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► S úhlednou upoutanou 
polomaketou SVA-5 Ansal- 
do, postavenou podle plán
ku Modelář 29s, létá L. Vinař 
z Příčov. Model má rozpětí 
785 mm, hmotnost 1000 g 
a je poháněn motorem 
MVVS o zdvihovém objemu 
2,5 cm3

Model finského tahače SISU SM 300 
a čs. návěsu NV 312422 postavil 
Z. Sedmera z Brandýska z pozinkova
ného plechu, překližky a vrstveného 
papíru. Řízení, pérování, osvětlení 
a otevírání bočnic návěsu jsou 
funkční, souprava se může mecha
nicky rozpojit
▼ RC model L. Mojžíše z LMK Pečky 
o rozpětí 2200 mm a hmotnosti 4500 g 
je poháněn motorem Raduga 10 RC. 
Je řízen kolem všech os soupravou 
Modela 6

^  Na loňském mistrovství ČSSR 
v Opavě měl P. Bednář z LMK Parti- 
zánske s tímto pěkným modelem F1A 
ještě po desátém kole plný počet 
sekund

-*■ Plachetnice třídy F, postavená B. Kačenou 
z Prahy 10 ze stavebnice z NDR, má délku 
1000 mm a výšku stěžně 1200 mm. RC sou
prava Modela Digi ovládá pouze kormidlo

K TITULNÍMU SNÍMKU

Modelářství stále přitahuje řadu zájemců 
i v době počítačů, příjmu družicového te
levizního vysílání a dalších lákadel. Pouze 
s tímto konstatováním bychom se ale neměli 
spokojit -  zkuste se zamyslet, čím může vaše 
základní organizace Svazarmu či modelář
ský klub přispět k rozšíření naší prospěšné 
činnosti. Propagační akce (snímek je z Ra
kovníka) jsou jen jednou možnosti; v dnešní 
době jde především o vytvoření podmínek pro 
další činnost.
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V posledních měsících roku 1988 byl ve 
Filmovém studiu Barrandov a v Mosfil- 
mu v SSSR dokončen československo- 

sovétský koprodukční letecký film Piloti, 
pojednávající o osudech československých 
letců v SSSR v závěru II. světové války. 
Protože již nejsou k dispozici letuschopná 
letadla typů, které v té době létaly, pokusili se 
českoslovenští filmoví tvůrci o věc nemající 
ve světě obdoby: natočit všechny (!) letové 
záběry letadel trikově, s rádiem řízenými 
modely. Šlo o typy La-7, Me 109G, Fw 190, 
Spitfire, II-2 Sturmovik, Kukuruznik a Cáp. 
Celkem bylo potřeba šest modelů La-7, pět 
Me 109G, tři Fw 190, tři II-2, a po jednom 
modelu letadel Spitfire, Kukuruznik a Cáp.

Spolupráce modelářů a filmaři začala 
koncem roku 1986 s tím, že do konce září 
1987 měly být natočeny všechny trikové 
záběry. To totiž byla podmínka sovětské 
strany: než se přistoupí k natáčení dalších 
záběrů, musejí být hotovy trikové záběry 
s modely. Pravděpodobným důvodem této 
podmínky byla zkušenost z natáčení světo
známých leteckých filmů, například Bitva 
o Británii, Tora-Tora, 30 vteřin nad Tokiem, 
Hlava 22 a dalších, při nichž byly převážné 
použity originální, pro ten účel rekonstruova
ná, případně upravená letadla. Jak se poz
ději ukázalo, obavy, že trikové záběry nebu
dou realistické a patřičné dramatické, se 
podařilo díky odvedené dobré práci čs. 
filmařů a modelářů rozptýlit.

Požadavek filmařů byl zhotovit výše uve
dené množství maket pro asi 100 filmových 
záběrů. Modely La-7, Me 109G, Fw 190 a II-2 
měly být vybaveny malými střílejícími kanóny 
a dýmovnicemi. II-2 navíc měly při útocích 
shazovat bomby. Modely měly být zhotoveny 
v měřítku 1:5 s realistickou povrchovou 
úpravou.

V našem modelářském klubu v Rokyca
nech jsme měli pro zhotovení a vyzkoušení 
šesti modelů La-7 a pěti modelů Me 109G asi 
šest měsíců. Původně jsme chtěli modely 
vybavit motory HP 61 a střílející modely 
motory Moki 25. Protože jsme s ohledem na 
„sériovou" výrobu zvolili křídla z pěnového 
polystyrénu, polepená dýhou, a trup ze 
skelného laminátu, vyšla hmotnost modelů 
přes 6,5 kg. S tím si ale již motory HP 
o zdvihovém objemu 10 cm3 neporadily.

Filmaři proto zajistili motory Super Tigre 
20 cm3, které plně vyhovovaly.

U všech modelů La-7 a Me 109G jsme 
použili odhazovací podvozky pro snížení 
letové hmotnosti modelů. Pro střílející mode
ly nám dodali pyrotechnici simulátory střel
by, tedy jakési malé kanóny, které nestřílely 
náboje, ale zcela věrně z nich v příslušných 
intervalech vyšlehoval oheň jako z „pravých 
kanónů. Úpravy modelů pro tato zařízení 
kladla nároky především na prostor, neboť 
kanóny se zásobníky, nádrž, chladicí kanály 
motoru, motor a tlumič výfuku, vše muselo 
být umístěno na předku trupu. Instalace 
dýmovnice byla proti tomu velmi jednodu
chou záležitostí.

Natáčení trikových záběrů filmu začalo 
v červnu kamerovými zkouškami a pokračo
valo přes prázdniny do konce září 1987.

Nároky filmařů, jak již o tom v jiných 
souvislostech psal Pavel Fend z LMK Rež 
v MO 1/1988, byly skutečně mimořádné. 
O dodržování bezpečnostních pravidel pro 
létání s modely na propagačních akcích, 
která vydala rada modelářství ÚV Svazarmu, 
jsme si jen mohli nechat zdát: Nálety přímo 
na kameru například se střílející La-7 nebo 
Me 109G jeden až dva metry nad hlavou 
kameramana nebyly zvláštností. Prostě užili 
jsme si při nich i dost strachu. Jinak byla 
spolupráce s filmaři výborná a lze říci, že měli 
hodně porozumění pro naše modelářské

problémy. Dobře se nám spolupracovalo 
i s pyrotechniky, přestože jejich „šrapnely" 
občas vybuchovaly v těsné blízkosti letících 
modelů.

V prosinci loňského roku zorganizovali 
modeláři z LMK Čistá, kteří stavěli a létali 
šturmoviky, předpremiérové promítání filmu 
Piloti, po němž následovala dvouhodinová 
beseda s tvůrci filmu a herci. Při ní mimo jiné 
zhodnotil spolupráci s modeláři režisér slovy, 
že bez modelů a modelářů, bez jejich 
obětavého přístupu a schopností by tento 
film prostě nikdy nemohl vzniknout.

