


ROCNI
Motor BlactfStar SH-15

s objemem 2,5 cm3 od 
firmy Jamara je ur

čen pro RC automo- 
dely v měřítku 1:10.

Osazen je extremně 
velkou chladicí hlavou 
a ručním startérem z mo
toru objemu 3,5 cm3, 
čímž je zaručena velká 
životnost startéru.

Weston U K. nabízela modifikaci modelu dvojplošníku Christen Eagle o rozpětí 
1720 mm a délce 1500 mm. Model osazený dvoudobým motorem Magnum o ob
jemu válce 30 crrř má hmotnost 6000 g. Kostra křídla a trupu je z baizy a smrko
vých lišt, je potažena fólií Oracover. RC soupravou se řídí S, V, Q a M. Model je 
dodáván ve stavebnici ARF.

Breitling Academy je polomaketa určená 
pro pomalé létání. Elektrolet o rozpětí 890 
mm má nosnou plochu 17,1 drrf, 
letovou hmotnost 440 g a plošné 
zatížení 21 g/dnf. Pohon zajištbje 
motor Aero Drive 350+ napájený 
akumulátorem Aero Fly a řízený re
gulátorem RS 16-08 Gold. RC souprava ovládá 
(přes 3 serva) S, V, Q a regulátor motoru. Model 
je dodáván ve stavebnici provedení ARF. 0
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TITULNÍ SNÍMEK
Začátkem února se přední světoví 
výrobci modelářského zboží i ob
chodníci sjeli do Norimberku, kde byl 
uspořádán již  51. ročník mezinárod
ního kontraktačního veletrhu mode
lářského zboží a hraček. Nechyběli 
zde ani novináři, a také m y vám 
v tomto čísle přinášíme aktuální pře
hled modelářských novinek pro ten
to rok -re-

Foto: V. Stejskal
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NORIMBERSi
ώ

jžit motor JetCat P80 s vlastní řídicí 
elektronikou, se kterým se Němec 
Wolfgang Kliihr stal mistrem Německa 
v letech 1991, 1992, 1993 a 1996, mist
rem světa 1997 a mistrem světa v druž
stvech v roce 1997 a 1999. RC soupra
vou jsou řízeny: „Start" a „Stop" turbíny, 
její výkon, Auto Stop, stoupání a klesání 
modelu, směr letu pomocí klapek (4 se
rva Deltamix), brzdy podvozkových kol 
a brzdění motorem. Letové vlastnosti 
modelu jsou k nerozeznání od skuteč
ných proudových stíhaček. Autentické 
kolmé stoupání za hranici viditelnosti je 
pro tento model hračkou. Pilotáž ovšem 
vyžaduje rychlost rozhodování a přesnost 
řízení. V nabídce se poprvé objevilo mo
delové provedení zemního stroje značky 
Liebherr v měřítku 1:15. Všechny funkce 
jsou řízeny 10kanálovou RC soupravou 
přes hydraulické prvky. Zcela funkční na
kladač L 574 (obr. 2) o délce 600 mm je 
vyroben z kovu a dalších vhodných ma
teriálů. Pro obdobné modely je dodáváno 
hydraulické příslušenství včetně elektro
pohonu, hydromotoru, rozváděčů, hyd
raulických válců a planetové převodovky.

Jamara Modelltechnik (Německo) 
představila tradičně širokou nabídku mo
delářských potřeb, stavebnic, motorů 
a příslušenství. Většina novinek se týkala 
RC modelů aut, jejichž jízdní vlastnosti 
jsou závislé na typu použitého motoru 
a jeho příslušenství. Např. motor Black 
Star SH-15 (snímek na II. straně obálky), 
se všemi nutnými doplňky pro zástavbu 
do RC modelů aut. Technická specifika
ce: vrtání 15 mm, zdvih 14 mm, objem 
válce 2,5 cm3, rozsah otáček 2 500 - 34 
000 za min., výkon 0,7 kW, hmotnost 
345 g.

nými koly. Pláště z odolného plastu jsou 
doplněny samomaznými ložisky ze spé- 
kaných kovů. Převodový poměr je voli
telný. Typ 280 dosahuje při napětí 4,5 až 
6 V (4 A) až 14 000 ot/min, typ 300 při 
napětí 1,2 až 6 V (9 A) až 30 000 ot/min.

Graupner Modellbau (Německo) 
zdůraznila v expozici i v katalogu svojí 70 
letou tradici ve výrobě a prodeji modelář
ských potřeb. Na důkaz toho, že vzniká 
nová modelářská kategorie, nabízí sta
vebnici letadla HOTSPOT, poháněného 
proudovým motorem (viz snímek na titu
lu). Model o rozpětí 1570 mm a délce 

1870 mm má zdvojenou nosnou plochu 
(82 dm2) tvaru Delta s dvěma směrovka
mi, hmotnost 8000 g a plošné zatížení 98 
g/dm2. Pro pohon je použit proudový mo
tor o tahu 85 N. V nabízeném modelu byl

Město, které letos 
oslavuje 950 let od svého 

založení, zahájilo letošní výstavní mode
lářskou sezónu 51. ročníkem veletrhu 
„Spielwarenmesse Nůrnberg" (3. - 8. 2. 
2000). Účastnilo se jej 2 800 vystavovate
lů z 50 států světa. Na cca 145 000 m2 
výstavních ploch bylo umístěno 1 mil. vý
robků, z toho 60 000 novinek, určených 
pro využití volného času dětí i dospělých. 
Několika samostatnými expozicemi byli 
zastoupeni také výrobci z České republi
ky, výrobky ostatních obohacovaly další 
expozice, zejména německých vystavo
vatelů. Letos byla patrná zvýšená účast fi
rem z USA a Anglie, a také z mnoha asij
ských zemí, ty všechny nabízely široký 
sortiment výrobků pro rozličné druhy mo
delářských specializací. Podívejme se 
stručně na novinky některých modelář
ských firem.

Aero-naut Modellbau (Německo) je 
slibně se rozvíjející firma mající ve své na
bídce 5 000 položek modelářských vý
robků a polotovarů. Mezi novinkami jsou 
zajímavé elektromotory, typové označení 
Race 280 a Race 300 (obr. 1), určené pro 
pohon RC elektroletů. V základním prove
dení zajišťují pohon pomalým modelům, 
určeným pro létání na malých plochách, 
nebo větroňům s pomocným motorem. 
Oba typy lze doplnit dělenými, stavebni
covými převodovkami se šikmými ozube

Obr. 2
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Obr. 6

J. Perkins Distribution (Velká Bri
tánie). Firma nabízí stavebnice různých 
modelů letadel (snímek II. obálka). V na
bídce dominují tři vrtulníky, z produkce fir
my Kalt (obr. 3 - typ Baron 30). Průměr 
hlavního rotoru u všech tří typů je 1249 
mm. Hmotnost modelu s pohonem dvou 
nebo čtyřdobým motorem je 2700 resp. 
2900 g, s pohonem elektro (včetně úplné 
výbavy) 3900 g. Mechanika vyráběná fir
mou Kalt doplněná spalovacím motorem

je na dalším snímku (obr. 4). Kromě mo
delářských výrobků zde byly stavebnice 
různých typů draků, nabídka obsahovala 
také úplný sortiment přesně tažených 
malých profilů z oceli a barevných kovů.

Robbe Modellsport (Německo). V ši
roké nabídce firmy Robbe byly uvedeny 
poprvé výrobky firmy Thunder Tiger 
(Tchaj-wan). Dokladem toho je akrobatic
ký dolnoplošník s motorem Thunder 
Tiger (snímek II. obálka). Tím byla nabíd
ka spalovacích motorů Novarossi 
a Webra rozšířena o „Thundertigery" (13 
typů pro letadla, 4 pro vrtulníky, 9 pro au
ta). Dva čtyřdobé motory jsou určeny pro 
RC makety letadel. Jednoduchou zá
stavbu do modelů lodí umožňuje závěsná 
souprava s motorem o objemu 3,5 cm3, 
jehož hlava válce je chlazena vodou. 
Souprava má vestavěn převod zvyšující 
otáčky lodního šroubu. Motorem s obje
mem 2,11 crrT s ručním vestavěným 
startérem, je osazen podvozek TS- 
2N Sport SC (měřítko 1:10) s pohonem 
zadních kol. Podvozek je unifikován pro 
karoserie typů Volvo S-40, Mercedes 
CLK-GTR a Alfa Romeo 156. Motor do-

modely lodí. Nabízené 
modely vynikají technickou invencí, kvalit
ním provedením a přijatelnou cenou. 
V nabízené produkci byly 4 novinky - tři 
elektrolety a polomaketa hlídkového člunu 
Lilka (délka 700 mm, šířka 170 mm, 
hmotnost 1300 g, pohon el. motorem 
Speed 400). Nové ostravské „Slowflyery“ 
(modely pro pomalé létání na malých plo
chách) měly na veletrhu svoji premiéru. 
Polomaketa Pique 3 (rozpětí 690 mm, 
délka 530 mm) je označena jako „Slow 
and Park-Flyer", Triangle (rozpětí 600

mm. délka 520 mm) jako „RC-Street 
Flyer" a Gosling-Racer (snímek IV. obálka) 
jako „Slow and Park-Flyer". Nabízeny jsou 
v klasické stavebnici, v provedení ARC 
i ARF. V novém designu byl představen 
elektrolet VP-1 Volksplane (rozpětí 1180 
mm, délka 770 mm).

Vario Helicopter (Německo) je firmou 
zaměřenou vývoj, výrobu a prodej mode
lů vrtulníků včetně příslušenství. Novinkou 
připravenou pro letošní jaro je model MD 
900 Explorer v měřítku 1:6,2, osazený 
motorovou soupravou s dvoudobým mo
torem (objem 12 cm3). Mechanika je opat
řena hlavou pro dvoulistý rotor. Model dél
ky 1660 mm, šířky 250 mm, má průměr 
rotoru je 1630 mm a letovou hmotnost 
6300 g (snímek IV. obálka). Vrtulník 
Hughes MD 520 N má v měřítku 1:5,4 
délku 1400 mm, šířku 270 mm, průměr 
rotoru 1500 mm a hmotnost 5000 g. 
Osazen je hlavou pro pět rotorových listů 
a mechanikou s motorem Webra 12 cm3 
(obr. 7). Model vrtulníku Viper S je možné 
opatřit třemi typy motorových souprav 
osazených spalovacími „heli“ motory
0 objemu 10 cm3. Jsou to OS SX WC, 
Rossi s 5 kanály a Webra (obr. 8).

Weston U.K. (Velká Británie) je nás 
méně známá firma, ale nabídka obsaho
vala modelářský materiál nám známý
1 z minulosti. Jde o motory E.D., s kterými

opět používat i v mode
lářství, upozorňoval 
v expozici drak celobal- 
zového modelu posta
veného z nabízené sta
vebnice (obr. 6).

Teltech Model 
Ostrava (Česká repub
lika) nabízela devět růz
ných stavebnic RC 
modelů letadel a dva

sáhuje při 26 000 ot/min výkon 0,44 kW. 
Nabídka plastových vrtulí byla rozšířena 
o výrobky APC z USA. Pro spalovací mo
tory je s tvarem listu „Sport blatť nabíze
no 32 rozměrů. Tři rozměry mají široký list, 
v osmi rozměrech jsou nabízeny vrtule pro 
pomalé elektrolety (obr. 5). Podle stano
viska obchodního ředitele firmy budou 
novinky zaváděny průběžně, totéž platí 
o prodeji.

Simprop electronic je u nás dlou
hodobě známá firma. Letošní
nabídka obsahuje nejen nové 
modely, ale i novinky z oblas
ti elektroniky. Breitling Aca
demy je název polomakety ur
čené pro pomalé létání. Konstru
kčně je upravena podle dobře známého 
akrobatu SU-31 (snímek II. obálka). 
Novinkou z oblasti elektroniky, určenou 
pro elektrolety, je měřicí přístroj Info- 
Terminal. Mikroprocesorem řízené zpra
cování dat podává informace o stavu 
elektropohonu v modelu. Přístroj je však 
nutné propojit s dalšími firemními výrobky: 
Safety control, SCAN 2000-PPL, Αρί- 
Regler. V nabídce je úplný sortiment vrtulí 

firmy APC pro všechny 
druhy pohonných jed
notek. Na návrat k eko
logickým materiálům, 
které bude nutno začít

Obr. 7



hodně z nás začínalo a jejichž repliky od 
G. Buška jsou dosud ve sbírkách. 
Vystavený Christen Eagle, konstrukčně 
jednoduchý celobalzový model dvojploš- 
níku, má ve firemní modifikaci rozpětí 
1720 mm (snímek II. obálka).

Představené novinky vám v průřezu 
měly přiblížit směr, kterým se ubírá mo
delářská činnost. Pro úplnost musím 
upozornit na postupující vliv ekologie, po
stupně omezující používání tolik oblíbe
ných plastů všech druhů. K náplni 51. ve
letrhu se ještě na stránkách „Modeláře" 
vrátíme. Letošní ročník byl velmi dobře 
tematicky uspořádán, jeho poněkud no
vé pojetí organizace přispělo jistě ke spo
kojenosti všech návštěvníků.

Václav Stejskal
Foto: autor a archiv redakce

K tradici „Norimberku" patří také hodnocení „Modell des 
Jahres", kde redakce renomovaného německého časopisu 
Modell-Fan vyhodnocuje nejlepší modely („nefunkční") uply
nulého roku. Článek je doplněn pouze jedním snímkem, pro
tože mnoho vyhodnocených modelů již bylo na stránkách 

„Modeláře" prezentováno. V letošním hodnocení se mezi mno
ha světoznámými výrobci objevily i tři české firmy: Plus Model 

(traktor Lanz Bulldog 35 HP - viz Modelář a Modely č. 12/1999), 
CMK (Volkswagen Typ 320 viz foto) a Aires (doplňky ke kitu 
P-47N Thunderbolt - viz č. 12/1999).

L. Putz

model velikost výrobce
( ·  - název skupiny modelů)
•  auta - stavebnice, velká měřítka
58  Edsel Pacer Hardtop 1:25 AMT-Ertl (USA)

McLaren - M ercedes 

M P 4/13 1:20 Tamiya (J)

sm art 1:24 Revell (D)

•  nákladní auta - stavebnice
Lanz Bulldog 3 5  HP 

1930  International

1:35 Plus Model (CZ)

W recker 1:24 D anbury M int (USA)

M ercedes L6600 

Pritsche 1:43 Schuco  (D)

•  auta - hotové modely, velká měřítka
Chevrolet C orvette  

G rand Sport 1:18 Exoto (USA)

Porsche 904  GTS 1:18 M inicham ps (D)

H orch 835  C abrio 1937 1:24 C M C  Solitär (D)

D odge Viper· 

GTR C oupe 1:18 AutoArt/G atew ay (HK)

•  auta - hotové modely v měřítku 1:43
BM W  315/1 1:43 S chuco(D )

Ferrari 350  GT 

Spyder Califor. 

Ferrari 250 GT

1:43 Art M odel (I)

Sperimentale 

A ston Martin D B4

1:43 Bang (I)

Zagato 1:43 Vitesse (P)

•  auta 1:43 - malé série
Ferrari 410  Super 

Am erica 1956 

Ferrari 250  GT

1:43 M R Collection (I)

Pinirifarina C oupe 1:43 BBR (I)

•  malá auta - osobni
B M W  Z8 1:87 Herpå (D)

Porsche 911 GT1 1:87 M G M -M odelle  (D)
•  malá auta - nákladní
Scania 144 Hauber 1:87 Herpå (D)

Ford 3 ton V3000S

Pritsche 1:87 A dp-M odelle  (D)

•  malá auta - stavebnice
Magirus Drehleiter DL 30  1:87 Preiser (D)

•  diorámy
Berggasthoff

„Zum  G am sbock" 1:22,5 Pola (D)

Texaco Service
Station - ,60 1:25 M R C  (USA)

•  figurky
Reiterfiguren 1 er Empire 54  m m Metal M odeles (F)

Russian Knights 1:72 Italeri (I)

Figurengruppe
„DOGTAG” 120 m m Miniature

Alliance (SGP)

•  letadla - konec 2. světové války
Fieseler Fi 156 Storch 1:72 A cadem y (ROC)

Fairey Sw ordfisch Mk. 1 1:48 Tamiya (J)

Henschel Hs 129 B-2 1:48 H asegawa (J)

G rum m an F3F-1 1:48 Accurate Miniatures (USA)

Junkers Ju 52 /3m  g4e 1:48 Revell (D)

•  moderní letadla
Dassault Rafale Μ 1:48 Revell (D)

Douglas F 4D -1 Skyray 1:72 Tamiya (J)

•  velká letadla
Airbus A321 1:144 Revell (D)

•  vrtulníky
A gusta  A  109K 2/REG A 1:72 Revell (D)

H -21C  „Shaw nee” 1:72 Italeri (I)

•  vojenská technika - velká měřítka
Demag D7 m it 2cm  Flak 1:35 

U.S. 40-Tonnen Panzer- 

transporter

Itaieri (1)

„D ragon W agon” 

Volkswagen 

Typ 230

1:35 Tamiya (J)

m it Holzvergaser 1:35 C M K  (CZ)

•  vojenská technika - malé série
K rupp R äum er S 

Sd.Ktz. 247 /A

1:35 N ew  C onnection  (D)

Standartenwagen 1:35 M R M odellbau (D)

•  vojenská technika - malá měřítka
Panzerhaubiize 2000 1:87 R oco  (A)

SPz M arder 1 A3 1:72 Revell (D)

USMC-AAVP7A1 

•  motocykly
1:87 Trident (A)

B M W  R -1 2 0 0 C  Cruiser 1:9 Protar (i)

Yamaha YFZ-R1 

•  lodě
1:12 Tamiya (J)

Askold 1:700 W S W  (D)

K rabbenkutter 1:87 A riitec (NL)

M otorboot 

•  Science-Fiction
1:87 Preiser (D)

Anakin.s Podracer 1:48 AMT-Ertl (USA)

MIR 1:125 Heller (F)

Perry-Rhodan-Reihe 

•  příslušenství
- Revell (D)

P-47N  Super Detail Set 

•  „Zvláštní cena"
1:48 Aires (CZ)

Série lodí z papíru 1:250 H M V (D)
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Vyhlášení
nejúspěšnějších m odelářů
Svaz m odelářů České republiky, který je  největším modelářským sdružením  
v České republice, vyhlásil na svém slavnostním zasedání v Praze (22. 1. 2000) 
nejúspěšnější m odeláře - sportovce za rok 1999.
Poháry a pam ětn í medaile úspěšným účastníkům m istrovství světa a Evropy 
předávali Karel Koudelka (předseda SMČR) a předsedové celorepublikových 
klubů jednotlivých odborností i další činovníci SMČR.

LETECKÉ MODELÁŘSTVÍ
MISTROVSTVÍ SVĚTA - F1E (volné svaho
vé větroně), Liptovský Mikuláš, Slovensko: 
Bronzová medaile (družstvo juniorů): 
Václav Musil, MK Kostelec n. O.; Martin 
Doupovec, LMK Brno; Petr Hofman, MK 
Hranice. Stříbrná medaile (jednotlivci): 
František Doupovec, LMK Brno. 
MISTROVSTVÍ EVROPY - F3J (RC termické 
větroně), Deva, Rumunsko: Stříbrná me
daile (družstvo juniorů): Jan Vácha, MK 
Hradec Králové; Martin Gregor, RC MK 
Hradec Králové; Vít Čerňák, LMK Frýdek- 
Místek. Bronzová medaile (jednotlivci): 
jun. Jan Vácha. Zlatá medaile (družstvo): 
ing. Jan Kohout, Michal Vágner, Jaroslav 
Tupec, všichni LMK Česká Třebová. 
Bronzová medaile (jednotlivci): ing. Jan 
Kohout, LMK Česká Třebová. 
MISTROVSTVÍ EVROPY - F4B (upout. 
makety) a F4C (RC makety), Praha- 
Vodochody, ČR: Stříbrná medaile (F4C - 
družstva): Pavel Fencl, Karel Vodešil, oba 
MK Řež; mgr. David Kopal, LMK Dvůr 
Králové. Stříbrná medaile (F4B - druž
stva): Vladimír Kusý, MK Litvínov; Roman 
Pešta, Jaroslav Pešta, oba LMK Semily. 
Zlatá medaile (F4B - jednotlivci): Vladimír 
Kusý, MK Litvínov.

LODNÍ MODELÁŘSTVÍ 
MISTROVSTVÍ EVROPY - FSR V (RC 
rychlostní modely) a H (RC polomakety ví- 
cetrupých člunů), Polsko: Bronzová me
daile (FSR V 3,5 cm3): Michal Bílek, MK 
Přerov. Stříbrná medaile (FSR 1/15 cm3): 
Martin Raška, MK Přerov.
MISTROVSTVÍ EVROPY - C (neplovoucí 
makety), Barcelona, Španělsko: Bron
zová medaile (C2): Jiří Špinar, Boro- 
hrádek. Zlatá medaile (C6): jun. Martin

Janoušek, Hodonín. Zlatá medaile (C3): 
Lubomír Jakeš, Děčín.
MISTROVSTVÍ SVĚTA - F4 (RC makety), 
Halle, Německo: Bronzová medaile (F4B): 
Roman Brychta, KLoM Havířov. Stříbrná 
medaile (F4A): jun. Jan Červíček, KLoM 
Proboštov. Stříbrná medaile (DS): ing. 
Tomáš Kočí, soukr. Zlatá medaile (F4B): 
jun. Lukáš Grňa, KLoM Hulín. 
MISTROVSTVÍ SVĚTA - sekce M (motorové 
modely), Duchcov, ČR: Bronzová medaile 
(FSR Eco): jun. Jiří Petrle, KLoM Praha. 
Bronzová medaile (Eco standard): Jan 
Pubec, KLoM Plzeň. Bronzová medaile 
(F1E>1 kg): ing. Vratislav Švorčík, KLoM 
Praha. Bronzová medaile (Eco týmy): ing. 
Michal Kneys, KLoM Plzeň, Viktor Šebesta, 
MK Náchod. Bronzová medaile (Mono 3): 
Viktor Šebesta, MK Náchod. Bronzová 
medaile (F1E<1 kg) a stříbrná medaile 
2x (Eco a F3E): Zbyněk Fišer, KLoM Praha. 
Stříbrná medaile (FSR Eco): jun. Jaroslav 
Vít, KLoM Náchod. Stříbrná medaile 
(Hydro 2): jun. Ladislav Macháň, KLoM 
Náchod. Stříbrná medaile (Mono 1): 
Lukáš Linhart, KLoM Náchod. Stříbrná 
medaile (Mono 2): Miloš Vaňouch, KLoM 
Praha. Zlatá medaile (FSR E - Eco Team, 
družstvo juniorů): Jaroslav Vít, MK Náchod; 
Lukáš Linhart, Filip Šebesta, oba KLoM 
Náchod. Zlatá medaile (Hydro 2): Lukáš 
Linhart, KLoM Náchod. Zlatá medaile 
2x (Mono 2 a Hydro 1): Filip Šebesta, KLoM 
Náchod. Zlatá medaile (Hydro 3): Zbyněk 
Fišer, RC MC Praha.

AUTOMOBILOVÉ MODELÁŘSTVÍ 
MISTROVSTVÍ EVROPY - SRC, Finsko: 
Stříbrná medaile (G7): Vladimír Horký, 
Jihlava.
MISTROVSTVÍ EVROPY - SRC, Plzeň ČR: 
Zlatá medaile (G27 týmy): Jiří Míček, Zlín; 
Vladimír Horký, Jihlava.

MISTROVSTVÍ SVĚTA - SRC, Toronto 
Kanada: Bronzová medaile (F1/32): ing. 
Jiří Karlík, Praha. Bronzová medaile 
(ES/32): Vladimír Horký, Jihlava. Stříbrná 
medaile (ES/24): Vladimír Horký, Jihlava. 
Stříbrná medaile (PR/24 týmy): František 
Poledna, Olomouc; Michal Radkovič, Brno. 
Zlatá medaile (PR/24 týmy): Josef Korec, 
Praha; Vladimír Horký, Jihlava. Zlatá me
daile (F1/32): Vladimír Horký, Jihlava.

PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ 
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ VELKÉ 
BRITÁNIE - (Telford, Velká Británie): 1. mís
to (letadla): Rudolf Matura, KPM Děčín; 1. 
místo (bojov. technika 1:72): Michal 
Pelikán, KPM Děčín; 1. místo (auta 1:32): 
Milan Krnáč, KPM Děčín; 1. místo (leta
dla): ing. Radan Březa, KPM Brno; 1. mís
to (letadla): Jaroslav Galler, KPM Nymburk;
1. místo (letadla): Petr Dušek, KPM Praha; 
1. místo 3x (letadla 1:72, letadla 1:48 a le
tadla 1:48): MUDr. Zdeněk Šebesta, KPM 
Praha 4.

ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘSTVÍ
EVROPSKÁ SOUTĚŽ - Budapešť, 
Madársko: Bronzová medaile (kateg. C, 
velikost TT): ing. Vladimír Londin, KŽM 
Olomouc. Bronzová medaile (Bl TT): 
Miloš Navrátil, KŽM Brno I. Stříbrná me
daile (A1 TT): Oldřich Macháček, KŽM 
Olomouc. Stříbrná medaile (C HO): Petr 
Citovský, KŽM Olomouc. Stříbrná medai
le (F HO): Petr Lehnert, KŽM Olomouc. 
Stříbrná medaile 2x (AI N a B l N): Jiří 
Heráček, KŽM Brno Morávia. Zlatá meda
ile (B2 HO): ing. Josef Zelený, KŽM 
Jesenice. Zlatá medaile (A2 HO): Jaromír 
Chmelík, KŽM Hradec Králové. Zlatá 
medaile 2x(FH0aA1 HO): Jiří Polák, KŽM 
Ostrava. Zlatá medaile 3x (B1 HO, B3 HO 
a C HO): ing. Vlastimil Lepieš, KŽM Brno I.

Další ocenění modeláři: ing. Viktor Kučera; 
Bohumír Berger; ing. Vladislav Janoušek; 
ing. Vratislav Švorčík; Jiří Lejsek; Miloslav 
Novotný; ing. Jiří Karlík, Zdeněk Beneš; Jiří 
Nussbaumer, ing. Tomáš Kočí, ing. Jiří 
Bašný, ing. Jan Moštěk a Jiří Polák (vedou
cí reprezentací SMČR na ME a MS).
Ing. Jiří Havel, ing. Viktor Kučera a Vladimír 
Hadač (poděkováníza uspořádání ME ma
ket v Praze-Vodochodech). Ing. Vratislav 
Švorčk a KLoM „Royal Dux“ Duchcov (po
děkování za uspořádání MŜ  lodních mode
lářů v Duchcově). Otakar Šaffek (poděko
vání za dlouholetou práci ve funkci delegá
ta v mezinárodní federaci CIAM FAI na úse
ku leteckého a raketového modelářství).

