


ψ znoiovem ιοποτο motoru inspi
roval Františka Chvala z Měšic 
u Tábora snímek dvouválce Gemi
ni. Čtyřdobý „boxer" má vačkový 
hřídel pod klikovým hřídelem 
v samostatné skříni, kde je umís
těno také zubové čerpadlo s filtrem. 
Písty mají dva kroužky, ojnice jsou 
tlakové odlity; jsou dělené, opa
třené ložisky a vrtané kvůli chlazení 
pístů. Všechny funkční plochy 
včetně ventilů jsou mazány. Spo
lehlivost mazání zabezpečuje pře
tlakový ventil na zadním víku 
motoru, který reaguje na změny 
otáček. Téměř všechny díly jsou 
odlity do kovových forem, opraco
vány a leštěny. Motor je osazen 
amatérsky zhotovenou vrtulí, s níž 
při zkouškách dosahuje 4800 otá
ček za minutu.

λ . Se samokřídlem Švagr se zápornou šípovitostí křídla, jehož 
výkres byl uveřejněn v lednovém čísle Modeláře, zvítězil ing. Miro
slav Kuba z Brna na posledním Memoriálu J. Smoly

a  Maketu autobusu Karosa LC 735 zhotovil svému tchánovi, řidiči 
ČSAD, k životnímu jubileu Jaroslav Vořechovský z Brna. Model 
v měřítku 1 : 44 je postaven z překližky ti. 1 a 2 mm, okna jsou 
ze skla ti. 1 mm

K TITULNÍMU SNÍMKU
V únorovém sešitu Modeláře jsme představili 
modernizovaný československý cvičný větroň 
L-23 Blaník, který letos projde 
certifikačním programem. Podklady doplňujeme 
snímkem prvního prototypu, který na loňském 
Mezinárodním strojírenském veletrhu 
v Brně pořídil Václav Jukl.

▼ S nákladním vozem Zd ve velikosti HO soutěžil v loňském 
roce v kategorii B2 ing. Josef Zelený z KŽM Jesenice

▼ Pistácio Spitfire F. R. Mk.XIVe v poválečném zbarvení 
belgického letectva ing. Antonína Alferyho z LMK Brno 4. 
Model, zhotovený z polystyrénových výlisků, má při rozpětí 
203 mm hmotnost 4 g; dosahuje časů kolem 40 s



PRVNÍ
KROK
Výroční členské schůze základních organiza
cí a besedy klubů mají nezastupitelné místo 
v přípravě Vlil. sjezdu Svazarmu, který se 
sejde začátkem prosince v Praze. Jistě by 
bylo nesmírně zajímavé navštívit všechna 
jednání, a získat tak asi jeden z nejobjektiv
nějších pohledů, jak to v naší branné 
organizaci vypadá v předvečer sjezdového 
rokování. Což ovšem není možné — stihneme 
se zúčastnit jen nepatrného procenta „výro- 
ček" a o dalších se dozvíme od spolupracov
níků a dopisovatelů. Ze všech informací se 
pak stejně na stránky časopisu vejde jen 
část; i ty ostatní ale využijeme. Nejde však jen 
o náš časopis — z každé schůze vzejde 
zpráva delegovaného funkcionáře vyššího 
svazarmovského orgánu, čímž jsou vytvoře
ny předpoklady pro to, aby výroční schůze 
nebyly samoúčelnou záležitostí, ale aby byly 
opravdu úspěšným vykročením do předsjez- 
dové kampaně.

Podívejme se aspoň krátce na čtyři 
výroční jednání organizací, v nichž pracují 
modeláři.

Letečtí, raketoví, lodní a automobiloví 
modeláři — celkem je jich 144 — tvoří, 
členskou základnu ZO Svazarmu Severka 
v Ústí nad Labem, která patří k nejaktivněj
ším modelářským organizacím v Severoče
ském kraji. Ve zprávě o činnosti v uplynulém 
období mohl předseda ZO Karel Jeřábek 
konstatovat, že jejich instruktoři vedou šest 
kroužků mladých modelářů, z nichž nejlep
ších výsledků dosáhli v minulém roce žáci 
Bartáček a Grepl — ti se probojovali až na 
přebor ČSR. Mezi seniory si nejlépe vedli 
letecký modelář J. Tůma, který byl druhý 
v žebříčku ČSR v kategorii RC V2, raketový 
modelář P. Dubina a lodní modelář J. 
Šafařík.

Členové ZO uspořádali u příležitosti MDD, 
májových oslav, letních pionýrských táborů, 
mírových slavností a Týdne branné aktivity 
29 propagačních vystoupení. Účinnou pro
pagací modelářství je i stálá výstavka modelů 
ve výkladních skříních klubovny. Při organi
zaci pracuje krajské metodické středisko 
raketových modelářů.

Práci výboru pomáhá konkrétní plánování, 
a osvědčilo se také informování všech členů 
o činnosti organizace zasíláním zápisů 
z jednání výboru. Aktivizaci členské základny 
slouží i klubová soutěž, v níž jsou zapojeni 
všichni členové organizace, kterým je podle 
dosažených výsledků přidělován materiál, 
případně jsou poskytovány další výhody.

Ve Svitavách byla výroční schůze ZO 
Svazarmu Modelklub ve znamení 35. výročí 
organizované modelářské činnosti. Předse
da ZO Jindřich Samek proto ve zprávě 
připomněl kapitoly z historie, zabýval se ale 
pochopitelně i perspektivami. Ty jsou naděj
né, protože 65 % členské základny tvoří 
mladí do 14 let. Přitom pro práci s mládeží 
nemá organizace vyhovující prostory ani 
nadbytek instruktorů. Tradičně dobrá je ale 
spolupráce s místním ODPM, za což jeho 
zástupce modelářům poděkoval.

Modelářské veřejnosti jsou Svitavy známé 
především soutěžemi upoutaných modelů 
letadel. Dalšímu rozvoji činnosti jistě pro
spěje dokončení areálu, v němž se tyto 
soutěže konají a v němž bude do konce 
letošního roku i plocha pro RC automobily.

Součástí programu výroční schůze bylo 
i ocenění nejlepších sportovců a funkcioná
řů. Mnozí z nich byli u zrodu organizace, 
které zůstali dodnes věrni — za všechny 
jmenujme aspoň J. Kalába, ing. J. Křečka, 
J. Samka a J. Zrůstka.

Na závěr jednání byl přijat hodnotný 
socialistický závazek a schválen plán práce 
organizace na příští období. U příležitosti 
výroční členské schůze instalovali svitavští 
modeláři v okresním muzeu dělnického hnutí 
výstavu, kterou za týden zhlédlo přes tisíc 
návštěvníků.

Základní organizace Svazarmu v Boleradi- 
cích u Hustopečí má 120 členů, což je 14% 
obyvatel obce. Nejvíce je jich zapojeno do 
činnosti automotoklubu, další pracují v klubu 
masových branných sportů, v kroužku cyklo- 
trialu a v leteckomodelářském klubu. Na 
svoji činnost získává základní organizace 
prostředky vedlejší hospodářskou činností: 
v objektu, v němž byla původně jen svépo
mocná dílna, je dnes ubytovna, využívaná 
celoročně pro školy v přírodě; ZO koopero
vala se Sigmou Slatina, spolupracuje 
s Aerotechnikem Kunovice a poskytuje 
služby motoristům. Jak konstatoval ve 
zprávě o činnosti předseda ZO J. čapka, 
právě výstavba areálu stála boleradické 
svazarmovce v posledním období hodně sil, 
což se nepříznivě projevilo v běžné zájmové 
činnosti. Po třinácti létech práce je ale objekt

prakticky hotov, takže již letos bude třeba 
obnoven branný pochod kolem Boleradic, 
uskuteční se i řada akcí pro řidiče. Zatím 
nejznámější akcí Boleradických je modelář
ské propagační vystoupení Létáme pro vás, 
které má za sebou již jedenáct ročníků.

Osm dospělých a dvanáct mladých členů 
leteckomodelářského klubu jenom loni 
uspořádalo tři veřejné soutěže, besedu 
s pilotem ČSA, navštívili vojenské letiště, 
pravidelně vystupují pro děti ze škol 
v přírodě, sbírají železný š ro t. . .  Takže bylo 
zcela na místě, že mezi odměněnými na 
výročním jednání byli hned dva modeláři 
— V. Zahradník a S. Havránek st.

Stále rostoucí ZO Svazarmu železničních 
modelářů v Praze 5 už nestačila klubovna na 
Janáčkově nábřeží, a tak se její členové sešli 
v učebně OV Svazarmu, kam přišla i řada 
vzácných hostů z vyšších svazarmovských 
orgánů.

Ve zprávě o činnosti byla kriticky zhodno
cena dosavadní modelářská, branně politic
ká a výchovná činnost ZO a její výsledky.
V uplynulém období přešla ZO od akcí 
známých široké veřejnosti k méně 
náročným, avšak neméně důležitým formám 
činnosti. Její členové vedou kroužky na 
školách, starají se o kolejiště v Domě 
československých dětí na Pražském hradě, 
které je ve veřejném povědomí z televizního 
seriálu o hudebně železničářské rodině No
vákových, publikují v odborném tisku atd.
V současné dotě je činnost ZO ovlivněna 
tím, že hodně členů vykonává základní 
vojenskou službu; díky pochopení velitelů 
útvarů se někteří z nich mohli zúčastnit 
i výroční členské schůze. V diskusi zazněla 
řada podnětných připomínek jak zlepšit 
činnost; ty byly postoupeny vyšším svazar
movským orgánům. V závěru zvolili členové 
nový výbor ZO a delegáty na obvodní 
konferenci Svazarmu v Praze 5, na němž se 
chce 552. ZO pochlubit svým automatickým 
kolejištěm.

Vlil. SJEZD 
SVAZARMU 

V  1988 V
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ΝΑ
NÁVŠTĚVÉ 
V KRAJI

Základní údaje
Počet ZO a klubů 150
Počet členů 3922
z toho mládeže do 14 let 1433

mládeže 15—18 let 396
žen 75

zájem o odbornosti:
letečtí modeláři 2329
lodní modeláři 462
raketoví modeláři 185
automobiloví modeláři 219
železniční modeláři 138
stavitelé
plastikových modelů 589

Západočeský
kraj

O modelářích a modelářství v Západočes
kém kraji jsme si povídali s pracovníkem 
krajského výboru Svazarmu v Plzni Ivem 
Skálou.

■ O jaké odbornosti mají modeláři Zápa
dočeského kraje největší zájem?

V našem kraji jsou rozšířeny všechny 
odbornosti, od leteckého modelářství až po 
stavbu plastikových modelů. Nejvíc je — asi 
jako ve většině krajů — leteckých modelářů. 
Převažují vyznavači volného letu, jejichž 
kategorie jsou materiálově nejméně 
náročné. Z podobného důvodu také vzrůstá 
počet lodních modelářů a stavitelů plastiko
vých modelů, zatímco v důsledku vysokých 
cen raketových motorů a jejich nedostupnos
ti klesá počet raketových modelářů.

Ať se podíváme do kteréhokoliv okresu, 
nalezneme v něm několik velmi aktivních 
klubů, jejichž členové se pravidelně účastní 
řady soutěží. V Domažlicích jsou to například 
letečtí a automobiloví modeláři, v Aši „kitaři". 
V Chebu jsou v jedné víceúčelové základní 
organizaci jak letečtí modeláři, tak stavitelé 
dráhových modelů a RC automobilů. Dob
rých výsledků dosahují karlovarští letečtí 
modeláři, stejně jako členové víceúčelové ZO 
při DPM ve Staré Roli. Prosperují i kluby 
v Sokolově, Tachově, Cižicích, Přešticích, 
Plasech, Rokycanech nebo v Městě Touškov. 
Skutečnou baštou modelářství však je kraj
ské město — v plzeňských základních orga
nizacích a samostatných klubech pracuje na 
700 organizovaných modelářů, tedy téměř 
pětina členské základny celého kraje.

■ Pracovnici aparátu KV Svazarmu asi 
organizační práci nezvládnou bez pomoci 
řadových členů. Jak s vámi modeláři spolu
pracuji?

Vlil. SJEZD 
SVAZARMU 

V  1988 y

Dění v jednotlivých odbornostech výrazně 
podporují krajská metodická střediska. Nej
větší z nich, při LMK Rokycany, už má za 
sebou 10 let činnosti. Získané zkušenosti nás 
také přivedly k některým změnám. Například 
metodické středisko pro RC a dráhové 
modely automobilů, jež bylo v Plzni, jsme po 
roce činnosti vzhledem k naprosté odlišnosti 
obou kategorií rozdělili na dvě samostatná 
střediska. ..Dráhaři" zůstali v Plzni, krajské 
metodické středisko pro RC automobily je 
v Domažlicích.

Pro stavitele plastikových modelů bylo 
krajské metodické středisko ustaveno při 
KPM v Rokycanech. Když však z klubu odešli 
„tahouni", začala činnost střediska stagno
vat, a tak jsme neváhali s jeho zrušením. 
Ušetřené finanční prostředky jsme přesunuli 
do stávajících středisek.

V radě modelářství KV Svazarmu pracují 
zástupci okresních metodických středisek 
a velkých klubů, což nám zajišťuje, že jsou 
naše požadavky tlumočeny co nejširšímu 
počtu řadových členů. Na druhé straně jsme 
touto cestou informováni o všech podnětech 
a připomínkách z klubů. V tomto směru nám 
pomáhají i odborné komise RMo KV Svazar
mu. Jejich členové pracuji víceméně samo
statně, k modelářům mají ještě bliž než 
funkcionáři KV, a jejich vliv je ve všech 
odbornostech znát.

Dlouhá léta spolupracujeme s KDPM, 
Domem techniky a stanicí mladých techniků, 
ftada zkušených modelářů například vede 
kroužky mládeže v SMT, zástupci KDPM se 
zúčastňují zasedání RMo KV Svazarmu. 
Nejzřetelněji se naše spolupráce projevuje 
při pořádání přeborů STTP. Mezi mládeží je 
— . k naší radosti — o modelářství velký 
zájem. Například přeborů STTP pořádáme 
víc, než je odborností, protože lodičkáři mají 
zvlášť soutěž v kategorii F2Ž.

Bez spolupráce s dalšími organizacemi 
Národní fronty bychom se neobešli ani při 
pořádání výstav a propagačních akcí, jichž je 
každoročně na 500.

■ Přes řadu služebních povinnosti si jistě 
najdete čas zajít se podívat aspoň na 
některé soutěže. Které z nich vás zaujaly?

V kraji pořádáme každý rok na 190 
veřejných soutěží a krajských přeborů; všech 
se pochopitelně nemohu zúčastnit. Spokojen 
jsem však s každou soutěží, na níž vidím, že 
jsou s jejím průběhem spokojeni modeláři. 
Raduji se z jejich úspěchů na mezinárodních 
soutěžích i z obyčejného postupu do vyšší 
soutěže. V nedávné době nám například 
udělali radost ing. I. Hořejší ziskem stříbrné 
medaile na mistrovství světa nebo železniční 
modeláři, kteří obstáli na celostátní klasifi
kační soutěži. Za nejzdařilejší akce posled
ních let považuji přebor CSR a mistrovství 
ČSSR v kategorii F3D, jež skutečně vzorně 
připravili v Rokycanech.

Příznivý ohlas mají také družební styky 
našeho kraje s brannou organizací GST 
v Geře. Udržujeme je už 25 let a kontinuitu 
jsme neztratili ani v době, kdy byly zrušeny 
krajské výbory Svazarmu, neboť v setkáních 
pokračovali členové základních organizací. 
Při vzájemném měření sil se nyní setkáváme 
každoročně, v roli hostitelů jsme jednou za 
dva roky. Naši reprezentanti v kategoriích 
F1A a F3B stáli v posledních čtyřech létech 
vždy na nejvyšších stupních vítězů.

■ Ve vašem kraji je také sestavován žebří
ček nejúspěšnějších svazarmovských spor
tovců. Jak se v něm umístili modeláři?

V žebříčku máme tři zástupce: ing. Ivana 
Hořejšího z LMK Plzeň-střed, lodního mode
láře Rostislava Černého, soutěžícího v bar
vách SMT, a Jiřího Ducháné z LMK Plasy, 
který staví větroně kategorie RC V2. Z ple
jády ostatních úspěšných modelářských re
prezentantů našeho kraje jmenujme aspoň 
maketáře P. Rajcharta, letecké modeláře J. 
Mráčka a ing. L. Širokého, raketýra P. 
Holuba a železničního modeláře V. Simbár- 
tia.

■ O příjemnější stránce modelářství jsme již 
mluvili. Jistě se však setkáváte i s problémy.

Naši práci někdy ztěžují zdánlivé drobnos
ti, například to, že nám pořadatelé vyšších 
soutěží neposílají výsledkové listiny. Někdy 
se proto o úspěchu našich zástupců na 
celostátních soutěžích dočteme až v Mode
láři.

Práce s lidmi mě jako zástupce KV 
Svazarmu často staví do nezáviděníhodné 
funkce hromosvodu. Vždy se však snažím 
s modeláři vyjít. Je ovšem pravda, že ne vždy 
se dohodneme k oboustranné spokojenosti. 
Někteří modeláři mají dojem, že směrnice 
Svazarmu jsou tu proto, aby znesnadňovaly 
činnost klubů i jednotlivců. Stávalo se nám 
například, žé organizátoři krajských přeborů 
nám nepředložili včas propozice a rozpočet, 
po soutěži neposlali výsledkovou listinu ani 
vyúčtování, ale byli na nás rozzlobeni, když 
jsme je příště pořádáním přeboru nepověřili.

Kázeň musí být v každé organizaci, Sva- 
zarm není výjimkou. Jen zodpovědný přistup 
ke svěřené práci — byť jen v rámci základní 
organizace — může přinést trvalé výsledky.

LMK Plzeň-střed
založila počátkem šedesátých let skupina 
sedmi „odpadlíků" z LMK Plzeň-Bory, kteří 
chtěli ustavením nového klubu při ZO Plzeň- 
střed získat více prostoru pro stavbu upouta
ných modelů.

V současnosti se „účkům" věnuje jen malá 
část ze 40 členů klubu. Mnohem větší zájem 
je o stavbu volných a RC větroňů, o makety 
a akrobatické modely kategorie F3A. Klub 
sice dlouhá léta pracoval k plné spokojenosti 
členů i funkcionářů, modeláři však dlouho 
nemohli získat vlastní klubovnu. Teprve po 
jedenáctém stěhování konečně získali 
— snad natrvalo — klubovnu a dílny, a tak se 
kromě stavby modelů věnují i výchově 
dorostu.

Protože členy klubu jsou i modelářská 
,,esa“ , mají se děti čemu učit. Zkušení 
instruktoři vědí, že získat zájem roztěkaných 
dětí není snadné. Vždyť chlapci chtějí už 
z první schůzky odcházet s létajícím mode
lem. Aby se jim to podařilo, kreslí pro ně 
starší kolegové plánky a připravují jednodu
ché stavebnice. V loňském roce také uspo-
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řádali nultý ročník zimní ligy házedel. Protože 
se soutěž osvědčila, chtějí v jejím pořádání 
pokračovat.

Kolem člena klubu ing. I. Hořejšího se 
dokonce vytvořila jakási „škola volného 
letu", do níž však chodí starší modeláři 
— a to i z ostatních plzeňských klubů — kteří 
si chtějí osvojit nové technologie stavby 
modelů.

Pravidelnou součástí klubové činnosti se 
stala nejrůznější propagační vystoupení, po
řádaná jak pro děti na pionýrských táborech, 
v rámci týdnů branné aktivity nebo dnech 
ČSLA, tak pro „stálé zákazníky" z plzeňských 
podniků.

Kromě toho bylo při klubu zřízeno okresní 
metodické středisko, což pro funkcionáře 
a členy klubu znamená, že mají víc práce 
s pořádáním různých školení, kursů a besed, 
ale i s poskytováním informací o nových 
materiálech a technologiích. Na druhé straně 
jim však funkce „metodických poradců" 
umožňuje sledovat dění v ostatních klubech 
a spolupracovat s jejich členy například při 
pořádání větších soutěží.

mas

Dobrá spolupráce
Jedním z nejaktivnějších modelářských 

klubů v Plzni je LMK při ZO Svazarmu Plzeň- 
Bory. Před pětadvaceti léty, v době vzniku 
klubu, se jeho členové věnovali především 
stavbě volných modelů dnešních kategorií 
F1A a A1. Postupem času se sice zaměřili na 
stavbu RC větroňů a maket, ale „volňásků" je 
v klubu stále dost, zejména mezi mladými.

Členové LMK si jsou dobře vědomi vý
znamu zájmové činnosti pro mládež, a tak se 
jí plně věnují. Největší zkušenosti na tomto 
poli má Z. Vřešřál, který vede kroužek při 
SOU k. p. Škoda. V otcových šlépějích jde 
ing. B. Vřešfál, který spolu s J. Kušičkou 
a dalšími třemi instruktory vedou „konku
renční" kroužky ve stanici mladých techniků. 
Dobrými pomocníky jsou jim jejich bývalí 
žáci, nyní juniorští přeborníci, J. Fleischhans 
a K. Dohrmann.

Ve stanici mladých techniků jsou pro práci 
modelářských kroužků vytvořeny téměř 
ideální podmínky. Proto se tu ve 20 
kroužcích schází na 200 dětí, jež se pod 
vedením instruktorů z „dospělých" klubů 
věnují všem odbornostem. Oblíbené jsou 
upoutané modely letadel; děti mají velký 
zájem i o železniční a lodní modelářství. 
Proto si na nedostatek mladých členů nemo
hou stěžovat ani vedoucí kroužků při ZO 
Svazarmu SMT. Členem jednoho z nich byl 
například i Rostislav Černý, juniorský vítěz 
srovnávací soutěže lodních modelářů socia
listických zemí, jež se konala v loňském roce 
v Bukurešti.

Vedení SMT spolupracuje jak s jednotli
vými kluby, tak s KV Svazarmu. Pionýrští 
pracovníci oceňují pomoc LMK při pořádání 
přednášek s modelářskou tematikou, propa
gačních akcí a letních soustředěni, nedoceni
telná je pomoc klubů při zajišťování okres
ních a krajských kol soutěží STTP. Pro 
modeláře jsou zase kroužky mládeže záso
bárnou talentů.

K. Ešner 
Foto; J. Bečvář

POZNAMENEJTE SI...
■ Horní Počernice

V sále restaurace Na vodárně pořádají 16. 
a 17. dubna členové LMK Klánovice výstavu 
modelů, spojenou s promítáním diapozitivů 
a filmů z modelářského prostředí.

■ Havířov
Modelářský klub OSMTe při 51. ZO Sva

zarmu pořádá v neděli 24. dubna modelář
skou burzu všech odborností. V agitačním 
středisku v ulici Znárodněni 19 můžete 
vyměňovat, prodávat a nakupovat modelář
ský materiál od 8 do 14 hodin.

■ Prostějov
U příležitosti 43. výročí osvobození ČSSR 

pořádá LMK Prostějov ve spolupráci 
s MěDPM Prostějov soutěž halových modelů. 
Uskuteční se 30. dubna ve sportovní hale 
MěDPM (50x50x12 m, hladký strop) v kate
goriích H-hal, P-3, M-oř a M-pistácio. Pro 
kategorii M-oř je navíc vypsána rámcová 
soutěž Letadla čs. pilotů v boji proti fašismu. 
Propozice žádejte na adrese: RNDr. Zdeněk 
Přemýslovský, J. Zrzavého 7, 796 01 Pro
stějov.

■ Plasy
Leteckomodelářský klub při Aeroklubu 

ČSR Plasy pořádá u příležitosti 20 let svého 
trvání propagační vystoupení. Všichni mode
láři, zejména majitelé obřích a neobvyklých 
RC modelů, jsou zváni na neděli 4. září od 
13.30 h na letiště v Plasech.

Nejlepší a nejatraktivnější model bude 
oceněn odbornou porotou; diváci přiřknou 
svou cenu autorovi nejlépe létajícího RC 
modelu. Pokud na propagační vystoupení 
přijdete už v sobotu, můžete zdarma přeno
covat v budově aeroklubu.

Podrobnější informace požadujte na adre
se Aeroklub ČSR, 331 01 Plasy 404.

Ing. Jozef Maťaťa

Jožo je žilinský rodák a svému městu 
zůstal věrný. Po absolvování střední průmys
lové školy stavební, vysoké školy dopravní 
a výkonu základní vojenské služby nastoupil 
jako výzkumný pracovník v podniku Stredo- 
slovenské kamenolomy a štrkopiesky. Po 
třech letech se stal vedoucím výrobního 
střediska kamenolomu v Suji.

Jeho cesta k modelářství byla značně 
klikatá. Jako školák si postavil velké kole- 
jišté, pak se nadchl pro modely lodí 
a postavil si model rybářského kutru Naxos. 
Později — snad že byl členem víceúčelové 
základní organizace — se uchytil u leteckých 
modelářů. Postavil pár upoutaných modelů, 
ale záhy přesedlal na RC modely. Když 
počátkem sedmdesátých let potkal na veřej
né soutěži lodičkáře J. Miškoviče, bylo o jeho 
dalším osudu rozhodnuto s konečnou plat
ností — stal se vášnivým obdivovatelem 
skupinových závodů lodí.

•Od platonického zájmu pak už byl jen 
krůček ke stavbě vlastních modelů. Nejdříve 
podle cizích plánů, ale záhy se s klubovým 
kolegou M. Horeckým vydali k vavřínům 
vlastní cestou: Zhotovovali drobné součást
ky, pak laminovali trupy a nakonec navrhli 
a postavili lodní motor, jehož konstrukce je 
na soutěžích obdivována i velmi zkušenými 
modeláři.

Těžištěm jeho sportovní činnosti je přede
vším seriál soutěží FSR, a samozřejmě 
přebory a mistrovství. Například na loňském 
mistrovství ČSSR získal v kategorii FSR 6,5 
stříbrnou medaili. Mohu-li soudit podle Jožo- 
vy vytrvalosti, určitě u ní nezůstane.

V zaměstnání o stavbě modelů nemůže ani 
přemýšlet, proto se jim věnuje po večerech 
a o víkendech. Aby na něj manželka a děti 
nezanevřely, postavil obytný přívěs a lo- 
dičkářské soutěže objíždějí společně. Man
želka mu velmi fandí, a aby na něj mohla při 
soutěžích „odborně" dohlížet, složila kvalifi
kační zkoušky a stala se rozhodčím.

Jozef se všemu věnuje až neuvěřitelně 
poctivě a vytrvale, jak v modelařině, tak 
v zaměstnání, kde byl vyhodnocen jako 
nejlepší pracovník a dvakrát jako nejlepší 
zlepšovatel podniku. Důkladnost a odpověd
nost jej provázely při výkonu funkcí v závodní 
organizaci SZM, poctivému přístupu k práci 
se snaží naučit i chlapce v kroužku leteckých 
modelářů pří MěDPM v Žiliné. Že se mu to 
daří, dokazují sportovní úspěchy jeho svě
řenců i to, že mu byly za práci s mládeží 
uděleny bronzový a stříbrný odznak Za 
socialistickou výchovu a svazarmovské vy
znamenáni ZOP I. stupně.