Myslím, že není co dodat. Snad jen 
shrnout, že na filmu spolupracovali modeláři 
z MK Rokycany, LMK Čistá, LMK Zdice, LMK 
Drozdov a ing. Kamínek. Režisérem filmu je 
Otakar Fuka, hlavním kameramanem Jiří 
Tarantík, nejvíce ohrožovaným a „ostřelova
ným" kameramanem byl Jan Kváča, vedou
cím výroby Jaromír Lukáš. Dále spolupraco
vala řada zaměstnanců Filmového studia 
Barrandov. Výborným představitelem hlavní 
mužské role je Petr Štěpánek, představite
lem sympatického letce — nováčka Karel 
Greif, hlavní ženská role je obsazena Ilonou 
Svobodovou.

Film bude podle posledních informací 
uveden do kin k 44. výročí osvobození ČSSR. 
Věříme, že se bude líbit i vám.
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2  k lu b ů , 

kroužků
■ Tlmače

Na pionierskej skupine J. Fučíka pri 
ZŠ v Tlmačoch pracuje viac ako 20 
záujmových krúžkov, ktorým vedenie 
PS, na čele s V. Nipčovou, vychádza 
v ústrety. Vedúcimi krúžkov sú pedago- 
gickí pracovníci, oddieloví vedúci 
a inštruktori, ale aj rodičia a priatelia 
školy. Vďaka ich záujmu majú dobrú 
úroveň.

Krúžok leteckých modelárov, kto- 
rého 14 žiakov sa schádza raz týžden- 
ne, vedie ppor. Pavel Záležák, pří
slušník 0 0  VB v Tlmačoch. Jeho 
zverenci sa predstavujú propagačnými 
letmí a zúčastnili sa radu súťaží.

Hodno spomenúf okresnú súfaž 
v kategóriach A1, A3 v Sáhách, na 
ktorej v kategórii A3 získali prvé 
a druhé miesto a postúpili na krajskú 
súfaž v Trnavě, kde získali 9. miesto.

Okrem iného poriadajú výstavy 
v závodnom klube ROH a úspěch zožali 
i na okresnej súfaži Zenit.

Zolo Klement

■ SMT Řevnice

Začátek činnosti stanice mladých 
techniků v Řevnicích nebyl snadný. 
Skupina modelářských nadšenců ko
lem Františka Veselého musela nejdřív 
získat klubovnu a základní nářadí, 
teprve pak se chlapci, z nichž nejmlad
ším je devět let, mohli pustit do stavby 
prvních házedel.

Děti od začátku stavějí modely podle 
písemných stavebních návodů, což je 
vede k samostatnosti; zkušenější po
máhají začátečníkům.

Instruktoři během krátké doby zjistili, 
že modely pro chlapce, kteří s modela-

řinou začínají, musejí být snadno 
a rychle zhotovitelné, přitom však velmi 
odolné a aspoň přijatelné létající. Proto 
využili zkušenosti vlašimských mode
lářů a navrhují modely s křídly 
z pěnového polystyrénu a papírové 
lepicí pásky. Pro malou pracnost 
a značnou odolnost se tato technologie 
velmi osvědčila zejména při stavbě 
modelů kategorií A3 a A1.

Než si však mohli noví členové podle 
svých zájmů postavit vystřelovací klu
zák, malý gumáček nebo volný větroň, 
museli si poradit s modely navržený-, 
mi staršími členy klubu. Většinou se jim 
to zdařilo, a tak v současné době už 
mají kromě dvou soutěžních házedel 
i své ,,Α-jedničky" a ,,A-trojky‘‘. Jako 
první větší model stavějí modely kate
gorie A1, které jsou ve vleku lépe zvlád
nutelné než živější modely kategorie 
A3.

Vedoucí kroužku se postupně spe
cializovali. F. Veselý navrhuje a zhoto
vuje přípravky pro práci v dílně. Velmi 
se osvědčily například jeho držáky na 
křídla větroňů a v kufrech vestavěné 
držáky házedel. V. Krejčí je odbor
níkem na motorové a rádiem řízené 
modely, Milan Číhá vsadil na techniku. 
S využitím počítače navrhl modely, 
z nichž už první A3, jejíž stavbu 
ulehčuje použití žeber z LMK Liberec, 
svou životností předčila všechna oče
kávání. Milanův táta v roli odborného 
poradce pomáhá ,,doladit" modely, 
v literatuře vyhledává dobré nápady 
a všemožně podporuje dětskou soutě
živost.

Pro mladé modeláře je však nej
důležitější vlastní létání. V zimě je jedno 
odpoledne v týdnu věnováno stavbě, 
neděle pak tréninku nebo soutěži. 
V létě se schůzky v klubovně omezují 
jen na nejnutnější opravy a co nejvíc 
času se věnuje létání.

Řevničtí mají problémy vlastně jen 
s dopravou na soutěže. Kdyby bylo 
možné vyplácet náhradu cestovného, 
určitě by se častěji našel táta ochotný 
chlapce dovézt na soutěže.

mič

■ Zábřeh na Moravě

V nejzápadnéjší části Severomorav
ského kraje aktivně pracuje klub 
leteckých modelářů při OV Svazarmu 
v Šumperku, patřící v okrese k nejlépe 
hodnoceným.

Mezi jeho členy je například Josef 
Morávek, který už v roce 1952 létal 
s motorovým RC modelem, ovládaným 
vlastnoručně zhotovenou soupravou, 
nebo z.m.s ing. Pavel Stloukal, dvoj
násobný vítěz mistrovství Evropy 
v kategorii svahových větroňů F1E.

Klub se však má čím pochlubit 
i v oblasti péče o mládež. Na základní 
škole v Zábřehu vedou členové klubu 
tři kroužky s 45 dětmi, úspěšně také 
spolupracují s výborem nového sídliště 
A. Zápotockého.

Neobvyklou činností členů klubu je 
pořizování fotografické a filmové doku
mentace modelářských akcí; ozvučené 
■filmy by si rádi půjčovali i s jinými 
modeláři.

Jednou ze zajímavých akcí uplynulé 
sezóny bylo říjnové propagační létání, 
jehož se zúčastnili modeláři z Havířova, 
Olomouce, Českých Budějovic, Valaš
ského Meziříčí a Jeseníku; s obří

maketou letadla Super Star přijel 
z NSR Klaus Dettmer. Před tisícovkou 
diváků společně vystoupili v pestrém 
tříhodinovém programu, v němž před
vedli zručnost při pilotáži akrobatic
kých a obřích modelů.

V dalších dnech se modeláři mohli na 
své výkony podívat ještě jednou, neboť 
Československá televize přinesla krát
ké šoty.

Vzdušná show měla velký ohlas 
a určitě se letos bude opakovat.

—jv —

■ V prostorách Městské stanice mla
dých techniků v Praze 6 uspořádali 25. 
a 26. února místní modeláři a členové 
RC Model klubu 214. ZO Svazarmu 
další výstavu. Tentokrát ji věnovali 
především modelářským motorům.

Část rozsáhlé sbírky Václava Šulce 
přiblížila návštěvníkům historii vývoje 
modelářských leteckých motorů v ev
ropských zemích, SSSR a USA 
v poválečném období.

Nechyběly ani československé moto
ry vyrobené před rokem 1939 a ama
térské motory Jirouškovy, Suchého 
a Kubíčka. Mnohé z nich jsou navzdory 
létům stále provozuschopné, což potvr
zoval „olétaný" historický model 
VB-551 Vítěz, poháněný původním 
Buškovým motorem.

