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I Do první soutěže své
ho druhu, uspořádané 

vsetínskými modeláři 
v lednu, zhotovil Junior 
Mlňovský z pořádajícího 
klubu model „pětatřicít- 
ky“ . Obsadil třetí místo. 
Údaje: m ax. délka 3S cm, 
stavba celodřevěná, mo
to r Igla, napět! zdrojů 
m a x .6,5 V

2 Model autojcřábu 
HSC-4 na podvozku 

T atra  t i l  v měřítku 1 :10 
postavil inž. Hartmann 
z O stravy (Letecká 3/933). 
Plně funkční model kovo
vé konstrukce (karosérie  
z novoduru tl. 2 mm) 
zvedne břemeno o váze 
7 kg

3 Model s padákovitým  
křídlem J. Čecha ze 

Šum perka (prům . ikola). 
Ú daje: délka hl. nosníku 
1300 mm, nosná plocha 
108 dm2, motor MVVS
2,5 D, konstrukce z dura- 
lových trubek, potah z im 
pregnovaného hedvábí

4 Celobalsový R C mo
del „Nimbus*· O . Vi- 

táska z Holiče n. Mor. 
( Hollého 77). Rozpětí 
1200 mm, nosná plocha 
21 4,5 dm 1, váha 1300 g,
motor 2,5 cm*. Celotran- 
zistorový přijím ač kon
strukce J. S itára o váze 
35 g (22x28x75 mm), 
směrovka ovládaná mag
netem

5 Rychlosti 95 km/h do
sahuje maketa sovět

ské stíhačky LA-5 FN , 
postavená J. Fuchsem 
z Komořan u Prahy (č. 72) 
podle výkresu v LM 8,>1959. 
M ěřítko 1 : 12, motor
Am co 3,5 cm’ , vrtule 
225/120, váha 890 g
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M ĚSÍČ N ÍK  S V A Z A R M U

číslo 4 ·  ročník X V  ·  duben 1964

Navazuje na X II I  ročníku časopisu 

„Letacký/nodeliř"

Nc všichni budou sc mnou souhlasit. 
To podle toho, jaké mají plány, čeho 
chtéjí v tomto roce dosáhnout. Jinak se 
na sportovní sezónu dívá člen širšího 
reprezentačního družstva, uřícený úsilím 
zapsat se na listinu účastníků mistrovství 
svita a jiný, odlišný pohled má modelář, 
který žije pro svou práci a rodinu a který 
také létá (nebo jezdí) s modely. T ich  
druhých je víc, ti první jsou ochotni 
pro svůj cíl obětovat mnohé a někdy 
bohužel i ty druhé. To není slovní hříčka, 
ale témčř skutečnost. Ncni-li, tedy ne
dávno byla a ústřední modelářská sekce 
se snaží víc napravit.

Jde o to, co je to vlastní modelářský 
sport a k čemu slouží.

Mezi včci, patřící ke smyslu života patří 
i poznáni a pochopeni radosti a krásy. 
Sport je zvláštní obor lidské činnosti, který· 
kromé odvahy a bojovnosti vychovává 
v člověku smysl pro radost a krásu.

A k čemu mnohé modeláře modelář
ský sport donedávna vychovával? Le
tečtí modeláři od m im i pokročilých 
až po dvojetihodné kmety bojovali vždy 
po dva roky o zápočet výkonů do žebříč
ku. Líté boje byly vždy o to, co a jak 
má být započteno, a komu, a k d y . . .  
A po tomto žebři, jehož příčky tvořily 
tisíce modelářů, stoupali TŘI mezi 
účastníky mistrovství svčta. Započítávalo 
se všechno, až chytré hlavy před dvéma 
roky vynalezly „tučné výbčrové“  soutčže. 
A letos opčt se kuji nové návrhy, opét 
na žebříčky . . .

Divné žebře a proč je v nich tolik 
příček? A co se stane s tčmi, kteří na mi
strovství svčta nepojedou? -  Myslím, že 
je to špatný systém a že je třeba lépe 
pochopit smysl sportu. Podívejme sc 
kolem sebc: jsou výběrové soutčže. 
Ty jsou ,,vzomé“, ostatní jsou podce
ňovány, neboť v nich nejde o body 
do žebříčku, o reprezentaci.

I dřivé jsme správní hlásali, že sport 
má vychovávat. A dokonce, nebojme se 
toho slova, i politicky vychovávat. Je
nomže jsme vychovávali nikdy trochu 
jinak než jsme vychovávat chtili. Naučili 
jsme sportovce hledat v soutěžních pra
vidlech kličky (to proto, aby byly výkony 
objektivně posouzeny), učili jsme je 
bojovat o prvenství a pozapomněli jsme 
na výchovu k soudružským vztahům. 
To bychom méli co nejdříve napravit.

Kde začít? Podle mého názoru u roz
hodčích. Musíme jim pomoci národními 
pravidly, vhodnými pro výchovné po
slání sportu v socialistickém státí. Naši 
funkcionáři v klubech musejí pochopit, 
že soutěž desetiletých začátečníků má být 
po stránce výchovné a sportovní stejné 
hodnotná jako soutíž pro sportovce I. 
výkonnostní třídy. A stejně pečlivě při
pravená a provedená s vážnosti, nikoli 
„jen tak od boku, to stačí".

Slyšel jsem názor, že na klubových 
soutěžích „o nic nejde". Jak to? Jde

o všechno, protože těchto soutěží je 
a má být nejvíc, v nich se odehrává nej
větší část našeho sportovního života. 
Právě na klubových a okresních soutěžích.

Položme těžiště (což je okřídlený výraz) 
do sportovního dění v klubech a nejbližšim 
okolí, snad v okresech. Nový sportovní ka
lendář již tuto zásadu respektuje.

Jsou konečně zpracována nová národní 
pravidla. Poznáváme z nich, že kromě 
klasických kategorií FA1 je ještě řada 
pěkných modelů a soutěží. Pravidla jsou 
ale „tlustospis", řešící všechny podrob
nosti a eventuality. My však potřebujeme 
pravidla jednoduchá, stručná a srozu
mitelná. Nebojme sc více věřit čestnému 
prohlášení sportovců, nebojme se k čestné
mu jednáni je vychovávat. Předpisem 
vše nevyřešíme, lepšího výsledku (i když 
pracněji, ale zato trvaleji) dosáhneme 
přátelským, soudružským poměrem mezi 
sportovci.

Zvláštní kapitolou je účast modelářů 
z kroužků na soutěžích. Tato věc je 
znační zanedbána a kluby jakoby si 
s modeláři na konci školního roku nevě
děly rady. M íli bychom modelářům -  
školákům věnovat několik roků větší 
pozornost než reprezentantům (to je 
konec! -  řeknou reprezentanti). Není to 
konec, měl by to být začátek podstatného 
růstu počtu sportovců na soutížich v klu
bech a okresech. Jde to už v Severočeském 
kraji, v Táboře, v Praze u Hanouska -  to 
znamená, že to JDE. Musí to jít všude, 
jinak -  ncbudc-li modelářský sport 
pro ty mladé -  ztratí převážnou část práv 
na svou existenci. Mládi nemohou jezdit 
po vzdálených veřejných soutěžích, po
třebují „těžiště" v klubech a také ta sro
zumitelná soutěžní pravidla. Oni jsou 
čestní, nehádají sc o zásluhy a práva. 
Chtějí žit pro modelářský' sport, pro radost 
a my jsme povinni jim to umožnit!

Pozoroval jsem dva funkcionáře na sou
těži mladých. Honili ty chlapce z místa 
na místo, hádkou si „rovnali" práva. 
Asi nevěděli, že mladí modeláři v nich 
vidí vzor. Spatný vzor! Ve styku s mlá
deží potřebujeme nejen horoucí srdce, 
ale i takt.

Ještě několik slov k „sudím", kteří 
hodnotí výkony akrobatických modelů, 
maket a dálkově řízených modelů. Vžila 
sc praxe hodnotit „podle pořadí", které si 
rozhodčí na základě výkonnosti sportovců 
vytvoří vc své hlavě předem: prvnímu 
„sc dá“ maximum bodů a zbytek se 
seřadí do pořadi podle výkonnosti. 
Varuji před tím! Když takový favorit 
přijde na soutéž, kde se hodnotí podle 
výkonu, je konec slávy a rozhodčí jsou 
zlí. Objektivní je jen porovnání výkonu 
k ideálu.

Také se vživá špatný zvyk dávat body 
„na jméno". Být objektivní, to chce 
trochu osobni odvahy. Nebojte se vyměnit

(Dokončeni nastr. 74)

Fotoamatér J. Stejskal pořídil pěkný 
záběr 2  klubového Uláni Uttckomodeláfskž- 
ho klubu o Rychnově nad Kněinou. Star
tuje soudruh Vaculík.
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Obsadit první m ísto v celo
státním  sportovním žebříčku 
čtyř kategorií -  to je úspěch 
zcela ojedinělý. Pro Jiřího Mi- 
chalovičc jc tím  cennější, že si 
prim át udržuje po několik let 
a v nejobtižnějším oboru mode
lů řízených radiem .

Položitc-li ncoslavovanému 
oslavenci oblíbenou otázku: jak 
jste toho prosím  vás dosáhl?, 
odpoví vám m ožná poněkud 
svérázně a stručně. Když sc pak 
zbavíte společenských rozpaků 
a převedete si získanou původní 
informaci do jazyka spisovné
ho, zjistíte, že příčinou Jirkova 
úspěchu Je důsledné dodržování 
známé (a u nás tolik zanedbá
vané) zásady: méně mluvit, 
více dělat! Té zásady se drží 
nejen on sám, ale cepuje podle 
ní dost důsledné i své „ovečky" 
v LMK Praha 8, takže jejich ko
lektiv se obyčejně nějak podílí 
o přední m ísta v soutěžích.

Na snímku z loňského m is
trovství republiky v K. Varech 
jsme zachytili J. Michalovičc na 
startu s M. Vostrým (oba l.MK 
Praha 8). Dvojplošnik je známý 
Michalovlčův model, který prv
ní u nás létal akrobacii srovna
telně se zahraničním standar
dem.
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3χ Synj
(ο) Členové raketomodelářského klubu 

v pražském Planetáriu zalítali v březnu 
další prototypy modelů na motory S-2. 
Karel Sýkora postavil cclobalsové sam o- 
křidlo o rozpétí 480 mm (obr. 1). Model

váží 40 g vřetně motoru. Křídlo z balsové- 
ho prkénka tl. 3 mm má mírné prohnutý 
prolil (podobný MVA 123). K dobré po
délné stabilit«! přispívají přídavné plošky 
na odtokové hrané. Motor je umistín 
v těžišti. Let modelu je stabilní i v motoro
vé fázi, dosažené řasy se pohybují od 35 do 
40 sec.

Také polom aketu  U-2 na obr. 2 zho
tovil K. Sýkora. Je to první pokus o dvou-

motorový model na motor S-2. Model je 
celý z balsových prkének tL 2—3 m. 
Lože motorů tvoři trubky z tvrzeného 
papíru, pevně přilepené k masivnímu

nosníku v trupu. Posunováním křídla 
s přilepeným ložem po trupu lze měnit 
vyvážení. Model o rozpěli 420 mm a délce 
400 mm se zatím zkouši.

Létající řlun na obr. u titulku je 
konstrukci O. Saffka. Při zkouškách se 
potvrdilo, že motor S-2 je schopen pomoci 
modelu ke vzletu i z vodní hladiny. 
Hlavní plovák je rozšířen o dva menší 
pomocné se souměrným profilem. Zadní 
plovářek funguje pouze při přistání, kdy je 
model lehký na předek o váhu vyhořelé

i & i a a i r «
náplně. Motor je umístěn v dutém pylonu, 
který souřasně nese křidlo. Tepelná izolace 
vnitřích stěn pylonu je ze staniolu. 
Křídlo je připoutáno gumou. Model 
o rozpětí 400 mm a délce 360 mm (důklad
ně lakovaný) váží připraven ke vzletu 
40 g. Z ruky dosahuje řasů 30—35 sec.

Instruktoři pre Západoslovenský kraj
K V  Svázanou Západoslovenského kraja 

usporiadal v dňoch 7.—8. februára 1964 
prvý kurz inltruktorov pre odbornost rake
tového modtidrttva I II . triedy. Kurz sa 
konal o iase polročných Skotských prázdnin 
v Dome piomerov a mládeže K . Gottwalda 
v Bratislavě. Celkove sa ho zůiastnilo 
I I  záujemcov z  rázných okresov kraja. 
Lektormi holi Vladimir Afazdk a prof, 
ini. dr. Alel Bláha, absolventi ústredného 
kurzu, ktorý bol vláni i1 Bme.

Náplňou kurzu bota teoretická výuka 
i praktická část. Každý účastník zhotovil 
hddzaci klzák na motor S -2  konStrukcie 
majs tra íportu J . Gábrila, prototyp ktorého 
sa osvědčil na jeseň minulého roku na prvej 
sútaii raketových modelov v Brně.

Vletci účastnici kurz úspclne absolvovali 
a holi im odovzdané oprávnenia inltruktorov 
raketového modeldrslva III . triedy. V zá
věre absolventi kladné hodnotili priebeh 
kurzu a prislúbili rozvinut Činnost krúikov 
raketových tnodelárov v Západoslovenskoui
kraji. -F Š —

Dokončení úvodníku

si zkušenosti, poradit se. Pravidla noste 
sebou a rozhodujte podle nich. Nevymýš
lejte si „svá“ pravidla až na soutěži, 
žádná autorita nezakryje nedostatky v kva
lifikaci rozhodřích, mnozí soutěžící znají 
pravidla lépe než mnozí rozhodčí -  a to 
je zlél Přitom to chce málo: aby si každý 
bodovař ři rozhodčí před zahájením 
soutěže přečetl propozice. P ře č e t l ,  ne
vzpomínal co v nich je!

Co si tedy pfát do letolni a dallich sezón ?
— sport a soutěže zaměřené na potřebu 

všech, nejen „špičkových" modelářů
— méně advokátské praxe, zato více 

soudružských vztahů na soutěžích
— klubové soutěže stejně dobře při

pravené jako „tučné"
— pravidla na jednu stránku sešitového 

formátu
— taktní a objektivní rozhodčí
— více pohody a radosti v soutěžení, 

méně výpočtů: „když on nelétá. . .  tak 
já . . .  budu třetí v žebříčku . . .  Rudo, 
kolik bude reprezentantů . . . “  ?

— aby bylo všude jasné, že sportem 
máme mladé vychovávat a k čemu

— aby v žádném klubu letošního roku 
nelitovali jako promarněného jen proto, 
že . . .  nu třeba protože byli v žebřičku 
jedenáctí (na desátém místě to ti nezna- 
bozi z ústředí „uřízli").

Neni vlechno tak černé, jak jsem vyličil. 
Ale rozhodně je pro schopné hlavy a ruce 
práce dost. Chcete videt, jak být v letolnim 
roce úspihti? Létejte pro radost a přejte 
radost mladým. Pak bude každá sportovní 
sezóna úspélná a modelářství společensky 
prospélni.

J. Veselka a I. Cuninka z okresu Trnava 
na školení raketomodelárskych inštrukto- 
rov v Bratislavě

PRÁCE PŘÁTEL
*  MAĎARSKÝ REPREZENTANT 
Frigycs Em ě je nesporně nejúspěšněj- 
ším účastníkem MS z poslední doby: 
v roce 1958 zvítězil, 1960 byl prvý 
ex-equo (8. v rozlétáváni), 1961 obsa
dil 2. místo a 1963 byl prvý ex-equo 
(1. v rozlétáváni). Objevuji se různé 
výklady příčin těchto úspěchů. Časo
pis Aeromodcllcr např. zdůrazňuje, že 
jedním ze základních předpokladů je 
řešeni modelu pro dosaženi optimál
ních poměrů jak v motorovém, tak 
i v klouzavém letu. Základem tohoto 
optima je změna úhlu podélného se
řízeni modelu, ovládaná jednoduchým 
mechanismem řešeným na základě 
systému, který vyvinul před lety náš 
mistr sportu inž. V. Hájek. (j&)

★  V NDR přilit známý modelář W\ 
Zorn a vedoucí vývoje firmy Piko 
(plachtař) na výborný nápad: vyrábět 
stavebnice cvičných U-modelů s mini
mální pracnosti. W. Zorn zhotovil 
a vyzkoulel prototypy polomaket is. 
letadel „Meta Sokol” a „Zlín 226”, 
oba o měřítku I : IS na motorky Jena I 
a Wilo 1,5 oii*. .Modely jsou celé vyli
sované z fólie PVC, takže pracnost 
by se zmenlila z  dosavadních asi 50 h. 
při běžné stavbě na pouhé 3 h. potřebné 
na smontováni dílů.

K  výrobě vlak asi nedojde, protože 
n. p. IHko považuje za minimální sérii 
50 000 kusů a velkoobchod nechce tolik 
objednat.
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Důležitá usnesení — váš pomocník
Na doporučeni účastníků celost dl ni besedy o časopise (hni 

v Brní) budeme pokračovat v otiskováni Mléčných usneseni, která 
se vztahuji h modelářství. První výňatky z  usneseni tohoto charak
teru -  výnos véstniktt ministerstva Skolstvi a kultury i ministerstva 
dopravy a spojů -  jsme otiskli v Leteckém modeláři č. 1211962
0 rubrice „OV Svazarmu o z n a m u je V  tomto čísle otiskujeme 
podstatnou část usneseni O V CSM.

SEKRETARIAT OV ČSM

projednal 11. listopadu 1963 a schválil „Zásady OV CSM k ří
zeni a organizaci zájmové a technické a branné výchovy mládeže 
a dčtí na Školách I. a II. cyklu“ . Podle ného je třeba zájmovou 
technickou a brannou činnost v pionýrských skupinách a v orga
nizacích CSM zamířit na rozvoj technických a sportovních 
kroužků a podchycovat přirozený zájem mládeže o techniku. 
Na Školách obou cyklů, v DPaM, Školních družinách a v klubech 
se doporučuje rozvíjet na předním místé modelářskou činnost. 
Rozhodující organizátorská úloha je svéřena TVB (tělovýchovnč- 
branné) komisi při OV ČSM ; jejím prostřednictvím má OV ČSM 
delegovat odpovédné zástupce do svazarmovských sekcí, tj. i do 
okresní modelářské sekce.

Na Školách obou cyklů organizuji, řídi i zabezpečují činnost 
organizace CSM a pionýrské skupiny, za pomoci a podpory ve
deni škol a organizaci Svazarmu. Po odborné a metodické stránce 
řídí tuto činnost orgány a organizace Svazarmu, které pomáhají
1 v materiálné-technickém zabezpečeni kroužků. Napomáhají 
i organizace ČSM a pionýrské skupiny ze svých finančních pro
středků (z výtčžků brigádnické činností atp.) i vedení škol ve 
smyslu zákona o soustavě výchovy a vzdělávání ze dne 15. 12. 
1960.

Sekretariát CV ČSM po projednání a schválení „Zásad” 
uložil krajským výborům Československého svazu mládeže 
•  projednat do konce ledna 1964 v předsednictvu dosavadní 

stav rozvoje zájmové technické a branné výchovy mládeže a détí

V Ý S T A V A  má být obrazem činnosti, vkusu a nápaditosti. 
Z  tíchto hledisek j i  hodnotí návitivnici. V Sedmy požadavky splnili 
členové L M K  ve Dvoře Královi n. L. na své letoSní únorové vý- 
stavi. -  Činnost potvrzovaly vystavené práce ze čtyř modelářských 
odbornosti, vkus jejich araniováni. A  nápaditost se obrážela jednak 
v samotném umístění výstavy ve výstavní síni M IN V , jednak v roz
šířeni o exponáty z  klubů v  Novi Pace, Mladých Bukách a v  Hradci 
Královi, které ochotně zapůjčily své nejpopulúmijii modely.