K blahopřání všem se připojuje 
redakce Modelář a modely 

Foto: V. Stejskal 
(Pozn.: Na ilustračním snímku je zlatý 
juniorský tým z mistrovství světa „lodičkám" 
v Duchcově.)
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p ř e d s t a v u j e m e

Ve stínu mrakodrapu
možná mají ještě v Brně, řekl mi jeden 
z vedoucích, Martin Mendl. Spolu s ing. 
Alešem Zachem vedou dva kroužky, 
v nichž se schází na patnáct chlapců.

I když jsme nejdříve zamířili k automo- 
delářům, kteří se pyšní šestiproudovou 
40metrovou dráhou, nedočkavě jsem 
čekal až se otevřou dveře k dílně „tram- 
vajáků". Nevím kolik „kilometrů" tramva
jových kolejí má jejich „město", ale ulice 
protkané sítí trolejí navozují tu správnou 
představu městské dopravy. Navíc tu 
nechybí ani trolejbusová linka!

Vím, že někdy před padesáti lety při
nesl tehdejší časopis Mladý technik plá
nek na stavbu trolejbusu, ale vozidlo mě
lo jednu vadu: nedalo se řídit. Sběrací ty
če měly totiž přenášet směr jízdy na 
přední (řízená) kola a nahradit tak činnost 
řidiče. Nouzovým řešením se proto stalo 
(netypické) otočení sběracích tyčí dopře
du, ale ani to se příliš neosvědčilo, neboť 
trolejbus vyjížděl z tratě.

Ve Stanici techniků však řešení našli: 
pod ulicí je uložen magnetický vodič 
a v trolejbusu zase malý feritový magnet 
vyladěný tak, aby vozidlo vedl, ale ne
brzdil. Nejtěžší však je najít ten správný 
magnet.

Jak se sluší a patří, mají „tramvajáci" 
ve svém městě i vozovnu, která má 
celkem bohatý vozový park. Najdete tu

Přiznávám, že mám rád tramvaje. 
Především ty staré, historické. Docela li
tuji, že se s nimi nemohu častěji svézt, 
a musím za nimi chodit do muzea 
v Praze Střešovicích. Pamatuji však do
by, kdy s cinkáním hladce projížděly uli
cemi měst, zatímco dneska se jejich ná
sledovnice doslova probíjejí záplavou 
aut. Přesto však se tramvají často do
stanu k cíli své cesty rychleji, než autem.

Nedivte se tedy, že jsem se rád vy
pravil do pražské Stanice techniků v 
Podbabě na Praze 6. Shodou okolnos
tí odtud není daleko do muzea tramva
jí, ale to není hlavní důvod, proč tady 
snad jako jediní v České republice pra
cují tramvajoví modeláři. Kolegy prý

Dráhové automodely po odstartování závodu



totiž tramvaje nejen z Prahy, ale i z Ústí 
nad Labem, Liberce a Jablonce, a při
bude i Ostrava. Normální rozchod 
(1435 mm) představuje modelová veli
kost HO, zatímco pro úzký (1000 mm - 
Liberec, Jablonec atd.) jsou koleje ve
likosti TT. Tramvaje jsou jak „staniční" - 
tedy kroužku, tak i jeho členů.

A budoucnost? Rozšířit „město" na
kolik to  pracovna kroužku dovolí. To 
ostatně platí pro celou Stanici techni
ků. Nejde ovšem jen o pracovní pro
story, ale také je tu na straně jedné zá
jem dětí, na straně druhé pak dostatek 
vedoucích - a peněz na provoz celého 
zařízení.

Právě v loňském roce se pražská 
stanice „dožila" čtyřicátého výročí své
ho vzniku. V počátcích sídlila v Kano
vnické ulici na Hradčanech a měla spí
še být metodickým centrem pro učite
le pracovní výchovy, nebo organizáto
rem Soutěží technické tvořivosti mlá
deže (STTM). O rok později se stal ře
ditelem Ota Maget a stanice začala 
rozvíjet i práce s dětmi. Tehdy přišel do 
stanice také Jiří Opi, jako vedoucí úse
ku moto - kovo, ale později převzal na 
dlouhá léta funkci ředitele.

Historický objekt v Kanovnické ulici 
se brzy ukázal jako nevhodný pro zá
jmovou technickou činnost i funkci sta
nice, a vyskytli se i jiní zájemci o budo
vu. Nastalo období krušných let, až se 
konečně rozhodlo o vybudování nové
ho objektu. Podnik Armabeton končil 
s výstavbou v okolí výškového hotelu 
„sovětského stylu" v Podbabě, a po 
stavbařích zůstal použitelný základ 
staveništního objektu. Doslova ve stínu 
hotelového mrakodrapu vyrostla třípo
dlažní budova projektovaná s ohledem 
na své poslání a provoz. Už tehdy se 
počítalo s velkou místností pro auto- 
dráhu a samozřejmě s dílnami pro mo
deláře letecké, automobilové, železnič
ní a tramvajové. Dnes tu pracují 
i kroužky počítačové, elektroniky a fo- 
toklub. Navíc stanice rozvijí další čin
nost, jako je akvaristika, videoklub, 
biatlon nebo taneční studio „Juliska", 
a samozřejmě letní tábory. Na tři stov
ky dětí a mládeže nacházejí v Praze 6- 
Podbabě šanci věnovat se pravidelně 
svým zájmům i zálibám. Konají se rov
něž „dny otevřených dveří" pro rodiče 
s dětmi, aby veřejnost viděla, k čemu 
stanice slouží a co nabízí. I to  je cesta 
k tomu, jak dokázat, že kurzovně (na
příklad u modelářů ročně 1400 Kč) ne
jsou vyhozené peníze, ale správná in
vestice do volného času i rozvoje zá
jmů kluků a děvčat.

Ještě před dvěma roky, když došlo 
ke změně ve funkci ředitele, to vypa
dalo, že díky nové ředitelce „netech
nická" činnost převládne nad technic
kou. Dnes už je situace jiná. Nový ředi
tel, Petr Karvánek, se svým týmem 
přemýšlí o nových projektech a čin
nostech. Například, jak využít dvůr sta-

Detailně provedenou funkční maketu 4nápravové tramvaje T6A 5 (ŮKD Tatra. 1996) 
v měřítku 1:22 postavil ing. Aleš Zach

nice pro RC automodeláře, nebo kde 
tady vybudovat minirampu pro skate
board. Ani Jirka Opi s prací mezi dětmi 
neskončil poté, kdy přestal ve stanici 
ředitelovat. Pracuje zde jako vedoucí 
úseku modelářských odborností.

Opouštím Stanici techniků už v pod
večerním šeru. Vedle se k tmavé oblo
ze vypíná silueta výškového hotelu. 
Prve jsem se zmínil, že stanice vyrost

la ve stínu tohoto  mrakodrapu. 
Kdepak, vysloužila si své místo na 
slunci - obrazně řečeno, a lze si jen 
přát, aby je měla na dlouhá léta. Už 
kvůli těm klukům a děvčatům, kteří 
sem chodili, chodí a chodit by měli 
i v letech příštích.

Vlastislav Toman
Foto: V. Stejskal, L. Putz
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H a lo v ý  pohár
V neděli 16. ledna proběhla ve Vyškově 
soutěž halových modelů letadel nazva
ná „Junior Cup“ , kterou uspořádal MK 
DDM Vyškov ve spolupráci s vyškov
skou Vojenskou akademií, jejíž velitel 
pronajal modelářům vhodnou halu.
Jak napovídá název, létalo se s modely

Junior brněnské firmy Ikara. Ta také vě
novala ceny do soutěže. I přes poměrně 
slušnou propagaci, se akce zúčastnilo 
pouze 9 soutěžících, ale to je snad daň 
nově vznikající tradicí, V dalším ročníku, 
to by se již mělo soutěžit v hale zimního 
stadionu, bude účast určitě větší.

V průběhu létání se projevila zkušenost 
brněnských modelářů (nejlepší výkon do
sáhla Klára Kaplanové, nejdelší let 
110,53 s). Za vydatné pomoci ing. 
Rachoty (LMK 414 Brno) se však i do
mácí soutěžící dokázali vypořádat se zá
ludnostmi haly a dosáhli slušných výsled
ků. Výsledky: sen. -1 . Š. Ondák (Vyškov!. 
90:28; 2. M. Najman (Vyškov). 81:43; žá
ci -1 . K. Kaplanova (Brno). 110:53; 2. J. 
Bukvald (Brno). 88:12; 3. B. Tomášková 
(Vyškov), 60:51. -10-

L é tá n í na Letně
První letošní pražské soutěžení - Zimní 
liga házedel - mělo premiéru 9. ledna 
na Letenské pláni. Toto tradiční „letiš
tě" městských volných modelářů zaži
lo nápor nedočkavců na zahájení se
zóny. Nepříliš zimní počasí modelářům 
přálo, a tak přišli staří známí i nováčci, 
někteří na kus řeči, někteří soutěžit. 
První kolo Zimní ligy, kterého se zú
častnili modeláři z mnoha pražských 
klubů, ale také modeláři z Černošic, 
Chotěhůlek, Králova Dvora a Říčan, 
má i své vítěze. Ti se jistě pokusí

uspět i v celém čtyřdílném seriálu. 
Stručné výsledky: Žáci (32 soutěžících) 
- 1 .0 .  Nekvapil (Praha 4, HC), 309; 2. 
M. Rajšner (Králův Dvůr), 290; 3.
I. Bortel (Praha 6), 283. Junioři (3) -
1. T. Plaček (Modelář Praha), 293;
2. O. Svoboda (Praha 4, HC), 243;
3. J. Jirkovský (Praha 4, HC), 153. 
Senioři (22) -1 . J. Prušák (Chotěhůlky), 
469; 2. R. Apeltauer (Černošice), 409; 
M. Chudoba (Praha 4, HC), 382 (sou
čet 10 letových kol v s). M. Vydra

Foto: L. Putz

Soutěžní házedta připravená na Letenské pláni „na stojánce~ z přepravky

Model motorového letadla NV-02 
Lenochod si vysloužil svůj název nejen 
málo výkonným motorem, ale i pomalým 
klouzavým letem. Když jsem získal výmě
nou za model velkého větroně Káně svůj 
první modelářský motor NV-21, rozhodl 
jsem se postavit soutěžního motoráka 
podle svých představ. Požadavek tehdej
ších pravidel kategorie C2 - start ze tří bo
dů - jsem vyřešil sklopnou překližkovou 
nožkou s kolečkem a dvěma směrovkami. 
Tvarově byl model co nejjednodušší, i pro 
snažší stavbu, pouze hmotnost se mi ne
podařilo dodržet na 12 g/dm2.
Nicméně Lenochod létal dobře, a proto 
tento svůj historický motorový model 
z roku 1953 nabízím i vám.
Stavba (neoznačené rozměry v mm): 
Trup je zhotoven z překližkových pře
pážek (tloušťka 0,8 a 2) a smrkových lišt 
3x3 a 3x5. Baldachýn z překližkových 
bočnic tl. 3 s výřezem pro „jazyk", na
hoře vylepený překližkou tl. 1,5. Po
dvozková sklápěcí noha je z překližky tl. 
3 a 0,8 a umístěna na otočném bambu
sovém čepu o 2. Zakončení zadní části 
trupu může být z korku nebo špalíčku 
balzy, s vetknutým bambusovým kolíč
kem (ø 2) pro gumičku determalizátoru. 
Nezapomeňte na desku z překližky tl. 
0,8 pod vodorovnou ocasní plochou.

Adresa majitele modelu je schována 
v malé kabince z celuloidu tl. 0,3. 
Křídlo je dělené, spojené duralovým ja
zykem tl. 1,5. Proti vypadnutí je v jazyku 
zajištěno špejlí 2x2. Postavené je ze smr
kových lišt - náběžka 3x3, hlavní i po
mocné nosníky 2x5, odtokovka 3x10 
(zbroušená do klínu). Střední žebra pro 
úchyt jazyku jsou z překližky tl. 2, ostatní 
z překližky tl. 0,8, žebra jsou vylehčená. 
Koncovky mohou být opět z korku nebo 
z balzy (tl. 10). Lomení uší je vyztuženo 
spojkami z překližky tl. 2. Hlavní a po
mocný nosník je spojen výztuhami (pře
kližka 0,8x20) mezi každým druhým žeb
rem.
Výškovka (VOP) je lomená dolů, pro 
snadnější starty z desky. Proto je nutné 
stavět každou polovinu zvlášť (stavte na 
okraji vhodné pracovní desky). Lišty jsou 
smrkové. Náběžka 3x3, obě hlavní 2x3, 
a odtokovka, zbroušená do klínu, z lišty 
2,5x10. Vylehčená žebra jsou z překližky 
tl. 0,8. Tvar lomení zajišťuje spojka z pře
kližky tl. 3. Samozřejmostí je klasické 40° 
vyklápění.
Směrovky (SOP) jsou dvě. Buď je může
te zhotovit z lehké balzy tl. 10, nebo také 
konstrukční, ze zbytků balzy a pediku. 
Nastavitelná klapka je uchycena hliníko
vými plíšky tl. 0,3.

Potah. Celý model byl potažen papírem 
Kablo střední tloušťky, pouze VOP byla 
potažena kondenzátorovým papírem. 
Celý potah je vypnut vodou a 4x lakován. 
Motor. Jak jsem již předeslal, Lenochod 
byl stavěn na nepříliš výkonný detonační 
motor NV-21 o objemu 2,1 cm3. Ten byl 
osazen dřevěnou vrtulí ø 220/100. Motor 
navíc nebyl nový, ale již poněkud opotře
bený. Proto se domnívám, že by dnes na 
pohon modelu stačila nyní prodávaná 
replika motoru Atom 1,8 cm3, případně 
motor výkonnější, např. MW S 2 GFS- 
ABC. Nádržka na pohonnou směs byla 
z kapátka, připevněného plechovou ob
jímkou přímo pod šrouby uchycující mo
tor k trupu. Motor byl vyosen 1 ° doleva 
a 2,5 ° dolů.
Model létal stylem vlevo - vlevo. Létal cel
kem dobře, výborně klouzal, jen mu chy
běla větší výška dosažená na motorový 
let. Možná, že i v dnešních „RC časech", 
potěší leckterého příznivce leteckého 
modelářství. Zdeněk Raška

Konstrukce a plánek: autor

Pozn. redakce: Popisovaný model NV- 
02 Lenochod je doplněn zmenšeným 
zjednodušeným plánkem. Plánek ve sku
tečné velikosti, který bude upraven jako 
všívaná příloha, zveřejníme v č. 4/2000.
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Obr. 1

(35)

Často jsem 
tázán, v jakém 
technickém sta

vu se nachází 
použitý modelář

ský motor, koupený 
jako tzv, „málo jetý", 

za cenu, stručně řečeno, 
„no nekup to “ . Vlastníci 
těchto motorů z mého po
sudku nejsou většinou na

dšeni. Jejich obča
sné podezíravé po
hledy, zejména při 

hodnocení 
stavu pístu 

a válce motoru (ze
jména jsouli dů 
kladně promazány 
hustým olejem), 
vedou následně 
k delší názorové 
debatě, kdy je vý
brus dobrý a kdy 
ne, a co tedy lze 
od daného motoru 

očekávat. Kromě 
toho je mezi mode
láři vžitý a velmi oblí
bený názor, že vybě-

haný samozápalný motor lze, 
bez opravy pístu a vložky vál
ce, rekonstruovat na motor 
se žhavicí svíčkou (GFS). Tím 
by mělo být vystaráno, pro
tože motor typu GFS potře
buje poloviční tlak ve spalo
vacím prostoru ve srovnání 
se samozápalným motorem.

Ve všech uvedených přípa
dech jde o omyl, který nebu
du podrobně vysvětlovat.
Když jsem však viděl, jak tu 
to problematiku složitě a ne
přesně zvládají i zkušení mo
deláři a závodníci, rozhodl jsem se, že 

své dlouholeté praktické 
zkušenosti doložím zcela 
věrohodně, tj. měřicí me
todou.

Mezi odborníky na 
spalovací motory je vše
obecně známo, že těs
nost pístů ve válcích 
všech spalovacích moto
rů, používaných v prů
myslu i v hospodářství, 
se měří k tomu přizpůso
benými tlakoměry. Velmi 
přesně lze změřit tlak ve 
válcích motoru při běhu 
i za klidu.

Používané přístroje - 
upravené tlakoměry - ne
jsou technicky složité. 
Začal jsem se zabývat 
problémem, jak lze po
dobná měření provádět 
u modelářských motorů. 
Po úvaze, že jde o širší 
problém, jsem si prohlédl 
světovou nabídku apliko
vané měřicí techniky pro 
modelářské účely. Zjistil 
jsem, že tlakoměry pro 
modelářské motory se 
žhavicí nebo jiskřivou 

svíčkou vyrábějí dva výrobci. Ten první, 
podstatně dražší, je ze Švýcarska, dru
hý, levnější z USA. Proto jsem si koupil 
americký, a také zjistil, že rozšířené in
formace, jak je složité zboží z USA do
vézt (koupit), nejsou pravdivé. Po ob
jednávce zaslané faxem a zaplacení 
jsem po týdnu měl přístroj v dílně.

Přesný název přístroje je Měřič tlaku 
v modelářských motorech. Na snímku 
(obr. 1) je s redukcí pro standardní závit 
svíčky 1/4“ . Měřicí stupnice je cejcho
vána v jednotkách tlaku psi = pound 
sqere in., běžně užívaných v USA. 
Přepočet na metrické jednotky je jedno
duchý: 1 psi = 500 g/ 2,54 cm3 = 500 g 
/  6,4516 cm2, tj. 100 g /  1,1834 cm2.

T A B U L K A  N A M Ě Ř E N Ý C H  T L A K Ů

výrobce typ provedení tlak
psi

OS Max SF 61 ABC 156
OS Max FS 40 píst s kr. 115
OS Max FS52S pist s kr. 115
OS Max FS 48 píst s kr. 115
OS Max 12 CZR CAR ABC 78
OS Max 21 CAR ABC 80
RJL K 61 D kroužek 110
Saito FA 91 píst s kr. 160
Saito FA 80 pist s kr. 158
Saito FA 65 píst s kr. 140
Saito FA 50 pist s kr. 110
Super Tiger GS 40 píst s kr. 110
Thunder Tiger GP 40 ABC 94
Thunder Tiger PRO 40 ABC 114
Thunder Tiger PRO 46 ABC 115
Thunder Tiger PRO 61 ABC 126
Thunder Tiger GP 25 ABC 70
WEBRA Speed 120 D kroužek 130
YS 45 FS ABC 130
Zenoah G-62 Benzin pist s kr. 115

výrobce typ provedení tlak
psi

ΕΝΥΑ Super Sport 
40 BB TN

ABC 115

ΕΝΥΑ CX 50 ABC 125
ΕΝΥΑ 60 XF-4 ABC 130
Fitzpatrick 60 ABC 120
FOX 45 BBRC pist s kroužkem 110
Irvine 46 R/C ABC 135
Magnum XL 15 ABC 75
MWS 40 GFS ABC 112
OS Max 10 FP ABC 80
OS Max 20 FP ABC 90
OS Max 25 FP ABC 100
OS Max 35 FP ABC 108
OS Max 40 FP ABC 112
OS Max 40 FP-S ABC 105
OS Max FS 91 pist s kr. 135
OS Max 40 SF pist s kr. 98
OS Max FS 70 pist s kr. 115
OS Max 46 SF ABC 122
OS Max SF 46 pist s kr. 115
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Obr. 4

Součástí dodávky je pří
slušenství pro měření tlaku 
ve válcích různých druhů 
modelářských motorů. Re
dukce pro žhavicí svíčky 
Turbo (obr. 2), redukce pro 
žhavicí svíčky pylonářských 
motorů Nelson (obr. 3), re
dukce pro jiskřivou svíčku 
EU se závitem M10x1 (obr.
4), redukce pro jiskřivou 
svíčku se závitem M14x1,25 (obr. 5). 
Změřit tlak lze u dvoudobých i čtyřdo
bých modelářských motorů. To je důle
žité, protože na našem trhu jsou dove
zené motory známých i méně známých 
výrobců již běžně ke koupi, a modelá
řům se individuálně dostávají do rukou 
i motory méně známých značek. 
Hodně se kupují motory již použité. 
Proto myslím, že připojená tabulka na
měřených tlaků u devě- 
tatřiceti motorů světových 
značek, pomůže posoudit 
správné hodnoty tlaku ve 
válcích motorů před kou
pí nebo provozem m oto
ru. Uvedené hodnoty 
v tabulce byly naměřeny 
na nových motorech ode
braných z obchodní sítě.

Postup měření
Každý motor byl upev

něn do motorového lože 
ve svislé poloze. U všech 
motorů byl válec s pístem před měře
ním tlaku promazán dvěma kapkami 
oleje Castrol TT. Měřič tlaku byl na
šroubován přes těsnění do závitu pro 
svíčku (obr. 6). Motor byl pro dosažení 
tlaku ve spalovacím prostoru válce 
protáčen ručně. Výsledky měření jsou 
sestaveny v uvedené tabulce.

Při laickém hodnocení naměřených 
hodnot by bylo možno dojít k zavádějí
cí úvaze, že někteří výrobci při výrobě 
svých motorů nepoužili špičkové tech
nologie, nebo kvalitní materiál, a píst 
ve válci méně těsní. Opak je ovšem 
pravdou. V současné době je při výro
bě používána nejen špičková technolo
gie, ale i nové jakostní materiály.

Naměřené hodnoty tlaku jsou ovliv
něny několika faktory. Prvním je kom
presní poměr, tedy tlak, na který je 
směs paliva se vzduchem ve válci stla
čována. Druhým je druh materiálu, je
ho zpracování a technologie použité 
na dokončení pracovní plochy pístu 
a válce. Zde je kladen důraz na schop
nost ploch obou součástí udržet ten
kou vrtstvu maziva. Třetím je délka 
zdvihu, která ovlivňuje dobu potřebnou 
k dosažení pracovního tlaku ve válci 
motoru.

K uvedeným faktorům musím uvést 
několik vysvětlujících poznámek. 
Výsledný tlak ve válci motoru je ovliv
něn fyzikálními vlastnostmi paliva, kte
ré zvolil jeho výrobce jako optimální 
pro daný typ a provedení motoru.

Kromě toho většina vý
robců motorů již spolu
pracuje při vývoji, kon
strukci, volbě materiálů 
a způsobu uložení rotují
cích a smykajících se 
součástek motoru, s ně
kterým výrobcem paliva 
a mazadel. Podle jakosti 
složek paliva se volí druh 
materiálu, způsob jeho 

zpracování a kvalita povrchů funkčních 
ploch. Působení je i zpětné. Z toho ply
ne poznatek, že do nádrží motorů ne
můžete nalít, co vás nebo vaše “po
radce,, napadne, ale to, co výrobce 
motoru uvádí v návodu. S tím úzce 
souvisejí problémy s používáním synte
tických olejů.

Vraťme se však k naměřeným hod
notám, které se příliš neliší v přípa

dech, kdy je použit 
stejný materiál, způ
sob zpracování a do
končení funkčních 
ploch. Protože u nás 
je zvykem všechno 
srovnávat, motory ne
vyjímaje, doporučuji 
povšimnout si namě
řených hodnot uvede
ných v tabulce u zna
ček motorů u nás za
vedených a známých. 
Jde o motory M W S  

GFS, OS Max FP a Thunder Tiger PRO 
40. Všechny tři mají objem válce 6,5 
cm3, u všech je píst a vložka válce pro
vedena v soustavě ABC. U prvních 
dvou byly naměřeny úplně stejné hod
noty, u třetího jen o 0,02 PSI větší. Lze 
se tedy právem domnívat, že uvedení 
tři výrobci mají funkční plochy pístů 
a vložek válců vyrobeny ve stejné ja 
kosti, stejný je i kompresní poměr. 
Tlakoměr pro běžného modeláře bude 
asi zbytečným luxusem, ale ve výbavě

Obr. 5

modeláře-závodníka (případně klubu) 
by chybět neměl, protože míra opotře
bení motoru se dá sledovat průběžně 
a pro špičkový soutěžní výkon průměr
ný technický stav motoru již nestačí.

Václav Stejskal 
Foto: autor

POZOR ! VÝRAZNÉ SLEVY VYBRANÝCH SERV
"  Naroservo již od 590 Kč

— "e* * V  Standardní servo již od 285 Kč
§ 4 1  k Pikoservo nyní již od 790 Kč

'  Kat. č. stará cena nová cena

PICO 
PICO í

kat. č. 3790 
kat. č. 3793 PICO PLUS

Servo PICO/ PICO BB 
je v současné době 
nejmenší servo na 
našem trhu. Jeho předno
stí je velmi malá hmo
tnost při poměrně vel
ké rychlosti a dostaču
jící síle. Tyto parametry 
umožňují servo použít 
jak v halových RC mo
delech, tak v RC háze- 
dlech nebo malých 
větroních.

Servo PICO PLUS/ 
PICO PLUS BB 
Předností tohoto typu 
serv je velmi malá hmo
tnost při poměrně vel
ké síle. Tyto parametry 
umožňují servo použít 
jak v halových RC mo
delech, tak v RC háze- 
dlech nebo malých 
větroních nebo dokonce 
v soutěžních modelech 
kategorie F5B do váhy 
modelu cca 1950g.