Na úvodní, vysloveně historickou 
část expozice navazovaly další modely 
V. Šulce, včetně experimentálního sa- 
mokřídla. Na své si ovšem přišli
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i vyznavači tichého letu a moderních 
konstrukcí. Kromě několika velkých 
větroňů si mohli prohlédnout nejrůz
nější akrobatické RC modely a poloma- 
kety.

tin

■ Na prvním ročníku soutěže O putovní 
pohár ředitele n. p. Granitol se 11. a 12. 
února v SMT v Moravském Berouně 
sešlo 12 chlapců ve věku od 8 do 14 let.

Mladí lodní modeláři z Moravského 
Berouna, Břidličné a Horního Benešova 
si při soutěži museli poradit nejen 
s lupenkovou pilkou, balsou a stavbou 
modelu podle monografie časopisu 
ABC, ale také s otázkami z modelářské 
abecedy, loďařského názvosloví, histo
rie lodního modelářství a Českosloven
ské námořní plavby.

Nejlépe připraveni byli domácí: mezi 
jednotlivci zvítězil Jan Dostalík, v sou
těži družstev obsadilo první příčku 
družstvo SMT Moravský Beroun.

Luboš Ryšavý

Rada
modelářství 
ÚV Svazarmu 
oznamuje
Při zpracovávání podkladů pro kalendář 
modelářských soutěží pro rok 1989 došlo 
k několika chybám. Do kalendáře si doplňte: 
přebor Západočeského kraje v raketovém 
modelářství
č. 34 3. 6. Plzeň (S3A, S4A, S5C)

Jiří Kunci, Družby 15, 312 04 Plzeň 
Veřejné soutěže v raketovém modelářství: 
č. 35 22. 4. Plzeň (S3A, S4A, S6A)

Pavel Holub, tř. Budovatelů 21, 307 06 
Plzeň

č. 36 23. 4. Přeštice (S3A, S4A, S6A)
Karel Laštovička, Poděbradova 397, 
334 01 Třeštíce

č. 37 17. 6. Plzeň (S8E, S6A, S1A, S3A)
Pavel Holub, tř. Budovatelů 21, 307 06 
Plzeň

č. 38 23. 9. Plzeň (S1A, S6B)
Jiří Kunci, Družby 15, 312 04 Plzeň 

přebor Severomoravského kraje v automobi
lovém modelářství 
č. 19 9. 4. Ostrava (RCE, ES)

V. Liška, Zápotockého 6022, 708 00 
Ostrava-Poruba 

Upřesnění termínů:
Přebor ČSR v raketovém modelářství 
č. 01 15.—17. 9. Plzeň 
Přebor ČSR v železničním modelářství 
č. 01 19.—20. 5. Praha

L. Malák

KDO POMŮŽE INSTRUKTORŮM?
V žákovských kategoriích lodního 

modelářství se stále projevuje stará 
bolest — nedostatek vhodných staveb
nic pro začínající modeláře. V našich 
obchodech nejsou modely, které by 
děti bez větších zkušeností dokázaly 
rychle postavit, mohly s nimi soutěžně 
jezdit a získávat dobrá umístění. Výsle
dek první soutěže může začátečníka 
získat, ale také odradit.

Neuspokojivá situace v kroužcích 
mládeže je všeobecně známá. Mezi 
mládeží je o modelářství velký zájem 
a do klubů přicházejí stále noví zájem
ci, ale na druhé straně děti z klubů 
odcházejí, neboť dávají přednost ostat
ním mimoškolním činnostem — ať už je 
to sport, výpočetní technika, nebo něco 
jiného. Instruktoři kroužků pak stojí 
před problémem co s rozpracovaným 
modelem, co s materiálem, který je dá
le nepoužitelný. Hlavy si lámou zvlášť 
v současné době, kdy je nedostatek 
letecké překližky, kvalitních lišt a dal
šího modelářského materiálu.

V mnoha kroužcích proto instruktoři 
laminují, lisují či lepí trupy, jež pak děti 
jen dokončují. Tato činnost však odčer
pává čas vedoucích, kteří jsou pře
vážně aktivními sportovci a chtějí na 
tomto poli něčeho dosáhnout.

Všichni, kteří se věnují práci 
s mládeží, mají pochopitelně také ra
dost z úspěchů svých svěřenců. Ale za 
úspěchem je skryto mnoho hodin 
práce navíc, kterou by nám však 
výrobci modelářských potřeb mohli 
ušetřit.

Ve třídě EX-500 bylo v roce 1988 
registrováno 710 žáků, kteří se zúčast
nili alespoň jedné veřejné soutěže. To 
jistě není malé číslo. Přitom však pro 
tuto třídu vlastně nemáme vhodné 
stavebnice. Prodávané modely Melo
die, Korál a Jiskra nelze na soutěžích 
volných modelů pro jejich špatné jízdní 
vlastnosti použít; nepomáhají ani jejich 
úpravy.

Přitom členové mnoha klubů, v nichž 
se mládeži věnují, mají většinou vlastní 
formy pro lisování či laminování trupů 
i nástaveb a jsou ochotni je nabídnout 
výrobním podnikům, a spolupracovat 
při výrobě stavebnic. Je škoda, že 
o tuto nabídku zatím nikdo neměl 
zájem. Vždyť lisovat trupy o délce do 
500 mm není žádný technický ani 
výrobní problém.

Pokud by v klubech vyzkoušené 
a „vyježděné" trupy byly kroužkům 
dodávány například v desetikusovém 
balení, případně i s různými typy 
nástaveb, děti by se dřív dočkaly 
prvních výsledků a instruktoři by ušetři
li spoustu času.

Ve třídě F2Ž (rádiem řízené poloma- 
kety), v níž se v roce 1988 alespoň 
jedné soutěže zúčastnilo 158 žáků, je 
situace lepší. Podle našich zkušeností 
však jsou prodávané stavebnice pro 
začínající mládež příliš náročné, zejmé
na stavba trupu.

Najde se řešení? Pomůže někdo 
nejmladším lodičkářům?

Ing. Zdeněk Tomášek 
trenér ČSR kategorií C a F2

Portrét 
měsíce:

Josef Vartecký
Modelařit jsem začal v době, kdy se kulaté 

špejle svazovaly niti a lepily kaseinem. 
Neměli jsme žádné zkušenosti, neznali jsme 
determalizátor a vykopávací směrovku, ale 
modelářstvím jsme žili. Proto na tu dobu 
vzpomínám nejraději.

Když měl táta, horník na Mostecku, práci, 
mohl mi dát padesátník na lupenkové pilky. 
Ale už ne na smirek. Hlavice modelů jsem 
proto ořezával nožem, brousil o kameny 
a omítku a škrabal sklem; nosníky jsem 
zkoušel dělat i z rákosu, ale neúspěšně.

Při stavbě jsem se spoléhal na svůj cit, 
snad i trochu nadání. Modely jsem nikdy 
nepočítal — viděl jsem až moc pečlivě 
spočítaných a načančaných modelů, které 
možná měly řadu předností, ale nelétaly. 
I profily jsem kreslil „fon der vok", neboli od 
oka, ale modely s nimi létaly docela dobře.

Modelářských soutěží moc nebylo. Zlepši
lo se to až po válce, to už jsem bydlel v Praze 
a v Dosletu jsem měl mimo jiné funkci místo
předsedy. Létal jsem dost, ale pořád mi chy
běla soutěž pro gumáky. Proto jsem se 
v roce 1949 rozhodl, že nějakou uspo
řádáme. Letná měla v té době mezi modeláři 
dobré jméno, a tak jsme ji nazvali Letenský 
pohár, Leteňák.