*  *
na školách I. a II. cyklu za účasti zástupců Svazarmu, školství, 
vojenské správy, ČSČK a ČSPO,
•  s přijatými opatřeními a zásadami seznámit do konce února 
1964 okresní výbory ČSM.

Vzhledem k tomu, že jde o důležité usnesení, na jehož provádění 
se budou podílet i rudé orgány a organizace, jtou pro vStcfmy jtmk- 
cionáfe „Zásady Ú V ČSM " k dispozia na K V  a OV Svazarmu.

BRNO. Modeláři z LM K Závodů 
Jana Svcrmy se nemusejí podrobněji 
představovat -  ani o to nejde. Jde o vý
stavu, již se v klubovních místnostech 
rozloučili s kalendářním rokem 1963. 
Dobře udčlali, ted už na aranžováni výstav 
mnoho času nezbývá__

KAR VIN A. O účinnosti výstavy by 
mohli modeláři mnoho povídat. Uspo
řádali ji na O U dolu ČSA, vkusně insta
lovali 110 exponátů, před otevřením vý
stavy předváděli U-modcly v komplexu 
budov hornického domova a -  čtyřicet 
mladých učůů bylo „jejich". To bylo 
loni na podzim. Bylo by zajímavé vědčt, 
kolik nováčků letos v práci pokračuje.

ŽIVOT KLUBŮ
Do rubriky přispéli: K. Gaj, V. Bánovský, 
V. Hula, K. Koudelka, E. Střibrnský

HRADEC KRÄLOVÉ. Krajské meto
dické středisko nabizí své služby široké 
modelářské veřejnosti. Na požádáni zašle 
planografické kopie osvědčených kluzáků 
a větroňů A-2. Pište na adresu: K. Kou
delka. KV Svazarmu, Žižkovo nám. 32, 
Hradec Králové I.

VSETÍN. „Pro zimu" si vymysleli 
lodní modeláři soutěž miniatur, „pěta- 
tficítek", lodí ne delších 35 cm. Vymys
leli, vypracovali propozice a v lednu 
soutěž uspořádali. Deseti soutěžícím „fan
dilo" 100 diváků. Skutečně fandilo, pro
tože jim pořadatel připravil letáček, 
v němž vysvětlil hezky a úsporně, o co 
jde v lodním modelářství i v této soutěži. 
Ejhle -  další propagační forma!

VAL. MEZIŘÍČÍ. Klub železničních 
modelářů je jediný svého druhu v kraji, 
odpovídá mj. za 14členný kroužek mla
dých modelářů, kteří jsou rozhodnuti

po dokončeni ZDS nastoupit zaměstnáni 
na skutečné železnici. A modeláři -  spor
tovci je pro jejich budoucí povolání při
pravuji.

-----P r o  le tecké  m o d e l á ř e ------
máme na skladě pletená pocínovaná ocelová lanka k upoutání 
modelů v těchto druzích:
průměr (mm) 0,32 0,37 0,41 0,50
únosnost (kg) 8 10 15 20
Můžete je obdržet na cívkách po 40, 50, 100 i více metrech. Cena 
0,70 Kčs za 1 m.

Lidové výrobní družstvo invalidů v Praze, 
prodejna Žitná ul. 8, Praha 2
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přijímač pro 1 - 3 kanály
Celotranzistorové vicekanálové přijímače si rasi ve světě ůspěSnl 

cestu. Rezonanční relé bylo nahrazeno filtry, které jsou spolehli- 
v ijli a prakticky odpadá doladovdni za provozu. Přejit z  jedno- 
kanálu na vicekanál je  ideálem nás vlech, kteří létáme s RiC  modely. 
M INO je jednokanálový přijímač, ke kterému později připojíme 
dalH destičku se dvěma kanály.

Tento přijímač není nový; schéma vzniklo jen malým zjednodu- 
lenim přijímače Polyton, který vyráběla firma Graupner. Zkon
struoval jej ve světě známý ini. Schumacher. Toto zjednoduíené 
zapojení přinesl časopis Modell a odtud nastoupilo vítězný pochod 
modelářskou literaturou po světě. Tisíce těchto přijímač·) bylo po
staveno a v Německé spolkové republice a ve Francii se prodávají 
kompletní stavebnice.

Ne|dřive všeobecně

Přijímač je pomčmč jednoduchý a malý. Vstupní citlivost, 
mířená u prvního kusu který jsem postavil, je 8— 10 pV. To je 
několikrát lepili než citlivost bižnčho televizního přijímače. 
Dosah přijímače s vysílačem o příkonu I W je přes 1500 m. 
Také teplotní stabilizace je výborná: v létč jsme nechali přijímač 
vystavený přímému slunci a v zimč jsme létali při mrazu — 15° C. 
U všech tří zkoušených přijímačů byla funkce vidy bezvadná, 
model se nedoslal nikdy z dosahu vysílače.

Dřivé než se pustíme do stavby, projdeme celé schéma, pro
tože není účelem jen přijímač postavit, ale také mu porozumět.

Ve vstupní části je superreakčni detektor s tranzistorem 0 0 7 0 .  
Vyzkoušeli jsme s úspěchem také sovětské tranzistory «402 a 
«403. Funkce superreakčniho přijímače je popsána ve všech 
učebnicích radiotechniky a nebudeme ji zde opakovat. Tran
zistor 0 0 7 0  pracuje v zapojení se společnou bází. Pro vysoký 
kmitočet působí kondenzátor C l jako zkrat. V kolektorovém 
obvodu leží vlastni ladicí okruh L I  -  C3; zpětná vazba pracuje 
přes kondenzátor CA od kolektoru k emitoru. Přerušovací kmi
točet vzniká vlivem R3 -  C2 v emitorové větvi tranzistoru a je 
asi 80 kHz. To znamená, že osmdesáttisíckrát za vteřinu se 
nastavuje samočinně nejvyšši citlivost přijímače, která je mnoho
krát vyšší než citlivost normálního rozhlasového přijímače nebo 
televizoru. Anténa je připojena na kolektor přes kondenzátor 
Cd. Odpor RS a kondenzátory C5, C6 zamezují nepříznivému 
zpětnému působeni zadní části přijímače na vstup.

Výkon, který· dává detektor, je přes velikou citlivost malý; za- 
pojíme-li sluchátka (4000 Ω) mezi C7 a plus, je šum velmi slabé 
slyšitelný. Proto následuje kaskádový zesilovač s tranzistory 
OC75 nebo OC71. V kaskádovém zapojeni působí první tran
zistor OC75 jako dolní člen děliče napětí báze druhého tranzistoru 
OC7S. Druhý tranzistor pracuje v kolektorovém zapojení a sig
nál se odebírá z odporu R8. Tím je docíleno dobrého přizpůso
bení filtru L2 -  CIO k zesilovači.

Zapojíme-li nyní sluchátka za C9 (druhý přívod kc sluchát- 
kám na plus), je tón již slušně silný. V zesilovači je možno po
užít též tranzistorů 0C 7I, P13A, P Í4. Poslední dva se hodí 
i do filtru.

Za zesilovačem následuje filtr. Jeho základem jc rezonanční 
obvod L2 -  CIO, naladěný na užitý kmitočet. Přijde-li tento kmi
točet ze zesilovače do filtru, je zesílen tranzistorem OC76, v je
hož kolektorovém obvodu je zapojeno relé, které působí současně 
jako nízkofrekvenční tlumivka. Zpětná vszba s diodou Di způ
sobí, že záporně pfedpětí báze stoupne a proud kolektoru vzroste 
z několika //A na 15 až 20 mA a relé bezpečně přitáhne. Báze 
tranzistoru OC76 dostává děličem RIO -  R l l  slabé záporné před- 
pětí, které se projeví příznivě zvláště při nízkých teplotách. 
Možno použít jakéhokoli kvalitního relé s odporem 160 až 
300 Ω.

Odpor R4 a kondenzátor C8 tvoří filtr, který tlumí šumový 
kmitočet. Citlivost přijímače je možno ještě trochu zvýšit použi
tím tlumivky v hodnotě asi 30 mH místo odporu R4. Tuto úpravu 
jsem na jednom z přijímačů provedl. Citlivost se zvýšila, šum 
však pronikal až do filtru, takže relé spínalo nepravidelně samo 
a bylo nutno zvýšit odpor R9 na 4k7.

Obr. I. Zapojeni přijímače M IN O Stavba pří|imače

Předpokladem úspěšné funkce jsou kva
litní součástky. Pro uvedeni do chodu je 
třeba miliampérmetr, voltmetr (např. Avo- 
met), sluchátka 4000 Ω a nízkofrekvenční 
tónový generátor. Stačí i zcela jednoduchý 
neocejchovaný.

Stavba se provádí po částech: nejdříve 
vstup a jestliže ten spolehlivě pracuje (šu
mí), možno přistavět zesilovač a nakonec 
filtr. Nepracuje-li spolehlivě některý stu
peň, nemá smysl pokračovat dále «.nutno 
nalézt chybu. Bývá to nejčastěji vadná 
nebo chybně zapojená součást, studený 
spoj a podobné. Nesnažte se měnit sché
ma zapojeni, bylo vyzkoušeno již tisíci 
přijímačů -  v něm chyba není. Předpo
kládáme, že jste již nějaký přijímač sta
věli a umíte zacházet s tranzistory.

Na destičku sc přípoji jednotlivé součást
ky podle schématu zapojení (obr. I). Pro 
snadnější přehled je přijímač rozkreslen
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do tři obrázků: superrcakční detektor (obr. 2), zesilovač (obr. 3) 
a filtr (obr. 4). Jako poslední součást detektoru se připáji tran
zistor OC170. Tranzistory se umístí tak, aby milý pfívodni 
drátky dlouhé asi 20 mm. Při pájeni se drátky podrží peanem 
nebo kleštičkami. Vlastni pájení nemá trvat déle než čtyři vteřiny. 
Pracujemc-li s normální páječkou na 220 V, odpojme ji při 
pájení tranzistorů od síti. Po připojeni 6V baterie (pozor na 
polaritu!) by se m il ozvat ve sluchátkách velmi slabý šum. Tón 
z vysílače je po naladéní jadérka cívky L I  slyšet zřetelné.

Pracujc-li první stupeň správné, možno přistavit zesilovač. 
Na konci zesilovače je již šum i tón slušné silný (sluchátka za
pojit mezi C9 a plus).

Zbývá ješti filtr. Kolektorový proud tohoto stupni bez sig
nálu je řádu mikroampčr; kolísá a jeho hodnota pro posouzeni 
funkce filtru neni smčrodatná. Filtr lze vyzkoušet bud vysilačem 
nebo lépe tónovým generátorem. Rezonanční kmitočet filtru 
je možno volit ve velkém rozmezí: prakticky 400 až 20 000 Hz. 
Pro náš přijímač, zatím jednokanálový, je nejvhodnějši kmitočet 
kolem 1000 Hz. Vysílač musí být na tento kmitočet přesné nala
dili, jinak klesá rychle dosah.

Srdcem filtru je cívka s feritovým jádrem. Nejlepšt je ferito
vý (nikoli železový') hrníček o průměru 14 mm. Je však téžko 
dostupný a lze jej nahradit jadérkem E-E nebo E-I o průřezu 
3 x 3  nebo 3 x 5  mm (vyrábí Závod První pětiletky v Šumperku) 
nebo prstýnkovým jádrem. Potřebný počet závitů nelze přesné 
udat, závisí na kvalitě a rozměrech použitého feritu.

Pro přibližnou informací uvádím své výsledky: jadérko E-I 
3 x 3  mm feritové, kostřička navinutá plná drátem 0,06 CuL, 
kondenzitor 68k, změřený kmitočet 980 Hz. Šum je na relátku 
slabší než na kond zesilovače, tón při rezonand s kmitočtem 
filtru je však mnohem silnější, a je slyšet i při sejmutých sluchát
kách.

Přijímač je choulostivý na kvalitu součástek, zvláště ve své 
vysokofrekvenční části. Kondenzátory Ca, C3, CA musi být 
keramické nebo slídové. Pozor při montáži na polaritu elektro
lytů. Elektrolyty bývají také nejčastěji příčinou vysazeni při
jímače. Tranzistory mají být kvalitni, se zesílením alespoň 50,

. ve filtru (OC76) nejméně 80, raději vice.
Smiř ni hodnoty, které pomohou při uváděni do chodu 

M ěrný  bod Μ 1 :
proud kolektoru jestliže superreakčni detektor kmitá 600 až 900 μ A -

nekmitá 300 až 500 μ A
S E Z N A M  S O U Č Á S T I

L I  cívka i  feritovým jádrem,
O koetřičky 5 mm,

7,5 závitu CuL 0,3 
nebo 0 kostřičky 8 mm,
5 závitů CuL 0,3

T I  vysokofrekvenční tlumivka
(80 závitů na min. odpor 2.W) 

L2  cívka (viz text)
O dioda 1NN4I
Rek 160 al 300 O (např. M W S  

AR-2)
Ca 15 ker.
C2 I Ok <100 V styroflex)
CJ 50 ker.
CA 15 ker.
C6 3 Ok (160 V) i
C« 40k <160 V) T r i , l v lp
CIO 68k(160V) f TC 161 MP
C i l  68k(160V) I

elektrolyty 6 
C l  2M
C5 10M
C7 2M
C9  20M
Odpory (0,1 ΊΡ nebo 0,05 W)
R l  10k
R 2 lOk
R J  Ski
R4 Ik
RS 100
Rň 4k7
R 7  M l
KU 4k7
R9  2k2
K W  M33
R l l  4k7
destička i  ptoinými «poli
1 m lanka na anténu

M ěrný  bod  M 2 :
proud kolektoru tranzistoru T3, typický pro kaskádový zesilo
vač 800 ;<A 
A lěrný bod M 3 :
celkový proud mímé kolísá 2,3 až 4 μ A  (Platí pro napětí 6 V).

Přijímač pracuje ještě při napětí 4,5 V. Protože spotřeba prou
du je nepatrná, vydrží baterie v modelu celou sezónu.

Destička s ploí- 
nými spoji ve 
situíečtti 
velikosti

Xikteré datli smirni hodnoty naměřené elektronkovým volt
metrem na prvním kusu: báze 77 2,8 V; báze T2  0,7 V ; báze T3 
1,8 V; báze TA 0,07 V; Ic*ik bez signálu 2,4 mA; Ι«,!* sc signá
lem 20 mA (relé 230 íí) ; citlivost přijímače 10 /«V.

Jednotlivé přijímače sc mohou lišit až o 50 %  bez vlivu na cit
livost. Nahradi-li sc feritové jádro cívky L I  hliníkovými, je při
jímač připraven pro rozsah 40 MHz. K přijímači je možno při
pojit další I až 3 kanály i více. Rcle lze nahradit výkonovým tran
zistorem. Obě tyto úpravy otiskneme pozdčji.
_, . ,  ,  » - *  — i — r  * · · · » r * 1 * 1
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SVĚTOVÁ NOVINKA Schím* zapojeni phiimaťi „Telat»"

SUPERHET
S
TRANSFILTRY

Časopis Amatérské radio přinesl v čísle 
11/1960 informativní článek o novém 
prvku pro selektivní obvody -  transfiltrů. 
Transftltr je destička z tzv. PZT-kera
miky (piezoelektrické), majid vlastnosti 
známé dřivé u monokrystalů. Na této 
destičce jsou vhodným způsobem uspo
řádány elektrody (viz schématické obráz
ky). Přiloží-li se na elektrody střídavé na
piti, začne destička kmitat na rezonančním 
kmitočtu radiálné podélnými kmity, tj. 
zvčtiuje a zmenšuje svůj prúmér. Z dal
ších elektrod se pak může odebírat odpo
vídající střídavé elektrické napčti. Dostá
váme tak velmi jednoduchou náhradu me- 
zifrekvenčního transformátoru, vynikající 
navic mimořádné vysokou stabilitou. Pro 
představu o rozmčrech uvedme, že pro 
kmitočet 45 5 kHz má keramická destička 
tloušťku asi 4 mm.

Transfiltry vyrábí západonémccká firma 
Intermatall a americká firma Clevite 
Electronic Components pod označením 
TO-OIA a TF-OIA.

Pro představu o kvalitách transfiltrů 
nčkteré jejich základní charakteristiky: 

stabilita středního kmitočtu v rozsahu 
teplot — 20° C do +  60* C je ±  0,1 %, 
posun kmitočtu během deseti let je ma
ximálně 0,2 %, 
jakost filtru Q =  5000, 
odolávají rázům až do velikosti 100 g, 
při dostatečném odvodu tepla jsou 
schopny funkce až do +  200° C. 
Časopis Model Avia č. 8/1963 přinesl 

podrobný popis superhetového přijímače 
pro R/C modely, ve kterém bylo poprvé 
použito transfiltrů. Přijímač „Tclstar“ vy
řešil a postavil J. Fisher z New Haven 
Electronics v USA. Ze schématu, který 
přímo přetiskujeme, je zřejmé, jak jedno
duchý superheterodynový přijímač umož
ňují transfiltry vyřešit. Celý přijímač včet
ně vibračního relé je postaven na destičce 
s plošnými spoji o rozměrech 64 x  42 mm.

Je škoda, že dosud neni pravda konsta
tování ve zmíněném článku v Amatérském 
radiu, kde se mj. píše, že „se chystá vý-

jr

ov*i rMnnet Vf

CWr*· rite* tkltrttnhv* TO-Ot

Překlad lem ů: symbole -  tym M tckt m o to rf; 
OleUauan ílectrique -  tU ktrúhj toniídní; oaťiUuon 
méc&niquc . . .  P Z T  -  mtchanuJU kmitání d ttučky  
P Z T ; construction d u  . . .  -  honitrukim tupofádim  
tra m /llm  TO-01

roba i u nás . . .  Jakmile se transfiltry 
objeví na trhu, zmizí rázem starost 
o subminiaturni mezifrckvence v tranzis
torových přijímačích.. ftclt)

Nabíjíme N i-C d  akumulátory
(js) V poslední době se na našem trhu 

objevily nikl-kadmiové akumulátory typu 
N i-Cd 225. Protože jde o vhodný a po
měrně levný zdroj pro napájeni aparatur 
dálkověhn ovládáni modelů, jsou mezi mo
deláři již značně rozšířeny. Mnohde však 
vzniká otázka, jak a čím akumulátory

Doba potřebná k nabiti je 14 až 16 ho
din; delší nabíjení (přebíjení) nevadí 

Konečně napětí nabitého akumulátoru 
je 1,45— 1,5 V

Akumulátor je třeba opět nabít, jestliže 
napětí poklesne na 1,1 V

Šesttvoltcrvd baterie z  N i-Cd lldnků 
s amatérsky zhotoveným pouzdrem

Trvalý dovolený odběr proudu je
22,5 mA. Počet nabíjecích cyklů je při
bližně 50.

Z akumulátorů sestavujeme baterie 
nejčastěji o napětí 4, 5, 6 nebo 9 V 
(6 V =  5 kusů akumulátoru). Nabíjíme

Zapojeni amatérské nabíječky

pomocí běžné nabíječky akumulátorů 
a do série s baterii vřadíme proměnný 
odpor, kterým nastavíme nabíjecí proud 
na maximálně 22,5 mA. Zpravidla vyhoví 
potenciometr o hodnotě lOk, například 
Tesla WN 691 70 nebo WN 691 85.