Žádejte u svých prodejců 
nebo přímo u 

firmy:

PG GERASIS spol. 
O. Březiny 48 
790 01 JESENÍK 
Česká republika

tel 00420645411855 
00420 645 412796 

fax. 00420 645 412797 
mobil. 00420 602 531574 

E mail.gerasis@ova.pvtnet.cz 
httpVcwww.gerasis.cz
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Statická fotografie v interiéru
Pro náš časopis jsou statické fotografie mo
delů letadel, raket, automobilů, lodí, železnic 
atd., více než důležité, Koneckonců jsou ur
čeny vám, čtenářům tradičního Modeláře. 
Pochopitelně očekáváte snímky zřetelné, 
které by vám leckdy usnadnily práci při zho
tovení modelu. A totéž by naopak měl 
umožnit i snímek, který pořídíte vy. 
Předpokládám, že budete svůj model foto
grafovat na barevný negativní materiál, ze 
kterého necháte v minilabu udělat snímky. 
Úskalím pro většinu z vás je obvykle volba 
vhodného osvětlení. Pokud použijete běžné 
žárovky, nebo tak zvané „nitrafoto", na jaký
koli prodávaný negativní materiál, budou vý

sledky vaší práce žalostné. Snímky budou 
zabarveny žlutě, protože negativní materiál 
je vyladěn na denní světlo, nebo na snímky 
s bleskem. Denní světlo pří fotografování 
v interiéru nepřichází v úvahu a použití bles
ku není příliš vhodné. Nikdy totiž nevíte, jak 
blesk fotografovaný model osvítí.
V podstatě jsou dvě možnosti. Použít ne
přímé bleskové světlo, nejlépe dvou pří
strojů, spřažených kabelem nebo fotobuň
kou. Nepřímý záblesk znamená, že 
blesk otočíte o 1800 proti mode
lu, a zamíříte jej odraznou 
deskou potaženou stříbr 
nou fólií (alobal). První 
snímky patrně

nebudou zdařilé - budou tmavé nebo na
opak světlé. Je tedy nutné zaznamenat si 
pečlivě clonu u každého záběru a podle 
výsledku nalézt „standardní'1 poměr otev
ření clony. Zpravidla na film o citlivosti 200 
ASA bude clona 5,6. Lepších výsledků 
dosáhnete při použití žárovek typu „nitra
foto 500 W“ nebo běžných žárovek o pří
konu 100 - 250 W.

Model osvítíte buď přímým 
či odraženým světlem, 
a v hledáčku aparátu má

te možnost kontrolovat 
správné osvětlení předlohy. 

Před objektiv však musíte zařadit 
korekční modrý filtr Cokin A.200, kte

rý zakoupíte ve všech seriózních fotopro- 
dejnách. Korekční flitr zaručí naprosto věrný 
převod barev. Lze použít i halogenové lam
py, k nimž není filtr třeba.

Mistrovství Evro
Vzhledem k tomu, že ani tentokrát 

nikdo z přímých účastníků nedodal do 
redakce (podobně u MS 1998) žádnou 
zprávu, považuji v tomto případě za 
nutné uvést i s odstupem krátkou in
formaci o této vrcholné soutěži upou
taných modelů.

ME v kategoriích F2A, F2B, 
F2C a F2D se konalo ve španělském 
městě Valladolid od 12. do 18. červen
ce loňského roku. Místo konání bylo 
vzdáleno jen 3 km od centra města. 
K dispozici bylo po jednom letovém 
kruhu s boxy pro kategorie F2A, F2B, 
F2C a dva travnaté letové kruhy s bo
xy pro kategorii F2D. Pro všechny sou
těžící byla také přístupná zdejší mode
lářská dílna pro případné náročnější 
opravy modelů. Naše výprava se zú
častnila v počtu šest soutěžících 
(3x F2B a 3x F2D) a vedoucí (Pavel 
Klíma).

Naši modeláři obsadili pouze kate
gorii akrobatů a combatů. Stojí však za 
pozornost, že opět po více jak 10 le
tech byl náš soutěžící - Jiří Vejmola - 
v 15členném finále kateg. F2B, kde se

F2A (26 soutěžících, 10 států)
1. L. Parramon ESP
2. G. Isles GBR
3. S. Kstin, RUS
(10 družstev)
1. Velká Británie (GBR)
2. Rusko (RUS)
3. Francie (FRA)

293.1 km/h
288.2 
287,7

861,6 km/h
856,5
825,9

F2B (50 soutěžících, 17 států)
1. G. Beringer
2. Y. Yatsenko
3. H. de Jong 
7. J. Vejmola 
(17 družstev)
1. Francie
2. Maďarsko
3. Německo 
5. Česko

FRA 5801 bodů 
UKR 5775 
NED 5768,5 
CZE 5642,5 

body za umístění 
(FRA) 25 
(HUN) 39 
(GER) 45 
(CZE) 58

F2C (32 týmů, 14 států)
1. Andreev RUS 6:52,4 (min:s)
/  Sobko
2. Ross/Turner GBR 6:59,1 (min:s)
3. Gilbert/Gilbert FRA 136 kol 
(14 družstev) body za umístění
1. Velká Británie (GBR) 26
2. Rusko RUS) 27
3. Itálie (ITA) 32

F2D (36 soutěžících, 12 států)
1. A. Beliaev
2. A. Gussev
3. J. J. Garda 
(12 družstev)
1. Rusko
2. Španělsko

RUS 7 bodů 
RUS 6 
ESP 5 
body za umístění 
(RUS) 12 
(ESP) 8

umístil na krásném 7. místě. Naši mo
deláři se mezi 50 soutěžícími s akroba
ty neztratili, a připojili ještě 5. místo 
v družstvech (J. Vejmola, R. Dobro
volný, P. Kapuscinský). Celkem dobrá

3. Velká Británie (GBR) 7

umístění vybojovali naši i v combatech 
- 12. místo Tomáš Mejzlík a 8. místo 
družstvo (T. Mejzlík, P. Kučera, L. 
Marek). Viz stručné výsledky.

Ing. B. Votýpka

Polomaketa letounu Hawker Hunter byla fotografo
vána na barevný negativní materiál Kodak 200 ASA 
s korekčním filtrem na umělé osvětlení
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Odraženým bleskem fotografovaný unikátní Wválcový 
motor na COz (konstrukce ing. Š. Gašparín)

fotografování v interiéru však musíte 
vždy použít stabilní stativ. Expozice při pl
ném zaclonění, zpravidla 1 “22 až 1:32 jsou 
vždy více než 1 sekunda. Vyšší clona je ne
zbytná, pokud chcete mít ostré všechny 
části modelu, ty blízké i vzdálené. Důležitá 
je proto i volba vhodného pozadí 
Mezinárodním standardem je světle modrá. 
Je to zřejmé i z katalogů renomovaných

modelářských fi
rem. Profesionální 
pozadí o rozměrech 
800 X 1600 mm však 
stojí ve specializova
ných fotoprodejnách 

až 1900 Kč. Vám však 
oví i dekorační tape- 
papír, který pořídíte 

podstatně levněji. Pořiďte 
si proto pozadí s rozměry 
podle nejčastěji fotografo

vaných modelů, případné 
„slepky" nejsou na fotogra

fiích patrné - pokud je zho
tovíte pečlivě.
K fotografování lze použít 
prakticky jakýkoliv typ fotopří- 
stroje se zabudovaným expo- 

zimetrem, nebo měříme expo
zici odděleně. Bez přesného 
měření osvitu to totiž opravdu 
nejde. Vždy nastavujete nejvyšší 

clonu a správnou expozici doladí
te rychlostí uzávěrky. U moderních 
fotoaparátů s automatickým za

ostřováním raději přepněte na manuál a za
ostřujte ručně, převážně na střední část 
modelu. Pokud ovšem chcete zdůraznit 
v detailu třeba maketu motoru, ostříte přes
ně na tuto část, přestože zbytek modelu 
bude mírně neostrý.
Zatím jste se seznámili pouze s fotografo
váním na barevný negativní materiál. Někdy 
však postačí i černobílý snímek. Můžete

Vhodná volba pozadí zvýší celkový dojem 
snímku

použít běžný negativní materiál, nebo ve
lice kvalitní černobílý materiál, který lze 
zpracovat jen v profesionálních laborato
řích, stejně jako barevný negativ, tedy 
procesem C-41. Snímky si můžete ne
chat v minilabu zhotovit černobílé nebo 
tónované, třeba hnědé či modré. Pro pro
fesionální použití snímků, například krabic 
stavebnic, plakáty i katalogy, se vyžaduje 
jako předloha diapozitiv, někdy též o vět
ším formátu než kinofilm.
Při volbě filmu se musíte rozhodnout, jaký 
typ osvětlení zvolíte. Pro snímky s bles
kem nebo halogeny lze použít film pro 
denní světlo. Pro snímky s „teplým" svět
lem - běžné žárovky a nitrafoto - musíte 
pracovat na film určený pro tento druh 
osvětlení. Při výběru filmu se proto poraď
te v seriózním obchodu. Velmi nehezky 
vycházejí například snímky pořízené při 
použití zářivek. Zelené zabarvení nelze 
běžnou filtrací v minilabu odstranit a ani 
nové materiály nedávají dobré výsledky.
K tomu, co jste si právě přečetli, vám ještě 
leccos napoví připojené snímky.

Text a foto Otakar Šaffek

Šikovným nastavením světel lze zvládnout i zřetelný snímek 
výlisků z bílého plastu, které se jinak velmi obtížně fotografují

Přímým zábleskem přes matovou donu byt pořízen snímek patrně ne- 
jmenšího létajícího modelu na světa - Lacey M-10 (pohon motorem G-1 
o zdvihovém objemu 1 mm3)
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L E T A D L A

Stručný přehled výsledků 1999:
F2A -------------------------------------------------
1) Norbert SCHMITZ . . . .  (GER) 30 bodů
2) Peter GRÚNDEL.........(GER)..........27
3) Jean-Marc AUBE.........(FRA)..........21
Naši modeláři se nezúčastnili.
F2B -------------------------------------------------
1) Gilbert BERINGER . . . .  (FRA)........ 80
2) JiříVEJMOUX............... (CZE)..........73
3) Sergey BELKO ...........(UKR).......... 65
Další umístění našich modelářů:
24) Pavel BENEŠ..................................24
24) Peter KAPUSCINSKÝ.....................24
34) Radomil DOBROVOLNÝ.................22
49) Zdeněk KŘIŽKA..............................15
52) Marek PETKOVSKÝ....................... 12
F2C -------------------------------------------------
1 ) P. SURUGUE/

G. SURUGUE.............(FRA) . . . .  64
2) MARET /  PERRET . . . .  (FRA).........57
3) OUGEN /  R. SURUGUE(FRA)........ 52
Naši modeláři se nezúčastnili.
F2D -------------------------------------------------
1) Stanislav TCHORNI. . .  (UKR)........ 68
2) Loet WAKKERMANN . .(NED) . . . .  57
3) Rudolf KÖNIGSHOFER (AUT)........ 43
Umístění našich tn modelářů:
15) Tomáš MEJZLÍK............................. 24
19) Ladislav MAREK............................. 23
38) Pavel KUČERA................................14

Iff

Světový pohár v kategoriích upouta
ných modelů F2 byl, po předchozí dvou
leté přípravě, vyhlášen ÓIAM-FAI poprvé 
v roce 1995. Vloni se tedy konal již 5. 
ročník. Udělejme si krátký pohled do 
statistických čísel.

Vztaženo na rok 1998 má počet soutěží 
a účast v F2D stoupající tendenci, v F2C je 
asi na stejné úrovni, a v F2A a F2B má ten
denci klesající. V loňském roce byla také 
poprvé organizována jedna soutěž mimo 
Evropu, a to v Argentině.

Centrálně na správnost výsledků a pří
padné protesty dohlížela mezinárodní jury, 
jmenovaná subkomisí CIAM-F2, ve složení 
Bruno Delor z Francie, Bengt-Olof Samuel
sson ze Švédská a Guido Michiels z Belgie. 
V případě tohoto ročníku byla bez práce. 
Případné protesty na jednotlivých soutě
žích řešily místní jury, případně organizátoři.

Také naši mezinárodní rozhodčí, uvedení 
na seznamu CIAM-FAI byli pozváni na říze
ní několika těchto soutěží. Rostislav 
Rozbořil 4x, Pavel Klíma 1x a ing. Bohumil 
Votýpka3x.

I u nás v ČR se letos pořádá již potřetí 
jedna soutěž, která je zařazena do světo
vého poháru. Předchozí dva ročníky v ka
tegorii F2A a F2B se konaly ve Svitavách. 
Letošní ročník, po dohodě klubů, se stěhu
je do Hradce Králové a bude rozšířen o ka
tegorii F2C. Celkem je v kalendáři CIAM 
zařazeno letos 32 soutěží, mimo Evropu 
tentokrát žádná. Ing. B. Votýpka

Foto: archiv autora

F2A rychlostní modely
•  počet soutěží
•  počet zemí
m počet hodnocených 
F2B akrobatické modely
•  počet soutěží
•  počet hodnocených
•  bodovalo
F2C týmové modely
•  počet soutěži
•  počet zemí
» počet hodnocených 
F2D modely pro souboj
•  počet soutěží
•  počet zemí
•  počet hodnocených

Vybrali jsme elektromotory pro Vaše modely do 2,3 kg s rozpětím do 2,5 m 
a pro akrobatické modely do 1,5 kg.
MEGA mini 7E - 7 čl. a 8 čl. baterie, (váha 220 g), vrtule: 10“ a pro akrobaty 9“ , 
regulátor 35 A. MEGA mini 10 -1 0  čl. baterie (váha 220 g) - především pro 
malé akrobaty a soutěžní RC- combaty , 10“ vrtule, regulátor 35 A. MEGA S 7 
do velkých modelů do 5 kg (rozpětí 3 - 5 m) -14 čl. baterie, vrtule 12,5“x6,5“, pro 
akrobaty do 3 kg s rozpětím cca 1,5 m, -1 6  čl. bateterie, 12x7“ CAM prop, re-
gulátor 35 A.________________________________________________________
Elektromotory MIG nabízíme i do prodejen. Posíláme také na dobírku.
Informace o všech motorech MEGA Vám rádi zdarma zašleme, nebo je naleznete 
na Internetu: http://web.telecom.cz/megamotor E-mail: karel.matyas@telecom.cz 
Karel Matyáš, Záhřebská 27, 61600 BRNO, telefax: 05 41212289

REICHARD

MODELÁŘSKÉ POTŘEBY

Otevřeno:
Po -P á  10P° - 1800 So 1000 -  1200

Kompletní sortiment 
pro stavbu modelů, 
stavebnice letadel, 
lodí a aut.

G rohova 52, 602  00 B R N O  tel, fax: 05 /43  23  23 50
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Modely s vůní dřeva

Že je u nás na Moravě hodně čilých 
modelářských výrobců, jistě ví mnohý 
modelář. Přesto jsem se na výstavě 
Model hobby 99 poprvé setkal se zástup
ci firmy, jejíž výrobky jsem objevil až tady, 
v Praze-Letňanech.

Bylo to krátké, letmé setkání, ale měl 
jsem ještě možnost pozorovat v sobotním 
letovém programu větrem se úspěšně 
probíjející modely, zejména RC elektru

a menší makety na C 02 i na gumový po
hon. Loňským prodejním hitel byla, 
a snad i nadále bude RC elektra Speedy.

Firma své výrobky úspěšně exportuje 
do deseti států světa, včetně vyspělých 
modelářských zemí, jako je Německo či 
Švýcarsko.

Naše dřeviny tu zpracovávají do délek 
až dvoumetrových. Komu tedy nevyhovují 
nosníky smrkové, má možnost objednat 
si nosníky borovicové. Nabízí se však 
i dřevo lipové a bukové, dimenzované dle 
přání zákazníka. Pláty topolové překližky 
od 3mm tloušťky se jistě budou hodit sta
vitelům obřích akrobatů na exponovaná 
místa trupu. Je pevná i lehká a navíc není 
drahá. Také březová překližka zde má za
stoupení již od tloušťky 0,4 mm, zatímco

Paní Weingardová se může usmívat. 
Výrobky WIPA se dobře prodávají

filigránsky vyhlížející ořechové lišty vám 
tu nabídnou v rozměrech 1,5x1,5 mm. 
A kdo se pustí do lisování kabinových 
„bublin", může si objednat, tak jako 
vlastně vše, fólii bílou i čirou, od tloušťky 
0,6 mm.

Aby byla zaručena naprostá shodnost 
všech komponentů, a tudíž i modelů, je 
při výrobě hojně využívána CNC frézka, 
chlouba firmy. Volná kapacita stroje je 
dokonce k dispozici případným zájem
cům.

Navštívil jsem firmu v době, kdy větši
na velkých továren nepracovala, ale ta
dy se v klidu a pohodě pracovalo. Asi 
i tato skutečnost přispívá k tomu, že se 
zdejší sortiment a stavebnice prodává 
široké škále modelářů, kteří mají hlouběji 
do kapsy. Tech je, bohužel, u nás na se
verní Moravě stále víc.

Na návštěvě byl a také 
fotografoval Jiří Navrátil

Firecat. Tak jsem poznal modelářskou fir
mu WIPA model, s.r.o. z Frýdku-Místku.

Ještě v Letňanech jsem si u firmy do
mluvil jakousi pracovní návštěvu, to bylo 
v říjnu, ale zvládl jsem to až v posledním 
týdnu prosince 1999. Čas opravdu utíká, 
až se jeden nestačí divit. Bývalá příborská 
firma se za tu dobu stačila přestěhovat do 
haly dřívějšího textilního závodu Slezan, 
který byl „silně zeštíhlen". Majiteli společ
nosti WIPA jsou manželé Weingardovi, na 
jejichž bedrech všechno leží. Jen s tech
nickou přípravou výroby jim pomáhá 
Weingard senior. Všechnu práci tady zvlá
dá deset lidí, a není toho málo.

Zpracování běloučké balzy, dovezené 
z Jižní Asie, do hoblovaných prkének 
a nosníků o tloušťce od 0,6 do 20 mm 
a v délce 1 až 1,5 m určuje další směr vý
roby. Stavějí se tady klasickou technikou 
celobalzové RC větroně, RC elektry
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Letadlové oddělení karlínských závodů 
ÖKD vyrábělo před válkou úspěšný dvou- 
sedadlový letoun Praga E-114 „Air Baby". 
Tento celodřevěný letounek měl tak pro
myšlenou koncepci, že se s jeho výrobou 
po válce mohlo začít bez velkých úprav. 
Poválečné „stočtrnáctky" byly vyráběny ve 
verzi E-114 D a M. Oblíbili si je nejen naši, 
ale i zahraniční piloti. Pragu E-114 M pohá
něl invertní čtyřválec Walter Mikron III o vý
konu 48 kW (65 k). Rozpětí měla 11 m, dél
ku 7,12 m a vzletovou hmotnost 585 kg. 
Dosahovala maximální rychlosti 185 km/h, 
cestovní 164 km/h a její dolet činil 800 km. 
Počáteční stoupavost 2,4 m/s a dostup 
4100 m.
K stavbě (neoznačené rozměry v mm):

Pro ulehčení stavby si plánek oxeroxujte 
a přilepte kanagomem nebo lepicím lakem 
na tužší papír. Všechny díly modelu přesně 
vystřihněte a pomocí takto vzniklých šablon 
si je překreslete na balzu příslušné tloušťky. 
Trup. Na zhotovení trupu (pozice 1) použi
jete středně tvrdou balzu tl. 3. Po pečlivém 
vyříznutí trupu a jeho zabroušení na přesný 
tvar ho oboustranně vyhlaďte. Na předek 
zleva přilepte hlavici 5, vyrobenou z odřezku 
balzy tl. 10. Po zabroušení do tvaru podle 
stavebního plánku opatrně do hlavice vyvr
tejte otvor pro pouzdro vrtulové hřídele. Při 
vrtání dbejte na dodržení úhlu sklonu hříde
le -3 °. Zadní závěs gumového svazku 12 
zatlačte do zadní části trupu a zakápněte 
epoxidem. Svrchu jej ještě pojistěte obdél
níčkem 13 z překližky tl. 1. Zářez pro pod
vozek zhotovte lupenkovou pilkou. Po
dvozek zatlačíte do zářezu a spoj pojistíte 
opět epoxidovým lepidlem.
Křídlo 2 vyřízněte z balzy tl. 1. K řezání je 
nejvhodnější použít modelářský odlamovací 
nůž. Pokud jej nemáte, vyřízněte křídlo holi
cí čepelkou nebo ostrým nožem. Křídlo 
z obou stran vyhlaďte (pozor na přílišné 
ztenčení!) a zabrušte na přesný tvar. 
Náběžnou a odtokovou hranu zaoblete. 
K výrobě žeber si připravte dvě překližkové 
šablony, mezi kterými všechna žebra spo
lečně opracujete. Žebra 14 (2 kusy) jsou 
z balzy tl. 4, žebra 15 (2 ks) z balzy tl. 3. Po 
rozříznutí křídla uprostřed obě poloviny 
v prstech prohněte (profil křídla)
a přesně v místech podle staveb-

(

%

ního plánku, na ně zespodu přilepte všech
na žebra. Po zaschutí lepidla kořeno
vá žebra 14 zbrušte do úkosu 
a obě poloviny křídla slepte do vze- 
pětí. Pro zpevnění ještě přelepte 
střed křídla shora proužkem pota
hového papíru.
Ocasní plochy. Výškovku 3 a smě
rovku 4 (obě z balzy tl. 1) vyřízněte 
a zabrušte na přesný tvar. Ocasní plo
chy z obou stran vyhlaďte jemným brus
ným papírem a po obvodu zaoblete.
Hlavní podvozek 10 bude z ocelového 
drátu průměru 0,6 až 0,8. Můžete také 
použít podvozek, který vám zbyl z nějakého 
obdobného modelu, např. Komár 2. 
Podvozková kola (o cca 20) budou plasti
ková. Pokud je nemáte, můžete je zhotovit 
z tvrdší balzy a jejich středy vypouzdřit papí
rovými trubičkami. Ostruhu 11 ohněte 
z ocelového drátu (ø 0,6), ostruhové koleč
ko (ø 7) vyrobte z balzy tl. 2. Ostruhu s ko
lečkem zapíchněte a zalepte epoxidem do 
trupu.
Pohonná skupina. K pohonu polomakety 
Praga E-114 M je vhodná vrtule průměru 
150 (poz. 9) z kompletu IGRA . Můžete 
použít i tu, která vám zbyla z již zmíněného 
Komára 2 nebo z jiného podobného mode
lu. Důležité je dodržet její průměr. Hřídel vr
tule 8 zezadu prostrčíte pouzdrem 7, zale
peným epoxidem do předem vyvrtaného 
otvoru. Na hřídel zepředu nasuňte třecí 
podložku nebo korálek a nakonec vrtuli. 
Konec hřídele ohněte v plochých kleštích 
do pravého úhlu a přebytečný drát odštíp
něte. K pohonu použijte dvou až tří vláken 
(podle letové hmotnosti) gumy průřezu 3x1.
V současné době je k dostání v modelář
ských prodejnách výborná guma TAN II, 
která je pro pohon nejvhodnější. Výkony 
modelu můžete zvýšit tím, že budete gu
mový svazek natáčet malou ruční vrtačkou.
V tom případě zhotovte gumový svazek 
o 30 % delší, než je vzdálenost závěsů.
V každém případě svazek namažte ricino
vým olejem.
Povrchová úprava. Všechny díly modelu 
natřete vrchním lesklým nitrolakem nebo 

zaponem. Stačí dvě vrstvy, které vždy 
po zaschnutí přebrušte jemným brus

ným papírem. Z důvodu dosažení co ne- 
jmenší letové hmotnosti modelu, a tím co 
nejlepších letových výkonů, je vhodné po
nechat model v barvě dřeva. Kabinu na

značte stříbrnou barvou na plasti
kové modely a stejnými barvami 
zhotovte i československé vlajky.

Imatrikulační značky vystřihněte 
’ z černého potahového papíru, nebo

použijte suché obtisky Propisot. Pokud 
oželíte nějakou tu vteřinu letu navíc, mů
žete model zbarvit tak, aby se co nejvíce 
podobal skutečnému letounu Praga E- 
114 M (viz foto). K tomu použijte tenký 
obarvený potahový papír jako je Japan či 
Modelspan. Trup a směrovku potáhněte 
modrým, křídlo a výškovku žlutým. Ostatní 
barevné doplňky udělejte jako v přede
šlém případu.
Sestavení. Křídlo přilepte shora na trup. 
Dejte si pozor, abyste dodrželi úhel jeho 
nastavení (+2,5 °). Na konec trupu přilep
te nejdřív výškovku a na ni směrovku. Při 
lepení je důležité kontrolovat souměrnost 
celého modelu.
Létání. Nejprve ještě doma celý model 
zkontrolujte a zavěste gumový svazek. 
Podle stavebního plánku si na modelu 
označte polohu těžiště (T), Pokud model 
v místě těžiště podepřete, musí zůstat ve 
vodorovné poloze, nebo se jen mírně 
sklonit přídí k zemi. V případě potřeby jej 
dovažte kouskem olova 6, které zadlabe- 
te do hlavice. Po příchodu na letovou plo
chu pragovku nejprve zaklouzejte. Letí-li 
strmě k zemi, nebo naopak houpe, upra
víte její let přihýbáním výškového kormidla
(3) . Musíte počítat s tím, že klouzavost 
každého gumáčku je horší (díky odporu 
vrtule a podvozku) než u házedla či vy- 
střelovací polomakety. Směr letu modelu 
seřizujte přihýbáním směrového kormidla
(4) . Pro první let natočte asi 100 otáček, 
teprve v dalších letech - pokud je vše 
v pořádku - počet otáček postupně zvět
šujte. Oba prototypy, které jsem postavil, 
jsou seřízeny do levé zatáčky. Pokud je 
třeba, nařízněte na koncích křídla malé 
plošky, a ty pak ve funkci křidélek použijte 
ke korekci letu.