To snad není pravda, že už je to čtyřicet 
let, co jsem mezi kamarády modeláři na prv
ní ročník vybral základní kapitál, manželka 
rozeslala propozice a Gusta Bušek udělal 
z pístů do vznětových motorů plakety pro 
vítěze. Ubytování jsme zajistit nemohli, ale 
před soutěží spalo v mém bytě asi dvacet 
modelářů, které jsem druhý den z konečné 
tramvaje vozil na letiště svým autem.

Na soutěžích jsem se vždycky staral o svůj 
potěr; na start jsem šel až za pět minut 
dvanáct, nebo v době, kdy ve vzduchu nic 
nebylo. I tak jsem párkrát zvítězil. V té době 
jsem létal s Loudalem. Kluci z kroužku s ním 
zvítězili v celostátní soutěži, já jsem s ním 
v Brandýse ustavil čs. rekord. A trvalo 
jedenáct let, než mě přelétali!

Kroužky mládeže jsem začal vést hned po 
válce. Scháze* jsme se, kde se dalo — ve 
školách, ale taky v hospodě. Za ta léta jsem 
odchoval hromadu kluků; žádný na mě 
nevzpomínal ve zlém a mnozí se ke mě hlásí 
dodnes, a to i v místech, kde bych to nečekal. 
Koncem sedmdesátých let mě před opercí 
vyšetřoval doktor: „Vartecký, Vartecký . . .  vy 
jste ten modelář? To je náhoda, já jsem jako 
student míval na stole vaše plánky a učil jsem 
podle nich stavět děcka v kroužku, a teď 
mám na stole vás".

Po operaci mě zase vrátil chuť k životu 
a k modelům Honza Spálený, který také 
chodil do mých kursů. Na jeho popud jsem 
se zase začal zajímat o kroužky, ale ředitelka 
DPM neměla výdaje na materiál pro děti 
v plánu, a tak z toho sešlo.

Nemodelařil jsem proto, že bych potře
boval být první, že bych chtěl stát na bedně. 
Dělal jsem to vždycky pro radost, protože mě 
to bavilo. Líbilo se mi, když se mi z kusu 
dřeva podařilo udělat něco, co trochu vypa
dalo a létalo.

Poslouchal a částečně zaznamenal 
M. Salajka

MODELÁŘ · 4/1989 · 99 3



■ Celosvětový úbytek soutěžících 
v kategorii volných motorových mo
delů F1C vedl k návrhu nové katego
rie F1J, kterou schválilo zasedání 
CIAM FAI v dubnu roku 1987. Tato 
„ekonomická" kategorie, dostupná 

i mladým adeptům volného letu, vychází 
z kategorie motorových modelů 1/2A 
s motory o zdvihovém objemu do 0,050 
krychlového palce (0,82 cm3), oblíbené na
příklad v USA. Stavební a soutěžní pravidla 
kategorie F1J jsou velmi jednoduchá: motor 
o zdvihovém objemu nejvýše 1 cm3, minimál
ní hmotnost modelu 160 g. Palivo není 
předepsáno, doba Chodu motoru je nejvíce 
7 s. Létá se pět startů s maximem 120s. 
Hodnocení je tedy shodné jako u našich 
kategorii A1 a B1, v nichž se dají pořádat 
soutěže i na menších plochách. Povolenou 
minimální hmotnosti by měly být eliminovány 
mechanismy pro změnu úhlu nastavení VOP, 
klapku SOP a možná i brzda vrtule. Zavedení 
této kategorie by bylo žádoucí i v ČSSR, 
vždyť jsme ani nemohli obsadit na prvním 
mistrovství světa juniorů kategorii F1C. Na 
našem trhu ale není ani jeden motor
0 zdvihovém objemu 1 cm3. Apeluji proto na 
výrobce motorů v Modele, maďarském Moki 
a sovětském CSTKAM, aby nové kategorii 
F1J pomohli. Pomoci by popřípadě mohli
1 špičkoví amatérští výrobci, kteří by 
v provozovnách místního hospodářství nebo 
v některém výrobním družstvu mohli malo- 
sériově vyrábět soutěžní „jedničky", při dob
rých výkonnostních parametrech vhodné 
i pro export.

■ Při mezinárodní soutěži halových modelů 
Igra-Cup, pořádané 15. až 16. července 
v brněnské „Zetce", se kromě kategorie F1D 
bude zkušebně na tři kola létat soutěž 
halových modelů podle návrhu pravidel ing. 
Jiráského; hmotnost gumového svazku bude 
omezena na 0,75 g. Omezení hmotnosti 
gumy by mělo snížit letové výkony, neboť 
nebude možné použít modely o hloubce 
křídla přes 200 mm a s velkou délkou trupu, 
kteréžto „superstroje" vzhledem k materiálo
vým možnostem může stavět jen několik 
modelářů na světě, kromě toho se velmi 
špatně přepravují, a svým způsobem tak 
přispívají ke stagnaci kategorie F1D.

■ V Dánsku a Velké Británii byla zavedena 
náborová kategorie halových modelů pro 
mládež, nazvaná P15 podle rozpětí křídla 15 
palců (380 mm). Jednoduché modely jsou 
poháněny standardní plastikovou vrtulí 
o průměru 140 mm, nosné plochy mohou být 
potaženy jen papírem či kondenzátorovým 
papírem, výsledek je součet časů ze dvou 
nejlepších letů z celkově neomezeného poč
tu startů. Podobnou kategorii bychom mohli 
zkušebně vyhlásit i u nás s použitím plastiko
vé vrtule Igra o průměru 150 mm. Předlohou 
takových modelů může být model ze staveb
nice Ota, zkonstruovaný z. m. s. O. Šaftkem. 
Stačilo by jej odlehčit o podvozek a nosné 
plochy potáhnout jen z jedné strany. Pro 
zajímavost — nejlepší letový čas 150 s zatím 
v této kategorii dosáhl Dán Erik Knudsen.

Příznivcům 
volného letu

Velmi zdařilá konstrukce letounu S-1 talen
tovaného studenta pražské techniky Jaro
míra Schmida stála na Samém počátku 
plachtění v Československu. Letoun vznikl 
v roce 1925 a hned na jaře s ním při II. 
národní soutěži plachtových letadel u Med- 
lánek v Brně docílil kapitán Kalia času 15 
min a výšky 59 m, čímž stanovil dva české 
rekordy na domácím stroji. Bohužel již v září 
téhož roku při III. národní soutěži plachto
vých letadel ve Zvičině u Dvora Králové nad 
Labem byl letoun S-1 ještě s dalšími dvěma 
kluzáky zničen prudkým nárazem větru.

S-1 byl na svou dobu moderní trupový 
jednoplošník s dvoudílným křídlem, vyztuže
ným k trupu čtyřmi vzpěrami. Křídlo 
s profilem G.422 mělo rozpětí 10 m, délka 
letounu byla 5,5 m.

Model kluzáku S-1 je zhotoven z balsy. 
Začátečníci mohou postavit verzi s plochým 
trupem, která je na výkrese. Pokročilejší si 
pak podle barevného přetisku mohou posta
vit model s maketovým trupem, zachycený 
na fotografii. Celý model lepíme Kanago- 
mem.