M. Salajka
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Házecí

Baby Albatross

■ Loňské podzimní zasedání CIAM 
FAI definitivně potvrdilo, že letošní 
mistrovství světa v kategoriích upou
taných modelů F2A, F2B, F2C, F2D 
a upoutaných maket F4B se bude 
konat ve dnech 5. až 11. srpna 

v Kyjevě. Federace leteckého sportu SSSR 
v druhém bulletinu k tomuto mistrovství 
uvedla, že do konce roku 1987 potvrdilo 
účast dvacet národních aeroklubů, a to 
Austrálie, Argentina, Brazílie, BLR, ČSSR, 
ČLR, Dánsko, Egypt, Francie, Itálie, Japon
sko, Kanada, MLR, NSR, PLR, Španělsko, 
švédsko, USA, Velká Británie a SSSR.
■ Na základě loňských výsledků byli mezi 
sportovce v péči ÚV Svazarmu zařazeni 
reprezentanti v kategorii F2B I. Čáni, R. 
Dobrovolný a V. Trnka, v kategorii F2D T. 
Mejzlík, P. Kučera a J. Zapletal. Ti by se také 
měli zúčastnit mistrovství světa. V širším 
reprezentačním družstvu pro případnou 
účast na otevřených mezinárodních soutě
žích jsou dále M. Obrovský, S. Menšík, a M. 
Jurkovič v kategorii F2A; J. Škrabálek, S. 
Cech, A. Pospíchal, Z. Křižka a O. Krása 
v F2B; Vater—Bašek, Levkuš—Jankovič 
a šafler—Kodýtek v F2C; J. Jedlička, J. 
Budiš a M. Sabocik v F2D.
■ Československo nebude mít v Kyjevě 
zastoupení jen mezi sportovci, ale také ve 
funkcionářském sboru. V kategorii F2B bude 
jedním z bodovačů Z. Liská, já jsem byl 
schválen do jury pro rozhodování v kategorii 
F2D. Kromě toho budou k odjezdu do SSSR 
připraveni i O. Šaffek jako náhradník pro 
mezinárodní jury a R. Čížek, náhradník pro 
bodování maket.
■ Několik zajímavých zahraničních výsledků 
z loňské sezóny:
Breitenbach, Švýcarsko, 30. a 31. května (61 
soutěžících z 12 států): F2A: 1. Rachwal, PLR 
272,3; 2. Zanin, Itálie 272,3; 3. Parramon, 
Španělsko 265,6 km/h — F2B; 1. Maikis, 
NSR 5733; 2. Compostella, Itálie 5672; 3. 
Egervary, NSR 5500 b. — F2C: 1. Metke- 
meyer—Metkemeyer, Nizozemí 7:27,2 min:s; 
2. Delor—Surugue, Francie 165; 3. Nit- 
sche—Kůhnegger, Rakousko 74 okruhů. 
Utrecht, Nizozemí, 13. a 14. června (11 týmů): 
F2C: 1. Metkemeyer—Metkemeyer, Nizoze
mí 7:14,4; 2. Nitsche—Kůhnegger, Rakousko 
7:15,1; 3. Delor—Surugue, Francie 7:20,2 
min:s. Nätets, švýcarsko, 15. a 16. srpna (24 
soutěžících ze 4 států): F2B: 1. Maikis, NSR; 
2. Orsini, Itálie; 3. Egervary, NSR. Genk, 
Belgie, 15. a 16. srpna (32 soutěžících 
z 6 států): F2A: 1. Marksteiner, Rakousko 
269,4; 2. Rosenhan, NSR 250,8; 3. Metke
meyer. Nizozemí 246,2 km/h — F2B: 1. De 
Jong, Nizozemí 6089; 2. Barile, Belgie 5849;

' 3. Gauthier, Francie 5829 b. — F2C: 1. 
Delor—Surugue, Francie 7:24; 2. Nit
sche—Kůhnegger, Rakousko 8:00; 3. Vies- 
ser-Buys, Nizozemí 8:07 min:s. Bochum, 
NSR, 19. a 20. září (46 soutěžících z 9 států): 
F2A: 1. Rachwal, PLR 275,2; 2. Marksteiner, 
Rakousko 269,4; 3. Bilat, švýcarsko
269,0 km/h — F2B: 1. Egervary, NSR; 2. De 
Jong, Nizozemí; 3. Barill, Francie — F2C: 1. 
Metkemeyer-Metkemeyer, Nizozemí; 2. Nit
sche—Kůhnegger, Rakousko; 3. Thorhau- 
ge—Rasmussen, Dánsko.

V Ing, Bohumil VOTÝPKAv ------ v
Uprostřed 

letového kruhu

Větroň Baby Albatross navrhl americký 
plachtař a konstruktér William Hawley Bo- 
wlus v roce 1939. Vyšel přitom ze známého 
typu Grunau Baby. Nový letoun nabízel 
Bowlus ve stavebnici s předtvarovanou před
ní částí trupu z mahagonové překližky 
a trubkovým nosníkem ocasních ploch 
z hliníkové slitiny. Prodal sto sedmdesát šest 
stavebnic, z nichž bylo sestaveno celkem 
padesát větroňů. Více než patnáct exemplářů 
je v provozu dodnes.

Malý model tohoto větroně je sestaven 
z balsového prkénka tl. 3 mm a odřezku 
smrkové lišty o průřezu 5x5 mm. Dále bude
me potřebovat ještě lepidlo Kanagom, čirý 
zaponový nebo vrchní lesklý nitrolak 
a kousek olova pro dovážení.
K STAVBĚ (výkres je ve skutečné velikosti):

Všechny díly překreslíme přes uhlový 
papír na kreslicí čtvrtku nebo jiný tužší papír 
a přesně je vystřihneme nebo vyřízneme 
hrotem žiletky. Tyto šablony pak při stavbě 
obkreslujeme měkkou tužkou na balsové 
prkénko; dbáme přitom na dodržení směru 
vláken dřeva.

Na přední část trupu 1 k sobě celou 
plochou slepíme dvě prkénka. Lepidlo ne
cháme řádně zaschnout. Nosník ocasních 
ploch 2 zhotovíme ze smrkové lišty o průřezu 
5x5 mm, kterou obrousíme na kruhový prů
řez brusným papírem, nalepeným na rovném 
prkénku.

Jemným brusným papírem vyhladíme jed
nu stranu balsového prkénka, z nějž pak 
žiletkou vyřízneme křídlo 3 s přesahem 1 až 
2 mm. Na přesný tvar je dobrousíme brus
ným papírem. Horní stranu křídla (nevyhlaze
nou) obrousíme do profilu podle výkresu; 
vrchol profilu je na půdorysu křídla naznačen 
přerušovanou čarou. Směrem ke koncům se 
křidlo ztenčuje až na tl. 1 mm.

VOP 4 a SOP 5 opět vyřízneme s přídav
kem a začistíme na přesný tvar brusným 
papírem. Obě ocasní plochy obrousíme do 
souměrného profilu; směrem ke koncům se 
opět ztenčují až na tl. 1 mm.

Vyřízneme přední část trupu 1 a po obvodě 
ji obrousíme. Přesně vyřízneme zářez pro 
nosník ocasních ploch 2 (na výkrese je 
vyšrafován). Hrany přední části trupu po 
obvodě zaoblíme brusným papírem. Vespo
du zhotovíme výřez pro kolo (naznačen 
čárkovaně).

Kolo 6 vyřízneme z balsy tl. 3 mm a po 
obvodě je zaoblíme brusným papírem. Výřez 
v trupu pro kolo vylepíme dvěma díly 7 
z prkénka tl. 3 mm tak, aby mezi nimi zůstala 
mezera pro kolo i s určitou vůlí, aby se mohlo 
otáčet. Po zaschnutí lepidla díly 7 z boků 
obrousíme, aby nevystupovaly nad povrch 
trupu.

Diy 1, 2, 3, 4, 5, 6 nalakujeme jednou až 
dvěma vrstvami čirého zředěného nitrolaku. 
Po zaschnutí je lehce přebrousíme jemným 
brusným papírem. Černou tuši naznačíme 
pohyblivé plochy na křídle, VOP a SOP; 
obarvíme jí také celé kolo. ·

Křídlo uprostřed rozřízneme žiletkou, 
styčné plochy obrousíme do úkosu a obě 
poloviny slepíme do vzepétí podle výkresu. 
Zespodu zasuneme do výřezu v trupu kolo; 
trup a střed kola propíchneme špendlíkem. 
Hřídel kola 8 zhotovíme ze špendlíku, uštíp
nutého na patřičnou délku, který do otvorů 
v trupu zalepíme.

Do výřezu v trupu zalepíme nosník ocas
ních ploch. Po zaschnutí lepidla přilepíme 
z boků zesílení 9 z balsových lišt, které 
— opět po zaschnutí lepidla — zaprofilujeme 
podle průřezu trupu. Shora přilepíme na trup 
křídlo. Až do zaschnutí lepidla kontrolujeme 
trojúhelníkem jeho správnou polohu. Zezadu 
vyřízneme lupenkovou pilkou do nosníku 
ocasních ploch výřez pro VOP. Pokud si na to 
netroufáme, můžeme VOP rozříznout v půli 
a přilepit ji na nosník ocasních ploch z boků 
natupo. V každém případě je ale nutné 
dodržet nastavení VOP vůči křídlu. V SOP 
zhotovíme výřez a zezadu ji nasuneme 
a přilepíme na trup.

Přední část trupu byla u prototypu modelu 
polepena tenkým potahovým papírem, přila- 
kovaným nitrolakem. Nutné to však není. 
Kabinu naznačíme tenkým modrým papírem 
nebo ji vybarvíme modrým popisovačem. 
Červené pruhy na směrovce zhotovíme ob
dobně.

Do předku trupu opatrně vyvrtáme jehlo
vým pilníkem otvor, do nějž vetkneme 
a zalepíme pásek olova 10 tak, aby model 
podepřený prsty pod křídlem v místě těžiště 
setrvával ve vodorovné poloze. Vyvážený 
model zakloužeme běžným způsobem: chy
by v klouzavém letu napravujeme při
hýbáním VOP, přímý let seřizujeme SOP. 
Model vyniká plochým kluzem a dobře 
plachtí i z malého převýšení. A protože svými 
rozměry odpovídá nově navrhované odde
chové kategorii Formule 500, můžete se 
s ním zúčastnit nadcházející náborové sou
těže halových modelů v Hluku ve dnech 23. 
a 24. dubna.

Jiří Kalina

C 0 2 korespondenčně
Redakce odborného časopisu pro volný let 

Thermiksense vypsala pro letošní sezónu 
mezinárodní korespondenční soutěž v kate
gorii C02. Pravidla: Nejsou omezeny rozměry 
ani hmotnost modelu, který může být po
háněn motorem Modela C02 s originální 
vrtulí nebo jiným motorem s nádrží o objemu 
nejvýše 3,25 cm3. Létat lze na jakékoli sou
těži (nejvýše šest startů s maximem 120 s). 
Nejlepší tři soutěžní výsledky (potvrzené 
pořadatelem na startovní kartě či výsledkové 
listině) je třeba do 30. listopadu 1988 zaslat 
společně s plánkem modelu na adresu: 
Thermiksense, B. Schwendmann, Rohrach- 
weg 88, D-7060 Schorndorf, NSR. Výsledky 
budou publikovány ve čtvrtém čísle časopisu 
Thermiksense, tři nejlepší obdrží ceny: motor 
Modela C02, náhradní díly a sifonové bom- 
bičky.
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III. ročník
celostátní náborové soutěže 

pro letecké modeláře
byl vyhlášen v Modeláři 1/1988. Dnes přinášíme další 
podrobnosti.

Soutěž se koná v sobotu 21. května od 09.00 h. Létá se 
podle Soutěžních a stavebních pravidel ČSSR pro 
letecké modeláře, vydaných ÚV Svazarmu v roce 1981, 
doplněných o změny, které jsou přílohou Sportovního 
řádu FAI, vydaného UV Svazarmu v roce 1985. Uvedená 
pravidla by měla být k dispozici ve všech leteckomode- 
lářských klubech Svazarmu a na OV Svazarmu. Jejich 
hlavní zásady najdete také v Modeláři 3/1987. Jedinou 
odchylkou od těchto pravidel bude, že i jediný soutěžící, 
který dosáhne ve všech startech maximálních časů, musí 
okamžitě po skončení soutěže absolvovat rozlétávání 
s prodlužovanými maximy až do doby, kdy už maxima 
nedosáhne.

Létají se kategorie Η, A3, A1 a C02. Věkové členění je

jako obvykle na žáky, juniory a seniory, vyjma kategorie 
H, která je určena pouze pro žáky.

Nejúspěšnější soutěžící jednotlivých místních kol 
odmění podle svých možností pořadatelé. Deset nejlep
ších žáků a po pěti nejlepšich juniorech a seniorech mezi 
vítězi místních kol v každé kategorii obdrží zvláštní 
diplomy a věcné ceny, věnované radou modelářství ÚV 
Svazarmu a Vydavatelstvím Naše vojsko.

Se jmény absolutních vítězů v každé kategorii bychom 
měli být seznámeni ještě týž den ve sportovní relaci 
Televizních novin a ve sportovním zpravodajství Čs. 
rozhlasu. Výsledky 10 nejúspěšnějších vítězů místních 
kol ve všech věkových skupinách a kategoriích budou 
uveřejněny v Modeláři 7/1988. Z výsledkových listin 
jednotlivých pořadatelů místních kol bude zpracována 
souhrnná výsledková listina, v níž bude uvedeno 80 
nejlepších žáků v kategorii H, 50 v kategorii A3, 30 v 
kategorii AI a 20 v kategorii C02, dále-30 nejlepšich 
juniorů v obou kategoriích větroňů a 20 v kategorii C02, a 
po 10 nejlepších seniorech v každé kategorii.

Pořadatelům, kteří se přihlásí do 20. dubna na adresu 
redakce (rozhoduje datum poštovního razítka), zašleme 
podrobné instrukce pro telefonické předávání jmen 
vítězů, a pokud v přihlášce uvedou předpokládaný 
počet startujících, i výsledkové listiny, věnované podni
kem ÚV Svazarmu Modela.

Papierové makety 
v Pol’sku po piate

Dnes už možno povedaf, že súfaž papiero- 
vých makiet v Pol'sku má svoje malé jubi
leum za sebou. V dňoch 21. až 22. novembra 
1987 sa konal v Olešnici piaty ročník tejto 
populárnej celoporskej súfaže. Zúčatnilo sa 
ho 219 súřažiacich zo 44 klubov PLR, 16 
klubov z ČSSR a ZSSR. Už tradičné sa 
súfažilo v troch věkových skupinách (žiaci, 
junioři, senioři), ktoré bolí hodnotené 
v kategóriach modelov čestných a kolejo
vých vozidiel, lietadiel, lodí s motorovým 
pohonom a plachetnic. Najpočetnějšie bola 
zastúpená kategória lietadiel, kde sa kvalita 
stabilizovala na slušnej úrovni. Naopak mo
torové lode a plachetnice zaznamenali po
kles v počte přihlášených, možno i v kvalitě.

Obr. 1

Tank T-72 Z. Sypuly z Czestochowej

Opař dominovali vystrihovačky domácej 
produkcie, ale aj vlastně konštrukcie. Každo
ročně nový špičkový model připraví Jan 
Urbanowicz z Varšavy. V tomto ročníku 
představil sovietsky pozemný raketový nosič, 
ktorý vzbudzoval zaslúžený obdiv, ba aj 
pochybnosti o svojej papierovej podstatě. 
Získal zo 100 možných bodov 95,5 a vo svojej 
kategorii zvíťazil, podobné ako Jaroslaw 
Jastrzebski s parnou lokomotivou PI-47 
polských železnic (obr. 1). Mierka 1:12,5 
umožňovala detailně spracovanie, ktoré 
súperi s modelmi v mierke 1:50 nemohli 
dosiahnúf.

V kategórii lodi bodovali domácí súťažiaci, 
zo zahraničných účastníkov sa přesadil iba 
sovietsky modelář I. Bazanov, ktorý s histo
ricky i konštrukčne zaujlmavým križnikom 
Okfabrskaja revolucija obsadil tretie miesto.

Kategória lietadiel patřila nám, z domácích 
pozoruhodný model ukázal W. Pieniažek. 
Jeho Lightning P-38 vynikal zaujímavým 
povrchom, ktorý dosiahol ryhováním papie- 
ra. Medzi juniórmi zvíťazil T. Pieniažek 
s modelom Space Shuttle.

Organizátorom z bytového družstva Zátišie 
a Domu kultúry Korelat 2 v Olešnici, vojvod- 
skému výboru LOK vo Vratislavi i patronát- 
nym organizáciam sa podařilo hodnotné 
podujatie hodné nasledovania.

Ing. Ladislav Jakubčo 
Foto: Michal Krywienko

„Papíroví" modeláři 
okresu Praha-západ

Soutěž modelů časopisu ABC pořádá 
Modelklub Černošice už pět let, od roku 1986 
dvoukolové Na jaře probíhá předkolo, orga
nizované společně s ODPM Praha-západ 
jako STTP. Sejde se na něm přes sto 
modelů, postavených většinou z oblíbených 
„Déček". Po soutěži je z modelů uspořádána 
v kulturním domě v Černošicích výstava. (V 
loňském roce jsme u příležitosti této soutěže 
uspořádali besedu s redaktory časopisu 
ABC Baudisem a Sorelem a autorem papíro

vých vystřihovánek arch. Vyškovským, kteří 
našim nejúspSšnéjším soutěžícím podepsali 
diplomy.) Dalším kolem pak je výběrový 
konkurs pro účast na Celopolské soutěži 
papírových modelů v Olešnici.

Letos jsme k našim polským přátelům vezli 
nejlepší modely z okresu Praha-západ již po 
druhé. Do soutěže jsme přihlásili šestnáct 
modelů, opět vesměs z „Déček". Nejlepši 
žákovské byly Tatra 815 GTC M. Franty 
z Černošic, Broyt-X30 O. Sýkory z Nučic 
a Tatra 815 VE J. Kopernického z Hostivic. 
Mezi nejlepší modely juniorů patřily Tatra 
815 VE R. Apeltauera a letoun Ponnier 1913 
M. Šebka z Černošic.

Naše dobře postavená „Déčka" skončila 
vesměs uprostřed startovního pole. Naději 
na medailová místa by měla pouze po 
úpravách, spočívajících například v otevřené 
kabině a vybaveném interiéru, pochopitelně 
doložených podklady. Polští pionýři, harceři, 
stavějí modely z Mladého Modelarze, 
známého i u nás. Tyto modely jsou větší 
a nemají tolik drobných dílů jako naše. 
Skoda, že modely v „Déčkách" nemohou být 
také větší. Nejlepší modely soutěžící 
v Olešnici mají papírovou kostru a jsou 
tmeleny a lakovány, asi jako plastikové 
modely. Nechybí na nich řada funkčních 
detailů. Často je umožněno nahlédnout do
vnitř, kde jsou různé agregáty a vnitřní 
vybavení, pochopitelně opět z papíru.

V hlavní kategorii leteckých modelů mezi 
seniory již potřetí zvítězil ing. Ladislav Ja
kubčo ze Spišské Nové Vsi. Sám sice o této 
soutěži do Modeláře píše, ale o svých 
úspěších se nikdy nezmíní. Letos soutěžil 
s modelem Harrier, u nějž stojící papírový 
pilot jen jen že se nepohne a nenasedne do 
kabiny (na snímku).

Lumír Apeltauer, MK Černošice
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Vítězný model 
Memoriálu
J. Smoly 1987

JULIAN
Konstrukce: Dr. G. Benedek, MLR

Model Julian byl navržen nejen pro 
soutěžní létání, ale i jako zkušební. 
Proto také vznikl hned ve dvou verzích: 
první je pro pomalý motorový let, druhá 
pro rychlejší.
POPIS MODELU:

Křídlo sestává ze středního dílu a uší. 
Síly na ohyb jsou přebírány nosníkem 
z jediné balsové lišty o průřezu 
2x3,5 mm. Proti kroucení jsou mezi 
žebry vlepeny trubky, stočené za mok
ra z balsy tl. 0,7 mm na drát o průměru 
5,5 mm a po vyschnutí slepené ve švu 
rychle tvrdnoucím lepidlem. Pravé 
ucho je překrouceno do mírného pozi
tivu, ostatní díly jsou rovné.

V druhé verzi je nosník tvořen třemi 
lištami, jež jsou mezi žebry spojeny 
pásky balsy tl. 0,6 mm, takže vytvářejí 
torzní skříň trojúhelníkovitého průřezu.

Trup. Na bočnice z balsy tl. 0,7 mm 
jsou přilepeny balsové podélníky 
o průřezu 1,5x1,5 mm; pak jsou obě 
bočnice spojeny rozpěrkami stejného 
průřezu, vzdálenými od sebe vždy 
40 mm. Motorová přepážka z překližky 
tl. 1,5 mm má rozměr 25x15 mm, další 
dvé přepážky jsou balsové. Na motoro
vou přepážku jsou zezadu nalepeny 
dvě matice M2. Protože nádrž je před 
plněním ochlazována mimo model, 
upevňuje se motor dvěma prodlouže
nými šrouby M2 ^rýhovanými hlavami, 
které lze velmi rychle povolit a přitáh
nout. Nádrž je jen volně vkládána do 
otvoru o rozměrech 20x20 mm v horní 
straně trupu pod baldachýnem křídla.

Vzpěry baldachýnu křídla z ocelo
vého drátu o průměru 0,7 mm jsou 
přivázány nití a přilepeny k lištám 
baldachýnu z bambusových štěpin' 
o průřezu 2,2x2,2 mm. Rozpěrka 
z ocelového drátu o průměru 0,5 mm je 
k lištám připevněna stejným způso
bem.

Ocasní plochy. VOP má jednodu
chou jednonosnikovou konstrukci. Její 
hmotnost je asi 3 g. SOP má nesou- 
měrný profil, shodný s profilem VOP. 
Lišta jejího nosníku je ukotvena až na 
spodní rozpěrce trupu.

Potah. Celý model je potažen tenkým 
Japanem o plošné hmotnosti 10g/m2.

Létání. Model zakloužeme do pravé 
zatáčky. Na motor jej zalétáváme nejpr
ve s menšími otáčkami, při nichž 
stoupá v mírné pravé zatáčce. Při 
seřízení motoru na plné otáčky stoupá 
model v levé zatáčce. Pro pomalejší 
stoupání lze doporučit křídlo s profilem 
B-753662g, který má více prohnutou 
střední čáru. Pro rychlý stoupavý let je

vhodnější profil B-743550g.
Rychlost modelu v kluzu je přibližně 

4 m/s, klesavost 0,4 až 0,5 m/s. Doba 
chodu motoru při otáčkách asi 
1700/min a s nádrží naplněnou 3g 
pohonného plynu je 100 až 110 s; při 
otáčkách kolem 2000/min pouze 70 až 
75 s. Doba letu modelu o hmotnosti 
54 g se za klidného beztermického 
počasí pohybuje mezi 180 až 240 s.

Model je pojmenován podle profeso
ra fyziky a matematiky Juliana Georga 
Nagyho (1900 až 1960), jenž je považo
ván za otce maďarského modelářtsví.

Podle podkladů dr. G. Benedeka 
zpracoval Radoslav Čížek
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Školní kluzák

PĚNKAVA
je určen k prvnímu seznámení s volně 
létajícími modely větroňů. Vzhledem 
k jeho jednoduchosti od něj samozřej
mě nelze očekávat takové výkony jako 
od soutěžních „superstrojů" — proto 
ani není vybaven determalizátorem
— nicméně po dovážení na předepsa
ných 150 g můžeme s Pěnkavou 
i soutěžit v kategorii A3.

K STAVBĚ (neoznačené míry jsou 
v mm):

Všechny díly modelu překreslíme
— nejlépe na milimetrový papír — do 
skutečné velikosti; VOP i s levou polovi
nou. Na smrkové (lipové, topolové atp.) 
prkénko nebo překližku tl. 5 překre
slíme hlavici 1. Na překližku tl. 
1 překreslíme dvě příložky 2, úložnou 
desku křídla 3, dvě žebra 6 a na 
překližku tl. 3 výkližek 5. Všechny díly 
vyřízneme lupenkovou pilkou. Žebra 6 
k sobě přitiskneme a sešpendlíme 
dvěma špendlíky. Příložky 2 přišpen

dlíme k hlavici 2 a díly po obvodě 
obrousíme na přesný tvar brusným 
papírem, přichyceným připínáčky na 
rovné prkénko o rozměrech asi 
120x60. Z balsy tl. 2 vyřízneme žiletkou 
dva koncové oblouky křídla 4. Dále 
nařežeme šestnáct pásků, které vlo
žíme mezi dvě překližková žebra, dlou
hými jehlami spíchneme do bloku 
a ořežeme a obrousíme na přesný tvar 
včetně zářezů pro lišty. Všechny po
třebné smrkové nebo borovicové lišty 
obrousíme do hladka a přiřízneme na 
správnou délku. Výkres napneme na 
rovnou pracovní desku (staré rýsovací 
prkno atp.) a překryjeme průhlednou 
plastikovou fólií.

Na výkres přichytíme špendlíky 
spodní lištu nosníku křídla o průřezu 
2x5. Odtokovou lištu o průřezu 2x10 
sbrousíme do trojúhelníkovitého průře
zu, jehlovým pilníkem nebo dvěma listy 
pilky na kov, spojenými šrouby 
s maticemi, v ní zhotovíme zářezy pro

žebra a rovněž ji přišpendlíme na 
výkres. Celé křídlo stavíme v celku, 
rozřízneme je až po dokončení. Na 
přišpendlené lišty postupně Kanago- 
mem přilepíme všechna žebra. Pozor, 
středová žebra z překližky jsou sklo
něna! Po zaschnutí odstraníme špen
dlíky ze spodní lišty nosníku a do 
zářezů v žebrech zalepíme horní lištu 
nosníku, rovněž o průřezu 2x5. Nako
nec přilepíme náběžnou lištu o průřezu 
5x5. Křídlo sejmeme s desky a šikmo 
vlepíme dvě balsová zakončení 4. Zale
píme rohové výkližky z balsy tl. 2. Křídlo 
uprostřed rozřízneme a zabrousíme 
přečnívající konce lišt. Ve středových 
žebrech opatrně jehlovým pilníkem 
propilujeme otvory pro výkližek 5. 
Výkližek zalepíme do křídla mezi lišty 
nosníku, obě žebra potřeme Kanago- 
mem a do zaschnutí stáhneme péro
vými kolíky na prádlo. Konce křídla 
přitom podložíme třeba starými kniha
mi. Hotovou kostru křídla obrousíme 
do hladka, přičemž zaoblíme náběžnou 
hranu.

Hlavici 1 přichytíme špendlíky na 
výkres. Přilepíme k ní podélníky trupu 
o průřezu 2x5 a spojíme je příčkami 
stejného průřezu. Trup sejmeme 
z desky a shora na něj přilepíme 
úložnou desku křídla 3. Na její okraje 
přilepíme lišty o průřezu 4x4. Z boků 
přilepíme přes otvor v hlavici příložky 2,

SUM a makety v ČSR v roce 1987
Kdybych měl k dispozici jen ty 

oficiálně zaslané neúplné (z Prahy 
a Jihočeského kraje dokonce žádné) 
žebříčky maket a SUM, nebylo by 
o čem psát. Je smutnou skutečností, že. 
v mnohých krajích asi ani nemají 
tušení, kdo jim ve které kategorii létá 
a jak. Mohli by to ovšem vědět jen 
tehdy, kdyby měli k dispozici včas 
a dobře zpracované přehledy, jaké dělá 
například RMo OV Svazarmu v Kladně, 
jejíž zpráva (o všech kategoriích) má 11 
stránek. Kladenští nezapomenou ani na 
posledního žáčka splňujícího podmín
ky pro zařazení do žebříčku a vědí 
přesně, kolik žáků, juniorů a seniorů 
v každé kategorii létalo. To vše dávají 
dohromady (z dobrých podkladů 
z klubů) dva lidé: předseda RMo F. 
Tichý a předseda slánského klubu V. 
Fuxa.

Až se budete ptát, proč nejste 
v žebříčku, ač jste létali dobře, nena
dávejte na ,,ty nahoře" nebo na trenéra. 
Přesvědčte se nejdříve, zda pořadatelé 
soutěží, kde jste létali, poslali včas 
vašemu klubu výsledkové listiny: tam 
totiž všechno začíná. Nepořádných 
pořadatelů je ještě až příliš mnoho. Je 
na RMo KV Svazarmu, aby netrpěly 
nepořádky a soutěže takových pořada
telů nedoporučily k zařazení do kalen
dáře soutěží pro příští rok.

