzletů je možné se odvážit teprve 
s perfektně seřízeným modelem, když 
všechny řídicí i trimovací páky jsou ve 
středové poloze.

Cvičná 
RC poiomaketa

Při úvaze, jaký model postavit jako cvičný pro 
kategorii RC M2, padl mi v MO 7/73 do oka 
plánek na amatérské letadlo Volksplane. Leta
dlo samo je konstruováno téměř modelářsky 
a tomu odpovídají i  jeho jednoduché tvary. 
Nechtěl jsem stavět maketu a proto jsem mírně 
upravil konec trupu a ocasní plochy. Skutečné 
letadlo má obě ocasní plochy plovoucí; protože 
jsem chtěl, aby model mohl létat i s nepropor- 
cionálním řízením, udělal jsem ocasní plochy 
klasické.

Původně byl v modelu motor MVVS 2,5 G7 
s RC karburátorem; jeho výkonnost stačila 
pouze k nácviku základní pilotáže se směrov
kou a výškovkou, nikoli však k létáni akrobacie. 
Pro soutěžní létání dostal model motor ΤΟΝΟ 
5,6 RC. Rychlost se podstatně nezměnila, zato 
model létá celou sestavu kategorie M2.

Volksplane je i jako model stabilní a málo 
náchylný k přetažení. Dá se říci, že dobře 
splňuje požadavky kladené na cvičný model 
a jde s ním létat i  soutěžně. Výhodou je také 
velký vnitřní prostor u trupu, který pojme i větší 
amatérskou RC soupravu.

Pozor! I pro RC modely vrtulníků platí, 
že vzlétají i přistávají jen proti větru. Nato 
je třeba dbát už od počátku seřizování. 
A čím pečlivěji je model seřízen, tím méně 
„práce" s ním je při létání. Spěch se zde 
nevyplácí.

Chybná montáž a nepřesné seřízení 
rotorových listů jsou příčinou chvění mo
delu, silného zejména u vyrovnávacího 
rotoru; u modelů s kolektivním řízením 
může dojít i k poruše za letu. Chvění 
vyrovnávacího rotoru nemívá příčinu ve 
vlastní nevyváženosti, ale ponejvíce 
v hlavním rotoru. Ukázalo se, že RC 
vrtulník s kolektivním řízením se díky 
jednoduchým korekturám na vyrovnáva
cím rotoru pilotuje snadněji, a to i začá
tečníkům. (Pokračování)

OZNÁMENÍ KLUBU
■ LMK CHZ ČSSP Most oznamuje změnu 
členů výboru od 9. 12. 1974. Náčelníkem je 
Roland Landyš, V. Nejedlého 364/10, 434 01 
Most a jednatelem Vítězslav Zikán, Švabinské- 
ho 268,434 01 Most. -  Redakci došlo 9. 1.1975.
■ MK Loko depo Č. Třebová uspořádá mode
lářskou výstavu v ZK ROH ČSD v České Třebové 
v Javorce. Výstava bude otevřena ve dnech 19. 
až 27. dubna 1975. Bližší podrobnosti může 
sdělit Jaroslav Jakubka, Jelenice 1797, 560 02 
Č. Třebová. -  Redakci došlo 14. 1. 1975.
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VOLKSPLANE
K STAVBĚ

Trup. Základem jsou bočnice z 5mm balsy, 
vyztužené vpředu překližkou tl. 0,8 mm. Trup 
má pouze tři přepážky; shora i zdola je uzavřen 
odnímacím krytem z balsového hranolu, na 
kterém je také větrný štítek z celuloidu. Z balso
vého hranolu je i přechod za pilotním prosto

rem. Motorové leže je slepeno epoxidem z osmi 
kusů překližky tl. 0,8 mm. Podvozek je buď 
z ocelového drátu (např. hotový zn. Modela) 
nebo z duralového plechu. Místo táhel použí
vám lanovody z jízdního kola s tuhou drátovou 
duší.

Křídlo běžné konstrukce má žebra i potah 
z balsy tl. 2 mm. Stojina z balsy tli 5 mm je

vyztužena smrkovými lištami 3 x 5  mm. Křídlo 
je k trupu pro jednoduchost připoutáno gumou, 
může však být i přišroubováno polyamidovými 
šrouby.

Ocasní plochy. Pevné části jsou tvořeny 
rámem i  5mm balsy potaženým 2mm balsou 
Kormidla z plné balsy tl. 10 mm jsou k nim 
připojena závěsy Modéia.

Potah modelu je z Modelspanu; u křídla 
z tlustého, u ostatních částí z tenkého. Po šest; 
nátěrech řídkým napínacím lakem je model 
stříkán barevným nitrolakem. Proti účinkům 
paliva je povrch chráněn Parketolitem.

Zbarvení může být libovolné, neboť model je 
polomaketa, a to ještě letadla stavěného ama
térsky.

Pavel BOSÁK
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ŠTURMDVIK”

Polomaketa bitevníku „Šturmovik" se liší od stíhačky La-5 FN 
v našem modelovém provedení jenom 
delším gumovým svazkem a větší celko
vou hmotností, která činí 6 g. Svazek jeze 
2 nití (= 1 smyčka) páskové gumy o jed
notlivém průřezu pásku 1,7 X 1 mm. Ten
to svazek o délce 250 mm (je delší než 
vzdálenost závěsů a nevytáčí se úplně) 
snese maximálně 1200 otoček, pokud je 
z namazané gumy Pirelli. Pro běžné lety 
bylo u prototypu natáčeno asi 750 otoček 
a doba letu byla kolem 25 vteřin.

Když je dodržena poloha těžiště (T na 
výkrese) a úhel seřízení křídlo-výškovka 
(třeba udělat výřezy v trupu p ř e s n ě  
podle plánku), letí nezkroucený model 
hned napoprvé bez zalétávání a seřizová
ní. U prototypu překvapilo, že výkony po 
vzletu ze země byly lepší než z ruky.

Bitevní letadlo Iljušin IL-10 bylo použí
váno sovětským letectvem hromadně 
v konečném období druhé světové války. 
Patřilo také k výzbroji 1. čsl. letecké 
smíšené divize a zasáhlo účinně do bojů 
o Ostravu. Pro své typické vlastnosti -  
spolehlivost, robustnost a výkonnost -  si 
vysloužilo u osádek důvěrnou přezdívku 
,,kombajn". Osvědčený stroj sloužil po 
válce až asi do poloviny padesátých let 
v československém vojenském letectvu 
a byl licenčně vyráběn v pražské továrně 
Avia.

STAVBA

miniaturního modelu IL-10 -  polomakety 
s plochým trupem -  ve velikosti a prove
dení přesně podle plánku na vedlejší

stránce by neměla uvést do rozpaků ani 
málo zkušené modeláře.

Pracovní POSTUP a použitý MATERIÁL 
(převážně balsa) jsou popsány v předchá
zejícím čísle Modeláře 2/75 na stránce 6 
pro podobný model stíhačky La-5 FN; pro 
úsporu místa tento popis neopakujeme.

Tak hodně úspěchu a bude-li se u vás 
konat soutěž -  jen pro tyto modely -  
nezapomeňte o ní stručně napsat 
redakci!

Připravil L. KOUTNÝ, Brno

Ing. Ivan HOŘEJŠÍ

Příspěvek M. Staňka v MO 11/74 o po
tahování silonovou tkaninou mne přiměl 
k tomu, abych také přispěl k tématu. 
Potahuji rovněž tkaninou již několik let 
a domnívám se, že v něčem je můj postup 
výhodnější.

S důvody, které opodstatňují užití tka
niny a jsou popsány ve zmíněném článku, 
lze bez výhrady souhlasit; sám jsem uva
žoval stejně. Křídlo větroně A2 potažené 
shora tenkým Modelspanem a zdola tka
ninou, se mi však zdálo měkké v kroucení

a proto jsem na tkaninu dodatečně přila- 
koval tenký Modelspan. Tuto metodu po
užívám dosud a mám tento

POSTUP: Nalakovanou kostru křídla 
potáhnu zdola tkaninou, shora tenkým 
Modelspanem. Jako tkaninu používám 
tenké hedvábí (Silk), potahuji „na mokro" 
(viz popis modelu KL-71 J. Klímy v MO 
3/72). Ohnutí odtokovky vzniklé vlhkem 
se po vyschnutí vyrovná. Mnozí kolegové 
modeláři potahují se stejným úspěchem 
silonovou tkaninou; práce s ní je jen 
poněkud obtížnější a hmotnost je trochu 
větší.

Lakuji asi třikrát řídkým napínacím la
kem a pak na tkaninu přilepím tenký 
Modelspan pouhým prolakováním řídkým 
lakem. Postupuji z jednoho konce křídla 
na druhý a natírám rovnoběžně se žebry. 
Z této práce není třeba mít vůbec obavy; 
vzduchové bubliny se netvoří, mírné zvl
nění papíru se vypne.

Výhodou uvedeného postupu je menší 
hmotnost, protože tkanina nenasaje tolik 
laku; hladký povrch a tuhost v kroucení 
jsou stejné, jako u papírového potahu. 
Úspora hmotnosti na křídle větroně A2 
proti oboustrannému potahu tlustým Mo
delspanem je 10 až 15 g (týká se jen 
vnitřních částí křídla, ,,uši“ zůstalý pota
ženy pouze tenkým papírem).

Obdobným způsobem, tj. pouhým při- 
lakováním řídkým lepicím nebo napína
cím lakem na nosníky a žebra, potahuji 
i papírem. Opět je vhodné postupovat 
z jednoho konce potahované části na 
druhý, nikoli tedy např. natřít celou odto
kovou lištu atd.

V lakování pokračujeme několika vrs
tvami řídkého napínacího laku. Osvědčilo

se mi použít na poslední dvě vrstvy vrchní 
lesklý lak. Potah už nepovolí, ale stane se 
pružnějším a trvanlivějším. Celkový počet 
vrstev úmyslně neuvádím neboť záleží na 
hustotě laku, na roztírání apod.

K potahování patří zcela opačná a obá- 
váná práce, totiž odstranění starého nebo 
příliš potrhaného potahu. Znám dokonce 
modeláře, kteří raději postaví křídlo zno
vu, než by je zbavovali starého potahu. 
V některých případech, použijeme-li 
např. lepidla nevhodného k potahování 
(tj. z tohoto hlediska nevhodného), je 
strhnutí potahu téměř nemožné. S výbor
nou metodou mne seznámil Josef Žolcer 
z Teplic. Použil jsem ji už několikrát a vždy 
s takovým úspěchem, že ji nemohu ne
uvést i bez jeho svolení (jistě proti tomu 
nic nemá; děkovné dopisy adresujte 
jemu). Dá se ovšem použít za předpokla
du, že potah byl přilepen lakem (což je 
zřejmě nejlepší metoda potahování).

Část modelu, kterou chceme zbavit 
potahu, zabalíme do měkkého nepouště
ného a savého papíru (ubrousky, papíro
vé ručníky, rolovaný toaletní papír apod.). 
Papír nasytíme nitroředidlem a vše zabalí
me do nepropustné fólie (igelit, polyety
lén), aby ředidlo nemohlo vyprchat. Asi po 
čtvrt hodině obal odstraníme a potah 
prostě beze zbytku sejmeme. Není třeba 
mít obavy z narušení spojů kostry.

Uvedenou metodu můžeme použít 
i v případě, že potah je opatřen vrstvou 
laku (např. proti účinkům paliva), která se 
nerozpopští nitroředidlem. Musíme však 
tuto vrstvu nejprve obrousit, a to ze všech 
míst, kde je potah přilepen. Pokud potah 
nepovolí hned napoprvé, je třeba „zábal" 
opakovat.

8 MODELÁŘ · 3/1975
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CAPRICORNE
k

«gs»
je motorový model kategorie F1C, který 
konstruoval a používá dvojnásobný mistr 
Evropy Michel JEAN z Francie. Kromě dalších 
úspěchů na různých mezinárodních soutěžích 
obsadil majitel, s modelem pěkné 11. místo 
na MS ve Svédsku.

CAPRICORNE se poněkud liší od jiných 
modelů současné světové špičky ve své

Ofily křídla

kategorii. Je to 
a robustní mode, 
rozpětí a Stíhlo.
měrně t l u s t ý m i ) ____
a se značným pjjpřezem trupu.

i víčko vých 
užívajících 
i lamináto 
iystyranov) 
jsou třebi

snah dnešníc. 
navrhujících aPp. 
modely s terjkýi 
olaminovanýrfji 
Takovéto m 
,,dobré náladěΓ sbhopné létf 
lépe než CÁPRICORNE, tel 
tomu ale ukázal jako výp 
stro j" v těžkých Soutěžních)

Model jsjne obdivovali v akci p ři mis- 
5py 1974 včakpvcj vjqgoslá- 

.... « j v  roz étávánjjkdy létni velmi 
rychlou a\$tabifpí spirálu v motorovém 
letu s někblika Otočkami.li kpyž y posled
ním rozlétávacím kole letěl M: Jean na 
samé hrarjiíci povc. lenýcp 6 vteřih rbotoro-
vého chdpu (Ipod 
mínění sjnad i p 
perfektně. Obhájí
z roku 19í7Ža tqseu volpých modelů příliš 
často nestává.

KONStRUKCE modlelů je cejlkgm ob
vyklá, urjčitouqnáppdnóu zvláštností proti 
jiným modelem jí šikmé umístěni žeber
v „uchách"

Křídlo
kovými 
profil s 
žebra 1 
2 mm, tiji 
křídla 
1,5 mm 
jsou z lí 
tlustá, n 
z tvrdé 
něž skříi

použití hl níkové
,,vaničky" prise upoutané modely l̂ e spo
lečné mprjtáž£mojtorú 4 příslušenstvím.

i  dvžjitém vzepětí á lichoběžní- 
má poměrný tlu^lý 10% 
Špoqní stranou (yi;: obrys 
' hfiajžebra jsou zjtalsy tl. 

vářejícíz před ní části 
przní áRjříň je tlustý 

nice hlavního mosníku
,5 mm

■ta jle4,5 ^ř,13 m m -vše 
Îsy. Mohutná odtokovka je rov- 

>vá, vš^cjrl^ny její čáfeti jsou z po-

3 X 10, Š1 oj i na m eet nim i 
oěžná lis

lotvrdé bíUsy'1,5 n jn  tlusté.
má t a 
druhp ji

l\Vsi

lačnět
křídlo1

UStý p ro f i l
(V i obrys 

palsy tl. 
Až na 
ukčně

Výško
podobné 
žebra 1:1)5 
1,5 mm 
polohu že 
a stavebně 
řez pásnic 
tloušťka stojiny 1,|
4 x 1 2  mm. Tuhý p
(jen shora) a celá (skládaná/ odjtpkovka 
jsou z 1mm balsy.

Potah křídla i ocai 
červeného papíru

Trup o značném \průřezu řrjá 
z balsy tloušťky 3 mmvy rozích jp 
tvrdými balsovými po^plníky 4 x

aíielií žebralz it 
éitia geodeticky 
vjýjškovkq kopist'

1 bdobou křídla. Prů- 
nosníku jg 
a průřez 
h na náběžn

3 x 8 ,  
igběžky 

é části

Seřízení. Poloha těžiště modelu je 
v 86 % hloubky křídla od náběžné hrany. 
Celkový úhel seřízení je + 1,5° (křídlo 
+ 1,5°, výškovka 0°). Model létá vpravo- 
vpravo. —

Celkově lze charakterizovat CAPRI
CORNE jako typický soutěžní model, 
u kterého se konstruktér snažil dosáh
nout maximální· spolehlivosti při létání za 
libovolných povětrnostních podmínek. 
Dva tituly mistra Evropy potvrzují promyš
lenost a oprávněnost této konstrukční
vo|ky· Zpracoval

žasl. mistr sportu J. KALINA

imořádně kompaktní 
lasické stavbyp malém 
nosných plopp, s po-

škovky 
py opak 

iótorářů", 
fíllfé velké 

trupy, 
kfídly aj. 

určité 
daleko 
naproti 
bojový 
okách.

e našeho soukromého 
řetáhljl, létal s/s)utečně 
tak tjtul mi$tra Evropy

MISTROVSTVÍ USA 1974

iVch'plobh jéb jasně

stěny 
zesílen 
4 mm.

Pylon křídla a mohutná\dvo(TdTThp sm ě
rovka jsou z plné balsy. Vjiníkováj 
ka“ nesoucí motor R( 
nádrž a drátěnou ostrul 
podvozek je připevněna zeš] 
ku trupu dvěma šrouby.

Pravděpodobně největší modelářskou 
soutěží na světě je národní mistrovství 
Spojených států. To loňské se konalo 
v srpnu v Lake Charles ve státě Louisiana 
na jižním pobřeží a trvalo deset dní. 
Ohromnou plochu, na které se soutěž 
konala, si chválili „volní" modeláři, ne
prospěla však tradičnímu družnému du
chu. Kromě toho bylí účastníci sužováni 
vlhkým tropickým vedrem a červenými 
mravenci -  několik postižených muselo 
být dokonce ošetřeno v nemocnici.

Celkový počet účastníků byl 1025(1). 
Soutěžilo se v 65 kategoriích, z toho 
připadá 12 na pokojové, 18 na vol né, 24 na

upoutané a 11 na RC modely. Zajímavé je 
to, že přes mohutnou „radializaci" mode
lářství v USA byly nejpočetněji zastoupe
ny kategorie volných motorových modelů 
podle pravidel AMA a kategorie házedel.

Výsledky nás pravděpodobně nebudou 
příliš zajímat a nebylo by ani možné 
vyjmenovat jen všechny vítěze. Jen snad 
to, že v kategorii upoutaných akrobatů si 
zopakoval vítězství z Hradce Králové zná
mý B. Gieseke, druhý byl G. Schaffer. 
V kategorii RC akrobatů zvítězil již podru
hé patnáctiletý Rhett Miller a porazil tak 
opět celou elitu USA.

Ing. I. Hořejší
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Účastníci mezinárodní soutáf 
rohů, pořádané loni v květnu Svahov* ch vět- 
valí vskutku pokrokovou knnoT ?ané’ ot>divo- 
větroně, s nimž přijel Hpim, , ™ * 0' svahového 
Už před sou těž na s e d e l S: hUberth (NSR> 
pozornost, když je j jeho m Ž j i t e ž ^ ě s m ^ '  
svah a pak klidně stál J  · " zavěsi1 nad 
účastníky, aniž se po

• se během zahajovacího ceremm.ái ™Ze ’ Ten 
posunoval podle kolísání rychlosti váhu.

Pan Schuberth nám ochotně poslal nákres 
svého uspešneho modelu Blitzer (= Blýskač 
podle záblesků světla odráženého lesklým po
vrchem modelu ze stříbrné fólie). Je to velmi 
lehký model do slabého větru, řešený právě pro 
dostatečnou účinnost řízení při malé rychlosti 
letu. Direktivní síla magnetu se u tohoto modelu 
přenáší táhlem na směrové kormidlo umístěné 
vzadu. Malé hmotnosti modelu (385 g) bylo 
dosaženo promyšlenou konstrukcí a pečlivým 
výběrem balsy.

Trup modelu tvoři kuželovitá trubka ze dvou 
vrstev 1,5mm balsy, doplněná v přední části 
hlavicí nesoucí magnet, o průměru 11a délce 
50 mm. Balsové táhlo přenášející pohyb mag
netu je staticky vyváženo závažím.

Křídlo stavěné ve dvou půlkách a opatřené 
profilem Eppler 385, má poněkud neobvyklou

konstrukci nosného systému: Hlavní nosník 
tvoří vícevrstvá trubka z 1 mm balsy. V kořenové 
části nosníku je zalepena trubka pro nasunutí 
půlky křídla na spojovací drát. Ke koncům křídla 
se nosník ztenčuje (zevnitř vypuštěním vnitř
ních vrstev) na dvě vrstvy. Pomocný nosník, 
jdoucí jen do půlky polorozpětí, nese rovněž 
trubku pro nasunutí na druhý drát.