Nabíječku můžeme snadno zhotovit 
amatérsky podle připojeného schématu. 
Transformátor je bud zvonkový o napětí 
8 V, nebo žhavicí ST63 pro přijímače. Při 
použití těchto transformátorů má regulač
ní odpor hodnotu pouze lk  ~  2k2. 
Filtrační kondenzátor je jakýkoli pro napě
tí minimálně 12—15 V. Jeho hodnota 
není kritická a postačí 200M (2 ks. TC  
531 100.M paralelně). Dioda je 1NP70 
až 3NP70.

Při použití uvedených součástek je 
možno nabíjet baterii o jednom až sedmi 
článcích. Má-li nabíječka sloužit pouze 
k nabíjení jedné sestavy, například 5 kusů,

je možno nahradit proměnný odpor 
pevným odporem patřičného zatíženi. 
Jeho hodnotu je nutno vyhledat tak, aby 
nebyl překročen nabíječi proud. Nabí
ječku namontujeme na umatexovou destič
ku, celá se pohodlně vejde do bakelitové 
skříňky B6.

K N I H Y  P R O  V Á S
Nakladatelství S a le  t t>jiko vydává dalíi řadu 

zajímavých knih, g nichž některé vám zvlášť dopo
ručujeme.

Poutavá je reportážní novela A . A vranovského 
J E D E Š  Ž IV O T  P R O  Z A Č Á T E K . Autor repor
tážn í formou popisuje práci sovětských zkušebních 
pilota, kteří létni po válce aalétávajt první semitská 
trysková letadla. I  když jeden z  nich při letu zahyne, 
soudruzi převezmou jeho práci a provit ovaci lety 
dokonči. Váz. výtisk za 9,— K is .

Pro fotbalové fanoušky a příznivce armádního 
klubu Dukla napsal velmi pěkně Ota Pavel sportovní 
reportáž, nazvanou D U K L A  M E Z I M R A K O 
D R A P Y . Námět reportáže piet:ral ze sportovních 
bojů o americky pohár, který Dukla získala třikrát 
za sebou. Pavlova reportáž si také citlivé a 1 velkými 
postřehy viimá vledniho života mezi americkými 
mrakodrapy. Váz. výtisk  za 21,— Kčs.

Jugosldt'tc Cedo Vukovič patři k mladým prozai
kům, kteři v idi válku očima jakoby nezúčastněného 
diváka, přitom vlak každým slovem Výstižné vyjadřuji 
bezmezné hoře a lidské tragédie. Tak Cedo Vukovsi 
v  krátké novele M R T V Å  H L U B O K Á  opomíjí 
vnější znaky války a podává rozbor lidské bytosti. 
Námět ? -  Raněné tu? partyzána ukrývá v  otadé 
stará žena. Netuší, že právě on zabil v  boji jejího syna.

Autoru se podařilj vykreslil realisticky obraz 
jihosUnymské vesnice, monology jeité zdůrazňují 
tragedii lidi za války. Brož. výtisk za 5,— Kčs,

Sovětský autor Pavel Nilin je autorem novelv 
C E S T A  VE D LA P Ř E S  H Ř B IT O V . Moderním 
stylem vypráví o partyzánské ilegální organizaci 
a konfrontuj* činy hrdiny a zbabělce. Vypráví příběh 
běloruských bojovníků, kteří připravují trhaviny 
v  blízkosti hřbitova. Odtud I název jeho novely, 
odtud i  je jí dramas Hnou a dobrodružnou. Vás. 
výtisk za 8,50 Kčs. (bh)

n a b í je t .
Podle informaci vývojového střediska 

n. p. Baterie Slaný jsou doporučeny 
tyto podmínky:

Nabíjecí proud je desetinou kapacity 
akumulátoru, to je 22,5 mA

220 v

< -
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Připravovaná leteckomodelářská národní pravidla
byla již projednána orgány l)V Svazarmu, 
ale není jistá, od kdy budou v platnosti jako 
celek. Otiskujeme -  obdobní jako u maket 
-  jednoduchý výtah ze smírnic, rozesíla
ných krajům s tím, aby uvedly v život 
nékterá ustanoveni již pro letošní sezónu.

Jde především o pravidla pro letecký 
souboj (Combat), která FAI doporučila 
k okamžitému zavedeni a vyzkoušení. Liší 
se tak málo od našich loňských pravidel, 
že se můžeme spokojit jen s popisem 
hlavních odchylek.

Modely musí mít podvozek umožňující 
normální start a přistáni a -  co naplat -  
startuje se ze zemč. Mezinárodni se létá 
jen v kategorii 2,5 cm’ na drátech 15,92 m 
o 0  0,3 mm, s cílovou páskou jako dosud, 
as^ak 4 cm širokou. Soutéžící není obme- 
zen přihlášením 2 modelů pro celou soutěž 
a platí, že do každého kola může nastoupit 
se dvěma převzatými modely.

Pro stanoviště a způsob startu se přebí
rají prvky z týmového závodu, tj. začíná 
se 30 sec pro zahřívání motorů, po nich 
následuje dalších 30 sec posledních příprav 
s motory v klidu, posledních 5 sec počítá 
startér nahlas a teprve po znamení k startu 
je možno spustit motory a startovat. Zá
roveň se znamením k startu začíná se 
měřit celkový čas souboje 5 min., ale 
útočit na pásku soupeře je možno až po 
dalším znamení k zahájení souboje, když 
oba modely prolétly nejméně dva kruhy. 
Pilot při startu a za letu svého modelu 
nesmi samovolně opustit vnitřní kruh o po
loměru 3 m (následkem je vyloučení).

Trestné body (100) se udělují za každý 
zásah pásky -  jako dosud -  ale trestné body 
za každou vteřinu kdy model neletí, se 
uděluji ihned od znamení ke startu, takže 
v praxi se soutěžící bez nich neobejde. 
Délka zbytku pásky rozhoduje jen při 
rovnosti trestných bodů. Soutěžícímu, kte
rému se nepodaří odstartovat (start s ob- 
létnutím alespoň jednoho okruhu) do 
2 minut od znamení ke startu, je považován 
za poraženého a nesmí již startovat. Samo
volné odpadnuti celé pásky (s nitěným 
závěsem) nebo její nerozvinuti má za ná
sledek jednak udělováni trestných bodů 
tak, jako by model neletěl od okamžiku 
odděleni až do nápravy nedostatku, jednak 
model nesmí útočit na soupeře. Modely 
musí definitivně přistát do 7 min. od 
znamení k startu (jinak vyloučení). Startér 
upozorni soutěžící 30 sec před uplynutím 
tohoto času.

Nová národní kategorie UC-1 povo
luje u modelů Combat motor do 1 cm*, 
řídicí dráty 13 m a délku pásky 1,5 m. 
Není předepsán podvozek a start se země.

Příznivec kategorie C -l potěší, že již 
pro letošek se nepředpisujc nejmenši váha 
modelu 400 g, nýbrž 400 g na I cm’ zdvih, 
objemu motoru. Další významná změna 
platí pro případ odděleni částí volně léta
jících modelů od startu až do konce mě
ření času. Namísto anulováni letu se to 
považuje za nezdařený první pokus s prá
vem na opravu.

Vcelku budou zavedeny četné národní 
kategorie a soutěže. Ve volném letu to 
budou modely z tuzemského materiálu 
nebo stavebnice pro ncjmladší (motorové, 
na gumu i větroně) a kategorie VC-5 pro 
motorové modely kabinového typu. Bude
me mít i soutěže motorových modelů 
v technice letu (dodržený čas motorového 
a klouzavého letu nebo jejich poměr) a pro 
všechny volné modely hodinovou soutěž

„nalétej co stačíš*1. A pak samozřejmě há- 
zcdla, vrtulníky, zvláštní modely, pokojo
vé, kluzáky s raketovým pohonem a v ne
poslední řadě kluzáky na svah.

Příležitosti v upoutaných m odelech  
podstatně zvětší akrobatická kategorie
2,5 cm*, týmový závod s motory 1 cm* 
a vytrvalce možná potěší i týmový závod 
na 1000 kol. Pro mládež jc připraven stí
hací závod s jednoduchými pravidly jako 
průprava pro týmový závod, zatímco 
starší nebo zkušené modeláře zaujme 
soutěž přesnosti a spolehlivosti na kruhové 
dráze, je tu i soutěž „Herkules**, umožňu
jíc! ukázat, co model unese. „Otec maket** 
z Kamenných Zehrovic připravil pro mla
dé příležitost zahrát si na maketáře s polo- 
maketami, jimž se boduje jak vzhled, tak 
malé letové výkony.

V kategoriích  R/C najde bohaté uplat
nění létáni nad svahem. Dosavadní jedno- 
povelové kategorie se dělí každá na dvě: 
vysloveně školní (jen směrové kormidlo) 
a další s většími možnostmi (křidélka, 
motor, podélné vyváženi a klapky).

Zavádějí se p rav id la  p ro  uzavřené 
(vyzývacf) nebo o tevřené soutěže pevně 
a jmenovitě stanovených družstev organi
zaci, okresů či krajů a nezapomnělo se na 
doplňující p rav id la  pro naše soutěže, 
které se konají za jiných podmínek než 
mistrovství světa.

Kdo by chtěl zkoušet létání s novými 
kategoriemi (a není důvod, proč se ne
pustit do soutěži), získá podrobnější 
informace u krajského modelářského in
struktora nebo na model, odboru ÚV 
Svazarmu. Ant. HANOUSEK

NEJLEPŠÍ MODELÁŘI - SPORTOVCI roku 1963
Přinálime poslední ídsl iebřičku nejUplich leteckých modelářů -  sportovců 
z  loňské sezány. Předcházející dví části jsou v Modeláři 2 a 311964.

RYCHLO STNÍ u p o u t a n é  m o d e l y

T řída 5 cm* (hodnocen nejlepli výkon v km/h)
1. E. Kostka 06-50 211
2. M . Hrabec 06-134 208
3. F. Šlechta 06-235 205
4. J. Tesař 06-55 202
5. Z. O la 06-371 202
Celkem hodnoceno 15 sportovců

THda 10 cm* (hodnocen nejlepii výkon v km/h)
1. ln i . St. Burda, mistr sp. 06-46 241
2. K. Olnrvera 06-233 207
3. S. Mcnáik 06-453 180
Celkem hodnoceno S sportovců

T řída trysky (hodnocen nejlepii výkon v km/h)
1. M . Závada 11-08 253
2. O. M sůisck 06-321 227
3. I . Dvořák 11-149 211
Celkem hodnoceno 7 sportovců

VÉTRONÉ A - l  -  junioři

Poř. Jm éno Sport. See
licanc*

1. V. Pažilka 08-244 2487
2. P. Svoboda 06-552 2470
3. P. Kubei 02 - 2416
4. R. Drníc 06-479 2384
5. L. Horák 11-252 2347
6. P. Vejražka 01- 2343
7. V. Supi 11-250 2342
S. J. Jira 11-205 2331
9 .-10 . J. Orel 06-301 2324
9 .-I0 . J. Hamal 05-122 2324
11. B. Pucholt 01-121 2318
12. M . Zdražil 0 2 - 2311
13. T . Havránek 11-251 2304
14. L. Zulák 07-111 2295
15. V. Janák 03-206 2287
Hodnoceno 42 sportovců (do limitu 2000 icc)

VÉTRONÉ Λ - l  -  sen ioři
1. O. Vitásek 08-78 2482
2. J. Důlek 05-299 2446
i . M . Fleid 02-125 2419
4. R. Meta 01-20 2409
í . J. Hladil 06-26 2397
6. M . BeCák 07-295 2391
7. J. Vitásek 08-160 2383
8. R. DvořáCek 07-160 2371
9. B. Pekař 07-16 2342
10. D . Hlavatý 08-44 2331
11. T . Ttuchlý 07-223 2315
Hodnoceno 1 1 sportovců (do limitu 2200 sec)

VÉTRONÉ A -2  junioři

1. V. Pák 02-126 2627
2. K . Šubert 11-138 2582
3. P. Cisárik 09-66 2544
4. Z. Holes 02-94 2506
5. J. Chnulik 02-104 2502
6. J. Horák 03-61 2483
7. F. Zýka 03-37 2468
8. P. Ciaárik 09-91 2464
9. O. Šerý 06-286 2445
10. Z. Najman 01-205 2399
1U J. Příhomký 01-368 2396
12. F. Gloziga 06-416 2389

13. T . Havránek 11-251 2369
14. J. Chum 02-95 2367
15. B. Urbanová 04-337 2366
Hodnoceno 25 sportovců (do limitu 2300 sec)

M ODELY NA G U M U  D -l Junioři
1. O. Satzkc 0 4 - 2012
2. J. Kind! 01-126 1576
3. V. Melen 01-21I 1511
4. F. Holek 01-246 1467
5. V. Kmert 06-617 1361
6. V. Konvalinka 01-233 1238
7. V. Kostečka 01-131 1152
8. G. Mate 01-389 1026
Hodnoceno 8 sportovců (do limitu 1000 sec)

M ODELY NA G UM U B -l sen ioři

1. J. Klima 04-38 2276
2. F. Dvořák 01-7 2211
3· K. Ciick 01-1 2180
4. A. Holásek 06-312 2175
3. M . Nový 04-37 2136
6. J. Svadlenka 04-233 2120
7. O. Satzkc 04-92 2092
8. ln i .  V. Popelář 01-33 2086
9. P. Bolcek 09-52 2060
10. J. Kohoutek 04-232 2036
11. B. Koutná 06-663 1836
12* L . Jelen 04—46 1753
13. M . Peterka 01-19 1749
14. V. Horák 01-11 1731
15. 1. Mikulec 06-61 1674
Hodnoceno 24 sportovců (do limitu 1500 sec)

M ODELY NA G U M U  W AKEFIELD junioři

I. Z . Nový 04-36 2427
Hodnocen 1 sportovec (do limitu 1800 sec)

U PO U T A N É  MAKETY jtrnloH

1. J. SimCák 07-213 2602
2. I. Křistek 07-215 2346
3. P. Stehlík 05-327 2323
4. K. Kuzmik 07-214 2390
5. J. Rada 03-153 2279
6. Z. Rada 03-155 1982
7. F. Hanák 07-211 1886
8. F. Chocholá 01-247 1329
9. J. Holub 07-210 1202
Hodnoceno 9 sportovců (do limitu 1000 bodů)

U PO U T A N É  M AKETY sen ioři

1. F. Simčák 07-49 3522
2, V. Haick 0 5 - 3468
3. A. Navrátil 07-100 32-63
4. V. Horák 01-11 3234
5. J. Jabůrek 11-222 3197
6. J. Zapletal 07-86 3169
7. J. Hynek 07-15 3155
8. J. Rubei 04-54 3121
9. j .  Dolenský 05-105 3112
10. A . Zedek 07- 3019
11. V. Pek 01-330 2853
12a J. Rovinka 04-381 2819
13. V. Parýtek 02- 2786
14. J. Linhart 04-42 2779
15. V. HedviCck 07-207 2736

Hodnoceno 20 sportovců (do limitu 2500 bodů)
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Ako robím A-dvojku
Michal HLUBOCKÝ, člen reprezentačního družstva

Článkom chcem pomocí modelářem, ktori už máju aké-také mode
lářské skásenosti, avíak nevedia si svoju Činnost usměrnit tak, aby 
mohli dosialmui lepiie Výsledky. Záujemcov možno překvapí, že 
v  článku sa nestrefná so žiadnym teoretickým vztahom alebo dů- 
kazom, no musel by som len opisovat to, čo už bob v Časopise uve
dené, například v  článku „K teorii modelu větroně A -Τ ' od A. Ha- 
nouska (Letecký modelář 211960 -  pozn. red.). Ja  sám sa pridržia- 
vam mnohých týchto teórii a zásad.

Iste mnohí budete tiež porovnávat měj článek s článkom V. Ho- 
ryny „Jak já to dělám“ (letecký modelář 611959). Budete hlo
dat, či sa dačo odvtedy změnilo, popřípadě budete moct posúdit 
jednotlivé názory. 1 ja som v tom čase pozorné preltudoval Hory nov 
článok a skúSal som to podlá něho. Dnes mám vytvořený svoj názor, 
hlavně pokial ide o model do kludu a do termiky. Nekladiem důraz 
na zakončeme nosných plŮch, popřípadě na vyleStený trup, i ked 
sám v poslednom čase trupy leltím. Toto vletko může mat minimálny 
vplyv na dobré vlastnosti modelu.

Celu prácu s modclom mám rozdělenu 
do troch hlavných bodov: příprava ku 
stavbě -  vlastni stavba -  zalictavanic.

Příprava ku stavbě

Prv než začnem model sta vař, musím 
vcdicť, čo asi budem od tohoto modelu 
vyžadoval. Mám určité parametre, ktoré 
musí model splňovať a už po takých 40—60 
ŠUrtoch musím poznal, či bude nový 
model dosahoval úroveň mojich pred- 
chádzaj úcich sůlažných modclov.

I ked osobné nekategorizujem modely 
do kludu a do termiky, predsa mám určité 
stavebné odchylky pre model do termické
ho počasia s rýchloslou větra do 4 m/scc 
(v dalšom model č. 1) a iné podmienky pre 
model na rýchlosť větra nad 4 m/sec 
(v dalšom model č. 2).

Zásadné som proti tomu, rozlišoval 
modely do kludu a do termiky. Doteraz sa 
mi ešte nestalo, aby som s modelům 
v bcztcrmickom počasí letci maximum.

Dovolím si tvrdil, že takú A-2 ešte nikto 
nepostavil! S oboma druhmi modelov 
dosahujem za beztermického počasia (sko
ro ráno -  neskoro večer) přibližné rov- 
naké i výkony, ktorými sa ale vůbec ne- 
riadim a model podlá nich nehodnotím. 
Ved nakoniec vierne, že súťaže nelictamc 
skoro ráno ani večer, teda lietamc vždy za 
termického počasia. Charakter termiky je 
striedavý, taktiež sila větra. Som si vědomý 
toho, že s modclom č. 1 budem mal slabšie 
výkony v silnejšom vetre. Ale s modelom 
č. 2 chcem mal přibližné rovnaké výkony 
do rýchlosti větra 4 m/sec ako i nad 4 
m/sec.

Podlá týchto okolnosti volim i stavbu 
modelu. Například model č. I prispósobu- 
jem stavbou tak, aby som mal křidlo 
mákké, ale dostatočne pevné. Na bočné 
plochy nckladicm tu doraz, teda trup je 
poměrně štíhlý, nic hranatý. Tažisko mo
delu maximálně v 40 % h (h — hlbka 
křídla), predná časl trupu maximálně
1,5 h. Týmto spósobom mi výjdc model 
váhové poměrně lahký, čo mi robí 
v mnohých pripadoch starosti s dovažo- 
vanim.

Model č. 2 staviam masivnější, tzn. 
křídlo je čo najpevnejšie, nie velmi mákké, 
a čo najlahšie. Plošnú dížku volím menšiu 
ako u modelu č. 1, maximálně 4 h. Snažím 
sa, aby hmota cetej zadnej časti modelu 
bola čo najmenšia, tzn. aby čo najváčšia 
hmota bola sústredená okolo ťažiska. 
U  tohoto modelu už kladiem doraz na čo 
najváčšiu bočnú plochu před a nad ía- 
žiskom a čo najmenšiu za lažiskom. 
Plochy volím tak, aby som nenarušil 
celkový vzhlad modelu. Na bočnú plochu 
před lažiskom kladiem důraz preto, lebo 
som po viacerých skúscnostiach zistil, že 
model takto ríešcný překonává zatáčky vo 
vetře plynulcjšic, bez váčšicho klcsania. 
Taktiež za vetra na lanc sa tento model 
chová kludnejšic. U modelu č. 2 volim 
polohu lažiska minimálně v 40 % hlbky.