Kategorie SUM prožívá svá hubená 
léta. Situace se zhoršila především po 
organizační stránce. S výjimkou Stře
dočeského kraje se neví, kolik žáků, 
juniorů a seniorů létalo, nebo se to 
uvádí jen přibližně, nepodloženým od
hadem. Organizátoři čtyřiceti čtyř ne- 
mistrovských soutěží dodnes dluží 
osmnáct výsledkových listin, to je 41 %! 
K tomu asi není třeba nic dodat. Podle

podkladů zaslaných RMo KV Svazarmu 
se tří a více soutěží zúčastnilo 30 
sportovců, z toho jen 6 žáků. Naše 
dřívější hlavní základna, Severomorav
ský kraj, neuvádí ani jediného. Ale ani 
z těchto třiceti modelářů nemohli být 
někteří zařazeni do žebříčku, protože 
v podkladech chybějí jejich licenční 
čísla. Kolik sportovců v této kateaorii 
skutečně létalo, se nedovíme. Snad 
chybějí vhodné plánky pro mládež, 
zpracované v souladu s pravidly SUM, 
na typy letadel zvolené s rozvahou, 
domyšlené, jasné. Jedno je však zřej
mé: žáků i nadále ubývá. Bez specifické 
individuální péče ale asi žádní další 
nepřibudou; až na výjimky je tato 
kategorie pro třinácti a čtrnáctileté 
kluky moc, hodí se spíše pro juniory.

Kategorie UM je spíše doplňková, 
létají ji ti sami modeláři jako kategorii 
F4B, a jsou to výhradně senioři. Podle 
došlých podkladů jich bylo 6, ti se také 
objevují v žebříčku. Ve skutečnosti jich 
ovšem létalo 15 a podmínky pro zařa
zení do žebříčku splnilo 8. Letos už není 
dovoleno létat v kategoriích UM a F4B 
se stejným modelem. Aby se však tato 
kategorie mohla stát skutečným přecho
dem od SUM k F4B, bude nutné její 
pravidla zjednodušit, hlavně pokud jde 
o hodnocení povrchové úpravy a de
tailů.

V kategorii F4B je v podkladech 
zaslaných kraji vykazováno 11 soutě
žících, létalo jich však 17 a 13 z nich 
splnilo podmínky pro zařazení do žeb
říčku. Bohužel ani tak činný kraj jako 
Severočeský nenahlásil vše. Chyby 
jsou zřejmě už v hlášeních z okresů. 
Tato kategorie je tak trochu v přerodu. 
Dá se očekávat zvýšení počtu soutě
žících, motivované skutečností, že se

letos konečně dočkají mistrovské sou
těže, pořádané v rámci přeboru ČSR 
v kategoriích upoutaných modelů 
v Hradci Králové ve dnech 17. a 18. 
září. Reprezentanty navíc čeká obtížný 
úkol, obstát na mistrovství světa 
v Kyjevě. Masovost ale určitě nelze 
předpokládat, vždyť upoutané modely 
jsou narozením RC kategorií postiženy 
více než modely volné. Stavba maket je 
navíc velmi náročná na čas i materiál. 
Propast, vzniklá tím, že s upoutanými 
maketami se u nás řadu let létalo jen na 
veřejných soutěžích, je větší, než mno
ho lidí tuší. Srovná se tím dříve, čím 
rychleji dokážeme této kategorii vytvo
řit lepší podmínky, především organi
začně. Osobně se přimlouvám za ná
vrat k systému výběrových soutěží 
v létech, kdy nebude přebor ČSR. Jen 
tak se sportovci mohou potkat na 
kvalitněji zabezpečených soutěžích 
a nikdo nebude mít možnost odlétat 
všechno na „domácím písečku". To 
ostatně platí i o jiných bodovaných 
kategoriích.

O kategorii RC MM platí skoro totéž 
co o UM. Řada pořadatelů navíc místo 
plánované kategorie RC MM zařadila 
na program soutěže kategorii F4C. 
Proto nakonec ani nemohl být sestaven 
žebříček.

V kategorii F4C létalo 55 soutěžících, 
více než tři soutěže absolvovalo 26 
modelářů. Zdá se, že přebor ČSR byl 
správným magnetem pro soutěžící 
v této kategorii. Je pravděpodobné, že 
i v ní budeme mít letos příležitost 
k mezinárodnímu měření sil. Mám za 
to, že umíme dost, abychom si neuděla
li ostudu.

Z. m. s. Radoslav Čížek, 
trenér ČSR
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které po dobu schnutí lepidla zajistíme 
kolíky na prádlo. Hotový trup obrou
síme. V hlavici provrtáme otvor 
a zalepíme do něj poutači kolík křídla 
z bambusové štěpiny o průměru 1,5 až 
2 .

Ocasní plochy slepíme na pracovní 
desce z lišt o průřezu 2x4, pouze 
střední příčka VOP má průřez 2x10. 
Obě části SOP zhotovíme zvlášť. Po 
slepení rámů ze smrkových lišt zale
píme všechny výkližky z balsy tl. 2. Po 
důkladném zaschnutí všechny díly 
obrousíme. Obě části SOP přilepíme 
k trupu.

Celý model potáhneme papírem Mi- 
kalenta. K tomu budeme potřebovat 
lepidlo Herkules, štětec (na vodové 
barvy), nůžky, žiletku, vypínací nitrolak 
a nitroředidlo.

Ustřihneme dva pásy papíru o délce 
asi 45 cm a šířce 3 cm tak, aby vlákna 
papíru byla orientována souhlasně 
s delší stranou, štětcem namočeným 
v Herkulesu potřeme trup, pás papíru 
na něj přiložíme a po délce jej mírně 
uhladíme dlaní a palci. Zároveň se jej 
opatrně snažíme vypnout. Když lepidlo 
částečně zaschne, ořízneme přesahu
jící papír žiletkou a okraje přihladíme 
štětcem namočeným v lepidle. Pak 
potáhneme trup i z druhé strany. 
Současně s trupem potáhneme i SOP. 
VOP potáhneme pouze shora. Křídlo 
potáhneme nejprve na spodní straně; 
uprostřed klademe papír přes sebe. 
Přes střed křídla ještě shora přelepíme 
pás kladívkové čtvrtky, aby se potah při 
poutání křídla k trupu neprotrhl. Pota
žený model lakujeme celkem čtyřikrát 
vypínacím lakem, zředěným nitroředi- 
dlem; každou vrstvu laku necháme 
aspoň jeden den vyschnout. Pokud se 
některý díl pnutím papíru zkroutí, srov
náme jej nad zdrojem sálavého tepla.

VOP vsuneme do trupu, podložíme 
odřezky balsy tl. 5 a zalepíme. Křídlo 
připoutáme smyčkou gumy o průřezu /  
1x2. Model podepřeme prsty pod kří- / 
dlem v místě, kde má být těžiště/ 
a dovažujeme kousky olova do otvoru 
v hlavici, až setrvává ve vodorovné 
poloze. Otvor v hlavici přelepíme plasti
kovou samolepicí páskou. j

Model házíme nepříliš silným švihem 
ruky mírně zdvižené nad hlavu. Hlavice 
musí směřovat mírně k zemi/a proti 
větru. Pokud model letí opakovaně 
strmě k zemi, podkládáme říáběžnou 
lištu křídla postupně až o 3 mm. Nepo- 
může-li to, musíme ubrat olovo 
v hlavici. Jestliže model ,houpá, při
dáme olovo do hlavice nebo podložíme 
křídlo pod odtokovou lištou.

Pokud tak model neíétá s|m,—se=-^ 
řídíme jej postupným /nakrucováním 
SOP do kruhů o poloměru asi 15 m. 
Nejjednodušší vlečný háček zhotovíme 
z hřebíku o délce asi 5p/jemuž odřízne
me hlavu a hrot sklepeme na plocho, 
aby se v trupu neprot^čel. Háček 
ohneme v kleštích, vrkneme z boku do 
trupu na tu stranu, l^am módel zatáčí, 
a důkladně zalepíme epoxideň^ModeL- - 
zkoušíme vytahovat proti větru na silo
novém vlasci, opatřeném kroužkem, 
o délce nejprve asi 5 m. Pokud uhýbá 
na některou stranu,\ upravujeme vý- , 
chylku SOP nebo opatrně přihýbáme/ 
háček. Letí-li model 'za vleku rov 
postupně délku vlečnéýšňůry prodlužu
jeme až na 25 m.

Václav Vepřek, LMK Chomutov
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Modelářský příspěvek 
k ochraně životního prostředí

■ Jak se budou dále vyvíjet 
kategorie F3D a RC P? Na toto 
téma jsem dostal již několik 
dotazů, na které se pokusím 
odpovědět následujícími řádky.

V podkomisi leteckomodelářské ko
mise FAI pro kategorii F3D se stále 
objevují snahy přejít na bodování pořa
dí v jednotlivých letech, tedy na hodno
cení podobné ploché dráze. Snaží se 
o to delegát USA, ale zatím neúspěšně 
díky jednotě Evropanů. Ti trvají na 
hodnocení podle dosaženého času. 
Objevily se i pokusy o omezení výkonu 
motoru předepsáním maximálního 
průměru difuzoru, a tím snížení rychlos
ti modelu. Ani to se zatím nesetkalo 
s ppchopením. Podle mého názoru 
dojde v nejbližších létech v rámci boje 
o zdravější životní prostředí k prosazení 
předpisu o snížení hlučnosti motorů 
účinnými tlumiči, čímž dojde i k částeč
nému omezení výkonu motoru. Účinný, 
vícestupňový tlumič připojený k dnes 
běžně používanému ,,holému" rezo
nančnímu výfuku totiž určitě výkonu 
nepřidá.

Pokud jde o konstrukci draku, lze 
očekávat další používání laminátů 
a sendvičových skořepin, které jsou při 
nízké hmotnosti velmi pevné. Stále totiž 
platí, že sebelépe aerodynamicky vy
řešený model musí být k dosažení 
dobrého výsledku i lehký. Pravidlo
0 podobnosti modelu skutečnému leta
dlu se zřejmě zatím měnit nebude,
1 když poněkud přísnější znění by asi 
neškodilo. Rada dnešních modelů při
pomíná svoje předlohy jen při velké 
dávce představivosti hodnotícího spor
tovního komisaře.

O kategorii RC P jsem již v tomto 
sloupku psal. Přestala být náborovou, 
vyrostli nám v ní specialisté a řada 
z nich hlavně z ekonomických důvodů 
ani nepočítá s přechodem do větší 
kategorie. Zatím se neuvažuje o tom, že 
by dostala oficiální pravidla FAI. Mám 
za to, že ani naše národní pravidla není 
třeba podstatně měnit. Snad by stálo za 
to je přizpůsobit tak, aby byla shodná 
s pravidly kategorie Club 20.

Jednou z největších bolestí obou 
kategorií je malá možnost naší špičky 
srovnat svoje výkony se zahraničními 
modeláři. Nové předpisy o možnostech 
zajišťování devizových prostředků pro 
soukromé výjezdy do zahraničí snad 
umožní většímu počtu našich pylonářů 
si mezinárodně zazávodit nejen na 
Velké ceně Modely. Bohužel ale napří
klad další mistrovství světa kategorie 
F3D je plánováno opět do USA, čímž je 
naše účast — s ohledem na vysoké 
cestovní náklady — ohrožena. Škoda, 
protože úroveň našich pylonářů je stále 
ještě vysoká a zřejmě máme pořád 
ještě naději na medaili, aspoň v soutěži 
družstev.

O w /  /řízeni
rádiem

Snad každý, kdo létá s motorovými mode
ly, se již setkal se stížnostmi na nepříjemný 
hluk modelářských motorů. Přiznejme si, že 
pro nemodeláře, kteří bydlí v blízkosti mode
lářských letišť (i improvizovaných), nebo 
hledají klid v přírodě, musí být kvílení motorů 
útokem na nervy. Vzhledem k rostoucímu 
zájmu o ochranu životního prostředí budou 
tyto stížnosti jistě častější a důraznější.

V zahraničí se tento problém částečně řeší 
používáním čtyřdobých motorů, jejichž hluk 
je přijatelnější. Výkon „čtyřtaktů" je ovšem 
nižší, zato cena vyšší, a tak jsou pro většinu 
našich modelářů prakticky nedostupné. 
I v našich podmínkách je však možné 
poměrně jednoduchými prostředky hlučnost 
motorů snížit a přiblížit jejich zvuk brumlání 
čtyřdobých motorů skutečných letadel. Dále 
popsaná a dlouhodobě odzkoušená opatření 
jsou ale vhodná především pro cvičné 
a rekreační modely; pro soutěžní či závodní 
speciály se nehodí.

Úpravy můžeme rozdělit do tří oblastí:
■ k běžnému tlumiči připojuji silikonovou 

hadicí další tlumič, například z motoru MVVS 
2,5. Motor má pak sice poněkud nižší výkon, 
ale výrazně se sníží jeho hlučnost. Obavy 
z přehříváni jsou u zaběhnutých motorů 
většinou bezpředmětné. Další výhodou této 
úpravy je i menší znečišťováni modelu zbytky 
paliva z motoru, neboť druhým tlumičem

Velká cena 
Modely 1988

Letošní již XI. ročník závodů RC modelů 
kategorií F3D a RC P se bude tradičně konat 
na letišti v Mělníce-Hoříně ve dnech 10. až 
12. června. I letos bude tato akce zaměřena 
na získání dalších zájemců do řad svazar
movských modelářů.

Startovat může každý modelář bez ohledu 
na dosaženou výkonnostní třídu. Modely 
ovšem musejí odpovídat platným pravidlům 
daných kategorií. Z bezpečnostních důvodů 
jsou piloti i mechanici povinni používat 
bezpečnostní přilby. Každý použitý vysílač 
musí být opatřen kmitočtovým štítkem.

V kategorii RC P bude mít každý startující 
tým právo na čtyři lety. Konečné pořadí

mohou být spaliny usměrněny mimo model.
■ Používám vrtule poněkud většího 

průměru — nutno vyzkoušet pro každý 
model a motor. Většina motorů nemá největ
ší točivý moment v oblasti nejvyššího výkonu. 
Je proto z hlediska snížení hlučnosti vhodné 
nevyužívat maximálního výkonu při vysokých 
otáčkách, ale maximálního točivého momen
tu při otáčkách nižších, při nichž může být 
motor zatížen větší vrtulí. Ztráta výkonu se 
téměř vyrovná vyšší účinností vrtule o větším 
průměru.
■ Pro modely používám motory poněkud 

většího zdvihového objemu, než je obvyklé. 
Tím se vyrovnají ztráty způsobené výše 
popsanými úpravami, ale hlavně stačí při 
běžném provozu létat na půl plynu. Tím se 
dále výrazně sníží hluk a zvuk takto běžícího 
motoru připomíná hluk dobře utlumeného 
„čtyřtaktů".

Popsané úpravy jsem kromě jiného vy
zkoušel na dvouplošníku, který je na připoje
ném snímku. Má rozpětí 1080 mm, hmotnost 
2200 g a je poháněn motorem Enya 40 
s vrtulí o rozměrech 275x175 mm, opatře
ným tlumičem z motoru Modeia 2,5 cm3. 
O účinnosti tlumení se můžete přesvědčit při 
našem létání každý čtvrtek a neděli odpoled
ne.

bude určeno podle součtu tři nejlepších 
dosažených výkonů. Závod kategorie F3D se 
bude létat systémem kvalifikace, semifinále 
a finále. V kvalifikaci se poletí pět letů, 
nejhorší výsledek se bude škrtat. Do semifi
nále postoupí 12 týmů, poletí se dvakrát 
a horši výsledek se bude škrtat. Do finále, 
které se poletí pouze na jeden let, postoupí 
čtyři nejlepší týmy.

O letošní Velkou cenu Modely je v zahra
ničí nebývalý zájem: O propozice a podrob
nosti si zatím napsali modeláři z MLR, 
SSSR, NDR, USA, Itálie, švédská a poprvé 
také Japonci, kteří na posledním MS vybojo
vali třetí místo.

Závody začínají v sobotu 13. června 
v 10.00 h a konči exhibicí v neděli 14. června 
v 15.00 h.

Uzávěrka přihlášek je 1. června 1988. 
Žádosti o propozice a případné další infor
mace zasílejte na adresu: Modeia, Holečko
va 9, 150 00 Praha 5.

RNDr. Jiří Maroušek, Uhříněves

10 MODELÁfi ■ 3/1988 · 74



Jednoduchý spínač 
pro elektrolet
Dr. Zdeněk Janáček, CSc.,
MK ZO Svazarmu na Technologické fakultě 
VUT v Gottwaldově

Přímé spínání elektromotorů na plné napětí baterie, obvykle 
doporučované pro jednoduché modely, způsobuje vysoké záběrové 
proudy, které jsou vysloveně „nezdravé" pro motor (odmagnetování 
feritových magnetů, ničení komutátoru), převodovku (zejména 
s plastikovým ozubeným kolem) i akumulátory (záběrové proudy 
téměř dosahuji hodnoty zkratového proudu).

Pokud pomineme elektronický regulátor otáček, pak v současné 
době a v našich podmínkách se jako nejvhodnější jeví dvoustupňové 
spínáni. U sedmičlánkové kategorie nelze využít paralelně sériové 
řazení článků, které je bezztrátové. Vyžaduje ovšem sudý počet 
článků v baterii.

U lodních modelů, zejména kategorie F1E-1 kg, kde se šetří každým 
gramem, se osvědčil jednoduchý dvoustupňový spínač, dovolující 
bez potíží spínání proudů 20 A i více. Prvním stupněm se spíná motor 
přes předřadný odpor, čímž se dosáhne „měkčího" rozběhu motoru. 
Druhým stupněm se odpor vyřadí (obr. 1). V klidové poloze je motor 
zkratován přes předřadný odpor fungující jako brzda. To má sice 
nevýhodu v pomalejším brzdění, a tedy zpožděném sklopení vrtule, 
na druhé straně se však eliminují indukované napěťové špičky, 
negativně ovlivňující životnost spínacího kontaktu. Na obr. 1b je 
upravené zapojení pro brzdění motoru přímým zkratem vinutí.

Konstrukce spínače je zřejmá z obr. 2. Při vypnutém motoru je 
kontakt Sp sepnut (brzda). Po sepnutí kontaktu S, je záporný pól 
baterie připojen přímo k motoru, kladný pól baterie je připojen přes 
rezistor R. Po sepnutí kontaktu S2 je kladný pól baterie připojen 
přímo k motoru.

Pružiny kontaktů lze použít ze starého relé, případné zhotovit z 
kvalitnějšího fosforbronzového plechu o tloušťce kolem 0,5 mm, a 
vlastní kontakty ze stříbrných nýtů. Účinná dotyková plocha kontaktů 
by měla mít průměr aspoň 2 mm. Distančními podložkami je 
vymezena vzdálenost nesepnutých kontaktů na 1 až 2 mm. Náhon k 
servu musí být — stejně jako spojovací šrouby M2 až M2,5 — dobře 
izolován od pružin kontaktů (plastikovou trubičkou).
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Obr. 2

Obr. 3

Délku táhla k servu je třeba nastavit velmi pečlivě, případně 
instalovat na táhlo ochrannou pružinu, aby servo nebylo v poloze 
sepnuto příliš zatíženo. Nastavení na kotouči serva je vhodné volit tak, 
aby v sepnuté poloze bylo táhlo v poloze podle obr. 3.

Spínač lze sestavit i z kvalitních mikrospínačů, připevněných přímo 
k servu a ovládaných kotoučem serva, uspořádání s otevřenými 
kontakty má však výhodu v nižší hmotností a snazší kontrole a 
udržování kontaktů. Navíc kvalitní mikrospínače zatím na našem trhu 
nejsou.

Předřadný rezistor by měl být z kanthalu o průměru asi 0,8 až 
1 mm. Hodnota odporu není kritická, měla by být asi 0,2 až 0,5 ohmu. 
Na první stupeň by měl odpor odebírat asi polovinu maximálního 
proudu. Zpravidla postačí asi 10 až 20 cm drátu, který je možné 
upevnit na spodní stranu trupu jako iyžinu, nebo po svinuti do spirály 
přímo k vývodům kontaktů. Kanthalový drát lze jen obtížně pájet, 
proto k jeho připojení použijte očka a šrouby M2.

Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje příliš dlouho létat na 
první stupeň, protože se drát slušné rozžhaví. Zařízení slouží jen k 
plynulejšímu rozběhu elektromotoru.

Popsaný spínač byl několik sezón používán v modelech lodí a 
přímo z jednoho modelu byl přenesen do větroně kategorie F3E/7, v 
němž funguje zcela spolehlivé déle než jednu sezónu. Cas od času je 
ovšem nutné rozebrat a očistit kontakty, k čemuž se osvědčila „tužka" 
se skelnými vlákny, určená ke škrábání výkresů.

V modelu umístíme spínač na přepážku těsně za motor, aby vodiče 
od spínače k motoru byly co nejkratší. Na délce přívodních vodičů k 
rozběhovému rezistoru příliš nezáleží. Konektory používáme jen 
kvalitní a pouze k připojení baterie ke spínači. Vývody ze spínače 
připájíme přímo ke svorkám motoru.

OBR Z VALAŠSKA

Tak jako všude, i v našem LMK Valašské Meziříčí propukla móda 
velkých RC modelů. Nedostatek velkých motorů řeší každý jinak. Já 
jsem si zhotovil řadový dvouválec z klikových skříní a hlav válců 
motorů Webra-Speed. Zhotovení zbývajících dílů mi trvalo asi dva 
měsíce. Používám jej k pohonu polomakety CAP-21 o rozpětí 
2100 mm a hmotnosti 6200 g. S motorem jsem velmi spokojen: 
snadno se spouští, běží bez nadměrných vibrací, má nízký volnoběh, 
slušné saje, má přiměřenou spotřebu. S vrtuli o rozměrech 500/150 
dosahuje otáček 6000/min.

Mistr sportu Bohumil Jurečka
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Sportovní
dvouplošník

Biggies
Jméno pro tento model jsem si vypůjčil od 

hrdiny „leteckých rodokapsů", jehož vzduš
né produkce mi ležely už dlouho v hlavě. 
Protože dvouplošníkům je obratnost vlastní, 
nebyl jsem nakonec zklamán. Pokud model 
opatříte výkonným motorem, dokážete s ním 
jistě kousky, které by vám i Biggies určitě 
záviděl.

Prototyp byl poháněn starším motorem 
Enya 6,5 cm3, ale vhodný je libovolný motor 
od 3,5 cm3. Protože let modelu je klidný 
a řízení příjemné, můžete jej použít pro 
přechod od sportovního modelu třeba ke 
sportovní maketě dvouplošníku. Stavba je 
obvyklá a nemá zvláštností. Před jejím 
zahájením se rozhodněte pro motor, nádrž 
a RC soupravu a případné nutné změny 
vyznačte do výkresu. Trup modelu je ovšem 
dost prostorný, a proto změny asi nebudou 
velké.

Trup má přepážku 1 z překližky tl. 5 mm, 
z níž jsou rovněž díly baldachýnu. Ostatní 
přepážky a držáky serv jsou z překližky tl. 
3 mm. Bočnice jsou z balsy tl. 3 mm, v přední 
části jsou vyztuženy překližkou tl. 1 mm. 
V zadní čáti jsou zpevněny balsovými podél- 
níky o průřezu 4x4 mm.

Při sestavování nejprve přilepíme k bočni- 
cím díly baldachýnu, při čemž dbáme na 
jejich přesné umístění, které je zárukou 
správného seřízení modelu. Lepíme epoxi
dem. Potom bočnice spojíme přepážkami. 
Při použití kovového lože motoru je výhodné 
vyosit motorovou přepážku již při lepení. 
Celou přední část trupu lepíme epoxidem. 
Horní přední část a celý spodek trupu jsou 
polepeny balsou tl. 3 mm, na spodní straně 
trupu kladenou léty napříč. Horní část trupu 
za pilotním prostorem je z balsových podél- 
níků o průřezu 4x4 mm, opěrka hlavy pilota 
je z balsových odřezků. Kryt motoru je 
laminován na pozitivní formě, lze jej ale 
zhotovit i z překližky. K trupu je připevněn 
třemi šrouby M3. Osvědčilo se celou přední 
část trupu impregnovat rozředěným epoxi
dem.

Podvozek je spájen z ocelové struny 
o průměru 4 mm. Kola o průměru 70 až 
80 mm jsou zajištěna připájenými maticemi. 
K trupu je podvozek připevněn kovovými 
sponami a vruty.

Ocasní plochy jsou ze středně tvrdé balsy 
tl. 5 mm. Důležité je dodržet vyznačený směr 
vláken dřeva, aby byly díly pevné a nebortily 
se. Do směrovky zalepíme ostruhu z ocelové 
struny o průměru 1 mm. Při použití méně 
výkonného motoru je vhodné slepit ocasní 
plochy z balsových lišt o průřezu 5x10 
a 5x15 mm. Z širších lišt slepíme obvodový 
rám, který spojíme „žebry" z užších lišt. 
V obou případech jsou kormidla připevněna 
na závěsech Modela.

Horní křídlo stavíme v celku na rovné 
desce. Náběžná lišta o průřezu 8x15 mm je 
balsová, po mírné úpravě lze použít i poloto
var Modela. Hlavní nosník je ze smrkových 
nebo borovicových lišt o průřezu 5x3 mm. 
Zebra, tuhý potah přední a střední části jsou 
z balsy tl. 2 mm. Koncové oblouky jsou 
z balsy tl. 5 až 7 mm.

Spodní křídlo má navíc křidélka a vzepětí, 
dané spojkou jeho polovin z překližky tl. 
5 mm. Křidélka jsou buď vybroušena z balsy 
tl. 10 mm, nebo konstrukční. Při montáži

dbáme na souosost závěsů. Náhon je pákami 
Modela. Obě křídla jsou k trupu připevněna 
polyamidovými šrouby M6. Na potah je 
vhodný tlustý Modelspan, monofil nebo dvě 
vrstvy (vlákny napříč) Mikalenty. Trup 
a ocasní plochy jsou polepeny tenčím pa
pírem. Potah je nejméně třikrát lakován 
vypínacím nitrolakem. Proti vlhkosti je vhod
né celý model ještě impregnovat zaponem. 
Použitím nažehlovací fólie lze ušetřit hmot
nost i čas.

Prototyp je světle okrový s červenými 
doplňky. Kryt motoru je stříbrný, znaky 
černé. Celý model je chráněn proti účinkům 
paliva dvousložkovým nebo syntetickým la
kem.

K pohonu modelu stačí motor o zdvihovém 
objemu 3,5 cm3, upevněný ležatě. Takto 
umístěný motor se dobře spouští a zbytky 
paliv směřují z výfuku mimo model. Nádrž 
Modela má objem 100 cm3.

Za normálních okolností model startuje ze 
země, s výkonným motorem lze ale startovat 
i z ruky. Poslední sezónu létal model s křídly 
zkrácenými o jedno žebro na každé straně. 
Byl pak ještě živější a při létání jsem se 
doopravdy „vyřádil".

Miloš Petrbok, LMK Drozdov

Neobvyklý motor
C A M -A XIA L

V září 1985 přinesl americký časopis 
Model Builder informaci o spalovacím moto
ru Cam-Axial. Jeho tvůrce, čekající v té době 
na udělení patentu, předvedl motor v chodu, 
avšak neposkytl žádné informace o jeho 
výkonu a vlastnostech. Autorovi zmíněného 
článku Stu Richmondovi potom zapůjčil 
prototyp i část výrobní dokumentace pro 
zveřejnění, ale nedal souhlas k provozním 
zkouškám.

Cam-Axial je motor se žhavicí svíčkou 
a má zdvihový objem 10 cm3. Rozměry 
pracovního prostoru jsou prakticky shodné 
s klasickými „desítkami". Nové je, že se píst 
při obvyklém podélném pohybu ve válci 
navíc otáčí, což umožňuje zdánlivě jednodu
chým systémem vykonat dva pracovní zdvihy 
na jednu otáčku unašeče vrtule.

Konstrukce je zřejmá z obrázku. Píst, 
sestávající z 24 dílů, je ve spodní části 
opatřen rolnami, vedenými ve vložce pístu po 
dráze, jejíž tvar je příbuzný sinusovce. Vložka 
je touto drážkou rozdělena; obě části jsou 
v požadované vzdálenosti drženy pláštěm 
válce, k němuž jsou přišroubovány. Píst je

dále ve spodní (či zadní?) části opatřen 
dvojicí válečků, mezi nimiž se pohybuje 
čtyřhranná část hřídele; tak je umožněn 
přenos nejen točivého pohybu, ale i pohybu 
ve směru podélné osy válce. Sestavený celek 
je zasunut do pouzdra, na jehož zadní straně 
jsou chladicí žebra a na přední straně 
příruba pro upevnění předních dílů motoru. 
Způsob uložení vrtulového hřídele a zachy
cení podélných sil nebyl zveřejněn, stejně 
jako způsob nasávání vzduchu a systém 
vyplachování.