Výškovka je rovněž celobalsová, profil je 
údajně také Eppler 385. Hlavní nosník se ke 
koncům zužuje na poloviční šířku oproti šířce 
uprostřed. Hmotnost výškovky je pouze 25 g.

Potah je další zvláštností modelu; tvoří jej 
tenká stříbřitě pokovená fólie z plastické hmoty 
(patrně mylarová, krerá se používá k zabalení 
zraněných, aby se zabránilo jejich prochladnu
tí). Fólie je na kostru lepena zředěným kontakt
ním lepidlem (něco jako náš^JKaprén). Lepí se 
po malých úsecích arukou^čo nejvíce vypíná. 
Přežehlením se pak potah plné vypne.

Těžiště modelu jeyv8)r % hloubky křídla od 
náběžné hrany, f /n o y  se však domnívá, že 

konnost modelu ještě

o  . _  ^  -?p

Spartakiáda
pro

modeláře
Vyvrcholením oslav 30. výročí 

osvobození Československa bude 
celostátní Spartakiáda. Její sou
částí bude i Celostátní spartakiád
ní přebor modelářské mládeže, 
který vyhlašuje Ústřední rada mo
delářského klubu Svazarmu pod 
záštitou Ústřední rady pionýrské 
organizace SSM.

Hlavním cílem organizátorů je 
aktivizace mládeže, rozvíjení jejího 
tvůrčího myšlení a sportovní i fy
zické zdatnosti, zvyšování bran
nosti a politickovýchovné úrovně’ 
v souladu s potřebami vědecko
technického rozvoje naší společ
nosti.

Přebor je určen pro mládež ve 
věku od 9 do 15 let. Místní, okresní 
a krajská kola jsou totožná se 
Soutěží technické tvořivosti mlá
deže, podle jejíchž pravidel se také 
řídí. Do ústředního kola, které za
bezpečuje Ústřední rada modelář
ského klubu Svazarmu, postupují 
z krajských kol vítězové jednotli
vých kategorií. Finále přeboru 
bude podle rozhodnutí Ústředního 
spartakiádního štábu probíhat ve 
dnech 26. až 28. června 1975 v o- 
krese Kladno. Jeho součástí bude 
i účast ve spartakiádním průvodu 
a návštěva vystoupení na strahov
ském stadiónu.

Přebor je vypsán pro letecké, 
raketové, lodní a automobilové 
modeláře. Všechny soutěže se bu
dou řídit podle „Soutěžních a sta
vebních pravidel pro modelářské 
soutěže žáků do 15 let". Ještě 
přehled soutěžních kategorií:

Letecké modelářství: A I, A2, 
SUM;

raketové modelářství: RP 5 Ns, 
RS 5 Ns, Rp 5 Ns a časová soutěž 
maket do 5 Ns;

lodní modelářství: EX-Ž, EK-500 
a B1Ž;

automobilové modelářství: BŽ-I 
a BŽ-L.

Bližší informace můžete získat 
na okresních a krajských výborech 
Svazarmu a v DPM.

MODELÁŘ · 3/1975
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TECHNIKA ·  SPORT

UDÁLOSTI VE SVĚTĚ

7 měsíců na Kubě

mezi modeláři strávil starší trenér repre
zentačního družstva modelářů SSSR Vik
tor Jeskov při své instruktážní cestě do 
Havany. Napsal o tom reportáž do sovět
ského časopisu Krylja rodiny (č. 9/74).

Na Kubě, která prošla mnoha těžkými 
zkouškami, se začíná modelářství organi
zovaně rozvíjet teprve v posledních le
tech. V každé provincii je ustavena spor
tovní skupina, přidružená např. k místní
mu pionýrskému domu. Leteckomodelář- 
ské kroužky začátečníků se však teprve 
začínají ustavovat. Základnou modelář
ské činnost na ostrově je leteckomodelář- 
ské oddělení národního aeroklubu, 
v němž pracuje sedm inženýrú-instrukto- 
rů. Jejich úkolem je sestavovat národní 
reprezentační družstvo, připravovat pořá
dání soutěží, vydávat odborné příručky 
a řídit zásobování modelářským spotřeb
ním materiálem. Stavebnice a motory se 
nakupují vesměs v Sovětském svazu 
a v Československu. (V té souvislosti si 
nám postěžoval osobně soudruh Jeskov, 
jenž byl jako mezinárodní bodovač upou
tané akrobacie přítomen také na MS 1974 
v Hradci Králové, že motory MWS, doda
né v nedávné době na Kubu, již  bohužel 
zdaleka nemají ony kvality, jež je  kdysi 
proslavily po celém světě. -  Pozn. zpraco
vatele.)

Kubánští modeláři jsou všeobecně veli
ce pilní. Své modely stavějí po zaměstnání 
dlouho do noci a o sobotách a nedělích 
v hojném počtu létají. Ačkoli havanské 
modelářské letiště je vzdáleno 42 km od 
města, dva členové klubu tam v krátké 
době uskutečnili kolem 1700 startů s vol
nými motorovými modely. Na konci kaž
dého tréninku se modeláři sejdou se 
svými instruktory k rozboru na podkladě 
záznamů o dosažených výsledcích.

Také veřejná vystoupení modelářů jsou 
na Kubě velmi populární a přihlíží jim  
zpravidla množství diváků. Těchto akcí se 
využívá zároveň ke zvýšení odborné úrov
ně místních modelářů: pořádají se pro ně 
konsultace o konstrukci a stavbě modelů, 
o obsluze motorů atp. Ačkoli dnes ještě 
kubánští modeláři nedosahují špičkových 
světových výkonů, zlepšují se od soutěže 
k soutěži, od mistrovství k mistrovství. 
V budoucnu se od nich můžeme dočkat 
nemalých překvapení!

Zpracoval ing. R. Laboutka

Soutěž „Elektroflug"'

První soutěž pro RC modely letadel 
s elektrickým pohonem se konala loni 
v NSR. Bylo to spíše setkání, jež mělo 
ověřit možnost soutěžení a vhodnost na
vržených pravidel.

Hlavní body těchto pravidel uvádíme: 
Po startu z ruky s běžícím(i).motorem(y) 
oblétne model dvakrát dva otočné body 
vzdálené navzájem 100 m. Následuje 
stoupání až do zastavení motoru(ů), při 
čemž celková doba běhu motoru(ů) je 3 
minuty. Po bezmotorovém letu následuje 
přistání do kruhu o průměru 50 m. Celko
vá doba letu je 8 minut. Hodnotí se 
celková doba letu jedním bodem za kaž
dou vteřinu, od výsledku se odečítají body 
za „nepřesnost" přistání, a to 10 bodů za 
každý metr vzdálenosti od středu kruhu.

Starstream

je název vítězné Ajedničky z konkursu FAI 
na standardní model pro mládež. Plánek 
modelu, který byl navržen v USA, otiskl 
v letošním prvním čísle týdeník Skrzydlata 
Polska. Je to další doklad toho, že Poláci 
berou opravdu vážně přípravu na první 
mistrovství světa FAI pro mládež do 17 let, 
s nímž se výhledově počítá. (ř-)

Motory „na míru"

Originálním způsobem zlepšili realis
tický vzhled své upoutané makety turbo
vrtulového letadla AN-14 M sovětští mo
deláři V. Kramarenko a B. Krasnorutskij. 
Pro svůj velký dvoumotorový model zkon
struovali a sami zhotovili speciální motory 
se žhavicí svíčkou, u nichž je výstupní 
hřídel souosý s válcem. Dosahuje se toho- 
převodem 1:1 z dvojice kuželových kol,

který je vestavěn v klikové skříni motoru. 
Chladicí žebra na válci jsou také rovno
běžná s osou válce, takže chlazení moto
rů je vyhovující i při jejich vestavění do 
štíhlých gondol přesně odpovídajících 
předloze, z nichž pak ani v modelářském 
provedení žádná část motoru nevystupu
je. Tak byly dokonale maketově napodo
beny turbovrtulové jednotky skutečného 
letadla.

Zmíněný model byl mimo jiné jediný ze 
všech předváděných na loňském III. mis
trovství světa v USA; který létal s maketo
vými vrtulemi. Vybavení modelu fungují
cími zábleskovými majáky, brzdami na 
kolech, brzdicími klapkami na křídle, za- 
tahovacím podvozkem, otevíracími dveř
mi transportního prostoru spřaženými se 
zařízením na postupné vypouštění tří „pa
rašutistů" -  to vše přispělo k tomu, že

model na mistrovství světa zvítězil. (Jeho 
snímek v letu je otištěn na první straně 
obálky Modelář č. 10/74.-Red.)

(Podle Krylja Rodiny 10/74-I)

O práci CIAM-FAI

-  vrcholného mezinárodního orgánu le
teckých a raketových modelářů se pravi
delně píše a hovoří. Také my jsme přinesli 
v minulém sešitu obsáhlé zprávy z posled
ního řádného zasedání,,modelářského 
parlamentu" na podzim 1974. Zástupce 
ČSSR v CIAM-FAI je v současné době 
předseda Čs. modelářského klubu, za
sloužilý mistr sportu Otakar Šaffek. Jak 
možná víte, je povoláním fotoreportér 
Světa motorů a tak ani v Paříži nezapřel 
tentokrát svoji profesi a ,, plácnul" 
(= vyfotografoval) při zasedání většinu 
delegátů.

Na snímku zleva sedící: Ch. Olsen 
(Austrálie) -  předseda subkomise RC; J. 
Hennecart (Francie) gen. tajemník FAI; J. 
Worth (USA) sekretář CIAM; V. Kmoch 
(Jugoslávie) první místopředseda CIAM; 
A. Aarts (Holandsko) technický sekretář 
CIAM. Stojící: H. Ziegler (Švýcarsko) 
předseda subkomise pro makety; J. Ga- 
nier (Francie) druhý sekretář CIAM. (-a)

Mistrovství Itálie 1S74

Žebříček nejlepších italských modelářů 
zveřejnil v loňském posledním sešitu 
časopis Moděllistica. Dozvídáme se z něj, 
že v rychlostních modelech třídy 2,5 cm3 
zvítězil V. Duši (286,168 km/h) před G. 
Riccim (277,777 km/h). Oba tedy letěli 
pomaleji než na MS ’74 v Českosloven
sku. Nejrychlejším mužem na italském 
mistrovství vůbec byl E. Zanin, který 
s tryskovým motorem dosáhl rychlosti 
309,278 km/h. Ve větroních A2 zvítězil F. 
Varetto Z Torina, v soutěži Wakefield M. 
Cancellí a ve volných motorových mode
lech byl nejlepší S. Savini. Reprezentační 
trojlístek C. Cappi, L. Compostella a S. 
Rossi, který známe z MS v Hradci Králové, 
vyhrál soutěž akrobatických modelů a fi
nalisté z „našeho" šampionátu, Fontana- 
Amodio zvítězili vzávodu týmů. (ř-)

„Oříšky" také ve Francii

Modelářský klub v Nice uspořádal loni 
první soutěž modelů kategorie Peanut 
(Oříšek) ve Francii. Kromě pětačtyřiceti
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domácích modelů létal také v soutěži 
Jacques Laruelle v zastoupení (proxy) 
s modelem Le Renard R 17, který do 
soutěže zaslal známý americký specialis
ta na tyto modely, Walt Mooney. V soutěži 
zvítězil D. Giauffret s maketou SE 5A. -

(mra-ř)

Le Vicomte

je polomaketa letadla Morane-Saulnier 
z roku 1915, kterou si postavil Robert 
Bardou a popsal ji v listopadovém sešitu 
francouzského časopisu Radio modelis
me. Model, poháněný motorem o zdviho
vém objemu 2,5 nebo 3,5 cm3 létá alterna
tivně buď s křídlem typu Jedelsky nebo 
s klasickým konstrukčním křídlem, opa
třenými křidélky. Podobně je řešen i dru
hý model na snímku, historický protivník 
francouzských letadel Fokker Eindecker. 
Realismus obou modelů zvyšují figurky 
pilotů v dobových stejnokrojích. (rm-ř)

Nový rekord

ustavil Ulrich Stampa z Brém. S modelem 
USE 3 dokázal létat 53 minut. Tedy nic 
zvláštního -  řeknete si -  ovšem dokud 
nezjistíte, že jde o model o rozpětí 
1800 mm, poháněný elektromotorem AS
TRO 25 a řízený rádiem Multiplex, jež 
ovládalo směrovku, výškovku a spouštění 
motoru. -  Jistě tedy úctyhodný pokrok ve 
vývoji nového druhu pohonu.

(aerokurier-ř)

MS 75 pro volné modely

je již za dveřmi. Ve světovém tisku se 
proto objevují zprávy o nominaci repre
zentačních družstev.

Po sérii kvalifikačních soutěží se sjelo 
98 nejlepších „volných" modelářů z ce
lých Spojených států do Taftu v Kalifornii, 
aby bojovali na třídenním soustředění 
o reprezentační dresy. Vedoucí Bill Bo
gart tedy pojede do bulharského Plovdivu 
s družstvem ve složení: F1A: J. Walters, R. 
Isaacson, D. Chancey; F1B: R. White, J. 
Davis, W. Smitz; F1C: F. Wolff, R. Lyons, 
D. Rounsaville.

Přes typicky kalifornské počasí -  po 
celou dobu soustředění bylo teplo a klid — 
nedosáhl žádný soutěžící v kategorii A2 
maxima, zatímco v kategorii Wakefield jej 
dosáhli pouze tři, kteří byli nominováni do 
družstva. Nejtvrdší boje tedy byly v soutě
ži motorových modelů, kde se roziétávalo 
pět soutěžících. (mk)

Nový světový rekord
Američan Lavs Giertz dosáhl nového 

světového rekordu v délce trvání letu 
s motorovým RC modelem -  14 hodin 29 
minut 51 vteřin (F3A, rekord č. 30). Tomu
to úspěchu předcházel rok pokusů, bě
hem kterých byl model neustále vylepšo
ván až do konečné podoby, která je 
nazvána Skyhook Vlil. Jeho rozpětí je 
3750 mm, nosná plocha celkem 149 dm2, 
hmotnost prázdná 3080 g, s palivem 
5000 g. Poměrně hodně upravený deto- 
nační motor Webra o neudaném zdviho
vém objemu měl prý během pokusu spot
řebu necelé 3 unce paliva za 1 hodinu 
Chodu.

Úspěšný rekordní pokus se uskutečnil 
v červenci minulého roku na základně 
NASA pro kosmické lety v Houstonu ve 
státě Texas. Zajímavé je to, že model byl 
vypuštěn ve 21 hodin, létal celou noc 
a pokračoval druhý den až do poledních 
hodin v horkém texaském ovzduší již  
s velkým úbytkem paliva jako motorizova
ný větroň v termice. Po ukončení letu 
zbylo v nádrži modelu množství paliva 
odpovídající ještě asi dalším 4 hodinám 
chodu motoru. (MAN-ká)

Další kategorie?
0 popularitě modelů dvouplošníků 

jsme vás již informovali. Svědčí o ní 
i uspořádání již druhého mistrovství USA 
víceplošných RC modelů, které se konalo 
na letišti Hawk Field ve státě Omaha.

Kromě maket skutečných letadel se 
mistrovství zúčastnily i dvouplošníky, na
vržené speciálně pro leteckou akrobacii. 
Vyznavači této kategorie totiž tvrdí, že 
nácvik akrobatických obratů s dvouploš- 
níkem je snazší, neboť létá pomaleji 
a i případné chyby jsou lépe viditelné.

V závěru zprávy o této akci v časopise 
American Aircraft Modeler podotýká 0. L. 
Olson, že nešlo o výkony (o čemž svědčí 
i to, že nebyly zveřejněny výsledky), ale 
spíše o setkání vyznavačů této staronové 
kategorie. (-ř-)

Bude vás zajímat
•  (a) Dokonalé podklady na slavné 

polské sportovní letadlo RWD-6 vyšly pod 
číslem 61 v edici Piany modelarskie. Jde 
o výkresy (M 1:10) a popis skutečného 
letadla, nikoli o model, zpracované do 
podrobností včetně povrchové úpravy vy
tištěné na zvláštním listu kvalitním barev
ným ofsetem.

•  (a) Při listování zahraničními časopi
sy se lze neustále znovu přesvědčovat 
o tom, že čs. Modelář je překládán a pře
tiskován po čelem světě. Maličkost, jež 
stojí za zmínku: U „Viděno objektivem" 
v Modeláři byl do loňska fotografující 
panáček. Už tam není, ale najdete ho 
v britském Radio Modelleru u podobné 
rubriky.

•  (a) Plných 6 stran formátu B4 věno
val sovětský měsíčník Krylja rodiny v čísle 
11/1974 podkladům (kresby, fotografie, 
popis) na stíhací letadlo La-7.

•  (a) Mistrem SSSR v kategorii RC 
maket v roce 1974 se stal S. Potanov 
z družstva vojenského letectva. Létal 
s maketou · amerického sportovního 
dvouplošníku Little Toot.

Sovětský tisk o

M S F A I
’74
v Hradci 
Králové

Počínaje slavnostním položením věnců 
k památníkům V. I. Lenina a Kl. Gottwalda 
až po poslední start na hradeckém mode
lářském stadiónu -  o všem informuje 
sovětské čtenáře podrobně obsáhlý člá
nek z pera trenéra sovětského reprezen
tačního družstva Jurije Sirotkina, který 
otiskl sovětský letecký měsíčník Krylja 
rodiny v sešitu 11/74.

Největší pozornost autor pochopitelně 
věnuje kategorii týmových modelů, v níž 
si kyjevští modeláři Onufrienko ašapova- 
lov svým vítězstvím zajistili právo na účas
ti na mistrovství světa 1976 v Holandsku; 
sovětské družstvo tam tedy může vyjet 
celkem se čtyřmi týmy. V článku se zdů
razňuje nekompromisní postup českoslo
venských pořadatelů při měření délky, 
průměru a pevnosti řídicích drátů a lanek 
-  a dokonce i při měření průměru podvoz
kového kola. Někdejší „vynález" sovět
ských modelářů -  nucené zastavení mo
toru -  používají v současné době už 
všichni soutěžící, přičemž jak rychlosti 
modelů, tak i hbitost mechaniků jsou 
velmi vyrovnané. Proto byl boj týmů tvr
dou zkouškou nervů. Na úspěchu sovět
ského týmu měl podle trenéra Sirotkina 
svůj podíl i zajímavý taktický manévr, 
který autor prozrazuje čtenářům: sovět
ský tým zaujal v kruhu vždy postavení 
v posledním sektoru. Díky bleskovému 
startu a dobrým dynamickým vlastnostem 
modelů se zpravidla podařilo již v prvním 
kole předlétnout ostatní soupeře. Při rov
nosti výkonů v dalším letu byl pak tento 
„okruh navíc" k dobru.

Při líčení průběhu závodu rychlostních 
. modelů se autor pozastavuje nad tím, jak 
italští modeláři, kteří byli stále „poď  o- 
chranným dohledem" konstruktéra mo
torů Ugo Rossiho, střežili tajemství rych
losti skryté v jejich modelech. Nikomu 
nedovolili ani nahlédnout do jejich moto
rů, ani oměřit si vrtuli.

V závěru článku se poznamenává,'že 
cestu k novým vítězstvím v této kategorii 
je nutno hledat ve spojení s vědeckými 
ústavy, studiem zahraničních zkušeností 
a mnohostrannými výzkumy, zaměřenými 
na zdokonalení techniky.

Zpracoval ing. R. Laboutka
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Ing. Štefan GAŠPARÍN

MINImotory
na

C02

OBR. 1. Prvým 
motorom ing. 
Gašparína bol tento 
jednovalec so 
zdvihovým objemom 
0,1 cm3

Príspevok nadväzuje na redakčný člá- 
nok ,,Dvacetinky -  perspektivní katego
rie" v časopise Modelář č. 8/74 a upozor
ňuje na ďalšie možnosti rozšírenia tejto 
kategorie o modely pohádané motormi na 
CO2 u nás.