Polomaketa Praga E-114 M spolehlivě 
a realisticky startuje i ze země a i v letu při
pomíná svůj velký vzor. Její letové výkony 
samozřejmě závisí na její hmotnosti a na 
kvalitě použité gumy. ■

modelář a modely · 3/2000 »112



modelář a modely · 3/2000 * 113



!Ψ ϊ& Γ ~ .......
' zebřičky

SMČR

nejlepších modelářů
V E  V O L N É M  L E T U  Z A  R O K  1 9 9 9
Pro zájemce o volný let uvádíme prv
ních pět míst v celostátním žebříčku 
kategorií F1 A, F1B, F1C, F1G, F1H, F1J, 
F1K, F1L, A3, H, P3 a P30 (modelářům na 
dalších místech se omlouváme).
Kategorie F1A - žáci (celkem zařazeni
4 modeláři) 
poř. jméno město (klub) výkon
1. D. Kamrla Kunovice 3487
2. A, Brych Nová Paka 3422
3. R. Adámek Ústí nad Orlicí 2418
4. M. Šimůnek Praha 4
- junioři (4)
1 .0 . Krucký Praha 4 9023
2. L. Stárek Choceň 6449
3. M. Dvořák Pardubice 5098
4. J. Chudoba Praha 4 3688
- senioři (31)
1. J. Náhlovský Semily 16710
2. M. Badlira Roudnice 10310
3. L. Bednář Horní Branná 9005
4. F. Třepeš Praha 4 6429
5. B. Gabias Zlín 6420
Kategorie F1B - žáci (3)
1. V. Urban Chlumec 6443
2. J. Čihák Sezimovo Ústí 3381
3. Z. Němec Kunovice 3179
- senioři (19) 
1. P. Matura Praha 4 11567
2. P. Fejt Kunovice 6435
3. P. Dvořák Praha 4 5137
4. Ing. V. Kubeš Sezimovo Ústí 3853
5. V. Kubeš Sezimovo Ústí 3852
Kategorie F1C - senioři (2)
1. V. Patek Strakonice 3652
2. J. Michálek Nová Huť 3410
Kategorie F1G - žáci (3)
1. T. Beneš Varnsdorf 2395
2. M. Mezihorák Praha 4 1524
3. P. Matura Praha 4 864
- senioři (11) 
1. V. Jiránek Ml. Bolesl. 3585+584
2. ing. J. Drnec Praha 4 3585
3. P. Formánek Varnsdorf 2996
4. M. Malásek Praha 4 1795
5. J. Hladil Kroměříž 1782
Kategorie F1H - žáci (27)
1. Z. Němec Kunovice 2963
2. M. Muhl Hořice 1800
3. J. Vlach Batelov 1715
4. T. Vala Slaný 1679
5. J. Chudoba Praha 4 1666
- junioři (2)
1. M. Dvořák Pardubice 2987
2. J. Jordánek Jihlava 1189
- senioři (49)
1. J. Náhlovský Semily 11399
2. M. Bezr Hradec Králové 10195
3. L. Bednář Horní Branná 9598
4. J. Hladil Kroměříž 7192
5. B. Gabias Zlín 6578

Kategorie F1J - senioři (3)
1. V. Patěk Strakonice 1691
2. Č. Pátek Praha 4 1682
3. J. Michálek Nová Huť 1660
Kategorie F1K - senioři (2)
1. J. Luňák Choceň 1787
2. L. Valčík Ústí nad Orlicí 1754
Kategorie F1L - žáci (1)
1. K. Kaplanové Brno 414 50:36
- senioři (6) 
1. J. Trnka Brno 51 82:58
2. L. Fejfar Brno 414 73:44
3. A. Pospíchal Brno 66:51
4. A. Žemlička Brno 64:26
5. M. Kaplan Brno 414 55:23
Kategorie A3 - žáci (41)
1. Z. Němec Kunovice 2699
2. J.Nečásek Mladá Boleslav 1493
3. J.Čečetka Mladá Boleslav 1199
4. D. Kamrla Kunovice 896
5. M. Werthanová Bílina 882
- junioři (9)
1. M, Dvořák Pardubice 3597
2. P. Janků Nová Paka 2069
3. D. Hynčica Želatovice 899
4. M. Bukvička Mladá Boleslav 893
5. R. Kojecký Želatovice 884
- senioři (32) 
1. F. Gloziga Holešov 4498
2. L. Bednář Horní Branná 3597
3. B. Gabias Zlín 2982
4. J. Hladil Kroměříž 2395
5. J. Gabias Zlín 2096
Kategorie H - žáci (80)
1. J. Cihák Sezimovo Ústí 1559

2. T. Beneš Varnsdorf 1432
3. J. Bukvald Vyškov 1403
4. T. Plaček Praha 1269
5. L. Ondák Vyškov 1221
-junioři (17)
1. R. Kojecký Želatovice 1622
2. R. Zábojník Sezimovo Ústí 1514
3. J. Červinka Sezimovo Ústí 1434
4. P. Sedláček Lomnice 1379
5. O. Červinka Sezimovo Ústí 1357
- senioři (47) 
1. T. Kellner Brumovice 1754
2. L. Paťha Mikulášovice 1735
3. M. Gardovský Želatovice 1698
4. R. Kvasnička Sezimovo Ústí 1637
5. K. Kůta Strakonice 1575
Kategorie P3 - senioři (2)
1. J. Trnka Brno 51 41:36
2. L. Feifar Bmo 414 23:42
Kategorie P30 žáci (8)
1. J. Vašinová Ústí nad Orlicí 1410
2. J. Novotný Ústí nad Orlicí 1402
3. O. Festa Mladá Boleslav 1379
4. T. Beneš Varnsdorf 1365
5. T. Plaček Praha 1263
- junioři (1)
1. L. Makovička Varnsdorf 1211
- senioři (14)
1. Ing. M. Pařík Praha 4 2460
2. E. Belo Varnsdorf 1998
3. JUDr. I. Veselka Praha 4 1993
4. V. Jiránek Mladá Boleslav 1493
5. T. Pengl Roudnice 1461

(Sestavili: A. Tvarůžka a P. Matura)
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Vedle klasicky uspořádaných letounů se 
od počátku historie letectví vyvíjel také typ 
s obráceným uspořádáním vodorovných 
ploch - výškovkou na přídi a křídlem vza
du. Protože ve vzduchu připomíná letící 
kachnu s nataženým krkem, dostal také 
název „kachní typ". Podobné kontrukce 
najdeme už mezi prvními úspěšně létající
mi stroji, např. Flyer průkopníků letectví 
bratři'Wrightů nebo první hydroplán sestro
jený Francouzem H. Fabrem v roce 1910. 
K výhodám kachního typu patří, že obě vo
dorovné plochy vyvozují kladný vztlak, 
přední „kachní" plocha (výškovka) má vět
ší úhel náběhu než křídlo, takže na ní do
chází při přetažení letounu ke ztrátě vztla
ku dříve než u křídla a následkem není pád, 
ale pouze zhoupnutí. Nevýhodou může být 
horší směrová stabilita, protože přední část 
trupu před těžištěm je delší. První světová 
válka vývoj „kachen" přerušila, konstrukté
ři se zaměřili především na klasické typy, 
od kterých si slibovali větší rychlost 
a obratnost.

Německý inženýr Focke experimentoval 
s kachním typem už v roce 1909. V první 
polovině dvacátých let založil společně 
s ing. Wulfem firmu Focke-Wulf a po zave
dení výroby úspěšných jednomotorových 
dopravních hornoplošníků se vrátil ke 
„kachní" problematice. Zkonstruoval malý 
dopravní typ F 19 Ente (německy kachna), 
který je považován za první moderní letoun 
této koncepce. Tehdejší letouny firmy 
Focke-Wulf se vyznačovaly křídlem půdo
rysného tvaru „Zanonia" (podle okřídlených 
semen tropické rostliny Zanonia Macro- 
carpa, která mají rozpětí přes 10 cm a do
vedou stabilně létat), takové křídlo má i typ 
F 19.

Zkoušky začaly v roce 1927, byly však 
pronásledovány smůlou. V září havaroval 
a zahynul při předváděcím letu inženýr 
Wulf, v roce 1928 pak shořel druhý proto
typ. Teprve třetí stroj postavený v roce 
1930 mohl prokázat své dobré vlastnosti. 
Do sériové výroby se však nedostal - po 
téměř dvacetileté přestávce se nedůvěru 
ke kachnímu typu nepodařilo prolomit. 
Stroj pak konal ověřovací lety až do roku
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1939, kdy byl předán do leteckého muzea 
v Berlíně. Muzeum bylo zničeno při nočním 
náletu britských bombardérů v listopadu 
1943, první moderní „kachnu" už tedy při
pomínají pouze dobové fotografie a plánek, 
který není úplně dokonalý, ale jako podklad 
pro stavbu polomakety by měl stačit. 
Technický popis

Dopravní letoun Focke-Wulf F 19 (někdy 
je označován také A 19 nebo F 19a) byl 
dvoumotorový hornoplošník typu kachna 
s pevným podvozkem. Trup měl příhrado- 
vou kostru svařenou z ocelových trubek, 
potažen byl plátnem s výjimkou přídě, kte
rá měla nahoře potah z tenkého plechu.

Přední část trupu byla snížená. Na koz
líku z ocelových vzpěr zde byla umístěna 
vodorovná plocha, za ní byl otevřený pi
lotní prostor s malým čelním štítkem. Za 
zády pilota začínala vyšší zadní část trupu 
s kabinou pro tři cestující a dveřmi na pra
vém boku. Nad zádí trupu bylo umístěno 
křídlo a svislá ocasní plocha s rozměrnou 
pevnou kýlovou plochou a poměrně ma
lým kormidlem. Křídlo s tlustým profilem 
ve střední části bylo samonosné. Mělo 
dřevěnou konstrukci, náběžnou hranu 
z překližky, plátěný potah a bylo vybave
no křidélky. Podobnou konstrukci měla 
i přední vodorovná plocha. Bylo možné 
měnit její úhel nastavení a také ovládat 
zadní klapku, jejíž každá polovina byla při
chycena třemi půlkruhovými závěsy. Pro 
zlepšení směrové stability byly pod kříd
lem dvě pevné svislé plochy zpevněné 
ocelovým lankem, směrem dolů se mírně 
rozbíhaly.

Hlavní kola podvozku měla osy vycháze
jící z nosníku uchyceného ve spodku trupu, 
byl zpevněn předními příčkami kruhového 
průřezu. Svislé tlumiče nárazů byly připev
něny k motorovému loži. Přední kolo ve 
spodní části trupu, odpružené gumovým 
tlumičem, bylo řiditelné. Brzdy se ovládaly 
malými pedály nad pedály pro řízení smě
rovky. Dva hvězdicové vzduchem chlazené 
sedmiválcové motory Siemens Sh-14 o vý
konu 110 k (82 kW), s dvoulistými vrtulemi, 
byly zavěšeny pod křídlem v tažném uspo
řádání. Motorové lože svařené z ocelových 
trubek mělo plechový kryt. Dvě nádrže po 
125 I byly na bocích horní části trupu pod 
náběžnou hranou křídla. Nad každým mo
torem byla v křídle olejová nádrž o objemu 
121.

Technické údaje:
Délka 10,5 m; rozpětí cca 13,9 m (údaj 

10,0, shodně uváděný v literatuře, je zřejmě 
chybný, uvádí se plocha křidla 27 až29,9rrř 
- tomu odpovídá křidlo stejné nebo podob
né velikosti jako u typu A 16 ze stejné doby, 
který měl rozpětí 13,9 m); rozpětí přední plo
chy 5 m; výška stojícího letounu 4,2 m; 
hmotnost prázdného letounu 1175 kg; vzle
tová hmotnost 1650 kg; maximální rychlost 
142 km/h; přistávací 83 km/h; doba výstu
pu do 1000 m 8,3 min.

Ing. Jan Moravec
Plánek: autor, foto: archív autora

Prameny: R Beneš, Svět Křidel 
IN  Kopenhagen, Das 

groBe Flugzeugtypenbuch 
Jane’s All the World's Aircraft 1930

Dopravní letoun
Focke-Wulf F 19 „Ente“
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KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ
L E T A D L A  ( 2 ) 2000
Volné m odely (soutěže č. 26 až 289,
resp. č. 133 až 199):
133. A3 (INFO: Z. Raška, Dolní 301, 744 

01 Frenštát pod Radhoštěm) 1. 4.
134. A3, C02, F1A, F1B, F1C, F1G,

F1H, F1J, Η, P30 - Pl liga, 2. kolo 
(M. Vydra, Molákova 574, 180 00 
Praha 8, tel.: 02/683 39 98) 1. 4.

135. F1G (M. Ondrašík, Čeladná 298,
739 12 Čeladná, 0658/684 481)

1.4.
136. F1G, F1H, F1J - Český pohár (viz

soutěžč.134) 1 .4.
137. H - Dalovická házedla (J. Neubauer, 

Borská 107, 362 63 Dalovice) 1. 4.
138. F1H (K. Ječmen, Spartakiádní

1937, 356 01 Sokolov) 2. 4.
139. Η, P30 (Ing. Z. Vyskočil, K  cihelně 

232, 27301 Kamenné Žehrovice)
2. 4.

140. A3, F1 Η, Η, P30 - OP žáci
(M. Modr, Alšova 1108, 272 01 
Kladno 2, 0603/318 524) 8. 4.

141. A3, F1H, Η, P30 OP žáci
(viz č. 140) 8. 4.

142. A3, F1H, Η, P30 - OP žáci, postu
pová (J. Hladil, gen. Svobody 17, 
767 04 Kroměříž, 0634/333 708)

8. 4.
143. F1A, F1C, F1J (J. Raus, Holečkova 

516, 386 01 Strakonice II,
0342/364 284) 8. 4.

144. F1E - Čes. poh. (Ing. I. Kornatovský,
Pod nádražím 128, 331 01 Plasy, 
0602/445 455) 8. 4.

145. F1H, H (L. Apeltauer, Pražská 1004, 
252 28 Černošice, 02/516 430 91)

8. 4.
146. A3, C02, F1 Η, H (J. Příborský,

Nasobůrky 82, 784 01 Litovel, 
068/534 34 01) 9. 4.

147. F1E - Český pohár (viz č. 144) 9. 4.
148. F1G, F1H, P30 - Východočes. liga,

5. (V. Fejfar, Vrchovina 136, 509 01 
Nová Paka) 9. 4.

149. A3, F1G, F1H, Η, P30 - Pepova jar
ní (Ing. J. Bartík, Přádelnická 2349, 
407 47 Varnsdorf, 0413/371 939)

15. 4.
150. A3, Η (I. Hanušová, V. Nejedlého

761, 295 01 Mnichovo Hradiště, 
0329/77 10 57) 15.4.

151. A3, Η, P30 - okresní přebor žáků
(Ing. Š. Ondák, Tyršova 42, 682 01 
Vyškov, 0507/343 818) 15. 4.

152. F1A, F1B, F1C - Český pohár (viz
č. 144) „ 15.4.

153. F1A, F1H, Η (K. Švec, U hřbitova 
66, 586 01 Jihlava, 066/732 05 90)

15. 4.
154. F1G, F1H, P30 - Jarní (Ing. P. 

Nečásek, Alešova 1090/2, 293 01 
Mladá Boleslav, 0326/209 10) 15.4.

155. A3, F1 A, F1 H,JH, P30 - okr. přebor
žáků (Ing. M. Štěpán,„nám. Gen. 
Knopa 812, 564 01 Žamberk, 
0446/24 37) 16.4.

156. A3, F1A, F1 Η, Η, P30 - okr. p. ž.
(P. Kňákal, Havanská 2827, 390 05 
Tábor, 0361/262 666) 16. 4.

157. F1A, F1B, F1C - Český pohár
(viz č. 144) 16.4.

158. Pl liga, 3. kolo (viz č. 134) 22. 4.
159. A3, F1A, F1H, Η, P30 - okr. p. ž.

(V. Jiránek, Václavkova 910, 293 01 
Mladá Boleslav, 0326/729 158)

22. 4.
160. F1H, F1K, H - Bechyňská jarní

(V. Tonder, Obránců míru 808, 391 
65 Bechyně, 0361/961 483) 22. 4.

1 61 . F1H, H (viz č. 145) 22.4 .
162. H - okr. p. ž. (V. Sinkule, Moskevská 

3060, 434 01 Most, 0602/823 176)
22. 4.

163. A3, F1A, F1G, F1H, Η, P30
(R. Krásenský, Přátelství 520, 506 
01 Jičín, 0433/219 15) 23. 4.

164. A3, F1G, Η, P30 (viz č. 163) 23. 4.
165. F1A, F1H, P30 (V. Fuxa,

Smečenská 775, 274 01 Slaný, 
0314/522 489) 23. 4.

166. F1B, F1G, F1J, Η, P30 - Malá jarní
(viz č. 148) 23.4 .

167. H (Z. Zoubek, Jiráskova 780, 357
35 Chodov) 23. 4.

168. A3, F1A, F1H, Η, P30 - Děčínský
přebor žáků (Janoušková, DDM 
Březiny 98, 405 01 Děčín 27, 
0412/524 089) 29.4 .

169. A3, F1A, F1H, Η, P30 - OP žáci 
(Klusák, Komenského 10, 594 01 
Velké Meziříčí, 0619/522 087) 29.4.

170. A3, F1H, Η, P30 - okresní př. žáků 
(J. Voborník, Bohuslavice 131, 549 
06 Bohuslavice, 0441/475 071)

29. 4.
171. F1A, F1B, F1C - Český pohár 

(A. Tvarůžka, Severní VII/ 512/3,
141 00 Praha 4, 02/572 10 45)

29. 4.
172. F1L, P3 (J. Trnka, Merhautova 192, 

613 00 Brno, 05/452 441 42)
29. 4.

173. Hhal -14 . ročník celostátní soutěže
minimaket, 2. ročník Memor. Fr. 
Bárty (V. Jandl, Tř. 17. listopadu 
947, 530 02 Pardubice, 040/661 
53 89) 29. 4.

174. A3, F1A, F1H, Η, P30 (Ing. P. Křížek,
Ruská 946, 509 01 Nová Paka, 
0434/621 239) 30. 4.

175. A3, Η, P30 - okresní přebor žáků 
(Ing. P. Klimeš, Botanická 67,
602 00 Brno, 0603/454 277) 30. 4.

176. A3, P30 (V. Horák, K  cihelně 432, 
273 01 Kamenné Žehrovice) 30.4 .

177. F1G, F1H, F1J - Pohár Chocně
(L. Plachý, Podhomolí 1546, 565 01
Choceň) 30.4 .

178. F1L, P3 (viz č. 172)
179. A3, F1A, F1H, Η, P30 - okr. p. žáků 

(R Němec, Ratíškovice 1190, 696 
02 Ratíškovice, 0628/367 793) 30. 4.

180. H - Mělnické házedlo (O. Boudný,
Dukelská 2512, 276 01 Mělník, 
0206/623 674) 1 .5 .

181. A3 - Beskydská (viz č. 133) 6. 5.
182. F1A, F1B - Memor. J. France,

Český pohár (Ing. P Dušek, Dobrá 
Voda 66, 507 73 Dobrá Voda u
Hořic, 0435/687 333) 6 .5 .

183. F1 A, F1C, F1J (viz č. 143) 6. 5.
184. F1 A, F1H, F1K Eurotrophy

(L. Valčík, Dukla 318, 562 01 Ústí 
nad Orlicí, 0465/524 507) 6. 5.

185. F1G (viz č. 135) 6 .5 .
186. P30 (viz č. 172) 6 .5 .
187. (vyhlášené), okresní přebor mládeže

(M. Adamů, Potěšilova 244, 530 03 
Pardubice, 040/640 01 57) 6. 5.

188. A3, F1 Η, H - žákovská (V. Kožíšek,
Rváčov 124, 413 01 Roudnice nad 
Labem) 7 .5 .

189. P30 (viz č. 172) 7 .5 .
190. A3, F1A, F1H, Η, P30 - obl. p. ž.

(viz č. 159) 13.5.
191. A3, C02, F1H, H (R Beseda,

Švábovská 414, 588 51 Batelov, 
066/731 45 60) 20. 5.

192. A3, F1A, F1H, Η, P30 - Severní
přebor žáků (viz č. 168) 20. 5.

193. A3, H - náborová (M. Šedlák,
Hartmanova 1127, 674 01 Třebíč, 
0618/41 26) 20. 5.

194. Η, P30 - Vyškovská liga (viz č. 151)
20. 5.

195. A3, F1A, F1H, Η, P30 - obl. p. ž.
(viz č. 156) 21.5.

196. C02, MC02 (O. Mareš, Sídliště 
405, 384 22 Vlachovo Březl) 27. 5.

197. F1A (viz č. 188) 27.5.
198. H (J. Franze, K. H. Borovského

1313, 356 01 Sokolov, 0168/233 
21) 27.5.

199. F1H (V. Dlouhý, Olšová Vrata 108,
360 01 Karlovy Vary, 017/333 12 
30) 28.5.

Upoutané m odely (soutěže č. 290 až
307, resp. č. 290 až 296):
290. F2D (J. Václavek, Okrajová 191,

500 00 Hradec Králové, 049/526 
43 11) 8 .4 .

291. UŠ, SUM, Rodeo (Z. Uher, DDM
Lanškrounská 4, 568 02 Svitavy, 
0461/247 43) 29.4.

292. Rodeo (J. Samek, Kpt. Nálepky 3, 
568 02 Svitavy, 0461/225 35)

6.- 8. 5.
293. F2C, UŠ, SUM, Rodeo - okr. p. ž. 

(Ing. V. Tomek, Brožíkova 1296,
500 12 Hradec Králové) 20. 5.

294. Všechny kateg. C/L (V. Kusý,
Hamerská 291, 435 42 Janov, 
035/774 20 87) 20. 5.
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26.11. 
30.12.

L E T A D L A

295. SUM, UŠ, Rodeo (viz č. 292) 27. 5.
296. UŠ - Dalovické ušky (J. Neubauer, 

Borská 107, 362 63 Dalovice) 27. 5.

Modely s elektr. pohonem (soutěže č. 
308 až 342, resp. 308 až 327):
308. F5BN (Ing. R Cejnar, Kurzova 2414, 

150 00 Praha 5, 02/651 61 56)
15. 4.

309. F5B7 (Ing. J. Velišek, Petrov 452,
696 65 Petrov, 0631/335 589) 16. 4.

310. F5B7 (viz soutěž č. 309) 16. 4.
311. F5B, F5/10, F5B7 - Jarní elektrolet

(Dr. J. Nezhyba, Tábor 47, 612 00 
Brno) 29. - 30. 4.

312. F5/10 (F. Pavlíček, U Blaženky 
2852, 150 00 Praha 5, 02/546 846)

6. 5.
313. F5B7 - Turné F5B7 (L. Knebl, 

Sídliště Beskydské 1204, 744 01 
Frenštát pod Radhoštěm) 6. 5.

314. F5B7 - Turné F5B7 (viz č. 313) 6. 5.
315. F5BN - Vyškov, elektra

(Ing. J. Korčák, Osvobození 43, 682 
01 Vyškov, 0507/228 42) 13. 5.

316. F5BN - N-Cup (P. Hodánek, Sulická
34, 142 00 Praha 4, tel. 0603/810 
881) 14.5.

317. F5BN - Kladen, pohár, 1. kolo
(L. Hochman, Štěpánská 2657, 272 
01 Kladno, 0312/6229 394) 20. 5.

318. F5B7 (J. Beneš, Palackého 872,
293 01 Mladá Boleslav, 0326/231 
56) 27.5.

319. F5B7 (vizč. 318) 27.5.
320. F5B7, F5/10 - Mega Cup (M. Tichý,

Botanická 12, 602 00 Brno, 05/741 
537) 3 .6 .

321. F5BN (S. Cibulka, Palackého 216,
344 01 Domažlice) 4. 6.

322. F5B7 (J. Kučera, Svornosti 43, 779 
00 Olomouc, 068/541 72 23) 10. 6.

323. F5B7 (Mgr. J. Kupka, tř. £  Beneše 
1417, 500 12 Hradec Králové)

10. 6.
324. F5BN - N-Cup (vizč. 316) 11. 6.
325. F5B7, F5BN - Bechyňské elektry 

(J. Kučera, Novodvorská 168, 391 
65 Bechyně, 0361/811 418) 17.6.

326. F5BN - Vyškovská elektra
(viz č. 315) 24. 6.

327. F5BN - Amper Fest, N-Cup 
(V. Hadač, p.p. 48, 170 06
Praha 7) 24. 6.

Pořadatel populárního seriálu pro volné 
modely letadel, tzv. Pl ligy, klub LMK 
74-FIC Praha 4, chce zakončit úspěšné 
století české letecké modelařiny vypsá
ním nové kategorie - kategorie 2000. 
KATEGORIE 2000 - technická 
ustanovení (zestručněno):
MODELY: Modely všech volných kate
gorií (mimo házedel), a dále volné kon
strukce - kluzáky, modely poháněné 
gumovým svazkem nebo motorem (A, 
B, C). Nejmenší rozpětí 600 mm. 
KATEGORIE modelů: A, B, C 
(viz soutěž)
VĚKOVÉ SKUPINY: 1) Super žáci (roč
ník 1941 až 1950), 2) Super junioři (1931

RC svahové větroně (soutěže č. 390
až 412, resp. č. 404 až 412):
404. F3F (J. Kaplan, Kozinova 214, 562 

01 Ústí nad Orlicí, 0465/526 688)
22. 7.

405. F3F (M. Nechanický, SNP 2063,
440 01 Louny, 0395/653 206) 2. 9.

406. F3F (viz č. 405) 3. 9.
407. F3F (P. Lokvenc, S.K Neumana 

706, 542 32 Úpice, 0439/881 575)
9. 9.

408. F3F - Zápočtová (Mgr. S. Lehký,
Komenského 339, 542 01 Žacléř, 
0439/876 430) 10.9.

409. F3F - Záp. (F. Vrtěna, Luční 1321, 
592 31 Nové Město Na Moravě)

16. 9.
410. F3F - Záp. (7. Křivánek, Okružní

8/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
0616/630 104) 17.9.

411. F3F - Záp. (L. Rezler, Jabloňová 
227, 583 01 Chotěboř, 0453/36 07)

24. 9.
412. F3F - Pohár Ještědu (G. Geisler, Dr.

Horákové 91, 460 06 Liberec 6, 
048/513 53 43) 14.10.

RC termické větroně podle FAI (sou
těže č. 413 až 429, resp. 420 až 429):
420. F3J - Zápočt. (P. Bílek, Svépomoc

694, 391 02 Sezimovo Ústí, 
0361/276 155) 10.6.

421. F3J - Záp. (S. Doležal, Arbesova
4745, 430 01 Chomutov, 0396/651 
387) 24.6.

422. F3K, RCH FAI (L. Novotný,
Čechova 40, 430 01 Chomutov, 
0396/276 46) 25.6.

423. F3J - Záp. (J. Tupec, Masarykova 
1104, 560 02 Česká Třebová)

15 .-1 6 . 6.
424. F3J - Memor. Fr. Malenického, 18. 

ročník (J. Slováček, M. Majerové 
1751/55, 356 05 Sokolov,
0168/621 086) 2. 7.

425. F3J - Záp. (J. Nečas, 
Dreuschuchova 24, 674 01 Třebíč)

19. 9.
426. F3J - Záp. (viz č. 424) 30. 9.
427. F3K (Ing. J. Panáček, Patočkova 

12, 169 00 Praha 6, 0603/814 305)
29.10.

až 1940), 3) Super senioři (1900 až 1930) 
SOUTĚŽ: 5 pokusů o 3 nejlepší platné 
lety. Nejdelší měřený platný let (maxi
mum) - 60 s. Šňůra (modely A) 25 až 
30 m. Guma (modely B) bez omezení. 
Motor (modely C), 10 až 15 s. 
HODNOCENI: Po ukončení seriálu (bře- 
zen až říjen) pěti soutěží se hodnotí nej- 
vyšší počet odlétaných maxim v katego
rii. Každému se hodnotí na jedné soutě
ži vždy jen jeden model v dané kategorii. 
Na všechny, kterým se to líbí, čekají po
řadatelé již 11. března 2000 na Sazené.

(INFO: Milan Vydra, tel.: 02/683 39 98) 
LMK 74-HC Praha 4

428. F3K (viz č. 427)
429. F3K (víz č. 428)

Historické modely (soutěže č. 530 až 
567, resp. 530 až 541):
530. A, B, C do r. 1960 - Pl liga, 1. kolo

(M. Vydra, Molákova 574, 180 00 
Praha 8, 02/683 39 96) 11. 3.