Z obrázků i popisu je patrné, že motor je

značné složitý a technologicky náročný. Naši 
přední motoráři, mimo jiné i zasloužilý mistr 
sportu Josef Sladký, proto soudí, že sériové 
výroby se nedočkáme, dokud nebude celý 
motor značně zjednodušen. Navíc lze před
pokládat, že výkon zatím nebude srovnatelný 
s „normálními" motory.

Od zveřejnění článku, který byl podkladem 
pro tuto informaci, uplynuly téměř tři roky 
— a je ticho po pěšině. Zdá se tedy, že se 
nově koncipovaný modelářský motor nepro
sadil.

Bohumil Krajča, Modelklub Fulnek
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Ä n h0 0dPA°IU klesá s r°stoucí štíhlo- sh křidla λ a zvětšuje se se vzrůstajícím
Åka,?'*®1? "1 vz,laku ° y  <s rostoucím úhlem náběhu a).
Při eliptickém rozložení cirkulace r  podél 

rozpětí křídla (při eliptickém půdorysu křídla) 
platí teoretický vzorec pro součinitele indu
kovaného odporu Cxi

C x i = Cv2
π λ

Při jiném půdorysném tvaru než eliptickém 
je indukovaný odpor větší.

C xi =
Cy2
π λ (1 +δ )

kde ö značí hodnotu závislou na štíhlosti X 
a na poměru koncové a střední hloubky 
křídla u lichoběžníka (obr. 1). Minimální 
zvětšení indukovaného odporu při použití 
křídla tvaru lichoběžníka je při poměru 
koncové hloubky ke střední hloubce (křídlo 
bez překroucení)

bk = 0,4
bs

kdy činí jen 2% při štíhlosti λ - 1 0 .  
U obdélníkového křídla (t3Ar/ös = l ,0) je 
přírůstek indukovaného odporu témér O /o.

h a » 01 ä “ pří.” «
R J .  n. kono k«dl. i . i l i  n»lá « proud««,

Obr. 1

Dipl. (ech. Mirko Musil

Dokončení

hloubce Uprostřed k f f d l f  % η  Např' při
" ' Ä r 3 konci l 0 0 mm25a°,oTe milo®

“  ' = “ π λ <1 + τ ) [rad]; (1 rad = 57,3°) 

Hodnoty korekčního činitele τ jsou na obr 2
b k /b s ' L f nh riilS,(li.kř a!8 λ a na zúžení křidla - i  a ?bdélníkového křídla, kdy bk/bs
~ hodnota τ nejvyšší, při zúžení bk/bs 
= je nulová.
1/ l přep. OČtuzeš,íh 'ostiU  na jinou štíhlost 
Kd platí obecný tvar rovnic

Cx2 = Cx1 + -O S ., I
C\J+

1 + 61\
π I λ1 )

α2 = a1 + - & - t 11 + π2
π Iv * Μ )

[rad]

Opravné součinitele δ a τ se rovnají nule 
u eliptického křídla bez zkroucení, kdy 
rozložení vztlaku po rozpětí je eliptické. 
V případě křídel obdélníkových a licho
běžníkových s konstatním úhlem náběhu 
můžeme odečíst 6 z obr. 1 a τ z obr. 2.

2 rovnic a diagramů je zřejmé, že přírůstek 
indukovaného odporu se zvětšuje s klesající 
štíhlostí a s poměrem bk/bs, kdy největší je 
u obdélníkového křídla. Například při štíhlos
ti λ = 10 je indukovaný odpor lichoběžníko
vého křídla ve srovnání s ideálním eliptickým 
křídlem větší o 9,6%, při štíhlosti křídla λ 
= 15 o 11,4%, a tyto hodnoty již nelze 
v žádném případě ve výpočtu výkonů zane
dbat. Proto je v dnešní době u výkonných 
větroňů, ať již u velkých letounů nebo 
u modelů, snaha se přiblížit eliptickému tvaru 
křídla vícenásobným tvarem lichoběžníka. 
Tím se sníží přírůstek indukovaného odporu 
a ani sklon vztlakové čárydCy/da se znatelně 
nezmenší.

U šípového křídla se šíp do 5° neprojeví, 
při úhlu 20° je přírůstek Cxi vlivem šípu 10 %, 
při 30° je 40 %, při 45° vzroste na 140 %. šíp 
se měří ve 25 % hloubky křídla.

Pro podrobnější studium viz literatura [1, 
2, 3].

Pro výpočet a pochopení můžeme odpor 
tělesa rozdělit na dvě složky: odpor tvarový 
a odpor třecí. Odpor tvarový je dán tvarem 
a štíhlostí tělesa, odpor třecí plochou po
vrchu a jeho drsností. Teoretické výpočty 
počítají většinou s dokonalou hladkostí po
vrchu, kterou na skutečném letadle nebo 
modelu nedosáhneme; můžeme se jí jen více 
či méně přiblížit. U hodnot odporu naměře
ných v tunelu jsme již blíže skutečným 
poměrům na křídle, ale stála musíme brát 
v úvahu, že modely určené pro měření do 
aerodynamických tunelů mají obvykle maxi
mální dosažitelnou hladkost povrchu i dodr
žený tvar. Použijeme-li tedy pro výpočet 
výkonů teoretické odpory, činíme tak 
s vědomím, že takto vypočtené hodnoty 
představují horní hranici v praxi nedosažitel
nou. Odpory naměřené v tunelu bývají 
obvykle maxima použitelných hodnct. Pokud 
chceme dostat reálné hodnoty výkonů, mu
síme obvykle třecí odpor zvětšit. Rozdíl bývá

ΛΟχ (tření) = 0,0002 až 0,0010

a je vztažen na plochu křídla.
Další přídavný odpor je způsoben netěs

nostmi a štěrbinami. Tento druh odporu se 
projevuje někdy hlukem v podobě hučeni, 
troubení, pískání, kdy různé štěrbiny působí 
jako píšťaly. Velikost tohoto odporu vztaže
ného opět na plochu křídla se pohybuje 
v rozmezích

ACx (netěsnosti) = 0,0001 až 0,0005

škodlivé odpory a interakce
Tento druh odporů je znám také pod 

názvem pasivní odpory. Pasivní proto, že 
nepřispívají ke vztlaku.

Trup je hlavním představitelem pasivních 
odporů. Jeho úkolem je spojit ocasní plochy 
s křídlem, ať jsou vzadu nebo vpředu, 
poskytnout prostor pro užitečné zatížení (u 
RC modelů třeba rádiová souprava) a zajistit 
hmotové vyvážení. Odpor trupu je závislý na 
jeho velikosti (délce, průřezu), tvaru, povrchu 
a úhlu nafoukávání. Úhel nafoukávání trupu 
je vlivem křídla různý v přední a zadní části. 
Před křídlem je trup nafoukáván vlivem 
indukce křídla zespodu, za křídlem vlivem 
úplavu za křídlem shora. Tyto odchylky se 
zvětšují s rostoucím úhlem náběhu křídla. 
Tyto změny je však těžké postihnout, a proto 
se obvykle bere úhel náběhu trupu vzhledem 
k jeho podélné ose.

Při výpočtu součinitele odporu trupu se 
často vychází z vnějšího povrchu trupu, 
kterému se také říká omočený povrch. 
Výpočet je složitý a je zjednodušené nazna
čen na příkladu v [3] na str. 135, 136. Pro 
modeláře je jednodušší převzít Cx holého 
trupu a k němu přičíst přídavné odpory, 
například háčku, štěrbin, kabiny, případně 
antény (pokud není ukryta v trupu či křídle), 
vyčnívajících páček, táhel, přistávacího za
řízení (lyže, kola). Podle průřezu a tvaru 
trupu určíme charakter a velikost přírůstku 
odporu s úhlem náběhu trupu (obr. 3). Úhel 
náběhu trupu se liší od úhlu náběhu křídla
0 úhel nastavení křídla vůči trupu.

Ocasní plochy tvoří součást převážné 
většiny letadel i modelů a slouží k zajištění 
stability a řiditelnosti.

Vodorovná ocasní plocha (VOP) ovládá 
letoun podle příčné osy. Její velikost je 
možné stanovit výpočtem. Z hlediska odporu
1 hmotnosti je snaha udržet její velikost 
v dolních mezích. Velikost VOP a její rameno 
jsou hlavními faktory určujícími polohu neut- 
rálného bodu, a tím i polohu těžiště. Čím je 
plocha VOP a její rameno menší, tím se 
posunuje neutrálný bod letadla, a tím 
i těžiště, dopředu. Těžiště musí být vždy před 
neutrálným bodem, aby byl letoun podélně 
(tedy kolem příčné osy) stabilní.

Obvykle se uvažuje mohutnost VOP A, 
která je dána vztahem:

SVOP. r 
S .bae

kde SVOP [m2] značí plochu VOP, r [m] je ψ  
rameno VOP měřené z 1/4 střední aerodyna-
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Nanášení
barevných
doplňků

Dokončit povrchovou úpravu modelu zpra
vidla znamená nastříkat sestavu barevných 
pruhu a proužků podle vlastní fantazie či 
podle zbarveni předlohy modelu. Pokud má 
výsledek snést kritické hodnocení, musejí 
být nejen sladěny barvy, ale také práce musí 
být přesná. Osvědčil se mi postup, který 
umožňuje nastříkání různě širokých a kombi
novaných pruhů na rovný i zakřivený povrch.

V principu jde o maskování kvalitní lepen
kou, na níž rozhodujícím způsobem závisí 
konečný výsledek. Lze použít některé druhy 
hnědých technických lepenek s plastikovou 
podložkou nebo jejich barevné varianty, 
které vyrábí n. p. Chemopharma Ústí nad 
Labem. Pro maskování není vhodná Isolepa, 
neboť její podložka je příliš pružná a lepivá 
vrstva se rychle narušuje nitrobarvou, čímž 
se dále snižuje již tak nevelká lepivost pásky, 
takže barva podtéká pod masku. V každém 
případě je radno vyzkoušet kvalitu lepenky 
mimo model.

Na zcela dokončený, vyleštěný a dosta
tečné vyschlý povrch modelu nakreslíme 
tužkou základní linie barevného provedení, 
korigované o šířku budoucí masky. Tím 
získáme základní informace o tvaru a roz
měrech lepenkové masky. Tu připravujeme 
na skleněné či umakartové desce, na níž 
nalepíme patřičné dlouhé pásy lepenky, 
která by měla být co nejširší. Na lepenku pak 
narýsujeme tvary budoucích pruhů a podle 
ocelového pravítka je vyřízneme. Potom 
spojíme části masky příčnými pásky o šířce 
asi 3 mm, nalepenými ve vzdálenosti asi 
50 mm. Ty slouží pouze ke stabilizaci masky 
při jejím přenášení na model.

Často používám jakousi univerzální mas

kovací sestavu, umožňující vytvořit běžné 
barevné řešení povrchu modelu. Tu si při
pravím tak, že na přípravné ploše rozřežu 
celou šířku lepenky na pásky o šířce asi 
3 mm a přelepím stabilizačními pásky, 
které přeruším tak, aby vznikly trojice, 
případné pětice pásků. Touto sestavou 
pak mohu vytvářet bud' samostatné linky 
o šířce 3 mm nebo ohraničovat větší barevné 
plochy, orámované linkou o šířce 3 mm.
Pětipáskovou 
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běžné dvojité linky i v různých barevných 
kombinacích.

Před sejmutím masky o potřebné délce 
(včetně přídavků na uchopení) z přípravné 
desky opatrně odchlípneme okraje a pak od 
jednoho konce masku opatrně odtrhneme. 
Pás držíme neustále napnutý, aby se nepře- 
kroutil a neslepil. Podle pomocných čar na 
modelu masku opatrně přihladíme (opět od 
jednoho konce) na povrch modelu. Případné 
korekce jsou možné po opatrném částečném 
odtržení masky. Definitivní délku upravíme 
po přilepení masky: V místě děleni přiložíme' 
nůž a lepenku podle něho odtrháváme. 
Masky dlouhých proužků lze snadno nasta
vovat přilepením dalšího dílu.

Položenou masku pečlivě přihladíme 
a potom sejmeme lepenku z mist budoucích

barevných proužků a výztužné pásky. Zbylé 
části masky znovu přihladíme, aby dokonale 
přilnula k povrchu, a nedošlo tudíž k pod- 
tékání barvy. Přes takto připravenou masku 
nanášíme štětečkem nitroemail — zbytečně 
se nevracíme na již natřenou plochu. Barva 
nesmí být příliš řídká, aby dostatečně kryla 
podklad. Po zaschnutí (asi 30 min — podle 
barvy) naneseme druhou, konečnou vrstvu 
barvy. Asi za tři hodiny začneme snímat 
jednotlivé díly masky tak, aby „odřezávaly" 
hrany barevného proužku. To znamená, že 
lepenku stahujeme tak, aby svírala ostrý úhel 
s povrchem modelu ve směru stahování. 
Obrysová ostrost barevného proužku je 
závislá na míře proschnutí barvy, kterou je 
nutné vyzkoušet.

Nalepení masky, vybarvení a sejmutí mas
ky by se mělo dít v co nejmenším časovém 
intervalu, rozhodně během jednoho dne. 
Vysoce lepivá páska, kterou je třeba použít, 
někdy totiž příliš přilne k povrchu a při 
snímání může s sebou strhnout i podklado
vou vrstvu barvy. Za několik dní, kdy barva již 
dostatečně vyschla, přegumujeme okraje 
proužků měkkou gumou. Tím se jednak 
odstraní pomocné značení tužkou, ale hlavně 
se zaoblí hrany proužků a povrch modelu je 
pak na omak příjemnější.

Ing. Jiří Hašek, 
LMK Roudnice nad Labem

Vypouzdření 
pák serv ACOMS

Se servy Acorns AS-5S jsou dodávány 
páky a kotouče s otvory pro čepy o průměru 
téměř 2 mm, takže čepy koncovek Modela 
v nich mají poměrné značnou vůli. Proto 
otvory vypouzdřujeme zbytky přívodních tru
biček pro motor Modela C02. Trubičku lze 
do otvoru zatlačit, potom uříznout lupenko- 
vou pilkou a zabrousit. Vnitřní průměr otvoru 
pak bez dalších úprav odpovídá plastikovým 
i kovovým čepům Modela.

J. Jungmann, J. Hrášek, 
LMK Beroun

mické tětivy křídla do 1/4 střední aerodyna
mické tětivy VOP, S [m2] je plocha křídla 
a bae [m] hloubka střední aerodynamické 
tětivy křídla. U velkých větroňů se hodnota 
A pohybuje těsné kolem 0,5, což zaručuje 
v běžných poměrech dobré letové vlastnosti. 
U špičkových soutěžních P.C modelů větroňů
Obr. 3

kategorie F3B klesá mohutnostA až na 0,35, 
ovšem zřetelně již na úkor letových vlastností 
modelů. S těmito modely však létá na světě 
jen hrstka špičkových pilotů, kterým ob
tížnější řízení tolik nevadí. Odpor vodorovné 
ocasní plochy se v ustáleném přímočarém 
klouzavém letu prakticky nemění a přesný 
výpočet je nerentabilní. Ze zkušenosti se 
v prvním přiblížení bere

CxVOP = 0,01 až 0,020 (se zřetelem na vliv 
štěrbin)

Hodnota Cx je vztažena na plochu VOP.
Celkový odpor VOP se zvětší vlivem inter

ference se svislou ocasní plochou a trupem 
o 4 až 6 % podle umístění VOP.

Svislá ocasní plocha (SOP) se obvykle volí 
podle zkušenosti a statistiky. U velkých 
větroňů se někdy ověřuje tunelovými zkouš
kami, což u modelů nepřichází v úvahu. 

Součinitel odporu se určuje v rozmezí

CxSOP = 0,015 až 0,025

s ohledem na malou štíhlost a tvar SOP, 
provedení směrového kormidla a velikost 
a tvar štěrbiny. Hodnota Cx je vztažena na 
plochu SOP.

Některé typické hodnoty dilčich odporů

Cx
Páčky kormidel 0,3 až 0,6
Deska kolmo na směr proudu

čtverec až obdélník 1:5 1.2
obdélník 1:20 1.5

Válec kolmo na směr proudu (Re>103) 1,3
Stojící vrtule dvoulistá (8 = 30°) 0,05

třílistá (8 = 30°) 0,085
(Cx vztažen na plochu opsanou vrtulí) 

Oblá kabina vyčnívající nad trup 0,20
(Cx vztažen na člení průmět kabiny) 

Průměrná interference křidlo—trup
3 až 12 % Cxtrup 

Čisté oblé těleso trupu větroně 0,05 až 0.10 
Trup větroně Standard (Orlík) 0,080

Pokud není uvedeno jinak, jsou hodnoty Cx 
vztaženy na čelný průřez

Plánky MODELÁŘ
vycházejí péčí redakce již od roku 1984. Pro 
příští ročník předběžně nabízíme nový 
způsob jejich odběru: jednáme totiž o mož
nosti předplatného. Předpokládáme, že by 
tato služba mohla být zajímavá především 
pro modelářské kluby, metodická střediska, 
DPM a SMT, ale i pro jednotlivce. Výše 
předplatného by měla být asi 120 Kčs ročně 
(12 titulů v ceně 4 až 18 Kčs + poštovné). 
Pro další jednáni potřebujeme znát aspoň 
přibližně zájem. Proto do 30. dubna čekáme 
na Vaše korespondenční lístky — pokud 
uvedete zpáteční adresu a pokud jednáni 
dopadne dobře, obdržíte do konce záři po
drobné informace.
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Osud tohoto plánku je zatím 
v historii Modeláře ojedinělý: Je
ho autora znám více méně od 

vidění ze společného létání na jednom 
plácku za Prahou. Věděl jsem, že 
studuje a že leteckému modelářství 
věnuje každou volnou chvilku. Nicméně 
mne překvapilo, když jsem byl po
žádán, abych se stal konzultantem jeho 
práce, kterou jako student třetího 
ročníku gymnázia v Arabské ulici 
v Praze 6 přihlašuje do studentské 
odborné aktivity. Souhlasil jsem spíše 
ze zvědavosti a byl jsem potěšen, když 
Michal přinesl do redakce velmi svědo
mitě a hlavně kvalitně zpracovaný 
plánek s obšírným popisem. Líbilo se 
mi i řešení modelu, a tak jsme se 
dohodli, že tuto práci nespatří jen 
odborná porota, ale i široká modelář
ská veřejnost.

Vladimír Hadač

Motorový
V  I Vvětroň 

kategorie 
RC V2-PM

LORD
Konstrukce, výkres a popis: Michal 
Křižka

Model Lord je navržen jako speciál 
pro soutěžení v kategorii RC V2-PM. 
Podle mých požadavků měl být co 
nejjednodušší — jak při stavbě, tak na 
ovládání. Je určen pro motor Modela 
MVVS 2,5, který mi vyhovoval již dříve 
při létání s upoutanými modely. Ve 
spojení s laděným výfukem má výkon 
potřebný k dosažení dostatečné výšky 
během povolených 90 sekund běhu 
motoru.

Prototyp modelu měl ocasní plochy 
z plné balsy a kratší přední část trupu, 
což se projevilo problémy při vyvažo
vání. Přesto se mi podařilo dosáhnout 
nejnižší povolené hmotnosti. Druhý 
prototyp jsem upravil: ocasní plochy 
jsou konstrukční a také přední část

trupu je delší. Tento model je na 
připojeném výkrese. Mohutnost vodo
rovné ocasní plochy jsem volil tak, aby 
model nereagoval příliš hbitě na zásahy 
do řízení.

Model je navržen tak, aby byl co 
nejlehčí, a tudíž není dimenzován pro 
prudké obraty a strmé klesání, které 
ovšem při správném rozvržení letového 
času nejsou nutné.

K pohonu prototypu jsem použil 
motor Modela MVVS 2,5 GF, původně 
se starým typem tlumiče výfuku 
a s vrtulí o rozměrech 220/120 mm. 
Tato kombinace se neukázala jako 
nejvhodnější, a tak jsem vyzkoušel 
laděný tlumič výfuku a vrtuli o roz
měrech Ϊ80/100 mm. Nyní motor dosa-

MOCa KAT RC V2 PM

T LORD
KONSTRUKCE MICHAL KŘIŽKA

(Jj RJffťlí 7775/m MOTOR :?Seiř
DÉLKA 070um tMJTNOST »00«
LISTŮ: 2 LIST: 1
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huje otáček 20 000 až 21 000/min, a to 
jak se studenou, tak s teplou svíčkou. 
Motor není nijak upraven.

Křídlo je dělené, poloviny se nasou- 
vají na spojku z duralového plechu 
a proti vysunutí jsou jištěny gumovou 
smyčkou. Křídlo je stavěno po dílech
— napřed střední části a potom uši.

Vodorovná ocasní plocha je plovou
cí, celobalsová. Poloviny jsou spojeny 
ocelovými dráty.

Trup má bočnice z balsy tl. 3 mm 
vyztužené překližkou tl. 1 mm. Pře
pážky v přední části trupu jsou 
z překližky tl. 3 mm. Páka plovoucí VOP 
je z duralového plechu tl. 2 mm. Spojky 
křídla jsou uchyceny v centroplánu, 
připevněném k trupu dvěma polyami
dovými šrouby.

Po obroušení je trup přelaminován 
jednou vrstvou skelné tkaniny o plošné 
hmotnosti 110 g/m2, vybroušen, vytme- 
len a nastříkán. Křídlo a ocasní plochy 
jsou potaženy papírem nebo nažehlo- 
vací fólií.

Motor je opatřen zařízením pro za
stavení přívodu paliva, které bude 
popsáno na plánku ve skutečné veli
kosti. Nádrž je z pocínovaného plechu 
tl. 0,3 mm.

Model má příjemné letové vlastnosti
— v kluzu může být řízen i úplným

začátečníkem. Překvapivé dobře létá 
ve větru, kdy dosahuje mnohdy lepších 
výsledků než v klidu. Letového času 
osm minut dosahuje téměř spolehlivě, 
záleží pochopitelně na vyladění motoru 
a umění pilota.

Hlavní materiál (Rozměry v milime
trech)
Lišta borovicová (smrková) dl. 1000: 

3x5 — 8 ks; 3x3 — 1 ks; 5x5 — 1 ks 
Překližka letecká tl. 0,8 nebo 1: 

220x1300; tl. 2 — 300x260; tl. 
3 — 240x75

Balsové prkénké šířka 70, dl. 1200: tl. 
2 — 15 ks; tl. 3 — 3 ks; tl. 5 — 2 ks; tl. 
10 — 1 ks

Balsový hranol 300x70x40 
Bukový hranol 10x10x200; 10x12x180 
Buková kulatina ø 10 dl. 50 
Plech duralový tl. 3 — 300x20; tl. 

2 — 60x80
Plech ocelový tl. 2 až 3 — 10x50 
Plech pocínovaný tl. 0,3 — 150x50 
Drát ocelový 0 2 — dl. 200 
Drát ocelový pružinový 0 3 — 400; ø 2 

— 175
Trubka ocelová ø 3x0,5 — 140 
Potahový papír středně tlustý 

1000x3500 nebo nažehlovací fólie

Skelná tkanina 110g/m2 — 500x1300 
Lepidlo acetonové (Kanagom)

— 4 tuby; disperzní (Herkules)
— 1 lahvička; epoxidové (Unilex)
— 1 baleni; Epoxy 1200 — 1 malá 
souprava

Nitrolak čirý zapon — 100g (400 g), 
(napínací — 400 g), barevný nitroe- 
mail — 100 g (300 g). Údaje v závor
ce platí při potahování modelu pa
pírem.

Název: Lord
Konstrukce: Michal Křižka
Typ:

model kategorie RC V2-PM
Rozpětí: 2775 mm
Délka: 1370 mm
Hmotnost: 2000 g
Křídlo

plocha: 61 dm2
profil: E387
hlavní materiál: balsa

Ocasní plochy
plocha VOP: 8,2 dm2
profil: NACA 0006
hlavní materiál: balsa

Trup
hlavní materiál:

balsa, překližka
Doporučený
motor: MVVS 2,5 GF (GR)
Ovládané prvky:

směrovka, výškovka,
zastavování motoru

Stavební plánek modelu Lord ve sku
tečné velikosti (dva listy A1) s úplným 
stavebním návodem vyjde pod číslem 
156s ve speciální řadě plánků Modelář.
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Na přelomu dvacátých a třicátých let 
tohoto století ztratilo letectví příchuť 
cirkusové atrakce. Odvážní aviaticl 

pokořili kontinenty i oceány, ustavili řadu 
nových rekordů v doletu, dostupu i rychlosti 
a začala se rozvíjet pravidelná letecká dopra
va. V tomto období se zrodilo i sportovní 
letectví. Jeho rozvoj sice poznamenala hos
podářská krize, ale již počátek třicátých let 
přinesl oživení. Mezi letouny úspěšně vy
ráběnými renomovanými firmami — stačí 
připomenout velké série Zlinů a Bet či 
letouny firmy Klemm — se objevila i řada 
neméně úspěšných letadel stavěných ama
térsky.

Jejich konstruktéry napadlo snížit cenu 
letadel použitím poměrně levných a spolehli
vých automobilových motorů. Ve Spojených 
státech sáhli po upravených kapalinou chla
zených motorech Ford například Corben či 
Pietenpol, v Německu se na popud firmy 
DKW této možnosti chopil Franz Xaver Mehr.

V roce 1933 navrhl lehký celodřevěný 
jednosedadlový letoun Me-5A, poháněný 
dvoudobým, kapalinou chlazeným motorem 
DKW o výkonu 15 kW. V následujícím roce F. 
X. Mehr přesídlil do Lipska k firmě Erla, jež

Erla  5
začala letoun pod označením Erla 5 vyrábět 
sériově. V roce 1935 vznikla instalací vzdu
chem chlazeného invertního motoru Zun- 
dapp Z9-92 o výkonu 30 kW Erla 5D, letoun 
schopný akrobacie, dodávaný na přání 
i s uzavřenou kabinou a aerodynamickými 
kryty kol. V té době bylo běžnou praxí, že 
v konstrukci docházelo k řadě změn jak 
během sériové výroby, tak i později 
u uživatelů. Jednotlivé letouny se proto 
mnohdy značně odlišovaly.

Na kvality letounu Erla 5D upozornil v roce 
1939 pilot Heinz Gabler dvěma výbornými 
sportovními výkony — v dubnu uskutečnil 
okružní let třemi kontinenty o celkové délce 
20 000 km, v srpnu pak ustavil přeletem 
z Fridrichshafenu do Vaennaes v severním 
Svédsku překonáním vzdálenosti 1909 km 
světový rekord v kategorii lehkých letadel.

Jeden z posledních dochovaných letounů 
tohoto typu, byť vybaven motorem VW 
a řiditelným ostruhovým kolem, je opatrován 
ve švýcarském Birfeldu.

TECHNICKÝ POPIS
Erla 5 byl celodřevěný jednomotorový 

sportovní dolnoplošník s pevným podvoz
kem.

Trup obdélníkovitého průřezu s ostrou 
střechovitou horní částí byl skříňové kon
strukce z přepážek a podélnikú polepených 
překližkou. Jeho přední část byla kryta 
odnímatelnými hliníkovými panely. Otevřený· 
pilotní prostor byl chráněn větrným štítkem, 
za hlavou pilota byla čalouněná opěrka. 
Letouny s uzavřenou kabinou měly horní část 
trupu oblou, fiízení bylo smíšené; křidélka 
a směrovka byly ovládány lanky a kladkami, 
výškovka táhlem.

Křídlo celodřevěné konstrukce s jedním 
hlavním a jedním pomocným nosníkem bylo 
až k pomocnému nosníku kryto překližkou, 
celek byl potažen plátnem. Vnější části křidla 
o vzepětí 5° bylo možné sklopit podle trupu, 
spáry v místě dělení byly kryty pásy hliníko

vého plechu. Nad levou polovinou křídla byl 
sloupek s Pitotovou trubicí.

Ocasní plochy byly rovněž celodřevěné. 
Stabilizátor i kýlovka byly kryty překližkou, 
kormidla byla potažena plátnem. Na obou 
polovinách výškového kormidla byly na zemi 
nastavitelné vyvažovači plošky.