Výhody motorov na CO2 vynikajú pri 
stavbě najmenších modelov. Potvrdzuje 
to tíež dlhoročný vývoj týchto motorov 
v Amerike, ktorý sa uberal cestou postup
ného zmenšovania objemov. Bolí dokon- 
oa vyrábané motory o objeme 0,027 cm3. 
Dnes je vyrábaný miniatúrny motor 
Brown Junior o objeme 0,08 cm3 (Modelář 
11/1972).

Hlavnou výhodou pohonu s týmto mo
torom je vel'mi 1'ahká letová nádržka na 
CO2 o objeme asi 2,5 cm3, ktorá je před 
každým letom plněná z bombičky na 
výrobu sody. Vel'mi malý zdvihový objem 
motora 0,08 cm3 zabezpečuje 2 až 3 lety 
v trvaní okolo 2 minút pri plnění z jednej 
bombičky. Celková hmotnost' pohonnej 
sústavy v takomto usporiadaní nepřesa
huje 10 g.

Zprávy o možnostiach použitia tohoto 
motora bol i tak zaujímavé, že autorovi 
tohto článku sa stali hlavným impulzom 
pre vlastný vývoj motorčekov na CO2. 
Postupné bolo potřebné riešiť systém 
preplňovania plynu, letovú nádržku amo- 
torček o objeme do 0,1 cm3 (obr. 1).

Pre prepichnutie a utesnenie bombičky 
bolí použité předávané súčiastky fliaš pre 
domácu výrobu sodovky. Dávkovacím za- 
riadením sa plyn přeplňuje z bombičky do 
letovej nádržky cez dávkovači ventil 
a spátný ventil nádržky, Prevedenie dáv
kovače a spatného ventilu nádržky je

OBR. 2. Kompletná 
pohonná jednotka: 

motor o objeme 
0,1 cm3, nádržka na 

plyn (4 púzdra 
z kondenzátorov), 

spatný ventil, plniací 
zásobník. Dole 

zminiaturízovaný RC 
přijímač Brand Hobby 

a krabička so zdrojml 
(2x NiCd 50)

OBR. 3. Volný model 
konštruovaný 
J. Stuchlíkom pre 
pohon motorom na 
CO2 o objeme 0,1 cm3. 
Dáta: rozpátie 510 mm, 
dlžka 395 mm, nosná 
plocha 4,08 + 0,87 = 
4,95 dm3, hmotnost'
37 g

vidieť naobrázku 2. Pre letovú nádržku bolí 
použité tenkostenné hliníkové nádobky, 
do ktorých sú zalepené a zalisované dná. 
Hmotnost’ jednej nádržky je 1,9 g, objem

OBR. 4. Najmenií 
z popisovaných 

motorov s objemom 
0,05 cm3
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2,5 cm3. Pre běžné lietanie volných mode- 
lov o celkovej hmotnosti do 30 g stačí 
jedná nádržka. Pre modely o vačšej hmot
nosti je potřebné zvýšit'výkon motorčeka, 
čo vedie k váčšej spotrebe CO2 a preto je 
potřebné zváčšif objem nádržky. Pre u- 
vádzané modely bolí spojené štyri nádrž
ky, ktoré majú spolu hmotnost' 8 g a ob
jem 10 cm3. Pre rozvod plynu bolí použi
té trubičky o vonkajšom priemere 0,8 a 1 
mm. Prevedenie nádržky a rozvodu je na 
obrázku.

Postupné vyvinul autor 3 typy motor- 
čekov o objeme 0,16; 0,1; 0,05 cm3 a dvoj-

valec2x0,05 cm3. Motorček o objeme 0,16 
cm3 bol prvým typom, na ktorom bolí 
ověřované vlastnosti tohoto nového dru
hu pohonu.

Motorček o objeme 0,1 cm3 má vrtanie 
5 mm, zdvih 5 mm a hmotnost' 6 g. K jeho 
skúškam bola použitá upravená plastiko
vá vrtul’a zn. Igra o priemere 140 mm. 
Motor bol zamontovaný do modelu Wilga 
zo stavebnice (NDR) o rozpatí 550 mm 
a letovej hmotnosti 60 g. Model s úplným 
RC vybavením má hmotnost' 75 g, ktorú je 
možné znížiť u podobných čisté účelo
vých modelov na len asi 10 až 15 g.

Hmotnost’ jednokanálovej RC súpravy 
s batériami je 20 g. Pre chladné počasie 
boli převedené doposial' len obmedzené 
letové skúšky pri zníženom výkone mo
torčeka.

Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že 
motorček je vhodný pre pohon modelov 
s nosnou plochou 3 až 5 dm2 a hmotnos- 
ťou 25 až 70 g (obr. 3). Hmotnost' celej po- 
honnej sústavy s týmto motorčekom mó- 
že byťsdvomi nádržkami pod 12gadoba 
motorového letu okolo dvoch minút.

Motorček o objeme 0,05 cm3(obr. 4) má 
vrtanie 4 mm, zdvih 4 mm a hmotnost' 3,8 
g. Na DIAGRAME sú závislosti obrátok 
motorčeka s vrtuíou 120/120 mm na čase 
Chodu z dvoch gramov plynu pri róznom 
nastavení. Je předpoklad, že motorček 
bude vhodný pre modely o ploché 2 až 3 
dm2 a celkovej hmotnosti do 30 g. Hmot
nost' pohonnej sústavy s týmto motorče
kom, vrtul'ou a dvorní nádržkami je 10 g, 
s jednou nádržkou 8 g.

Pre overenie vlastností bol zhotovený 
tiež dvojvalec 2x0,05 cm3 (obr. 5). Pri 
skúškach bola zistená vyššia účinnost', 
ktorá je vyvážená vačšou zložitosťou. 
Dvojvalec 2x0,05 cm3 však nedosahuje 
výkonnosti jednovalca o objeme 0,1 cm3 
a jeho hmotnost' je 6 g.

Doterajšie práce boli zamerané hlavně 
na vývo j motorčekov na CO2. Získané 
skúsenosti umožňujú ďalšie zlepšovanie 
parametrov motorčekov a systému prepl- 
ňovania plynu. Vyrobené motorčeky bude 
možné skúšať v modeloch v nadchádza- 
júcej modelárskej sezóně. Najváčšia po
zornost’ bude zrejme věnovaná motorče- 
ku o objeme 0,1 cm3, lebo je vhodný pre 
pohon modelov „dvacatiniek" v širšom 
rozsahu.

RAKETOVÉ
MODELY

pro mladé modeláře
Připravili:
mistr sportu Jiří TÁBORSKÝ 
a Vladimír HADAČ

Modely raket lákají skoro každého klu
ka. Pokud se dostane tak daleko, že si 
prohlédne plánky soutěžních modelů, má 
ale brzy po náladě. Ke zhotovení těchto 
,,brusů“ je  totiž zapotřebí soustružených 
trnů k navinuti trupové trubky, vrtačky či 
soustruhu ke zhotovení hlavice a ještě 
spousta dalších pomůcek, které nejsou 
běžně dostupné.

Hlavní snahou při návrhu modelů pro 
tento plánek bylo přiblížit raketové mode
lářství co nejširšímu okruhu mladých zá
jemců. Když byla práce v plném proudu, 
získali jsme konečně propozice sparta
kiádního modelářského přeboru mláde
že. Přidali jsme proto ke třem základním 
modelům ještě čtvrtý -  maketu českoslo
venské sondážní rakety SONDA S-9. Plá
nek se tak může stát vodítkem pro práci 
kroužku či jednotlivce při přípravě na 
spartakiádní soutěž. Jsou v něm totiž 
obsaženy podklady pro stavbu modelů

všech kategorií, v nichž je soutěž vyhlá
šena.

Při návrhu modelů pro tento plánek 
přihlíželi autoři jednak k materiálovým 
možnostem zájemců, jednak k jejich sta
vebním možnostem. Výsledkem jsou mo
dely (kromě makety SONDA), které lze 
zhotovit opravdu bez strojního vybavení, 
po domácku. Postačí k tomu jen zcela 
běžné nářadí a pomůcky: nůž nebo holicí 
čepelka, nůžky, pravítko, lupen ková pilka, 
brusný papír a špendlíky.

Všechny modely jsou poháněny rake
tovými motory na tuhé palivo, značky ZVS 
o impulsu 5 Ns, které jsou k dostání 
v modelářských prodejnách. Pro všechny 
tři rakety jsou to motory se zpožděním 5 
vt., označené ZVS 5-1,2-5, model rake
toplánu je poháněn motorem ZVS 
5-1,2-3 se zpožděním 3 vt. Pro zalátání 
raketoplánu je možné použít i slabší mo
tory ZVS 2,5-1,2-3 o impulsu 2,5 Ns.

PRACOVNÍ POSTUP

popíšeme nejprve všeobecně, pokud je společ
ný pro všechny čtyři modely.

Základním materiálem pro zhotovení trupu 
rakety je papírová lepicí páska, nejlépe obyčej
ná hnědá s klihovým lepem, široká asi 20 mm. 
Trupovou trubku navineme z této lepicí pásky 
na dílu stanové tyče, který potřeme mýdlem (aby 
šla trubka lépe stáhnout). Nejprve zkontroluje
me průměr tyče, jež nám má posloužit jako trn; 
musí být 18 mm ±0,2 mm. První vrstvu lepicí 
pásky klademe na trn lepidlem navrch. Navine
me několik volných závitů a srovnáme je tak, 
aby páska k sobě pouze doléhala, tzn. aby mezi 
závity nebyly mezery, ale také aby se okraje 
nepřekrývaly. Začátek vinutí přilepíme k trnu 
a dokončíme vinutí celé první vrstvy na potřeb
nou délku trubky (k čisté míře trupu přidáme na 
obou koncích 20 až 30 mm). Kouskem pásky 
přilepíme k trnu i druhý konec vinutí. Druhou 
vrstvu a další vineme již lepidlem dospodu, 
stejným způsobem a šikmo, ale vždy v opačném 
smyslu (mezery mezi závity se musí křížit).

Začneme tedy srovnáním prvních závitů a 
začátek pásky navlhčíme, což opakujeme vždy 
na kousku asi 15 až 20 cm dlouhém. Po navinutí

(Pokračování na str. 18)
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STAVEBNÍ PLANEK
ve skut
A1) vyjdé^fH^c <
ní řad^ ΜΟΪ 
čtvrtletí 1975.

(jeden, formát 
základ- 

koncem 2.

ZADEJTE jej 
novinové službě 
ských prodejnáct

Kčs v Poštovn 
S) a v modelář- 

obchodu Drobné
zboží a Drobný t >var. Vyjití plánku 
oznámíme v časopise. Nevymáhejte 
jej proto v prodejnách dříve, nemo
hou vám vyhovět. Jestliže jste se 
pokoušeli plánek získat (po oznáme
ní, že vyšel) a nebylo vám vyhověno, 
můžete napsat redakci.

PLAN „RAKETOVÉ MODELY
Foreign modellers can orderthe 
(scale .1:1) on editor’s addres ' 
delář, lublaňská 57, 120 00^5£káf2, 
ČSSR. , \Λ  3  i

DEř vM uM -T n „RAKETOVÉ MO
DELY1 \r\na tů rliche r Grosse (M:1) 
kčnne T^idi^Nauslandischen Modell- 
baueriucterŘádaktion Modelář, ̂ Lub
laňská 00 Praha 2, ČSSR
bestellen, , \  \ \

G E M M A
D&LKA 
MOTOR 
M l i l

SSOmm 
Z V I l  i t  ·

o $ BAREVNÍ SCHÍMA

MAKETA C 8. SONDAŽNl RAKETY

S O N D A  S 9
D ÍL K A  3 · »  mm
M OTOR ZV S » - U  - 1
P O M tR  ZMENftENf 1 , 1 β



R A K E T O V Ě
M ODELY

(Dokončeni ze str. 15)

navlhčeného kousku vždy hned pečlivě urovná
me závity, dokud se ještě docela nepřilepily. 
S výjimkou první je třeba každou další vrstvu 
opatrně a pravidelně utahovat. Po navinutí čtyř 
vrstev uřízneme nožem okraje trubky (s přídav
kem asi 10 mm) a trubku necháme na trnu 
vyschnout, nejlépe přes noc. Po vyschnutí 
ořízneme nožem za otáčení trnu trubku přesně 
na potřebnou délku a opatrně ji stáhneme 
s trnu.

Hmatem zjistíme, zda všechny vrstvy lepicí 
pásky jsou navzájem slepeny. Jestliže jsme 
lepenku na některých místech navlhčili málo 
nebo zase až příliš, utvoří se tu tzv. bubliny 
a trubka je znatelně měkčí. Pokud objevíme 
takový kaz, nezbývá než navinouttrubku novou.

Zkontrolovanou dobrou trubku navlečeme 
znovu na trn a vybrousíme ji vně nejprve hrubým 
(asi č. 200) a pak jemným brusným papírem (č. 
300 až 400) do hladka. Potom ji nalakujeme 
bezbarvým nitrolakem a po zaschnutí opět 
obrousíme. Tento postup opakujeme celkem 
třikrát.

Kdo má k dispozici soustruh nebo vrtačku 
KOMBI, může trubku brousit „strojově". Z hra
nolku tvrdé balsy naraženého navrtáko08m m  
vytočíme trn ovnitřním průměru trupové trubky. 
Tu na něj nasadíme, pravou rukou přidržujeme 
a spustíme vrtačku. Levou rukou pak brousíme 
trubku. Tímto postupem lze zhotovit i bez 
tmelení trup rakety s vynikajícím povrchem.

Další důležitou součástí rakety je hlavice. 
Nejrozšířenější způsob jejího zhotovení je sou
stružení z balsy na vrtačce nebo na soustruhu. 
POZOR: Vrtačku je nutné mít vždy důkladně 
připevněnou k pracovnímu stolu -  nejlépe 
v originálním stojanu S-51 -  aby se nechvěla. 
Dále je nutno používat při soustružení ochranné 
brýle. Vrtačka by měla mít alespoň 900 až 1000 
ot/min, nejvýhodnější je soustružit při 2 až 3000 
ot/min.

Hranol stejnoměrně tvrdé balsy (k dostání 
v modelářských prodejnách) narazíme na vrták 
0 0  8 mm. Na dřík vrtáku nasuneme před jeho 
upnutím do sklíčidla asi 10 mm dlouhý kousek 
trubky, pokud možno stejné jako použijeme na 
trup modelu. Před spuštěním vrtačky ještě 
zkontrolujeme, zda je sklíčidlo řádně utaženo 
a zda nejsou poblíž předměty, které by se mohly 
namotat na vrták nebo sklíčidlo.

Ostrým nožem nebo špičatým dlátem osou- 
stružíme hranol na přibližný vnější průměr 
trupové trubky. Materiál ubíráme pomalu, ne
boť hrozí vytrhání větších kusů balsy. Po hru
bém opracování uděláme jemným pilníkem na 
válcovém konci polotovaru u sklíčidla osazení 
v délce asi 10 mm. Jeho průměr zkoušíme 
kouskem trubky, který jsme na začátku navlékli 
na vrták. Při zkoušení vždy zastavíme vrtačku! 
Po přesném dobroušení osazení (trubka musí jít 
navléknout zlehka, ale bez vůle) necháme zku
šební kroužek navlečený a opracujeme hrubý 
tvar hlavice. Na přesný tvar pak hlavici osou- 
stružíme s přikládáním negativní (obrysové) 
šablony, zhotovené z tuhého papíru, na nějž 
jsme přenesli tvar z plánku. Tvarově dokonče
nou hlavici vyhladíme jemným brusným papí
rem a nalakujeme bezbarvým nitrolakem. Bě
hem výroby hlavici s trnem pokud možno 
nevyjímáme ze sklíčidla vrtačky, aby byla sou
měrná. Po zaschnutí nitrolaku a přebroušení ji 
můžeme buď ještě dvakrát lakovat, nebovytme- 
lit plničem pórů z dětského zásypu a nitrolaku 
o hustotě včelího medu. Po opětovném vybrou
šení můžeme hlavici vyjmout ze sklíčidla, zatím 
ji však raději necháme ještě na vrtáku.

Popsaný způsob výroby hlavice je rychlý, 
předpokládá však strojní vybavení a nutno 
počítat též s velkým množstvím pilin a balsové- 
ho prachu, který se velmi špatně uklízí. Jedno
dušší a dostupnější je zhotovení hlavice z lepicf 
pásky.

Nejvhodnější je k tomu opět obyčejná lepicí 
páska o šířce 30 až 40 mm. Kus o délce asi 3 
m (závisí na tloušťce pásky -  nutno vyzkoušet) 
svineme do roličky (lepem dovnitř) tak, aby

uprostřed nezůstal žádný otvor a aby vnější 
průměr roličky byl shodný s průměrem trupové 
trubky. Pásku svinujeme suchou, nesmí se 
slepit! Proti rozvinutí zajistíme lepenkovou ro
ličku přilepením vnějšího konce.

Lupenkovou pilkou zařízneme jedno čelo 
roličky do roviny tak, že odřízneme „koláč" 
o tloušťce 6 až 8 mm. Trn z překližky (podle 
plánku) zatlačíme do roličky směrem od zarov
naného čela a vytáhneme z roličky přibližný tvar 
hlavice (vrstvy lepenky se postupně posunou). 
Polotovar pak opatrně ponoříme na okamžik do 
vody. Po vyschnutí polotovar obrousíme v ruce 
do konečného tvaru a vytmelíme. Při broušení 
se snažíme zachovat souměrnost hlavice. Osa
zení, potřebné ke spojení hlavice s trupem ,' 
vytvoříme z asi 10 mm dlouhého kousku trupové 
trubky, ze kterého vyřízneme asi 4 mm (nutno 
vyzkoušet -  po slepení musí jítvolněvsunoutdo 
trubky). Osazení zalepíme Kanagomem do hla
vice tak, aby vyčnívalo nejméně 5 mm trubky. Do 
dutiny hlavice zalepíme napříč kousek Iišty3x3 
mm nebo dvě slepené zápalky jako hrazdičku, 
k níž budeme připevňovat návratné zařízení 
a poutači gumu.

Tímto postupem zhotovené hlavice lze po
užít pro všechny modely postavené podle toho
to plánku s výjimkou makety SONDA.

Vodítka jsou další součástkou potřebnou 
pro všechny modely. Navineme je na dříku 
vrtáku o 0  5,5 mm z hnědé lepicí pásky. Z pásky 
odstřihneme kousek asi 50 mm dlouhý, v délce 
asi 18 mm jej přehneme lepem klepu aslepíme.
Z tohoto konce začneme také navíjet trubičku, 
která se díky přehnutí nepřilepí k trnu. Po 
vyschnutí trubičku přebrousíme, nalakujeme 
a nastříkáme barevným nitrolakem. Po za
schnutí nařežeme z trubičky vodítka o délce 
podle plánku.

Povrchová úprava u raket spočívá v nastří
kání barevným nitroemailem Celox, který je ke 
koupi v každé drogerii. Rozředěnou barvu stří
káme fixírkou nebo střikací pistolí (například 
s pomocí vysavače). Všechny díly před stříká
ním alespoň dvakrát nalakujeme čirým nitrola
kem a vybrousíme jemným brusným papírem. 
Tuto „spodní přípravu" nelze obejít, chceme-li 
mít u modelů hladký povrch. Po prvních dvou 
lakových vrstvách totiž vystoupí nerovnosti le
penky i balsy a ty je třeba odbrousit. Barevný 
nitroemail se na základ nehodí, protože se 
špatně brousí.

Barevně stříkáme vždy z větší vzdálenosti, 
aby barva dopadala na povrch předmětu již 
polosuchá. Snažíme se o to, aby barva nestéka- 
la. Pokud k tomu dojde, hned přerušíme práci, 
barvu necháme úplně vyschnout a kapky za
brousíme. Teprve potom stříkání dokončíme.

Při nanášení barevného nitroemailu štětcem 
platí, že méně je často více -  barvu nanášíme 
v tenkých vrstvách polosuchým štětcem.

Nitroemail umožňuje udělat povrch s vyso
kým leskem. Dosáhne se toho vyhlazením povr
chu brusnou pastou střední a doleštěním pasta
mi Silichrom nebo Neoxyd (autokosmetika).