K STAVBÉ (výkres je ve skutečné velikosti, 
neoznačené míry jsou v milimetrech):

Všechny díly modelu překreslíme přes 
uhlový papír na tužší kreslicí papír nebo 
kartón a vystřihneme. Tyto šablony pak 
obkreslíme na balsová prkénka příslušné 
tloušťky. Dbáme přitom na dodržení směru 
vláken dřeva souhlasné s nejdelším roz
měrem každého dílu.

Trup 1 vyřízneme z měkčí lehké balsy tl. 
3 s přídavkem po obvodě asi 1 mm. Vyříznu
tý trup obrousíme na přesný tvar podle 
šablony brusným papírem, nalepeným na 
rovném prkénku. Z balsy tl. 3 vyřízneme 
i SOP 3, obrousíme ji na přesný tvar 
a přilepíme k trupu. Po zaschnutí trup se 
SOP od odtokové hrany křídla dozadu 
plynule sbrousíme až na tl. 0,7. V přední části 
vyřízneme otvor pro zátěž 9.

Z překližky tl. 1 vyřízneme dva nákližky 2 
a přilepíme je z boků na předek trupu. 
Z bambusové štěpiny vybrousíme lyži 5, 
kterou navlhčíme a nad zdrojem tepla ohne
me do tvaru podle výkresu. Ze stejného 
materiálu zhotovíme i podpěru 6, kterou 
vetkneme a zalepíme do trupu. Po zaschnutí 
vetkneme a zalepíme do předku trupu lyži, již 
přilepíme rovněž k podpěře.

VOP 4 vyřízneme ze středně tvrdé balsy tl. 
1, obrousíme ji po obvodě na přesný tvar 
a jemným brusným papírem ji z obou stran 
vyhladíme.

Obě poloviny křídla 7 vyřízneme najednou 
z měkké, lehké balsy tl. 1 až 2. Křídlo z obou 
stran vyhladíme a náběžnou i odtokovou

hranu zaoblíme jemným brusným papírem. 
Spodní stranu dvakrát nalakujeme řidším 
napínacím nitrolakem, aby se křídlo prohnu
lo do profilu. Profil dotvarujeme v prstech, 
křídlo uprostřed rozřízneme, sbrousíme 
styčné plochy do úkosu a obě poloviny 
slepíme do vzepétí podle čelního pohledu na 
barevném přetisku.

Všechny díly dvakrát nalakujeme zře
děným čirým zaponovým nitrolakem. Každou 
vrstvu laku po zaschnutí lehce přebrousíme 
jemným brusným papírem. Konstrukci trupu 
a nosných ploch naznačíme na jednotlivých 
dílech černou tuší ještě před slepením.

V zadní části trupu zhotovíme výřez 
(dbáme na dodržení úhlu seřízení), do nějž 
vlepíme VOP. Pak přilepíme shora na trup 
křídlo; do zaschnutí lepidla je zajistíme ve 
správné poloze dvěma tenkými ocelovými 
špendlíky (nejlépe se skleněnou hlavičkou). 
Během schnutí lepidla kontrolujeme vzájem
nou polohu všech dílů. Křídlo spojíme 
s trupem na každé straně dvěma vzpěrami 8 
z balsových lišt o průřezu asi 1,5 χ 1.

Slepený model podepřeme prsty v místě 
těžiště a případně dovážíme, až setrvává ve 
vodorovné poloze. Na svahu nebo v tělo
cvičně jej zalétáme obvyklým způsobem: 
nedostatky v klouzavém letu korigujeme 
přihýbáním zadní části VOP, směr seřizuje
me přihýbáním SOP. S modelem můžeme 
létat na svahu, vyhovuje i pravidlům „formule 
500"; pro vlekání na niti jej však musíme 
vybavit bočním háčkem z uštípnutého špen
dlíku.

Velmi jednoduchá je i stavba prostorového 
trupu. Přední části bočnic vyřízneme z měkčí 
balsy, sbroušené na tl. 0,6 až 0,8 mm, zadní 
z balsy tl. 1,5. Konstrukční část sestává 
z podélníků a příček z balsových lišt
0 průřezu asi 1,5 χ 1,5, záleží na tuhosti 
použité balsy. Bočnice slepíme na sobě 
přímo na výkrese, chráněném průhlednou 
plastikovu fólií. Po zaschnutí je od sebe 
oddělíme a opatrně přebrousíme. Z balsy tl.
1 mm vyřízneme přepážky 1 a 2. Bočnice 
spojíme stejně dlouhými příčkami, jež vlepu
jeme odzadu. Vpředu mezi bočnice vlepíme 
přepážky 1, 2 a do zaschnutí předek trupu 
opatrně omotáme plochou gumou. Přední 
horní část trupu polepíme balsou tl. 0,6 až 
0,8. Na přepážku 2 nalepíme balsový hranol 
3 a obrousíme jej do tvaru podle výkresu. 
Hotový trup potáhneme tenkým Modelspa- 
nem, Japanem nebo kondenzátorovým pa
pírem, který nalakujeme jednou vrstvou 
hodně zředěného napínacího nitrolaku. Pro
totyp modelu měl nosné plochy a SOP 
ponechány v barvě dřeva, trup byl potažen 
červeným Modelspanem.

Martin šaffek
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Školní upoutaný model 
na motor 2 až 2,5 cm3

IIŠKA
Konstrukce: Karel Galatík, LMK Otrokovice

V našem klubu létáme převážně s upouta
nými modely. Protože se hodně věnujeme 
mládeži, upravili jsme jeden z našich školních 
modelů tak, aby se s ním dalo úspěšně 
soutěžit v kategorii Uš.

Ušku stavějí naši žáci jako svůj druhý 
model. Je používán pro nácvik základní 
akrobacie, tj. souvratu, přemetu, letu na 
zádech a obráceného přemetu. Protože třetí 
model naší výcvikové řady je už kategorie 
SUM, snažili jsme se, aby i model Uška byl 
sice jednoduchý, ale pohledný a členové 
kroužku se na něm mohli naučit povrchovou 
úpravu používanou v kategorii SUM. 
V průběhu dvou let se Uška dobře osvědčila 
i na soutěžích.

K STAVBĚ:
Křídlo. Z překližky tl. 3 mm vyřízneme 

šablonu středového a koncového profilu. 
Z bloku pěnového polystyrénu tlustého 
40 mm vyřízneme půdorysy obou polovin 
křídla, upevníme šablony a odporovou pilou 
vyřízneme polotovary. Po obou stranách 
vyřízneme hrotem pistolové páječky zářezy 
pro pásnice nosníku ze smrkových lišt 
o průřezu 3 x 5  mm. Poloviny křídla slepíme 
k sobě a zalepíme lišty nosníku; lepíme 
Unilexem. Přilepíme balsovou odtokovou liš
tu o průřezu 8x8 mm. Na konci pravé polovi
ny křidla vydlabeme otvor a vlepíme do něj 
olověnou zátěž o hmotnosti 30 g.