Podvozek. Hlavni podvozek s dělenou 
osou, odpružený gumovými bloky, měl roz
chod 1,25 m. Byl opatřen nízkotlakými pneu
matikami o rozměrech 380x150 mm. Od
pružená ostruha byla pevná. Některé letouny 
prvních sérií měly podvozek s průběžnou 
osou a vysokotlakými pneumatikami, poz
dější verze měly kola v aerodynamických 
krytech.

Motorovou skupinu tvořil kapalinou chla
zený automobilový motor DKW o výkonu 
15 kW, opatřený čelním chladičem. Poháněl 
dvoulistou dřevěnou pravotočivou vrtuli 
o průměru 1,8 m. Palivová nádrž o objemu 
401 byla umístěna v horní části trupu za 
požární přepážkou před pilotem, tyčka uka

zatele stavu paliva vyčnívala nad obrys trupu.
Akrobatická verze Erla 5D byla poháněna 

vzduchem chlazeným invertnim čtyřválcem 
Zundapp Z9-92 o výkonu 30 kW.

Technická data a výkony: Délka 6,8 m, 
výška 1,8 m, rozpětí 11,0 m, hloubka křídla 
u kořene 1,65 m, plocha křídla 14,0 m2; 
hmotnost prázdného letounu 265 kg, vzleto
vá hmotnost 385 kg; nejvyšši rychlost 
160 km/h, cestovní rychlost 140 km/h, při
stávací rychlost 62 km/h; dolet 620 km, do
stup 4700 mm, vytrvalost letu 4,5 h.

Zbarvení. Letoun s poznávací značkou 
D-2585 měl trup, kýlovku, stabilizátor 
a překližkou kryté části křidla nastříkány 
červeně. Křidélka, kormidla a jen plátnem 
potažené části křídla byly ponechány 
v přírodní barvě plátna. V barvě materiálu byl 
i kryt motoru a hliníkové panely na přídi. Bílé 
poznávací značky byly umístěny shora i zdola 
na obou polovinách křídla a na bocích trupu. 
Na směrovce byl znak firmy DKW.

Připravil Michael Květoň
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Rakety v CSR 
v roce 1987

V Modeláři 2/1987 jsem si posteskl, že na 
CÚV Svazarmu anebo přímo mně došlo z 33 
soutěží v roce 1986 jen 23 výsledkových 
listin. Bláhové jsem se domníval, že v roce 
1987 se zasílání výsledkových listin zlepší. 
Dnes mohu konstatovat, že kalendář soutěží 
na rok 1987 obsahoval 37 soutěží — včetně 
postupových. Pokud vím, nekonaly se sou
těže č. 03, 23, 25 a 27, pod č. 35 byl veden 
XX. ročník show Létáme pro vás. Zbývá 32 
soutěži, výsledkových listin však došlo pouze 
21. Žákovských soutěží, opět včetně postu
pových STTP, se mělo uskutečnit 19, výsled
kových listin mám ale k dispozici jen 6!

Dělat z tak neúplných podkladů nějaké 
statistiky je víceméně ztrátou času. Přesto 
jsem se o to pokusil: Létalo se v kategoriích 
S3A, S3C, S4A, S4B, S4D, S5B, S5C, S6A, 
S6B, S7, S8A, S8C, S8E a S-2. Nevím, jak je 
to s kategorií S1A (výška 5 Ns): ze dvou 
soutěží v Plzni, na nichž byla plánována, 
nedošly výsledkové listiny. Ubyly kategorie 
S4C (raketoplány 10 Ns) a S8B (raketové 
kluzáky 5 Ns), naopak přibyly S8C a S5B 
(makety 5 Ns); tyto změny zřejmé souvisejí se 
stavem zásob motorů pořádajících klubů. 
Pravděpodobně se neuskutečnila žádná sou
těž velkých polomaket. Kupodivu se znovu 
létaly ,,es-dvojky“ , a to nejen v jejich tradiční 
baště Praze, ale i v Mladé Boleslavi. Nelze 
však přehlédnout, že jde jen o dočerpávání 
starých zásob motorů a především tablet.

Soutěžících seniorů a juniorů bylo podle 
došlých výsledkových listin 155. Je to 
o 7 méně než v roce 1986, tentokrát jsem se 
ale snažil vyřadit žáky, jež jsem počítal 
zvlášť. Nelze tedy jednoznačně říci, zda nás 
ubylo, nebo přibylo. Nadále trvá raketýrské 
vakuum v Jihočeském kraji, jež nastalo po 
rozpadu klubu v Bechyni. Nejméně soutě
žících, shodné po 13, létalo v Severomorav
ském a Východočeském kraji. Naopak nej
více, 50, jich bylo tradičně v Jihomoravském 
kraji. Další podstatný úbytek se projevil 
v Severočeském kraji, kde z 31 raketýrů 
v roce 1986 jich loni zbylo pouhých 17.

Z těch několika výsledkových listin ze 
žákovských soutěží jsem napočítal 100 sou
těžících. Nejvíce, shodně po 23, jich bylo 
v Západočeském a Východočeském kraji. 
Vůbec žádné výsledkové listiny nedošly 
z Jihomoravského a Severomoravského kra
je, z nichž je tedy do celkového počtu 
zahrnuto pouze po 8 soutěžících na přeboru 
CSR STTP.

Přestože předešlé údaje, zejména 
o žácích, nemůžeme vzhledem k počtu 
došlých výsledkových listin vzít za bernou 
minci, nelze nevidět, že raketové modelářství 
v ČSR stagnuje. Konstatování, že je to 
zaviněno vysokou cenou raketových motorů, 
je sice větším dílem pravdivé, nicméně 
pramálo uspokojivé. Otázkou je, jak z toho

ven? Jedinou možnost vidím v tom, učinit 
naši odbornost atraktivnější pro žáky, aby se 
zmenšil počet odpadlíků z kroužků. Obecně 
platný recept ovšem asi neexistuje; každý 
vedoucí musí vycházet z místních podmínek. 
Je však třeba začít hned, jinak za nějakých 
deset dvacet let budeme místo postupových 
soutěží pořádat jen srazy pamětníků.

Tomáš Sládek, trenér CSR

Letové dny

ASTRA
Skupina vědeckotechnického rozvoje 

(Svetr) při RMK Praha 7 pořádá od roku 1984 
dvakrát ročně na letišti v Mladé Boleslavi 
letové dny, při kterých se prakticky ověřují 
nové konstrukce amatérských raket. Protože 
jich nikdy není mnoho a mezi mladoboleslav
skými modeláři máme řadu příznivců 
a spolupracovníků, bývá termín letových dnů 
obvykle volen souběžně s nějakou raketo- 
modelářskou akcí, aby se případní diváci 
neukousali nudou. Starty větších raket při
cházejí na řadu až v odpoledních hodinách, 
kdy se většinou uklidňují modeláři i počasí. 
Upřímné řečeno, nejde o promyšlenou stra
tegii, ale o vynucený odklad, daný potřebou 
dodělat řadu věcí na místě a chybným 
odhadem rozsahu předstartovních příprav.

Vyhovující formu praktického létání s ama
térskými konstrukcemi raket jsme hledali 
několik let. Dnes se můžeme právem domní
vat, že jsme už nashromáždili dost zkušenos
ti, abychom mohli změnit soukromý podnik 
ve veřejnou akci, na kterou lze přizvat širší 
okruh zájemců, a ne jen hrstku zakládajících 
členů a přátel Svetru. Těžce nabyté zkuše

nosti nás navíc donutily k jisté, a to dost 
zásadní změně názorů. Původně jsme totiž 
razili stanovisko, že dobrou amatérskou 
raketu nemůže postavit jednotlivec (což 
ostatně platí stále), a tudíž v amatérské 
stavbě má místo jedině spolupráce, a ne 
soutěžení. To je patrně chybný závěr, který 
se už začíná nepříznivě projevovat v podobě 
nízké motivace účastníků.

Usoudili jsme tedy, že správnou formou by 
přece jen měla být nějaká soutěž. Ta ovšem 
vyžaduje přesná pravidla, stavební předpisy 
a odměny pro vítěze. Pokusme se proto 
stručně shrnout, co k tomu lze dnes říct 
rozumného. Není toho moc, a budeme 
zřejmé muset ponechat nějaký prostor pro 
přirozený vývoj událostí.

Celkem jasno máme v otázce stavebních 
předpisů. Víme dost přesně, jak by měly 
amatérské rakety vypadat, méně však už 
o tom, jak zařídit, aby také něco uměly.
S pouhým konstatováním, že „le t proběhl po 
dráze blízké propočtené" (to v případě, že 
raketa vůbec nějak letěla), asi dlouho nevy
stačíme. A právě tady se otevírá široký 
prostor pro uplatnění tvůrčí invence amatér
ských i profesionálních konstruktérů a vy
nálezců. Půjde tedy patrně o konstrukční 
soutěž technické kategorie pro skupiny, 
případně i pro silné individuality. Do soutěže 
by přitom mohly být přihlášeny nejen kom
pletní „létající aparáty", ale třeba i samotné 
přístroje, jednotlivé konstrukční uzly a agre
gáty, nebo části pozemního vybavení. Věcí, 
které je nutné vytvořit, nebo aspoň zdokona
lit, je řada. O některých, jako například 
o akcelerometru, jsme už psali (MO 
3 a 4/1987), k dalším máme zpracované 
aspoň technické zprávy, nebo i podrobné 
technické požadavky. Bohužel většina úloh, 
které je třeba řešit, se nějak dotýká dnes tolik 
skloňované elektroniky, a potřebné odbor
níky se nám přes veškerou snahu zatím 
nepodařilo získat ke spolupráci.

Pokud jde o vlastní rakety, situace je 
celkem příznivá. Případným zájemcům 
o amatérskou stavbu lze doporučit zejména 
raketu ASTRA 1 (obr. 1), případně modifikaci 
ASTRA 01, která jako hnací skupinu využívá 
svazku běžných modelářských motorů 
o celkovém impulsu 10 Ns.

Výhodnější a konstrukčně jednodušší je 
použití speciálních motorů ASTRA R 20-80 
o celkovém impulsu 80 Ns. Tahový diagram 
motoru je na obr. 2. Motory ovšem zatím 
nejsou schváleny pro běžné použití, ale 
vážným zájemcům můžeme poskytnout po- W, 
drobnější technické údaje a v omezeném W

Obr. 2
RSTRfl R20
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►množství i samotné motory. Jisté odlišnosti 
v konstrukci a použití proti běžným modelář
ským motorům ovšem vyžaduji jiný přístup 
při práci s nimi. Předpokládáme proto, že 
motory by byly vydávány až přímo na soutěži 
po posouzení letuschopnosti celé rakety. 
Motor sám je sice poměrně spolehlivý 
a mimořádně bezpečný (během vývoje nebyl 
zaznamenán případ jeho exploze), ale vyso
ký celkový impuls, který leží na hranici 
maxima pro modelářské použiti, může před
stavovat jisté nebezpečí při zabudování do 
nestabilní nebo nedostatečně dimenzované 
rakety. To, co občas vídáme na modelář
ských soutěžích a zhusta na show Létáme 
pro vás, totiž nestabilní let, divokou akrobacii 
nebo rozpadnutí rakety za letu, není 
z bezpečnostních důvodů přijatelné s motory 
o celkovém impulsu 80 Ns.

Pro představu a základní orientaci poten
ciálních raketových amatérů zbývá dodat, že 
stavba slušné amatérské rakety představuje 
asi tolik práce jako stavba bodovací makety, 
nebo snad srozumitelněji i pro modeláře, 
zhruba 1000 až 2000 pracovních hodin.
<" Takže pokud jsme vzbudili váš zájem 
a příliš jsme vás nepostrašili, napište nám 
(na adresu redakce) a my se pokusíme 
zodpovědět vaše dotazy a poskytnout vám 
podrobnější informace.

Ing. Bohuslav Křížek

Model
kategorie S1A

V P -8 6
Konstrukce: Ing. Ivan Procházka, RMK 
Plzeň-střed

Model VP-86 byl postaven na podzim roku 
1986 před výškovou soutěží plzeňských 
raketýrú. Příčinou jeho vzniku byl momentál
ní nedostatek motorů MM B i snaha zkon
struovat spolehlivý dvoustupňový model. Při 
stavbě je nutné věnovat velkou pozornost 
souměrnosti modelu a jeho povrchové úpra
vě.

Trup prvního stupně je laminován ze tří 
vrstev skelné tkaniny o plošné hmotnosti 
30g/m 2 a pryskyřice E15 (s tužidlem P 11) 
na trnu o průměru 13,4 mm. Po vybroušeni 
trupu pod vodou brusným papírem o zrni
tosti 320 z něj po polovině obvodu opatrně 
vyřízneme ostrou žiletkou kryt 7. Zevnitř na 
kryt přilepíme západky 5 a 6, široké asi 
2 mm. Západka 6 přesahuje přes kryt a drží 
jej v trupu, západka 5 drží horní okraj krytu 
za plášť motoru druhého stupně. Motor 
druhého stupně je zažehován laminátovou 
průšlehovou trubkou 4 o průměru 5,3/5 mm. 
Její délka je taková, aby ústila do trysky 
motoru druhého stupně. Spodní konec trub
ky se kuželovité rozšiřuje nad motor prvního 
stupně. V horní části trubky zhotovíme otvor 
o průměru 3 mm, který před každým startem 
přelepíme páskem tlustého Modelspanu, 
popřípadě papírové lepicí pásky. Otvor 
slouží ke snížení tlaku v trubce v okamžiku 
zahoření výmetné slože motoru prvního 
stupně. Průšlehovou trubku v trupu fixujeme 
vlepenými přepážkami 2 a 3 z překližky tl. 
0,8 mm. Přepážky jsou od sebe vzdáleny 
35 mm. V přepážce 2 je výřez pro západku 5.

Trup druhého stupně nalaminujeme ze tří 
vrstev skelné tkaniny 30 g/m2 a pryskyřice 
E 15: válcovou část na trnu o průměru

17,8 mm, kuželovou na kuželovém trnu 
s válcovým osazením o průměru 17,5 mm. 
Kuželovou část dole zařízneme tak, aby 
plynule navazovala na první stupeň. Dovnitř 
vlepíme epoxidem motorovou redukci 
z laminátové trubky o průměru 
13,6/13,4 mm. Dole je redukce vystředěna 
dotykem s kuželovou částí, nahoře prsten
cem 1, vysoustruženým z balsy. Redukce 
přesahuje asi o 15 mm nad motor. Po 
zalepení redukce vlepíme epoxidem kuželo
vou část trupu do válcové. Dbáme přitom na 
jejich vzájemnou souosost! Při lepení lehce 
epoxidem vytmelíme přechod mezi oběma 
díly. Slepený trup vybrousíme pod vodou 
brusným papírem o zrnitosti 320.

Hlavice modelu je laminována v negativní 
formě, tmelena tmelem C 5000 a broušena 
do hladka. Lze ji též zhotovit z balsy 
a povrchově upravit obvyklými postupy. 
Hotovou hlavici dovážíme 1 až 2 g olova.

Stabilizátory obou stupňů vybrousíme 
z tvrdé balsy tl. 1,5 mm do souměrného 
profilu s náběžnou hranou zaoblenou 
a odtokovou ostrou. Stabilizátory nalakuje
me, vytmelíme a vybrousíme do hladka. Při 
jejich lepení k trupu (epoxidem) vytvarujeme 
oblé přechody.

Celý model nastříkáme nitroemaily Celox

jasných odstínů, lehce přebrousíme brusnou 
pastou a vyleštíme leštící pastou.

Návratové zařízeni prvního stupně tvoří 
streamer z pokovené plastikové fólie
0 rozměrech 30x400 mm, uchycený k tzv. 
kloboukové gumě, jejíž druhý konec je 
epoxidem zalepen do trupu mezi přepážky 2 
a 3. Stejným způsobem je k trupu přichycen
1 kryt 7. Návratovým zařízením druhého 
stupně je streamer o rozměrech 60x600 mm; 
na prototypu modelu byl zhotoven z Mikalen- 
ty a nastříkán fluorescenčními barvami. 
Streamer i hlavice jsou upevněny ke klobou
kové gumě, jejíž konec je vlepen epoxidem 
do trupu, asi 15 mm pod jeho horní okraj.

Před startem vsuneme motor do druhého 
stupně tak, aby vyčníval asi 4 mm, a složíme 
návratové zařízení do trupu. Do horní části 
průšlehové trubky 4 vlepíme pár zrnek 
zážehové slože. Do prvního stupně zasune
me motor, pod kryt 7 složíme streamer 
(Nesmí být zasunut za průšlehovou trubku!), 
kryt přiklopíme a první stupeň nasuneme na 
motor druhého stupně. Oba stupně musejí 
být souosé a jejich spojení dostatečně 
pevné, aby se při startu vzájemné nepohnuly.

Model je poháněn motory MM A2.5-0 
a MM A2.5-7; startuje z dotykové rampy 
o délce vedení alespoň 1,3 m.
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Obousměrný 
regulátor 
s obvody 

CMOS
V časopisu Modell Bau Heule 1/1984 

byl zveřejněn návod na zhotovení mo
delářského obousměrného regulátoru, 
osazeného obvody CMOS. Protože tyto 
perspektivní součástky lze za 11 Kčs 
zakoupit i v prodejnách Tesla Eltos, 
chci s tímto zajímavým řešením sezná
mit i ostatní modeláře.

Princip funkce zapojení je stejný jako 
u obousměrného regulátoru popsa
ného v Modeláři 9/1985. Použití obvo
dů CMOS snižuje spotřebu regulátoru 
a šetří přijímačové baterie.

Schéma zapojení je na obr. 1, plošný 
spoj na obr. 2 a rozmístění součástek 
na obr. 3.

V modelech RC automobilů dochází 
při použití méně kvalitních přijímačo
vých baterií nebo dlouhých přívodních 
kablíků k poruchám regulátoru, zvláště 
je-li v pohybu servo natáčející přední 
kola. Tento nedostatek lze odstranit 
úpravou zapojení podle obr. 4: Do série 
zapojené diody LED stabilizují napájecí 
napětí pro I02 (asi 3,5 V). Při úpravě je 
nutné přerušit spoj podle schématu 
a do místa přerušení připájet rezistor. 
K vývodu 14 proti vývodu 7 I02 pak 
přípájíme diody LED a kondenzátor.

Upozorňuji, že při práci se součást
kami CMOS používáme výhradně mik- 
ropáječku.

Miloslav Čípek 
KLM Neptun Brno

Seznam součástek
81 18k TR 191
R2 47k TP 008

(TP 009)
R3 6k8 TR 191
R4 6k8 TR 191
R5 220k TR 191
R6 470k TP 008

(TP 009)
R7 4k7 TR 191
R8 56k TR 191
R9 8k2 TR 191
R10 1k TR 191
R11 100 TR 191
R12 4k7 TR 191
R13 220 TR 191
C1 47M TE 121
C2 47k TC 216

(TC 235)
C3 2M2 TE 123
C4 1M TE 125
C5 10k TK 783
C6 47k TK 782
C7 47M TE 121

Obr. 3 P°h.on:
baterie

vstup

E
Obr. 2

CD4001)
I02 MHB4011 (U4011, MC14011,

CD4011)
T1 KC509
T2, T5 BC177—BC179 
T3 KFY18 
T4 KD501
D1, D2 KA206 (KA 222—KA 225)
D3 KY 132/300 
D4, D5LQ 100
Re Relé LUN, min. 2 přep. svazky kont.

(napětí podle pohon, baterií)
Pr Drátové propojky

Obr. 4

Elektromotory

Hectoplett
A

Na mezinárodních soutěžích se stále 
častěji prosazují modely lodí a letadel 
poháněné kromě dnes již běžných 
motorů Keller a Geist elektromotory 
Hectoplett firmy Plettenberg.

Jejich promyšlená konstrukce, doko
nalé zpracování a použití kvalitních 
materiálů, jako je samariumkobalt, do
dávají motorům neobvykle vysoké 
výkony.

Nejmenší z řady dodávaných motorů, 
typ HP 274, je určen pro lodní modely 
kategorie F1-E 1 kg, případně k poho
nu sedmičlánkových elektroletů. Motor 
má hmotnost 220 g a včetně ložisko
vých štítů je dlouhý 73 mm. Výstupní 
hřídel o průměru 5 mm je dlouhý

11 mm; plášť magnetů má průměr 
37 mm. Rotor s 12 drážkami je opatřen 
dvojicí ložisek o ø 5 x 11. Křížové vinutí 
dvou cívek současně umožňuje doko
nalé vyvážení rotoru bez odvrtávání. 
Chod motoru je proto bez vibrací i při 
nejvyšších otáčkách, což přispívá 
k jeho nezvykle vysoké účinnosti — až 
76 %!

U motorů střední velikosti, řady HP 
320 K, jež mají hmotnost 360 g, je 
účinnost dokonce až 81,5 %!

Kvalitě motorů odpovídá i jejich cena 
— pohybuje se od 275 do 620 DM; 
náhradní rotory jsou prodávány za 78 
až 110 DM.

F. šubrt
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LODNÍ
VRTULE

Se zhotovováním lodních vrtulí pro 
tříbodové kluzáky kategorie H, jež však 
jsou použitelné i u lodních modelů 
ostatních kategorií, mám dobré zkuše
nosti. Chtěl bych se o ně podělit 
s ostatními modeláři.

Než začneme s vlastní prací, zhoto
víme si několik přípravků. Šablona 4 je 
vyfrézovaná z ocele. V jejích stěnách je 
3 mm hluboký zářez lupenkovou pilkou 
na kov, svírající s podélnou osou 
přípravku úhel 22°. Také spodní část 
šablony je v podélné ose asi do 

oloviny délky rozříznuta pilkou na kov. 
ikmý zářez určuje polohu vrtulových 

listů na středu vrtule, zářez v ose 
umožňuje po upnutí přípravku 4 do 
svěráku fixovat polohu vloženého pří
pravku 5.

Vlastní zhotovení vrtule začneme tím, 
že na šestihran 5 pevně našroubujeme 
střed vrtule 6 z hlazené ocele. Po 
vložení přípravku 5 s dílem 6 do 
šablony 4 celou sestavu sevřeme ve 
svěráku. Pak podle šikmého zářezu 
v šabloně 4 nařízneme lupenkovou 
pilkou na kov střed budoucí vrtule 6. 
Tloušťka zářezu musí odpovídat 
tloušťce vrtulových listů. Přesné umís
tění dalších zářezů nám zajistí přípra
vek 5: Po uvolnění celé sestavy ze 
svěráku jím otočíme o 120 nebo 180°, 
tedy o dvě nebo o tři plochy šestihranu 
(pro třílistou nebo dvoulistou vrtuli), 
a uděláme další zářez.

Šablony vrtulových listů v rozvinutém 
tvaru zhotovíme z konzervového ple
chu. Tvary 1 a 2 jsou vhodné pro 
dvoulistou vrtuli, tvar 3 pro třílistou.

Z ocelové planžety o tloušťce 0,8 až 
1 mm nastříháme kosodélníky, odpo
vídající velikostí budoucím vrtulovým 
listům. Popustíme je nad lihovým pla
menem, ohneme do požadovaného 
tvaru a podle šablony na né ostrou 
jehlou překreslíme tvar listů. Pak listý 
obrousíme do přesného tvaru a začis
tíme.

Po sejmutí středu vrtule 6 z přípravku 
5 do zářezů zaklepneme vrtulové listy, 
případně je zajistíme kolíkem, a při- 
pájíme je stříbrem nebo mosazí. Hoto
vou vrtuli obrousíme.

K vyvážení vrtule slouží jednoduchý 
přípravek 7. Zhotovíme jej z balsového 
nebo polystyrénového hranolu, do nějž 
zařízneme dvě žiletky tak, aby části 
jejich čepelí vyčnívaly asi 3 mm nad 
povrch hranolu. Vrtuli našroubujeme 
na 8 až 10 cm dlouhý hřídel, který 
položíme na čepele žiletek a zvolna jím 
otáčíme. Zůstává-li vrtule v nastavené 
poloze, je vše v pořádku. Pokud ne, 
obrušujeme list „padající" dolů tak 
dlouho, až je vrtule vyvážená. Na závěr 
vrtuli vyleštíme.

m. s. Vlastislav Dvořák

Motor HP 274-5
vrtule napětí otáčky proud točivý

mo
ment

příkon výkon účin
nost

[0 X U , n I M Pp Pv n
stoupáni] [V] [1 /min] [A] [Ncm] [W] [W] i%]

7"x6" 7 8425 12 6,9 84 60,9 72,5
8 9550 14.8 8,7 118,4 87 73,5

16"x7" 7 3360 16 19,7 112 69,3 61,9
(převod
1:2,5) 8 3770 20 24,9 162 98,3 60,5
Motor HP 320 K-11
9"x6" 12 5750 6 72 54 76

16 7400 8.2 131,2 102,3 78
20 8975 11,3 226 182,4 80,7
24 10400 16 384 312,6 81,4
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-ii ; ■  V souvislosti se zm ěnou ter-
WĚ m inu autom obilové soutěže Ba- 
g L  rum — Tríbeč Ryllye bude patrně 

přeložen i č tvrtý ročník GP Ba- 
'  rum  pro  kategorii RC-V2, uvede

ný v ka lendáři soutěži pod čís
lem 179. Kom plikací je, že ve stejném  
term ínu se má je t i Pohár Elišky 
Junkové v Blansku.
■  V lednu letošního roku se v m ode lá ř
ských prode jnách objevily NiCd aku
m ulá tory se sin trovaným i e lektrodam i 
Asahi 1,2 V /1,2 Ah a e lektrom otory 
M abuch i RS-550S. I když nejde 
o šp ičkové výrobky, m ohou bezesporu 
přispě t k dalším u rozvoji au tom ob ilo 
vého m odelářství, neboť byly k mání za 
velice příznivé ceny. Pro m odeláře, 
kteří nem ají přístup ke katalogům , 
uvádím přehled hlavních technických 
údajů o e lektrom otorech M abuchi. 
Menší typ 540S se u nás prodával 
v nedávné m inulosti.

RS-550S RS-540S
V 3,6-9 3,6-12

1/min 9900 12 800
W 25,9 28,8

N/cm 2,9 2,4
A 6,56 7,25
9 195 145

Mabuchi 
Pracovní napětí 
Max. ot. bez zát. 
Výkon
Točivý moment 
Odběr při zátěži 
Hmotnost

■  Časopis AM T (NSR) přinesl reportáž 
z ME FEMA v lo tyšském  hlavním městě 
Rize. K rom ě in fo rm ací o počtu zúčast
něných zemí, m odelech a dosahova
ných výkonech je  s obdivem  hodnoce
na zdatnost pořadatelů a zájem diváků. 
V závěru autor vyslovil naději na lépe 
obsazené spo lečné setkání sportovců 
evropských zemí.
■  Ke spojování a lkam idových dílů pod
vozků je  výhodné používat tzv. parke- 
ry — šrouby do plechu, vyráběné n. p. 
Š roubárny Zatec (PN 021232, 021235, 
021238, 021239). M etrické závity se 
často při dem ontáži strhnou. Při použití 
pa rkerú stačí do spojovaných dílů 
vyvrta t otvor o příslušném  rozm ěru, 
není třeba řezat závit.
■  K lepení obutí z „k ro u žků " se často 
používá Chem opren 50, jehož nevýho
dou je  z tvrdnutí spoje, což se nepřízn i
vé pro jevu je  na adhezních vlastnos
tech. Výhodnější je  kontaktní lepid lo 
v tubě B ison-Cem ent (za 9 Kčs) nebo 
v NDR prodávaný Saladur (2,65 M). 
Lepený spoj potom  nestárne a je  stále 
pružný.
Lepené p lochy je  nutné předem  
zdrsn it, dokonale odm astit a potom  
nanést tenkou rovnom ěrnou vrstvu le
p idla. Po zaschnutí se obě plochy 
položí přesně na sebe a m írné zatíží. 
K lepení na d isk se mi osvědčil kuželo
vý trn  o délce asi 50 mm. Na jeho  konci
0 větším prům ěru mám osazení, kterým  
jde nasunout do disku. Kužel i d is k 1 
potřu  lepid lem  a nechám je  zaschnout, 
aby-nelep ilo . Současně nanesu lep id lo
1 na vn itřn í povrch pneum atiky. Po 
zaschnutí natřu pneum atiku znovu lep i
d lem  a povrch disku a kuželu to lue
nem. Potom pneum atiku nasunu na 
kužel a převléknu dále na disk. P řeby
tečné lep id lo  o třu  hadříkem , nam oče
ným v to luenu. Práce s kuželem  je 
čistá, rychlá a hlavně přesná: pneum a
tika nehází a často nevyžaduje ani další 
obrušování, vyjm a sražení hran.