ADARA

je  nejjednodušší raketa, zhotovená jen z tuzem
ského materiálu a vhodná pro první seznámení 
s raketovým modelářstvím. Když je  zhotovena 
pečlivě, lze se s ní účastnit i svažarmovských 
soutěži v trvání letu na padáku.

Stavbu začneme trupem 2. Než trubka vy
schne, připravíme si hlavici 1, rovněž z lepicí 
pásky. Stabilizátory 3 jsou z kvalitní kladívkové 
čtvrtky, na kterou si překopírujeme z plánku 
„střih" a vyřízneme jej čepelkou (podle pravít
ka). Ohyby značené přerušovanou čarou přeje
deme tupou stranou nože (opět podle pravítka) 
a zkusíme složit „sukénku" podle obrázku na 
výkrese. Vnitřní plochy stabilizátorů slepíme 
lepidlem Kanagom, a to vždy dvě protilehlé: do 
vyschnutí lepidla je zatížíme. Lepidlo nanášíme 
opatrně, aby se nedostalo na plochy, které 
budeme nasouvat na trup rakety. Suché stabili
zátory opatrně nalakujeme a přebrousíme (tři
krát).

Povrchovou úpravu provedeme ještě před 
sestavením modelu. Odpadnetímtzv. masková
ní, když chceme stabilizátory, trup i hlavici

barevně odlišit (je to dobré pro viditelnost 
modelu).

Po zaschnutí barvy nasuneme prstenec se 
stabilizátory na trup rakety. Jde-li volně, sejme
me jej, spoje u kořenů stabilizátorů zevnitř 
potřeme Kanagomem a necháme zaschnout. 
Lepidlo při schnutí stabilizátory „stáhne". Když 
jde prstenec nasazovat těsně suvně, přilepíme 
jej k trupu. Na prstenec stabilizátorů přilepíme 
i obě vodítka 4. Asi 30 mm od horního okraje 
prořízneme do trupu opatrně dva otvory, který
mi provlékneme poutači gumu 2 x 1 mm, jejíž 
druhý konec přivážeme ke hrazdičce6 v hlavici.

GEMMA

je  raketa s motorem o impulsu 5 Ns vhodná pro 
soutěže v trvání letu s brzdicím proužkem 
streamer).

Trup 2 je opět z lepicí pásky. Hlavici 1 
zhotovíme tentokrát raději z balsy, i kdyžto není 
podmínkou. Stabilizátory 3 (3 kusy) vyřízneme 
z tvrdší balsy tl. 2 mm (pozor na směr let dřeva) 
a vybrousíme je do souměrného profilu podle 
plánku. Nalakované a vybroušené stabilizátory 
přilepíme ke trupu 2. Záleží na jejich přesném 
ustavení po 120° po obvodu trupu, proto si 
dáme práci s přesným vyznačením podle plán
ku. Po zaschnutí všechny spoje znovu přelepí- 
me zvenčí Kanagomem nebo lépe Epoxy 1200.

Trup rakety GEMMA stříkáme spolu se stabi
lizátory stejnou barvou, pokud možno výraz
nou; usnadní to hledání modelu v terénu. 
Hlavici výrazně barevně odlišíme.

Návratné zařízení 5 -  streamer -  je brzdicí 
proužek o rozměrech 50 x 500 mm. Vyřízneme 
jej z tenkého hedvábí; nejlépe ze světíicového 
padáku, vyžehlíme, přišpendlíme k pevné pod
ložce a přestříkáme výraznou barvou, nejlépe 
jasně červenou. Po zaschnutí přehneme jeden 
z kratších okrajů v délce asi 5 mm a do záložky 
zalepíme Kanagomem střed režné nitě dlouhé 
asi 500 mm. Konce nitě svážeme, čímž vznikne 
poutači trojúhelník. Streamer složíme do „har
moniky" s proužky širokými asi 10 mm; má tak 
po rozvinutí největší odpor.

K hlavici připevníme asi 200 mm dlouhou 
gumu 1 X 1 mm; u papírové hlavice ji přivážeme 
ke hrazdičce, u balsové ji zatlačíme do otvoru 
po vrtáku a zajistíme zbytkem balsy, který 
zalepíme. K vnější straně trupu přilepíme izole
pou asi 200 mm režné nitě, jejíž jeden konec 
zajistíme uzlíkem a volný konec přivážeme ke 
gumě od hlavice. Streamer přivážeme asi do 
poloviny poutači gumy. Nakonec přilepíme vo
dicí očka 4, pozor na jejich souosost.
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ALGOL

je  raketoplán, určený pro létání s motory o im
pulsu 2,5 až 5 Ns. Jednoduchá konstrukce je j 
předurčuje pro stavbu v kroužcích.

Trubku 6, osazení 8 a hlavici 7 tentokrát 
slepíme pevně k sobě a opracujeme je společ
ně. Křidlo 3 vybrousíme z lehké, ale pevné balsy 
tl. 5 mm do profilu podle plánku. Záleží na 
shodnosti profilu na obou půlkách křidla (zr
cadlová shodnost); vhod ná je negativní dotyko
vá měrka z tuhého papíru. Výškovka 4 a směrov
ka 5 jsou vybroušenyz lehké balsy tl. 2 mm, mají 
profil rovné desky se zaoblenými okraji. Trup 1 
jez tvrdé, pevné balsy tl. 5; nesmi býtzkroucen! 
Pečlivě také dodržíme výšku trupu -  určuje 
seřízení modelu a tím i jeho letuschopnost. 
Pylon 2 vyřízneme ze stejného prkénka jako 
trup; pozor na směr let dřeva vyznačený na 
plánku.

Všechny balsové díly opět třikrát lakujeme 
a brousíme. Náběžnou hranu křídla, výškovky 
a směrovky můžeme potáhnout tenkým barev
ným Modelspanem.

Montáž: Ke spodní straně trupu přilepíme 
výškovku 4 a směrovku 5. Křídlo uprostřed 
rozřízneme a styčné plochy obrousíme do úko
su podle vzepětí na plánku. Při slepování k sobě 
přesně podložíme konce obou polovin křídla 
a necháme středový spoj zaschnout. Na přední 
část trupu přilepíme pylon 2 a těsně k němu 
křídlo 3. Při lepení pečlivě kontrolujeme vzá
jemnou polohu dílů a osovou souměrnost všech 
ploch. Přilepíme kontejner s hotovou povrcho
vou úpravou a nakonec vodítka 10. Střed křídla 
polepíme hliníkovou fólii 9 (Alobal), která jej 
chrání před ožehnutím.

SONDA S9

je  maketa československé sondážní rakety, 
vyvinuté a postavené ve VAAZv Brně. Při návrhu 
makety byly použity podklady sestavené kolek
tivem raketových modelářů z RMK Adamov pod 
vedením ing. M. Horáčka.

Stavba makety je již náročnější než u přec- 
chozích dvou raket a neobejdeme se při ní bez 
vrtačky a posuvného měřítka, kterým neustále 
kontrolujeme rozměry.

Hlavici 1 a přechodný díl 3 vysoustružíme 
z balsy podle dotykových šablon. Trubku 2 
navineme na trnu o 0  16 mm, trup 4 na trnu

0 0 1 8  mm. Zesílení 5 je z tvrdší balsy tl. 3 mm, 
kterou namočíme do vody, navineme na trn, 
ovineme gumou a necháme vyschnout. Potom 
balsu nalepíme na trubku a obrousíme na 
vrtačce na požadovaný rozměr a tvar. Stabilizá
tory 6 (4 ks) vyřízneme z tvrdší balsy tl. 3 mm 
a obrousíme podle plánku. Do přechodu 3 
uděláme vrtákem o 0  3 mm čtyři zahloubení pro 
šrouby (podle plánku).

Všechny díly vytmelíme a vybrousíme. Z ten
ké samolepicí fólie nebo z izolepy nařežeme 
proužky, kterými zvýrazníme veškeré hrany 
a naznačíme svary. Ze stejného materiálu vy
sekneme nebo vystřihneme kotoučky 
o 0  2,5 mm, kterými imitujeme hlavy větších 
šroubů na skutečné raketě. Nýty a malé šrouby 
znázorníme přilepenými hlavičkami ocelových 
špendlíků. Stabilizátory 6 opatrně nalepíme na 
zesílení 5 nejlépe epoxidovým lepidlem.

Povrchovou úpravu uděláme podle barevné
ho schématu. Nejprve nastříkáme žlutou barvu. 
Plochy, které mají zůstat žluté, zamaskujeme po 
zaschnutí izolepou nebo lepicí páskou. Druhou 
barvu (vínově červenou) stříkáme co nejhustěji 
a z co největší vzdálenosti, aby nezatekla pod 
okraje maskování. Naposledy stříkáme stříbrný 
proužek na přechodu. Nápisy SONDA (červený 
a žlutý) zhotovíme jako amatérské obtisky. 
Postup: Proužek lepicí pásky nastříkáme stej
nými barvami jako maketu. Na proužek překopí
rujeme nápisy z plánku a písmena vyřízneme 
čepelkou. Ve vlažné vodě obtisky odmočíme 
a přeneseme na raketu.

Do spodního osazení přechodu 3 upevníme 
odřezkem balsy poutači gumu, jejíž druhý ko
nec přilepíme leukoplastí do trupu 4. Na horní 
osazení přechodu nalepíme tru p 2 se zalepenou 
hlavicí 1. Nakonec přilepíme vodítka 7.

PŘED LÉTÁNÍM
zkontrolujeme u všech popsaných modelů po
lohu těžiště. Do raket vsuneme motor a padák 
a zkusíme model podepřít například kouskem 
lišty 3 x 3  mm. V místě, kde zůstane podepřený 
model v rovnovážné poloze, je váhové těžiště 
CG. Jeho poloha by měla souhlasit s polohou 
vyznačenou na plánku nebo by měla být před 
ním (směrem ke hlavici). V opačném případě 
zalepíme do hlavice zátěž (kousek olova). V kaž
dém případě musí být těžiště CG před působiš
těm aerodynamických sil, které je na plánku 
označeno CP. Raketoplán vyvažujeme bez 
motoru.

U modelú ADARA a SONDA je jako návratné 
zařízení použit padák. Pro běžné létání postačí 
padák zn. MODELA, pro soutěžní létání si 
zhotovíme větší padák o průměru 500 až 
600 mm z tenké polyetylénové fólie, např. z pyt
lů na dozrávání banánů (z prodejen ovoce). 
Padák by měl mít tvar osmiúhelníku, do jehož 
každého vrcholu přilepíme izolepou režnou nit; 
její délka má být dvojnásobkem průměru 
padáku.

Před balením padák mírně poprášíme klouz- 
kem nebo dětským zásypem, zabráníme tak 
jeho slepení. Potom levou rukou uchopíme 
padák za vrchol a pravou rukou napínáme 
padákové šňůry. Z padáku tak vznikne trojúhel
ník, který položíme na rovnou čistou podložku. 
Složíme vrchol padáku k rohu základny, po 
přeložení volného rohu padáku (bez šňůr) 
vznikne obdélník, který ze strany protilehlé 
šňůrám svineme do válcového balíčku. Ten 
pojistíme proti rozbalení ovinutím asi pěti závity 
padákových šňůr. Jejich zbytekvolně ukládáme 
do trupu rakety (nad padák).

Při přípravě rakety ke startu nejprve vsune
me do trupu raketový motor. Pokud je v trupu 
volný, ovineme jej kouskem lepicí pásky. Nad 
motor vsuneme do trupu zmuchlaný kousek 
jemného papíru (třeba toaletního), který chrání 
padák před plamenem výmětu. Naposledy vloží
me do trupu padák nebo streamer a nasadíme 
hlavici.

Raketoplán ALGOL musíme nejprve zaklou- 
zat. Zkontrolujeme polohu těžiště (viz plánek) 
a souměrnost celého modelu. Se zaklouzáním 
počkáme na klidné počasí a vyjdeme nejradéji 
na mírný svah. Po hození z ruky má model 
klidně a uspořádaně klesat. Letí-li příkře kzemi, 
je „těžký na hlavu" a musíme jej proto dovážit 
přilepením zátěže (např. olověného broku) na 
konec trupu. Houpe-li model, dovážíme jej

zalepením zátěže do hlavice. Potom Seřídíme 
model přihýbáním plošky na směrovce do le
vých kruhů o průměru 15 až 20 m. Teprve po 
důkladném zaklouzání můžeme přistoupit 
k motorovému letu.

Po dobu tahu motoru má raketoplán letět 
svisle vzhůru, případně v mírné spirále. Pokud 
tomu tak není a model dělá v motorovém letu 
přemety, musíme upravit jeho úhel seřízení. 
Nezbývá než odříznout křídlo a zbrousit jeho 
dosedací plochu natrupu tak, aby úhel nastave
ní křídlo-výškovka odpovídal přesně plánku.

K motoru raketoplánu přilepíme izolepou 
proužek tkaniny o rozměrech 25 x 300 mm, 
který svineme a vložíme za motor do kontejne
ru; slouží jako streamer k brzdění pádu vyhoře
lého motoru po výmětu. Motor do kontejneru 
musí jít poměrně volně, aby jej stačil výmět na 
vrcholu dráhy vyhodit. Do trysky motoru vloží
me palník (přiložen ke každému motoru), který 
utěsnímeštěpinkou balsy. Nemáme-li kdispozi
ci zdroj el. proudu (alespoň 6 V), můžeme motor 
zažehnout zápalníci. Modely vypouštíme z ram
py zn. MODELA, v nouzi můžeme použít i rovný 
svářecí drát o 0  4 až 5 mm.

UPOZORNĚNÍ: Při vypouštění všech raketo
vých modelů musíme vždy úzkostlivě dodržo
vat bezpečnostní desatero, které je přiloženo 
ke každému motoru. Nikdy nesmíme mířit proti 
jakýmkoli cílům!

HLAVNÍ MATERIÁL

Raketa ADARA
Kladívkový papír formátu A4 (stabilizátory) 
Hnědá lepicí páska šířky 20, asi 500 mm dlouhá 
(trup); šířky 40, asi 3 m dlouhá (hlavice) 
Raketa GEMMA
Balsový hranol 30 x  30 x 80mm anebo hnědá 
lepicí páska šířky 40 mm, asi 3 m dlouhá 
(hlavice)
Balsové prkénko středně tvrdé 2 X 50 x 150 mm 
(stabilizátory)
Hnědá lepicí páska šířky 20 mm, asi 3 m dlouhá 
(trup)
Raketoplán ALGOL
Balsové prkénko pevné lehké 5 x 70 x  270 
(křídlo); tvrdé 5 x 50 x 350(trup a pylon); pevné 
lehké 2 x 60 X 250(ocasní plochy)
Hnědá lepicí páska šířky 20 mm, asi 2 m dlouhá 
(trubka); šířky 40 mm, asi 3 m dlouhá (hlavice) 
Hliníková fólie (Alobal) 50 x 100 mm 
Maketa SONDA
Balsový hranol 30 x 30 x 200mm (hlavice, 
přechodný díl)
Balsové prkénko tvrdé 3 x  50 x 200 mm 
(stabilizátory); měkké3 x 50 x íOOmm (zesílení 
trupu)
Hnědá lepicí páska šířky 30 mm, asi 5 m dlouhá 
(trup)
Pro všechny modely
Bezbarvý nitrolak (zapon); lepidla Kanagom 
a Epoxy 1200; brusný papír č. 200 a 400; 
špendlíky; gumové nitě 2 x 1 mm a 1 x 1 mm, 
režná nit
POZNÁMKA: Míry sázené kurzivou jsou po 
létech dřeva.

,, Přece já nebudu zalévat jen tak obyčejnou konví. . . ! "
Kresba: M. DOUBRAVA
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RC makety B Ú 181/Z 181
Hotový model před vámi! Každý mode

lář zná dobře tu směs uspokojení nad 
ukončeným dílem a zvědavosti nad tím, 
jak to poletí.

Díky redakci Modelář jsem měl mož
nost otestovat stavebnici makety cvičné
ho letadla Bueker Bu 181, který se stavěl 
i u nás v závodě Moravan Otrokovice pod 
typovým označením Z-181, Z-281 aZ-381. 
Tato letadla, známá více pod populárním 
názvem ,,C-stošestky“ , odvedla obrovský 
kus práce jak při motorovém výcviku, tak 
i jako vlečné stroje ve svazarmovských 
aeroklubech. Sám jsem v tomto typu 
„odseděl" mnohou instruktorskou a vle- 
kařskou hodinu, a tak jsem stavbu RC 
makety uvítal se zvláštním potěšením.

Stavebnice vyráběná západoněmec- 
kou firmou Krick se prodává ve vkusném 
obalu s upozorněním, že skutečné letadlo 
se vyrábělo v Československu; je určena 
pokročilým modelářům. Představuje do
bře připravený komplet materiálu bez 
potahové tkaniny, lepidel a laků a pocho
pitelně bez motoru, palivové nádrže a RC 
soupravy. Pro model je vhodný motor 
o objemu 5 až 8 cm3, rádiová souprava 
proporcionální pětipovelová.

Balsové i překližkové díly jsou hlubo
kým sekem připraveny k vyloupnutí 
z prkének, u tlustší balsy jsou ale dosti 
velké otlaky a otřepy. Překližka je málo 
kvalitní, třívrsívá, a je vhodněji vyměnit za 
naši kvalitní leteckou. Kvalita balsy je 
dobrá, u balsových a borových lišt výbor
ná. Nosníky pro upevnění podvozku je 
vhodné vyměnit za pevnější z tvrdého 
dřeva. Materiál je až úzkostlivě vyměřen, 
odpad je minimální. Aby se předešlo 
nesrovnalostem při stavbě, pojistil se vý
robce tím, že ani jeden předpracovaný díl 
není označen. To nutí modeláře ktomu, 
aby před zahájením stavby podle návodu 
a dvouarchového podrobného stavební
ho plánu pečlivě označil předvysekané 
a vyloupnuté díly. Tímto způsobem donu-' 
til konstruktér modeláře k detailnímu pro
studování plánu, takže vlastní stavba je 
bez potíží. Zkušený modelář se jistě vy
rovná s tím, že návod, jinak podrobný do 
puntíku, neobsahuje pokyny, jakým dru
hem lepidla jednotlivé díly modelu spojo
vat. Stavbu podstatně urychlí použití

rychle se vytvrzujícího epoxidového le
pidla na namáhané díly.

Vlastní stavba mne mile překvapila 
mnoha dobře promyšlenými detaily i cel
kovou koncepcí. Mnohé díly se zdají na 
náš „československý" způsob stavby 
křehké, teprve dokončená součást se jeví 
modeláři jako dobře dimezovaná pro

daný účel. Namátkou: Stavba křídla, kde 
jediným opravdu nosníkem je náběžná 
hrana a kde vlastní křídlo s centroplánem 
je spojeno klížením na tupo, bez průběž
ných nosníků, obvyklých nákližků a zesí
lení. Teprve potažené křídlo se představi
lo jako kompaktní, svému účelu plně 
vyhovující celek.