Křídlo polepíme papírovou lepicí páskou

způsobem popsaným v Modeláři 1/1984, 
pásku však nevlhčíme vodou, ale lepidlem na 
tapety. Po dokonalém vyschnutí a obroušení 
natřeme křídlo tónovací barvou do Latexu. 
Osvědčily se zvláště modrý a žlutý odstín, 
které nezanechávají šmouhy. Po zaschnutí 
vlepíme do zářezu v levé polovině křídla 
vodítko řídicích drátů z překližky tl. 1,2 mm. 
Nakonec křídlo třikrát lakujeme čirým vrch
ním lesklým nitrolakem.

Trup vyřízneme z lipového nebo smrko
vého prkénka tl. 10 mm a směrem od 
odtokové hrany křídla ke konci jej sbrousíme 
až na tl. 4 mm. Na přední část trupu nalepíme 
z obou stran bočnice z překližky tl. 0,8 mm. 
Zhotovíme výřez pro motor, podle šablony 
středového profilu výřez pro křídlo a výřez 
pro VOP. Je nutné pracovat přesně, aby 
motor, křídlo i VOP byly v jedné rovině a měly 
nulový úhel nastavení. Trup obrousíme do 
hladka a lakujeme čirým nitrolakem.

Ocasní plochy vyřízneme ze středně tvrdé 
balsy tl. 4 mm. Stabilizátor a SOP obrousí
me do hladka, u stabilizátoru zaoblíme 
nábéžnou i odtokovou hranu, u kýlovky 
pouze nábéžnou hranu, odtokovou zkosíme. 
Výškovku obrousíme do trojúhelníkovitého 
průřezu a zaoblíme nábéžnou hranu. Výškov
ku otočně připevníme ke stabilizátoru buď 
závěsy Modela, nebo pásky tenké silonové 
tkaniny tak, aby se lehce pohybovala. Ocasní 
plochy polepíme Mikalentou a třikrát lakuje
me vypínacím nitrolakem.

Podvozek. Nohy podvozku vystřihneme 
a vypilujeme z duralového plechu tl. 2 mm. 
Provrtáme v nich otvory o průměru 3 mm pro 
uchycení kol a přišroubování k trupu. Ostru
hu ohneme z ocelového drátu o průměru 
2 mm a zalepíme ji do trupu. Kola použijeme 
koupená polopneumatická o průměru 
30 mm. Aerodynamické kryty kol vyřízneme 
z balsy tl. 20 mm (dvě prkénka tl. 10 mm), 
polepíme je z boků překližkou tl. 2 mm 
a sbrousíme do tvaru podle výkresu. Na 
podvozek je připevníme až po jejich povr
chové úpravě.

fiízení: Nejjednodušší je použít soupravu 
podniku Modela. Pokud ji neseženeme, 
vyřízneme vahadlo z plechu tl. 2 mm 
a konzolu z překližky tl. 5 mm. Páku výškov- 
ky zhotovíme z duralového plechu tl. 1 až 
1,5 mm, táhlo z ocelového drátu o průměru 
1,8 až 2 mm.

Motorová skupina. K pohonu modelu mů
žeme použít jakýkoliv motor o zdvihovém 
objemu 2 až 2,5 cm3. Nádrž použijeme 
plastikovou Modela o objemu 50 cm3 nebo ji 
spájíme z konzervového plechu. V takovém 
případě je lepší nádrž instalovat na vnitřní 
stranu modelu, a to pro zlepšení sání i pro 
uvolnění místa pro motory se zadním výfu
kem. Při montáži je nutné dbát na to, aby osa 
nádrže byla ve stejné výši s osou karburáto
ru.

Povrchová úprava je popsána už u jednot
livých dílů. Nalakovaný trup a ocasní plochy 
natřeme nebo nastříkáme nitroemailem, celý 
model pak přestříkáme čirým Epolexem 
proti účinkům paliva.

Sestavení. Křídlo a VOP vlepíme do zářezů 
v trupu, přilepíme SOP, přišroubujeme pod
vozek a řízení, které spojíme táhlem s pákou 
výškovky. Navlékneme řídicí dráty.

Létání. Před prvním letem zkontrolujeme, 
zda poloha těžiště odpovídá údaji na výkre
se, a nastavíme výchylku výškovky na obě 
strany shodně asi 15 mm. Model létá na 
ocelových strunách či lankách o průměru 
0,3 mm a délce 16 m. Nezkroucený model 
nečiní problémy: je stabilní, a přitom dobře 
ovladatelný. Dobře sedí i v silnějším větru. 
Jednoduchým přidáním vztlakových klapek 
lze z Ušky učinit cvičný akrobatický model, 
ale s tím už nelze soutěžit v kategorii US.

„SAMOVAZ"
NA POUTAČI GUMIČKY 

DETERMALIZÁTORU
Rozebereme dřevěný pružinový kolík na prádlo a původní čelisti 

spilujeme až do hloubky kruhového vybráni. Nalepíme nové čelisti 
z tvrdého dřeva a po zaschnuti je upravíme podle obr. 1. Kolík opět 
spojíme a vpředu dopilujeme na přesný tvar. Nožem vyřízneme 
drážku a začistíme ji. Asi 1 mm od drážky a 7 mm od konce 
upraveného kolíku zarazíme špendlík. Svěrací sílu pružiny zvětšíme 
gumovým kroužkem navléknutým přes čelisti kolíku.

Podle obr. 2 zarazíme do kulatiny z tvrdšího dřeva špendlík, 
uštípneme hlavičku, začistíme jej a konec ohneme.

Při vázání přehneme gumičku dlouhou asi 40 mm a oba konce 
zasuneme mezi čelisti podle obr. 3. Gumu obtočíme kolem čelistí 
a zavěsíme na špendlík podle obr. 4. Háček, zhotovený podle obr. 2, 
prostrčíme drážkou pod obtočenou gumou, zachytíme jím smyčku na 
špendlíku, nadzvihneme a protáhneme pod gumou obtočenou kolem 
čelistí. Stáhnutím očka z kolíku se vytvoří uzlík, který už jen urovnáme 
a utáhneme. Při troše cviku jde zhotovování poutačích gumiček 
rychle od ruky.

Z. Krásný, LMK Kamenné Žehrovice
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Potahování
monofilem

V Modeláři bylo již několikrát popsáno potahováni modelů 
monofilem. Podle všech návodů se tkanina na kostru modelu 
přilakovávala lepicím lakem. Při tomto postupu se ale tvoří zvláště na 
větších plochách balsy bubliny, které jdou opravit a znovu přilakovat 
jen obtížně. Zkusil jsem proto jiný postup, který se mi plné osvědčil: 
bubliny a puchýřky při něm nevznikají.

Nemalou pozornost je třeba věnovat již samotnému nákupu 
monofilu. Nikdy nedopustíme, aby ho prodávající složil do „úhledné
ho kapesníčku"! Nejlépe je ponechat ho navinutý na trubce, na níž je 
dodáván do obchodu. Přeložený monofil je sice možné přežehlit 
(pozor ale na teplotu), avšak i vyžehlené záhyby jsou na něm znát 
a mohou dělat problémy.

Hotovou a přebroušenou kostru modelu nalakujeme zředěným 
lakem Celomat C 1038. Po zaschnutí a přebroušenl brusným papírem 
zrnitosti asi 300 znovu dvakrát lakujeme. Třetí vrstva laku již vytvoří 
matné lesklý povrch. Také tuto vrstvu lehce přebrousíme, čímž je 
příprava k potahování ukončena.