Ing. Aleš JIRÁSEK

--------V-------
Kolem  

malých kol

Návštěva u firmy de Ridder
V závěru loňského roku jsem navštívil 

malou nizozemskou motorářskou firmu de 
Ridder ve městě Veenendaal, vzdáleném asi 
hodinu cesty autem z Amsterdamu směrem 
na Arnheim. Firmu jsem našel v komplexu 
hal nazývaných Nové továrny, které původní 
majitel — výrobce doutníků — po zastavení 
výroby pronajímá malým podnikům. Nyní je 
tam asi pětadvacet firem — například 
i podnik na stavbu námořních jacht, sestáva
jící z jednoho pracovníka (a zároveň majitele) 
a psa. Jeho pán ročně postaví jednu jachtu, 
což postačí po zaplacení daní na obživu 
a pronájem haly na další období.

Nicméně zpět k modelářským motorům. 
Sympatický osmatřicetiletý majitel firmy Ja- 
co de Ridder je bývalým aktivním účkařem 
a zná řadu čs. modelářů. Jeho firma nabízí 
pouze jeden typ motoru o zdvihovém objemu 
3,5 cm3, vhodný pro pohon RC automobilů, 
především terénních.

V dílně pracovali čtyři zaměstnanci, z nichž 
dva obsluhovali moderní japonskou frézku, 
obrábějící klikové skříně, ojnice a další díly. 
Tento stroj je největší investicí firmy (stál prý 
půl miliónu guldenů), a tak se prakticky 
nesmí zastavit. Produktivitu zvyšují příprav
ky: klikové skříně se obrábějí po osmi a jsou 
postupně z pěti stran opracovávány do 
konečného tvaru. Podobně je vyráběno 
z bloku hliníkové slitiny 26 ojnic najednou, 
které jsou dokončovány v přípravku včetně 
vypouzdření obou ok během šesti operací. 
Všechny přípravky jsou dílem majitele firmy, 
který navíc o sobotách a nedělích vyřizuje 
veškerou agendu.

Další technologickou zajímavostí, kterou 
jsem viděl poprvé v praxi, je lití klikových 
skříní, vložek válců a hlav metodou ztrace
ného vosku. Není to nový postup — byl již 
používán například při výrobě motorů Taipan 
v Austrálii a Ross v USA, vždy však při 
malosériové výrobě. Roční produkce firmy 
de Ridder je však 2500 motorů, což znamená 
stejný počet voskových modelů jednotlivých 
dílů. Proto jeden další pracovník firmy 
neustále na malém lisu vyrábí voskové díly, 
které se odlévají do mosazných forem při 
teplotě 77 °C (voskový odlitek skříně je na 
snímku vlevo). Modely jsou pak zaformovány 
do speciálního keramického formovacího 
materiálu, připomínajícího hrubší pudr, který 
se při teplotě 1000 C speče, při čemž se

vypálí voskový model. Po snížení teploty asi 
na 750 °C se do formy nalije hliníková slitina. 
Po vychladnutí se forma rozbije a vše se 
opakuje. Jde o poměrné zdlouhavou techno
logii, jejímž výsledkem je ale perfektní 
odlitek.

Stejné hodnocení platí pro kvalitu zpraco
vání celého motoru, který má v uvnitř tvrdě 
chromované hliníkové vložce válce (AAC) 
vyfrézovány tři přepouštěcí kanály vratného 
vyplachování. Píst s rovným dnem a bez 
kroužku je obroben z tyčové pístoviny Mahle. 
Kalený a broušený klikový hřídel z chrom- 
manganové oceli je uložen ve dvou speciál
ních kuličkových ložiskách: přední je zcela 
utěsněno proti vniknutí nečistot.

Motor JR .21 o zdvihovém objemu 3,497 
cm3 (vrtání/zdvih: 16/17,4 mm) dosahuje 
v oblasti otáček 16 000—18 000/min vyššího 
točivého momentu než většina jiných motorů 
pro RC buggy. Je vyráběn ve dvou verzích 
s rozdílným časováním pro použiti v terén
ních nebo okruhových RC automobilech. Bez 
RC karburátoru se prodává přibližně za 450 
guldenů; výrobce doporučuje tahový karbu
rátor HB.

JK

Akce roku '1987
V Modeláři 12/1987 jsme slíbili, že budeme 

pokračovat ve vyhlašování výsledků ankety, 
uspořádané ZO Svazarmu VCC škoda Gott
waldov a naší redakcí, o nejlépe připravenou 
akci pro automobilové modeláře v loňském 
roce. Zde tedy jsou výsledky druhé části 
hlasováni, v níž tentokrát šlo o soutěže 
a vystoupení s RC modely s elektrickým 
pohonem.

Vyplněné anketní lístky vrátilo tentokrát 
pouze 11 modelářských klubů, které hodnoti
ly celkem 21 soutěží. Elektry jsou zřejmé 
stále ještě chápány hlavně jako doplňková 
kategorie, a tak se na jejich soutěže jezdi jen 
do nejbližších míst. To se odrazilo i ve 
výsledcích: Zvítězili pořadatelé krajského 
přeboru v Ostravě se šesti body, na druhém 
až čtvrtém místě skončili organizátoři soutěži 
číslo 168 ve Frenštátě pod Radhoštěm, č. 237 
v Gottwaldově a č. 40 ve Velkém Krtiši, 
jejichž snahu ocenili soutéžici pěti body.

Zpracoval Ant. Hráček
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GULIČKOVÝ
DIFERENCIÁL
na rozdiel od predchádzajúcich uveřej
něných je určený pre RC automobily so 
spalovacím motorom, hlavně národnej 
kategórie V2N. Rozdiel medzi týmto 
diferenciálom a guličkovými diferen- 
Ciálmi popísanými v MO 10/1985 
a 1/1987 je v tom, že přítlačný tanier 5 
je vzhl’adom na vačšie prenášané mo
menty nalisovaný na hriadel’ 1 a poiste- 
ný kolíkom 24. Zaistenie taniera čer- 
víkom sa nám javl nedostačujúce. 
Okrem toho pravý unášač 9 nie je 
zhotovený z ocele, ale Tahčieho duralu. 
Len v mieste styku s guličkami 14 je 
nalisovaný ocefový krúžok 8, ktorý 
možno v případe opotrebovania vymě
nit, ako i krúžok 12 z opačnej strany 
unášača.

Na vymedzenie vzdialenosti medzi 
ložiskami 3 a 4 sme použili tenkostennú 
duralovú rúrku 2 nasunutú na hriadel’ 1. 
Upozorňujeme na nutnost vyfrézovania 
vybrania o dtžke 7 mm a htbke 1 mm 
na právej straně hriadera 1 v mieste 
nasunutia krúžku 15 s červíkom M3, 
ktorý zamedzuje pootočeniu spomenu- 
tého krúžku na hriadeli. V opačnom 
případe by diferenciál nesplňoval svoju 
funkciu.

Popisovaný diferenciál som používal 
po dve sezóny bez vážnějších porúch.

Je nutné dbát na čistotu styčných ploch 
přítlačných tanierov i samotných guli- 
čiek.

Účinné brzdenie modelu s guličko- 
vým diferenciálom je podra mňa možné 
riešit dvorní spósobmi: brzdit priamo 
ozubené kolo 6 alebo len hlavný hriadel 
1. Pri druhom spósobe, ktorý sme 
používali, dochádzalo pri intenzívnom 
brzdění k vybočeniu modelu zo směru 
jazdy. Prvý spósob sme zatial nevy- 
skúšalí.

Dr. Jozef Žídek, 
ZO Zväzarmu SjE SVŠT Bratislava

Zoznam dielov
1 hriadef
2 rúrka
3 ložisko

ocer 11 600 
dural 

ČSN 02 4633

4 ložiskový domček
5 přítlačný tanier
6 ozubené koleso
7 guličky ø 6 mm
8 krúžok
9 pravý unášač
10 unášací kolík ocer ø 4
11 favý disk
12 krúžok
13 venček
14 guličky ø 3 mm
15 krúžok
16 samoistiaca matica
19 favý unášač
20 podložka
21 samoistiaca matica
22 matica M20
23 červík M3
24 kolík -

i M6

i M6

dural 2 ks 
ocef 11 600 

silon 
ocer 6 ks 

ocem  600 
dural

X 8 ČSN 02 21 50 
silon 

oce r11 600 
silon 

ocer 6 ks 
ocer 11 600 

ČSN 021492.25 
dural 

ČSN 02 1721 
ČSN 02 1492.25 

ČSN 02 1403 2 ks 
ČSN 02 1185 

ocer 0 2 x 1 8  mm
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Motorový vůz

M 131.1
Ing. Tomáš Rezek

Pracovníci Ústřední konstrukční kanceláře 
Ringhofferových závodu v Praze již během 
nacistické okupace tajně připravovali výrobu 
nového motorového vozu pro tratě osvobo
zené republiky. Konstruktéři a technici po
drobně analyzovali zkušenosti ČSD s výro
bou a provozem více než 500 motorových 
vozů v předválečném Československu 
a přiučili se v okolních evropských zemích, 
zejména v Německu. Po hodnocení a pečli
vém výběru vsadili na jednoduchost a spo
lehlivost: Základ úspěchu řady M 131.1 tvoři
ly naftový motor Tatra 301 a mechanická 
převodovka německého původu Mylius. 
V ilegálních podmínkách se zrodil vůz, který 
úspěšně nahradil zastaralý a roztříštěný park 
motorových vozů z předválečného období.

Téměř třicet let kralovaly „hurvínky", jak 
M 131.1 pokřtili železničáři, na vedlejších 
tratích; objevovaly se na hlavních tratích 
a dokonce i v rychlíkové dopravě. Později 
bylo více než 80 vozů přestavěno na prohlíže
cí vozy trolejového vedení, označené 
M 131.2; část vozů byla odprodána do 
vlečkového provozu, nebo předána služeb
nímu odvětví traťového hospodářství. Ve 
dvou byly zkušebně instalovány naftové 
motory ML 634 a hydromechanické převo
dovky Praga 2M 70, později použité jako 
pohonná jednotka u řady M 152.0, jež u ČSD 
řadu M 131.1 vystřídala.

Poslední „hurvínky" v inventárním stavu 
ČSD se dočkaly přečíslováni a od letošního 
roku jsou označovány jako řada 801. Moto
rový vůz M 131.1515 s přívěsným vozem je 
v Pečkách, další jsou v Ostravě, Plzni 
a Zvolenu. V čelákovickém depozitáři NTM je 
M 131.101, který dojezdil v roce 1978 na trati 
Dolní Lipka—Štíty.

Technický popismotorového vozu je znám 
z odborné literatury, proto se budu věnovat 
především vnějšímu vzhledu, který je 
z modelářského hlediska nejdůležitější.

Motorové vozy M 131.1 byly vyráběny ve 
dvou etapách: V létech 1948 až 1951 byly

v kopřivnické Tatře postaveny vozy invertár- 
ních čísel 001 až 340, od roku 1954 do roku 
1956 vyjížděly vozy inventárních čísel 341 až 
549 z bran vagónky ve Studénce. Změna 
výrobce přinesla i řadu změn ve vnějším 
vzhledu vozů. Na první pohled se lišily 
především tvarem větráků na střeše. Kopřiv
nické vozy měly také namontovány kryty 
podélníků, jež však byly v provozu odstraňo
vány, neboť znesnadňovaly údržbu spodku. 
Vozy ze Studénky měly spodní okraj skříně 
rovný, bez ozdobných krytů čelníků. Jiné 
bylo i uspořádání agregátů pod vozem.

(Dokončen!)

Zeny a železničně modely
Okolo 400 rozličných súčiastok třeba um

né poskladať, aby v montážnej hale základ
ného závodu kombinátu Piko v Sonnebergu 
vznikol ďalší model parnej lokomotivy radu 
01 vo vefkosti HO. Ak sú kvalitně súčiastky, 
závisí právě od montáže, aké budú najma 
v mužskom svete obrúbené „mašinky". Mon
táž najrozmanitejších súčiastok zrejme aj 
v budúcnosti vylúči rozsiahlejšiu automati- 
záciu, a tak táto činnosť bude naďalej 
vyžadovat Tudské ruky — jemné, isté, spole
hlivé a najma neúnavné — také, aké ich 
poznáme aj u našich žien, matiek, priateliek 
a kolegýň.

Takéto ruky majú aj pracovníčky montáže, 
skúšobne a baliarne modelov lokomotiv 
základného závodu Piko. Aby im únavnú 
prácu ulehčili a spríjemnili, postupné organi
zační pracovnicí montáže pracoviská presta- 
vajú. Například stoly sú novo usporiadané do 
šesťuholníkov, kde za každou stranou sedí 
jedna pracovníčka, majúca po stranách 
priručne usporiadané palety so súčiastkami 
a před sebou dostatok priestoru pre montáž 
modelov. V prostriedku pracovného šesťu- 
holníka je květinová zahrádka, na ktorej sa 
móže unavený zrak kedykol'vek osviežiť; 
kvety oddefujú aj jednotlivé pracovně šesťu- 
holníky navzájom, a pomáhajú tak tlmiť zvuk.

i

Toto usporiadanie umožňuje pracovníčkam 
sa pri práci rozprávať, pravda ak nechcú cez 
slúchadlá počúvať hudbu.

Vo vývojovom a konštrukčnom pracovisku 
kombinátu Piko navrhli a vyrobili automatic- 
kú skúšobnú linku, riadenú počítačom. Mo
dely lokomotiv, sa po konečnej montáži 
a odskúšaní zásadnej funkcieschopnosti 
ukladajú do normalizovaných paliet, ktoré sa 
pristavujú do stohov pri linke. Tá si podle 
programu „vyvezie" z palety hotový výrobok 
a vovedie ho na skúšobnú kolej, kde sa 
postupné automaticky preveruje plynulost 
chodu modelu, jeho rýchlosť, citlivost na 
napátie, niekorkoráz sa změní srner chodu 
a na základe nameraných hodnot sa model 
vlastnou silou dostává do štyroch koncových

korají. Tu naň už čakajú zručné baličky 
a uložia do nám známých kaziet. V případe 
zistení závady model podTa jej charakteru 
odchádza bez zásahu 1'udskej ruky na niekto- 
rú z iných piatich korají.

Skúšobným korajiskom denne „prebeh- 
ne“ — podTa zložitosti modelu — okolo 1200 
lokomotiv, a tak je samozrejmosťou automa
tické počítanie a vyhodnotenie s písomnou 
evidenciou.

Okrem „nepodplatitelného" počítača sa na 
stále rastúcej kvalitě výroby podierajú aj 
ženy, o ktoré sa v závode kombinátu Piko 
starajú nielen v období ich sviatku 
— Medzinárodného dňa žien.

Ing. D. Selecký
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Papierové 
modely ináč
Ing. Ladislav Jakubčo

Použitie papiera pri stavbě modelov je možno tak staré ako 
modelárstvo samé. Stavba napodobenin skutočných vzorov, teda 
makiet, výhradně z papiera určité patři k prvým krokom 
v modelovaní. Výsledky práce modelárov zaoberajúcich sa· stavbou 
modelov z papiera sa na stránkách nášho časopisu objavujú, ale 
neposkytujú, tak povediac, pohled do ich kuchyně. Dlhoročným 
prispievatel'om z tejto oblasti je predovšetkým O. Stejskal, ktorý svoje 
skúsenosti ponúkol záujemcom o stavbu papierákov v článku ,,S 
papirem jdou délat divý" v Modeláři 9/1982. Každý druh fudskej 
činnosti, modelárstvo nevynimajúc, však trochu podlieha filozofii 
jednotlivca. Preto sa stává, že ak robia dvaja to isté, nie je výsledok, 
ale ani pracovný postup rovnaký. Každý má svoj recept, ako 
jednotlivé diely svojho modelu zhotovit.

V súčasnosti sa u nás i v zahraničí produkuje množstvo stavebnic 
z papiera. V našich podmienkach sú to však zváčša stavebnice svojou 
zložitosfou orientované na začiatočníkov, a náročnější modeláři sú

odkázaní na vlastnú tvorbu. Tu však narážajú na problém ako na to. 
Najrozšírenejším postupom je spčsob, aký sa používá vo vystriho- 
vačkách. Silueta modelu sa rozdělí na niekofko jednoduchšich dielov, 
ktorých počet závisí od zložitosti tvarov. Ich vzájomným spojením 
vzniká ilúzia súvislého, zakřiveného povrchu. Tento postup bol větrní 
pekne demonštrovaný v článku O. Stejskala. V mojom případe je ale 
postup a spósob staby dost odlišný.

Základným predpokladom je dostatok dokumentácie, ktorej množ
stvo a kvalita podmieňajú úroveň a tiež množstvo vypracovaných 
detailov. Mierku volím s ohtadom na výslednú vetkosf modelu, jeho 
skladovanie a konečne i možnost spracovania detailov. Najviac 
používám mierky 1:20 a 1:10, čo umožňuje zhotovit detaily poměrně 
hodnověrně, bez podstatných zjednodušení a funkčně.

Před zahájením samotnej stavby je potřebné z výkresovej 
dokumentácie rozkreslit jednotlivé diely trupu, křídla a ostatných 
náležitostí. Verkým pomocníkom móže byt „rbntgenový" alebo 
„explozívny" výkres, ktorý prezradí mnohé konstrukčně osobitosti 
vzoru. Ak staviame model s odnímacími panelmi a prekrytmi, 
odnatujúcimi „vnútornosti", je opodstatněné použitie maketového 
skeletu aspoň v mieste odhalenia.

Stavbu začínáme od trupu, ktorý je naozaj najzložitejším dielom, 
nakofko obsahuje množstvo zložitého vybavenia a mechanické časti 
pohyblivých dielov. Přepážky sú v miestach zhodných so vzorom, 
alebo v miestach styku panelov potahu. Přepážky s odlehčením sú 
navlečené na pomocnej výstuhe, zabezpečujúcej ich vzájomnú 
súososf a potrebnú polohu. Na takto připravený polotovar nalepíme
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obšívku s vyfahčením medzi přepážkami, čím sa vytvoří tuhá 
konštrukcia, umožňujúca odstráneníe pomocnej výstuhy (obr. 1). Do 
připraveného skeletu inštalujeme mechaniku, tj. tiahla, převodové 
páky, a zosilnenie pre montáž podvozku, pretože po nalepení potahu 
už by to nebolo možné.

Rovné časti potahu, alebo potah zakřivený v jednom smere 
nevyžadujú zvláštny postup, ovšem obojsmerne zakřivené plochy su 
už inou kapitolou. Tieto časti zhotovujeme kašírováním. Na pomocné 
kostru z prepážok a pozdížnych výstuh lepíme pásíky papiera 
spůsobom „pletenia košíkov" v dvoch vrstvách (obr. 2). Po 
dostatočnom preschnutí celok obrúsime, impregnujeme lakom 
a případné nerovnosti zatmelíme známým tmelom z pudru a laku. 
Potom odstránime pomocné konštrukciu a diel zalepíme na určené

Motocykel Honda 
CBX-650 v mierke 
1:10

miesto. Týmto spůsobom zhotovíme vrtul'ové kéžele, motorové kryty, 
přechodné obléky, přídavné nádrže a podobné.

Obdobné ako trup zhotovíme aj křídlo, ktoré zostavujeme v kostře 
ako celok, z ktorého dodatočne oddělíme klapky, krídelká atp.

Pri zostavovaní potahu dáváme pozor na styky a škáry, pretože 
u skutečných vzorov sa vyskytuje niekoíko typov spojenia, ako 
například lícovanie na zraz, preplatovanie atp.

Kostru lepíme acetonovým lepidlom, potah zasa disperzným 
lepidlom (Herkules, Duvilax atp.), ktoré sa nezmrašfuje a nespůsobu- 
je geometrické-deformáciu celku. Nity zhotovíme z kvapiek lepidla 
(Lepox Metal) nanášaného zahrotenou špilkou. Celok ešte před 
nitovaním dvakrát nalakujeme a jemne obrésime, čím odstránime 
zachlpatenie povrchu papiera. Model farbíme farbami acetónovými, 
syntetickými alebo inými dostupnými. Osobné najradšej používám 
nitrocelulózové polomatné farby, ktoré dobré zalievajé případné 
drobné nerovnosti a nelikvidujé drobné detaily potahu.

Na nafarbený model upevníme pohyblivé časti závesmi zhotove
nými z dyhy, drůtu a rérok, navinutých z hnedej lepiacej pásky na 
šiciu ihlu. Pri lepení postupujeme opatrné, aby sme lepidlom 
nepoškodili finiš (naleptáním farby alebo výtokmi).

Prekryt kabiny vylisujeme z organickej priehfadnej fólie (veko 
krabíc od košiel’) na pozitívnom kopytě zo sádry. Podvozkové nohy 
zhotovíme z papierových rérok a vrstveného papiera tak, aby funkčně 
sa zhodovali so vzorom. Kolíeska navineme z pásika papiera na 
vhodnom priemere do tvaru obruče, ktoré potom obrésime do 
požadovaného profilu, nalepíme dezén a otlačíme nápisy. Disky 
zhotovíme osobitne a celok kompletujeme až po nafarbení. 
K najnáročnejšim detailom patří prepracovanie motorovej skupiny, 
ktoré zváčšuje realizmus modelu. Blok motora zhotovíme už běžným 
spůsobom, popísanom vyššie. Válec zlepíme vrstvením, čím vznikne 
charakteristické rebrovanie chladenia piestových motorov. Popisovat 
zhotovenie vybavenia kabiny by bylo zdlhavé, nakol'ko zváčša 
obsahuje množstvo drobných častí ako pedále, páky, sedačky 
a jednotlivé přístroje, ktorých zhotovenie je individuálně v závislosti 
na tom, či bude část funkčná, alebo len dekoratívna. Doplňky, ako 
popisy, znaky atp., zhotovíme známým spůsobom formou amatérskej 
obtláčanky. Elektrické kabeláž, hadice hydraulických rozvodov 
zhotovíme z nafarbených nití a povrázkov v závislosti od ich 
povrchovej štruktúry a prierezu.

Důkladné popísanie stavby modelu, jeho jednotlivých častí, touto 
metódou by bolo vermi obsiahle a asi neéčelné. Chcel som len 
naznačit, ako je možné postavit model z papiera ináč, než popísal O. 
Stejskal. Je pravdou, že zhotovenie modelu týmto spůsobom je 
pracné, vyžaduje mnoho pomocných a přípravných práč, ale 
dokazuje, že s papierom naozaj idé robit divý. Konečne, obrázky 
výsledkov můjho snaženia povedia viac.

( H u d ý  J l d o i )

RUDÝ LETOV, n. p., Beranových 65, 199 02 Praha 9-Letňany 
přijme okamžitě za výhodných podmínek

■ zámečníky k nýtování a pro konečnou montáž křídel Albatrosů
■ obráběče kovů a klempíře pro výrobu dílů

Pracovníkům těchto profesí nabízíme výhledově přidělení podni
kového družstevně stabilizačního bytu nebo zařazení do pořadníku 
na výstavbu rodinného domku

Dále přijmeme pracovníky různých profesí jako:
■ nástrojař, údržbář, skladový dělník, zahradník, topič, kovář, 
uklízečku a pomocnici do závodní MŠ

Přijmeme také absolventy Vš a SPS do funkcí:
■ technolog, konstruktér přípravků, dispečer, kontrolor
■ vedoucí podnikové výstavby
■ referent v zásobování
■ vedoucí skladu dřeva
■ programátor počítače

Platové podmínky podle kvalifikace ve II. ZEÚMS

Nabízíme:
mimopražským zájemcům ubytování v podnikové ubytovně, stra
vování v závodní jídelně, možnost letní a zimní rekreace

Bližší informace podá personální odbor podniku. Navštivte nás 
nebo telefonujte na tel. 859 03 19 nebo 816 — linky 2704, 2711
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0  M A H A M E BD
Inzerci přijímá Vydavatelství Naie vojsko, 
inzertní odděleni (inzerce Modelář), Vladi
slavova 26,113 66 Praha 1; telefon 26 15 51, 
linka 294