Stavěl jsem přesně podle plánu a návo
du, stavbu jsem značně urychlil tím, že 
jsem si rozpracoval několik stavebních 
dílů současně a mohl tak stavět bez 
přestávek vynucených čekáním na za
schnutí lepidla (zmíněné rychle se vytvr
zující epoxidové lepidlo jsem nepoužíval). 
Proti stavebnímu plánu jsem považoval za 
nutné udělat tyto změny:
a) zpevnění místa vetknutí pomocného 
nosníku křidélka a pomocného nosníku 
nesoucího vztlakovou klapku rohovými 
výkližky z balsy;
b) úpravu vztlakové klapky v prostoru 
centroplánu;

c) úpravu otvoru pro palivovou nádrž 
v hlavní motorové přepážce;
d) návod doporučuje spojit díly ostruhy, 
tedy vidlici, osu a ovládací páku, lepením. 
Toto spojení považuji za nedokonalé, díly 
ostruhy jsem proto sešrouboval a pojistil 
pájením;
e/potah řídicích ploch modelu doporuču
je konstruktér z tkaniny, přičemž tvrdí, že 
pronesení odtokové hrany až o 2 mm 
tahem potahu není nazávadu maketovos- 
ti modelu. Nesouhlasím, neboť ani jediná 
C-106 neměla pronesenou odtokovou 
hranu, konstrukce odtokové lišty to pros

tě nedovolovala. Proto jsem potáhl křidél
ka a kormidla středním Modelspanem. 
(Jinak je celý model včetně balsového 
potahu kryt monofilem, jehož lakem pro
nikající struktura přispívá k maketovému 
vzhledu modelu. I skutečné letadlo bylo 
potaženo plátnem přes překližkou kryté 
díly.);
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BARVY PRO MODELÁŘEf) rádiová souprava (použil jsem Futabu 
DP 5) na dobu, než bude doplněna kabina 
vnitřním vybavením odpovídajícím sku
tečnému letadlu (ve stavebnici a návodu 
není obsaženo), je umístěna v těžišti 
modelu. Poloha těžiště k mému překva
pení po dokončení stavby vyšla přesně do 
místa označeného na plánu. Vzletová 
hmotnost podle konstruktéra K. H. Denzi- 
na má činit 2450 g, v mém případě je 
2510 g.

Pro větší realismus letu doporučuje 
konstruktér použít motor o objemu 5 cm3. 
Proto jsem i já zamontoval do modelu 
starý, ale osvědčený MVVS 5,6 AL s ovlá
dáním připustí a výfukem svedeným pod 
kapotu. Motor je v invertní poloze, palivo
vá nádrž hranatá Graupner 250 cm3.

A teď to nejlepší: Věřte nebo ne, celá 
stavba včetně potahu si vyžádala jen 72 
1 /2 hodiny. Vlastní barevná úprava včetně 
zasklení kabiny, montáže motoru, palivo
vé instalace a rádiové soupravy pak dal

ších 25 hodin. Model jsem pochopitelně- 
když jde o test -  nedoplňoval výstrojí 
kabiny a různými drobnostmi, jako jsou 
madla, kliky dveří a drobné nápisy podle 
skutečného letadla. Stejně ale celková 
doba stavby 97,5 hod. je překvapivá nejen 
pro mne, ale i pro mnohé další brněnské 
RC modeláře, kteří obhlíželi model ve 
stavebnici, při stavbě i po dokončení. 
Konečně posuďte výsledek sami na foto
grafiích. Je to C-106, nebo ne?

Dovolte mi zopakovat slova svého pří
tele, inženýra Jiřího Havla (viz Modelář 
4/72, str. 4): „Každý nápad vedoucí ke 
zjednodušení stavby modelu a ke zmen
šení jeho pracnosti je třeba využít. Chce
me přece se svými modely především 
létat. Nestavte proto monumentální mon
stra, na která spotřebujete stovky hodin, 
a pak právě s ohledem na jejich pracnost 
se s nimi budete bát lé ta t. . .  Zahraniční 
modeláři mají sice v mnohém po stránce

m ateriá ln í lepší podm ínky, ale udělali 
jsm e za našich podm ínek pro z jednodu 
šení stavby svých m odelů vše?"

V těch to  h luboce pravdivých větách je 
také odpověď na vaši nevyslovenou otáz
ku: p roč testu jem e stavebnici, jež není 
u nás v prode ji?  -  Proto, abychom  na 
konkrétn ím  přík ladu ukázali, jak se takový 
náročný model řeší. A právě ta to  stavebni
ce firm y K rick ukazuje, že i náročná 
maketa může být stavěna „k la s icky " -  bez 
použití četných hotových dílů, vyžadují
cích od výrobce drahé přípravky -  a p ř i
tom  nemusí být neúnosně pracná.

Celkové zhodnocení stavebnice Z-281 
firm y K rick podle k rité rií vžitých v testech 
M odelář můžeme tedy shrnou t do toho to

„VYSVĚDČENÍ"
1. B a len i
a) funkčn í důkladnost -  velmi dobrá
b) vzhled -  výborný
2. Stavební výkres
a) kvalita  provedení -  velmi dobrá
b) názornost, úp lnost -  výborná

3. S tavební návod
a) kvalita provedení -  velmi dobrá
b) názornost, úp lnost -  velmi dobrá
4. Obsah stavebnice
a) úp lnost -  výborná
b) kvalita m ateriá lu -  velmi dobrá
c) stupeň předpracování -  velmi dobrý

5. M odel
a) techno log ie  stavby -  velmi dobrá
b) pevnost, tuhost -  velmi dobrá
c) ovladate lnost, s tab ilita  -  nehodno

ceno

d) výkonnost -  nehodnoceno
e) opravitelnost -  nehodnoceno
POZNÁMKA: Prozatím chybí „známková
ní" letových vlastností. Důvod je prostý: 
Na zalétání -  opravdu pečlivé a promyšle
né, jaké takový model potřebuje -  bylo 
v lednu poněkud nevlídno. Těším se Veli
ce na toto vyvrcholení zajímavého testu, 
které jsem po zralé úvaze (ačkoli mám 
svědění v prstech) odložil na teplejší dny. 
Slibuji: Napíšu, i fotky přiložím!

Dodávám, že jako vzor pro povrchovou 
úpravu jsem použil fotografie letadla 
Z-281 OK-AWY, létajícího v roce 1947 na 
letišti Otrokovice. Bylo užíváno pro akro
batické ukázky a od ostatních šedivou 
barvou natřených strojů se lišiložlutočer- 
venou kombinací barev na horní straně 
křídla a vodorovné ocasní plochy.

Testoval:
Zdeněk BEDŘICH, Brno

K povrchové úpravě modelů potřebuje
me někdy odstíny barev, které nejsou 
běžně v prodeji. Nové recepty na neob
vyklé barvy nám poslal Michal KREJČÍ 
z Havířova.

Fialový odstín se většinou míchá 
z modré a červené acetonové barvy. Lze ji 
však připravit i z inkoustové tužky, vlastně 
z její tuhy, kterou rozdrtíme na jemný 
prášek. Do misky nalijeme trochu rozře
děného bezbarvého nitrolaku a přisype- 
me prášek; vzniklou směs neustále mí
cháme. Obarvený lak občas slijeme a na
hradíme jej novým;, to opakujeme do 
úplného rozpuštění prášku. Tímto postu
pem získáme tzv. transparentní, průhled
ný lak, který smícháme s bílým, červeným 
nebo modrým nitroemailem podle po
žadovaného odstínu.

Jasně modrý, červený, zelený a žlutý 
barevný odstín získáme zase při použití 
etercelulozové barvy na žárovky, které 
jsou v těchto odstínech k dostání v pro
dejnách Barvy-laky. Před stříkáním je 
dobré přidat do barvy trochu nitrolaku, 
samotná totiž špatně drží. I tato barva je 
průsvitná, musíme ji proto stříkat na pod
kladovou barvu. Při stříkání na bílou 
barvu získáme jasné odstíny; použijeme- 
li k podkladu stříbrný nebo zlatý bronz, 
bude výsledkem tzv. metalisa. Podle na
stříkané vrstvy získáme buďsvětlejší nebo 
tmavší odstín. Po zaschnutí je dobré 
přestříkat model bezbarvým lakem (např. 
lakem na dřevo, který se prodává ve 
sprayi), protože žárovková barva nemá 
vlastní lesk.

· □

ŽEBŘÍČEK MINIMA KETÁŘŮ

sestavil na základě výsledků soutěží 
v roce 1974 LMK Brno 1. Junioři: 1. A. 
Alferi, Brno 2; 2. O. Janisch; 3. M. Hasák; 
4. R. Koval -  všichni Brno 1; 5. M. Pekár
ková, Brno 2.
Senioři: 1. L. Koutný, Brno 1; 2. S. Hladík, 
Brno_2; 3. Z. Raška, Frenštát p. R.; 
4. I. Čerešňák, Brno 1; 5. K. Křivák, Fren
štát p. R. -  Do žebříčku byio zařazeno 
celkem 11 juniorů a 25 seniorů.

Μ · Η Μ Μ · Μ · Ν Μ Μ · · Μ Μ

OPRAVA

čtenáři si jistě všimli, že obrázek desky 
plošného spoje miniaturního RC přijímače DA
VID (MO 1/75, str. 8, obr. 5) není příliš miniaturní 
a že tedy není něco v pořádku. Omlouváme se za 
toto nedopatření a uveřejňujeme desku v oprav
du skutečné velikosti.

Při překreslování došlo dále k několika omy
lům; zde uvedený obrázek plošných spojů již 
odpovídá skutečnosti. Pokud jste si již destičku 
zhotovili, přerušte (nejlépe proškrábáním) mě
děnou fólii u otvorů pro jádra obou cívek (chyby 
zjistíte porovnáním obou obrázků).

Redakce
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LF 109 
PIONÝR
československý 

cvičný větroň

Pro většinu nás dříve narozených, kteří 
jsme též aktivně létali, byl Pionýr opravdu 
pojmem, na který se nezapomíná. Pomocí 
tohoto letadla se totiž dostalo mladé 
svazarmovské letectví na opravdu cílevě
domou výcvikovou bázi. Připomeňme v té 
souvislosti, že po roce 1945 se prováděl 
plachtařský výcvik v aeroklubech větši
nou po stáru na školních kluzácích (ŠK- 
38, Z-23) a jenom k přeškolení na větroně 
byl někde využíván kořist ní německý 
dvojsedadlový větroň VT 52 Jeřáb.

Spolu se zaváděním školního větroně 
LF 109 Pionýr do svazarmovských aero
klubů se přeorientoval plachtařský výcvik 
pouze na tento typ, a to tak, že první lety 
žáků byly s instruktorem a pozdější samo
statné. Změnila se celá výcviková osnova, 
do výcviku byly zařazeny jako povinné 
nezvyklé letové polohy -  pády, vývrtky aj. 
I když Pionýr byl určen jen k základnímu 
výcviku, dosti plachtařů si na něm naléta- 
lo dokonce podmínky stříbrného ,,C", tzn. 
včetně přeletu 50 km(l).

Krátce z historie Pionýra! V roce 1947 
se vyčlenila z konstrukční kanceláře Le
tov menší skupina ,,větroňářů“, jež dosta
la označení LF. V jejím čele stál ing. 
Vladimír Štros, spolupracovníky mu byli 
známí aktivní plachtaři, ing. Karel Dlouhý 
(později autor větroně L 13 Blaník), ing. 
Jiří Matějíček (pozdější autor větroně Or

lík, motorového větroně M 17) a další. 
Prvním typem skupiny byl LF 107 Luňák 
a po něm následoval LF 109 Pionýr. 
Prototyp Pionýra poprvé vzlétl v březnu 
1950. Byl úspěšný a výroba se záhy roz
běhla naplno, jak v závodě LEŤ Kunovice 
(205 kusů), tak i v závodě Orličan v Chocni 
(asi 250 kusů). Zájem projevila i sovětská 
branná organizace DOSAAF, nebylo však 
dosaženo dohody o dovozu a do SSSR 
byla předána jen výrobní dokumentace. 
V Kázeňském leteckém institutu potom 
upravili Pionýra tak, že dřevěnou kon
strukci nahradili duralovou (křídlo a ocas
ní plochy) a byl na světě v SSSR dodnes 
slavný KAI-12 Primorec.

Pro modeláře dodejme, že LF 109 Pio
nýr jsme sice již  v této rubrice měli, 
vracíme se však k němu záměrně. Jednak

proto, že to bylo již  dávno -  v březnu 1953 
-jednak z toho důvodu, že jako významný 
typ svazarmovské letecké historie si to 
plně zaslouží. V současné době vzrůstá 
i mezi našimi modeláři zájem o větroně, 
jež mohou být předlohou pro RC makety. 
Domníváme se, že právě LF 109 Pionýr 
tyto předpoklady splňuje. Proto také již  
připravujeme k uveřejnění plánek létající 
RC makety v měřítku 1:6, jejímž konstruk
térem je Jan Kozák (autor modelu Kiwi).

TECHNICKÝ POPIS

LF 109 Pionýr byl dvojmístný vzpěrový 
hornoplošný cvičný větroň smíšené kon
strukce.

Křídlo obdélníkového tvaru mělo do- 
předný šíp 1 °30'. Bylo jednonosníkové se 
žebry a položebry, přičemž náběžná část 
až po nosník byla potažena překližkou. 
Tuhý potah měly dále: část u kořene až po 
diagonální pomocný nosníkaza ním ještě 
celé pole mezi prvým a druhým žebrem, 
pruh za nosníkem až po dvanácté žebro 
a konečně okrajový oblouk. Zbytek křídla 
byl potažen plátnem. Křidélko bylo ob
dobné konstrukce jako křídlo. Brzdicí 
klapky, umístěné za nosníkem mezi sed
mým a dvanáctým žebrem, se vysouvaly 
nahoru i dolů. Dvojvypuklý profil křídla 
měl poměrnou tloušťku 14%. Každá půlka 
křídla byla podepřena jednoduchou oce
lovou profilovou vzpěrou, která měla ještě 
pomocnou vzpěrku.

Trup příhradové konstrukce byl celý 
svařen z ocelových trubek a potažen 
plátnem. Jen nosová část, horní část před 
kabinou a kryt trupu mezi půlkami křídla 
shora byly z duralového plechu. Na spod
ku trupu byla krátká jasanová lyže odpru
žená gumovými bloky a za těžištěm bylo 
na kyvném trubkovém rámu podvozkové 
kolo o průměru 380 mm. Osruhu tvořila

lyže z ocelových per s botičkou. Kryt 
kabiny byl odklopnýdo pravé strany. Zadní 
sedalo učitele bylo poněkud výše než 
přední. Pákové řízení bylo v obou pilot
ních prostorech, nožní pedály byly pře- 
stavitelné na zemi. Některé výrobní série 
letadla měly palubní desku jen vpředu, 
u jiných byla i v zadním pilotním prostoru. 
Na bocích trupu byly montovány závěsy 
pro navijákový vlek.

Ocasní plochy byly celodřevěné. Vo
dorovná ocasní plocha byla jednonosní- 
ková, stabilizátor včetně okrajových ob
louků byl potažen překližkou. Výškovka 
byla potažena překližkou jen na nosové 
části, ostatek plátnem. Na levé straně byla 
pohyblivá vyvažovači ploška, stavitelná 
z kabiny, na pravé polovině pevná seřizo
vači ploška. Kýlová plocha byla pevně 
spojena s trupem a rovněž potažena 
překližkou. Směrovka běžné dřevěné 
konstrukce měla nosovou a spodní část 
potaženou překližkou, celek byl potažen 
plátnem. Směrovka byla částečně dyna
micky vyvážená.

Zbarvení. Všechny větroně ve zmíně
ném poválečném údobí -  tedy i typu 
Pionýr -  byly stříkány sytě žlutou barvou. 
Horní část trupu před kabinou byla matně 
černá, imatrikulační značky černé lesklé. 
Některé série měly nosový duralový kryt 
světle modrý a případně i po trupu modrý 
proužek.

Technická data a výkony: Rozpětí 
13,42 m, délka 7,775 m, výška 2,35 m. 
Nosná plocha 20,2 m2. Hmotnost prázdná 
235 kg, vzletová (žák i učitel) 415 kg. 
Plošné zatížení 20,6 kg/m2. Nejlepší klou- 
zavost 1:18,5, nejmenší klesavost 1,07 
m/s při rychlosti 62 km/h, největší pří
pustná rychlost 220 km/h, pádová rych
lost 52 km/h.

Zpracoval: Zdeněk KALÁB
Snímky: Karel MASOJÍDEk
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MEZINÁRODNI 
ROK ŽEN

Dokončení ze str. 2

kroužek r Městském domě pionýrů. Práce 
s dětmi se mi moc líbi ti chtěla bych v tom 
pokračovat.

Jestli budu mít vlastni děti? Ráda bych. ale 
nemyslete si, do modelářství je nutit nebudu. 
Právě mezi dětmi jsem totiž přišla na to. že se 
v nich vypěstuje často nechuť, když mají dělat 
něco, co chtějí rodiče. Pokud moje děti budou 
samy chtít modelářit, určitě jim bránit 
nebudu.

Jakže se k tomu staví můj manžel? On sám 
je pilot a navíc i letecký modelář, takže mu je 
všechno jasné . . .

' í f

To nám tedy pověděly ženy. které se 
s modelářstvím setkávají při sv é druhé smě
ně, v domácnosti. Jsou však í jiné, pro něž 
práce pro modeláře je zaměstnáním, první 
směnou. Všichni je známe, většinou ale jen 
jaksi jako oživující „součást" modelářských 
prodejen. Co ony nám k tomu řeknou?

Vybrali j_sme si největší z prodejen MO
DELÁŘ v Žitné ulici v Praze. O zákazníky tu 
pečuje kolektiv devíti mladých žen. Je to 
mládežnický kolektiv v pravém slova smyslu, 
neboť věkový průměr je zde pouhých 21 
roků, který soutěží o titul Brigáda socialistic
ké práce. Hovořila s námi zástupkyně vedou
cí prodejny, soudružka

Eva NAVRÁTILOVÁ.

Původně jsem chtěla prodávat sportovní 
potřeby, ale modelářství je zčásti také sportov
ní, takže se mé přáni skoro vyplnilo. Aktivně 
nemodelařím, ani nikdo z mé rodiny. Občas 
to ale nevydržíme a s děvčaty si tu sestavíme 
některý modeI ze stavebnice, hlavně nové.

Snad váni nebude vadit, kd yž  se trochu 
zmíním o naší zdejší práci -  proto tu jsme. 
Mne i ostatní mrzí. když nemůžeme uspokojit 
požadavky zákazníků. Někdy chybí balsa, 
jindy překližka či jiný základní druh materiá
lu. Když se budete chvíli dívat, uvidíte, že 
máme někdy potíže i se zbožím z dovozu, 
které se jinak výborně prodává. Teď napří
klad prodáváme stabebnici motorové jachty

Carina, které chybí hřídel s lodním šroubem. 
Mnoho zákazníku si tyto díly neumí zhotovit 
a tak nám stavebnice .Ježí". Myslím si, že 
nepříliš šťastně byla vybrána i stavebnice 
větroně AI Junior 1300, která je zase vzhle
dem k velikosti modelu neúnosně dráhu, 
hlavně pro chlapce. Lidé mají zájem o velké 
modely větroňů ty by mohly být i dražší. 
A hlavně o vicepovelové soupravy pro dálko
vé ovládáni modelů. Přála bych nám jako 
prodavačkám i zákazníkům, abychom mohly 
nabízet širší sortiment modelářských potřeb 
domácí vy roby i speciality z. dovozu. Ryl byste 
překvapen, jak jsou modeláři nároční zákaz
nici. A náš kolektiv by si přál, aby jim mohl 
vždy prodat všechno, co si přejí.

Zaznamenané rozhovory zdaleka neposti
hují všechno, ukazují však, že ženy mají 
k naší činnosti hodně co říci. Řada dívek 
a žen přece také aktivně modeláři, některé 
výborně. V soutěžích raket už nejednou 
zvítězily nad muži, podobně i v lodních 
modelech. Zdá se dokonce, že ani nejnároč
nější RC modely nejsou před nimi jisté. První 
nebezpečný „nálet" sem provedla loni mla-

Na plánku větroně A2 VEGA vicemistra světa 
Vladimíra Krejčiřika, který vyšel pod číslem 55 
•v základní řadě Modelář, je závažná chyba: 
půlka křídla je zakreslena s větším rozpětím 
střední části nežsmímít. Došlo k tomu tak, že ve 
snaze urychlit vydání (V. Krejčiřík nastoupil 
hned po MS voj. zákl. službu) byl plánek 
zpracován „na dálku" a v konečné podobě jej 
obazúčastnění (V. Krejčiřík + J. Kalina) nemohli 
spolu konzultovat.