◄----------
Příprava bratislavských juniorov s A-jed- 
notkami na nastávajúcu Sportovú sezónu 
sa neprerulila ani cez zimné menace.

Můj spůsob stavby modelu

nechcem nikomu vnucoval. Ostatně z tých
to pár riadkov to ani nikoho nenaučím. 
Každý stavia model podlá vlastných 
skásenosti a možnosti. Chcel by som 
poukázal teda aspoň na to, že pre pripev- 
nenie křidla ku trupu s oblubou používám 
2 kusy ocelového drůtu o ø  3 mm. 
Skusenosti ukazuj ú, že i pri váčšich havá- 
riach sa křidlo menej poškodí, ako při 
použiti jazyka -  konkrétné rozbité „uši", 
čo sa mi ešte u drůtov nesulo. Dalej sa mi 
osvědčilo to, že polovice křidla suviam 
z dvoch kusov. Tieto dva kusy zlepim až 
po úplnom opracovaní, teda před potiahnu- 
tim (obr. 1). V tomto případe nic je po
třebná lomená šablůna. Trup pozastáva 
z kostry, ktorú z oboch stlán oblepim 
hrubšou balzou a opracujcm na žiadaný 
tvar. Kostra pozostáva z hlavice z 2mm 
preglejky a z troch nosnikov, prcchádzajú- 
cich z hlavice až do konca trupu (obr. 2).

Ďalšia skúscnosl: vlečným háčikom jc 
třeba v pricbchu zalicuvania posunoval. 
(Ked sa model nad hlavou odkláňa na 
nícktorú stranu a nedá sa vies! so směrov
kou v neutrále, háčik třeba posunul sme
tem dopředu. V obrátenom případe, pri 
bezvětří, model nedostaneme nad hlavu, 
háčik jc vpředu a třeba ho posunúl dozadu, 
k lažisku.) Preto háčik definitivně upevňu- 
jem až po dokonalom zalietani. Poloha 
háčika sa mi pohybuje okolo 12 mm od 
ťažiska. Přibližné s touto polohou začnem 
zalietavať.

Uhol nastavenia křidla volím 5—7°, čo 
od posedá přibližné 14 mm pri hlbke 
křidla 145 mm.

UCHO

SPOJKA žlfOENA /pVØCH 
PQEELEJOlt 2 mm MFDZI 

VLOŽEN» |mm DQB«L

O br 1
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Na potah používám pováčšinc papier 
Mikclanta. O jeho kladoch a práci s ním 
bola už viackrát řeč v Modeláři.

Pri stavbě neustále sledujcm váhu 
jednotlivých častí modelu. Tak například 
křidlo a výškovka po potiahnutí a nalako-

X  W0L0ÍK*

Obr. 2

vání nepresahujú váhu 180 g, trup 150 g. 
Zbytok do 410 g dovážím olovom.

Celkové doladenic modelu robím až na 
letisku. Z toho dóvodu mám len provi- 
zómu podložku (ncprilepcnú) pod odtoko
vou hranou výškovky. V pricbchu zalicta- 
vania tuto podložku měním, čím samozřej
mé měním uhol zríadcnia (křídlo—výš- 
kovka).

Zalietavanie modelu

považujem za jednu z na j důležitějších práč 
s mode lom. Stručné objasním můj s působ, 
ktorý pozostáva zo zalietavanie z ruky 
a pomocou lana. Zahetanie pomocou lana 
mám potom rozdělené na dve etapy: so 
směrovým kormidlům v neutrále a s kor- 
midlom vykloněným na stranu otáčania.

Zalietavanie z ruky  můžem zahájit 
v tom případe, ked mám model riadne 
nalakovaný a vyvážený (tažisko aspoň 
v 40 % híbky). Model pohadzujem z ruky 
dotiaT, až začne plynule lictať. (Směrové 
kormidlo v neutrále.) Už behom tohoto 
zalietavania pohybujem výškovkou (pod
kládám odtokoví) hranu). Ked som ako 
tak istý, že model je schopný k Startu la
nem, ukončím tuto etapu zalietavania.

P rvý vlek modelu robím s lanom 
o dlžkc asi 15 m. Ked je vlek a let vydaře
ný, prcchádzam na plnu dlžku lana 50 m.

Na plnom lané začinam s modelům 
experimentovať, a to skúškou pozdlžnej 
stability. Robím to tak, že model na plnej 
šnůre ,,vystrcrujcm“ . Model sa musí 
uldudniť po minimálncj strate výšky. Ak 
sa ukludňujc velmi dlho, popřípadě 
vůbec ncukludni a hůpe až na zem, svědčí

to o tom, že model je lehký na hlavu. Ked 
mám model nedovážený (niečo mu chýba 
do 410 g), přidávám do hlavice olovo. Ak 
mám model „na váhu", měním uhol 
zríadcnia výikovkou. V obrátenom pří
pade, ak sa mi model rýchlc ukTudní, 
móžem olovo z hlavice vybrať (ak má mo
del ccz váhu), popřípadě podložím viac 
pod odtokoví) hranu výikovky. Tento 
spósob zalietavania opakujem tak dlho, až 
usúdim, že model má let kludný, a dosahu
je úroveň prcdchádzajúcich sútažných 
mtxlelov.

T u  už kladicm rozdiclne požiadavky na 
model č. 1 a na model č. 2. Model č. 1 
může pri „vystřeleni" húpat viac, maxi
málně do polovice výiky (25 m). Model 
č. 2 sa musí ukfudmť behom 2—4 pře
hupnutí. Tuto prvú část zalietavania na 
lane robím so směrovkou v neutrále.

Druhá etapa je zalietavanie modelu 
v kruhoch, tj. s pomocou vychýlcncj 
směrovky.

Z praxe viemc, že ani najdokonalejiic 
postavený model nikdy neliela priamočiare. 
Obyčajne sa začne otáčať do niektorej 
strany bez toho, že by sme to chccli. Aby 
som tejto náhodě predišiel, robím oby
čajne vždy o málo váčií uhol náběhu na 
právej straně křidla (vo smere letu). Touto 
úpravou dosiahnem toho, že model vždy 
bude robiť pravé kruhy velkého priemeru. 
Dúfam, že netřeba podrobné vysvětlovat, 
prečo je tomu tak. (Je to důsledok zváčšc- 
nia odporu a tým úbytku rýchlosti na stra
ně křidla s váčiím uhlom náběhu. -  Obiir- 
nc teoretické pojcdnanic o otáčani modelu 
nájdete v LM 2/1960 v článku „K  teorii 
modelu včtroné" od A. Hanouska).

V daliom pricbchu zalietavania regulu- 
jem kruhy modelu podlá potřeby vychýle
ním směrového kormidla. Tak například 
pre model č. 1 volím kruhy přibližné
0 priemere 50—80 m, pre model č. 2 do 
priemeru 50 m. Zatáčky modelu musia 
byt čo najplochšic a nic vcfmi špitálně.

Ked už model lieta podlá mojich pred- 
pokladov, považujem zalietavanie za skon
čené a model odkládám. Istc sa budete 
tomu čudovat, no je to tak. Model nikdy 
nestaviam cez sezónu, aby som s ním cite 
v sezóne lietal. Začinam slavat po sezóně, 
model zalic tam a mám ho připravený pre 
budúcu sezónu. Začiatkom novej sezóny 
celý zalictavaci proces opakujem a začinam 
s tréningom lictania. Cez zimné obdobie 
občas model přeložím z teplého miesta na 
studené, popřípadě ho dám na chvtlu do 
zaparcncj kúpclnc, aby som tak urýchlil 
proces staroutia. To robím za předpokla
du, že už model nebudem prclakovávat. 
Zásadné nepoužívám uskladňovacich Sab- 
lón.

Obyčajne staviam dva modely za rok, 
ktoré sú vzhladovc rovnaké. Na tom 
modeli, ktorý’ staviam ako druhý, snažím 
sa odstrániť chyby alebo nedostatky, ktoré 
sa mi vyskytli pri prvom modeli. Sú to 
chyby pri stavbě alebo nicktoré konštruk- 
čné zlepšenia, ako změna uhlu nastavenia 
křídla, změna plošnej dižky a pod. Oby
čajne vždy sa mi jeden z obidvoch modclov 
vydaří.

Tento spůsob stavby odporúčam každé
mu, kto má trocha viac času v zimnom 
období a berie modclárstvo vážncjšic než 
ako zábavu.

*

Nakoniec móžem opakovat len to, čo 
odporúča každý skúscnejšj modelář: sebe
lepší model -  mňžc byť postavený podlá 
koncepcic zahraničně), domácej alebo
1 vlastncj -  nebude lietat sám od seba. Ak

Af. Hlubocký po sútaii

chceme dosiahnut slušné výsledky, musí
me věnovat lictaniu s modelom maximum 
svojho volného času, a to po celú sezónu. 
Teda nielen před sútažou alebo na nej.

Na sútaž je třeba ísť připravený, to 
značí musím si byť istý, že model dostáném 
nad hlavu, že ho můžem vodit a že sa mi 
bude otáčať v tých kruhoch, aké potrebu- 
jem. Vyhnem sa potom výhovorkám, že 
sa mi model v krabici pokrútil a pod.

Samozřejmé i náš modelářsky šport, ako 
každý iný šport prevádzaný špičkové, 
vyžaduje určité ůsilie, sebazaprenie, istů 
dávku skromnosti a náročnosti hlavně voči 
scbc. Len tak sa móžeme dopracovat 
určitých výsledkov.

Konečne ešte jedno malé odporúčanie 
pre tých modelárov, ktori doposial nemajú 
svoj vlastný směr a hladajú vždy dačo 
nové. Všímejte si viacej domácích kon
cepci) modelov, ktoré máte možnost vidieť 
na sútažiach, popřípadě získat o nich 
priamc informácic od skúscných modclá- 
rov. Je nesporné, že naše modely sú na 
světověj úrovni, i ked to výsledky na po- 
slcdných majstrovstvách světa nedokazujú. 
I MS je modelářská sútaž, na ktorej to 
může a nemusí výjsť.

Člen L M K  Delta Tibor Kahanec Startuje 
,jSubingcra‘l konStrukcie a vlastnictva ini. 
Kruipána
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Nový motor MVVS 5,6 AL
opatřena dvěma přefukovými a jedním 
výfukovým kanálem.

Píst bez dcflcktoru s úplni rovným 
dnem je brouScn a lapován. Ač litinový, je 
poměrně lehký.

Pístní čep je ocelový, kalený, pérově 
popuštěný. Je opatřen běžnými čočkami 
z mosazi.

O jnice je obvyklého provedeni, jen 
s tím rozdílem, že pouzdro klikového čepu 
neni do ojnice nalisováno, ale je řešeno 
jako „plovoucí" ložisková výstelka.

Klikový hřídel je bohatě dimenzován 
a uložen v kluzném ložisku vytvořeném 
přímo v klikové skříni. Je povrchově kalen 
a broušen a obstarává funkci válcového 
rotačního šoupátka.

Hlava válce je odlita z hliníku a bohatě 
žebrována. Tvar spalovacího prostoru se

poněkud liší od obvyklého provedení 
a podobá se hyperboloidu. Tímto řešením 
bylo dosaženo velmi pravidelného chodu 
motoru.

Víko motorové skříně je soustruženo 
z duralu a zašroubováno do kartern závi
tem M26 x 1.

Dlfuzér a celý karburačni systém je
obdobný jako u většiny motorů M W S .

Unášeě v rtu le  soustružený z duralu je 
uložen na kuželové ploše klikového hříde
le. Vrtule je přitahována šroubem M6. 

*
Během zkoušek motor prokázal, že se 

p lni vyrovná všem zahraničním výrob
kům této třídy a pro svoji snadnou 
obsluhu, nenáročnou údržbu a pravidel
nost a klidnost chodu bude mezi modeláři 
jistě obliben.

M oto r 5,6 AL je jcdnoválcový dvoudobý 
spalovací motor sc žhavicí svíčkou, s říze
ným sáním pomocí šoupátka v klikovém 
hřídeli a s vratným vyplachováním systé
mu Schniirlc.

Technická data

V r tá n i ........................20 mm
Zdvih........................... 18 mm
Zdvihový objem válce. 5,65 cm*
Poměr vrtání/zdvih . . 1,11
V áh a........................... 185 g
Max. výkonnost . . . 0,54 k při

13 800 ot/min 
Max. točivý moment . 382 dkgem při 

8200 ot/min

of/m rn * tOOO

s 9 f) 41 a  n  u n  *

Diagram výkonnosti a točivého momentu 
motoru M W S  5,6 AL  při použiti paliva: 
25 % ricinového oleje, 65 % metylalkoholu, 
5 %  nitrometanu

Provedeni součástí

Kliková skříň je kokilový odlitek 
z hliníku, provedený v jednom kuse 
s válcem a litými chladicími žebry.

Vložka válce z legované oceli je tepelně 
zpracována, broušena a lepována. Je

Obrys motoru M W S  5,6 AL  a rozteče otvorů v montážních patkách, oboji ve skutečné
velikosti „

V ---------------------------------------  v

n o

~ Φ ---------φ ·

4 1 2

J 5 L

B

/

c z
11_____1Γ.. 1 1 r

Doporučená paliva

Pro záběh a sportovní 
provoz:

ricinový olej 30 % 
metylalkohol 70 % 

Pro soutěžní provoz: 
ricinový olej 30 % 
metylalkohol 65 % 
nitrometan 5 %

82 MODELÁŘ .  4/1964



•  Na obrázku je několik způsobů 
otočných závčsů pro vztlakové klapky, 
výškové kormidlo nebo jiné pohyblivé 
plochy na modelu. -  Závěs 1 je z plátěných 
proužků, které jsou nakliženy střídavé, 
tzn. vždy jeden konec navrch na jednom

TAK  TO JDE LÉPE
a druhý na pohyblivou plochu. -  Rovněž 
po celé délce pohyblivé plochy se délá

pásků připevněny střídavě na pevnou 
a pohyblivou část plochy. Prostrčený 
drát potom spojí pohybově obě částí.

•  Lehká a pevná kostra trupu nebo 
dutého nosníku se dá sestavit z plochých

a vespaJ n i druhčm dílu. -  Spojení 2 
vytvářejí dva dlouhi pruhy tkaniny (po 
celé dílce pohyblivé plochy), sešité 
uprostřed po dílce na šicím stroji. Jeden 
pásek tkaniny se potom naklidí na pevnou

otočný závěs 3, který vznikne převlékáním 
režné nitě. „Vtip" zde spočívá ve střída
vém provlékánl nitě podle obrázku. -  Na 
poslední druh závěsu 4 je použito kousků 
trubiček, které jsou pomoci plátěných

lišt Jedinou vadou tohoto způsobu stavby 
u trupu je to , že trup musí mít po celé 
délce stejný průřez. Zato však sestavení 
jde rychle, jelikož příčky 1 jsou shodné 
nebo jen dvojího druhu.

Pri konštrukcii tohto vetroňa som sa roku 1961 snažil využit 
všetky svoje dovtedajíie skůsenosti a poznatky zo stavby vetroňov 
A-2. „Škovránok" je  veTmi pevný, vo vleku sa dá udržat fubovolnú 
dobu, čo je důležité pře taktiku. Bol postavený v niekolkých 
exemplárech a velmi dobře sa osvědčil v termickom počasí. 
Roku 1961 a 1963 dosiahol na súfažiach 900 sekund, zhodou 
okolnosti na Cene mesta Nitry. Priememá doba letu je 160 až 
170 sek.

Trup. Predná část z lipy 10 mm prcchádza do dvoch balzo
vých nosníkov 10 X 10. Bočnicc sú z balzy 5 mm. V špici je 130 g 
olova. Malý centroplán vytvárajú 2 přilepené rebrá z preglejky 
3 mm, ktorými prechádzajú dráty 0  3 mm pře nasúvanie polovic 
křídla.

V křídle sů zalepené hliníkové trubičky 0  3/3,9 mm. Nábežná 
lišta je z balzy lOx 10 +  5 x 2 ; odtoková 5x33. Hlavný nosník 
tvoria 2 smrekové lišty 3 x 5, pomocný nosník tvoři smrčková 
lišta 2 x 5 . Rebrá (pozři obrys 1 : 1) a polorebrá sú z balzy
1,5 mm, v střede z preglejky 3 mm. Potah hrubý Modells pan.

Výškovka je celobalzová, nábežná hrana 5 x 7 ;  odtoková 
3,5x24, hlavný nosník 2 x 8  mm. Rebrá (pozři obrys 1 :1) 
z balzy 1,2 mm. Potah jemný Modellspan.

Váhový rozbor: trup 242, křidlo 175, výškovka 8 g -  cclkom 
425 g. T . Martínek, LMK Piešťany
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A-1 „Pinocchio”
Model vznikl v létě 1962, oelo- 

balsový prototyp postavili členové 
natch o klubu L. Návrat a J. Sclong. 
Kromč toho byl model postaven z 
tuzemského materiálu členy krouž
ku v N. Bohumíné.

Trup. Přední část má výřez z 
překližky 2 mm, na který je z obou 
stran nalepena balsa tl. 3 a 5 mm 
a celek je opracován do eliptického 
průřezu. Zadní část je dutý čtyř
hranný nosník se zaoblenými hra
nami, slepený z balsy tl. 3 mm. 
Smčrovka je z plné balsy 1,5 mm.

Zátéž (přibližné 40 g) je odlita z olo
va do sádrové formy a z obou stran nale
pena Epoxy 1200 k překližkovému výřezu, 
takže tvarové splývá s trupem. Za zátéží je 
schránka na jemné dováženi.

Křídlo je délenč, spojené jazykem 
z duralu tl. 1,5 mm, upevněným v cctro- 
plánu. Pomocný nosník je ze smrkové 
lišty 3x3 .  Zebra (viz obrys 1 : 1 )  jsou 
z balsy 1,5 mm. Na potah vyhovuje 
Mikclanta, protože model vychází vesmčs 
pod váhu.

Výškovka má žebra (viz obrys 1 : 1 )  
z balsy 1 mm, potah z tenkého papíru. 
Celkové má být co nejlehčí, protože je na 
dlouhém rameni.

Postup při zalétáváni je bčžný, křidlo 
nastavíme na + 3 ”, úhel nastaveni výškov- 
ky upravujeme. Pro seřízeni vleku a za
táčky je použito smérovky ovládané 
táhlem od spodního háčku. Jednoduché 
vzcpétí se mi jeví vhodnější než dvojité, 
jednak pro snadný vlek, jednak proto, že 
modely s lomením do U často „veslují** 
následkem příčného přetabilizování. Jestli
že se tento nešvar projeví u vzepětí do 
jednoduchého V, stačí vzepéti zmenšit 
a závada je odstraněna. Zkouškami za 
úplného klidu kolem 21. hodiny se nám 
podařilo ověřit, že model je schopen 
létat 130 sec bez lermiky. To už ovšem 
vyžaduje vypiplat jej do skutečně „vyhla
dovělého" režimu.

Karel GAJ, LM K Karviná

111 » E  V Á S  Z A J Í M A T

•  Titul přeborníka Rumunska v 
upoutaných maketách získal B. Bucur 
s maketou čs. letadla Z-226.
•  (ji) MadarSti modeláři, vedení R. 