PRODEJ

■ 1 Nový sov. motor ABC 10 cm3 MDS-10 KRU 
+ karb. + lad. výf. (1300). Kúpim křídlo na 
Cessna 150 Aerobat pódia plánu č. 134 Modelář 
alebo pol. polotovary křídla. I. Holub, Gorazdova 37, 
811 04 Bratislava
■ 2 Tříkan. RC soupr. + 2 serva Varioprop (šedá), 
spolehlivá, vhodná pro říz. lodi. Končím (1500). M. 
Talácko, Heydukova 395, 539 73 Skuteč
■ 3 Motory: Moki M7 RC (1100), Moki 10 cm3 
(1000), OS Max 6,5 RC-H (700), Husquarna 63 cm3 + 
vrt. (2500). Plast, rotorovou hlavu na vrtulník (2400). 
Lam. trup na maketu Mustang 10 cm3 + plán (390). 
Lam. trup na Miss RJ (250). Dva pylonové speciály 
Mustang i s motory (po 1000). Náhradní díly pro mot. 
MW S 6.5, laděné výfuky pro 6,5 (po 100). Formy na 
pylon Mustang — trup, křídlo, VOP, kormidla (1500). 
Dig. stopky (300). RC loď Renboot (200). Rozest. 
model Tempest 1:4 (300). Dva el. mot Mabuchi 540 
(100), dva 380 (60). Dural, kužel 0 220 (400). Motor 
OS Max 6,5 FSR na souč. (250). M. Vrága, J. švermy 
1386, 688 01 Uherský Brod
■ 4 El. mot. 380 V/0,75 kW a 380/0,37. Z. Machač, 
270 61 Lány 16
■ 5 RC mot. el. loď kompl. s vys. Tx Mars II + servo 
Graupner (1000). P. Morávek, Žižkova 410, 507 81 
Lázně Bělohrad
■ β Motor 15 + RC karb., nový (320). Model Taylor 
+ mot. 1 cm3 (200). Křídlo RC mod. Trempík + plán 
(70). Kolejivo TT (100). Modelář 20 ks + Let. 
modely 4 (80). D. Kmet, Tasova 103, 683 32 Branko- 
vice
■ 7 Čas. Modelář č. 6—12/74, kompl. neváz. roč. 
75—83, jen v celku (270). S. Luňák, 471 30 Velký 
Grunov 117
■ 8 Motor OPS3.5, súpr. Acoms, zánovné servá 
Futaba FP-S7 a lexan. karosěriu BMW M1. P. 
Kučera, Gorkěho 4, 911 01 Trenčín
■ 9 Motory: MW S 2,5 GR po zábéhu (350), 
MWS 2,5 GR nový (400), MWS 2,5 DF po zábéhu 
(350). M. Vrba, Zahradní 15, 664 44 Ořechov u Brna
■ 10 Motor MWS 6.5 F v zábéhu, RC karb., tlumič 
(800). Rod. důvody. T. Rosenkranc, ČSLA 2908/14, 
400 11 Ústí nad Labem
■ 11 RC plachetnici Babeta, trup laminát + balsa 
(500). RC rychlostní člun FSR 6,5 s novým motorem 
6,5, laděný výf., lam. trup (2500). RC rychlostní člun 
FSR 15, zánovní motor Webra Speed 10 cm3, laděný 
výf., lam. trup (3500). Osobní odběr, končím. A. 
Kubík, Pod strání 1538, 755 01 Vsetín
■ 12 RC loď kategorie FSR 6,5, FSR 15 a FSR 3,5 
bez motoru. Lam. skořepiny na FSR. Výbrus 
6,5 ABC. Starší maketu letadla Wassmer 40, možno 
i s rádiem. Malý soustruh. P. Košťál, Horní 17, 586 00 
Jihlava
■ 13 RC polomaketu Messerschmitt 109D s moto
rem MW S 6,5 cm3 + tlumič + karburátor + svíčka, 
vše nové, nepoužité (2200). B. Kasal, Tuchorazská 
562, 282 01 český Brod
■ 14 Upút. model Jiskra, mot. 1,5, příslušenstvo, 
komplet. Nepoužitý. M. Mesiarik, 962 05 Hriňová 
Stred b. 12
■ 15 Novou dig. prop, soupr. Acoms AP-227 Mk. Ill: 
vys., přij. dvě serva AS-5. Motory MW S 2,5 GRR 
a MVVS 2,5 DR. Různé díly. Vše nové. D. Šrámek, 
Ubytovna Vít. února, 375 01 Týn nad Vltavou
■ 18 Zostavený model QB-15H, mot. 2.5 cm3. 
Zostavený nový model QB-20H, motor 3,5 cm3, š. 
Bohuš, Bazovského 2744, 911 01 Trenčín, tel. 337 63
■ 17 Modely letadel Novo a záp. firem, nebo 
vyměním. Seznam proti známce. J. Spánek, 
U nových domovů III, 140 00 Praha 4-Krč
■ 18 Cas. LM a MO a jinou mod. literaturu, nebo 
vyměním. Seznam zašlu proti známce. J. Synek, 
Petýrkova 1961, 149 00 Praha 4
■ 19 Dig. otáčkoměr pro mod. motory podle AR 
(900). O. Smeták, Járníkova 1899, 149 00 Praha 4- 
Chodov
■ 20 Elektrovlek (1500). Modela Digi nov. provedení 
(1300). WP-23 (900). Serva Robbe, Futaba (po 500). 
M. Bělohlávek, Fučíkova 1023, 25? 63 Roztoky
■ 21 Motor Moki M8 RC 10 cm3 + koleno + laď. 
výfuk — lét. 1 sez. Křídlo F3A 10 cm3, r. 1800 mm 
+ zat. podv. mech. dvoukolový. Nové, i jednotlivé. 
Plánky F3A Dalotel 10 cm3. Brilliant 3,5—6,5 cm3, 
Piper J-3 Cub 3,5 cm3. Model Oscar 3,5 cm3, 
zánovní. Ing. P. Vysocký, J. Vodičky 1584, 708 00 
Ostrava 4
■ 22 Dvě nepoužitá serva ST-1 (po 450). Loko HO 
BR75, GB, SVT 137 (po 90). E. Skala. Bassova 
621/6, 190 00 Praha 9
■ 23 Čtyřtakt-OS 60. Prop. vys. 4-kan. + NiCd. Mot 
+ přev. pro el. let. Koupím Rx Acoms 540, serva. J. 
Zeman, Sokolská 343, 289 11 Pečky, tel. 0324 945 29
■ 24 Lam. vrtuli 450/200 (110). Lam. trup Cessna 
Card. (230). J. Horský, Kozelkova 1779, 149 00 
Praha 4
■ 25 Díly na podvozek Audi Quattro 4x4 s motory 
Mabuchi 380 + plán (500 + 100). Startbox na RC 
auta (600). Loď FSR 2,5 s motorem (450). R. 
Stráchal, sídl. Pivovar 2890, 276 01 Mělník
■ 26 RC plachetnici tř. M s lam. trupem (800). RC

motor, model Kiwi + motor MVVS 3,5 (1000), málo 
létaný, jen s motorem. Sestavený kit lodi HMS 
Victory, Airfix (150). Motory Jena 1 cm3 (50), AM A 
Junior 1,6 cm3 (50) — vhodné do sbírky. Končím. L. 
Kment, Revoluční 484, 284 01 Kutná Hora
■ 27 Makety lodí Halný 1:25, Atlas 1:33, Landtief 
1:30 včetně dokumentace, bez zdrojů a motorů. 
Vhodné pro propagaci. M. šesták, Leninova 3069, 
767 01 Kroměříž
■ 28 RC Porsche 935 jeté, s regulátorem (450) 
+ vys. a přij. Modela Digi, inovovaný typ (800) 
+ 2 serva Futaba S29 (po 400) + 7 ks nových NiCd 
(100). I jednotlivé. M. Tomášek, Macharova 7,851 01 
Bratislava
■ 29 RC motocykl Harley Davidson, elektra (1500). 
RC auto VCS + motor MVVS 3,5 cm3 (1500). V. 
Chvosta. šumavská 253, 386 02 Strakonice
■ 30 čtyřtakt OS FS-40 (6,5 cm3) nebo vyměním za 
staré motory do sbírky. K. Řehák, Novoměstská 129, 
551 01 Jaroměř
■ 31 RC Varioprop T 14 Pro-Mix Micromodul 
+ 4 serva C401 + zdroje + nabíječ (8500). Motor 
Tono 5,6 (150). Model Fénix (500). J. Filip, 783 83 ’ 
Troubelice 293
■ 32 Nový neběhaný MVVS 6,5 F + výfuk (580). Dvě 
nová serva Modela (po 450), Acoms AS-5 (500). OS 
Max 60 SR v chodu (600). Kola Graupner ø 76 mm 
(80). L. Plachý, Grohova 566, 602 00 Brno
■ 33 Motor MVVS 2,5 D7 na náhr. díly (150). V. 
Pištěk, Zámecký vrch 1402, 463 11 Liberec 30
■ 34 Varioprop 12S: dva přijímače, dve dvojkocky 
servozosilňovačov, autom. nabljač, akutest. káble 
s vypinačmi, kryštály Graupner 14. a 17. kanál, 
zdroje. Balené v koženom kufříku. Len komplet 
(4500). Z. Zajac, Tomášikova 416, 049 16 Jelšava
■ 35 RC soupravu Modela Digi se třemi servy 
Futaba FP-S29 a NiCd aku 4,8 V/500 mAh. Málo 
používaná (2400). čas. Modelář, L+K, zahr. kity 
letadel — seznam zašlu proti známce. R. Nieč, ČSA 
6. 789 01 Zábřeh
■ 38 Osmikan. prop, soupravu Varioprop C8 se 
čtyřmi servy, přijímač a NiCd zdroje. Kompletní, 
nepoužívané. R. Kolínková, Příbramská 5, 710 00 
Slezská Ostrava, tel. 213 015
■ 37 OS Max 15, Electroprop Best. Nr. 216, 2x Varta 
5/RSH — 6 V/1,2 Ah. Záp. model, časopisy, katalógy 
zahr. firiem — zoznam za známku. Ing  ̂ P. Rondzík, 
švábska 61, 080 05 Prešov
■ 38 Rogallo (motor Trabant), dvoupotah M2. 
Zhotovím vrtuli od ø 450 mm výše i pro reduktor na 
Trabanta. J. Můller, Všechromy 3, 251 63 p. Stránči- 
ce
■ 39 Jednokan. vys. Mars 40,68 MHz + 2 přij. 
+ 2 mag. vyb. (1100). Pouze v celku. F. Walek ml., 
382 21 Kájov
■ 40 DU 10 a osciloskop BM 370, nové. nepoužité 
(750, 1300). VI. Vávra, Mírová 391, 295 01 Mnichovo 
Hradiště
■ 41 RC makety RC MM Avia B-534 na motor 6,5 až 
10 cm3 (plán v Modeláři) a F4C Volksplane na motor 
10 cm3, rozpětí 2090 mm. Sportovní model s mož
ností nošení větroně, rozpětí 2040 mm, na motor 
10 cm3. Akrobatický Skymaster na motor 6,5 cm3. 
Osobní odběr. J. Černý, 261 02 Příbram VII-355
■ 42 Vše na kolejiště HO, i jednotlivě. Seznam Droti 
známce. P. Drozd, Na hradě 2, 772 00 Olorpouc
■ 43 S041, 42P (po 120). WP-23: Tx 3-kan., Rx 2- 
kan. na Futaby (800). 2x FP-S7 (po 500). WP-75 bez 
X-talu, osaz. deska Rx v chodu (350). RC karb. pro
2,5 cm3 (100). Osaz. desky 4-kan. podle AR 7/76: 
kodér (150), Tx bez X-talu (140). Nabíječ Modela 
(150). MO 1970 až 1980 (35), 80 až 87 (40). Měnič 
6/12 V — 1 A NSR (300).. Chlubný. Arbesova 9. 
638 00 Brno
■ 44 US ULM Howey WD II. L. Zágiba, V. února 37. 
370 05 české Budějovice
■ 45 Dvoukan. prop, soupravu + 1 servo + zdroje 
(1380). Jednokan. vys. (200). Nepoužitý MVVS 1,5 D 
(130). Indikátor z mgf (40). Stimul 3 (190). Tel. 
spoléto (300). T. Fryšták, Brněnská 1618, 686 02 
Uherské Hradiště
■ 48 ZK-15 Magie nový, málo lětaný, a RC soupravu 
Modela Digi + let. modely + mod. materiál J. Dutý. 
Nová Telib 61, 294 06 Březno
■ 47 Zváčšovaci přistroj Opemus 5a (1600), skoro 
nový. Autodráhu Scalextrix bez autíčok, dobrý stav 
(150). M. Fojtek. Považská 40. 911 01 Trenčín
■ 48 RC soupr. 6 AM27: vys., přij., bez serv 
+ nabíječ + NiCd zdroje (2000). Ing. M. štekr, 
Pohraniční stráže 200, 341 92 Kašperské Hory
■ 49 Soupravu Modela Digi 2+1, 3 serva FP-S7, 
baterie 4,8 V/500 mAh (3300). Lokomotivu 
TTV36 071 (200). V. Kluž, Dr. Martinka 24. 705 00 
Ostrava-Hrabůvka
■ 50 Motor MVVS 6.5 F + tlumič + náhr. difuzér, ve 
výborném stavu (600). I. Bednář, Výstavní 12, 603 00 
Brno
■ 51 RC soupravu Simprop Alfa 007 + 5 serv 
v zdroje (4000). Nabíječ, motory MVVS 6.5 a 2,5 DF. 
P. Novák, Fibichova 763, 360 17 Karlovy Vary
■ 52 Použitá RC souprava Varioprop: 1 vysílač 
FM 40 — 14S 4014, bez zdrojů (1500), 1 přijímač 
Minisuperhet FM 40S 4049 (600), 3 dvoukostky 3743 
(po 350), 1 jednokostka 3742 (250), 1 kostka 
k ovládání podv. serva (400), 9 šedých serv 3765 (po 
180), 1 podv. servo 3767 (480), 1 adaptér k přijímači 
Minisuperhet pro 5 serv Futaba (400), 1 zdroj 
přijímače Saft 2χ 2,4 V/600 mAh (350), 1 přijímač 
C8 FM 40K 4058 (800), 1 vypínač Modela uprav, 
k přij. C8 FM 40 (60), 3 vypínače přij. 3606 (po 50),
2 nová serva CL 3831 (po 600), 1 nové servo CR 
(600), 4 mikroserva C 05 3833 (po 400), 2 mikroserva

3830 (240), 1 pár krystalů 4052 č. 51, 1 pár č. 50 (po | 
280), 1 nabíjecí kabel vysílače 3538 (40), 1 nabíjecí 
kabel přijímače 3536 (40). Náhradní díly: 3 potencio- 
metry do serv 3765 (po 30), 3 konektory kulaté (po 
15), kabely s konektory k servům (po 10), náhradní 

^ozubená kola k servům 3765. Ing. A. Pelikán, Míru 
545, 337 01 Rokycany
■ 53 Dva neběhané motory Tono 3,5 RC (po 250). 
Monografie čs. větroňů a kluzáků + bar. schémata
— 27 ks. Vše nalepené v sešitě (150). Koupím' 
monografii Zlin 26, 226, 226B. MiG-17, kitv 1:72 
Mig-3, 9, 23, 25, 27. 29. J. Jeník, Zámečnická 27,
320 22 Plzeň
■ 54 Motory: Gold Cup (2000), MVVS 6,5 (600), 
Enya 1,7 (300), OS Max40RC (900). Vrtulník Helix 
+ HB 61 (3500). Tx + Rx 6 AM 27 + 4x FP-S28 
(5500). Metyl, ricin, nitrometan, lam. trup lode dl. 
1000mm, ocer. lanká ø 0,32 mm, 0,44 mm, 
0,80 mm. I. Kianička. Hollého 11/D, 920 01 Hlohovec
■ 55 Teleskopický háček pro krouž. vlek 1,2 až
3.5 kp podle obj.; hmotnost 20 g, provedení podle 
MO 3/1972 (80). Perfektní zpracování. Zd. Prokop. 
Uničovská 90, 785 01 Šternberk
■ 58 Kop. plánů Donald (10). Cessna (15). Stříbrný 
šíp (Bušek, 25), Maxi (15). TI. ná MVVS 2,5 (80). lam. 
trup F3D Mustang (250). Ing. P. Pospíšil, Sámova 14,
101 00 Praha 10
■ 57 Motory: OS Max 40, OS Pet 099, Moki S7. Cox 
0,8. E. Skala, Bassova 621/6, 190 00 Praha 9
■ 58 Vláčky TT, velké množství, jen komplet. P. 
Střelka. Kounická 1354/40. 100 00 Praha 10
■ 59 RC buggy Tamiya + sintr. 6 V/1,2 Ah (nové)
+ rychlonab. nový Tamiya (1800), i jednotlivě. I. 
Novotný, Přístavní 15, 170 00 Praha 7
■ 80 Amat. 1-kan. vys. 27, 120 (300). Svět. návěstid
la a svět. přejezdy HO a TT. V. Dvořák, U parku 327,
289 14 Poříčany
■ 81 Vys. Robbe FM modul 40 MHz + přij. + 4x 
servo + 1 pár krystalů + nabíječ + zdroje + vypínače, 
jako soupravu (10 000). Jednotlivě 4 serva, přijímač 
40 MHz, vys. + přij. Mars II (200). Model Praga 
E 114B + motor Enya 1,5 cm3 (800). Plánky na RC 
modely. K. Studnička, Urbanova 13, 158 00 Praha 5, 
tel. 52 58 37
■ 62 Tříkan. RC soupravu Modela Digi, nové 
provedení (1600). Rozest. model Trenér (400). P. 
Hvižrf, Bzenecká 10, 628 00 Brno
■ 83 B-26 Marauder. M. Jásenský, Točitá 1721,
140 00 Praha 4
■ 64 RC soupravu Acoms AP-440 FM + 3 serva 
Acoms (4500). Nepoužitý MVVS 3.5 GFS + tlumič 
(750). Stavebnici QB-20. P. Kolařík, kolej VIII/36, 
Spartakiádní 5, 160 17 Praha 6
■ 65 Nejetý speciál 4WD (5950). Nový OPS 21 Car 
+ výbrus (3950), MVVS 3,5 Car ABC. Díly na RC 
auta, seznam proti známce. V. Dostál, Popradská 
1276, 562 06 Ústí nad Orlicí
■ 68 Lam. trup na Bell 222 Twin Star pro mechaniku 
Helix i jiné (400). D. Pukl, Dolní Lhota 132, 678 01 
Blansko
■ 87 Motory: HB61, OS 20. OS 15, MVVS 2,5 RL. 
MVVS 1,5 D. Jednokanál Rx Delta. RC model Ra- 
sant. Vrtule laminát 250/120, 250/135, figurky pilotů 
epoxy. B. Vopěnka, 281 02 Cerhenice 295
■ 88 Amat. RC soupravu AM. 4-kan.: přij. CMOS 
+ krystal (600). vysílač + krystal (900) 4 serva Futaba 
nová (2000). Vše bez zdrojů, Jen komplet. Ing. M. 
Doležal. Janáčkova 5, 787 01 Šumperk
■ 69 Plány požárního kutru Kpt. Stoewahse
— Hamburg. M 1:20, 10 archů (250). Fr. galéry La 
Capitana M 1:100 (80). R. Filka, kpt. Nálepky 566,
353 01 Mariánské Lázně
■ 70 Málo použ. motor Mk-17, 1,48 cm3 (100). P. 
čížek, Palackého 554, 398 11 Protivín
■ 71 Lam. trup Cessna 177 + polyst. výpl. + plán 
(280). NiCd bat. Varta 4,8 V/500 mAh v plast, 
pouzdru, perf. stav (220), NiCd bat. Varta 
12 V/600 mAh nové, nepouž. (800). Kompl. FP-S7 
s poškoz. elektronikou a kartáčkem (200). Bombičky 
CO2 250 cm3 (po 7). Krystal FM Tx 50. kan. (150). 
Chladicí hlavu na MVVS 3,5 (50), žhav. koncovku pro 
motory RC aut (100). J. Musil, 679 15 LiDOvec 132
■ 72 Lokomotivy, vagóny, koleje a příslušenství HO.
O. Čech, Vys. Libyné 77, 331 41 Královice
■ 73 Dve súpravy a kofajivo na rozchod HO, zoznam 
zašlém. P. Vrabec, Exnárova 5 č. 6, 080 01 Prešov
■ 74 Novů dvoj.kan. súpravu Acoms, vysielač 
+ přijímač + 2 servá. V prevádzke 1 hod (2500). V. 
Mizeriák, 920 61 D. Trhovište
■ 75 Motory: HP 61 F ABC Gold Cup 10 cm3, MVVS
6.5 cm3, oba s RC karburátory a tlumiči (2000), 
i jednotlivě. Ing. J. Pivec, Hrazdírova 3, 628 00 Brno
■ 76 Plány lodi: F.C. Weisskopf (50), Robert Koch
(10), Supertrawler (40), Ernst Haeckel ;(10). 30s, 
104s, 106s, 95. J. Hargaj. Dukelská 883, 783 91 
Uničov j
■ 77 RC súpravu Mars. vys. + prij. ^  model na
1.5 cm3 (780). Gumu 5x5 — 15 m (120). Motor 
C02 (50). Nový motor MVVS 3.5 GFR (540). Vysielač 
T4AM 27 (1400). přijímač R4 AM 27 (600). Mot. 
model na 1,5 cm3 — směrovka, výškovka (300), mot 
větroň Orion — směrovka, výškovka (300), RC V1 
(120), upút. model Pegas na 2,5 cm3 (120), RC 
Porsche Tamiya (350). Ing. J. Roziak. 962 66 
Sebechleby 295
■ 78 Větroň Sherif 2800 mm, letuschopny (300). 
Kola na formuli 0 82 mm (150). Elektromotor Mabu
chi nový (50). Plány: čs. námořní loď Blaník (25). 
vrtulníky Schuco Hegi D-552 1975 kopie. Helix,
VAT MTX, plachetnice Denisa, remorkér Paolo M. 
Olej. radiátor (1500). Osobní odběr, kromě plánů. M. 
Brož, 512 44 Dolní Rokytnice nad Jizerou 206
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■  79  Nové RC záv. auto, odpruž, podv olej. tlumiče, 
diferenciál, brzdy, motor 3.5 cm3, karosérie 
BMWM1 + náhradní díly, pneu (5500). M.'Mach, 
Kablíkové 1030, 543 01 Vrchlabí 1
■ 80  Postavený kit 1:18 7014 Alfa Romeo 8C GP 
Monaco, nepostavené kity 1:18 7005 Bugatti type 59 
Grand Prix, 7006 Jaguar S S 100 Targa Florio 
a modely F1 1:24 6104 Brabham BT 52 Turbo, 6105 
Williams FW 10 Turbo a Ferrari 1260C4 Turbo, 
všetko od firmy Burago. Popřípadě vyměním za 
nepostavené kity motocyklov fy Tamiya 1401 Yama
ha YZR 500, 1411 Honda CR 250R a 1412 Kawasaki 
KR1000F. V. Martinko. Okružná 52/776, 058 01 
Poprad
■  81 RC souDravu Acorns AP-440 FM se 4 servy, 
aku zdroji, nabíječem a pultem. Vše 100% stav. 
nelétané. V. Faltus, Sokolská 336, 783 75 Dub nad 
Moravou
■  82 M o k i 10 RC  (1 1 0 0 ). V . S ip l, Lažínky 47 , 6 7 6  02  
M o ravské  B u dějovice
■  83  Moki M7 nový (1800). Soupravu Acorns AP-227 
novou, nepoužitou (2700), servo AS-2 (400). El. 
motor 12 V/120 W (250), 12 V/60 W (150). Karosérie 
š 130, nepoužitou, díly + plán Modela, plánky 
Modelář. MVVS1.5D zaběh. (180), OS Max 15 na 
souč. (50). Lam. trup + plány lodě Wiesel (300), 
plánky podvozků aut. P. Stanzl, Růžičkova 14, 
690 02 Břeclav
■  84  Motor HB 61 10 cm3 zaběhnutý, málo létaný, 
havarovaný motor HB 61 na součástky — ohnutá 
klik. hř. a karb. T. Tuček, Příčná 286, 549 02 Nové 
Mésto nad Metují II
■  85 Ročníky Modeláře od č. 8/1972, chybí č. 7/73, 
2/78, 3/81, 8/81, 10/82, 5/85, 12/85. Časopis Udélej 
si sám č. 10 až 62, chybí č. 15 a 24 (3, 10). Malá 
železnice C-1, C-2, C-4, D-1, E-2. L. Hýža, Dolní Valy 
3, 695 01 Hodonín·
■ 88 Jednokan. vysílač a přijímač Mars II 27,120 
včetné šedého serva a držáku baterie. S. Kubíček, B. 
Netoličky 1127, 674 01 Třebíč
■ 87 Lam. trup plachetnice tř. M, servozesilovač 
s navijákem Simprop. V. Antoš, tř. LM 1081, 293 01 
Mladá Boleslav
■ 88 Velký katalog Graupner, Schiffsmodell 
11/1987. V. Lhotka, 330 11 Třemošná 840
■  89  Lam. trup it. rak. fregaty Sagittario s plánem 
1:75 (300). Lam. trup raket, křižníku Andrea Doria 
1:100 (250). I. Vlach, Hlubna, 683 51 Holubice
■ 90  Kola 0  100 (pár 150). Kryšt. 24. kan. Tx 2 ks, Rx 
1 ks + kmit. štít. (300), kryšt. Tx 19. kan. 1 ks + kmit. 
št. (100). Novů stav. Jak-12A na mot. 2,5 až 3,5 cm3 
NDR (550). Lam. trup na Z-50L + plexi kab. na mot. 
10 cm3 (550). F3A upr. Sultan s mot. HP 61 + LVP, 
mot. 2 r., model 1 rok lietaný (2000). Kúpim dig. 
otáčkoměr tov. nový, serva FP-S28 nová, OS Max 
FS-120 Best. Nr. 1445 pouze nový. M. Lalík, 
Fučíkova 14, 080 01 Prešov
■ 91 Pneu poro 42/62 χ 38 různé tvrdosti (po 30) 
nebo vyrobím rozměr na zakázku, popř. nalepím na 
disk a opracuji (5). Kompl. roč. Modeláře od r. 1978. 
Provedu drobné soustr. práce. Koupím nepoužité 
sintrované aku 1,2—2 Ah 5 až 6 ks. M. Jerie, Březový 
vrch 766/40, 460 15 Liberec 15
■ 92  Lokomotivy, vagóny, koleje a příslušenství na 
HO. Osobní odběr, seznam proti známce. P. Kučera, 
Přátelství 1480, 508 01 Hořice v P.
■  93  Plach. Denisa + dvoukan. soupravu (1600). 
Dvě šedá serva Varioprop (po 200). Startér 12 V do 
10 cm3 (250). Jednokan. minisoupravu pro CO2 + 
elmag. (350). I. Malina, Fr. Šrámka 848, 272 04 
Kladno IV, tel. 761 lin. 2763
■ 94 Amat. 8-kan. FM vysílač + NiCd 0,9 Ah (1300), 
am. 8-kan. FM přij. neoživený + NiCd 450 + kabel 
s vypínačem (600). FM krystaly Graupner 4. k. (pár 
400). Sintr, aku 6 V/4 Ah (700), start, aku 12 V/10 Ah 
(300), žh. aku 10 Ah s indikaci a konc. (100). Žh. 
svíčky (po 20). 3 serva AS-2 (po 500). MVVS 3.5 
(550), MVVS 2,5 DF (300), 2x mot. CO2 (DO 100). 
Svah. větroň, lam. trup (400). Guma 2 mm2 — 5 m 
(po 2), 1 χ 1 — 2 m (po 1), balsu, kul. čepy, mixer aj. 
E. Klbik, Okružní 207, 796 01 Prostějov
■ 95 Amat. RC soupravu pro 4 serva (1000), bez 
serv. P. Kysela, částková 54, 301 46 Plzeň
■ 96  Dokumentáciu RC motocykla so spar. moto
rom 1:4 (rozměry MO 5/87). Výlisok lúčových kolies 
predné a zadné — lexan, kapotáž a iné diely podTa 
dokumentácie. Nádrž pre RC auto z umelej hmoty. 
Predné remienky pre 4WD — čierne. Informácie 
proti známke. P. Hanzel, Srnianska 9, 915 01 Nové 
Město nad Váhom
■  97  Dvě serva Simprop Tiny C (po 500). 1 servo 
podv. 10 kg (800). Motor 12,5 RC (1000), OS Max 6,5 
(400), balsu a jiný mat. Z. Žlab, V křovinách 6, 772 00 
Olomouc
■  98  Kompl. roč. Modeláře 81 + 87 (120), L+K roč. 
86 bez č. 1,2, 3, 5. 6, 7, 12. 13 + roč. 87 bez č. 19 (60). 
Vrtule Prostějov tmav. 220/120 2x, 220/100 2x, Top 
Flite 8x6 2x, nové, jen v celku (40). AM monitor 
20—30 MHz (200). F. Brázdil, Jul. Fučíka 1086, 
768 61 Bystřice pod Hostýnem
■ 99 Nový MVVS 6,5 F + RC karb. (750). Nový RC 
větroň Vega (500). P. Sajdl, SNP 12. 400 11 Ústí nad 
Labem
■ 100 Motory: Webra 61 Speed * karburátor 
+ tlumič (1000), HP 61 Gold Cup (1800), naběháno 
3 hod. Model Curare (700). Model Middle Stick 
s motorem OS Max 6,5 (700). Soupravu Robbe Luna 
AMS 40 MHz kompletní, 2 serva (3000), souprava je 
čtyřfunkční, včetně zdrojů a nabíječe. Ing. V. 
Sindelka, Buzulucké 305, 415 03 Teplice 3
■ 101 Plány obřích modelů čmelák a Piper (po 100). 
Motor Rossi 60 10 cm3 (1200). VI. Říha, Mírová 543,

580 01 Havlíčkův Brod
■  102  It. podv. SG Columbia MK.2, dvoust. převo
dovka, spojka, 3 sady obutí, lexan V1, V2 (3400). 
Koupím sintr, aku 7,2V/1,2Ah. P. Zimmermann, 
Sušilova 47, 789 01 Zábřeh na Moravě
■  1 0 3  Varioprop přijímač minisuperhet AM (600), 
servozesilovač dvoukostka (500), šedá serva (po 
180). Motor Rossi 31 + laděný výfuk (1700). Nebo 
vyměním, příp. koupím serva Futaba S7, 12, 28, 29. 
i poškozená. L. Mátl, Závodského 2, 636 00 Brno
■  104  MVVS 1,5 DRC, běhaný 5 min (300) nebo 
vyměním za Enya 09 ve stejném stavu. Koupím hlavu 
na Gold Cup a dřevěné vrtule 220/120, palivo 2. Ing. 
S. Kolena, MPČL 3170, Venuše, Jih lil, 058 01 
Poprad
■  1 0 5  Hotové modely, cvičné a polomakety II. sv. v. 
Seznam a fotografie zašlu proti známce 2 Kčs. 
Plánky RC modelů, seznam zašlu. P. Bosák. Zahrad
ní 731/111, 339 01 Klatovy
■  1 0 8  čtyřkan. Cox Sanwa kompl. RC auto, motor 
Tono 3,5 + amat. RC soupravu - i jednotlivé. J. Sejvl, 
Závodu míru 1844, 530 02 Pardubice
■  1 0 7  Zalétanou B-25, zat. podvozek, vztl. klapky, 
pumovnice + dva mot. Enya 6,5, rozp. 2200 mm (7 
povelů). Zalétaný hornopl. rozp. 4 m s motorem. 
Luňák rozp. 3 m. Catalina rozp. 2,20 m + mot. Dva 
lam. trupy Partenavia HP 68 TP. Rozestavěný model 
Lincoln Avro + motory. P. Hrabák, Živnostenská 18, 
312 02 Plzeň