Správné hlavní míry A2 VEGA uvádí připoje
ný náčrt půdorysu modelu. Celková délka trupu 
je 980 mm, skutečné rozpětí půlky střední části 
křídla 510 mm. Zde je tedy nutné si výkres 
křídla upravit, neboť na vydaném plánku je 
nakreslena půlka střední části křídla o rozpětí 
600 mm a křídlo spolu s výškovkou má tudíž 
plochu větší než povolují propozice. (Model na 
MS byl samozřejmě v pořádku a neměl větší 
plochu než 34 dm2; byl ostatně oficiálně přemě- 
řován.)

Úprava hotového křídla není naštěstí složitá, 
neboť „uši" jsou přilepeny jenom na tupo ke 
střední části. Doporučujeme tento POSTUP: 
Lupenkovou pilkou odříznout ,,uši“  v místech 
lomení, střední část každé půlky křídla zkrátit 
odříznutím (od místa lomení) na rozpětí 510 mm, 
tzn. v pátém poli žeber. V tomto poli odříznout 
potah k nejbližšímu žebru a vlepit nová žebra 
G z balsy tl. 5 mm. Mezeru mezi žebry vylepit 
proužkem balsy tl. 2 mm, přelepit stejným 
potahovým papírem a, .uši" křídlaznovu přilepit 
na tupo k takto zkráceným středním částem.

Křídlo A2 VEGA, jehož půdorysné míry odpo
vídají připojené skice, má plochu 28,80 dm2. 
Spolu s plochou průmětu příslušné části trupu 
0,35 dm2 a s plochou výškovky 4,3 dm2 činí 
celková nosná plocha správně 33,45 dm2.

Zbývá ještě upozornit na drobnou chybu 
v počtu žeber výškovky: žeber číslo 2 z balsy tl.
1,5 mm jsou zapotřebí pouze 2 kusy. nikoli 6 
kusů, jak je na plánku mylně uvedeno.

Oba spoluautoři plánku VEGA, jakož i redak
ce doufají, že všichni majitelé plánku či modelu 
projeví pochopení a plánek či model si opraví, 
aby s VEGOU mohli soutěžit. Politováníhodná 
chyba vznikla přehlédnutím ve snaze po aktuál
nosti plánku, nikoli z nedbalosti. Poděkování 
i touto cestou nechť přijme B. Nespěchal 
z Chocně, který první upozornil redakci.

dičká Věra Vlková, kdvž zvítězila na soutěži 
RC Ml v Písku.

Ženy jsou zapojeny i v jiných oborech 
bohaté svazarmovské činnosti, vedou si zdat
ně, jenom by jich mělo být více. Čtvrté 
plénum LI V Svazarmu konstatovalo, že 
z členské základny je žen pouze 8 %. Je tedv 
věcí každé 7.0  Svazarmu a klubu získávat do. 
svých řad další ženy. Mnohdy ani nemusí 
aktivně modeláři). Známe přece, jak dobře 
se osvědčují například ve funkci „nápovědy" 
při soutěžích v akrobacii, jako časoměřičky 
a pod.

A ještě slovo do vlastních řad: Mnohý 
z nás mužů si občas postěžuje, že ho žena 
nechce pustit na soutěž, do klubu, že nemůže 
doma modelářů. Ruku na srdce -  jsme bez 
viny? 1 ten nejotrlejší muž by asi nebyl rad, 
kdyby ho žena každý víkend nechávala sa
motného doma (vlastně ne tak docela 
někde s dětmi) a spěchala třeba jezdit na 
koni. Ono je opravdu potřeba občas přiložil 
ruku k dílu i doma a někdy ukázat i ženě, že 
dokážete létat či jezdit lépe než ostatní. 
Přiznejme si. že ženy to skutečně nemají 
s modeláři jednoduché a hleďme jim tento 
úděl usnadnit!

Připravil Vladimír HADAČ'

nebo
modelu větroně

A 2 -V E G A
120_

P O Z O R · OPRAVA ·  P O Z O R · OPRAVA ·  P O Z O R · OPRAVA ·  P O Z O R · OPRAVA

POZOR ·  OPRAVA ·  POZOR ·  OPRAVA ·  POZOR ·  OPRAVA 9 POZOR ·  OPRAVA

Všem majitelům plánku
o
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Bezztrátový
přepínač

Ovládání otáček pohonného elektromotoru 
je  vděčným předmětem úvah a konstruktérské- 
ho úsilí lodních modelářů. Co hlava, to nápad 
a řešení podle vlastních zkušeností, materiálo
vých možností a možností daných použitou FIC 
soupravou.

Před stejným problémem stál Zdeněk LUSK, 
když si postavil větší locf (délka přes 1 m) na dva 
stíračové elektromotory Wartburg, napájené 
dvěma akumulátory Simson 6 V, 4,5 Ah.

Chtěl, aby loď měla plynulý rozjezd až do 
maximální rychlosti s okamžitou volbou zrych
lení či zpomalení, jakož i zastavení a couvání. 
K dizpozici však měl pouze dva kanály pro 
kormidlo a dva kanály pro ovládání. Vyřešil to 
přepínačem, který popisované funkce hladce 
a bez závad plní.

Předpokladem je přijímač vybavený na konci 
relé. Celé zařízení je sestaveno z dostupných 
součástek z výprodeje. K pohonu přepínače je 
použit elektromotor Igla 4,5 V; pohání přes čelní 
převod asi 3:1 šnek a šnekové kolo z rychloměru 
s převodovým poměrem 10:1. Celkový převod je

tedy asi 30:1. Na hřídeli šnekového kola je vačka 
ovládající kontakty koncového spínače označe
né 3 a 5. Motor se tedy po jedné otočce vačky 
sám v určené poloze zastaví. Na hřídeli vačky je 
pak další šnek pohánějící kolo hlavního vačko
vého hřídele. Převod musí být volen podle počtu 
přepínaných poloh (v případě autora 10, tedy 
10:1). Potřebujete-li poloh více či méně, je třeba 
podle toho převod volit. Na hřídeli jsou pak 
jednotlivé vačky, ovládající již přímo kontakty 
spínače hlavního motoru pohánějícího lodní 
šroub. Autor použil šest vaček a osm přepína
cích kontaktů, které jsou spojeny s jednotlivými 
články (po 2 V) akumulátorových baterií. Sled 
spínání po 36° (360:10) je tento: 0 - 2 - 4 -  6 - 8 -  
1 0 -12  vpřed, 0 - 6 - 4  vzad, atd.

Z každé polohy je možnost volit smysl otáčení 
voliče volbou kanálu vysílače. Například při 
jízdě na 12 V vpřed lze I. kanálem volit 0 a pak 
6 V nebo II. kanálem 8 V vpřed a postupně dále 
snižovat rychlost. Držíme-li páku vysílače, mo- 
torvoliče se nezastaví, protože koncový vypínač 
je překlenut kontakty relé přijímače, ale točí se 
tak dlouho, dokud povel trvá. Volba je tedy 
velice rychlá.

Schéma je nakresleno bez hlavního vačkové
ho hřídele a ovládacích vaček i kontaktů spínají
cích pohonný motor. Relé označené R je tele
fonní se třemi přepínacími kontakty, převinuté 
na napětí 4,5 V. Funkce je tato: při sepnutí např. 
I. kanálu sepne relé R a přepínací kontakty 
přejdou do poloh 4-5, 1-6, 2-3. Označíme-li 
svorky baterie 1-2 polaritou -  1=(+), 2=(—), 
kladný pól je připojen přes sepnuté kontakty
1- 6 na pravou stranu motoru, záporný přes 
kontakty 2 -4 1. kanálu a 4-5 relé na levou stranu 
motoru. Motor se točí např. doprava. Při otáčení 
se sepnou kontakty koncového vypínače 3-5 
a po uvolnění páky vysílače rozepnou kantakty
2 -  4 I. kanálu. Relé R však drží sepnuté přes 
kontakty 2-3,3-5 a 4-5 tak dlouho, dokud vačka 
nerozepne koncový vypínač 3-5. Pak se motor 
zastaví a hlavní vačkový hřídel se pootočí o 0,1 
otočky, tj. o 36°. Při sepnutí relé II. kanálu se 
přemostí kontakty 3-5, relé R však zůstane 
v klidu. Kladný pól je přes kontakty 1-3 relé 
R a 3-5 relé II. kanálu spojen s levou stranou 
a záporný přes 2-6 s pravou stranou motoru. 
Motor se tedy točí opačně, tzn. vlevo. Funkce 
koncového vypínače je stejná. Kontakty 4-5 by 
mohly odpadnout (pří propojení relé R s levou

stranou motoru), ovšem za předpokladu pozor
ného řízení. V opačném případě, kdy máme 
zvolený II. kanál, nevyčkáváme zastavení moto
ru koncovým vypínačem a použijeme I. kanál, 
dojde ke zkratu cestou 1-3, 3-5-, protože cesta 
4-5 je propojena. Proto autor doporučuje kon
takty 4-5 ponechat.

Zařízení pracuje naprosto spolehlivě i za 
cenu větší složitosti. Odměnou je však krásný 
a plynulý rozjed, čeření vody šroubem při 2 
V a věrné napodobení manévrování skutečné 
lodi. Samozřejmě přepínač se nehodí do „rych
líků" nebo malých člunů.

|/AMV. i IKMÍ.
O  t j

Druhé pokračování seriálu o sig
nálních vlajkách přináší vlajky pří
slušné zbývajícím písmenům abece-
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1/75. (Pokračováni)

První zastupující vlajka

1 2 3 4 5

Q SOO €00 ♦i00 $00 ISO

MODELÁŘ · 3/1975 25



Rychlostní člun SLIPPER

Model představuje poněkud odlišné pojetí 
v tvarován! trupu, než je  u nás obvyklé a může 
tedy být dobrým podnětem pro konstruktéry. 
V uvedené velikosti je  určen pro pohon pisto
vým motorem o zdvihovém objemu 2,5 až 3,5 
cm3. Je konstruován tak, abysi je j mohl postavit 
každý modelář, tedy i začátečník. V rukách 
zkušeného modeláře a s dobrým motorem je 
pak schopen dosahovat špičkových výkonů. 
Konstrukční řešení modelu umožňuje stavbu 
bez pracovní desky.

Trup má tvar typický pro rychlé lodi: velm 
ploché dvakrát lomené dno s podélnými stupni 
Podélné stupně, v místech lomu vysoké 1,5 mm 
tvoří vnitřní části dna, a to od žebra 3 až k zádi 
Obšívka dna a boků přesahuje poněkud za 
zrcadlo, aby nedocházelo k zpětnému vzlínání 
vody. Příkrý sklon přední paluby omezuje vzpí 
nání modelu. Trup má tři vodotěsné komory 
a to  po obou bocích a na přídi kžebru 2, takže se 
při převržení nepotopí. (To není nový prvek 
u většiny závodních modelů, kde se s možností 
převržení musí počítat, je to dosti běžné.)

Stavebním materiálem jsou překližka tl. 0,8;
1,5 a 3 mm a smrkové nebo borové lišty 3 x 3  
mm. Lepeno je epoxidem.

Základem kostry modelu jsou dvě páteřnice, 
žebra a příďový oblouk, vše z překližky tl. 1,5 
mm (kromě vnitřního zrcadla, které jez  překliž
ky tl. 3 mm). Páteřnice jsou přesně vyřezány, 
zvláště štěrbiny pro nasunutí žeber. Užeber3,4 
a 6 se místa označená na plánku šipkami 
naříznou ostrým nožem (nejlépe z obou stran), 
aby při dohotovení trupu mohly být tyto části 
vylomeny. Do páteřnic se vyvrtají podle plánu 
díry pro šrouby nosníků motorového lože.

Žebra se nasunou na obě páteřnice, vyrovnají

národní soutěži). Radek Nečas vytvořil ve 
třídě B 1 nový juniorský rekord výkonem 
211,7 km/h, Jiří Šustr ve třídě A 1 zůstal 
výkonem 163,6 km/h pohých 1,7 km za 
evropským rekordem. Srovnání s údaji 
z roku 1973 ukazuje kvantitativní i kvalita
tivní růst.

Počet soutěži v jednotlivých kategoriích

eště  rok
1974

Jestliže letos lodní modeláři postrádali 
zhodnocení sportovního roku 1974, kte
rým se sezóna obvykle uzavírá, nebylo to 
ani vinou redakce, ani přímo vinou zpra-

Kategorie Plán Skutečnost

A /B 6 2
B1-Ž 4 4
C 1 1
D 5 4
DJ-X 4 3
E 25 20
E-Ž 34 32
F 23 12

Celkem 102 78 (76,4 %)

Soutěží se zúčastnilo celkem 814 mo
delů, z toho 463 modelů žáků, 63 juniorů 
a 288 seniorů. Soutěže se průměrně zú
častnilo 25,7 modelů, z čehož 45,1 % 
modelů se zúčastnilo pouze jedné soutě
že, 19,8 % dvou, 11,9 % tří a 23 % více než 
tří soutěží. U žáků, i když proti roku 1973 
došlo k zlepšení, je rozložení účásti stále 
neuspokojivé a pohybuje se kolem celko-

covatele ing. Zdeňka 
Tomáška staršího. Zá
věr roku ho zastihl v si
tuaci, kdy to při nejlepší 
vůli nemohl stihnot. Je
likož březen, kdy tento 
článek vyjde, je už dost 
daleko od konce minu
lého roku, omezíme se 
jen na nejdůležitější 
údaje a na žebříček.

Účast na soutěžích podle krajů a tříd

Kraj Klubů
Počet 
m odelu  
(z toho  
juniorů)

Prů
m ěrná
účast

Třída

B1Ž EŽ DJX A /B C D E F

Praha 3 26/1 1,96 10 _ _ _ _ 16
SČ 7 85/1 3 2,31 6 12 8 5 1 27 7 19
JČ 8 103/8 1,79 _ 90 _ - 1 - 12 -

ZČ 2 30/1 2,47 _ 7 - _ _ 5 18
SČ 11 183/18 3,37 _ 101 _ _ 21 _ 56 5
VČ 9 6 2 / - 1,82 - 54 _ 1 _ - 1 6
JM 20 221/13 2,33 V 127 _ 3 8 - 34 49
SM 10 104/9 2,19 - 48 - - 6 - 22 28

Celkem 70 814/63 2,43 6 449 8 9 37 27 137 141

Nejúspěšnější kategorií roku 1974 byla 
kategorie C -  stolní a neplovoucí modely, 
ve které jsme na ME ve Vídni získali 1 
zlatou, 5 stříbrných a 4 bronzové medaile. 
František Dvořáček dosáhl ve třídě B 1 
výkonu 219,5 km/h, tedy lepšího než 
dosavadní evropský rekord (nemohl být 
přihlášen, neboť nebyl vytvořen na mezi-

vého průměru (47,5 %, 20,1 %, 13,2 0 
a 19,2 %).

Tabulka ukazuje nejen rozvrstvení mo
delářů do jednotlivých krajů, ale i oblibu 
jednotlivých kategorií a do jisté míry 
i budoucí vývoj. Je potěšitelné, že jsou to 
právě žákovské kategorie, které vykazují 
proti loňskému roku další vzestup.

se, aby s nimi svíraly pravý úhel a pečlivě se 
zalepí epoxidem (s výjimkou částí žeber, které 
mají být později vylomeny). Povytvrzení lepidla 
se na záď přilepí vnější zrcadlo z překližky tl. 1,5 
mm, vyřezané bez zářezů a zalepí se příďový 
oblouk, nasunutý do zářezů v žebrech 1 až 3. 
Potom se do zářezů v žebrech zalepí lišty 3 x 3  
mm a kýl z 15 mm širokého pásku 3mm 
překližky. Žebro 3 je vyztuženo oblouky z 3mm 
překližky a příď je doplněna lištou 3 x 6  mm (ze 
dvou lišt 3 X 3), jdoucí od vrcholu příďového 
oblouku k žebru 3.

Po vytvrzení lepidla se celá kostra obrousí, 
aby lišty lícovaly se žebry a naopak žebra 
netvořila hrby; nejvhodnějším nástrojem ktomu 
je rovná tuhá deska o rozměrech asi 80x200 
mm, na níž je nalepen středně hrubý brusný 
papír.

Obšívka trupu je z překližky tl. 1,5 mm vyjma 
přední paluby, která má tl. 0,8 mm. Nejdříve se 
položí vnější dna, lepená na lišty a žebra; do 
vytvrzení lepidla se k lištám přichytí pérovými 
kolíčky. Po obroušení se připraví vnitřní dno 
tak, aby obě poloviny na sebe v kýlovém lomu 
přiléhaly. Vnější hrany dna se částečně překrý
vají (asi jako tašky na střeše) s dříve položenými 
částmi dna a po obou stranách trupu odžebra3 
tvoří podélný (zub), jehož hrana až za zrcadlo 
musí být ostrá. Naopak od žebra 3 k přídi se 
slícují s vnějším dnem, které je v místech styku 
mírně zakřiveno. Ze žebra 3 se vylomí nebo 
špičkou ostrého nože vyřízne vnitřní část a při
praví se k montáži motorové lože. Nosníky 
motorového lože tvoří dva bukové hranoly 
12x12x80 mm, do nichž se podle plánu vyvrtají 
otvory pro šrouby M3. Vlastní motorové lože je 
vyřezáno z duralového plechu o tl. 1,5 mm. Šířka 
je dána roztečí páteřnic (asi 100 mm), výřez pro 
motor se udělá podle rozměrů jeho klikové 
skříně. Nosníky se přilepí čelně k žebru 2 
a k oběma páteřnicím, k nimž se ještě přichytí 
šrouby M3x18 (jejich matice se zalepí). Na 
šrouby vyčnívající z nosníků se nasadí duralové 
motorové lože a k nosníkům se navíc přilepí 
a zajistí maticemi, které se rovněž zajistí zale
pením.

Po montáži motorového lože se potáhnou 
boky trupu. V kýlu se provrtá šikmý otvor 
o průměru 6 mm, do nějž se zasune pouzdro 
hřídele lodního šroubu. Předvrtané otvory 
v žebru 4 a 5 mají zajišťovat jeho sklon vůči 
vodní hladině na 11 °. Podle plánku se v ose kýlu 
prořízne štěrbina pro vodicí ploutev, která se 
současně s pouzdrem hřídele ke kýlu přilaminu- 
je. Pak se vnitřek trupu impregnuje ředěným 
epoxidovým lakem.

Trup se dokončí potažením boční a přední 
paluby. Před potažením se vnitřní plochy natřou 
tenkou vrstvou epoxidu. Vylomí se nebo se 
vyříznou části žeber 4 a 6 a celý trup se vybrousí 
jemným brusným papírem.

Prostor pro radiové zařízení se osadí lištami 
6x10 mm. Víko je slepeno ze dvou desek tl. 3 
mm a polyuretanové podložky. Víko přesně 
zapadá a vodotěsně uzavírá prostor s rádiovou 
soupravou šestnácti šrouby. Na nátěr modelu 
použijeme lak vzdorující vodě i palivu (polyure
tan, epoxid).

Kormidlo dlátovitého průřezu je konsolou 
přišroubováno na zrcadlo. Táhla kormidla 
a ovládání otáček motoru, jakož i vývod 
antény jsou těsněny průchodkami z plastic
ké hmoty. K zrcadlu jsou připevněny trimovací 
plošky z duralu, stavitelné za klidu. Lodní šroub 
má průměr 38 mm, hodnotu stoupání je třeba 
vyzkoušet.

Hlavní technické údaje: Délka trupu 560 
mm; motor 2,5 až 3,5 cm3; šířka trupu 235 mm; 
hmotnost 1600 až 1800 g. Jar. BROŽ
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Mc Laren 
Μ 23

Spolu s vozy týmů Lotus a Ford-Tyrrell tvoří 
vozy Mc Laren vedoucí trojici, pro ostatní 
účastníky mistrovství světa formule 1 zatím 
nedostižnou.

Mc LAREN M 23 je odvozen od úspěšného 
vozu stavěného pro závody v Indianopolis. 
Jediným rozdílem proti dřívějším vozům této 
značky je změna rozvoru a rozchodu kol. Změny 
na podvozku směřovaly hlavně k lepšímu rozlo
žení zatížení na nápravy a posunutí těžiště 
směrem dopředu. Tento požadavek si vyžádal 
posunutí sedadla řidiče o 200 mm. Pro tyto 
změny musel být přepracován celý vůz. Vlastní 
koncepce se však nezměnila: skořepinová ka
rosérie z lehkých slitin a plechů, motor jako

nosná část podvozku. Povrchové díly karosérie 
jsou laminátové.