Bcckem, pfedvedli koncem loňského roku
V Budaört civilním i vojenským předsta
vitelům prví madarské raketoví modely, 
odpovídající předpokládaným kategoriím 
F A I. Raketoví motory vyrobilo ma
ďarské modelářské středisko M OKI.
•  (je) Belgický časopis Model Avia 

uveřejnil v č. 1/64 zkušební test čínské
ho detonačniho motoru Yin Yan 2,5 
cm’, o němž jsme již psali (snímky na 
4. str. obálky). S palivem ze 40 % 
éteru, 40 % petroleje a 20 %  ricinového 
oleje byla naměřena maximální výkon
nost 0,272 k při 13 900 ot/min. Motor 
je prý velmi dobře zpracován a svými 
charakteristikami i během se prý velmi 
bliií čs. motoru M W S  2,5D.
•  ( j t )  Britské vydavatelství Model 

\ Aeronautical Press Ltd., vydávající mo
delářské časopisy Aeromodeller, Radio 
Control Models and Electronics a Model 
Maker, začalo vydávat letos v březnu 
dallí mžsičnik Model Cars, vinovaný 
automobilovému modelářství.
•  Letos v únoru ustavil P. Marrot 

dva nové francouzské národní rekordy 
s R/C modelem typu Taurus: doba 
letu 1 hod. 12 min. a vzdálenost 
v uzavřeném okruhu 53 km.
•  Národní podnik Zeiss Jena v NDR 

začíná vyrábít k svým oblíbeným deto- 
načnim motorům Jena 2,5 cm* výmčrmé 
hlavy válců se ihavici svíčkou. Bude je 
dodávat v pohromí letolniho roku. 
Mimoto se očekává z Jeny nová speciální 
„dvaapůlka“ se ihavici svíčkou, která 
se prý bude podobal americkému velko
sériovému motoru Cox „Tee-Tee". Má 
přjjtt na trh je ltl před koncem roku.
•  K nejlepším motorům pro R(C 

modely patři v současné době nový 
japonský OS MAX R 60 RC o zdviho
vém objemu válce 10 cm*. Je řešen pro 
dlouhou životnost (hřídel ve dvou 
kuličkových ložiskách, pístní kroužky), 
je prvotřídně zpracován a vyniká ply
nule ovladatelnými otáčkami ve veli
kém rozsahu.
•  Na předměstí Haagu v Holandsku 

mají miniaturní letecké městečko,pravdě
podobně jediné svého druhu na svitě. 
Bylo zřízeno k uctěni památky holand
ského válečného hrdiny George Maduro.
V městečku jsou makety četných letadel 
(m. j. Boeing 707 v měřítku 1 : 25),

jakoi i miniaturní hangáry, vzletové 
dráhy i jiné objekty, které lákají četné 
zájemce, hlavně mladé.
•  Loňské konference R/C modelářů 

USA v Toledu v Ohiu se účastnilo 
800 modelářů z celé země. Při té příle
žitosti byla uspořádána výstava R/C 
modelů letadel a lodí, obeslaná 80 
amatérskými a 20 firemními exponáty. 
Převládala na ni letadla v poměru asi 
6 : 1 ,  což také zhruba vyjadřuje rozší
řenost obou disciplin v USA.
•  Sportovní kalendář rakouských le

teckých modelářů obsahuje letos 36 sou- 
tě ii a závodů, akce začaly v březnu 
a konči v prosinci silvestrovskou soutčii 
vlech volných kategorií.
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P Ř E D S T I H N E T E

letecké konstruktéry!

Jako zájemci o letectví víme, že letecká 
doprava nadzvukovou rychlosti je dosud 
záležitosti budoucnosti, i když nepříliš 
vzdáleni. V odborném tisku čteme, ie  velké 
letecké společnosti již  uzavírají smlouvy 
s výrobci letadel, kteří na projektech tako
vých letounů pracuji. Objevuji se malovaní 
návrhy a fotografie modelů budoucích le
tadel nevídané velikosti, uspořádáni a tva
rů.

Nebyli bychom modeláři, kdybychom 
hned neuvažovali, jak by takový letoun 
vypadal jako model a zda by šlo . .naučit 
jej létat". Nemusíme však zůstávat jen 
při uvažování. Stačí vzít kreslicí čtvrtku, 
tužku, pravítko, nůžky, nůž, lepidlo a zho
tovil si podle našeho výkresu házeci polo- 
makelu takového letadla budoucnosti pro 
M  3, tj. pro rychlost letu asi trojnásobnou 
než je  rychlost zvuku.

Nejprve mode! překreslíme na kladív
kovou čtvrtku. Výkres ve skutečné velikosti 
jc kreslen takto: tlusiá plná čára =  obrys 
nebo průřez; tenká plná čára =  obrys 
funkčních ploch skutečného letounu (jen 
vzhledové vyznačeni); prémiovaná čára =  
ohyb; tečkováni ·» osy; čerchovanč 
(čárka -  tečka -  čárka) — pomocné čáry 
(nekreslíme); čísla jsou jen pro orientaci -  
také jc nekreslíme.

U křidla a u vodorovné ocasní plochy 
(výškovky) je kreslena jen pravá půlka. 
Levá půlka je zrcadlovým obrazem pravé, 
přičemž osa soumčmosti je vyznačena 
tečkováni.

Trup překreslíme dvakrát: jednou tak, 
jak je na výkrese, podruhé bez záložek. 
Záložky vzadu dole na trupu jsou však 
na obou půlkách, jc k nim přilepeno 
křidlo. Výztuhy Špičky jsou také dvč. 
Všechno ostatní je jedenkrát.

Všechny dily pečlivé vystřihneme nebo 
vyřízneme ostrým nožem. Po přerušova
ných čarách přejedeme tupou špičkou 
nože nebo nůžek tak, abychom papír 
nenařízli, ale protlačili jen rýhu, v níž se 
pak snadnéji, přesnčji a ostřeji přehne.

Přehneme zpevftovaci záložky'nábéžné 
hrany křidla, přilepíme je a ihned zatí
žíme. Ncjvhodnéjši je acetonové lepidlo, 
např. Kanagom, prodávané v tubé.

Na tu stranu trupu, u niž jsou záložky, 
přilepíme celou plochou výztuhu špičky. 
Po zaschnutí přiložíme druhou výztuhu 
(ale nelepíme) a k ní přilepíme vnitřní 
stranou krátké záložky, vyjma obé před
ní. Musíme si totiž nechat v přídi 
otvor pro případné dovažování. Nakonec 
přilepíme druhou půlku trupu a zatížíme. 
Smérovku a zád trupu slepujeme jen 
po obvodč. Pozor, záložky pro křídlo 
nelepíme.

Křídlo a výškovku v ose prořízneme 
a ztvarujeme do profilu. Profil výškovky 
jc určen tvarem průřezu v trupu, profil 
křidla pak ve střední části tvarem přerušo
vané čáry, značící obrys ohybu záložek. 
Profil a překrouceni celého křidla je vidčt 
na trupu, kde je křídlo zakresleno čcrcho-
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T E C H N I K A

S P O R T

U D Á L O S T I
O vládací „dvojčata"

Oji) Britská firma Radio and Electro
nics Products uvedla na trh novou jedno- 
kandlovou soupravu pro řízeni R/C  modelů 
„Gemini“ (tj. dvojčata). Souprava je  
telena tah, aby bylo možno ovládat dva 
jtdnokandlovi modely současní (odtud ná- 
zev). Přijímač je  totiž opatřen velmi se
lektivním tónovým filtrem, takže citliví 
reaguje pouze na „svůj" vystíač. Souprava 
Gemini v červených krabicích je naladěna 
na vysoký tón 3200 H z, zatímco zelená 
souprava je naladěna na nízký tón 850 Hz. 
Vysilač i přijímač jsou celotranzistorově. 
Vysilač je řízen krystalem, má pushpulový 
výstup a je  napájen jednou baterií 9 V. 
Přijímač v nylonoví krabičce je  dodáván

Letos přibývá kategorie dvouplošniků, 
hodnocená zvlášť. Připouštčji se i makety 
letounů z doby před r. 1924.

Klasifikace je dvojí: na zemi -  přesnost 
měřítka, věrnost reprodukce, provedeni; 
ve vzduchu -  start, rychlost, přistání. 
Je kladen důraz na správnost podkladů. 
Maximální zdvihový objem válce motoru 
je 2,5 cm ', délka lanek 13,27 m, minimální 
průměr 0,25 mm.

Ovládání „vzduch—vzduch"

(s-ma) Redakce časopisu Modell v N SR  
ověřovala zajímavým způsobem, jaký je 
skutečný dosah aparatur pro R/C  modely 
za letu. K  pokusu byl zvolen nejběžníjtí 
Graupnerův přijímač Varioton, který byl

vaně. Je vidět prolil na konci a asi v půli 
rozpětí, kde jde čára pres celé křídlo 
ve směru letu. (Pod křídlem je ještě za
kreslena motorová gondola.)

Křidlo má záporné vzepěti, tzn. konce 
jsou asi o 10 mm níže než střed. Ztvaro- 
vané křidlo přelepíme v ose středovou 
výztuhou. Výškovka nemá vzepěti. Po 
ztvarování ji nemusime přelepovat vý
ztuhou, stačí potřít průřez lepidlem.

V dokonale zaschlém trupu uděláme 
ostrým nožem průřez pro výškovku. 
Pak vytvoříme vhodným předmětem -  
např. násadkou -  dutinu. Záložky pro při
lepeni křídla rozchncme do stran a při
lepíme k nim křidlo přesně kolmo k trupu. 
Potom zasuneme výškovku (středové vý
běžky musíme přihnout).

Zbývá ještě sestavit a přilepit motoro
vou gondolu. Jak je zřejmé z čísel, 
záložky na přepážce jsou rozehnuty stří

davě. Napřed přilepíme přepážku do gon
doly, po zaschnuti pak celou gondolu 
na spodek křídla. Pracujeme pečlivě, 
protože gondola působí poněkud jako smě
rovka, musí být tedy přesně rovnoběžně 
s osou trupu.

Zalétávámc stejně jako normální mo
dely. Je nutné dodržet úhel seřízení, 
tj. rozdíl mezi úhlem nastaveni výškovky 
a křídla. Nesmí být menši než na výkrese, 
jinak je ohrožena podélná stabilita modelu 
a musili bychom zkroutit křídlo do znač
ného záporného úhlu nastavení. Je však 
vždy jistější mít model spíše těžší na hlavu 
a let doladit zkroucením křidla. Nesmi to 
být ovšem mnoho.

Špičku zalepíme až po vyvážení. Pokud 
bude potřeba přídavná zátěž, postačí 
kousek přeložené čtvrtky.

A teď jíž vzhůru do „nadzvukové** 
éry! Zdeněk L ISK Á

ve dvou verzích, a to s relí a bez reU 
(s výkonovým tranzistorem). S  relí váži 
přijímač 55 g, bez relí 42 g. Má 6 tran
zistorů a je napájen baterii 4 „5 V. K  při
jímači bylo vyvinuto servo Climax „Vni- 
mite“ j německým motorem luder na 4,5 V. 
Váži 42 g. Servo je polohoví (pravá- 
neutrál-levá-neutrál-atd.) a je možno za 
n í kaskádovitě zapojovat dalli servo pro 
ovládáni motoru apod.

Coppa Schneider 1964

(dr) Čtvrtý ročník mezinárodní sou
těže pro upoutané makety historických 
vodních letadel Schneiderova poháru se 
bude konat 6. a 7. června v Gevirate 
na Vareském Jezeře (severně od Milána).

umistěn na sportovním letadle Cessna. 
Bylo použito běžní antény.

Byl zjiltín bezpečný dosah 3 km. Při 
stoupáni ani při jiných režimech letu ne
byla pozorována hluchá místa. Za nor
mální viditelnosti nebylo letadlo Cessna 
j iž  vidlt ve vzdálenosti 3 až 4 km. Model 
běžní veltkosti se ztrácí z  viditelnosti 
ve vzdálenosti 500 až 600 m. Pokus tedy 
dokázal, že citlivost dnelnich přijímačů 
je  zcela dostatečná. Účelem noví zavádě
ných superhetotých přijímačů není tudíž 
zvětlení dosahu, ale zvýleni selektivity.

Zlepšeni motoru

(er) Belgický časopis Model Avia otiskl 
v čísle 4/63 jednoduchou úpravu sacího

kanálu v klikovém hřídeli, sloužící k zmen
šení průtokových odporů a tim k zvýšeni 
výkonnosti motoru. Úprava je zřejmá z ná
črtku a stačí proto pouze několik vysvět
livek.

Klikový hřídel se musí dokonale od
mastit (poslední lázeů tetrachlorová), aby 
se zajistilo dokonalé přilnuti epoxydové 
pryskyřice. T rn  z tvrdého dřeva musí mít 
průměr přesně odpovídající průměru otvo
ru v klikovém hřídeli. Po několik dnů před

ŘEZ KLIKOVÝM HÓIOCLFM 

TENTO MATERIAL S5 ODSTRANÍ

Tm o hat i  Dial s i  dori n i
(EP0XYD0YÁ PRYSKYŘICE)

KULATÝ TUH 0 PŘESNÉ STEJNÉM PRŮMĚRŮ 
JAKO OTVOR V KUKOVÉM HŘÍDEU

JEDNOTUVĚ ŘEZY TRNEM

použitím se trn máčí ve lněném oleji. 
Olej nejen zabráni přilepení trnu, ale též 
zaplní póry dřeva a umožní trn vyleštit.

Podle předpisu připravené epoxydové le
pidlo se naleje do otvoru v klikovém hří
deli a pak se do něj vsune tvarovaný trn. 
Přebytek pryskyřice se vymáčkne vstup
ním otvorem z hřídele a otře se. Po vy- 
tvrzení pryskyřice za předepsanou dobu 
se tra vytáhne a průtokový kanál má nejen 
zlepšený tvar, ale i hladký povrch. Povrch 
lze ještě přeleštit běžnými prostředky na 
kov.
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Po stopách historie

(-er) Starší modeláři te jisti pamatuji 
na letoun Lockheed Vega, s kterým severo
americký’ Indián, jednooký pilot Willy 
Post jako prvý člověk obletěl zeměkouli 
v r. 1933, a to sám za 7 dnů 8 hod. a 49 min. 
Poprvi také k takovému letu použil automa
tického řízeni -  autopilota. Maketu tohoto 
letadla s jednokanálovou R/C aparaturou 
postavil americký modelář D. E. Pearce. 
Jedinou odlišnosti vůči vzoru je vitši vze- 
piti. Model má i plastikovovou maketu 
hvězdicového motoru. Funkční motor 3,2 cnř 
je v  trupu a vrtuli pohani prodlouženým 
hřídelem. Kabina je do detailů vybavena. 
Nevýhodný je výsoty podvozek, který ztě
žuje přistání.

Ze starého kanape . . .

0*) V polštářích z gauče, vc starých 
otomanech a v jiném čalouněném nábytku 
se používají spirálové pružiny proměr- 
ného průřezu. Přeříznutím takové pru
žiny na jednotlivé kroužky získáme velmi 
praktické pružné svérky, které je možno

použit k nejrůznějšim účelům (příklady na 
obrázku). Na konce kroužků je vhodné 
těsné nasadit lišty z tvrdého dřeva (asi

10 X 12 X 50 mm), aby drát nepoškozo
val konstrukci modelu.

Pramen: Aeromodeller

Sovětský průmysl

začal loni s výrobou série 10000 kusů jedno- 
kanálových řídicích radioaparalur „SygnaP. 
Jde o celotranzistorovou soupravu s elektro
mechanickým vybavovačem, jejíž přijímal 
je  napájen /  plochou baterii 4,5 V. Cena 
má být kolem 30 rublů.

„1964 rokem  mladých modelářů"

se nazývá akce, kterou pro podporu 
zájmu britské mládeže o letecké mode
lářství vyvolal časopis Aeromodeller. 
V jejím rámci redakce časopisu vypisuje 
soutěž o Zlatá křídla. Soutěž s bohatými 
cenami je výhradně pro kolektivy -  
modelářské kluby, kluby mládeže, školní 
skupiny rukodílné zručnosti, Air Training 
Corps Squadron (letecká složka britské 
předvojenské přípravy), i pro jiné kolek
tivy. Modcíy volně létající i upoutané 
nemusí být postaveny jednotlivci, mohou 
být kolektivní. Vítězné kolektivy postoupi 
do celostátního finále, které bude v záři.

(sch-am)

světové modely
(čk) Třetí nejlepši model z loňského 

přeboru Itálie jsme vybrali pro několik 
konstrukčních zvláštnosti, nikoli snad 
jako celkově doporučenihodný vzor. Jistě 
také na první pohled nápadný extrémně 
dlouhý trup a velká plošná délka nejsou 
příčinou dobrých výkonů. Důvody lze 
hledat spíše ve vtipném skloubeni řady 
dobře zpracovaných detailů a -  opět 
a vždy -  v dokonalém zalétání.

Kříd lo  a výško v ka zaujmou jednak 
částečně geodetickými žebry, jednak ne
obvykle umístěnou náběžnou lištou a hlav
ním nosníkem, zabírajícím celou tloušťku 
profilu. Přední a zadní části žeber jsou 
k nosníku „1“ lepeny na tu po.

T rup  je z polyetylenové trubky o 
0 40/42 mm, potažené balsou ti. 1,5 mm. 
Dělení trupu (rozhodně málo spolehlivé!) 
vyvolala zřejmě jen potřeba skladnosti. 
Motor je namontován na loži, soustruže
ném a frézovaném z duralu. Lože je 
k trupu přišroubováno šroubky M3,5, 
jimiž lze seřizovat vyklonění.

Model je vybaven dvěma časovači; 
jeden vyklápí jen výškovku po dosažení 
maxima, druhý ovládá úhel seřízeni 
(výškovku) spolu se směrovkou a zastavo
váním motoru.

Model je cclobalsový; ostatní údaje 
jsou zřejmé z celkového výkresu a z obrysů 
žeber křídla a výškovky ve skutečné veli
kosti (zadní části obou žeber jsou kresleny 
v kolmém řezu, tj. vc tvaru profilu křidla).

JSSL
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Obnovte modelářské tradicie!
A zda by som nebal lýmta nadpisom ani začal, nebýt jednej události v bralislavskej Spor- 

tovcj hale 16. februdra. Klub při DPa.M v Bratislavě tu usporiadal sútaž stehových modelov 
Bratislava 1964", ktorá navdzovala na tradičné „Memoriály Igora M a ň k u B o la  to 
v C SSR  prvá veřejná sútaž neholých modelov takmer po desatročnej přestáv ke!

Prcdsavzatic usporiadatclov „rozhýbat" 
rúto sk^ro zabudnutu kategorii! dosiahlo 
svojho c ida: tridsať súťažiacich. Správ
ným krokom bolo i prizvanic veteránov 
týchto sútaži -  střetli sa tu mnohí bývalí 
rekordmani, časomerači a ostatní funkcio
náři.

Tak například bývalý slovenský rekord
man stehových samokridic! Juraj Sitár 
bojoval o prvenstvo s inž. Kekélym 
a majstrom Sportu Jozcfom GábriSom. 
Z KoSic sa tu objavili přetékán MuSčák 
a Pastor, z rúk ktorých zrejme ani po dc- 
satročnej prestávke ncvyíla rutina stavby. 
Z brněnských bolí úspcSní manžel 1a 
Chlubní. Potěšitelným zjavom na sútaži 
bolo 7 osem- až trinásíročných juniorov; 
ich výkony s modclmi s papierovým 
potahům (do 350 mm) sú pozoruhodné 
a velmi slubné. Dosiahnuté řasy sú 
úměrné k výSkc športovej haly (9,2 m) aj 
vzhladom k velkému časovému odstupu 
od poslcdncj sútažc a nedostatku vhod
ných materíálov, aku guma, balza o nizkej 
Specifickcj váhc, papier a pod.