531. Clasic Cup, Atom Cup (IVI. Macků,
Ke Splávku 157, 155 31 Lipence, 
02/900 077 68) 12. 3.

532. AV, BV, CV (F. Švarc, Klikorkova
2155, 272 01 Kladno-Bresson, 
0312/627552) 18.3.

533. AV, BV, CV (viz soutěž č. 532) 18. 3.
534. A, B, C do r. 1960 - Pl, 2. kolo

(viz č. 530) 1. 4.
535. AV, BV, CV (Ing. Z. Vyskočil, K  cihel

ně 232, 273 01 Kamenné 
Žehrovice) 16.4.

536. A, B, C do r. 1960 - Pl, 3. kolo
(viz č. 530) 22. 4.

537. Clasic Cup, Atom Cup (vizč. 531)
23. 4.

538. CRC (M. Hořava, Ústecká 3043,
272 01 Kladno 2) 8 .5 .

539. ARC (A. Šild, ČSA 35, 683 01
Rousínov) 21.5.

540. Clasic Cup, Atom Cup (viz č. 531)
21.5.

541. ARC-A2 (R. Čížek, Žilinská 160,
273 01 Kamenné Žehrovice,
0312/658 009) 28. 5.

Ostatní modelářské akce (č. 568 až
640, resp. č. 578 až 589):
578. Soutěžní setkání (J. Dastych, J.

Palacha 151, 284 01 Kutná Hora, 
0327/761 527) 1 .5 .

579. Elektrofestival (T Fiala, U Nár. gale
rie 477, 156 00 Praha 5-Zbraslav,
02/921 342) 6. 5.

580. RC Combat (Ing. D. Pavel,
Zálužanská 1268, 293 01 Mladá 
Boleslav, 0326/285 46) 7. 5.

581. th Czech Jet Meet (P. Bosák, 
Zahradní 731, 339 01 Klatovy)

20. 5.
582. Elektrohydroplány (Z. Nádeník,

Lamačova 824, 152 00 Praha 5, 
02/581 55 02) 20. 5.

583. Fun3D (V. Hadač, p.p. 48, 170 06
Praha 7) 2 0 .-2 1 .5 .

584. Helicup 2000 (M. Kokeš, Konečná 
2, 695 00 Hodonín, 0602/746 838)

2 0 .-2 1 . 5.
585. 3rd Air Show (L. Šos, Kollárova 

400, 339 01 Klatovy, 0186/203 43)
21. 5.

586. Hacker Ray Cup (M. Máslo,
Malechov 22, 339 01 Klatovy, 
0186/693 751) 27. 5.

587. Setkání Vysočina (B. Knödl, Vír 191,
592 66 Vír, 0505/575 181) 27. 5.

588. Leteckomodelářský den
(Ing. K. Bambula, Vančurova 
887/13, 589 01 Trešt, 066/721 41 
34) 27.5.

589. Létáme pro radost (J. Slanina, V lí
pách 1417, 565 01 Choceň) 28. 5.

(pokračování v dubnovém č. 4/2000)

P Ř I  U K O N Č E N Í  T I S Í C I L E T Í  V R O C E  2 0 0 0
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SAAB
l U  aše vojenské letectvo má vytipová- 
l l i n y  čtyři druhy stíhacích zahranič
ních proudových letadel, mezi kterými 
se rozhoduje o nákupu jednoho typu pro 
naše vojenské letectvo. SAAB JAS 39 
Gripen je jedním z nich. Svého gripena 
jsem postavil jako polomaketu s tlačnou 
vrtulí. V letu vypadá díky své velikosti 
velmi pěkně (rozpětí 270 mm, délka 495 
mm). Model stále dobře a svižně létá, 
i přes utrpěná „nouzová" přistání do růz
ných překážek.
Stavba (neoznačené rozměry v mm): 
Model není příliš složitý, ale vzhledem ke 
konstrukčnímu provedení všech dílů, 
předpokládá již určité modelářské zku
šenosti se stavbou modelů letadel. 
Plánek je publikován zmenšený, ale 
podle uvedeného měřítka si jej před 
stavbou můžete zvětšit na velikost 1:1. 
Trup (A) má čtvercový průřez. Nejdříve 
si připravte podélníky trupu (pozice 1 
a 2 , 2 + 2 kusy), které musíte vytvarovat 
podle plánku. Nejlépe je pro tuto práci 
využít šablony, zhotovené z víka krabice, 
na které si překopírujete vrchní část po- 
délníku včetně kabiny. Pak vystřihněte 
potřebný tvar. Spodní část šablony 
přišpendlíte na pracovní podložku. 
Podélníky 1 z balzy 2x2 namočíte v hor
ké vodě, a následně, položené vedle se- 
be, vytvarujete podle spodní části šablo
ny. Horní část šablony přišpendlíte tak, 
aby oba podélníky byly těsně sevřeny 
mezi obě šablony. Nejlépe je nechat po
délníky v šablonách do druhého dne, 
aby si podržely správný tvar. Obdobně si 
upravíte podélníky 2. Dalším postupem 
bude slepení obou postranic včetně pří
ček 3 (balza 2x2). V přední části postra- 
nice zalepíte díl 4 mezi příčky, díl 5 (př. 
2), a dále díly 6, 7, 8, 9 a 10, vše z bal
zy tloušťky 2. Zde je nutné dodržet přes
nou polohu slepených dílů, protože na 
tyto díly bude přilepena z každé strany 
polovina křídla a kachní plochy. Pak mů
žete slepit celý trup tak, že mezi obě po- 
stranice postupně zalepujete podle 
plánku další příčky 3. Přesnost lepení 
celého trupu kontrolujte průběžně. 
V zadní části trupu přilepte přepážku 12 
z překližky 1. Do této přepážky se bude 
zasunovat balzová hlavice 12a. Do 
otvoru v hlavici bude zalepeno kluzné lo
žisko z kompletu IGRA (viz „Pohonná 
jednotka"). Přední část trupu bude 
ukončena dvěma vlepenými díly 11 (bal
za 2), a předním kuželem trupu 13, vy
broušeným z tvrdší balzy. Na horní část 
trupu přilepte podélnou příčku 14, na 
které bude přilepena směrovka (SOP). 
Křídlo (B). Na křídlo si připravte náběž- 
né lišty 15, střední nosníky 16 a 17, od
tokové lišty 18, 19, 20, žebra křídla 24, 
25, 26, 27 z balzy 1, a 23 z balzy 2 (vše

JAS
po dvou kusech). Na plánek přišpendlíte 
náběžku 15, ke které přilepíte střední 
nosníky 16, 17, a dále k náběžce a ke 
středním nosníkům jednotlivá žebra 23, 
24, 25, 26 a 27, pak vlepíte příčnou vý
ztuhu 28. Žebra 23 jsou vlepena pod 
úkosem, abyste mohli při sestavování 
modelu dodržet vzepětí křídla. 
Odtokovou lištu 18 (balza 2x4) se zářezy 
přilepíte tak, aby spodní část lišty byla 
zvednuta shodně se spodní stranou že
ber. Obdobně slepíte zadní část křídla, 
kde mezi podélníky vlepíte příčky 21 
a 22. Obě části křídla (pevná i pohyblivá) 
budou spojeny třemi plíšky (hliníkový 
plech tl. 0,1 až 0,2), vsazenými a zalepe
nými do lišt křídla. Obdobně si zhotovíte 
druhou polovinu křídla (na plánku je na
kreslena pravá část shora).
Kachní nosná plocha (C) je sestavena 
z dílů 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35 z balzy, 
a bambusového kolíku 36 (ø 1,5 až 2). 
Postup při zhotovení dvou kachních 
ploch je obdobný jako u křídla.
Směrové kormidlo (D). Svislá ocasní 
plocha (SOP) je sestavena z dílu 37 (balza 
2) a dalších balzových dílů podle plánku. 
Postup je opět obdobný jako u křídla, 
včetně pohyblivé části kormidla, která je 
se SOP spojena dvěma hliníkovými plíšky. 
Potah. Samozřejmě, že všechny díly je 
potřeba při výrobě opracovat brusným 
papírem dohladka. Zvláště u křídla 
a kachní plochy je nutno provést dokon
čení náběžných i odtokových částí tak, 
aby plně odpovídaly tvarům na plánku. 
Model bude potažen tenkým potahovým 
papírem Modelspan, prostor kabiny ten
kým celuloidem nebo obdobným materi
álem. Po potažení trupu se SOP, obou 
polovin křídla a kachní plochy, začnete 
model sestavovat. Křídlo (obě poloviny) 
přilepíte přesně - při dodržení vzepětí - na 
trupové díly 6, 7 a 8. Kachní plochu přile
píte na díly 9 a 10, a SOP na balzovou liš
tu 14. Následné vypnutí potahu provede
te navlhčením potahu vodou pomocí 
fixírky. Vypnutý potah bude 2x nalakován 
řidším vypínacím nitrolakem. Model mů
žete „vyzdobit" podle své fantazie nebo 
podle nějaké vhodné fotografie.

L E T A D L A

Pohon modelu. Jde o polomaketu 
proudového letadla. Proto ji - kvůli dodr
žení siluety - bude pohánět tlačná vrtu
le. Vrtuli pohání gumový svazek o průře
zu 12 mm2 (čtyři gum. nitě 3x1 mm, 
délka svazku 50 cm). V přední části tru
pu bude svazek zavěšen za kolik 5a 
upevněný v přepážce 5, vzadu bude za
věšen na hřídel vrtule (provedení je ob
vyklé, včetně axiálního ložiska - korálek, 
a pružiny volnoběhu, viz plánek a foto). 
Gumu (svazek) zasuneme do trupu po
mocí přípravku (viz nákres) z lišty 5x5. 
Zasunutou gumu - přidržovanou pří
pravkem - zajistíme kolíkem 5a. U svého 
modelu jsem použil vrtulový komplet 
IGRA s plastovou vrtulí průměru 15 cm. 
To doporučuji i vám. Gumu před ulože
ním do trupu namažte ricinovým olejem 
nebo mazáním na gumu. Podle použité 
gumy natočíte do svazku (vytaženého) 
700 až 1000 otáček.
Zalétávání. V případě, že model v klou
zavém letu houpá, musíte do přední 
části trupu přidat zátěž (olůvko), když 
model strmě klesá zátěž uberte. Jemné 
doladění provádějte výchylkami nasta
vovacích konců křídla (nahrazují VOP). 
Při houpání pohyblivý konec křídla 
skloňte k zemi, v případě strmého klesá
ní konec křídla zvedněte. Zatáčení mo
delu se dá korigovat obdobně provede
nou SOP. Dobře zalátaný model by měl 
stoupat v mírných levých kruzích a po 
dotočení gumy plynule klouzat k zemi. 
Doba celého letu při plně natočených 
obrátkách je 35 až 45 s. Při dosažení 
těchto výsledků je „gripen" schopen 
i akrobatických obratů. Např. překrutu, 
a při dokončování motorového letu pře
metu, potom přistává klouzavým letem. 
Tyto obraty se opět usměrňují jemnými 
výchylkami pohyblivých částí křídla.

Václav Šípek, MK Žamberk 
Konstrukce, foto a plánek: autor

SKELNÁ TKANINA
Největší sortiment a nejlepší ceny

od 17/m2 do 800g/m2, plátno i kepr, dodávky od 0,5 m2 
Uhlíkové a kevlarové tkaniny a mnoho ostatního 

Zakázková výroba uhlíkových a skelných trubek a výrobků.

HAVEL CARBON AND KEVLAR COMPOSITES
Tel/fax: 068/5311599, Lipenská 47, 772 24 Olomouc
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P-38 Lightning v kamufláži USAAF - 49TH FG (sběratelský model od italské firmy C.D.C.)

Postavte si

A merická stíhačka Lockheed P-38 
Lightning patřila mezi nejlepší stíha

cí vrtulová letadla 2. světové války. Svojí 
nezvyklou koncepcí a zejména dosaho
vanými výkony si u německých pilotů zís
kala přezdívku „dvouocasý čerť, japon
ští piloti ji označovali jako „dvě letadla 
s jedním pilotem". Motory s turbokom- 
presory (výkon 2x 1175 kW) byly umístě
ny do nosníků ocasních ploch. Palubní 
zbraně, umístěné v přídi trupové gondo
ly (20mm kanon a 4 kulomety ráže 12,7 
mm) kde byla i pilotní kabina, střílely bez 
potřeby synchronizace. Díky doletu 3600 
km mohl být tento letoun, který dosaho-

ní kabinou a vnitřní plochy motorových 
gondol opatřeny matově černým nátě
rem.

Model je postaven z balzových prké
nek tloušťky 1 až 3 mm, celkem jde o 11 
dílů označených pozicemi 1 až 11. 
Nejprve si podle výkresu (otištěn 1:1) 
zhotovíte papírové šablony. Podle nich 
překreslete potřebné díly na balzu. 
Z 2mm balzy vyříznete trup 1 (1 kus), ve 
kterém uděláte výřez pro křídlo 4 (1 ks) 
a v zadní části výřez pro střední pomoc
ný nosník 3 (5x3,1 ks - u skutečného le
tadla není). Po obou stranách přední čás
ti trupu přilepíte zesílení 2 (balza 2 mm, 2

Křídlo 4 vyříznuté z 3mm balzy 
obrousíte do profilu. Uprostřed je ro
zříznete a obrousíte dosedací plochy 
tak, abyste po přilepení k trupu dosáh
li vzepětí podle výkresu. Ve střední gon
dole a případně i v křídle uděláte výřez 
pro střední nosník 3, který bude vpředu 
zalepen do trupu 1. Výškovku 10 zale
píte do výřezů v dílech 5, ve střední 
části bude nalepena na pomocný díl 3.

Všechny díly před sestavením obrou
síte a nalakujete bezbarvým lakem. Po 
důkladném zaschnutí je znovu pře- 
brousíte, aby byly co nejvíce hladké, 
a znovu je nalakujete. Balzovou stíhač
ku můžete ponechat v barvě dřeva, ale 
můžete ji také nabarvit, pak vypadá ješ
tě lépe (dávejte však pozor na hmot
nost). Její vzhled vylepšíte také nazna
čením (např. černým fixem) paneláže. 
Je vhodné doplnit potřebnou imatriku- 
laci. Před zalétáváním můžete model, 
pokud je to třeba (viz těžiště T), dovážit 
zapíchnutím kousků olova do přídě. 
Letové vlastnosti také upravíte mírným 
přihýbáním výškovky. Model vystřelujte 
pomocí gumové smyčky zaklesnuté za 
kolík 6. Pozor na přihlížející! Přeji vám 
„Letu zdar".

P. Korbel
Foto a výkres: autor, archiv
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val maximální rychlost 662 km, „přepra
vován" do Evropy vzduchem. Vyráběny 
byly také dvoumístné a noční verze. 
Noční stíhačka měla v krytu pod přídí 
umístěn radar, jehož operátor seděl za 
pilotem. V jiné verzi seděl v prosklené pří
di člen posádky obsluhující bombardo- 
vací zaměřovač. P-38 létala v různých 
kamuflážích. Např. celá červená, v „tra
diční" zeleno-modré kombinaci, a také 
v přírodní stříbřité barvě duralového ple
chu. Proti oslnění byla plocha před pilot-

ks), ve spodní části trupu je zalepen vy- 
střelovací kolík 6 (1 ks) z kulaté špejle. 
Dva kusy bočních trupů (motorových 
gondol) 5 vyříznete z 2mm balzy, ke kon
ci je zbrousíte na tl. 1 mm. Také v nich 
bude vyříznut otvor pro křídlo. Na konec 
dílů 5 přilepíte směrová kormidla složená 
z dílů 7, 8 a 9 (balza tl. 1 mm, vše 2x). 
V takto sestavených směrovkách uděláte 
výřez pro výškovku 10 (balza tl. 1, 1 ks). 
Na zadní část dílů 5 přilepíte z každé stra
ny díl 11 (balza tl. 1 ,4  ks).

/ řM IK R O
Průběžná 21, 100 00 Praha 10 
Tel.: 02/ 21 86 34 07 (9-14 h.) 
Tel.: 02/ 78 10 636 (16-22 h.) 
Fax: 02/ 62 83 532 nepřetržitě 
Mobil: 0606 462 330 

Nabízí: M odelářské m otory M VVS a M ikro 
vč. příslušenství
Náhradní díly a servis pro  m otory MVVS 
RC karburátory M ikro

Prodej: přím ý Út.-Č t. od 16 do 20 h., nebo na 
________dobírku______________________________ _

A K TU Á LN Í C E N ÍK  ZA Š L E M E  ZA Z N Á M K U  16 Kč
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P Ř E D S T A V U J E M E

Nabíječka „ 6“

Mezi loňskými novinkami firmy Robbe 
byla uvedena jednoduchá univerzál

ní nabíječka nové technické generace, ur
čená pro nabíjení NC baterií RC souprav 
a startovacích olověných akumulátorů.

Skříňka přístroje z černého plastu, se 
šikmým čelním panelem - viz foto, je 
opatřena čtyřmi malými plastovými nož
kami, umožňujícími umístění kdekoliv na 
rovné desce pracovního stolu. Kabely pro 
nabíjení nejsou součástí dodávky, ale 
podle katalogu je lze přikoupit, jdou však 
poměrně snadno vyrobit. Koncem minu
lého roku byla dovezena českou firmou 
Robi/Robbe Modelsport i pro náš trh.

Nabíječka mě zaujala svojí jednodu
chostí a nízkou cenou. Proto jsem ji vy
zkoušel. Na její vlastnosti se podívejte se 
mnou.

Technická specifikace:
Přívod: 230 V/50 Hz (přes vidlici EURO) 
Proud: 0,12 A
= Výstup 1 - 5: pro 4 až 8 NC, 2x 60, 
150 + 2x 180 mA
= Výstup 6: pro 1 až 10 NC nebo 2, 4, 
6, 8, 10 a 12 V/500 mA pro startovací 
Aku 10 Ah
Test: 4, 5 nebo 8 NC článků proudem 
2 A po dobu max. 2 až 3 s (sekund) 
Rozměry: šířka 150 x hloubka 130 x výš
ka 75 mm.
Hmotnost: 900 g

Ochrana proti zkratu a přetížení
Nabíječkou (po připojení na síť) lze po

měrně rychle nabít až 6 akumulátorů. 
Druh a průběh nabíjecího procesu je 
signalizován jednou ze tří diod LED. 
Stejným způsobem je signalizován prů
běh testu obou druhů akumulátorů.

Postup při nabíjen í všech typů  
akumulátorů

Před začátkem nabíjení zkontrolujte 
správnou polaritu nabíjecího kabelu na 
přístroji i akumulátorech, zabráníte tím 
zkratu. U kabelů Robbe je vždy červenou 
barvou označeno + a černou barvou -. 
Shodně jsou označeny i připojovací ba- 
nánky. Počet nabíjených článků zvolte 
mechanickým přepínačem podle vyzna
čené stupnice. Nastavení funkce v přístroji 
trvá maximálně 2 s po přepnutí. Nabíjecí 
režim volte pouze na vypnutém přístroji. 
Nabíjení NC akumulátorů

Nabíjení proveďte na výstupech 1 až 6 
podle uvedené proudové hodnoty, ale 
upřednostňujte výstupy 1 až 5.
Postup nabíjení na vývodech 1 až 5 
(60 mA -180  mA):

Všechny vývody jsou optimalizovány 
pro nabíjení 4 až 8článkových NC akumu
látorů v kapacitách používaných v mode
lářské praxi.
Příklad výpočtu nabíjecího proudu 
a času:

. . . . . .  , kapacita v mAhNabíjecí proud = — - — —-----------

600 mAh 
10

Nabíjecí čas =

= 60 mA

1,4 X kapac. v mAh 
nab. proud v mA

1,4x 600 mAh = 14 hodin
60 mA

Z uvedeného vyplývá, že akumulátor 
s kapacitou 600 mAh se bude nabíjet 14 
hodin proudem 60 mA.

Nabíjení na vývodu 6 (500 mA):
Na tomto vývodu můžete nabíjet 4 až 

8 článkové akumulátory rychleji, než na 
předcházejících pěti vývodech. V tomto

případě je ovšem poměrně větší nebez
pečí překročení nabíjecích hodnot, a tím 
i poškození akumulátoru. Pro snadnější 
orientaci poslouží tabulka nabíjecích 
hodnot pro nejčastěji používané kapaci
ty NC akumulátorů.

I. TABULKA
Nabíjecí hodnoty u NC článků
I. skupina
počet kapacita nabíjecí
článků v mAh čas v hod.

4 1400 4
6 1400 4
7 1400 5
8 1400 6

II. skupina
4 1800 5
5 1800 5
6 1800 6
7 1800 6
8 1800 7

POZOR! Akumulátory s větší nebo 
menší kapacitou se nabíjejí po delší ne
bo kratší čas. Je vhodné ověřit si sku
tečné hodnoty výpočtem podle vzoru.

Signalizace při nabíjení NC akumu
látorů:
1) Diody LED jsou zhasnuty - akumulá

tor se nabijí
2) Levá dioda LED svítí - akumulátor je 

vadný
3) Levá a střední dioda LED svítí - aku

mulátor nemá nastaveno optimální 
nabíjení

4) Všechny diody LED svítí - akumulátor 
je nabit

Nabíjení olověných akumulátorů
Tyto akumulátory se používají v mo

delářské praxi pro startéry a žhavení 
svíček ve spalovacích motorech. 
Vyrábějí se s napětím 2, 4, 6, 8, 10 
a 12 V. Na nabíječce je pro ně určen 
vývod 6 (500 mA). Použití nesprávných 
hodnot při nabíjení u olověných aku
mulátorů se projevuje tzv. varem nebo 
slyšitelným unikáním bublinek vodíku. 
Pro jejich správné nabíjení platí dvě 
jednoduché poučky.

. ..............  kapacita v mAh
1) Nabíjecí cas = -------- ---------------------

nabíjecí proud v mA

2) Nabíjecí proud je závislý na napětí 
akumulátoru.

Přiklad výpočtu nabíjecího času u aku
mulátoru 2 V/10 Ah:

Nabíjecí cas = ---------------= 20 hodin
500 mA
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Pro potřeby modelářů vystačí tabulka.

II. TABULKA
Nabíjecí hodnoty u Pb akumulátorů
napětí aku 

ve V
nabíjecí 

proud v mA
2 500
4 450
6 400
8 350

10 300
12 250

Bezpečnostní předpisy
Při provozu nabýečky „LADER 6“ je nutno dodržovat 

patnáct bezpečnostních zásad stanovených výrob
cem. Nejsou složité, ale jejich dodržování prodlouží ži
votnost přístroje, proto je pro informaci uvádím.

1) Nabíječku lze připojit pouze na napětí veřejné 
elektrické sítě - 220 až 230 V/50 Hz.

2) Přístroj nemůže být trvale připojen k síti a akumu
látory musí být po nabití odpojeny.

3) Nesmějí se používat poškozené nabíjecí kabely 
a zkorodované koncovky.

4) Přístroj nemá nucené chlazení, proto nesmí být 
zakryty otvory v plastovém krytu, a nelze jej při 
nabíjení postavit na podložky z plstě nebo kober
coví ny.

5) Nabíjení lze provádět pouze v suchých místnos
tech.

6) Přístroj nutno umístit pouze na pevnou podložku.
7) Je nutné chránit jej před vlhkem i když není v pro

vozu.
8) Nabíjecí kabely musí mít na výstupech vždy sprá

vnou polaritu.
9) Je nutné se vyvarovat přímých zkratů.

10) Přístroj je nutno chránit před slunečními paprsky.
11) Nabíjené akumulátory nesmí být silně zahřátý. 

Nabíjet je lze po vychladnutí.
12) Nabíjené NC akumulátory musí mít stejnou kapa

citu, výrobce a technické parametry.
13) NC akumulátory nesmí být při nabíjení zapojovány 

vedle sebe (pararelně).
14) Při nabíjení akumulátorů je nutno se řídit doporu

čením jejich výrobce.
15) K nabíjení a dobíjení je nutno používat pouze 

akumulátory výrobcem k tomu určené.

Provoz
Nabíječka je (po vyjmutí z obalu) ihned připravena 

k použití. Pokud máte potřebné kabely s koncovkami, 
můžete ihned začít s přezkoušením funkcí a nabíjením. 
Obsluha je jednoduchá a nevyžaduje zvláštní znalosti 
a vybavení. V rámci testu jsem proměřil výrobcem 
uváděné hodnoty na všech šesti výstupech a nezjistil 
jsem odchylky od uváděných hodnot. Pokud máte NC 
nebo Pb akumulátory v dobrém technickém stavu, je 
jejich nabíjení a kontrola jednoduchá a bez problémů. 
Přístroj nevyžaduje odbornou pravidelnou údržbu, 
a je-li provozován podle doporučení výrobce, je nená
ročný a naprosto spolehlivý. Svými parametry postačí 
pokrýt běžné potřeby modeláře provozujícího RC sou
pravu, startér spalovacího motoru a žhavení svíčky. 
Prodejní cena 960 Kč je nízká, např. při porovnání 
s nabíječkami jiných firem, kterými lze nabíjet pouze 
olověné akumulátory 2 V/10 Ah, a jejichž pořizovací 
cena se pohybuje do 600 Kč. Václav Stejskal

Foto: autor

MISTROVSTVÍ
EVROPY F3 D

Ve dnech 29. až 30. dubna 
2000 bude Mudr. A. Klein 
pořádat (z pověření Cl AM 
FAI a SMCR) na letišti 

Aeroklubu Šumperk mistrov
ství Evropy leteckých modelů 

kategorie F3D, tj. rychlostní závody 
kolem pylonů. Vzhledem k významu celé akce, je očekávána 
velká účast mezinárodní modelářské elity. Tyto rychlostní mo
dely (závody) jsou samozřejmě velmi atraktivní i pro diváky.

Srdečně Vás zvou pořadatelé.

P R

28. 4.

29. 4.

G R A M

(pátek) - 9.00 - 19.00 hod.
Příjezd reprezentací, registrace, tréninkové lety.

(sobota) - 9.00 hod.
Oficiální zahájení ME 2000 na šumperském letišti. 

- 9.30 - 18.00 hod. Soutěžní lety (5 kol).

(neděle) - 9.30 - 18,00 hod. Soutěžní lety (5 kol).
-18 .00  hod. Zakončení ME 2000.

(Podrobné informace: MUDr. A. Klein, Pod Senovou 44 A, 
787 01 Šumperk, tel./fax: 0649 /  250 579)

30. 4.