Tým Mc Laren -  jako ,,třetí v řadě ''-se musel 
spokojit s motory Ford-Cosworth o výkonnosti 
asi 460 koní, zatímco Stewart a Fittipaldi měli 
k dispozici motory o 15 až 20 koní výkonnější. 
Pětistupňová převodovka je zn. Howland FG 
400, spojka Borg & Beck. Disky kol o průměru 
13 palců (330 mm) jsou opatřeny pneumatikami 
Goodyear. Způsob zavěšení předních kol na 
horních a dolních trojúhelníkových ramenech 
a odpružení vinutými pružinami zůstává již třetí 
sezónu beze změny, zatímco toto uspořádání 
bylo u jiných značek opuštěno jako nevyhovu
jící.

Vozy Mc Laren v barvách výrobce kosmetiky 
Yardley pilotovali Novozélanďan D. Hulme (kte
rý ohlásil svůj odchod ze závodních drah) 
a Američan L. Revson, který v loňském roce 
zahynul.

Zbarvení vozu: základní barva je bílá, nápisy 
Yardley, Mc Laren, Good Year, Denny Hulme 
a startovní čísla jsou černé. Znak výrobce 
kosmetiky Yardley je na přídi; písmeno „Y", 
jehož levé rameno je červené, pravé černé 
a „noha" oranžová (ve směru jízdy). Oranžové 
jsou rovněž boky karosérie před vstupy vzdu
chu k chladičům a ozdobné linky okolo celé 
horní plochy karosérie a přítlačných křídel.

Zpracoval: Ing. H. Štrunc

RC automobily ve světě

získávají stále větší popularitu. S potěšením 
můžeme konstatovat, že mezi socialistickými 
státy máme v tomto oboru vedoucí postavení. 
Svědčí o tom počet klubů, desítky již postave
ných modelů a stále rostoucí počet zájemců. To 
platí ovšem jen pro modely s pohonem spalova
cím motorem. Modely s elektrickým pohonem 
se totiž již několik let staví v několika socialistic
kých státech. Pěkné modely této kategorie mají 
automodeláři v Polsku, Bulharsku, SSSR a do
hánějí je i naši modeláři. V ostatních státech se 
modely této kategorie zatím prakticky nestaví, 
alespoň ne na širší základně. O velké oblibě 
a stoupajícím zájmu o modely se spalovacím 
motorem u nás svědčí skutečnost, že na 1. 
mistrovství ČSSR před třemi lety jezdily tři 
modely, na loňském již dvě desítky vybraných. 
Závodíme podle pravidel, která jsme s ohledem 
na naše možnosti převzali z pravidel organizace 
ROAR (Radio Operated Auto Racing Associa
tion). Tato organizace, zaměřená výlučně na 
problematiku RC modelů automobilů, vznikla 
v roce 1971 v USA. I v Evropě existuje obdobná 
organizace sdružující 6 států: NSR, Itálii, Jugo
slávii, Holandsko, Francii a Švýcarsko. Je zná
má pod zkratkou EFRA (Europeische Federa
tion Radiogesteuerter Automodelle), byla zalo
žena v květnu roku 1973 ve Švýcarsku a prezi
dentem je nyní Udo Eyers z NSR. O ustavení

a u t o m So--------o

další obdobné organizace s účastí některých 
členských států FEMA se zatím hovoří. EFRA 
uspořádala první závody v listopadu 1973 a 1. 
mistrovství Evropy v srpnu 1974, Modely jsou 
v měřítku 1:8 a závodí se podle stavebních 
a soutěžních pravidel, která jsou obdobná s pra
vidly ROAR. Při závodech se nejdříve jedou 
rozjíždky na 15 okruhů na čas (délka jednoho je 
asi 200 m). Každý závodník absolvuje tři jízdy, 
dva lepší výsledky se hodnotí. Šest nejlepších 
postoupí do finále, které se jede na 100 okruhů.

Úroveň, zájem a možnosti pro rozvoj RC 
automobilů jsou v různých zemích dosti odliš
né. Popularizaci přispívají různá exhibiční vy
stoupení, která pořádají modeláři hlavně ve 
Spojených státech a Kanadě při různých spor
tovních akcích na hřištích s asfaltovým povr
chem. Takové ukázkové závody má možnost 
shlédnout i několik desítek tisíc diváků, kteří by 
jinak většinou ani nevěděli, že tato činnost 
vůbec existuje. Při těchto akcích jezdí společně 
i deset modelů.

Oficiální závody se pořádají jednak na speci
álních tratích, které mají tvar známých okruhů 
pro závodní automobily nebo na asfaltových 
vyhrazených prostorách s dráhou nakreslenou 
na zemi a vytyčenou bójkami. Často postačí 
i volné větší parkoviště či podobná plocha. 
U stabilních drah jsou vybudovány i malé tri- 
bunky pro několik desítek diváků a tak je 
zajištěn bezpečný průběh závodů.

Nejvíce (pět) stálých tratí je v Itálii, ve Švýcar
sku je zatím jedna u Magadina. Rovněž Anglie, 
kde se kategorie RC automobilů řídí vlastními 
pravidly BRCA, se může pochlubit jednou tratí, 
vybudovanou v Leicestru. Obrázek tohoto sku
tečně vydařeného díla se objevil téměř ve všech 
světových modelářských časopisech (je připo
jen). V Holandsku byly první závody v říjnu 1973, 
ve Švédsku automobiloví modeláři začínají: řídí 
se vlastními, velice kompromisními pravidly. Na 
většině závodů bývá běžná účast několika desí
tek závodníků. Jsou vždy rozděleni do skupin 
začínajících „amatérů" a zkušených „profesio
nálů".

V některých zemích se pokusně konaly první 
několikahodinové závody, např. tříhodinový 
a devítihodinový. Absolvovat takový závod není 
jistě snadné, zejména když obsah palivové 
nádrže je omezen asi na 110 cm3 a tato zásoba 
paliva postačuje podle typu motoru a dalších 
okolností asi na 10 až 15 minut jízdy. To 
vyžaduje rychle tankovat a zvládnout další 
problémy.

Modely jsou většinou jednoduché konstru
kce nejčastěji zhotovenézestavebnics různými 
úpravami. Technicky dokonalý model, opatřený 
diferenciálem či nezávisle odpruženými koly, 
bývá výjimkou. Proti našim zvyklostem se často 
používá převod ozubeným řemínkem.

Lze s určitostí tvrdit, že naši modeláři by se 
svými modely obstáli velmi dobře v tvrdé mezi
národní konkurenci, a to jak po stránce kon
strukčních řešení, tak řemeslného zpracování 
a celkové úpravy. Navzdory všem potížím, se 
kterými se musíme vyrovnávat a které v ostat
ních zemích modeláře tolik netlačí, tj. v materi
álním zajištění. Věříme, že se brzy naskytne 
příležitost k ověření našich schopností a celko
vé úrovně v tomto automodelářském odvětví na 
mezinárodním poli. Prvním předpokladem je 
začlenění do jednotné mezinárodní organizace, 
která bude sdružovat státy zabývající se RC 
modely automobilů. V tomto směru nebudeme 
pasivní a spolu s ostatními socialistickými státy 
budeme usilovat o vybudování této organizace. 
Vždyť rozvoj činnosti v oblasti rádiem řízených 
modelů všeho druhu je plně v souladu s rozvo
jem vědeckotechnické revoluce.

Podle zahraničních pramenu zpracoval 
Jiří JABŮREK
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Přestavby trakčních 
na vozidla ČSD (HO)

Josef PINČ

GŮTZOLD -  parní lokomotiva DR-br 5219'20 Kondenz., č. k. 
EM 23

Lokomotivy BR 52 byly stavěny snad všemi lokomotivkami 
v okupované Evropě za 2. světové války. Svou koncepcí vycháze
ly z BR 50, ale během několika let výroby doznaly značných změn 
od této původní řady.

Stroje pořadového čísla 52.1850 až 52.1986 měly připojen 
pěti nápravový kondenzační tendr typu 2’ 2' T 16 Kon, další stroje 
pořadového čísla 52.1987 až 52.2027 pak měly čtyřnápravový 
kondenzační tendr typu 2' 2' T 13,5 Kon. Takto uspořádané 
lokomotivy spotřebovaly na 1000 km jízdy přibližně jen 16 m3 
vody, což bylo z vojensko strategického hlediska jistě velmi 
příhodné. Froto byly některé z nich opancéřovány a zařazeny do 
obrněných vlaků.

Jedna z těchto lokomotiv byla použita i v Pražském povstání 
v roce 1945 s obrněným vlakem „Žižka". Po roce 1945 byla 
přečíslována jako obrněná na ČSD řadu 559.001. Později bylo její 
pancéřování demontováno, kondenzační tendr nahrazen ten- 
drem typu „Vanderbild" a lokomotiva zařazena do parku ČSD 
údajně jako stroj řady 555.0177. Modeláři tedy mohou kromě 
originálního provedení lokomotivu BR 52 Kon také zakapotovat 
a namaskovat jako řadu 559.001.

FLEISCHMANN -  parní lokomotiva DB-BR 6510, č. k. 1324
Na firmou vyrobený pojezd 1-D-2 této lokomotivy lze postavit 

kotel ČSD řady 456.0-,,Krasin". Pojezd sám je sice o několik 
milimetrů delší než je přepočtem do měřítka HO potřebné pro 
řadu 456.0, ale tento nedostatek se ztratí při pečlivě provedené 
práci na novém kotli.

JOUEF -  parní dvouspřežní tendrovka, č. k. V 12
Tato malá dvouspřežní tendrovka připomíná vzhledem úzko- 

rozchodnou lokomotivu ČSD řady U 25.0. v měřítku HOe, 
rozchodu 9 mm. Po malých úpravách na kotli -  přestupníkové 
roury a armaturu je třeba dodělat -  lze tuto lokomotivu 
přečíslovat na řadu U 25.0.

PIKO -  Parní lokomotiva DR-BR892, č. k. 5/6300
Jde o malou tříspřežní tendrovku, která se podobá ČSD řadě 

312.801. Avšak jak již bylo uvedeno v TABULCE 2 (viz Modelář 
1/75, str. 31), přesným vzorem pro tuto lokomotivní řadu je řada 
DB-BR 8970, vyráběná firmou RÖWA. Jelikož ovšem každý nemá 
možnost opatřit si model od firmy RÖWA, lze se spokojit 
i s úpravou modelu od firmy PIKO.

Na modelu PIKO je zapotřebí dodělat rozvod. Nebudeme-li 
zkracovat délku vodních van podle skutečné lokomotivy, není to 
zásadní chyba. Celkový vzhled tím příliš neutrpí a získáme jednu 
pěknou tendrovou lokomotivu, kterou můžeme s trochou tole
rance označit jako ČSD ř. 312.801.

PŘESTAVBY MOTOROVÝCH VOZŮ, LOKOTRAKTORŮ A ELEK
TRICKÝCH LOKOMOTIV NA TRAKČNÍ VOZIDLA ČSD

MÄRKLIN -  motorový vůz -  DB 795, č. k. 3016 
FLEISCHMANN -  motorový vůz -  DB-BR VT 98s, č. k. 4400

vozidel DR a DB
U výrobků obou firem jde o týž model, který se liší pouze tím, 

že MÄRKLIN jej vyrábí pro své vlastní tříkolejnicové kolejivo, 
kdežto FLEISCHMANN pro běžný dvoukolejnicový systém. Pro 
nás má tento model význam proto, že na jeho pojezd lze stavět 
motorové vozy ČSD, jež svým rozvorem jsou v měřítku HO 
vhodné. Jsou to tyto řady:
M 130.161-1113
M 130.4, M 132.0, M 131.0, M 122.0, M 133.0 
M 222.0, M 232.0, M 232.101 až 110, M 232.2 
M 242.001 až 019 (1. a 2. SÉRIE), M 244.0

GŮTZOLD -  motorová jednotka třívozové (modrá, slonová 
kost) -  DR-BR VT 137, čk. k. 190/G 14/3

Z tohoto modelu získáme přidáním jednoho vloženého vozu 
a jednoho Jacobova podvozku čtyřvozovou motorovou jedno
tku, která po roce 1945 jezdila krátce na tratích ČSD jako 
M 494.001 a později byla předána drahám DR.

LILIPUT, č. k. 120 
KLEINBAHN, VT 5045 
motorová jednotka „Biauer Blitz“

Výše uvedená motorová jednotka je jedním z modelů, které 
modelář nemusí vůbec předělávat a může s nimi jezdit na svém 
kolejišti. Skutečná vozidla jezdila svého času jako mezinárodní 
expresní rychlík Vindobona.

Tento expres, jezdící na trati Berlín -  Drážďany- Děčín -  Praha 
-  České Velenice -  Linec -  Vídeň, provozovaly 1. rok ÖBB se 
dvěma spojenými jednotkami „Biauer Blitz", 2. rok DR se svou 
motorovou jednotkou BR VT 1816 a 3. rok ČSD s motorovými 
jednotkami M 298.0 (Ganz.). Při provozování železnicemi ÖBB 
a DR byl na našem území dosazován ke strojvůdci motorové 
jednotky tzv. pilot, který vedl expres po našich tratích azodpoví-

Projíždíme-li Lipskem, stojí za shlédnutí tamější Pionýrská 
železnice. Pěkný model parní lokomotivy řady03, nakterésetopí 
koksem, vozí najednou na okruhu kolem jezera Auen až 80 
malých i velkých zájemců.
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iÍ^lnn?kv Nyní na tornto spoji jezdí motorovéjednotky CSD rady M 296.1 a DR-BR VT 181e.

PIKO -  motorový vůz DR-BR VT 135, č. k. 5/6100
VŮ-Z byl iiŽ uváděn v TABULCE 2. Nyní si 

I Z 2 h  k Z? Použit jeho P°iezdu pro stavbu dalších modelů 
nncti pS h w  £ SD, Rozvor odpovídá rozvoru 7 m ve skuteč

na ono i n  i ) c by„vdodný Pr0 stavbu následujících vozů:M 232.111-115 -  2. série
M 232.116 -  upraven na dřevoplyn 
M 240.020-025-3. série
Μ nlo noT~ninna?ín^Prava' hydrodynamický přenos výkonu M 242.027-040 -  4. serie

GOTZOLD -  motorová lokomotiva DR-BR V 100, č. k. 190/G 16
Podvozky, převody a motor z této lokomotivy se hodí hned pro 

několik modelů motorových vozů, lokotraktorů a elektrických 
lokomotiv ČSD. Při stavbě motorových vozů ČSD ř. M 230.5, 
M 240.0 či M 250.0 využijeme hotový pojezd, protože rozvor 
mezi 1. a 4. nápravou odpovídá skutečnému rozvoru výše 
uvedených motorových vozidel.

Pro stavbu lokotraktorů ČSD řady T 434.0 až T 436.0, T 435.0, 
T 444.0, T 444.1, T 458.1, T 466.0, T 475.001, T 475.1501, 
T 476.0501, T 478.001, T 478,1, T 478.2 a T 478.3 použijeme 
pouze podvozky, převody a motor, jež zamontujeme do nově 
postaveného rámu. Dále lze použít tyto díly i při stavbě elektric
kých lokomotiv ČSD ř. E 426.0, E 458.0 a S 458.0.

PIKO -  motorová lokomotiva NOHAB, č. k. 5/6004 
elektrická lokomotiva SNCF -  CC 7001, č. k. 5/6203

Pnpadech jde o šestinápravové podvozkové lokomoti
vy poskytující možnost stavby dvou lokomotivz jedné. Vyjmeme- 
li z kazaeho motorového podvozku střední nápravu, získáme 
dvounapravovy motorový podvozek, který se v poměrném 

. zmenšeni lisí rozvorem jen málo od rozvoru 4,22 m u skutečného

WM2CK3 M ^ o V ^  StaVŠt motorové V02y ČSD "radV M 120·2· 
Je ještě další možnost: Komu nevadí, že celkový rozvor 

motorového podvozku obou zmíněných modelů je větší než 
v pomemem zmenšeni odpovídá rozvoru podvozků lokotraktorů 
ČSD rady T 658.0, T 678.0, T 679.0, T 698.001 a T 698.002, ten 
muže využit modelových podvozků pro stavbu modelů uvede
ných okotraktoru. Budeme-li mít stále na mysli toleranci jejich 
modelového rozvoru, můžeme použít výše uvedené třínápravové
t i b k o  n o i  P-r ?  stavbu naaich dvou turbinových lokomotiv TL 659.001 a TL 659.002.

GOTZOLD -  motorová lokomotiva DR-BR V 200, č. k. G 13
Rozvor a průměr kol podvozku této lokomotivy odpovídají 

pojezdu elektrické lokomotivy ČSD řady E 225.001, kterou 
zkonstruoval ing. František Křižík. Tato lokomotiva jezdila na 
tratích pražského uzlu a když byl tento uzel přepojen na napětí 
3000 V=, posunovala v lokomotivním depu Praha-hl. n. Později 
byla z provozu ČSD úplně vyřazena a dnes je vystavena na 
katafalku v LD Praha-střed. Bylato první česká traťová elektrická 
lokomotiva. Stavba modelu této lokomotivy na podvozek od 
modelu BR V 200 byla již několikrát publikována v modelářské 
literatuře. Lze k tomu jen dodat, že původní kola od lokomotivy 
V 200 mají plné disky, kdežto E 225.001 měla kola loukoťová. Je 
proto lepší původní kola opatrně sejmout vylisováním hřídelů 
a místo nich nalisovat kola od modelové lokomotivy BR 80 -  
bateriové. Tato kola svým průměrem 14,1 mm jsou sice asi 
o 0,2 mm větší než kola E 225.001 (přepočteno do měřítka HO), 
ale v dobře provedené přestavbě to není vůbec patrné.

(Pokračování)

7 činnosti
1 Technického

tv\OROP
Výboru

Pracovná skupina 1. předložila návrh na 
revíziu normy NEM 310, „Dvojkolesie a kofaj". 
Po posúdení sa předloha přijala ako předběžný 
návrh.

Na podnět pracovnej skupiny 2. sa dohodlo, 
aby sa novelizovala norma NEM 350 „Spriahad- 
lá a ich zatrledenie", pretože doterajšia norma 
je už překonaná. Až do potvrdenia novej 
normy zostáva v platnosti doteraz jestvu- 
júca NEM 350. Pokiar ide o normu spriahadla 
velkosti ,,N“ , nemožno náteraz přijat a vyhlásit 
za normu předběžný návrh (spriahadlo, ktorésa 
vyskytuje na váčšine továrenských výrobkový 
pretože nebolo možné celkom objasnit' paten
tové nároky, ktoré si natotospriahadlo uplatňu
je firma Arnold z NSR (spriahadlo používané aj 
na výrobkoch z NDR). Skúšky nového drapáko- 
vého spriahadla FOX-Fleischmann pre velkost 
HOešte niesú uzatvorené, jednoznačné sa však 
pri tvorbě novej normy zohl'adnia obidva systé
my: doteraz obvyklý spósob vo vel'kosti HO 
a nové drapákové spriahadlo, ktoré popři svo- 
jich mechanických vlastnostiach aj vzhl'adovo 
zodpovedá jednotnému európskemu spriahad- 
lu, připravovanému európskymi železničnými 
správami nazavedenie po roku 1980. Požiadav- 
ky na toto spriahadlo sú predovšetkým: spoleh
livé spriahanie, zamedzenie rozpojenia súpravy 
počas jazdy, spolehlivé a jednoduché rozpoje- 
nie.súpravy na želanom mieste, vylúčenie neže- 
latefne velkých bočných sil vedúcich kvykola- 
jovaniu vozidiel. Požiadavka „předběžného 
rozpojenia" sa sice bude brat do úvahy, nie je 
však podmienkou.