Bratislavski leteckí modeláři takto uro
bili úspeiný pokus o propagáciu a znovu- 
obrodenie „Memoriálu Igora Maňku". 
Podařilo sa im aj to, lo dlhé roky predlým 
nikomu -  přivábil tých, lo im letecké mo- 
dclárstvo bohato vyplňalo mladé roky. 
V diskusiach a počas rázných debat v skupi
nách sme sa dozvěděli aj mnoho zauttma
vých názorov na dnelrtú situáciu.

VačSina „starých"  modelárov odsudzo- 
vala skutečnost, že noví funkcionáři sa 
ve svojich klubech nesnažia udržovat mode
lářské tradicie atebo lieto oživovat/ Kri
tizovali slovenských funkcionářoi', že za- 
nedbávajú také sútaže ako boli „Majstrov- 
stvá Slovenska" , tradičná sútaž makiet

o Banshej Bystrici, svahové sútaže ap. 
Že by sa funkcionáři a organizátoři týchto 
sútaži boli přepadli do neznáma ?

Vážným problémom je súčasný stav 
dovýchovy nového modelářského dorostu. 
Za posledně roky dostalt sme sa na dost 
nakloněná rovinu. Už dlhSi čas na prvých 
miestach v  Iportovom rebričku nevidíme 
nové mend. Podobné je to s účastou na vý- 
berovkách a súslrcdeniach. Přitom neho
vořím o reprezenlácn! Tieto okolnosti by 
máti byt vážným signálem do buducna.

V  čom tkvie podstata nedostatkoví 
V prvom rade v  malom počte odborných 
inhruktorských kádrov. Váčltna učitelov 
polytechnickej výchovy na Ikoldch, ktorí by 
mali detom víte povát modelářské myS- 
lienky, nejavi dostatečný záujem a tak sa 
stává, že tvořivá iniciativa dětí je ,^zabitá" 
nezáživnými dielenskými prácami. Ani 
organizácie Č SM  doter as túlo čiřme st 
dostatečné nedocenili.

K  dobrým zvyklottiam v minulosti 
například patřilo, že mnohé sútaže sa 
poriadali pod patronátem rázných spole
čenských orgamzdcii. Záslupcovia Slo
venského ústredného výboru ČSA1, K V  
Č SM  atd. svojou priiomnostou vždy 
pozdvihli vážnost i slávnost sútaži. Táto 
starostlivost sa odzrkadlovala v samotnej 
aktivitě leteckých modelárov -  roky 1948— 
1954 nesporné pasria k vrcholným. Naskýtá 
sa otázka, či práca ČSM  alebo nala 
v tom čase bota pritažlwejSia a či starostli
vost o mladého člověka dáslednejlia ?

Prtchádsa rad na poslednú myílienku: 
Nedostaločné octneme práce stoviek obě
tavých dobrovolných inltruktorov, klubo
vých funkdonárov a vzorných Sportovcovi 
Smutnou skutočnosfou je, že vdčSina obča- 
nov i rodičov nedostaločne oceňuje spole
čenský význam leteckého modelárstva pre 
našu mládež. Azda i v  tomto νάζι kus 
otáznika -  preio? No, kto nepozná pod
statu modelárstva, tažko pochopí problémy 
strýčkovou Sportovcem. Břemeno celej vý- 
chovnej a výcvikovej práce leží na dobrovol
ných instruktorech; v ich osobě sa má zjedno- 
covat odborník, pedagág a dobrý priatet. 
Je to prvý předpoklad k vytvoreniu dobrého 
Sjrortového kolektivu. C hul by som kladné 
hodnotit, že váčSina naSich výkonných 
Sportovcov a čelných funkcionářem klubov 
berie za samozřejmá povinnost byt inStrukto- 
rom alebo vedúcim krúžku. Například 
majster Sportu GábriS je inStruktorom 
na dvoch Školách, Edo Hudák z  Parlizdn- 
skeho je vynikajúcim vetronárom i oběta
vým inStruktorom, Rado FrantiSek z  To- 
polčian klubotým funkcionářem a inStruk- 
torom, majster Sportu Radoslav čížek  
z  K . Žehrovíc za svojej dlhoročne) instruk
tor skej činnosti odchoval vySe 700 t r v a 
lých" modelárov . . . Spomenul som len 
niektorých. Ale za nimi musíme vidící 
desatnásobok dalších.

Preto tlmočim touto cestou klubovým 
funkcionářem i samotným modelářem požia- 
davku mnohých naSich veteránov: Pozývajte 
ich do svojich dielni, pozývajte ich na vaSe 
sútaže a výstavy, robte s nimi besedy a vy- 
mieňajlc si skúsenosti. Obnovte vo svojich 
kluboch modelářské tradicie!

V. SM RTNÍK, Bratislava

Trindstročný Jozef Trokan z L M K  
Meopta Bratislava -  vítaz juniorskej 
kategótie

■

Výsledky sieňovej suťaze

„BRATISLAVA 1964”
Papierový potah -  do 350 mm (junioři):
1. J. Trokan, Meopta-Bratislava 190 sek.
2. A. Beladič, Meopta-Bratislava 128 sek.
3. J. Bcnčík, Meopta-Bratislava 114 sek.

Mikrofilmotý potah -  do 350 mm:
1. J. GábriS, Meopta-Bratislava 417 sek.
2. inž. S. GábriS, Aleopta-Bratislava 

366 sek.
3. E. Hlubný, ZJŠ-Brno 298 sek.

Mikrofilmotý potah -  nad 350 mm:
1 . J. GábriS, Meopta-Bratislava 484 sek.
2. J. Sitár, DPaM Bratislava 379 sek.
3. inž. š .  GábriS, Meopta-Bratislava 

295 sek.

ZvláStne -  helikoptéry:
1 . J. Sitár, DPaM Bratislava 195 sek.
2. K. Rybccký, DPaM Bratislava 80 sek

m
Boj o prv enstvo v kalegárii helikoptér 

skončil vitazstvom Juraja Sádra

88 MODFLAft · 4/1964



Inform ar«* «> pa livrrh
K  dotazům spotřebitelů·, zda a kdy budou opít uvedena na trh 

paliva „Ž / “ až „Ž 3“ a nitromethan pro motorky se žhavicí 
svíčkou, podáváme tuto informaci.

Malému smluvnímu dodavateli paliv „Ž" a nitromethanu pro 
rok 1963 -  družstvu pro chemickou výrobu J A S  v Pardubicích -  
nebyla povolena výroba vzhledem k přísným předpisům o výrob/ 
jedovatých látek (paliva „2“ obsahuji jedovatý methanol). Veškeré

úsilí Obchodu DZ i družstva J A S  nemělo vliv na stanovisko kraj
ského hygienika. Jaroto došlo na podzim 1963 k jednáni mezi 
družstvy J A S  Pardubice a TATRACH EM A Trnava o předání 
výrobního programu paliv. TATRACH EM A Trnava potvrdila 
Obchodu DZ hospodářskou smlouvu na rok 1964, aviak s výhradou 
schváleni velkoobchodních cen, které musi mit jakožto nový dodava
tel. Cenové a dalíi záležitosti, spojené s výrobou paliv „Z", nejsou 
dosud vyřízeny.

Předpokládáme, že paliva bude možno získal pro trh nejdříve 
blhem II. itvrtleti 1964. Upozornili jsme již  nadřízené orgány na 
to, že je  nutné co nejrychleji odstranit neutěšený stav ve výrobž 
a distribuci paliv „Z".

Žádáme proto spotřebitele, aby nás prozatím nežádali o paliva 
,jŽ“ individuálními dopisy. O dalším vývoji situace je budeme in
formoval opět tímto způsobem.

Drobné zboží Praha

\nhi«lka zlioxí
Ceníkové fialo Paliva pro detonační motory Cena Kčs 

za kus
29-6601 „D 1“ á 200 cm* 4,50

6602 „D  2“  á 200 cm* 4,50

Ceníkové číslo Lišty smrkové, borové Cena Kčs 
za kus

29-5373 5 X 8 X 1000 mm 0,40
5374 Sx 10 X 1000 mm 0,45
5375 5 X 12x 1000 mm 0,50
5376 5x  15 X 1000 mm 0,60

Ceníkové čislo Výřezy dřevčné, na lodé Cena Kčs
• za kus

29-6202/100 Praha 1,70
6202,101 Vyšehrad 2,50
6202 113 Vltava 9,—
6730/113 Slávie 6,—

Ceníkové čislo Stavební plánky Cena Kčs 
za kus

29-6822/10 Vosa, létající školní kluzák 3 —
6843 Cvrček, model na gumu 3,—
6844 JAK-12, R, maketa sovětského

letadla 3,—
6934 Mercury', sportovní člun 3 -
6932 Felix, motorová jachta 9 —
6930 Zahradní nábyteček 3,—
6909/101 Komár, vystřihovánka letadla 2,50
6209/103 Aurea, větroň A -t 1,70
6909106 XL-56, model Wakefield 3,10
6909/108 Gama, model na gumu 1,60
6909/114 Házeci rakety ABC 3,—
6945 Galileův dalekohled 3 —
6831 Blesk, model člunu 3,—
6832 Hrušovan, rychlostní člun 3,—
6833 Trenér, cvičný U-model letadla 3,—
6834 Tatra 2/603, jezdící polomakcta auta 3,—
6835 Sršeň, školní včtroň A-l 3,—
6836 Jizera, plachetnice tř. „ J “ 3,—
6837 Zlín 212, U-makcta letadla 3«—
6838 Drobek, výk. model letadla na gumu 3 —
6839 R-62, větroň A-2 3,—
6840 C-104, U-makcta letadla 3»—
6841 Saturn, jednopovelový R/C včtroň 4,50
6845 Benjamínek, volný model na motor

1 cm* 3,—
6846 Obchodní lodě 3,—
6847 Přístavní plavidla 3,—
6848 Válečné lodé 3,—
6849 Hydroglizér XJB 1/60 4,—
6850 Junior, plachetnice tř. „ J“ 4 —
6851 Špaček, školní vétroň 3 —
6852 M. Brochet M B-110, model na gumu 3,—
6853 Motorová jachta GHM 6,—
6854 Tatra 138, nákladní auto 3 —
6855 Meta Sokol, polomakcta letadla 3,—
6856 Kubíček, školní model na motor 1 cm* 3,—

Ceníkové čislo Motory Cena Kčs 
za kus

30-3700 45 Elektromotor 4,5 V 1 5 ,-
6550/800 Detonační Jena 2 a 2,5 cm* 1 7 5 ,-

l*r«»«lrjny se z « « i lk o v o n  sImžImmi

Kra) Název a adresa prodejny
00 Praha Drobné
02 JihoCeský
03 Západočeský
04 Severočeský
05 Východočeský
06 Jihomoravský
07 Severomoravský

08 Západoslovenský Drobný

09 Střcdoslovcnský

10 Západoslovenský

zboží, Pařižská 1, Praha 1
Hroznová 5, C. Budčjovice 
Třída 1. Máje 23, Plzeň 
Moskevská 26, Liberec 
Třída Míru 93, Pardubice 
Kozí 10, Brno 
Leninova 1020,Ostrava- 
Poruba

tovar, Hurbanovo nám. 16, Bra
tislava
Malinovského 20, B. Byst
rica
Srobárova 1, Košice

Upozorňujeme spotřebitele, aby písemné objednávky zasílali 
prodejné se zásilkovou službou, k niž podle krajového rozdéleni 
příslušej i.
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„ L IT T L E  TO O T"

americké letadlo

Ve Spojených státech amerických se 
těši značné oblibě amatérská stavba malých 
letadel. Světový přehled letectví -  ročenka 
„Jane1 s World Aircraft 1962—63“ -  
uvádí jen z USA 43 amatérských kon
strukci. Pro stavitele těchto letadel jsou 
pořádány rychlostní soutěže, létání kolem 
pylonú a pod. Vznikají nejen různé zmen
šeniny skutečných letadel -  Mini Mus
tang, Mini Spitfire a jiné -  ale i velmi 
zdařilé konstrukce, které se pak dále staví 
amatérsky, ze stavebnic nebo v malých 
sériích. Jednim ze zdařilých je typ 
„Little Toot“  konstruktéra G. Mcycra. 
Toto letadlo bylo zalétáno již v roce 
1957 a slaví se nejen v USA, ale i v Kana
dě a ve Francii. Montují se do něho motory 
od 85 k do 150 k.

TECHNICKÝ POPIS

Little Toot je jednomístný vyztužený 
dvojplošník s pevným kapotovaným pod
vozkem, vhodný k sportovním účelům 
a schopný úplné akrobacie.

K řid la jsou obdélníkového tvaru se 
zaoblenými konci; horní je Šípové 
dozadu o 8°. Konstrukce je dřevěná, 
dvounosníková, s náběžnou hranou krytou 
překližkou. Zbytek potahu je plátěný. 
Balanční křidélka jsou jen na spodním 
křidle. Na obě křídla je použito profilu

NACA 2212. Horní křidlo má úhel 
nastaveni 0% dolní +  2,5°. Rozpěra je 
jednoduchá tvaru I, mimo to jsou křidla 
vyztužena dvojitými křížovými dráty.

T rup . Základem je v přední části 
přihradová hranatá konstrukce, svařovaná

z trubek a krytá tvarovými plechy. Zadní 
část trupu je kovová skořepina.

Otevřené pilotní sedadlo je opatřeno 
větrným štítkem. Za sedadlem je prostor 
pro zavazadla. Vybaveni palubní desky: 
variometr, výškoměr, rychloměr, zatáčko- 
měr, hodiny, kompas, teploměr, palivo- 
měr, otáčkoměr.

O casní plochy se souměrným profilem 
jsou celokovové. Výškovka a směrovka má 
potah prosazovaný -  signovaný. Vyva
žovači ploška (fletner) je pouze na levé 
polovině výškovky.

Přistávací zařízeni tvoři samonosný 
podvozek z ocelových pasnic -  vyráběných 
pro letadlo Česna 120 -  které jsou uchy
ceny na dolních podélnícich trupu. Kola

jsou opatřena kapkovitými kryty. Ostru
hové kolo je zavěšeno částečně otočně na 
listové pružině (obdoba letadel Piper).

Motorová skupina je tvořena plochým 
4válcovým motorem Continental o vý- 
o nnosti 90 k a pevnou dvoulistou vrtulí.

Zvláštní kapotáž válců je zřejmá z foto
grafie. Palivová nádrž o obsahu 68 1 je 
v trupu před pilotem.

Barevná úprava. Letoun s označením 
N61G byl bilý s červenými doplňky na 
předku trupu a kapotách kol. Směrovka 
byla lemována červeně, na horním křidle 
shora a na výikovcc shora byly červené 
paprskovité pruhy (na bílém podkladu). 
Na směrovce nápis Geo Mayer. Irnatri- 
kulačni značky černé.

Technická d a t a  a  výkony: rozpětí 
5,79 m, délka 5,03 m, výška 2,13 m, 
plocha křídel 11,43 m’, plocha výškovky 
1,65 m*, prázdná váha 415 kg, vzletová 
váha 558 kg, specifické zatíženi křidla 
48,8 kgi'm*, zatížení na jednotku výkonu 
motoru 6,22 kg/k. Rychlosti -  maximální 
204, cestovní 177, přistávací 88,5 km/h, 
stoupavost 305 m/min., dostup 5030 m.

Zpracovali R. ČÍŽEK, Zd. KALÄB

P o z n á v á m e
l e t e c k o u
t e c h n i k u
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Ι Μ 1 4 4
Plánky, rady a věcné návody pro stavbu 

modelů lodi různých kategorii byly postupně 
uveřejněny po otevřeni lodní rubriky. Pouze 
o R/C modelech toho mnoho nebylo, přcstoic 
ůstředrti modelářská sekce doporuěila věno
val právě rozvoji tito kategorie velkou 
pozornost.

Vybízíme všechny naše „radiáře", aby se 
v  psáni o R jC  modelech polepšili a dáváme 
na přetřes několik zahraničních zkušeností. 
Ukazuji současně směr, jim i jde vývoj.

Když u nás první fanouškové začínali 
s R/C modely, mčti dost starostí, jak 
vdechnout Život do gordického uzlu 
drátu představujícího aparaturu, natož 
aby přemýšleli ještě o vhodnosti použitého 
motoru! A protože jako „dráteníci" měli 
nejblíže k elektřině, jezdily první R/C 
modely s elektromotory. Pokud se jejich 
majitelé spokojili se svátečním poježdě
ním, pak elektromotory stačily. Přišly 
však první soutěže domácí i zahraniční a tu 
byla vhodnost elektromotorů u konce. 
Světový vývoj totiž v posledních letech 
spěje jednoznačně ke spalovacím motorům.

Je nám jasné, že jsme pořádně zaspali. 
Stačí jen srovnat váhu, rozměry a výkon
nost dostupného celku baterie 4 elektro
motor s týmiž parametry spalovacího mo
toru o zdvihovém objemu jen 1 cm*. Roz
díl je každému patrný na první pohled. 
Také pořizovací cena daleko výkonnějšího 
spalovacího motoru je nižší a nakonec 
i údržba jednodušší. A protože rychlé mo
dely motorových jachet, kroužící a klouza
jící po vodní hladině jsou „sympatičtější" 
než nějaké ploužidlo, uvádím

stručné zásady konstrukce a stavby.

VŠELICOS O RíC MODELECH LODÍ
Jiří B A IT LE R

až po příď) kladný úhel. Má-li v některém 
mistě jen malý záporný nebo třeba 
i nulový1 úhel, trup se přisaje na hladinu 
a neklouže (obr. 4).

p r o u d e  n í  vo d y ’

Obr. 2

ff.-rP.fcí

Obr. 3

Při pohledu shora má být největší šířka 
dna asi v polovině trupu. Outor má mít od 
přídě až do nejširšiho místa tvar parabolic
ké křivky a odtud pokračovat přímkou při 
stálé šířce dna až k zrcadlu (obr. 5). U vý
lučně rychlostních modelů pak je nejširši 
místo dna u  zrcadla trupu a outor je 
parabolicky zakřiven od přídě až po 
zrcadlo. V žádném případě se nesmí dno 
od nejširšího místa směrem dozadu zužo
vat, neboť i zde je nebezpečí přisáti.

O podélné stabilitě a těžišti
Správně vyvážený šarpiový model má 

mít váhové těžiště shodné s těžištěm 
výtlaku, odpovídajícím určité rychlosti. 
Při jízdě je to obvykle asi v 1/3 ponoru 
(obr. 6). Zvýši-li se rychlost modelu, zvětší

■ C
li··*··*'···

_ Obr. 6

se i úhel náběhu při klouzání a příd se
------%» zvedne více z vody. Tím se však změní

i plocha dna ve vodě a těžiště výtlaku se 
posune za váhové těžiště (obr. 7). Tím se

Pro rychlý výtlačný člun, který má 
přejít do kluzu, je nejvýhodnější nejen 
stavebně, ale i jízdními vlastnostmi tvar 
šarpic.

Model má být kratší a širší než jsme 
zvyklí u normálních výtlačných člunů. 
Nejvhodnějši poměr je asi 1 : 3 až 1 : 4. 
Tvar dna šarpiového trupu, zvednutého 
do mírného „V“ má výbornou příčnou 
stabilitu (obr. 1). Kromě toho -  vlivem

setrvačnosti ve výkluzu -  naklání model 
správně do zatáčky, aniž je zapotřebí 
dalších, někdy problematických pomoc
ných zařízeni (obr. 2).