KOUPĚ

■  108  Novou soupravu nebo málo používanou 
FM 40, serva Futaba FP-S28, 29 nová a nažehlovací 
fólii. T. Tuček, Příčná 286, 549 02 Nové Město nad 
Metují II
■  1 0 9  RC soupravu 2—4 kanál, kompl., se servy. Zd. 
Machač, 270 61 Lány 16
■  110  Vysílač + přijímač bez serv Colt Junior nebo 
Multiplex 40 MHz. Karosérie lexan V1, V2. Konektory 
Futaba zástrčky + zásuvky. Cena, popis. M. Jarošek, 
Vančurova 10, 748 01 Hlučín
■ 111 Plánky Modelář 97s Espada a 100s Z-50L. J. 
Pátek, Jilemnického 726/6, 905 01 Senica
■  1 1 2  Podrobný plán ruské bit. lodě Cesarevič. V. 
Janáček, Huťská 954, 471 14 Kamenický Senov
■  1 1 3  Motory AM A, NV 21, Start a staré mod. plány. 
J. Macháček, 252 29 Dobřichovice 142
■  1 1 4  Novou RC soupravu Futaba FM 7 MAG nebo 
Acoms 540 FM. P. Košťál, Horní 17, 586 04 Jihlava
■  11 5  Kvalitní servo, např. Acoms AS-5, vhodné 
k soupravě Acoms M. Sloup, Pujmanové 48, 140 00 
Praha 4
■  11 8  Plánky Modelář „s“ č. 1 až 53, 58. 61, 63—79. 
91, 93, 103, 113, 120, 139. Zákl. ř. 1 až 48, 51. 54, 
57—76, 80, 84, 91, 102. Jednokan. vybav, a serva. 
Ing. J. Hiřman, Žižkova 347, 341 01 Horažďovice
■ 117 Soupravu Acoms Mk.lll dvoukan., se dvěma 
servy a NiCd akumulátory. Nabídněte. V. Maroušek, 
Průběžná 1830, 100 00 Praha 10, tel. 781 30 27 nebo 
781 40 25
■ 11 8  Plast, modely lodí Soleii Royal, Couronne, La 
Réale, Sovereign, St. Michael, Providence. Plány 
lodí a knihy. J. Novák, Batelovská 1207/7, 140 00 
Praha 4, tel. 42 61 14
■  1 1 9  Plány na parní strojek, příp. funkční strojek. 
M. Kvétán, Botanická 1, 917 00 Trnava
■ 120 Vše na FSR 6,5 a FSR 3,5. Dále hledám 
zručného soustružníka. J. Bečka, Francouzská 106, 
101 00 Praha 10
■  121 Sklopnou vrtuli 0 380 mm, dva motory Jum
bo 550, 540, Mabuchi RS 540, RS 550. J. Těšínský. 
Lečkova 1521, 149 00 Praha 4
■ 1 2 2  Plánky Modelář č. 53s, 27, 28, 30, 31. 32. 35, 
36, 41, 42, 45, 48, 49, 66, 69, 80. I. Kuzma, Pod 
Sibeňou horou 38, 085 01 Bardejov
■ 123 Laděný výfuk s tlumičem pro motory 3,5, 6,5, 
10 cm3, nejlépe tovární výrobky, není podmínkou. R. 
štěrba, N. J. Krautwurma 35, 301 59 Plzeň
■ 124 Nesest. kity letadel He-111, Ju-88, Ju-188, 
Ju-87B, G, Bf-110, BM09E, FW-190A, D, vše 1:72, 
nejradéji od firmy Revell. S. Straka, 592 55 Bobrová 
235
■ 125 Neslepené modely letadel, motocyklů, litera
turu, obtisky, barvy aj., příp. vyměním. Prodám 
modely Novo. P. Sandera. Sídliště SNP 317, 384 02 
Lhenice
■ 128 Plány na rakety Saturn V a Ariane 5. H. 
Symerský, Hrnčířská 374, 696 42 Vracov
■ 127 Motory Brown Junior 10 cm3, MVVS 2,5 D/58, 
MVVS 10R, Taifun Hurrican 1,5 do sbírky. K. Řehák, 
Novoměstská 129, 551 01 Jaroměř
■  128  Plánky bitevních lodí Bismarck, Hood, Jama- 
to, Washington aj., let. lodí Ark Royal, Hornet, 
Victorious aj. z 2. sv. v. v M 1:100 až 1:200. P. 
Višinka, 679 74 Olešmce 116
■ 129 Kryt kabiny na Orlík II podle plánku Modelář 
64s. M. Fiala, L. Zúbka 1179/7, 901 01 Malacky
■ 130 Plánek na stavbu plovoucí makety bitevní 
lodi Dreadnought. D. Kraus, Podskalí 202, 289 12 
Sadská
■  131 Diferenciál, letmou spojku a různé množství 
převodů. V. Vilímek, U krematoria 1165, 530 02 
Pardubice
■ 1 3 2  Přijímač Acoms ARA-540FM, pár krystalů 
k soupravě Acoms ARA-540 FM, nepoškozené. R. 
Halapák, 783 45 Senice na Hané 18
■ 133 Nesest. plast, kit automobilu 1:32, nejlépe 
Tamiya, není podmínkou. R. Hlouch, VÚ-3590, 
438 01 Žatec

■ 134 VARI-systém. Cenu respektuji. J. Krejčí, 
Jabloňov 69, 594 01 Velké Meziříčí
■ 135 Kompletní nevázané ročníky Modelář 1960 až 
1964, 1970 a 1971. Gumu Pirelli, vlečnou šňůru 
Trevíra a tenký Modelspan (Japan). Ing. M. Chudo
ba, K háječku 221, 397 01 Písek
■ 138 Závěsný el. mot. záp. výroby. Nebo vyměním 
za mot. MVVS 1,5 D nepoužitý. M. Rollinger, J. Knihy 
114, 337 01 Rokycany-Střed
■ 137 Jap. lanovody Izumi. Z. Matějovský, Stínadla 
1097, 584 01 Ledeč nad Sázavou
■ 138 Plány ponorek z II. sv. války nebo těsně 
poválečného období. P. Hejna, Brněnská 1462, 
500 00 Hradec Králové
■ 139 Plány nebo modely anglických 74-dělových 
řadových lodí z let 1790—1805. M. Elbel, E. 
Krásnohorskó 19. 746 01 Opava
■ 140 Knihy: P.C. Coker: Building Warship Models,
R. Grógr: Vládcové oceánů, E. Kosiarz: Námorné 
bitky, W. Supinski: 100 lat okretow wojennych. J. 
Pavlík, Husova 300, 549 01 Nové Město nad Metují
■  141 Motor OS Max 40 RC nový nebo málo použitý. 
Z. Fiala, Ždírec-Myť 50, 336 01 Blovice
■ 142 Na TT loko BR 35 kat. č. 2110, BR 110 kat. č. 
2540, T 435 kat. č. 2621. E 499 kat. č. 2311 v dobrom 
stave. E. Knapčík, Rozkvet 2044/87, 017 01 Považ- 
ská Bystrica
■ 143 Motor Jena 1. Kompletní nesestavené kity 
firem Aurora. Airlines, Allyn, Brifaut, Frog, Hawk. 
ITC, K+B, Kleeware, Lindberg, Marusan, Olin, Delta, 
Progresswerke, Pyro. Renwal, Revell-Japan, RSL, 
Ringo, Solido. Toltoys, Tomiyama, Varney. Veeday, 
YMC, příp. vyměním za jiné zahr. kity. L. Jareš. 
Lidická 7, 466 01 Jablonec nad Nisou
■ 144 El. motory Mabuchi 380 (2 ks) a Mabuchi 540 
(1 až 2 ks). R. Rakovský, 261 01 Příbram II. — 342
■ 145 Karosérie i auta na autodráhu 1:32 i jakékoli 
doplňky a plány vozů C1 + C2 + A5. M. Tomášek, 
Macharova 7. 851 01 Bratislava
■ 148 Sadu jap. mf tr. 7x7. MO 7/79. 1/87. Maket, 
kužel na 6,5, př. odp. nohu 0 4 mm. Prodám 
MWS 1,5 D neběhaný (150), důlní bat. 1.2 V (50). S. 
Stuchlý, Palkovice 538, 739 41 Frýdek-Místek
■ 147 Vysílač Robbe Eco4FM 40 MHz. Přijímač 
Futaba PCM FP-R 118 GP (FM) 40 MHz. Do vysílače 
FP-T8AP modul FP-TM2 40 MHz PCM. Serva 
Futaba FP-S128, 129, 130. L. Svatý, R. Koumara 51, 
466 01 Jablonec nad Nisou
■ 148 Sadu jap. mezifrekvencí a krystal 26,585 MHz.
S. Stulír, Pomezní 22, 627 00 Brno
■ 149 Nákladní vagóny, loko BR 110, T 435.0, vše 
TT. J. Havlík, Komenského 443, 592 02 Svratka
■ 150 Nová serva Futaba, nejraději FP-S29, FP-S28, 
není nutné, příp. serva Acoms AS-5S. Dále lam. trup 
plachetnice tř. F5. St. Kaprál. U stadiónu 832, 506 01 
Jičín
■ 151 Potahovou fólii, nabíječ, prosím podrobnosti. 
M. Sokol, Cholevova 25, 705 00 Ostrava
■ 152 Od firmy Burago v měřítku 1:18 nesestavené 
stavebnice modelů Mercedes Benz SSK Monte 
Carlo, Lancia Aurelia B 24 Spider, Alfa Romeo 
8C GP Monaco, Jaguar E Cabriolet Tour de France. 
Ing. R. Cek, Rudé armády 177, 362 36 Pernink
■ 153 Mabuchi 540 SD Race Car, GZ 1200R nebo 
jiný výkonný motor do RC auta. Ing. I. Novosad, 
Podhradní Lhota 101, 768 71 Rajnochovice
■ 154 RC soupravu, která se hodí do modelu 
Melodie. Může být i starší, ale musí být v provozu. 
Levné! J. Vainer, Jungmannova 443, 273 09 
Kladno 7
■ 155 RC buggy 4x4 s motorem 3,5 cm3 i bez. 
P. Zdražil, Nezvalova 14/45, 591 01 2ďár nad 
Sázavou 4
■ 158 Motor Enya 1,62 nový nebo málo používaný. 
Ing. J. Anýž, Podřezov č.p. 650, 517 54 Vamberk
■ 157 Časopis Rozlet z r. 1945, časopisy Mladý letec 
a Letecký modelář — celé ročníky od 1. 1. 1952 do 
31. 12. 1959. Dále různé modelářské plánky do r. 
1950 hlavně na volné modely větroňů a modely 
s gumovým pohonem. V. Civín, sídl. 9.V. č. 2168, bl. 
80, 272 01 Kladno 2
■ 158 Knihy: Ilustrovaná historie letectví (II-28, 
Vickers Wellington, MB-200)), Letadla čs. pilotů od 
V. šorela. Dále el. lupenkovou pilku (do 150), el. mot. 
Mabuchi 380, plánky Modelář č. 91, 33, A1 Hukvák, 
125s, 79. V. Dědek, Ořechová 1364, 182 00 Praha 8- 
Kobylisy, tel. 84 76 65
■ 159 Stavebnici modelu Asterix, jen novou. J. 
Hanuš, Lhota 154, 549 41 červený Kostelec
■ 180 čtyř-až sedmikan. soupr. (pro náročné), dřev. 
vrtule i tlač., překližku tl. 1, 2, 3, nažehl. fólii, plány 
Z-50L, Diamant, plexi tl. 1 až 3, polyester, lam. trupy, 
kopyta. J. Benč, Lesní 515, 364 61 Teplá
■ 181 Vzduch, filtr pro MVVS 3,5, nádrž, obutí
a lexan. karosérii na V2, V1. RC elektru Porsche, pár 
krystalů FM51. až 53. kan. pouze RX. Plán na RC 
buggy na motor 6,5 cm3. Lam. trup na F3A 6,5 cm3 
(Presto, Mináře apod ), potah, materiál, motor 
Mabuchi 540 — nabídněte. J. Musil, 679 15
Lipovec 132
■ 182 Lokomotivy a vagóny velikosti TT. O. Čech, 
Vys. Libyné 77, 331 41 Královice
■ 163 Kvalitní odlitky karosérii lokomotiv na TT, 
T 678.0 nebo T 679.0. Jednokanálovou soupravu 
+ servo, pokud možno levnější. P. Marinov, Druž
stevní 341, 257 22 Cerčany
■ 184 Beagle Airedale, Oscar, Fénix, Terry, Taxi, 
Maxi, Orlík II, Discus 240, Terej 2, Blaník, Diamant 5. 
Pět serv Futaba nových nebo zánovních. J. štafl, 
Pražská 2953, 407 47 Varnsdorf V
■ 185 Tovární 4—5-kan. při fmač FM v pásmu 
40,68 MHz a pár krystalů v pásmu 40,68 MHz.
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i jednotlivé. Pouze kvalitní. J. Furch, Svazarmovská 
1694, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
■  1 6 6  Heller 1:24 Lotus 49B, Ferrari P4, Revell 1:24 
Bentley Blowler, F1 BRM (rok 1959—60) i sestav. M. 
Libra, dr. J. Uhra 37, 796 01 Prostějov
■  167  Neslepené kity Tamiya 1:12 Supertřída 
750 cm3 a vyšší. J. Tomek, Bělojarská 1451/22, 
347 01 Tachov
■  168  Plány lodí Naxos, Merkur, Edita, Iveta, Linda, 
kutry aj. Balsu 2, 3, 5, 10, hranoly. ABC roč. 19, 20. 
Kat. Graupner od r. 1978. J. Hargaj, Dukelská 883, 
783 91 Uničov
■ 169  RC soupravu vys. + přij. 3-kan., serva, Digi 
i amat., loďku. S. Urban, Jestřábí 104, 763 33 
p. Štítná nad Vláří
■ 1 7 0  Nová serva Acorns, Futaba. M. Šeda, Výpust- 
ky 50, 622 00 Brno
■ 171 Vakuometr, i nepřesné měřící. F. Doupovec, 
Bílovická 53, 622 00 Brno
■ 1 7 2  Veškerou dokumentaci o letadle B.E.-2f, 
Sopwith Triplane a Fokker Dr.l. Plány Modelář 47, 
108, i jednotlivě. Balsu 1. 2, 3, 4, 1,5, 5, 7 mm. Platí 
stále. D. Šproch, Vinohrady 8, 692 01 Mikulov na 
Moravě
■  173  Stavebnice motocyklů Harley Davidson 
a Honda, měř. 1:12. Modely automobilů skupiny 
C v měř. 1:43 až 1:24, i stavebnice. L. Kostorek, 
Dimitrovova 27, 568 02 Svitavy
■  1 7 4  Neslepené kity proudových dopravních leta
del ♦ dokumentaci, kity raket a kosmických lodí 
SSSR a USA aj. + dokumentaci, informační mate
riály o kosmonautice SSSR a USA aj. Popis, cena. T. 
Lainka, Vančurova 10, 748 01 Hlučín
■  175  Plánek Modelář č. 75s RC automobilu 
VAZ 2101 MTX a č. 120s RC létající člun čochtánek. 
P. Povýšil, Opavská 26, 795 01 Rvmařov
■  1 7 6  Na H0e (9 mm) koleje, výhybky Pilz, osobni 
a nákladní vagóny od fy BEMO, Liliput, Technomo- 
del. Prodám na HO čtyřosý krytý vůz, funkční posuv 
dveří (Lima). Lok. V 200. Na TT lok. T 334.0. Na 
diapozitivy 5x5 skla, masky (NDR). J. Rejha, Sed- 
ličky 49, 507 11 Jičín-Valdice
■ 1 7 7  Na TT loko BR 03, 24, 35. 56, 80. 85, 86, 89. 
Osobní vagóny: kat. č. 3210-11, 3410-11 a nákladní 
s příslušenstvím. Seznam zašlu. Dále koupím čas. 
Modelář 1—6/1987, Železničář 1—6/87 a depo 
s točnou o min. ø 200 mm. Vše i jednotlivě. R. Tylich, 
Lesní 27, 741 01 Nový Jičín
■  178  Modely aut všech měřítek, Lancia Fulvia 
HF 1600, Talbot Lotus, Lancia Delta S4. Jakýkoli typ 
Ferrari, Porsche. Platí stále. VI. Jakoubek, Gagarino- 
va 473/5, 674 01 Třebíč
■ 1 7 9  RC elektru 1:12, může být i bez motoru. 
Uveďte stav a cenu. A. Nesvadba, Prasklice 1, 
768 33 Morkovice
■ 1 8 0  Různý materiál na železnici TT. J. Koráb. 
592 02 Svratka 461
■ •181 Mechanická návěstidla na TT. P. Turek, 
Vojanova 47, 318 11 Plzeň
■ 182 Modelář č. 3, 4, 5J 9, 10. 11/1987. P. Stépaník, 
Dukelská 5, 795 01 Rýmařov
■ 183 Plán vrtulníku Bell Jet Ranger, Helimax 
40—60/80, Hughes 500E. F. Viceník, Podhradí 946, 
687 51 Nivnice
■  184  Pohonnou jednotku pro elektrolet (Mabu- 
chi 540 s převodem a sklopnou vrtulí), baterie se 
sintr, elektrodami 1,2V/1,2Ah, nabíječ, nový motor 
Jena 1. P. Sajdl, SNP 12, 400 11 Ústí nad Labem
■ 185  Nesestavené kity motocyklů M 1:12 firmy 
Tamiya, barvu Chrome Silver. M. Hlaváček, Lenino
vo před. 916, 349 01 Stříbro
■ 186 Modelářskou gumu Alfa Romeo, FAI, pouze 
kvalitní. M. Nováček, 407 22 Dolní Habartice 182
■ 187 Motor Enya 1,62 cm3 na náhradní díly, popř. 
klikový hřídel. Pulsační motory, popř. stavební 
výkresy. M. Koubský, Vyklasova 91, 318 08 Plzeň
■ 188 Novou RC soupravu — 4 serva. Nejradéji 
z dovozu, nabídněte. J. Kučera, Gottwaldova 502, 
517 24 Borohrádek
■ 188a Kolejišté TT 1,6x2,2 m (5000). J. ftiha, 
Falťanova 553/21, 149 00 Praha 4

VÝMĚNA

■ 189 RC soupravu Tx Mars II, Rx Mini za motor 2,5 
+ trup Modela Univerzál, případné prodám. Koupím 
prop, dvoukan. RC soupravu Techniplus Acorns. J. 
Kadlec, Lhotka 191, 560 02 Česká Třebová
■ 190 RC soupravu Varioprop 8/12 FM 40 MHz, 2x 
přijímač. 5x kabel s vypínačem, 8x servo s el. za 
soustruh na kov, toč. délka 200—400 mm, stroj, 
posuv podmínkou. Nebo prodám. J. Šafařík, 403 39 
Chlumec 240/P
■ 191 Nesest. kity 1:72 P-12E, P-26, P-40, B-24D, 
Hurricane II, Spitfire II, Siskin III, 1-16, Saab J-29, 
Camel, S. Triplane. Se-5A, DH-2, Spad XIII, Nieuport 
17. Kity 1:48 P-51D, P-40E. Spitfire II, Bonanza V-35, 
Mooney Super 21, Aero Subaru FA-200 za kity 1:72 
P. David. Náměstí 21, 793 68 Dvorce
■ 192 Modely Novo za modely letadel a tanků záp. 
firem. Vyměním knihy Orazio Curti Modeli navalí za 
4. díl V. Němeček Vojenská letadla. B. A Rzagaliev, 
Belinskogo 293-4, 480 067 Alma-Ata. SSSR

■  193  Roč. Modelarz 84, 85, 86, 87, MBH 87 za plány 
lodí. Koupím lepší plán pl. Santa Maria. M. Cepák, 
389 01 Vodňany 812/11
■ 194 Modely motocyklov Honda VT 250F, Suzuki 
RGB 500 GP 1:12 Tamiya, nesest., bez návodu na 
sest., za nesest. kity 1:72 záp. firem (uveďte firmu). 
T. Urban, Leningradská 24, 080 01 Prešov
■  195  Nepoužité vagóny TT za HO, aj kupím 
čokorvek iné na HO. A. Režucha, Trnavského 13, 
841 01 Bratislava
■  196  Auto řízené rádiem Porsche za 4 serva 
Varioprop nová, nepoužitá. P. Jonák, Na zahrádkách 
219, 503 41 Hradec Králové 7
■  197  Katalogy Norev 80, Graupner FSP 64, Dinky 
Toys 65, Wiking (NSR) 65, Trix 78/79, Marklin 78/79, 
Fleischmann 79/80 za katalogy TT 59—62, 65/66, 
68—78 nebo prodej/koupě. Koupím na TT loko 
T 334.0, E 70, V 200 Silverlines + vag., soupr. Courier 
elektro (diesel) č. k. 545/35 (37) z 67. Cenu 
respektuji. V. Dusil, Frunzeho 957/39, 530 03 Pardu
bice 3
■  198  Nesest. Bonanza V35A 1:48 (Revell) za 
nesest. Fuji FA-200 1:48 nebo koupím. Prodám 1:72 
KP, Směr, Revell, Airfix. A. Petrla, 763 17 Lukov 217
■ 199  El. písací stroj Conzul + náhr. diely za RC 
súpravu 2—4-kan. N. Trnka, Listová 25/b, 821 05 
Bratislava
■  200  ČZ 250 Sport (nový motor) za 3—4-kan. 
soupravu, komplet. K. Marciniszyn, bří. Mrštíků 
15/A, 690 00 Břeclav
■ 201 Starší univ. sklíčidlo na soustruh ø 125 mm 
v dobrém stavu za dvě serva Futaba nebo ST-1. Příp. 
rozdíl doplatím. J. Pavelka, Strouha 807, 517 54 
Vamberk
■ 202  Amat. tuner tř. HiFi za nová serva Futaba, 
Acoms, Varioprop či motor 10 cm3 nebo prodám 
a koupím. J. Musil, 679 15 Lipovec 132
■ 2 0 3  Letecký kompas z ném. let. Storch, 1 sadu 
jap. mf 7x7, 1 sadu mf 10x10 za klik. hřídel pro 
motor MVVS 10 cm3 RC nebo celý motor na 
součástky. F. Krejčů, Smetanova 493, 394 68 Žirov- 
nice
■ 204  Plány modelů hist. plachetnic za jiné 
i válečné. Nabídněte. Ing. J. Švec, Slunečná 4556, 
760 05 Gottwaldov
■  2 0 5  Větší množství odborné literatury o letadlech 
i cizojaz., za literaturu o starých vojenských vozid
lech z let 1920—1950. V. Mareš, Nezvala 9, 466 02 
Jablonec nad Nisou 2

■  206  Fotoaparát Zenit TTL (1600) + bat. blesk 
Mechanika (700) -*■ obojstrannú suš. fotografii (500) 
za RC súpravu 3—4-kan. s príslušenstvom. Připadne 
doplatím. I. Rozbořil, Pionierská 667, 908 45 Gbely
■  207  Z-37 čmelák na mot. 60 cm3 za vrtulník 
nejlépe Helix nebo prodám a koupím. V. Říha, 
Mírová 543, 350 01 Havlíčkův Brod, tel. 2616/217
■  2 0 8  Modely HO BR 185 + 195 čiastočne upravené 
na M 150.0, SVT 137 dvojdielna, VT 5045 — mot 
vozeň expresu Vindobona od firmy Kleinbahn za 
modely verkosti N. VT 4.12, T 449.0, S 699.0, BR 65 
aiebo modely zahraničných firiem íRoco) apod. 
Rozdiel v cene doplatím. P. Ulický, Smidkeho 22, 
902 01 Pezinok

RŮZNÉ

■ 209 Přátelé, z množství dopisů z ČSSR jsem si 
vybral jenom několik na dopisování. Ostatní listy 
postupuji přátelům v zahraničí. Omlouvám se, že 
jsem neodpověděl všem. Dick Noakes
■  210  Odměním nálezců RC motoráka strateného 
v létě v okolí Bziniec pri Starej Turej. V. Adamec, 
Hurbanova 152, C2, 916 01 Stará Turá
■  211 Modelářský kroužek při Fabryce Samocho- 
dow Malolitražovych v Bielsku-Bialej v PLR chce na
vázat spolupráci s kroužky v Ostravě, Karviné, Frýd- 
ku-Místku, v Žilině nebo v okresu Čadca. K. Szudar- 
ski, ul. Czwartaków 2B/45, 43-300 Bielsko-Biala
■  2 1 2  Výměnou za modely letadel v měřítku 1:72 čs. 
výrobců nabízím modely Novo. D. Poljaščenij, 
340045 Doněck, pr. Leninskij 17/30, SSSR
■  2 1 3  Modely letadel v měřítku 1:72 si chce vyměňo
vat sovětský modelář. S. P. Kulbako, 220068 Minsk, 
ul. Gaja d. 17, kv. 10, SSSR

PRODEJ

■  2 1 3  Nový mot. MDC — 10KPY + laděný výfuk 
dozadu + RC karb., ABC výbrus, otáčky 22 000/min, 
2,2 kW (1500). R. Dobrovolný, Červený kopec 16, 
639 00 Brno
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▼ Malí adepti leteckomodelář- 
ského sportu v PLR mohou své 
první krůčky na této půdě zkou
šet s jednoduchou rychlostaveb- 
nicí Zuch-ll. Křídlo a ocasní 
plochy jsou z kartónu, hlavice 
z měkkého dřeva a nosník ocas
ních ploch ze smrkové či borovi
cové lišty. Při návštěvě PLR 
si Zucha-ll se zájmem prohlédl 
i předseda rady modelářství ÚV 
Svazarmu O. Šaffek

-*■ Na soutěži modelů poháněných motory na C02, která se létala 
v loňském roce ve švýcarském Furttalu, obsadil výsledkem 339 s páté 
místo R. Ruppert z modelářského klubu v Hinwilu

S n ím ky: D anhausen M od e lca r; K. J. H am m erschm id t; 
J. K lu zo w icz ; T. S ládek (2)

▼ Podle podkladů v Modeláři 3/1987 postavil J. Kluzowicz ze Zakopa
ného RC maketu letounu Pober Pixie. Model má rozpětí 1810 mm, 
a hmotnost 2850 g; poháněn je motorem Webra o zdvihovém objemu 
6,5 cm3. Stavbě věnoval J. Kluzowicz 500 hodin

4 Polští raketýři létali v loňském roce s modely RC raketových kluzáků 
s křídlem bud' z pěnového polystyrénu, nebo klasické konstrukce, polepeným 
tenkou duralovou fólií; tedy zhotoveným technologií, kterou dobře znají 
příznivci volných motorových modelů kategorie F1C

▼ Firma Danhausen Modelcar z NSR představila na loňském veletrhu hraček 
a modelářského zboží v Norimberku model Benzova motorového vozu z roku 
1886 v měřítku 1 : 5. Materiál modelu prý do posledního šroubku odpovídá 
předloze, veškeré převody jsou funkční



T^riovbuci m u  maKeta Ditevni lode Hotem- 
kin v měřítku 1 : 150 je z dílny ing. Václava 
Bláhy z Prahy. Model má funkční dělové 
věže, torpédomety a osvětlení

▼ Ze stavebnice Sig si zhotovil model 
věhlasného letounu Piper Cub O. Šaffek. 
Polomaketa je poháněna motorem Co2 
Telco a létá s ní celá rodina stavitele

Snímky: archiv R. Čížka, J. Hasman, 
M. Salajka, ing. D. Selecký, D. Šaffek

▼ L. Mikolasko je autorem RC makety Avia 
BH-3 v měřítku 1 : 5. Model o hmotnosti 
3420 g je poháněn čtyřdobou „patnáctkou" 
OS

æ. Kachnu o rozpětí 1250 mm s tlačným motorem Enya 1.6 cm3 si 
postavil Jiří Hasman z Prahy

INDEX 46 882

▼ Model lokomotivy MAV 242 Dr. Imre Károlya má odnímatel'nú časť 
opláštenia, pod ktorou je vidieť riešenie kotlovej partie. Na XXXIII. 
Európskej súťaži ohodnotili model II. cenou v kategórii A2/HO