V pracovnej skupině 3.-trasovanie kolajísk- 
sa prerokoval předběžný návrh zástupců NSR 

pod vedením DMV (NDR) 
pod vedením MÁVOE (ML’R) 
pod vedením AFAC (Francúzsko) 
pod vedením BDEF (NSR)

R Parná a rShraH-i - i P°J v®dením SVEA (Švajčiarsko)
7 n t t a f n á n t hrm v  e eznice Pocl vedením FFMF (Francúzsko)
7. Ostatně normy skupiny sa určia „ad hoc".

Technický výbor MOROP pokračoval na svo- 
jom riadnom zasadnutí v seprembri 19 74  vo 
Svédsku v činnosti na zabezpečenie technic
kých podmienok rozvoje železničného mode- 
lárstva v Europe. Schválil dlouhodobý plán 
činnosti připravený svojim predssdom prof Dr 
Haraidom Kurzom z NDR. Plán je rozpracovaný 
do roku 1980 a určuje zásadné linie, ktoré bude 
Technicky výbor v uvedenom období sledovat:

Prvou úlohou uvedeného obdobia je, popři 
doteraz rozpracovaných problémoch, uzatvoriť 
otázku vztahu NEM (Normen EuropäischerMo- 
de lbahnen s NMRA (normy železničného mo-
MRMSnnrH?aS w a -Ru <odPorúčania k normám 
USA) podlá ktorych pracujú modeláři Spoje
ných štatov, Velkej Británie a Japonska. Účelom 
porovnama je preskúmanie možnosti zblíženia 

noriern tak· aby vozidlá postavené podra 
NMRA_ mohli premávať na korajách NEM 
a opačné. NMRA sú normy ovela „jemnejšie" 
dovolujucedosiahnutváčšiu modelovú věrnost 
najma vo vztahu rozmerov kolies k modelu 
vlastnemu. (Možno dosiahnuťváčšiu modelovú 
věrnost například pri konštrukcii velkých par
ných rusňoy.) Pretože obidve normy obsahuiú 
celý rad dielcich noriem.vzájomnezviazaných 
je nevyhnutné preskúmať prispůsobitelnosť 
v célom rozsahu. Za tým účelom sa vytvořili 
pracovně skupiny:
1 . Dvojkolesie a kolaj
2. Spriahadlá
3. Trasovanie kolajísk
4. Stavba vozidiel
5. Elektrická výzbroj

na normu NEM 112 „Vzdialenosf kofají v oblú- 
ku“ . Na základe odporúčania Technického vý
boru připraví zástupca NSR pre medzizasada- 
nie najar 1975 doplněný návrh, ktorého ciefom 
bude zjednodušenie doteraz předložených 
dvoch návrhov, aby novů normu mohli v širo- 
kom rozsahu využívat aj modeláři, ktorí nemajú 
osobitné technické vzdelanie.

Návrh novej normy NEM 380 „Kontejnery" 
(pracovná skupina 4. -  stavba vozidiel) bol 
uverejnený v německých afrancúzskych odbor
ných časopisoch. K návrhu nedošli nijaké pri- 
pomienky.

K návrhu normy NEM 014 „Parné azáhradné 
železnice" (velkosti, rozchody, mierky) nedošli 
rovnako nijaké pripomienky, hoci bol zveřejně
ný v německých a francúzskych odborných 

•časopisoch. Technický výbor však odporučil 
předložit uvedený návrh ešte raz na posúdenie 
vo Švajčiarsku a NSR.

V nadváznosti na rokovanie Technického 
výboru sa předložil na schválenie Riadiacemu 

‘ výboru MOROP návrh (doteraz interný návod na 
činnost) „Poriadku na vypracúvanie NEM- 
noriem a odporúčaní", ktorý Riadiaci výbor 
schválil. Návrh sa tým stává základným rokova- 
cím poriadkom Technického výboru. Rokovací 
poriadok Technického výboru MOROP vo ve- 
ciach nových noriem a odporúčaní sa tým 
dostal na rovnakú úroveň, akú majú rokovacie 
poriadky technických výborov iných medzihá- 
rodných organizácií (UIC, OIRT apod.).

Záverom třeba zdórazniť, že všetky jestvuju- 
ce a připravované normy NEM majú za cief 
umožnit železničným modelárom celej Európy 
pracovat' podlá jednotných pravidel, ktoré jedi
né umožnia vzájomnú spoiuprácu modelov na 
kofajisku a vzájomné porovnávanie na medzi- 
národných sútažiach. Zástupcovia modelář
ských zvázov socialistických krajin sa aktivně 
zapojujú do tejto činnosti a získali v organizácií 
MOROP vážnost' a úctu ostatných partnerov. 
Pretože je MOROP organizáciou zvázov želez- 
ničných modelárov jednotlivých krajin Európy 
(vedúci.konštruktéri firiem vyrábajúcich želez
ničně modely sú len technickými poradcami), 
mala by byť jej činnost aj vecou všetkých 
organizovaných modelárov v ČSSR, pokial ide 
o riešenie otázok a problémov.

Ing. Dezider SELECKÝ 
zástupca ČSSR v TV MOROP
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Speciální modelářské prodejny
MODELÁŘ, Žitná 39, Praha 1 
tel, 26 41 02
MODELÁŘ, Sokolovská 93, Praha 8 
tel. 618 49
prodejna provádí zásilkovou službu

Modelářský koutek
Vinohradská 20, Praha 2, tel. 24 43 83

Nabídka na březen

Název zboží jedn.
množ.

Cena

Vystřihovánky letadel
Blaník, Čmelák, Zlín. Trenér ks 2,50
Mikelanta, potahový papír kg 94,-
Modelspan ks 2,-
Brusné papíry ks 1 až 

1,90

Polytechnické plánky Vážka, Mig 23, Pionýr -  letadla
Avia BH + Ponnier ks 2,- Rna raketový motor S1 ks 13,-
Standart ks 8,-
Saper13 ks 4,-
Cessna 177 ks 8,- Plastikové stavebnice letadel, měřítko 1:72

Avia 534_ ks 12,—
Obtisky Šmolík Š 328 ks 12,-
Čísla velikosti 15, 25, 50 mm La-7 ks 1 2 -

v barvě černé sada 2,80 Mig 17 ks 1 1 -
Písmena velikosti 15, 25, 50 mm Sklotextil YPLAST druh 350,

v barvě červené sada 2,80 délka 1,2, 5, 10 m 23,- až 205,-
Sklotextil YPLAST druh 500,
5 m ks 120,-

Vrtule druh 500, 10 m ks 235-
Plastik 200/100: ks 8,50

180/100 ks 8 -
Habrové 250/120 ks 12- Ostatní příslušenství pro modeláře

300/120 ks 15,—
Bukové 180/100 ks 5,50 Kolo pro modely na gumu -

260/120 ks 8,- plastik 0  18 mm ks 0,70
0  40 mm ks 1,10

Kolo polopneumatické 0  50 mm ks 6,-
Polytechnická stavebnice 075  mm ks 9,-
Dana -  větroň A1 ks 42,- Olověná zátěž 50 g sáč. 2,-
Saper -  větroň A2 ks 7 9 - Podvozkové nohy 0  3; 3,5; 4 mm ks 12,- až 17,
Brouček -  letadlo na gumu ks 49,- Lanko cínobronzove
Ben -  rybářský kutr ks 31,- 0  0,47 mm, 5 m ks 3,70
Melodie -  jachta ks 65,- 0  0,47 mm, 40 m ks 24,-

POMÁHÁME Sl * 1

Inzerci přijímá Vydavatelství MAGNET, inzert
ní oddělení, Vladislavova 26, 113 66 Prahal, 
telefon 26 15 51, linka 294. Poplatek je 5,90 za 
1 tiskovou řádku. Uzávěrka 12. v měsíci, uve
řejnění za 6 týdnů.

PRODEJ

■ 1 Plány lodí: histor. fregat Derflinger (60) 
a Berlin (60); torpéd, člunu Gyoraitei (40); let. 
lodi Colossus (40). S. Cebula, nám. J. Fučíka20, 
746 00 Opava.
a  2 Středokřídlý model větroně, trup laminát., 
rozpětí 3 m’ RC Apolo s motorem Fok 1; motor 
M W S  2,5 TRS; Atom 1 nový nezaběh. Vše levně, 
osobní odběr. V. Kolenský, Klicperova 2,150 00 
Praha 5.
S3 3 Časopis Airfix Magazín r. 74 a plast, 
stavebnice lodí a letadel záp. firem. Část vymě
ním za knihu ,,Moře v plamenech". Seznam 
zašlu. Z. Karda, 331 51 Kaznějov 396.
B 4 Kompletní amat. proporcipnál 2 + 1, 3 
serva Varioprop, zdroje. K. Vondrouš, Chomu
tovská 1200, 432 01 Kadaň.
B 5 Prop. 4kan. soupr. na serva Varioprop,
1 kan. RC soupr. J. Hanousek, Bendlova 8, 
400 01 Ústí n. Labem.
H 6 Zahr. modely automobilů, nebo vyměním 
za nesest. kity letadel. M. Kovář, Slovenská 
2648, 415 01 Teplice.
B 7 Jednokan. súpr. Mars za 800 Kčs. P. Bergl, 
stred bl. B, 900 01 Modra.
B 8 Kompletní 4kanál. RC soupravu W 43 s lodí 
Nautic (1600). M. Vostárek, Klánovická 604, 
190 00 Praha 9.
B 9 Úplně nová relé MWS AR-2/230, 4 kusy, 
kus 45 Kčs; plánek Me 1091:1, RC, rozpětí 1120, 
možnost ovládáni čtyř prvků, kus 20 Kčs. Zd. 
Frank, Vrchní č. 170,691 63 Velké Němčíce, okr. 
Břeclav.
B 10 Japonské elektromotory Mitsumi pro pra
pore. serva, nové 0  16 mm, 2,4 V (150,-). Do 
redakce.
B 11 Tři nové nezaběhnuté motory MWS 1,5 D 
po 200,-. V. Hřebecký, 340 34 Plánice 218, okr. 
Klatovy.
B 12 Nové nepoužité servá Varioprop (2 ks); 
cena podlá dohody. M. Mihálik, ul. Barčov- 
ského 3/3, 917 00 Trnava.
B 13 RC.superhet. soupravu, 12kanál. přijímač 
japon. výroby, 5 serv Bonner a NiCd zdroje. 
Cena dle dohody. J. Kubíčka, Dvory 92, 288 02 
Nymburk.

B 14 Přijímač Brand Hobby za 290. J. Kroufek, 
Fučíkova 861,357 35 Chodov.
B 15 Laminátový trup na M2, M3 hornoplošník 
-  230 Kčs. Z. Kratochvíl, Partyzánská 3, 312 03 
Plzeň.
B 16 Díly Varioprop nové: Mini (1800,-), 
2kanál. kostky (2 ks po 950,-), nabíječ Graup- 
ner (450,-) nebo amat. (200,-), dobrý vysílač 
Variophon 4/2 4kanál. (800,-). Do redakce.
B 17 Kompletní RC-1 na 40,68 MHz s maketou 
policejního člunu W-13 (1100 Kčs). Zd. Vachut- 
ka, Polenská 15, 586 01 Jihlava.
B 18 MotorTono5,6nepoužitý(280, ),2jap.el. 
motory Mitsumi 0  22, 2,4 V (pro serva) nové (po 
150,-), 2 serya Olympic bez elektroniky nová (po 
250,-). Vlast. Berg, 686 01 Uherské Hradiště 
514.
B 19 Serva Trim-0-Matic 2,4 V(1 nové, 2 zánov
ní, vše za 500,-), motor MC COY 29 (5 cm3) 
zánovní (200,-). Zd. Kaláb, 294 71 Benátky n. 
Jiz. 1/91.
S 20 Motor Al-Ko + součástky. N. Jůsa, Pod 
Rapidem 2476, 100 00 Praha 10.
B 21 čelní ozubená kola 3 mm tlustá, se silný
mi zuby, od 0  15,5 mm, 6 zubů do 0  51,5 mm, 
25 zubů. J. Štauber, 276 01 Vehlovice 123, okr. 
Mělník.
B 22 Tranzistory 1. jakosti pro soupr. dál. ovl. 
modelů: KC507, 508, 509 (po 11,-); KS500 (9); 
KSY62B (18); KSY34=BSY34 (po 39); KF524 
(16); KF167 (20); KF517 (19); KZZ71 (17). Výbor
ná PNP náhrada KSY81, KF517 v pouzdru jako 
KC509 -  BC177, 178, 179 (po 30); KFY16S (30). 
Vše též párované -  zesílení uvedeno-záruka 6 
měsíců -  dotazy proti známce. J. Pecka, Kafko
va 19/S98, 160 41 Praha 6, tel. 34 29 562.

KOUPĚ

B 23 Model, kombistroj, lupenková pilka, ko
touč. pila apod. Popis, cena. J. Přibáň, Pančava 
847, 334 41 Dobřany.
B 24 RC proporcionální soupravu 100 % spo
lehlivou 2 + 1 do 3500 Kčs. Z. Kadlec, 739 61 
Třinec VI č. 427/2.
■  25 Spúšťač detonačných motorčekov do
3,5 cm'. P. Rondzik, Jesenského 50, 080 01 
Prešov.
B 26 Přij. Simprop Alpha 2007/3 nebo 2007/5 
+ serva. VI. Schejbal, bří. Čapků 874, 500 02 
Hradec Králové 1.
B 27 RC model lietadla + RC súpravu na 
ovládanie směrovky, výškovky a motora do 
1600 Kčs. P. Žák, Lublaňská 10, 801 00 Bratis
lava.
B 28 Servo Graupner Kinematic Ikanál. Ing. J. 
Häusler, Nad strouhou 1332, 140 00 Praha 4, 
Braník.
B 29 VI. Rauschgold: Mladý konstruktér, sva
zek 1 až 6; plánek plachetnice Hvězda od fy 
MOUČKA, kompletní ročníky časopisu Mladý

letec a Letecký modelář, ročník I až VI. M. 
Adamík, Rokycanská 26, 312 01 Plzeň.
B 30 Čtyři elektromotory Piko 4-9 V nebo 
Mabuchi 36 D v dobrém technickém stavu. J. 
Koutný, 28. října 1908, 440 01 Louny.
B 31 Vysílač Tonox 4 až 6kanálový, popřípadě 
podobný, nejraději však profesionál ní výroby. J. 
Maňas, 257 41 Týnec nad Sázavou 260.

VÝMĚNA

B 32 Různý radiomateriál za pošt. známky. 
Seznam zašlu. B. Hubička, Školní 11, 693 01 
Hustopeče u Brna.

RŮZNÉ

B 33 Za motor MVVS5,6dám Jena2,5, Moskito
2,5 (žhavík nebo detonační). W. Katže, 1211 
Marxwalde, E-Thálmannstr. 27, DDR.
B 34 Polský modelář hledá v ČSSR partnera, 
který by mu posílal Modelář za polský časopis 
podle vlastního výběru. D. Porowski, Dobno 
Lub, ul. Mickiewicza 10/5, Polska.
B 35 Modelář z SSSR hledá v ČSSR partnera 
k vyměňování plánků letadel, materiálu, modelů 
letadel 1:72, knih o leteckém modelářství. 
SSSR, Moskovskaja obl., g. Domopruznyj, ul. 
Dirižabelynaja dom 10 kv. 81, V. Žukov.

modelář
měsíčník pro letecké, raketové, automobilové, 
lodní a železniční modelářství. Vydává ÚV Sva- 
zarmu ve vydavatelství MAGNET, 113 66 Praha 
1, Vladislavova 26, tel. 261-551 až 8. Šéfredak
tor Jiří SMOLA, redaktoři Zdeněk LISKÁ a Vla
dimír HADAČ; sekretářka redakce Zuzana 
TOMKOVÁ. Grafická úprava Ivana NAJSEROVÁ 
(externě). Technické kresby Jaroslav FARA 
(externě). Redakce-120 00 Praha 2, Lublaňská 
57, tel. 295 969. -  Vychází měsíčně. Cena vý
tisku 3,50 Kčs, pololetní předplatné 21 Kčs -  
Rozšiřuje PNS, v jednotkách ozbrojených sil 
MAGNET -  113 66 Praha 1.· Vladislavova 26. 
Objednávky přijímá každá pošta i doručovatel. 
-  Dohlédaci pošta Praha 07. Inzerci přijímá in
zertní odděleni vydavatelství MAGNET. Ob
jednávky do zahraničí přijímá PNS .-  vývoz 
tisku, Jindřišská 13, 110 00 Praha 1. Tiskne 
Naše vojsko, n. p , závod 8, 162 00 Praha 6- 
Liboc, Vlastina 710
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NE/
opakovatelné
záběry

■  Budiž řečeno zcela jasně a určitě 
způsobem nepřipouštějícím jakýkoli jiný 
výklad, že tento sním ek (1) nás zaujal 
pouze svojí -  řekněm e neobvyklostí. Je 
již několik let starý -  vznikl při natáčení 
televizního pořadu o českém vynálezci 
L. Očenáškovi.

se hromadí v redakčním 
šuplíku nesmírně pomalu, 
takže vás s nimi opět 
můžeme potěšit až nyní, po 
takřka dvouleté přestávce.

Snímky:
O. ŠAFFEK (2)
P. TEPLÝ (1) 
V. HADAČ (2)

■. Ze světa raket ještě jednou: To není 
snímek ze ,,show“ na Letně s panáčkem  
nabodnutým na rampu (2). Je to doklad 
rodinné souhry -  syn Ivo čeká na start 
rakety svého otce ing. Milana Jelínka a uka
zuje mu, že je připraven pro ni doběhnout.

■  O ojedinělé situace nebyla nouze ani na MS pro upoutané 
modely v Hradci Králové. Ze tří zúčastněných na tomto 
snímku (3) byl nejrychlejší fotograf: Po dvacetimetrovém  
sprintu (s několikakilogramovou fotovýzbrojí) stačil ještě  
zvěčnit s osudem už zřejm ě smířený akrobatický model, 
zatím co jeho pilot ještě dokončoval pomyslný přemet.

■  V podzemí solných dolů Slanic-Prahova v Rumunsku 
vznikla také jedna pamětihodnost. Několika tisíci exponova
nými snímky si asi poněkud unavená Minolta na chvíli 
odpočinula od převíjení filmu zrovna v okamžiku, kdy její 
majitel fotografoval polského reprezentanta S. Kujawu. 
Vzniknul tak zajím avý hlavolam (4).

■  M ládež má o mo
delářství zájem  od 
nejútlejšího věku 
a ,,balsa je m odelář
ský chléb". Dokazu
je to aspoň snímek 
potomka brněnské
ho modeláře Z. Váv
ry, jemuž zachutna
ly zbytky makety 
Morane Saulnier 
Evy Koutné.



SNÍMKY: 
Simprop (2) 

J. Smola 
O. Šaffek 

P. Teplý

OBJEKTIVEM

S maketou DIAMANT  
B A 22si vylétal 
B. Bocaniciu 
z Rumunska 6. místo na 
loňském mistrovství 
světa pro kosmické 
modely v Dubnici η. V.

Italský Super-Tigre X29 Glow má vrtání/zdvih  
19/17 mm, zdvihový objem 4,86 cm ’, výkonnost 
1,45 k a točí 25 000 ot/m in. Jeho hmotnost je 325 g

RC maketou dom ácí dvousedadlovky Kanya dokum ento
val J. Swiatczak na loňské mezinárodní soutěži v Karlo
vých Varech, že s Poláky je třeba začít vážně počítat 
i v této nejnáročnější kategorii

i
Středně velké RC větroně reprezentuje VENUS ze staveb
nice firmy Simprop. Má rozpětí 2200 mm, laminátový trup 
a ostatní díly stavěné klasicky z balsy

Ještě jedním sním kem vám chceme přiblížit neopakova
telnou atmosféru MS ’74 pro upoutané modely v Hradci 
Králové. Důstojný rám ec vyhlašování vítězů tvořily stov
ky zaujatých a fandících diváků. V tomto případě jde 
o rychlostní závod -  na stupních zleva: U. Dusi, G. Ricci 
(Itálie) a Ch. Schouette z USA