Hrana mezi bočnicemi a dnem -  outor -  
musí být ostrá. Je-li zaoblena, přilne voda 
po zaobleni částečně i k bočnicím a model 
přibrzdujc (obr. 3). Totéž platí i o zadní 
hraně trupu u zrcadla.

Při klouzání model neplave, nýbrž jede 
asi jako vodní lyže. Proto musí outor svírat 
s vodní hladinou (po celé délce od zrcadla

však model stane nestabilním. Výslednice 
váhy přitiskne opět příd k vodč, tím se po
sune těžiště výtlaku dopředu, rychlost 
však opět příd zvedne. Tento jev se stále 
opakuje, model zpomaluje a chová se jako 
houpací kůň.
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Při návrhu koncepce modelu těžko od
hadneme správní rychlost, úhel nábíhu 
a tím i umístěni těžiště výtlaku vzhledem 
k váhovému tížíš ti, ale „zachrání" nás ga- 
v i t a i n í  ploška. Není to nic nového, gavi- 
tačni plošky se používá i u skutečných po
břežních hlídkových a torpédových člunů, 
kde je při různých operačních rychlostech 
problém podélné stability stejný.

V čem je podstata gavitační plošky? 
Začnc-li se rychlostí zvedat příď lodí, 
začne se gavitační ploška sklánět dolů 
(u skutečných člunů hydraulicky) a tím 
přitlačí příď k vodě a lod je stále podélné 
stabilní (obr. 8). Obdobní se dá vytrimovat
Obr. 8

gavilač p h ík a

W vM
pro každou rychlost model. Prakticky je 
to tedy ploška na závěsu a úhel jejího 
sklonu se nastavuje napínákem do té 
polohy, v niž se model podélní ustáli 
(obr. 9).

O motorech a náhonech
Motory Jcna 2,5 a 1 cm* s vodním 

chlazením a sběračem výfukových plynů 
jsou jedny z ncjspolchlivčjSfch pro modely 
lodí řízené radiem. Ovládání otáček je 
řešeno tak, že na sběrač výfukových plynů 
jsou připájeny mosazí dvě trubičky 
o vnitřní světlosti asi 8 mm. Při plném 
výkonu motoru jsou obě otevřeny, pro 
zmenšeni rychlosti se jedna uzavře, čímž 
se motor částeční „zadusí" a zmenší 
otáčky, ale stále ještě pracuje spolehliví. 
Pro chlazení obou uvedených motorů stači 
umístit za šroub trubičku o vnitřní svět
losti 2 mm, kterou je voda vháněna 
dynamickým tlakem do chladicího pláště 
motoru (obr. 10).

Není podstatné, zda je náhonový hřídel 
šroubu přímý nebo zalomený -  karďanový. 
Při mezinárodních soutěžích jsme viděli 
oba typy, jízdními vlastnostmi se však 
nelišily. Pro nás je výhodné, že potřebné 
díly náhonů obou typů i hrubé šrouby 
jsou již konečně k dostáni v našich mode
lářských prodejnách.

Nakonec o nástavbách

Je-li pro jízdní vlastnosti rozhodující 
tvar dna, popřípadě i bočnic, pak nástavby 
nemají na jízdu podstatný vliv. Přesto 
jsou nižší nástavby výhodnější, protože

Rozpoznáváme lodi

mají při jízdě menší aerodynamický odpor 
a při bočním větru je model méně vytla
čován z dráhy. Nástavby však mají být co 
nejlehčí, aby neposunuly výše váhové 
těžiště a tím nezvětšily snahu modelu 
vyklánět se ze zatáčky.

14. pokračováni)

VÝVOJ TORPÉDOVÝCH PLAVIDEL
Za prvá torpédová plavidla se považují 

malé parní čluny, stavěné v šedesátých 
letech minulého století, nesoucí na přídi 
tyč asi 8 m dlouhou a na ní upevněnou 
minu. (Mině se totiž tehdy říkalo tor
pédo.) Tylo čluny sloužily výhradně 
k akcím podél pobřeží a jejich setkání 
s nepřítelem bylo oboustranně nebezpeč
né -  výbuch ohrožoval oběť i útočníka. 
O opravdových torpédových člunech lze 
mluvit až v sedmdesátých letech, po vy
zkoušeni torpéda se samostatným pohonem 
systému Luppis-Whitchcad.

První torpédovky· byly malé parní čluny 
nízké stavby (aby byly těžko kc spatření 
a skýtaly malý d l), s jedním komínem 
a pevně vestavěným torpédometem v přídi. 
Obyčejný parní stroj dával 25 m dlouhé 
torpédovcc o výtlaku necelých 50 t rych
lost ztčži 20 mil. Požadavky na zvýšení 
rychlosti vzrůstaly s nutnosti dosáhnout 
momentu překvapení a tím i úspěchu. 
To však vyžadovalo větší rozměry’ lodě 
a zesíleni konstrukce. Pro každý kotel 
byl obyčejně 1 komín a tak se objevovaly 
většinou 3—4 komínové lodě. Byly sice 
větší a delší, ale zachovávaly si onu štíhlou 
a dlouhou linii jako dříve; rychlost

1. světové války vzrůstaly nároky kladené 
na torpédoborce (Destroyer) -  lodě mu
sely doprovázet nejen bojové floty, ale 
i konvoje obchodních lodí, klást miny 
a bojovat proti ponorkám. To všechno 
zvyšovalo náročnost na váhu výzbroje 
a tím i na další zvětšováni rozměrů a vý
tlaku. Běžně se ustálil typ většího torpé
doborce, který všechny úlohy plnil. Menší 
torpédovky stavěly jen státy, ležící u uza
vřených moří (např. Rakousko, Itálie a se
verské státy).

V době rusko-japonské války nebylo 
ještě mezi oběma typy prakticky rozdílu; 
všechny lodě můžeme považovat za tor
pédovky, neboť byly oné velikosti, jakou 
jsme znali u torpédovek ještě začátkem 
2- světové války. Měly většinou 4 komíny, 
výtlak 300—400 t, délku asi 60 m a rych
lost 26—29 uzlů. Nesly' až 4 rychlopalná 
děla ráže 47—76 mm a 2—3 torpédo- 
mety.

Torpédovky' stavěné za I. světové války 
měly 250—300 t, délku 60 m, rychlost 
kolem 30 uzlů, ale pouze 1—2 děla a 2 lor- 
pédomety. V pobřežních vodách se plně 
osvědčily.
Typ ické torpédovlui r. r- IWM

vzrostla na 27 uzlů. Objevují se prvé 
otočné torpédomety a zvětšené ráže tor
péd (z 30 na 45 a pozdéji 50 cm). Torpé
domety jsou umístěny na palubě stejně 
jako prvá rychlopalná děla malé ráže.

P ožadavek zkonstruovat protivníka těch
to „husarů moří" vedl nejdříve ke stavbě 
torpédových dělových člunů (rychlejší dě
lové čluny s torpédomety), ty se však ne
osvědčily a brzy bylo od jejich stavby 
upuštěno. Ještě za jejich éry se objevuje 
(r. 1893 v Anglii) torpědovka HAVOCK. 
Byla poněkud větší a rychlejší než ostatní 
a zejména je převyšovala počtem 4 ka- 
nónků, sloužících k ničení torpédovek. 
Lod se také nazývala „ničitel torpédovek" 
-  „Torpcdoboats-destroycr". Později zů
stalo jen pojmenování „Destroyer" (užívá 
se dodnes, i když jde o lodě odlišné veli
kostí i posláním). HAVOCK měl výtlak 
240 t a délku 55 m.

Parní stroj na zvýšení rychlosti nad 
30 uzlů nestačil. Přišla však parní turbína 
(poprvé užitá Angličanem Ch. Parsonscm 
v r . 1897 na jeho malé lodi TURBINIA) 
a rychlost 30 uzlů byla hravě překračová
na. Rozměry lodí se dále zvětšovaly, 
vzrůstal počet děl i torpédometů. Během

DaMí >Ucy icon pro «rovnáni:
Řecká ř ty fto m lo o v é  torpédoví:« x r. I!W7 
Anglický torpédoborec ,,W " x c. 1917 (Z ko
m ín y)
A m erick ý  torpédoborec (4 kom inv) x r. lilia

Torpédoborec čím dál více nabýval 
charakteru univerzálního plavidla s pře
vážně dělovou výzbrojí, jež vzrostla r. 1918 
na 4— 5 děl ráže 105— 120 mm. Vedle 
toho 4—6 torpédometů přišlo ke slovu 

/Dokončeni ho ttr. 96)
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■ob  i  i  L  j  _·* V  f  « 1  all IT Λ  PRO Ú PLN O ST PODKLADŮ na československý lehký nákladní automobil Tatra SOS 
■  I ϊ  I  β  k £  J Μ  β  J 4  I  f t  (uveřejněný v Modeláři 3/64 J přinášíme je lit výkres jednotné skříňové karosérie, která jeV aV J U ' J i m  montována na stejný podvozek se stejnou kabinou jako valníková karosérie.

=TTS=ff'

jednotní skííňová ka dosejme

AUTOiMODELÁŘSKÉ KAPITOLKY
1  -  Č te n !  p r o  ž e n y

Jste manželkou automodeláfe ? Asi ne. 
Jinak byste tento časopis nečetla a při 
pohledu na auto byste se odvrátila. Existuji 
prý ojcdinčlé typy milujících manželek -  
tráví prý soboty a neděle na dráze, fandí 
svým mužům, sleduji výsledky svých „polo
viček" a v  zápalu nadšeni nechají svá dítka 
strkal si do pusy kolečka a činit tak první 
pokusy v tomto sportu. Nevím zda vy -  ale

já mezi ně nepatřím. „Raději" (co takž 
zbývá ?) v neděli peru, žehlím, zašívám . . .  
nebo jdu na procházku, ale hodně daleko od

dráhy, kde autíčka napodobuji zesíleni 
bzukot čmeláků a kde se na sto honů nabizi 
k dýchání kyslík, smíšený s benzínem a not
nou dávkou nitrometanu.

Ale co dělat ve všední dny? Máte skříně? 
Uklizený byl? To první mám (značně za
plněné modelářským materiálem) , druhého 
dosáhnout není už v  mých silách. „ Vercajk“ 
-  hřebíky, šroubky, matice, polo- a celoná- 
pravy čouhají ze šuplíků, ze spíže se line 
vůně acetonu a z  láhve oleje nalévám (neb 
automodelářský manžel pospíchá) V údivu 
pod řízky pohonnou směs. Máte koberce 
jako stříbrné? To jsem ráda, mohu vás 
aspoň ujistil, že jde „jen" o zašlapané kovové 
piliny!

Záleží prý na tom, jak kdo je klidný. 
Také jsem bývávala. Pak mi řekl malíř, 

jehož zkušenému oku neušly „apartní" do
plňky bytu: „Tak jaký vzorek ? Nedáme si 
stěnu v obývacím pokoji pomalovat aulič- 
kama P* — Po menším epileptickém záchvatu 
jsem sledovala pohledy sousedů, soustředěné 
na mého muže -  linul se (v neděli, samo
zřejmě), oblečen jako hadmík a líbezně se 
usmíval na kolemjdoucí. A  když zmizel 
z  dohledu podezíravých sousedů (že se 
nestálím, sama nevím „co bych na sebe 
dala", že ano?); pokračoval M Ů J manžel 
po promenádních korseeh přes celou Prahu 
(na dráhu do Krče, samozřejmě).

Zůstala jsem jako každou neděli „sama 
sobě", s jednou, jedinou, hodni slabou útě
chou: že jiní manželé možná pijí nebo hrají 
hazardní hry a to snad stoji ještě více 
peněz. A nervů!

, , . v  Polsku byl předváděn první model 
automobilu, řízený na důlku rádiem? 
Jakmile se přihlásí více zájemců, uvažuje 
se o uspořádáni soutěže.

.ve dnech 14. až 19. dubna bude II. kurs 
pro krajské automadeláíski instruktory? 
Bude se konat v Praze -  původně byl 
plánován ve Vrchlabí.
. . .  pražský modelář J. Poskočil zhotovil 
velmi dobře fungující magneto (prvni 
svěho druhu u nás) pro modelářské mo
tory. Nové magneto je vhodné pro modely 
aut i lodi -  jeho popis uveřejníme v Mo
deláři a výrobní výkres bude vydán 
tiskem.
. .  .v Bratislavě a v Ostravě budou mis 
dráhu pro rychlostní automobily? V Bra
tislavě se na ní pojedou první letošní závody 
-  25. a 26. dubna.
...časopis Automobil uveřejňuje od za
čátku letoSního roku barevné snímky 
a popisy historických automobilů? Najdete 
je pod titulkem „Milníky historie" a mož
ná, že si z nich vyberete vzor pro nový 
model.
. .  .byla vypracována „Stavební a soutěžní 
pravidla pro modely'  řízené rádiem" ? 
Stručný výtah uveřejníme v některém z  příš
tích čísel.
. . .  nevyužíváte dostatečně své stránky 
v Modeláři? Přihlaštc se fotografiemi 
a zprávami o činnosti -  rozdělte se s ostat
ními o zkuScnosti a pochlubte se, co umitel
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Naklánět či ne?
Na různých kolcjištich jsou oblouky 

fcicny více či m in i klopené nebo zcela 
rovné. Podívejme se důkladnéji, jaké 
přinášejí různé typy oblouků výhody 
a jaké nevýhody.

Klopené oblouky jsme převzali ze sku
tečné železnice, která má pro né své 
zdůvodnéni: poměrné velké odstředivé 
sily, které působi jak na kolejivo, tak i na 
vozidla a v nich převážený materiál. Když 
uvedené důvody budeme uvažovat u mo
delu, zjistíme, že

•  kolejivo modelu se zdeformuje, 
ilápncme-li na n í „vhodným1' způsobem 
okovanou botou, ale rozhodné ne odstře
divou silou proiíždéjici vlakové soupravy,

•  k poSkozcní vozidla si musíme 
přizvat mladšího bratra (nebo syna), 
ale vlastni jízdou v oblouku si vozidlo 
neublíží,

•  náš převážený materiál je jen velmi 
sporý (jaká škoda!), je neživý a zpravidla 
ješté přilepený, takže se nemůže rozbít.

Zbývá nám tedy jen optický dojem, 
tj. ona podobnost se skutečnosti, na jejímž 
realizování máme tak velký zájem.

Navíc však má klopený oblouk v modelu 
ješté nevýhody, které jsou způsobeny 
zejména mladým poloměrem oblouků. 
Vysvétluje to obr. I. Předpokládejme,

že sledovaným vozidlem je v soupravč 
první vůz za lokomotivou. V jeho téžišti 
působí tah lokomotivy T, potřebný k po
hybu celé soupravy. Tah T  je v oblouku 
vétší než na roviné, rozloží se na silu £>, 
potřebnou k pohybu soupravy a působící 
ve smíru tečny k ose koleji a na silu V, 
která působí v příčném smčru jízdy, tj. 
má snahu vůz převrátit. Z toho je již 
jasné, že čím menší je poloměr oblouku, 
tím šikměji k tečné působi síla T  a tím 
větší je také ona nežádoucí složka V.

Podívejme se nyní zpředu. Vůz má 
určitou „odolnost" vůči převrácení (gra
ficky naznačeno na obr. 2), která je závislá

Obr. 2a Obr. 2b

na výškové poloze těžištč. Svislá osa 
těžiště prochází při rovné koleji osou ko
leje; odolnost je v daném případě nej-

sportovní kalendář m

Datum T - TMísto  1 SoutH,'výstava PhhLilky a informace

12.— 16. 6. lim o  -  
vý stavili J

l jhu n  a V  rámci 
oslav PO

M . Navrátil, K  V  Svazarmu, B a ity  8, Brna

13. S. VataUké
M e ř t ó

Krajská a okresm 
soulii

. £ .  S tř ih n u ^ ,  K f i in i  593, Val. M tw řití

w
16. S.—6.
9.

Valaitké
Α ί« ι /ώ

JWpagačm výfia ta Wt.S l f tb r n tk ý

Červen Praha Celartámí výstava ústřední kulturní dám dopravy a spojů, Praha 
-  \  jnohrady (ve ipolupráci < Ú M S  Svazarmu)

I .— 21. 10. Praha Propagační výstava 
techmckč tvořwosti

ln i .  M . Hron, VorHUkd 6, Praha 1

I I .  10. Chomutov Krajský pftbar 
a výstava

J. Novotný, Sokolská 42, Chomutov

větší (obr. 2a). Budeme-li kolej s vozidlem 
naklánět, budeme složku odolnosti O 
postupně zmenšovat (obr. 2b), až dosáhne 
nulové hodnoty, tj. svislá osa těžiště 
bude procházet přesně styčným bodem 
kola s kolejnici. Při překročeni této polohy 
se vůz převrátí vlastni vahou. Síla V 
z obr. 1 působí v oblouku proti složce 
odolnosti O. Pokud je V  menší než O, 
můžeme se kochat pohledem na krásně 
supící, těžký nákladní vlak. V opačném 
případě se „položí" asi třetina vozů hned 
za lokomotivou; první bude ten vůz, 
jehož „odolnost" bude převyšovat síla V.

Nechceme-li řešit situaci změnou sklo
nu oblouku (což je na hotovém kolejišti 
dosti pracné), zbývá projíždět oblouk 
jen s menším počtem vozů (zmenšíme 
sílu T  a tím i složku V).

Jiným řešením by bylo přidat zátěž do 
několika „kritických" vozů v přední části

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

N E O B V YK LE  Rě SENĚ K O L h J lS - 
TĚ zkonstruoval ini. P. Stahl (e Bratisla
vy) výlučné pro televizní snímáni bratislav
ského studia (9. února 1964). Na přehled
né, pomimi .malé fiol« 2 J  X. 1,5 m jsou 
úmyslné opomenuty bedni details·, které by 
na obrazovce byly nepřehledné. Model 
horské dráhy se značným pfevýienim 32 cm 
má 35^  m uložených kolejnic, 17 výhybek 
a přes 250 m vodičů. Na holejilti je 20 
izolovaných úseků, takže je možný součas
ný provoz 5 souprav.

Po televizním přenosu vénoval konstruktér 
kolejillí bratislavskému Domu pionýrů a

soupravy, snížit tím polohu těžiště a zvětšit 
tak poněkud složku O.

Z těchto úvah lze vyvodit extrémní 
závěr -  klopit oblouky „ven". Z hlediska 
bezpečnosti provozu by to snad bylo vý
hodné, protože rychlosti nejsou tak vysoké, 
že by v oblouku hrozilo nebezpečí převrá
cení. Z hlediska vzhledového však nelze 
extrém připustit, protože bychom tím 
stavěli na hlavu přírodní zákony. Ko
nečně ani naše lokomotivy nemají takovou 
výkonnost, aby utáhly soupravu, která by 
potřebovala pro svou déUcp „ven" klopené 
oblouky.

A závěr? -  Nejvh^jdřjší je řešit kole- 
jiště s oblouky nepřevýšenými. O nepa
trném klopeni by se dillo uvažovat snad 
u oblouků velikých polomérů, tj. počínaje 
7S0 mm; ty se však na našich kolejištich 
vyskytuji ojedinéle.