Nová kniha pro kutily i profesionály
2 8 8  stránek, cena 168 Kč

660 výrobních 
předpisů,
receptur a tech
nologických ná
vodů na přípra
vu nejrůznějších 
chemických 
prostředků 
v podmínkách 
běžné labora
torní, dílenské 
i amatérské 
praxe.

Připravte si 
sami
čisticí prostřed
ky, lepidla, tme
ly, nátěrové 
hmoty, pájecí 
a označovací 
látky, prostřed
ky pro barvení 
- patinování, 
moření a pasi- 
vaci kovů, sušicí 
a impregnační 
látky, chladicí 
a nemrznoucí 
směsi atd.

Objednávejte na adrese:
FCC PUBLIC s.r.o.
Pod Vodárenskou věží 4 
182 08 Praha 8
tel.: 02 /6 8 9  79 32-3, 6605 28 04 
fax: 02 /688  30 22 
e-mail: public@fccgroup.cz 
http://www.fccgroup.cz
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RAKETA PR
Model rakety nazvané PŘ 399 je 

určen pro pokročilé raketové mo
deláře, soutěžit s ním lze v kategorii 
S6A, tzv. streamer, případně v katego
rii S3A (doba trvání letu). Kompletní 
zmenšený nákres (bokorys) rakety, 
včetně základních pozic a rozměrů 
v mm, je na prvním nákresu (obr. 1).

Hlavní část trupu (pozice 1) je stoče
na z jedné vrstvy fólie Komolex White 
(typ PF-90S M/M, 90 mikronu - prodá
vá IBH Praha) na trnu o průměru 30 
mm. Na trn po délce nalepíte slabou 
průhlednou samolepicí pásku - lepicí 
stranou nahoru! Rozvinutý tvar fólie 
(s přesahem cca 2 mm) jedním podél
ným krajem nalepíte po celé délce na 
samolepicí pásku, která je přichycená 
po stranách na trnu. Fólií obtočíte trn 
a druhým krajem také přilepíte na lepi
cí pásku. Přesah této trubky slepíte 
tzv. vteřinovým lepidlem. Spoj potom 
můžete ještě začistit jemným brusným 
papírem. Takto vyrobená trubka z fólie 
má jednu velkou výhodu. Absolutně 
nenavlhá a tak odpadá lakování nitro- 
lakem. Po slepení trubky můžete sa
molepicí pásku odstranit (její funkce již 
skončila, přidržela fólii na požadova
ném místě a zabránila jejímu přilepení 
na trn). Slepenou a přebroušenou 
trubku (1) zaříznete na délku 180 mm. 
Dolní kužel trupu (2) zhotovíte obdob
ně jako hlavní trubku. Rozdíl je pouze 
v tom, že je namotán na kuželový trn.

Motorovou redukci 3 (délka cca 80 
mm) namotáte „klasicky" ze tří vrstev 
hnědé lepicí papírové pásky (použijete 
trn s 0 10 mm). Tuto trubku po dů
kladném vyschnutí nalakujete řídkým 
nitrolakem. Lakujete ji 3x, každou vrst
vu laku (dobře zaschlou) lehce pře- 
brousíte. Motorová redukce musí za
sahovat minimálně 40 mm do spodní
ho kuželu. Vnitřní průměr upravíte pod
le použitého raketového motorku.

Při kompletaci rakety (obr. 2) si opět 
vypomůžete trnem. To zaručí, že rake
ta bude sestavena v ose a rovně. Na 
trn navléknete motorovou redukci (3). 
Kužel (2) upravíte tak, aby šel velmi 
těsně navléknout na redukci. Označíte 
si místo slepení (tužkou). Redukci 
stáhnete tak, abyste na označené mís
to mohli nanést vteřin, lepidlo. Potom 
vrátíte kužel zpět a necháte části 2 a 3 
slepit. Nyní odspodu navléknete (od 
motor, redukce) hlavní trupovou trubku 
1. Její spodní částí (viz obr. 2) ji nalepí
te na kužel.

Tři stabilizátory 4 vyříznete z tvrdé 
balzy tloušťky 1 mm podle nákresu 
(obr. 3 - můžete použít jako šablonu). 
Jejich hrany zaoblíte. Mimo té, kterou

budou nalepeny na raketu (viz obr. 4). 
(Pozn. Tvar stabilizátorů jsem volil ná
hodně, líbil se mi. Až při soutěži na 
Slovensku jsem se náhodou dověděl, že 
podobné stabilizátory navrhl pro americ
ké modeláře počítač.) Hlavice 5 (obr. 5), 
zhotovená ze silnější plastikové fólie, je 
vytažena za tepla na pozitivním trnu (viz 
obr. 6). Na dřevěný kroužek připíchnete 
vhodnou fólii. Po jejím nahřátí ji pomocí 
kroužku natáhnete na trn (maketu) hlavi
ce. Do hotové hlavice je zalepeno osa
zení (např. z upraveného odřezku trupu - 
viz obr. 5), které slouží k demontovatel- 
nému spojení hlavice s trupem. Hlavici 
můžete také vybrousit z balzového špa
líku.

Také stabilizátory nalepíte vteřin, le
pidlem, přechody mezi redukcí a stabili
zátory můžete upravit - zaoblit - např. 
epoxidovým lepidlem nebo kanago- 
mem. Do jednoho přechodu zalepíte 
první část poutači nit (6) ,  v místě spoje
ní kužele s trupem je nit zajištěna pře- 
lepkou ze samolepicí pásky. Do hlavice
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399
je niť přilepena epoxid, lepidlem. Délka 
poutači nitě závisí na tom, pro jakou ka
tegorii model použijete. Pro streamer je 
celková délka od přelepu na trupu cca 
700 mm od, pro kateg, padák bude její 
délka cca 450 mm. Raketa bude starto
vat z dotykové rampy. J. Říha

Nákresy: ŘP

R A K E T Y

Obr. 6 - ZHOTOVENI HLAVICE 
A - Tm (maketa hlavice). Nejlépe ze dře

va, neodebírá teplo 
B - Fólie, např. psací podložka 
C - Dřevěný kroužek (mohou být i dva, 

pak je fólie upevněna mezi kroužky) 
D - Pomocná trubka na případné upra

vení spodní části hlavice 
E - Připínáčky 
F - Pracovní podložka

Obr. 6

Lidstvo vesmír
potřebuje

„Tak nám Marťani odstřeli'.: další 
sondu!" ušklíbl se koncem loňského 
roku můj známý, ufolog a pravověrný 
vyznavač existence mimozemšťanů.

Komentoval tak ztrátu americké 
sondy, která měla zkoumat polární ob
last Marsu. Čert ví, co se to děje, na
padá člověka, protože opravdu něco 
není v pořádku. S Marsem nebo 
s konstrukcí sond. Názor odborníka: 
Aby se na kosmickém výzkumu ušet
řilo, jsou prý' sondy co nejjednodušší - 
proto selhávají.

Pozemšťany, jak se zda, tyhle pro
blémy už moc nezajímají. Kde jsou ty 
časy, kdy hltal zprávy, že byla vypuš
těna nějaká družice či sonda, že se do

vesmíru chystá první člověk, nebo že 
se na orbitě buduje kosmická stanice, 
že odstartoval první raketoplán, že 
člověk vstoupil na Měsíc... Dnes je 
z toho zprávička na pár řádek. Vide 
pozornosti vzbudí nějaký kosmický 
neúspěch, ale i taková zpráva je rych
le vytlačena problémy všedního dne.

Snad se tenhle stav promítá i do ra- 
ketomodelářských aktivit. Získat kdysi 
raketový motorek, to byl kauf čili kup. 
Dneska je to spíš otázka peněz, které 
během sekundy vyšumí, když raketa 
odstartuje. A připočtěte k tomu ostat
ní náklady plus stavbu modelu. Když 
se jeden chce zúčastnit soutěže, 
a uspět, opravdu to není legrace.

Vypadá to, že by se v téhle modelář
ské branži mělo něco stát. Jenže co?

Oživit stavbu nelátajících modelů 
a maket kosmické techniky, nejen kitů 
ze stavebnic? Ale pak musí vzniknout 
i vhodné soutěžní kategorie. Nebude 
to čistá raketýřina. namítne leckdo. 
Jenže by mohla ke slovu přijít elektro
nika, počítačová technika, tvůrčí 
schopnosti - a k tomu možná i nové 
raketové pohony. Že je to fantazie? 
A co třeba elektrolety leteckých mode
lářů? Ještě nedávno by nad tím kde
kdo mávl rukou, není nad poctivý spa
lovací motor!

Takových příkladů by se našlo v mo- 
delařině (a technice vůbec!) daleko víc. 
Tak to zkuste, zamyslete se - a svěřte 
se redakci Modeláře se svými nápady, 
nebo dokonce s návrhy a plánky. 
Lidstvo vesmír potřebuje, proto se 
k němu ani modeláři nemohou otáčet 
zády.

V. Toman
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Když začal vycházet časopis Modelář 
(1950), přihlásil se desetiletý školák 
Frantík Krejbich do leteckomodelář- 
ského kroužku, který vedl v Mladé 
Boleslavi již tehdy

známý a zkušený modelář Jiří Hes, 
a u modelářství zůstal dodnes. 

Do „vojny" se František věno
val leteckému modelářství. 

Dokonce v roce 1957 pomá
hal svému vedoucímu or

ganizovat jedno z prvních 
mistrovství světa, pořá

dané na letišti v Mladé 
Boleslavi. Po ukonče
ní VZS (tam sloužil 
u „tryskáčů") se 
opět vrátil k mode- 
lařině, a mimo mo
delů letadel se za
čal věnovat i lodní
mu modelářství. 
V roce 1963 začal 
náš jubilant praco
vat na KV Sva- 
zarmu, kde měl 
na starosti bran
né sporty a mo
delářství. Zamě
stnán byl i ve 
Škodovce, a také 
tam se staral 
o mládež. O čtyři

roky později stál u zrodu Raketo-mo- 
delářského klubu Mladá Boleslav, kte
rý od roku 1980 vede jako jeho před
seda. Mnoho let zajišťuje dva m ode
lářské kroužky na základních školách 
v rodné městě, radí, pomáhá, organi
zuje atd.

Nyní se František Krejbich - mode
lář duší i tělem, který je však aktivní 
i v jiných oborech - dožívá životního 
jubilea šedesáti let. Blahopřejeme!

Modelářství mu přinášelo a přináší 
mnoho radosti, a nejen modelářství, je 
tu i rodina. V životě jsou však bohužel 
i smutné chvíle. Františkův syn, také 
modelář a držitel čsl. rekordu v rake
tovém modelářství, před 15 lety tra 
gicky zahynul. Ale i tak se F. Krejbich 
věnuje modelářství dál. Nyní dostal 
k 60. narozeninám „modelářský" dá
rek. Letošní mistrovství republiky žáků 
v raketovém modelářství bude právě 
v Mladé Boleslavi (16.- 17. 6.), pořa
datelský jej bude zajišťovat samozřej
mě František a „jeho" klub. Tak jak 
nám řekl, jste všichni srdečně zváni.

-re-
Foto: archiv

KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ
(Dokončení z č. 1/2000)

32 - S3B vejce - klubová (K. Řeháček,
YMCA kluby, Alšova 14, 460 01 
Liberec 15) 8 .7 .

33 - S6A, Dlouhý streamer (J. Kašpar, 
Skrchov 3, 679 65 Skrchov) 16. 7.

34 - S1, S2 (soutěžní a polomakety),
veřejná (Ing. M. Půda, Dráhy 445, 
739 44 Brušperk) 9. 9.

35 - S3C, S3A, XV. r. Memor. J. 
Krbečka a Velká cena Mladé 
Boleslavi (F. Krejbich, Pražská 
252/65, 293 01 Mladá Boleslav)

7. 10.
36 - S1, S2, veřejná

(viz soutěž č. 34) 7 .10 .
37 - S4A - klubová (viz č. 32) 28 .10 .
38 - S1, S2, veřejná (viz č. 34) 4 .11 .

39 - N-S21A - klubová
(Ing. £  Souček, M. Horáková 268, 
500 06 Hradec Králové) 27 .12 .

40 - S1, S2, veřejná (viz č. 34) 30 .12 .
41 - S6A - klubová (viz č. 32) 30 .12 .

Soustředění ta len tované mládeže: 
Liberec - Stráž pod Ralskem, spojeno 
s okresním přeborem žáků 
(K. Řeháček, YMCA kluby, Alšova 14, 
460 01 Liberec 15), 26. 2.-5. 3.
Třebíč - (O. Ježek, Ruská 2, 674 01 
Třebíč), 20.-23.4.
Flradec Králové - rakety a upoutané 
modely (Ing. E. Souček, M. Horákové 
268, 500 06 Hradec Králové), 3.-8. 7. 
Raspenava - letní tábor 
(viz K. Řeháček), 1.-14. 7.

2000
Letovice - (J. Kašpar, Skrchov 3, 679 
65 Skrchov), 16.-23.7.
Krupka - soustředění reprez. juniorů 
(B. Pavka, Soběchleby 99, 417 42 
Bohosudov), 19.-31.8.
Stráž pod Ralskem - 
(viz K. Řeháček), 26.-29.10.
Olomouc - (viz K. Řeháček), 2 5 .-3 ]. 12. 

(INFO: Předseda Klubu raketových 
modelářů ČR p ři SMČR - Ing. Evžen 
Souček, tel.: 049/526 893 6)

J H
MODELY

PRODEJ A VÝKUP B A Z A R  
MODELÁŘSKÉHO ZBOŽÍ, KOMISNÍ PRODEJ

Sortiment HITEC, ROBBE · výhodné ceny
Otevírací doba: Po-Čt 16.30-19,00, po předchozí dohodě možno i jindy

JH-Model
Azalková 37 ,102  00 Praha 10, tel: 02/75 58 25
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L O D Ě

TROFEO
pozornosti některých účastníků neunikly 
ani naše lodě, především svým tvarem 
a celkovým technickým řešením. Naše 
modely jsou vyrobeny z epoxidové prys
kyřice se sklouhlíkovou výztuží. Jsou sle
peny přímo ve formách, tzv. krabicovým 
systémem. Všechny přepážky trupu jsou 
součástí laminátu, tedy se dodatečně ne- 
vlepují. Toto spolu s celkovým tvarem lo
dě - „kulatý ze všech stran" - zaručuje, že 
při případné kolizi s jinou lodí pokračuje 
tento model bez vážnějšího poškození 
v jízdě.

Avizovaný souboj motorů značek CMB 
a Picco (jiné typy zde ostatně nebyly) se 
ale neuskutečnil. Již v rozjížďkách Mauro 
Braghieri s novým motorem CMB Evo 
2000 jasně ukázal, kdo je nejlepší (nej
rychlejší). Měření průjezdů jednotlivých kol 
tomu nasvědčovalo, byl vždy o 2 až 
3 s lepší než ostatní. Takže do finale po
stupoval jako první s náskokem několika 
kol před druhým.

Výsledky „A“ finále (zestručněno): 1. 
M. Braghieri (I), 80 kol; 2. M. Garcea (I), 
55; 3. S. Videmount (F), 51; 4. D. 
Rimoldi (I), 51; 5. L. Mátl (CZ), 47; 6. A. 
Bonfanti (I), 47 atd. Hájek a Žaroský byli 
účastníky finále „B".

Závěrem lze říci, že tento typ soutěže je 
velmi atraktivní a ve všech směrech splnil 
naše očekávání. A tak všichni další zájem
ci o tuto modelářskou kategorii mě mo
hou kontaktovat.

L. Mátl (tel.: 0603 447 050) 
Foto: AL

Hledáte-li vysvětlení cize znějícího ná
zvu, pak čtěte dál. Pravděpodobně však 
podle obrázků tušíte, že má cosi společ
ného s lodními modeláři. Ano, jde o název 
soutěže, která se konala ve Švýcarsku 
v městečku Melano (31. 10. 1999) a jez
dilo se přímo na jezeru Lago di Lugáno.

Soutěž byla vypsána pro kategorii FSR 
15 ccm, sponzoroval ji italský výrobce 
spalovacích modelářských motorů CMB 
(hlavní cenou byla novinka na rok 2000, 
motor CMB 90 Evo 2000).

Termín a místo soutěže byly velmi 
atraktivní, proto jsme se v našem Klubu 
lodních modelářů Slavkov rozhodli 
k účasti. Samo startoviště (Camping 
Pedemonte) nás překvapilo. Od břehu 
velmi čistého jezera se tyčily skály 
Alpského předhůří a navíc zde živě rostly 
palmy. Překvapili nás však i pořadatelé, 
nebylo zde žádné startovní plato, jak jsme 
zvyklí z našich soutěží. To ovšem nevadi
lo ostatním soutěžícím, obuli si zkrátka 
holínky, asi je to tu běžné. My jsme se při- 
spůsobili startu ze břehu tím, že jsme mo
del lodi hodili dál od břehu do hlubší vody. 
Přistání se pak řešilo zastavením motoru 
a loď vyjela setrvačností na písčitý břeh.

Protože šlo o závod v jedné objemové 
třídě, byla soutěžní pravidla trochu upra
vena. Předně se nesmělo vracet při pod
jetí bóje ohraničující trať, což 
bylo dobré pro plynulost, bez
pečnost a rychlost jízdy.
Ovšem tato chyba byla penali- 
zována odečtením jednoho ko

la z celkového výsledku rozjížďky. To přís
ně hlídali dva stranoví rozhodčí, zatímco 
středová bóje byla v kompetenci hlavního 
rozhodčího.

Výsledková listina udávala celkový po
čet průjezdů, minusová kola (podjeté bój
ky) a celkový počet najetých kol. Pro nás 
bylo potěšující, že u našich jmen žádné 
mínusy nebyly - jezdit tedy umíme. 
Zajímavostí bylo i měření časů průjezdů 
jednotlivých kol, neboť to hned ukázalo, 
jak je kdo na tom s rychlostí modelu.

Startovní pole bylo rozděleno do tří sku
pin. Z rozjížděk vzniklo pořadí, kde prv
ních dvanáct jelo „A“ finále o hlavní cenu, 
a dalších dvanáct jelo „B“ finále. V obou 
se sváděly tvrdé boje, takže závodníci 
se velmi bavili a ostatní se měli na co dí
vat.

Účastníky soutěže byli převážně 
Italové, hlavně však dva rodinné tovární 
týmy CMB a PICCO, dále Švýcaři, 
známý německý modelář-závod- 
ník Sigurt Havenschild, Francouz 
Sebastian Videmount, úřadující 
mistr světa právě kategorie FSR 
15 ccm, a my tři Češi - Karel 
Hájek, Luděk Mátl a Zdeněk 
Žaroský.

Startovní pole lodí bylo 
rozmanité. Byly zde jak 
starší trupy italské, tak 
i známé křídlaté lodě 
Bragheriho, několik 
trupů anglických, ale

99
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Na jaře 1942, ve dnech 7. až 8. května, 
došlo v Korálovém moři mezi Austrálií 

a Novou Guineou k první velké námořní 
bitvě letadlových lodí, které do budoucna 
zásadní měrou ovlivnily taktiku a strategii 
námořních operací druhé světové války 
v Tichomoří.

Palubní letouny z amerických letadlo
vých lodí Lexington a Yorktown tehdy čeli
ly hrozbě japonského útoku proti austral
ské pevnině. Ve střetnutí s japonskými in- 
vazními silami potopily letadlovou lod 
Shoho a přinutily japonské velení upustit 
od dalšího útoku.

Vznik letadlové lodi Lexington a sester
ského plavidla Saratoga sahá do počátku 
dvacátých let. Tehdy byly na základě od- 
zbrojovací konference ve Washingtonu vý
razně redukovány stavy válečných lods-

Hrdina
z Korálového 
moře

tev. Několik v té době rozestavěných bi
tevních lodí a křižníků zachránila před se- 
šrotováním možnost přestavby na nosiče 
letadel. Jejich bojový potenciál byl značně 
podhodnocen a teprve vývoj během dru
hé světové války učinil z letadlových lodí 
jádro úderných námořních svazů.

Přestavba obou lodí byla zahájena 
v červenci 1922 v loděnicích Betlehem & 
Quincy a New York Shipboulding 
Camden. Proti původnímu projektu bitev
ních křižníků byl u lodí poněkud zvětšen 
trup a jeho příď dostala takzvaný Taylorův 
válcový profil, omezující boční vychylování 
a mírně zvyšující rychlost. Při čáře ponoru 
byl trup chráněn pancéřovou obšívkou, 
odolnou proti zásahu torpédem o hmot
nosti 340 kg. Další vrstva bočního pancé
ře o tloušťce 127 až 178 mm chránila stro
jovnu a ostatní životně důležité částí. 
Během druhé světové války Saratoga na
víc obdržela takzvané protitorpédové 
„bubliny".

Palubu lodí tvořily ocelové pláty o tloušť
ce 25,4 mm, pokryté dřevěnými deskami. 
Pod palubou byla ještě další pancéřová 
ochrana ti. 51 mm. Muniční sklady, zásob
níky paliva a strojovny chránil pancíř tl. 89 
mm. Při útoku ze vzduchu měla paluba vy
držet explozi 227kg pumy, při dělostřelec
kém napadení zásah granátem ráže 152 
mm.

Pohon obou lodí zajišťovalo kombinova
né turboelektrické soustrojí firmy General 
Electric o výkonu až 154 350 kW, napáje
né z šestnácti kotlů systému Yarrow 
(Lexington), a nebo White & Foster 
(Saratoga). Spaliny měly být původně od
váděny několika oddělenými kouřovody, 
které však byly nakonec soustředěny těs
ně za sebou a obestavěny pláštěm, takže 
připomínaly jeden gigantický komín.

Hlavňovou výzbroj tvořilo osm děl ráže 
203 mm ve čtyřech věžích a dvanáct uni
verzálních 127mm děl používaných proti 
letadlům. Jádro úderné síly však předsta
vovalo palubní letectvo. Každá z lodí byla 
schopna pojmout 90 letadel, ale svého ča
su bylo na palubě Lexingtonu zkušebně 
rozmístěno dokonce 120 strojů! Letouny 
měly k dispozici dvoupatrový hangár, je
hož horní patro sloužilo k doplňování pali
va a munice, spodní patro pak k opravám 
letounů. Přesun letadel mezi hangáry 
a palubou obstarávaly dva výtahy. Ke

snažšímu vzletu byl používán 47 m dlouhý 
katapult na přídi, který umožňoval starty 
letounů do hmotnosti 5 tun.

Obě lodě byly spuštěny na vodu v roce 
1925 a po svém dokončení a převzetí 
americkým námořnictvem na sklonku ro
ku 1927 se na dlouhou dobu staly největ
šími a nejrychlejšími letadlovými loděmi 
světa. Oběma se začalo s jistou familiér- 
ností přezdívat „Lady Lex“ a „Lady Sára", 
a v roce 1929 se poprvé zapsaly do širší
ho povědomí válečných stratégů. Stalo se 
tak během manévrů, které imitovaly útok 
na Panamský průplav. Na čele „útočníků" 
byla Saratoga s výzbrojí 18 stíhaček 
Curtiss F2B, 18 stíhaček Boeing F3B, 18 
torpédových strojů Martin T4M a 9 bom
bardérů Chance Vought 02U Corsair. 
Jádro „obranné" skupiny představoval 
Lexington s 36 stíhačkami F3B, 18 torpé
dovými stroji T4M a 9 bombardéry 02U. 
Saratoze se tehdy podařilo Panamský 
průplav cvičně „zničit", ovšem za cenu 
vlastního cvičného „potopení" letouny 
z Lexingtonu.

O tři roky později „napadla" Saratoga 
pod velením admirála Yarnella - opět cvič
ně - Pearl Harbor. A opět s překvapivým 
úspěchem. Američané se však z výsledků 
těchto cvičení kupodivu nepoučili a vý
sledkem byl katastrofální následek japon
ského útoku v prosinci 1941.

Lexington završil svou válečnou kariéru 
v již zmíněném střetnutí v Korálovém moři. 
Během náletů japonských palubních le
tounů z letadlových lodí Zuikaku 
a Shokaku byl zasažen dvojicí torpéd 
a pum, které způsobily explozi munice pro 
127mm děla. Následně došlo k výbuchu 
benzínových par a po několika hodinách 
marného boje s rozsáhlým požárem vydal 
velitel Lexingtonu 8. května 1942 v 17 ho
din rozkaz k opuštění lodi.

Sesterská letadlová loď Saratoga byla 
během války v Tichomoří dvakrát torpédo
vána japonskými ponorkami, ale pokaždé 
se znovu vrátila do služby. V roce 1944 by
la vybavena letouny pro noční operace 
a v únoru 1945 byla opět poškozena, ten
tokrát při útoku kamikadze. Její osud se 
naplnil v červenci 1946, kdy byla obětová
na pokusům s atomovou zbraní u atolu 
Bikini.

Fr. Kuník
Kresby a foto: autor a archiv autora
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Martin T4M-1

LEXINGTON - hlavni technické údaje: 
Standardní výtlak 36 OOO t, plný výtlak 
42 500 t, délka 270,7 m, šířka 32 m, 
ponor 9,75 m, zásoba paliva 9748 t, 
akční rádius při rychlosti 20 uzlů 6960 
námořních mil, posádka 2951 mužů.



RC model Asso (USA) v měřítku 1:12 postavil ze sta- Ze stavebnice postavil FtC model TAMIYA F103 pro kategorii F1 (měřítko 
vebnice Jiří Jarolímek z RC Autoklubu Praha (model U  1;10) Pavel Gerhart z  RC klubu Hrádek nad Nisou. Pro pohon modelu je  
na snímku má sejmutou karoserii). Auto pohání elekt- použit laděný, přímo chlazený, elektromotor Mabuchi 540 /  7,2 V (zdroj 6 
romotor Ready 7,2 V. Zdrojem proudu je  6 článků H  článků Sanyo 2000) s přímým náhonem na zadní kola. Ozubené kolo 
Sanyo o kapacitě 2000 mAh, které dávají vybíjecí H H  s kuličkovým diferenciálem i pastorek mají čelní ozubení. Odpružení zad- 
proud v rozmezí 40 až 140 A (průměrný odběr 45 A). H ·  ní poháněné nápravy zajišťuje centrální pružina s tlumičem. Pro RC ovlá- 
Pro ovládání je  použito RC soupravy Graupner a serv dání použil RC soupravu Sanwa M-6. Na snímku je model umístěn na 
Robbe. f V  praktickém pracovním stojánku.