Ustřihneme potřebný pás tkaniny s přesahem 30 mm na každé 
straně. Zdůrazňuji, že monofil stříháme, nikoliv trháme, i když jeho 
struktura přímo svádí po vláknech pás jednoduše utrhnout. 
V takovém případě se však vytvoří vroubkovaný okraj, s kterým jsou 
dále potíže.

Na kostru křídla položíme tkaninu pokud možno tak, aby vlákna 
monofilu byla rovnoběžná se žebry (obr. 1). Přihlazením suchýma 
rukama se monofil sám přilepí ke kostře působením statické

při prvním lakováni. Méně zruční modeláři mohou první vrstvu laku 
nanášet přes pás Modelspanu (hedvábného papíru), který zabrání 
tvoření kapek. Případnou kapku je možné odsát suchým štětcem. 
Druhou vrstvu laku nanášíme ještě přes papír, třetí už normálně 
štětcem, přičemž natíráme i polepenou kostru. Další postup nemá 
záludností.

Potahování kostry trupu je rovněž snadné. Je ovšem potřeba látku 
„tahat", a tlm sledovat zakřiveni trupu. Například na potažení trupu 
modelu Z-37 Čmelák o rozpětí 1800 mm mi stačily dva pásy monofilu, 
spoje byly na hřbetu a spodku trupu. Většina modelů má však trup 
tvarově jednodušší.

Popisovaný postup je velmi jednoduchý, rychlý a nehrozí při něm 
vznik boulí. Potahování křídla modelu Tomcat F-14 o rozpětí 
1600 mm mi trvalo asi jednu hodinu. Práce, ke které jsem se vždy 
těžko nutil, je nyní bezproblémová a zaručuje bezvadný výsledek. 
Stejným způsobem lze potahovat i Mikalentou.

Jan Kukla, Slapy

ukazováček

Obr. 1

elektřiny. „Lepit" začneme od středu křidla ve směru šipek na obr. 1. 
„Lepíme" čistým nitroředidlem. Štětec namáčíme jen málo, aby se na 
povrchu netvořily kaluže. Pokud se nám to přesto stane, odvedeme 
přebytek ředidla stranou suchým štětcem. Práce je velmi jednoduchá 
a je dobře vidět, jak ředidlo pod látkou „utíká" a kde je ho přebytek či 
nedostatek, ftedidlem natíráme monofil ve směru šipek i v místech, 
kde nekryje kostru, tedy v polích mezi žebry, neboť jeho namočením 
se ukáže, zda je dobře položený. Vědomě nepoužívám slovo vypnutý, 
neboť napínání u tohoto postupu není potřeba. Postačí pouhé 
urovnání tkaniny před přilepením.

Po natření celé plochy necháme křídlo asi deset minut zaschnout. 
Poté přelakujeme jeho okraje v šířce asi 15 mm po celém rozpětí 
(obr. 2). Lakujeme i přesahujíc! tkaninu v šířce asi 5 mm. Po 
pětiminutovém zaschnutí odřízneme přesah čepelkou z hoblíku 
Narex.

Vpředu přilepíme monofil s přesahem asi 3 mm přes střed náběžné 
hrany. Po krátkém zaschnuti přesah odřízneme čepelkou Narex, 
kterou držíme mezi palcem a ukazovákem (obr. 3). Tak je řez veden 
středem náběžné hrany. Odříznutý pásek stáhneme po natření 
nitroředidlem. Zbývá začistit konce křidla a centroplán. Na centro- 
plánu se monofil přehne přes okraj, přilepí lepicím lakem a po

Obr. 2

krátkém zaschnutí zarovná čepelkou. Přes koncový oblouk se monofil 
lepí nitroředidlem, můžeme si přitom pomáhat taháním tak, aby 
tkanina přesahovala asi o 3 mm přes střed jako u náběžné hrany. 
Přesah potom odřízneme.

Druhou stranu křídla potáhneme shodným způsobem. Případnou 
spáru na náběžné hraně je možné vytmelit směsí dětského zásypu 
Sypsi a nitrolaku.

Další postup je shodný jako u již popsaných starších metod: 
Nejdříve lakujeme zředěným lepicím lakem jen pole mezi žebry. Tuto 
práci je dobré neuspěchat a pečlivě zaplnit všechny póry monofilu již

Polepovanie
monofilu
Mikalentou

Pri stavbě RC modelov lietadiel sa používá kombinovaný poťah 
křídla z monofilu a Mikalenty. Často sa však Mikalentu nepodaří 
prilakovať na monofil bez toho, abysme sa vyhnuli tvorbě vrások, 
ktoré třeba potom pracné odbrusovať. Problematické je najmá 
polepovanie horných častí nosných plóch, kde sa střetává zakrivenie 
obrysu profilu s prirodzeným přehnutím monofilu medzi jednotlivými 
rebrami.

Technológia, ktorů používáme s mojimi kolegami, potláča ťažkosti 
pri polepovaní na minimum. Využíváme přitom rozťažnosť vlhkej 
Mikalenty.

Vlastnú prácu začneme tým, že čisto vybrúsenú a nalakovanú 
kostru nosnej plochy potiahneme běžným spósobom monofilom. 
Monofil na kostru lepíme a aj napínáme lepiacim nitrolakom až do 
úplného uzavretia všetkých očiek tkaniny Dokladné prelakovanie je 
vefmi dóležité, aby sa pri ďalšom postupe nedostala do konštrukcie 
voda.

Medzi vysycháním jednotlivých vrstiev laku si připravíme štyri pásy 
Mikalenty o verkosti polovice křídla. Papier střiháme s presahom 
aspoň jedného centimetra na každej straně. Polepujeme samostatné 
zhora i zdola každú polovicu křídla.

Připravený pás papiera provizórne přichytíme niekofkými špendlík- 
mi na polepovanú časť nosnej plochy. Na celkové prichytenie 
Mikalenty na monofil použijeme prúd vody z ručnej sprchy, papier 
vlastně na tkaninu prisprchujeme. Špendlíky vytiahneme a ďalším 
sprchováním od vrcholu profilu k okrajom vytláčame vzduchové 
bubliny. V tejto fáze sa nedotýkáme papiera rukou, případné vrásky 
prúd vody odplaví a Mikalenta dokonale prifne na podklad. Prúd vody 
nemá byť vefmi prudký, aby sme vláčný papier nestrhli.

Takto připravené křídlo necháme voíne vyschnúť. Pri vysychaní 
móžeme případné zostávajúce vzduchové bubliny zlikvidovat opatr
ným poklepom prstom. Po úplnom vyschnutí papier niekorkonásob- 
ným prelakovaním vermi riedkym lepiacim nitrolakom zafixujeme na 
monofile. Presahujúce okraje papiera, ktoré prifnuli na spodnej časti 
poťahovanej plochy, zarovnáme žiletkou. Celý postup zopakujeme na 
zvyšných nepotiahnutých častiach nosnej plochy.

Hoci sa práca predlžuje o dobu potrebnú na dokonalé preschnutie 
navrhčeného papiera, nakoniec ušetříme veťa nervov a času, ktoré sú 
potřebné na opravu klasicky prilakovaného potahu.