’ R. JAg HR, Liberec

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

mládeže Kl. Gnituktl^Jt Pionýři dokončí 
stavby, náréstidla, atR  a kolejiitl bude 
sloužit jako vzor krc&jxárh železničního 
modelářství. ,

Stoji za zmínku i ohlas na tento zatím 
ojedinélý pořad „o železničním modelářství". 
Na výzvu k soutliení, k nit besedující inž. 
Nepral, inž. Stahl z  Bratislavy a mjr. 
Qrichta z  ĚJV Svazarmu využili „velké 
možnosti", přihlásilo se 200 nadlených 
chlapců.

Je tedynavíech instruktorech, aby počá
teční zájem pionýrů stejné pohotové pod
chytili.
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P O M Á H Á M E  S I  I
PO PLATEK za otištění tiskové řádky, plné nebo 

započaté, je stanoven nu 3. — Kčs (45 písmen v četné 
mezer.)

P O ST U P  O N epilte (čitelné) text inzerátu 
včetné své úplné adresy. O Inzerát zatlete na odre- 
uu: V ydavatelství časop isů  M NO -  inzerce, 
V ladislavova 28, Praha 1 ( nikoli tfd w ri ·  Q < k .i 
tud dostanete poštovní poukázku (složenku) s vy* 
značenou částkou k zaplaceni předem. ·  Po do· 
ručení penčz bude vál inzerát zařazen do ncjbliž- 
lího čísla. ·  Uzávčrka je vidy 8. v měsici pro číslo 
příštího mésicc.

PR O D E J

•  1 MVVS OZNAMUJE: V současné dnbé do
dáváme m otory M W S  2,5 T R  po 250 Kčs, 
MVVS 5,6 AL po 325 Kčs; m in ia tu rn í relé  
AR2 240 11 po 56 Kčs (v omezeném množství); 
vrtule viech obvyklých typů.

Přijímáme závazní objednávky na níže uvedené 
RiC soupravy (vyhrazujeme si vlak dodací lhůtu 
6 mésicú -  v důsledku velkého počtu objednávek): 
P řijím ače TRM  1 jcdnopovcloYý po 590 Kčs, 
TRM  4 čtyřpuvclový po 1675 Kčs, TRM  8 už 10 
osmí až desctipavclový, předpokládaná cena 
3200 až 3800 Kčs. Vftechny přijímače jsou cclo- 
tranzistorové. V ysilače VM 1 jcdnopovclový po 
270 Kčs, VM 4 čtyfpovelový po 320 Kčs, VM 8 
až 10 osmi až dcseupovclový, předpokládaná cena 
400 až 450 Kčs. Všechny vysílače jsou elektronkové.

Vzhledem k plnému vytíženi nalcho radiového 
oddélcni nemůžeme v současné dobé vyrábét 
samostatné koncové stupni (filtry) pro rozšířeni 
přijímače TRM  I.

D ále  oznam u jem e, že v červenci L r. dokon
číme měnil sérii motorů MVVS 5 K, vétfli séru 
žhavicích svíček M6 x 0,75 a v lednu 1965 sérii 
motorů MVVS 2,5 KL. Žádostem o dřivéjái dodá
ni těchto výrobků nemůžeme vyhovět a na event, 
dotazy neodpovídáme.

Pro výrobu vybavovačú se nám dosud ne
podařilo zajistit vhodné elektromotory. Zahájeni 
výroby vybavovačú oznámíme v Modeláři později. 
Zatím je neobjednávejte!

O pravujem e m otory M VVS 1 D , MVVS
2,5 TR, M W S  2,5 R, M W S  5,6 AL. Motory 
M W S  2,5 D (kluzné ložisko) a MVVS 5,6 A již 
NEOPRAVUJEM E pro naprostý nedostatek sou
částek, jejich dodatečná výroba by byla nchospodáraá. 
N eposílejte uvedené m otory k opravě 1 Motory 
MVVS S R budeme opravovat až po dokončeni 
letošní série, tj. v druhém pololetí 1964. M ode- 
lářaké výzkum né a vývojové středisko, T řída  
kpt. Jaroáe 35, Urno, tel. 74-‘200.
• 2  Závodní motor „žtaavikM 2,5 cm· za 100 Kčs.
J. Synek, VCM , Leninova 175, Turnov. ·  3 Nové 
dct. motory Mikro 0,5, 2,5 a 3,5 cm* po 125; 
Mikro 3,5 pro R/C za 210; závodní německý 
otáčkoměr do 30 000 ut/mm za 260 Kčs. V. Stej
skal, Průběžná 21, Praha 10. ·  4 Motor Jena 
I cm* se sil. vrtuli za 80 Kčs. Koupím vysílač 
a přijímač s relé a del. motor 2,5 cm*. I. Mazák, 
Mladá garda 1-415, Bratislava. ·  8 Motory 
Vltavan 5 za 150, 2,5 za 120, Letmo 2,5 za 80; 
gramomotor za 30, svěrák za 30 Kčs, elektromo
tory 22 a 12 V. M . Rumler, Vc vilách 30, Velké 
Mcziřiči. ·  8 Knihy: G. Fromm -  Bauten auf 
Modcllbahnonlagen a G. Trošt -  Ktcine Eisen- 
bahn guru gross, ť . Hcmcrka, Zámecké nám. 3, 
Liberec V. ·  7 Sov. tranzistory pro VKV, 3 ks 
P402 pro 60 MHz po 80, 4 ks P403 pro 120 MHz 
po 100 Kčs. V. Rotik, Žilmská 16, Bratislava. ·
8 Sov. motor 2,5 cm* za 120. stopky pro modeláře, 
mírně poikozené za 120 Kčs. L . Dcjl, Počernická 
414, Prahu-Maleiioe. ·  9 Motor Vltavan 2,5 cm· 
za 110 Kčs. J. Teichmann. Bezručora 204. Úpice.
•  10 Dva nové motory M W S  2,5 R po 350 Kčs 
4- svíčky. P. Vobořil, Eklova 877, Dvůr Králové 
n. I. ·  H  Zubéh. motor Jcna 2,5 s rot. ioup. za 
150 a Alag X-3 2,5 za 130 Kčs. A . Spitzcr, Trnová 
31, akr. ML Boleslav. ·  12 Množství velmi po
drobných plánů letadel od r. 1933 formátu A3 -  
A4 s fotografiemi. Seznam zoilu. Inž. Soukup, 
Koptová 5, Karlovy Vary. ·  13 Nové motory 
Wilo 1,3 s vrtulemi, úplný ročník 1963 čas. M o- 
dcllezés a Mudcllbau u. Basteln. O. Fcncl. U hřbi
tova 28,1 L Klatovy. ·  14 Motor Jena 2,5, vrtuli, 
nádrž, inj. stříkačku 20 cm* za 160 Kčs; autostiruč 
12 V, různé plány. J. Buriánck, Hlohovec 329, 
p. Valtice. ·  1S Letecký motor 50 cm* ticho vy
měním za R/C aparaturu. M. Lovilck, Stalin- 
gTodski 557, Považ. Bystrica. ·  18 Různé plány 
válečných lodi a letadel, seznam zašlu. M. Smrž, 
Šumavská 8, Brno. ·  17 Elektronkový R/C při-

m odelář _  _

jimoč M W S  za 200, dvé soupravy přijímačů 
Beta na plněných spojích po 100 Kčs; náhradní 
min. elektronky. F. Kasal, Vedrovicc 238, okr. 
Znojmo. ·  18 Motory: Vltavan 2,3 ža 120 nebo 
vyměním za Jena 2,5; motor I cm· po výbrusu za 
90; člyřrychl. gramomotor za 60 Kčs, knihu A. 
Schubert a ..Rádiové řízení modelů'*. V. Středa,

VYŠEL 1. PLÁNEK „MODELÁŘE"

i m o d e lá ř
♦»••imt Μ»» «ο « c en ili i«,mo«· lu u li)  å («βιι

UPOUTANÁ LÉTAJÍCÍ ΡΟΙΟΜΑΚΓΤΑ
č e s k o s l o v e n s k é h o  l e ta o la

NA MOTOR Ζ- Ϊ . Ι  tm

Jc to  polom akcta československého 
le tad la Z-326 „Akrobat** pro  m otor 
Jena 2—2,5 c m ', n a  kterou Jsme Již 
upozornili v le tošním  únorovém  éísle. 
P lánek byl vytlštén s m ésiéním  opož- 
dén ím  -  p ro  technické obtíže ve výro- 
bé -  takže byl dodán ústředním u 
m odelářském u skladu v P raze koncem 
března t. r . Béhem  dubna—kvétna 
m á být k dostáni ve všech polytech- 
nických prodejnách obchodu D robné 
zboží (Drobný to v ar) v republice. 
Žádejte jej tam , kus je za 3 ,- Kčs 
včetnč návodu. P lánek snadno pozná
te podle titu lu , k terý  reprodukujem e.

Náklad plánku Z-326 „Akrobat** jc 
omezen, p ro to  neotálejte sc zakoupe
n ím , chcete-li jej získat p ro  stavbu 
nebo k doplněni své sbírky. Kdo by 
nem ohl náš plánek číslo 1 zakoupit 
v m odelářské prodejně (žádal jej 
a nedostal), nechť to napíše na adresu 
V ydavatelství časopisů MNO, ad m i
n istrace, V ladislavova 26, P ra h a  I, 
abychom  m ohli za říd it nápravu .

Další plánky M odeláře ve stejné 
úpravě budou vycházet vždy za dva 
měsíce. S ledujte oznám ení v příštích  
číslech. Napište redakci, k teré typy 
plánků zejm éna postrádá te .

Broumov 11,’I.U, okr. N ichod. ·  19 Ttmivky 
VF 2,5 m il * drfVtu a  0,12 i  5 K&. M . Kulka, 
Penzion I, Svit. ·  20 Plány ponorek Orel a Scp, 
Skxzy dláta Polska. A. Schulaa, Horní Kamenice 
28, p. Staňka v. ·  21 Nezaběhnuté motory Vltavan 
5 a 2,5 cm*. Vykydal, Hovořeny 692. ·  22 Zach- 
motor Vltavan 2.5 za 140 Kčs. J. BrokcŠ, SPSH 
2953. Kladno. ·  23 Motor M W S  2,5 D  -  nový

Vychází měsíčně. -  Vydává Svaz pro spolupráci * armádou vc Vydavatelství časopisů M NO, Praha I, 
Vladislavova 26. -  Vedoucí redaktor Jiří Smola. -  REDAKCE, P r a h · 2, Lublaňská 57, te l. 223-600. 
Administrace: Vydavatelství časopisů MNO, Praha 1, Vladislavova 26, telefon 236343-7. — Cena výtisku 
1,80 Kča, předplatné na čtvrt roku (3 čísla) 3,40 Kčs. Roziiřuje PoMovní novinová služba. — Objednávky 
přijímá každý poětovni úřad a doručovatel. — Nevyžádané rukopisy se nevracejí. — Tiskne Na*e vojsko 
A-23MIOB2 v Praze. -  Toto číslo ryflo 10. dubna 1964 P N S 198

čep a pouzdro na ojmei. P. Jarkovský, Ostí 40, 
p. Těšctice. ·  24 Trafo 220 V/24 V -  300 VA nové 
za 300 Kča. K . V. Svoboda, Dlouhá Loučka 248, 
p. Kře nov u Mor. Třebové. ·  25 Krystal 27,12 
MHz za 115, přijímač Beta za 100, elektromotor 
24 V 4.5 W za 30, 6 V 0.45 k za 150, NiFe článek
2.4 V za 40 Kča. M. Válka. Křižovice 19, p. Dou- 
bravnik. ·  28 Vagónky Merkur: mrazil., cistern., 
2 nákladní, 2 služební, jeřáb Prazdroj, cl. lok. 
bat. 4,5 V v ie  za 150 Kčs. Cejpa, Radčina 523, 
Praha 6. ·  27 VyaílaČ Beta za 150, přijímač za 
180 Kčs. V. Vojnar, J. Fučíka 23. C. T ttin  ·  28 
Nezaběhnutý motor Zeiss 2,5 za 150 Kčs. K. 
Lořfler, V Cibulkách 52, Pruha 5. ·  29 Tsari 
stroj zn. Remington velmi Zachovalý za 1000 Kčs 
nebo vyměním za model, materiál. O Tlapa, 
KoIIárova 521/14, Písek. ·  30 Motor Vltavan 5 
za 150, elektromotor 24 V/400 W ø  9 a n  za 
80 Kčs. S. Podracký, Bečov n. Teplou 196. ·  
31 Monoline svídfik FAI 1963 nový za 160, 
stárli za 120: monoline modely pro 2,5 R -  ko
vový za 40, korolaminátový za 70; elektronkové 
motor, lože pro 2,5 cm* za 20; motor M W S
2.5 laděný J. Sladkým za 325; nedostavěnou páso
vou pilku za 80; stři brožtukový akumulátor za 
50 Kčs. 1. Petr, Mlýn 8, Ccrnoftke.

KOUPE
•  32 Dráty z  0,25 -  0,3 mra, japan, model Lpan 
pěnový polystyren, balsu. Kadlečck, Horní Li
pová 191, okr. Šumperk. ·  33 Balsu, japan, 
model lipan, časovač, nyl. vrtule. P. Odstrčilik, 
Vratimov 574. ·  34 „Železniční modelářství'· 
I. díl. M. Suchý, Na nivách 24, Ostí n. L.

VVMfiNA

•  35 Spec. podlepenou folii za balsu. V. Kočvara, 
Komenského 329, Břidličná. ·  36 Sel. usmerůovač 
4 deskový* ø  7,5 cm převod 1 : 5 za det. motor 
od 1,5 do 2,5 cm·, š .  černý, D ol. Trhoviště 15, 
okr. Trnava. ·  37 Tovární odznaky (350 ksj 
za vláčky T T , HO, příslušenství nebo motor Jena 
1 cm· -  i poikozené, nebo koupím. V. Veselý, 
Lahovicc 73, okr. Prah a-západ. ·  38 Motory 
M W S  2,3 D s kul. lož. a sil. vrtulemi a mode
lářský materiál za fotoaparát Zorkij, Microma, 
Flexarct aj. D le dohody. V. Hájek, Lopatecki 12, 
Praha 4. ·  39 Němý projektor 16 mm zn. Picturtu 
a přijímačku A  8 E za soupravy P1CO vláčků 
velikosti HO a T T  nebo prodám za 700 a 400 Kča. 
V. Marek, Nový svět 882, St. Městu, Uh. Hra
diště.

různá

•  40 Polský modelář chce vyměnit motory 
Frog 150 Mk II R za MVVS 2,5 TR nebo
2,5 D . Adresa: Tadcusz Siemienknwicz, Sie- 
miatycze, u l. Wcsota 4, woi. Bialyitok, Polska. ·
41 Polský automodelář nabízí Mudclarz za Mode
láře. Adresa: Stanislav Karczynski, Starogurd- 
GdaAski, Ul. Woj. Polskiego 16 m 24, Polska. ·
42 Polský modelář si chce vyměňoval časopisy, 
knihy a motory. Adresa: Longin Paraůanowicz, 
Slupsk, ul. Sportowa 111'4, woj. Koszalin, Polska.
•  43 Sovětský instruktor si chce dopisovat, vymě
ňovat literaturu, potřebuje učebnici čcktiny nebo 
slovník. Adresa: Leonid Vladimir ovič Matvienko, 
Ukrajinská ul. 49, Jajskij rajón Jaja, Kemerovská 
oblast, SSSR.

I  ■ ( ·] ·] = !
V Ý V O J T O R P É D O V Ý C H  P LA V ID EL

(£h*končéfu ze sir. 93)

málokdy. Zato byly neseny buil desítky 
min nebo protiponorkových (tzv. „vod- 
nlch“ ) pum. Turbiny o výkonnosti až 
40 000 k umožňovaly lodi s prúmémým 
výtlakem 1200— 1500 t rychlost 36 uzlů, 
což jc přibližně dnešni stav. Vedle tehdy 
většinou dvoukomínových existovaly i tři- 
komínově torpédoborce. Jedině Ameriianc 
stavěli lodě ítyřkomínervé. Vídáváme je 
Často na snímcích z poslední války; 50 
amerických torpédoborců totiž sloužilo 
v anglickém a 9 dokonce v sovětském 
námořnictvu, kam byly dodány na zá
kladě zákona o půjěce a pronájmu.

Všechny uvedené lodě si i nadále za
chovaly charakteristiku torpédových pla
videl -  dlouhou, nízkou a štíhlou stavbu 
s vysokou přídi. Inž. R. GRÉGR
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Z lehkých letadel československé výroby je ve svité i doma velmi 
známý a oblíbený typ L-40 „Meta Sokol". Naili v něm zalíbeni 
i četní maketáři. kteří vycházejí z podkladů v Leteckém modelář· 
4/1955 (prototyp) a 9/1958 (sériové letadlo). Snímky na této stránce 
doplňuji podle požadavků nových stavebních pravidel pro makety 
podklady na sériový L-40.

L —4Λ M ETA S O K O L

je určen pro sport, turistiku a pro obchodní cestováni. 
Za svoji oblibu děkuje jistě i svému dřevěnému předchůdci 
-  letadlu Sokol Μ 1 C a  jeho verzi M 1 D. Sokol Μ 1 C  a D 
byl vybaven jednodušeji a méně komfortně. Zasouváni 
podvozku je u něj klikou mezi sedadly. * Pro úplnost při
pojujeme jeden snímek.
Meta Sokol je elegantní celokovová čtyřsedadlovka s moder
ně řešenou kabinou s odsouvacim krytem. Bohaté zaskleni 
kabiny zaručuje výborný výhled nejen za letu, ale i při po
jížděni.
Prvé série Meta Sokola s motorem W alter Minor 4-III se 
lišily od dalších sérii s motorem M 332 jen chudším vybave
ním palubní desky. U  verze s výkonnějším motorem M 332 
přibyl m ěřič tlaku od kompresoru a střední panel pod palub
ní deskou. Prostorná palubní deska dovoluje zástavbu radia 
i různých speciálních přístrojů podle přáni zákazníka. 
Řízeni je dvojité, ovládáni plynu uprostřeid - táhlem. Páka 
ovládáni podvozku je mezi sedadly, rovněž tak i páka při
stávacích klapek (3 polohy) a ovládači kotouč nastaveni 
stabilizátoru. Přední sedadla máji odklopná opěradla. 
Letadlo je vybaveno jen břišními upínacími pásy.

(ik )



Volně létající maketu známé „Nebeské blechy" 
postavil britský modelář F. G. Longbon. Při roz
pětí 1060 mm je Šestinou letadla v

1

VIDĚNO
OBJEKTIVEM

^  Takto vypadá ve „vnitř
nostech" a v celku prvý 
Čínský velkosériový motor 
„Yin-Yan" 2,5 cm ’ (stří
brná vlaštovka), o němž 
jsme již  psali

„Zmatenou krávu z Flander". V zor patřil okolo r. 1600 k nej
větším lodím, model je dlouhý 608 mm

^  Týmový model W . Perkinse z Norfolku (V irginia, U S A ) je poháněn mo
torem  ET A  15 Mk II a vrtuli 7 8 palců

Maketu výletního kolesového parniku Krakus postavil krakovský 
modelář S. W yjadlowski a upravil ji pro ovládáni rádiem T

4 Sovětští automodeláři Oleg Maslov a Georgij Jefirmjenko 
na automodelářské soutěži v Poznani 1963

Také o přesné neplovouci makety historických korábů je zájem. 
SvědCi o tom dobře prodávaná Graupnerova stavebnice na

SNÍMKY: 
Aeromodeller, 
American Modeler, 
Craufyner,
] .  Marczak (2),
W. Perkim,
A. Zojonikorskij