RC Autoklub Praha uspořádal v loň
ském roce další ročník seriálu závodů pro 
RC automodely. „Halový seriál", pro mo
dely kategorií GTM 1:10 E On Road, E 
1:12 On Road a F1 1:10 E On Road, za
hrnoval osm závodů, které byly pořádány 
v tělocvičně gymnázia Nad Štolou 
v Praze 7.
Každému závodníku se do konečného 
pořadí započítávalo 5 nejlepších výsled
ků. Celkově se v 6. ročníku prezentovalo 
44 modelářů-závodniků, přičemž nejvíce 
obsazovanou kategorií byla GTM (polo- 
makety okruhových cestovních vozů 
GTM v měř. 1:10).
Také v letošním roce je vypsán seriál 5 mí
tinků: 8. 1. (kateg. F1, GTM 1:12 E); 
29 .1 . (HVP Cup - GTM 1:10, Praž. pohár

Vítězný model kategorie E 1:12. Porsche 
- Corally. Podvozek z kevlaru je doplněn 
hliníkovými díly. Zadní náprava je  odpru
žena centrální pružinou s tlumičem. 
Model dovedl vítězně do cíle Aleš 
Pelikán, startující za Lestrteam models.

E 1:12); 30.1 . (Tamiya Cup - Tamiya 4WD, 
Tamiya F1); 19. 2. (HVP Cup, PP E 1:12); 
20. 2. (Tamiya Cup); 11.3. (HVP Cup, PP 
E 1:12); 12. 3. (Tamiya Cup); 8. 4. (HVP 
Cup, PP E 1:12); 9. 4. (Tamiya Cup). 
Z přehledu závodů vyplývá (bohužel už 
stihnete jen březnové a dubnové), že 
Pražský pohár 2000 - sponzorovaný fir

mami HVP Modell a MPM-Tamiya - je vy
psán pro RC automodely v měřítku 1:10 
a 1:12 s elektropohonem. Opět se bude 
jezdit na okruhu v tělocvičně v Praze 7, 
Nad Štolou. Okruh, vymezený dřevěnými 
hranoly, ocelovými úhelníky a poklicemi, 
bude mít „kobercový1' povrch.

V. Stejskal
Foto: autor
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1999 /  2000
POHÁR

S RC modelem Corally G3 závodí v kategorii E 1:12 Tomáš Svoboda z RC klubu Hradec Králové. Firemní elektromotor na napětí 7,2 V je na
pájen šesti články Sanyo 2000. Podvozek, tak jak je u dnešních RC aut téměř pravidlem, je  z kevlaru (karoserie jsou lexanové). Na snímku je  
také volantová 3kanálová RC souprava Multiplex EX 10.

Celkové výsledky „PP 1999“
kateg. E 1:12 On Road (prvních 11)
1. A. Pelikán Lestrteam  2 5 0  bodů
2. T. S voboda H radec  Králové 2 3 4
3. J. Kolman R C  Auto. Praha 221
4. J. Kanina R C  Auto. P raha 2 0 5
5. J. Jarolímek R C  Auto. Praha 2 0 0
6. R. Knížek RC Auto. Praha 181
7. S. M rázek R C  Auto. Praha 178
8. K. Ortcykr H rádek n. Nisou 177
9. V. Temr H obby Team 160
10. M . Milowský H obby Team 14 9
11. J. Jarolímek R C  Auto. Praha 140

(Nejlepší junior)

Výsledky prvního závodu ( 8 . 1 . 2000}

Vítězný model z  prvního letošního závodu. RC model ka
tegorie GTM v měřítku 1:10 od firmy Yokomo. osazeny 
elektromotorem Corally 7,2 V s chladičem, pohon kol 
4WD. Další vybaveni: RC souprava Futaba. serva 
Kopropo, regulátor LRP. Model je  vybaven seřiditelným 
kuličkovým diferenciálem a odpružením kol vinutými pru
žinami s kapalinovými tlumiči. Na snímku je  kompletní 
model osazený karoserii A u d i.

GTM 1:10 E On Road (28 jezdců)
1. A. Pelikán Lestrteam
2. L. Kořínek H V P  Praha
3. V. S trupek Lestrteam
E 1:12 On Road (10)
1. A. Pelikán Lestrteam
2. S. N ěm eček R C  H radec Král.
3. J. Jarolímek R C  Praha
F1 1:10 E On Road (6)
1 .1. Trojan Praha
2. R Gerhart RC  H rádek n. Nis.
3. J. Jarolím ek RC  H rádek n. Nis. t m s

■rtLW TO taS M O
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Sběratelské novinky
F150 je „pseudoosmnáctina", jak je již u fy Bburago zvykem. Pokud je předloha 

auta větší, je model zmenšen do krabičky, tento model např. 1/21. Dodávkový 
Ford SVT F150 byl avizován na konec roku 1999. Do Vánoc to sice nebylo, ale od 
konce ledna 2000 je již v prodeji. Ti kteří holdují sbírání „pick-upů“ jistě prominou 
to malé ošizení měřítka, již proto, že těchto modelů je poskrovnu.

Samotný model odpovídá trendu stoupající kvality modelů Bburago. Je velmi 
čistě zpracován a všechny otevírací díly - dveře, přední kapota a zadní výklopné 
dveře nákladového prostoru - dobře lícují. Snad nejhezčí na celém modelu jsou 
kola. Vytknout se dá snad poněkud nekvalitní lak, i když to se podle výrobních sé
rií může měnit.

Přímo utajená novinka, která se objevila v prodeji koncem led
na, překvapila nejen sběratele, ale i prodejce. Dalo se však před
pokládat, že při velkém zájmu o skutečné auto bude i velký zájem 
o model. Revell, který jako první přišel s touto novinkou, nemá tak 
velké kapacity na výrobu a ani tak velký trh s modely 1/18 jako fa 
Maisto, a tak není divu, že se roadster Audi objevil i v její nabíd
ce.

Model odpovídá současnému standardu novinek. V podstatě 
jen rozšířil současnou barevnou škálu modelů o tmavěčervenou. 
Druhá barva modelu, stejně jako u fy Revell, je tmavě šedá me
talíza. Model má otevírací dveře, kapotu motoru a víko zavaza
dlového miniprostoru. Necháme na vás sběratelích, jak zhodno
títe tuto novinku a kterou firmu zvolíte při nákupu tohoto modelu.

NOVINKY.
LEDEN - ÚNOR 2000

/ / / /

her pa ®

Nový rok přinesl několik změn v uvádě
ní novinek na trh. Fa Flerpa si uvědomila, 
že velké množství novinek nákladních vo
zů, u kterých šlo spíš o nové barevné va
rianty, postupně ztrácí význam, neboť sa
mi sběratelé jsou již takovým množstvím

„nových" modelů unaveni. Proto firma 
omezí množství variant a zaměří se na 
uvádění zcela nových typů. Samozřejmě 
se těžko vyhne dalším variantám spedič
ních firem, ale v soupravách by měly být 
s novými druhy návěsů a přívěsů. U oso- 
báků zůstává vše ve vyjetých kolejích, jen 
u záchranných a hasičských vozů se 
zmenší množství barevných mutací od 
jednoho typu.
A už k novinkám ze začátku roku 2000.

V nabídce osobních vozů vás čekají 
BMW 3er Touring (1) a PC varianta kab
rioletu BMW Z8 (2). Zcela nový je set 
dvou modelů ve velikosti N (měř. 1:160), 
obsahující MB A-Klasse a BMW 3er.

Nabídku hasičských vozů rozšíří nová va
rianta velitelského vozu MB C200 T ELW 
(hasiči Flamburg) a „faceliftová" verze stří
kačky MB T2 Vario LF8 s prodlouženou 
kabinou a maketou čerpadla nad předním 
nárazníkem. Dočkáte se nové barevné 
varianty sanitky MB Sprinter s nástavbou 
Strobel RTW, kterou používá Německý 
červený kříž v městě Planau, Poslední no
vinkou této skupiny je taxi verze vozu 
Wartburg 353 (3).

Náklaďáky lednové nabídky vás příliš ne
překvapí. Objeví se jen nové barevné vari
anty tahače MB Actros L + Megatrailer 
(spedič. firma Nord Sůd) a MB Actros L + 
Gardinenplanensattelzug (Schenker-
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BTL), které doplňuje nová varianta ná
kladního veterána MB L 311 v provedení 
„méblák" (auto + přívěs) stěhovací firmy 
H.C.Fíntzen - Möbeltransporte. Snad 
nejhezčí novinkou je Scania Hauber ’96 
firmy Alfred Talke s chromovanou cister
nou (4).

Únor vám však vše vynahradil formou 
dvou novinek. První - Volvo FH GL (val
ník s hydraulickou rukou a přívěsem) 
spedice SchmalfuB (5), druhá - tahač 
DAF 95 XF SSC (European Containers) 
s novým návěsem pro „48 stopě" kontej
nery. Také další dva modely - i když pou

ze barvou - jsou pěkné. Dočkáte se nové 
varianty soupravy MB A ctros L 
(Egerland) pro převoz automobilů a velmi 

pěkná je také souprava „Klčpferholz" pro 
převoz dřeva - MAN F2000 Evo (6).

Ani měřítko 1:43 nezůstalo bez novinky, 
v únoru se objevil Smart v barvách „TNT" 
(7). Nabídku uzavírají dva PC modely ná
kladních aut s přívěsy. MAN F2000 Evo 
(Henglein) a Renault Magnum s kontej
nery firmy Prem/Berliner Mauer (8).
(Pozn. autora: Jinak neoznačené modely 
jsou v měřítku 1:87.)

VH

OBCHODNÍ c e n t r u m

DĚTSKÝ DŮM 
Na Příkopě 15, PRAHA 1 
(2. suterén) tel.: 02/721 42 412 
Otevřeno denně: PO - SO /  9.30 - 20 h 

NE /1 0  - 18 h

Morgan MX -4 Super Sport 4go Kč
Ferrari 312 F.1 490 Kč

Ferrari 312 F.1 Fiat Abarth 850 TC

b urogo

Specializovaná prodejna automobilových 
modelů rozličných velikostí

O .C. B A B Y LO N  Liberec, Nitranská 1 ,4 6 0  01 Liberec, Informace na tel.: 048/52 51 238 
MODELY A HRAČKY, Tuklatská 2105, 101 00  P raha 10, Informace na tel.: 02/ 74  79  98  48
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Pohárová
V tělocvičně ZŠ Dukelská ve Stra

konicích byl 12. 12. 1999 zakon
čen 9. ročník seriálu závodů RC auto- 
modelů nazvaný „Bohemia West Cup 
1999“ . Vypsán byl pro kategorie: 
E 1:10 Touring Car + junior, E 1:10 
Formula One, E 1:12.

Opět byl zaznamenán velký nárůst 
zájemců o modely cestovních okruho
vých vozů v měřítku 1:10 s elektropo
honem a pohonem všech kol (E 1:10 
TC/4WD). Podstatně menší zájem je 
o modely s jednou poháněnou nápra
vou (2WD), Nejvíce se to projevilo u ka
tegorie E 1:12, s kterou nebyl odjet ani 
jeden závod.

Pro kategorie E 1:10 TC bylo vypsá- 
no_ celkem 12 závodů, které se jely 
v Českém Krumlově, Lázních Kynžvart, 
Plzni, Chebu a ve Strakonicích. Pět zá
vodů se odjelo v tělocvičnách na par
ketách, sedm venku na asfaltových 
okruzích.

Kategorie E 1:10 TC. Martin Kořínek 
(tým Lestr) zvítězil v pěti závodech 
(startoval v šesti). Čtyřikrát zvítězil cel
kový vítěz seriálu Dušan Andrle (MCRT

Strakonice), jedno vítězství vybojovali 
Lukáš Kořínek (Lestr), Petr Sládek 
a Augustin Hajšman (oba RCK 
Vimperk). Mezi juniory šestkrát zvítězil 
Jan Kuštán (MÓRT Strakonice), třikrát 
Tomáš Melka (MFRCT Plzeň) a po jed
nom vítězství získali Michael Horák 
(Stejstav^ Milevsko), Martin Čížek 
(AMMK Český Krumlov) a Jan Havel 
(Fox Racing Team).

V kategorii polomaket vozů formule 1 
(E 1:10 Formula One) byl čtyřikát nej
lepší Jaroslav Fleiszner (RCK Vimperk) 
a dvakrát Miroslav Vrána (MCRT 
Strakonice). Nejstarším účastníkem 
seriálu se stal jedenapadesátiletý Milan 
Tietz (RC Kadaň), nejmladším Jiří 
Štefan (RCK Vimperk), v „Dámském 
poháru11 vyhrála Alexandra Blejštilová 
(RC Blesk Praha), celkem startovali 
modeláři z 25 klubů. Pro lepší přehled 
o pořadí a modelech uvádím také 
stručné výsledky.

Po zkušenostech z loňského roční
ku byly závody v letošním roce 2000 
vypsány pouze v kategoriích E 1:10 
TČ (senioři + junioři bez modelů

Street) - dvanáct závodů a v E 1:10 
FO - čtyři závody. Seriál obou katego
rií se pojede zvlášť. Tím bude možné 
pro každou kategorii přidat jízdy na
víc. Rozdělením seriálu by měla od 
padnout také poněkud nedůstojná 
zakončení jednotlivých závodů. Vět
šinou na vyhlášení výsledků, které je 
také součástí dané soutěže, počkali 
jen závodníci jedoucí poslední kate
gorii a pár juniorů, někde chyběla 
i část pořadatelů.

M. Vrána

Termíny závodů v roce 2000 
Kategorie E 1:10 TC - 25. 3. Cheb 
(tělocvična); 29. 4. Strakonice (asfalt); 
10. 6. Lázně Kynžvart (a), 8. 7. 
Strakonice (a); 5. 8. Cheb (a); 19. 8. 
Plzeň (a), 16. 9. Strakonice (a); 7. 10. 
Plzeň (a); 11. 11. Cheb (t); 9. 12. 
Strakonice (t) (první a druhé závody již 
byly odjety v termínu 2 2 .1 . resp. 12. 2. 
2000) .

Kategorie E 1:10 FO - 27. 5.
Strakonice; 24. 6. Cheb; 22. 7. Plzeň; 
2. 9. Český Krumlov.

ř
V Y Š L E D K Y 9 .

Zootr K U -  1 9 9 9
E 1:10 Touring Car (65 závodníků)
poř. jm éno klub karoserie podvozek body
1. D. Andrle Strakonice Alfa Romeo Yokomo YR-4M2 435
2. J. Horák Milevsko Pontiac GP HPI RS4 348
3. P. Sládek Vimperk Mercedes CLK Yokomo YR-4M2J 313
4. V. Křížek Vimperk Nissan Primera Yokomo YR-4M2J 308
5. J. Fleiszner Vimperk Ferrari F50 , Yokomo YR-4M2J 295
6. M. Kořínek Lestr Alfa Romeo Yokomo YR-4M2J 262

E 1 :10 TC (podvozky typu Street)
1. M. Vrána Strakonice McLaren GTR F1 HPI 127
2. K. Čížek Český Krumlov Dodge Viper vlastní 45
3. J. Andrle jun. Strakonice Audi A4 vlastní 9

E 1:10 TC junioři (20 závodníků)
1. J. Kuštán Strakonice Porsche 911 GT1 HPI RS4 180
2. T. Melka Plzeň McLaren GTR Yoko. YR-4M2J 172
3. M. Horák Milevsko Audi A4 Schumacher 128
4. M. Kocián Plzeň Porsche 911 GT1 Yokomo YR 77
5. P. Blejštil Praha Toyota Corola Yokomo YR 71
6. J. Havel Fox RT Mitsubishi Tamiya 61

E 1:10 Formula One (13 závodníků)
1 . M. Vrána Strakonice McLaren HPI super F1 250
2. J. Fleiszner Vimperk Ferrari Tamiya FT03 248
3. P. Sládek Vimperk Ferrari Tamiya F103 206
4. P. Tondl Cheb Sauber Tamiya F103 151
5. P. Skalička Cheb Sauber Corally F1 141
6. J. Štekl jun. Plzeň Ferrari Tamiya F103 122
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První část kalendáře, včetně 
mistrovských závodů, byla zveřejněna 
v č. 2/2000.

Ostatní závody (červen - prosinec): 
ADMC Praha
(24 hodin-PR/24) 28.-30. 7.
SCRC-Praha 7 (Dvěma směry) 16. 9. 
Podbaba-Praha (veřejná) 23. 9.
Strakonice (makety 1/24) 29. 9.-1.10. 
Nová Role (Lázeňský pohár, žáci) 1. 10. 
Český Krumlov (Šumava Cup) 28. 10.
Nová Paka (Open 2000, PR) 28. 10. 
Nová Role (Novorolská 
hodinovka) 5 .11 .
Podbaba-Praha
(10 000 m Pod babou) 18.11.
SCRC-Praha 7 (XXXII. ročník,
6 HODiN 2000) 24.-26.11.
Nová PakaJOpen 2000, PR) 25.11. 
Soběslav (Šumava Cup) 2 .12 .
Strakonice (Vánoční cena žáků) 16.12.

Cheb (Lázeňský pohár) 16.12.
Brno (Vánoční kapr, žáci) 16.12.
ADMC Praha
(Vánoční hodinovka) 16.12.

Adresy pořadatelů:
ADMC Praha: Karel Bašta, Libeř 37,
pošta Psáry 252 44
AMC Nová Paka: Ivan Tůma, Tichá
712, 509 01 Nová Paka
AMC Podbaba-Praha: J iří Opi, Pod
Jullskou 2a, 160 00 Praha 6
AMC Zlín: Jiří Míček, Palackého 535,
769 01 Holešov
A M C  Ž ď ár n ad  Sázavou: K arel 
Veselský, Libušínská 16/19, 591 01 
Ždár n. S.
A M K Cheb: Ing. M iroslav Novák, 
Valdštejnova 50, 350 02 Cheb 
ADMK Plzeň: Zdeněk Beneš, M otýlí 
44, 301 60 Plzeň

AMMC Strakonice: Miroslav Vrána, 
Povážská261, 386 01 Strakonice III 
AMMK Český Krumlov: Petr Mika, 
Urbinská 143, 381 01 Český Krumlov 
AM M K Soběslav: Tomáš Sena, 
U Nového rybníka 571/111, 392 01 
Soběslav
DDM Vítkov: Jarom ír Býma,
Budišovská 253, 749 01 Vítkov 
ESRT Praha: Josef Korec,
Kovařovicova 10, 140 00 Praha 4 
Junior klub Hradec Králové: Václav 
Kohout, 503 43 Černilov 540 
MC SRC Most: František Kadlec, 
Vtelno 103, 434 01 M ost 
MK Mariánské Údolí: Josef Pechr, 
Wolkerova 234, 783 65 Mariánské Údolí 
M K Olomouc: R udolf Schejbal, 
Družební 15, 779 00 Olomouc 
RMS Most: Milan Hošek, Dobnerova 
bl. 236/A, 434 01 M ost 
SCRC Jihlava: Jiří Nováček, Příční 6, 
586 01 Jihlava
SCRC-Praha 7: Libor Putz, Pod sva
hem 1521/16, 147 00 Praha 4 
SCRC Pardubice: P etr Krčil, 
Ohrazenice 211, 533 53 Pardubice 
SRC Brno-Lužánky: Jaroslav Švanda, 
Dědická 6, 627 00 Brno 
SRC Chomutov: Ing. Jindřich Pražák, 
Jiráskova 4208, 430 03 Chomutov 
SRC Jablonné v Podještědí: Josef 
Jandtira, Alšova 394, 471 25 Jablonné 
v Pod.
SRC Ostrov nad Ohří: Zdeněk 
Zábrana, Jungmannova 1258/13, 363 
01 Ostrov n. Ohří
SRC Slaný: Pavel Hora, 273 74 
Hořešovičky 52
Stamikar Znojmo: M ichal Pokorný 
Smetanova 11, 669 02 Znojmo

V č. 1/2000 byla publikována část vý
sledků mistrovství České republiky 
automodelů SRC loňského roku. Také 
modely skupiny Wing Car měly svůj 
šampionát. Z 5dílného seriálu závodů 
se každému jezdci započítávaly 3 nej
lepší výsledky. V letošním roce bude 
uspořádáno 6 závodů, započívat se 
budou 4 nejlepší výsledky.
INFO: Z. Beneš, M otýlí 44, 301 60 
Plzeň, m obil: 0602 291 151.
J iří Míček, Palackého 535, 769 01 
Holešov, m obil: 0602 960 838.

Mistrovství ČR 1999
G27 (21 startujících)

Mezinárodní mistrovství ČR 1999
G27 (27)

1. Josef Hájek . . . . AMDK Plzeň. . 42 1. Josef Hájek . . . . C Z E . . .  . ___ 40
2. Zdeněk Beneš . . AMDK Plzeň. . 39 2. Zdeněk Beneš . . C Z E . . .  . ___ 39
3. Pavel Heřman . . AMDK Plzeň. . 33 3. Vládo Okáli . . . . S V K . . .  . ___ 39
G7 (15) G7 (23)
1. Josef Hájek . . . . AMDK Plzeň. . 40 1. Mario Schöne. . . GER. . . . . . . .  40
2. Jiří M íček......... . SRC Zlín . . . . 39 2, Josef Hájek . . . . C Z E . . . . . . . .  38
3. Zdeněk Beneš . . AMDK Plzeň. . 39 3. Vládo Okáli . . . . S V K . . . . . . . .  36
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Nieuport XVII

Replika nieuportu je v majetku Leteckého 
muzea v Praze-Kbelích a vídáme ji  létat 
na nejrůznějších leteckých dnech. Své 
kvality stroj prokázal na armádním letec
kém dnu CIAF 98 v Hradci Králové, kdy 
se své úlohy zhostil i za velmi nepříznivé
ho počasí.

Nieuport XVII byl jednomotorový 
a jednomístný stíhací vzpěrový dvou- 
plošník (v některých pramenech uvádě
ný pro malou plochu spodního křídla ja

ko jedenapůlplošník). Měl dřevěnou 
kostru křídel s kovovou odtokovou 
hranou (ocelový drát) a křidélky umís
těnými na horním křídle. Ve stejné 
kombinaci byla i kostra ocasních ploch 
a trupu, který měl v přední části potah 
z hliníkového plechu. Jinak byla kostra 
draku potažena plátnem. Rotační mo
tor Rhone o výkonu 81 kW poháněl 
dřevěnou dvoulistou vrtuli. Pevný pod
vozek byl odpružen gumovými provaz- 
ci, ostruha v zádi trupu měla kluznou 
patku.

Výzbroj tvořil synchronizovaný kulo
met ráže 7,7 mm střílející okruhem vr
tule, jenž byl umístěný před pilotní ka
binou (některé nieuporty měly i výklop
ný kulomet Lewis na horním křídle).

Letoun na obrázku (viz kresba) měl 
jednoduché barevné provedení. Byl na 
všech plochách přestříkán hliníkovou 
barvou s výsostným označením car
ského Ruska na boku trupu, na smě
rovce, na spodní ploše spodního křídla 
a na horní ploše horního křídla.

Nieuport XVII patřil k nejlepším fran
couzským stíhacím letounům I. světo
vé války. Letouny se dostaly na bojiště 
v květnu 1916 a okamžitě se přiřadily

k nejvýkonnějším strojům. K pilotům, 
kteří na Nieuportech XVII bojovali, pat
řil legendární Francouz Georges M. L. 
J. Guynemer.

Muzejní replika Nieuport XVII je  jedno
dušší než skutečný letoun, což přímo vy
bízí ke stavbě RC polomakety či makety. 
Jen je  třeba mít na paměti, že jde o stroj 
s motorem blízko těžiště. To sice modelu 
zaručí dobrou obratnost, ale v kombinaci 
s menší plochou křídel i horší stabilitu. 
Stejně jako replika i model by musel být 
řízen v každém režimu letu.

Bylo by jistě skvělé, kdyby jedním z expc 
nátů našeho leteckého muzea byl tak 
dvouplošník Nieuport XVII, ovšem ani je 
ho replika zmenšená 7/8 není k zahozen 
Zmenšený nieuport. který létá jako ultra 
lehký letoun, ma rozpětí 6,5 m, dřevěnou 
vrtuli pohání motor Rotax 447 o výkon 
necelých 32 kW.

^yáSij



M I N I G A L E R I E Μ + Μ

Rozpětí 8,03 m, délka 5,80 m, 
hmotnost prázdného letounu 
735 kg, motor Rhone o výko
nu 81 kW, max. rychlost 170 
km/h, dostup 5 300 m, dolet- 
vytrvalost 2 h.

Nieuporty XVII však nesloužily jen ve 
francouzském vojenském letectvu, ne
boť je dále používali Britové, Belgičané, 
Italové a Rusové. V Rusku pak na těch
to nieuportech bojovali příslušníci letec
kého útvaru, jenž vznikl v rámci česko
slovenských legií. Příslušníci tohoto

útvaru sice létali s ruskými výsostnými 
znaky, ale příslušnost k československé 
husitské divizi dávali najevo malým čer
veným kalichem, umístěným na boku 
trupu za pilotní kabinou.

Václav Šorel
Kresba J. Vele, foto autor

Pražská vydavatelská společnost
Redakce:
Křižíkova 35,186 00 Praha 8
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VÝZBROJ
ČESKOSLOVENSKÉHO 
DĚLOSTŘELECTVA (27)
v l e t e c h  1 9 1 8  a ž  1 9 3 9

Dopravní prostředky čs. dělostřelectva - koňský potah

1. část

K vybavení dělostřelectva logicky 
patří i dopravní prostředky. V době 
vzniku čs. armády v roce 1918 byla si
tuace jednoznačná. Na území republi
ky zůstal pouze jeden kolový tahač vz. 
12 a děla, lehká i hrubá, určená pro 
koňskou dopravu. Dělostřelectvo, jako 
všude na světě, se tudíž orientovalo 
na hipomobilní trakci. Protože tento 
způsob tažení děl je již dnes téměř za
pomenut, uvádím několik základních 
informací.

Hipomobilní dělostřelectvo se dělilo 
na několik druhů. Dělostřelectvo jízdní 
a jezdecké, na soumarech nebo ko

ních byla dopravována horská děla 
a minomety. Baterie jízdního dělostře
lectva, zpravidla o čtyřech dělech, se 
dělila na dvě čety po dvou dělech, a ty 
na poločety. Poločetu lehkého dělo
střelectva tvořilo jedno dělo (vlastní 
zbraň), dvě kolesny (dvoukolový p o 
m ocný vůz ke zbrani) a jedna hlomoz
na (dvoukolový m uniční vůz). U hrubé
ho dělostřelectva se dělo k dopravě 
rozkládalo na hlavňový a lafetový vůz, 
které, spojeny s kolesnou, tvořily hlav
ňový a lafetový povoz. K poločetě hru
bých děl náležely dva dvounápravové 
muniční vozy. Součástí poločet byly 
dále přípřeže a obsluhy. Kolesna,

dvoukolový podvozek s ojí, sloužila 
především k nakolesnění (připojeno 
chobotu lafety děla. Tím vznikl čtyřko- 
lový povoz, do něhož bylo možno za
přáhnout koňský potah (viz obrázek 
i/ obsahu na str. 1 - dělo s kolesnou). 
Stejný postup byl aplikován u hlomoz
ny. Obě kolesny byly vzájemně zamě
nitelné. Každý takto vzniklý povoz táh
lo šestispřeží. U jednotek lehkého dě
lostřelectva se kolesna využívala 
i k přepravě části střeliva, výstroje 
a obsluhy. U hrubého dělostřelectva 
vezly střelivo zvláštní muniční vozy. 
Obsluha a pomocné mužstvo bylo do
pravováno (převáženo) na sedátkách 
kolesny, hlomozny a štítových sedát
kách děl. Na koních přípřeže jeli jízdní, 
kteří seděli na levém koni v páru (vždy 
po směru jízdy). Levý kůň se tudíž na
zýval podsední a pravý, vedený jezd
cem na ruce, náruční. Tito jízdní vojá
ci měli koně v péči. Zapřahali a vypřa- 
hali svůj pár, krmili a kartáčovali jej.
V boji pak koně drželi na stanovišti ko
lesen. Další příslušníci jeli na jezdec
kých koních. Šlo např. o velitele bate
rie a čet, dělovody, trubače a spojaře. 
Zbytek byl přepravován na vozech tré- 
nu. Každý pár koní měl své označení.
V šestispřeží to byl přední, střední 
a příojní pár. V čs. armádě se k tahu 
používala dvojspřeží, čtyřspřeží a šes
tispřeží. Výjimečně se používaly i os- 
mispřeží, u 15,5cm hrubé houfnice vz. 
17 (f), případně desetispřeží, uvažová
no v nouzi u 15cm těžkého kanónu vz. 
15/16. U horského dělostřelectva 
a minometů se k tahu používali jedno
tliví koně nebo dva koně často zapřa
žení za sebou v tandemu. U horských
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kanónových baterií byla většinou roz
ložená děla naložena na soumary. 
Protože kromě nosného sedla, vážící
ho asi 30 kg, unesl soumar ne více 
než 130 kg, bylo nutno 7,5cm horský 
kanon vz. 15 transportovat sedmi 
soumary. Další dva nesli munici. 10cm 
horskou houfnici vz. 16/19 vezla polo- 
četa na třech horských kárách a další 
tři dopravovaly munici. Obsluha se 
v obou případech pohybovala pěšky, 
ke každému soumarovi patřil jeden vo
ják - vodič. Minometné jednotky měly 
dopravu řešenu stejným způsobem ja 
ko horská podle ráže a hmotnosti 
zbraně.

U jezdeckého dělostřelectva byla 
děla tažena šestispřežím stejně jako 
u jízdního, ale celá obsluha je dopro
vázela na jezdeckých koních. 
Vzhledem k tomu, že na dělových po
vozech neseděl nikdo, byly jezdecké 
baterie pohyblivější a mohly následo
vat jezdectvo.

Z výše uvedeného vyplývá značná 
potřeba koní pro dělostřelectvo, a to 
nejen koní tažných, ale i jezdeckých. 
Avšak v roce 1918 byl na území CSR 
nedostatek koní i postrojů. I když přes
ná evidence chybí, je počet koní v té 
době odhadován asi na 11 000 kusů, 
což zdaleka nestačilo. V době bojů na 
Slovensku tak nebylo možno použít 6 
lehkých a 4 hrubé baterie, neboť „ne
měly koní ani postrojů". V roce 1919 
dokonce generální štáb zvažoval mož
nost nákupu 8000 koní včetně postro
jů z Francie. Naštěstí k obchodu v ta 
kovém rozsahu nedošlo, a vše se po
stupně řešilo z domácích zdrojů 
a umírněnými nákupy koní z ciziny. 
Minimální mírové počty koní u dělo
střelectva (15. 10. 1921 - 10 802 koní) 
by se ve válečném stavu ještě nejméně 
zdvojnásobily. (Ve stejné době bylo 
v dělostřelectvu 41 nákladních aut, 32 
traktorů, 7 pojízdných dílen, 10 osob. 
aut a 7 motocyklů.) Doplňování koní 
bylo pro armádu trvalým problémem. 
Proto již v roce 1919 vznikly vojenské 
evidence koní určené k doplňování ko
ní a soumarů do armády z civilního 
sektoru. Kromě toho zřídilo MNO své

Jízdní baterie 10cm lehkých houfnic vz. 14/19 při přesu
nu. Cvičeni v r. 1938 v Praze-Motole

vlastní hříbárny a hřebčíny. 
Existoval i inspektorát pro 
chov vojenských koní.

Přitom však generální štáb 
přecenil možnosti a v červen
ci 1919 zřídil pluk polního jez
deckého dělotřelectva, který 
pro nedostatek koní byl nu
cen rok poté v rámci reorga
nizace jezdectva zrušit. Pro 
existenci jízdního dělostřelec
tva nebyl důležitý jen počet 
koní, svou úlohu zde sehrával 
i poměrně náročný výcvik 
jízdních a dalších specialistů. 
Přesto nelze považovat setr-

Označení nákresů:
D - dělo 
H - hlomozna 
K - kolesna
1 - pomocník
2 - miřič
3 - střelec
4 - nabíječ
5 - podavač
6 - časovač
P - pomocné mužstvo

Zapojení čtyřspřeží. 
1. přední pár, 2. příojní 
pár, koně na levé stra
ně se nazývají podsed- 
ní, na pravé náručni.

vávání na hipotrakci za 
chybu čs. velení. Až do 
počátku II. světové války 
nebylo používání koní 
a soumarů v armádě nic 
neobvyklého. Německá 
a sovětská armáda pou
žívaly koní v hojném po
čtu až do roku 1945. 
Navíc auta a tahače 
schopné dopravovat 
bezpečně děla v hor
ském terénu českého 
pohraničí byla vyvinuta 
až koncem třicátých let.

Naopak koní se v ze
mědělství vyskytoval do
statek, což umožňovalo 
doplnit počty koní při 
mobilizaci z civilního 
sektoru a nebylo třeba 
živit a obměňovat vyso
ké stavy koní pro váleč
né použití. Kromě toho 
vojenská správa mohla 
i pronajmout své koně 
zemědělcům a v případě 
potřeby je převzít zpět.

Jiří Janoušek
Foto: archiv autora 

Kresby: PL

Přeprava 8cm lehkého kanónu vz. 17

modelář a modely · 3/2000 «141



P O M Á H Á M E S I

■  Prodám originální plány vál. lodí od r. 
1850 po současnost. Seznam za 2x 5,40 Kč 
známky. J. Pavlík, Průběžná 144, 261 01 
Příbram 3
■  Prodám RC elektrolet Catalina (HVP) 
s konstr. křídlem - lehké (3000). RC elektra 
Toyota Celica 4WD + servo S-300, téměř no
vá (2900). Dvoukan. RC soupr. Futaba Attack
- vys. + přij. (1800). Popř. auto + rádio + regul. 
(5000) - přípr. k jízdě. Tel.: 0601/209594 nebo 
02/6272099
■  Prodám časopisy L+K 1981-89 100 
Kč/roč., čas. Modelář 1981, 85, 86, 87 100 
Kč/roč. Různé model, plánky např. IPRO, 
Moučka, Vyjalet aj. seznam za zn. 16 Kč. 
Motor, naviják pro větroně (Babeta) komplet 
v Chodu (5000), balza různé tl. 1-30 mm cca 
500 ks (7000), nesestavené kity 1:72 30ks 
(2500). Tel.: 02/9911614
■  Koupím 5dvéřový model auta Lancia 
Delta 1,6 GTie. Vladimír Vacín, Horní Žleb 83, 
405 02 Děčín XI
■Prodám orig. plánky Modelář zákl. i spec. 
řady. Seznam za zn. 5,40. Tel. 02/9911614
■  Prodám soustruh na dřevo s kopírkou 
Wolcraft, elektromotor 220 V, rozebíratelný. 
Tříčel. up. sklíčidlo, možnost frézování drážek, 
malý suport, řezné nástroje pro soustr. Vše za 
16 500 Kč. Karel Knobloch, J. Jiskry 405, 357 
51 Kynšperk n. O., tel.: 0168/68 90 85
■  Prodám RC-M2 hornokř. na mot. 2,5-3,5 
com, R:1300 mm, SOP, VOP, kř., mot. nádrž, 
táhla. Balza - fólie 1200 Kč. El. větroň R:1600 
mm T, SOP, VOP, Mot, Speed 400 1:3, vrt. pr. 
280/170, lam. trup, spin. 12A, balza-fólie, bat. 
8x900 mAh 2200 Kč (dohoda). V. Volráb, 
Havlíčkova 1108, 269 01 Rakovník.
■  Koupím knihu Stavba modelů historických 
lodí od Fr. Trousila, a Modeláře roč. 1971 až 
1973; 1975 až 1977. J. Steiner, Komňátka 75, 
789 01 Zábřeh
■  Prodám modely: Corgi 1:43 - Porsche 
911 turbo (Jägermeister - 150 Kč), Porsche 
956 (Blaupunkt - 150 Kč), Porsche 917 (mod
rá metalíza, st.č. 3 - 300 Kč), Solido 1:43 sé
rie Esolusiva - Alfa Romeo 156 DTM (Selenia - 
800 Kč/původní cena 1100 Kč), Bburago 1:24
- Benetton Ford (žlutý kryt motoru - 250 Kč), 
UT - model 1:43 - Ferrari 412 T-1 (r. 1996, 
st.č. 2 - 1 4 0  Kč), Míra 1:24 - Mercedes Sport 
Prototipe (st.č. 2 - 300 Kč), Tonka-Polistil 1:25
- Porsche 956 (Rothmans 350 Kč) - P. Cigler, 
Havlíčkova 7, 301 37 Plzeň, příp. tel.: 019/727 
00 11
■  Prodám Extra 300 od JR Models, s rozpě
tím 180 cm, velmi pěkný, létaný jednu sezónu, 
s laděným výfukem pro motor MW S 10-12,7 
ccm. Dále vrtule APC + 5 serv Futaba + nové 
Sanyo 1500 mAh. Celková cena 8500 Kč, tel.: 
0501/45 62 04 (večer)
■  Koupím modely vozů F1 v měřítku 1:43 
(a 1:41 fy. Polistil) všech značek i výrobců - 
starých i nových - P. Cigler, Havlíčkova 7, 301 
37 Plzeň
■  Koupím modelářské motory Jena 1; 2; 
2,5; MW S 5,6A; 5.6AL; 5.6RC; 5R; 10RC; 
10R; Tono 3,5; 5,6; 10; Vltavan 2,5; 5; KB 
Torpedo; FOX; McCOY; FOK-15; Start 
a Junior. Tel.: 02/719 131 13
■  Prodám plány funkčních modelů lodních 
parních strojů i jiné. Seznam za známku 5,40. 
J. Veselský, Moravská Huzová 26, 783 13 
Štěpánov
■  Prodám originál, staveb, plán speciální 
řady Modelář AVIA V-534, RC maketa na mo
tor 6,5-10 cm3 (len pre pokročilých) cena 280 
Kč. Motor Webra Speed 50, s RC karburát. 
a tlmičom, 8,3 cm3 zabeh. nepoužitý, dobrý 
stav (3900 Kč), vrtulá Graupner 28-18 (80 Kč). 
Ruč. paliv, čerpadlo PRAFA (380 Kč). J. Šinál, 
Pucov 115, okr. Dolný Kubín, SR, tel. 
0845/589 56 11
■  Koupím naše i zahraniční staré modelář
ské časopisy a literaturu, stavební plánky leta
del a lodí a modelářské motory vyrobené před 
rokem 1970. Tel. 02/719 131 13
■  Koupím 3kanálovou soupravu Modela 
Digi bez serv zn. nabídněte. P. Chovítek, Dolní 
Ždár č. 11, 378 02 Stráž nad Nežárkou

Klub plastikových modelárov „Tatranskí 
orli" Poprad-Svit vás pozýva na 10. ročník 
súťaže „Plastic Session1'.

Termín: 25. - 26. 3. 2000 {program sú
ťaže: 25. 3. - do 13 h preberanie modelov, 
11 h otvorenie súťaže; 26. 3. - od 12 hvy- 
hodnotenie súťaže). Miesto konania: 
Městský úřad Poprad, Popradské nábre- 
žie 3, Slovenská republika. Kategorie: A1 - 
lietadlá vrtulbvé 1:50 až 1:150; A2 - lieta- 
dlá vrtulbvé 1:12 až 1:49; A3 - lietadlá prú- 
dové 1:50 až 1:150; A4 - lietadlá prúdové 
1:12 až 1:49; B - vrtufníky; C1 - bojová 
technika 1:72; C2 - bojová technika 1:35 
kolesová; C3 - bojová technika 1:35 pá
sová; D - diorámy; E1 - osobné auta

a motocykle; E2 - nákladné auta; F1 - fi- 
gúrky do 90 mm; F2 - figúrky nad 90 mm; 
G - lode; J - papírové modely (kateg. A, B, 
C budú rozdělené na seniorov, juniorov 
a žiakov). Súfažné vklady: všetci účastníci 
zdarma.

L. Klas - předseda klubu
(INFO: Leopold Klas, Jilemnického 3, 059 
21 Svit, tel.: 092/775 76 01; Ing. Ján 
Chalupka, Partizánska 679/61, 058 01 
Poprad, tel.: 092/772 87 05; Vladimír 
Martinko, mobil: 0903 545 035)

Ilustrační snímek: Německý tank Panzer lll-L postavený v měřítku 1:76 ze stavebnice 
firmy Matchbox. Postavil Bc. Martin Mikuláš z KPM Zobor Nitra.

B oh týsvě tmmm/cl zmz/i/c
Už 30. výročí založení oslaví /  roce 

2000 trutnovský Klub železničních mode
lářů, a tak loňská listopadová výstava že
lezničních modelů a kolejiší byla vlastně 
úspěšnou předehrou. Svým podílem 
k akci přispěl i Dům dětí a mládeže při 
IV. ZŠ R. Frimla v Trutnově a záštitu nad ní 
převzal ing. Petr Končický, přednosta 
Správy dopravní cesty Hradec Králové.

Jedním z cílů výstavy bylo ukázat, že si 
zájemci mohou kolejiště postavit i doma. 
Proto bylo vystaveno více malých kolejišf 
než je obvyklé. Jedno v rámci družby 
s pořádajícím klubem zapůjčila německá 
firma Tillig ze Sebnitz. To bylo v ČR před
vedeno poprvé. Vlaky na tomto kolejišti 
byly sestaveny především z novinek firmy. 
Další dvě kolejiště předvedly kroužky žáků 
pořádajícího klubu. Na těch si mohli za
jezdit i nejmenší návštěvníci výstavy, když

si je k řízení provozu přibrali žáci kroužku. 
A ještě tu vystavovali svá kolejiště členové 
klubu Václav Grossmann a Lukáš Košťál.

Bylo tedy na co se dívat a čeho se zú
častnit při doprovodných akcích. Ve vitrí
nách se prezentovaly svými výrobky nejen 
české firmy zabývající se železničním mo
delářstvím, ale byly tu k vidění i modely 
a doplňky několika zahraničních firem, 
včetně horkých novinek - parní lokomoti
vy ČSD 455.219, restauračního vozu pro 
soupravy ICE a kolekce pivovarských vo
zů.

Na slavnostním zahájení 25. listopadu 
1999 se spolu s pořadateli z KŽM a DDM 
Trutnov sešli zástupci města, Českých 
drah, pivovaru Trutnov a řady sponzor
ských firem. Vyvrcholení doprovodného 
programu bylo v sobotu, kdy se konala 
autogramiáda Zdeňka Beka, který pode- ►
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pisoval knihu Encyklopedie železnic. 
V prostorách Lesnické školy v Trutnově se 
konalo již 5. setkání členů TT klubu CZ za 
účasti zástupců německé firmy Tillig. 
Členové klubu od firmy obdrželi modely 
ze zvláštní série pro rok 1999, nový kata
log a časopisy Aktuel. V prodeji byla i zmí
něná Encyklopedie železničních modelů. 
Závěr setkání patřil vyhodnocení soutěže 
o nejlépe sestavený model železniční za
stávky MLADÉ BUKY (viz Modelář a mo
dely, 11/1999), kde ceny věnovala firma 
RT Hobby.

Nedělní program obohatila jízda zvlášt
ního vlaku z Trutnova hl. nádraží do 
Svobody nad Úpou, vedeným dnes již 
historickým motorovým vozem 830057-6 
(M 262057). Během jízdy byly dvě „foto- 
zastávky". Ve Svobodě nad Úpou byla 
přistavena motorová lokomotiva 720 604 
(T 435 0604), kterou si mohli účastníci jíz
dy prohlédnout a též se svézt na stano
višti strojvedoucího.

Na tentýž den přijali pozvání k/iávště- 
vě výstavy generální ředitel ČD ing. 
Dalibor Zelený a tajemník SMČR mgr. 
Miroslav Navrátil. Zajímavostí je, že ing. 
Zelený, sám bývalý trutnovák, byl dříve

E L E Z  N I C E

aktivním železničním modelářem. Pořa
datelé pamatovali i na možnost nákupu 
toho, co návštěvníci pro svá kolejiště 
potřebují, a tak zejména vystavovatelé 
zásobili malou prodejnu bohatým sorti
mentem. A nechyběl ani opravárenský 
servis, který zajišťovali členové KŽM. Pro 
více jak tři tisíce návštěvníků, především 
dětí, byla tedy výstava příležitostí nejen 
jak poznat svět modelových železnic, 
ale třeba se i stát začínajícím modelá
řem.

Dobrá akce se podařila. Dik patří ne
jen organizátorům, ale i sponzorům, bez 
jejichž přispění by se výstava neusku
tečnila. Takže na shledanou při 30. výro
čí založení klubu a příští výstavě.

Jiří Beran
Foto: M. Doležal a archiv

■  ZVLAŠTfU VLAK*

Posádka zvláštního motorového vlaku - prů
vodčí D. Dvořák, strojvůdce M. Šimera a zá
stupce KŽM Trutnov J. Beran (zleva)

K zhotovení čel kotlových vozů 
(cisteren) nebo vypouklých dvířek 
dýmnic u modelů parních lokomotiv 
v měřítku 1:87, tj. velikost HO, se mi 
osvědčil tento postup.

Naprosto prázdnou (!) láhev (S) od 
spreje (kovovou) upnete dnem vzhů
ru do svěráku. Na vydutou část dna 
položíte vystřižený kotouč z mosaz
ného nebo zinkového plechu (prů
měr kotouče podle potřeby, resp. 
velikosti dna, tloušťka plechu maxim.

0,5 mm). Průměr kotouče přispůso- 
bíte velikosti průměru kotle. Na ko
touč přiložíte vypouklý razmk (R), vy- 
soustružený z tvrdého dřeva, a mírně 
do něj několikrát udeříte kladivem. 
Přibližné rozměry jsou patrné z ná
črtků (rozměry v mm), mně se pro 
tento účel osvědčil obyčejný dřevěný 
hříbek na látání (bez rukojeti).

M. Jäger
Kresby: autor
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N O V I N K Y

Prodejní cena, uvedená u každého vý
robku, je  pouze přibližná. Buď doporu
čená výrobcem, nebo zjištěná v jed 
nom z obchodů, kde je  výrobek ke 
koupi. Kupující i obchodníci si mohou 
zjistit další potřebné informace u vý
robce nebo dodavatele, redakce s nim i 
není seznámena.

TMM 75W+ /AR

je jednosměrný programovatelný regu
látor pro modely letadel. Ze 7 až 12 
článků jej lze zatížit proudem 50 až 
80 A po dobu 30 s. Vodiče mají průřez 
4 a 1,5 mm2. BEC je 1,5 A.
Funkce regulátoru: APS - automat, na
stavení parametrů (automat, progra
mováni·); ACF - systém automatické 
proudové pojistky; IPR - systém inteli
gentního vypínání (snižování výkonu) 
při vyčerpání akumulátoru; RCP - 
přednostní udržení dostatečného na
pětí pro BEC. Uživatel může progra
movat brzdění, charakteristiku „plynu" 
a zůstatkovou energii pro BEC. 
Vyrábí: MGM Compro, Zlín 
Prodává: Modelářské Prodejny 
Doporučená cena: 2 090 Kč

Žhavicí svíčky ROSSI

Pro modelářské motory dovezla fa 
M W S Brno žhavicí svíčky italské firmy 
Rossi. První, označená R3-MED, je 
tzv. teplá, vhodná pro motory s obje
mem válce do 6,5 cm3. Druhá tzv. 
studená, s typovým označením R5 je 
vhodná pro motory osazené RC kar
burátorem při trvalém používání nitro- 
vaného paliva.
Vyrábí: Rossi, Itálie
Prodává: M W S  Brno a modelářské
prodejny
Doporučená cena: 71 Kč (R3-MED), 
75 Kč (R5)

VŮZ MÄV Bhv

2. třídy pro osobní a zrychlené vlaky 
madárských železnic. Detailně zpraco
vaný model je vyroben ve velikosti HO 
(měřítko 1:87) v nezkrácené délce. 
Drobné detaily, madla atd., jsou baleny 
zvlášť a doplňují se až před uvedením 
do provozu. Hrotově uložené hřídele 
zajištují výborné jízdní vlastnosti, které 
podporují lehce otočné podvozky. 
Vyrábí: Fuggerth, Maďarsko 
Prodává: Pragomodel, Klimentská 
42, Praha 1
Cena: do 400 Kč (1 ks)

LUNA 2
je létající model rakety na motor 
o celkovém impulzu 2,5 Ns (ø 14 - 
15 mm). Model může mít jako ná
vratové zařízení padák nebo stuhu 
(streamer). Model dodávaný ve 
stavebnici obsahuje tyto součásti: 
vystřihovánku kompletní rakety 
(polotuhý karton), nit, voskovaný 
papír na zhotovení streameru, 
podrobný návod na stavbu mo
delu a návratového zařízení.
Motor není součástí stavebni
ce.
Vyrábí: Tisk Expres,
Praha
Prodává: Tisk Expres, 
Klobouková 2192,
Praha 4
Doporučená cena:
35 Kč (+ dobírka)

Co najdete v čísle

•  Vyhodnocení čtenářské ankety 
z  č.12/1999

•  Opět všívaný plánek (1:1) 
-Létající Lenochod

•  Boeingův dvouplošník do 
„psích soubojů“

•  Sloupek raketýrů

•  Malý slovníček 
lodního názvosloví (2)

Model:a /mm
Měsíčník pro všechny modeláře
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112 86 Praha 1
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NORIMBERK 2000

Mezi vyhodnocenými modely v letošním Norimberku (viz Modely ro
ku) byl i kit méně známého „kolopásu“ Demag D7 s 2cm kanónem 
(Wehrmacht, 1944), který nabízí italská firma Italeri

Rezinový kit vozu Dauer Porsche 962 (vítěz Le Mans 1994) nabízí v 
sérii Gold Line (měřítko 1:24) francouzská firma Le Mans miniatures

Rakouská firma Roco oslavuje 40 let činnosti. Mezi novými va
riantami se objevil model parní lokomotivy Rh 16 rakouských 
železnic BBÖ. Moderně řešený model staré lokomotivy v mě
řítku 1:87 (HO) by se měl na trhu objevit v druhém čtvrtletí.

Mezi novými automodely SRC španělské firmy 
Ninco je také vítěz Le Mans 1999 - BMW V12. Model na 
autodráhu je  v měřítku 1:32 (délka 146 mm, šířka 65 mm, 
výška 35 mm, hmotnost 87,4 g, elektromotor NC 2).

V limitované sérii roku 2000 je vyroben model elektrické loko
motivy třídy 145. Model (velikost HO, délka 217 mm, funkční 
osvětleni, automatické spřáhlo, bandážovaná kota - dva páry) 
vyrábí německá firma Fleischmann.

Naprosto věrohodně působí dioráma německé fir
my Preiser. Model automobilového žebříku 
Magirus DL 30 na podvozku Magirus-Deutz 
F 150 D10 i figurky jsou v měřítku 1:87.



Foto: V. Stejskal, NVN, archiv redakce

Hornoplošník Stinson Reliant je  označován jako „maketa snů". Obří 
RC model celobalzové konstrukce (délka 1720, mm, hmotnost cca 
7500 g) s děleným křídlem o rozpětí 2550 mm. Jeho dvoulistou vrtu
li mohou pohánět motory od objemu válce 30 cm 3 (dvoutakt nebo ví- 
ceválcový čtyřtakt). Jde o novinku z  řady stavebnic „Top Flite“ Gold - 
edition vyráběnou německou firmou Simprop Electronic.Na veletrhu měly premiéru tři RC „Slowflyerové“ novinky firmy Teltech 

Ostrava. Na snímku je polomaketa velmi populárního amerického 
soutěžního letadla Watterman Gosling-Racer z roku 1921. Model 
patřící do kategorie „RC Slow and Park-Flyer“ má rozpětí 770 mm 
(profil CLARK Y), délku 490 mm, hmotnost 220 g, pohonnou jednot
ku Potensky 03, napájení NiCd o kapacitě (6 až 7x 270 mAh), RC 
souprava řídí S, V a M.

Model závodního „ tunelového“ člunu W'avemaster, patřícího mezi 
vodní „F1“, nabízí japonská firma Kyosho. Člun o hmotnosti 1500 g 
je  dlouhý 705 mm a široký 275 mm. K pohonu lodního šroubu 
D40xP1,4 sloiiží elektromotor 550er. Celá pohonná jednotka je ře
šena - v souladu s předlohou - jako závěsná. RC souprava Fiitec 
Ranger II Z27/40MHz řídí směr a regulátor motoru.

Švýcarská firma Lemaco prestige models vyrábí precizně provede
né železniční modely ve velikostech N, HOm, HO, OM, 0, I a lim. 
Zatím v prvním prototypu je zhotovena elektrická lokomotiva SBB 
Aw 4/7 Funkční model (zatím bez nátěru) pro modelový rozchod I 
(tj. měřítko 1:32. rozchod kolejí 45 mm) je  proveden do všech mysli
telných detailů. Vyroben je  především z mosazi a ocele, k pohonu 
jsou použity čtyři elektromotory Canon EN 35.

Porsche 911 GT 3 Nitro v měřítku 1:10. RC model třídy Nitro RS4/2 
od anglické firmy HPI Racing·. Podvozková deska je  vyrobena z 
2,5mm silného duralového, fialově eloxovaného plechu. Nápravy jsou 
odpérovány vinutými pružinami s centrálními olejovými tlumiči. Motor 
Nitro Star 15FE o objemu válce 2,5 crrr1 je  opatřen laděným výfukem 
a pohání všechna kola.

1 mm
1t I r  Jmt i 11 * “ m i