Pavel Huťan, Liptovský Mikuláš

8 MODELÁŘ · 4/1989 · 104



Soutěžní 
model na C 02

Konstrukce: Z. Sušánka st., LMK Plasy

ňada modelu HIFI na motor Modela C02 
vznikla v dílně modelářů LMK AK Plasy, 
konkrétně Z. Sušánky staršího a ing. I, 
Kornatovského. HIFI 3 je z nich zatím 
nejlepší. Absolvoval již několik soutěží, zatím 
vždy s výsledkem 600 s. HIFI 3 vyniká 
dobrým kluzem: při době Chodu motoru 80 s 
dosahuje v beztermickém počasí časů více 
než 130 s.

K STAVBĚ (neoznačené míry jsou v milimet
rech):

Model je celobalsový, běžné konstrukce. 
Pozornost je třeba věnovat výběru materiálu: 
model musí být lehký, ale i dostatečně pevný.

Křídlo je postaveno z vybrané balsy: Žebra 
z balsy o měrné hmotnosti 100kg/m3, 
náběžná lišta 120kg/m3, odtoková 
130 kg/m3.

Žebra mají tl. 1, v místech lomení uší 
(dvojitého) tl. 4. Uši jsou ke středním částem 
přilepeny natupo. Všechny lišty jsou balsové.

Trup je slepen ze čtyř prkének balsy tl. 1,4 
o měrné hmotnosti 120 kg/m3. Zevnitř je 
v rozích do dvou třetin délky vyztužen 
balsovými trojúhelníkovými lištami o průřezu 
3x3. Na motorové přepážce z překližky tl. 
2 je přilepen pásek duralu tl. 2, v němž jsou 
otvory s vyříznutými závity pro uchycení 
motoru.

Pylon je slepen z balsy tl. 1,4 o měrné 
hmotnosti 100 kg/m3. SOP je vyříznuta 
a vybroušena z balsy tl. 1,4. Pylon i SOP jsou 
k trupu přilepeny natupo.

Slepený trup s pylonem a SOP je pře- 
broušen a přední část včetně pylonu polepe
na tenkým papírem. Poté je trup celkem 
čtyřikrát nalakován čirým zaponovým nitrola- 
kem.

VOP je obdobné konstrukce jako křídlo, 
použitá balsa má měrnou hmotnost 90 kg/m . 
Žebra mají tl. 0,8, středové tl. 4, zakončení 
VOP jsou z balsy tl. 3. Poutači kolík a kolík 
determalizátoru jsou z bambusové štěpiny 
o průměru 1,5. Prostor mezi kolíkem deter
malizátoru a středovým žebrem je vylepen 
balsou.

Kostry obou nosných ploch jsou nalako
vány a lehce přebroušeny. Potah z tenkého 
Modelspanu je čtyřikrát lakován zaponovým 
nitrolakem.

Model létá vpravo-vpravo. Na pravé střed
ní části křídla je pozitiv nejvýše 1 mm, první 
lomené části nejsou překrouceny, na kon
cích uší jsou negativy 3 mm. Motor je pouze 
potlačen o 2°, stranově není vyosen. Při 
správném seřízení létá HIFI 3 prakticky 
okamžitě. Při termickém počasí je nutné 
používat determalizátoru, neboť model je 
velmi citlivý na stoupavé proudy.

Text, výkres a foto: Ing. Ivo Kornatovský,
LMK Plasy
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■ Na počátku letectví byla fanta
zie člověka, který od dávných 
dob sledoval let ptáků a chtěl 
létat jako oni. Trvalo dlouho, než 
poznal zákony přírody a sestavil 

první létající aparáty. Byla to cesta 
dlouhá a těžká. Někteří průkopníci 
v počátcích letectví však vyslovili myš
lenky, které uskutečňujeme až nyní. 
Jedním z nich byl Václav Kadeřábek. 
Možná, že právě on má světové prven
ství v myšlence a uskutečnění prvního 
letu s využitím elektrické energie.

Václav Kadeřábek podrobně studo
val let ptáků a jako první jejich let 
fotografoval. V roce 1860 sestavil mo
del ptáka s vlaštovčími křídly. Suchá 
elektrická baterie napájela elektromag- 
nety, jež pohybovaly křídly modelu, 
který se prý několikrát i vznesl.

Po úspěchu modelu postavil již velký 
,,stroj" — samolet český, ale pro 
finanční potíže nemohl práci dokončit. 
Nám zůstala jen jeho myšlenka, 
otištěná v časopise České květy z roku 
1866, které redigoval Jan Neruda. 
V článku O létání ptačím a létajícím 
stroji uvedl, že „sílu k pohybování 
křídly samoletu by mohla dodat elektři
na".

Příznivci elektroletu tedy jdou ces
tou, kterou začal jako možná první na 
světě před 130 léty prošlapávat Čech, 
Václav Kadeřábek .. .

■ Teplé stoupavé proudy jsou „moto
rem" kluzáků. Podmínkou pro jejich 
vznik je ohřev zemského povrchu slu
nečním zářením. Různorodý povrch se 
ovšem ohřívá nestejnoměrně. Některé 
plochy záření pohlcují, jiné odrážejí. 
Poměr odraženého záření k dopada
jícímu se nazývá albedo a udává se 
v procentech; nejlepší odražeč by tedy 
měl mít 100 %. Suchý písek má albedo 
28 až 38 %, což znamená, že tolik 
zářeni odráží, zbytek (62 až 72 %) 
pohlcuje. Vlhká půda má albedo jen asi 
5 až 15 %, protože voda jako poměrně 
dobrý vodič odvádí teplo do hloubky. 
Další hodnoty albeda: Černozem asi 
15%, suchá hlinitá půda 30%, louka 
a tráva 14 až 37 %, polní kultury 10 až 
25 %, les 5 až 20 %, nový sníh 80 až 
95 %, starý sníh 40 až 70 %.

Albedo je závislé na úhlu dopadu 
slunečních paprsků. Nejvýrazněji se 
mění hodnoty u vodní hladiny. Při 
vysoké poloze slunce je albedo 5 až 
10 %, při nízké poloze 70 až 80 %.

Možná, že vám znalost hodnot albe
da pomůže při hledání stoupavých 
proudů zvlášťě v přízemní vrstvě, kde 
naše modely převážně létají.

Jaroslav SUCHOMEL

----- V
Příznivcům 
volného letu

0 TŘECH PŘÍŠERKÁCH
Letadla s pevnými křídly a jejich všelijaké 

napodobeniny, tedy i modely letadel, se 
pohybují v trojrozměrném prostoru. Pokud je 
to pohyb záměrný, směřující například 
k dosažení co největší výšky nebo vzdáleno
sti v určitém čase a podobě, který nazýváme 
létáním, pak je třeba si uvědomit, že je mimo 
jiné jen velmi malé rozmezí poloh těchto 
těles vůči směru pohybu, které létání umož
ňují. Tyto polohy, definované u profilů 
a křídel jako úhly náběhu, se nacházejí 
v rozmezí několika málo stupňů. Tento 
rozsah není pro efektivní létání ve většině 
případů větší než asi 18° a jen zcela 
výjimečně přesahuje hodnotu 25°.

Všechny polohy těles, která mají alespoň 
trochu úspěšně létat, se musejí vůči směru 
letů nacházet v uvedeném rozmezí úhlů 
náběhu. Jinak nelétají, ale pohybují se jinak.

Pro létáni je však ještě třeba splnit další 
podmínku. Touto nutnou, nikoliv však do
stačující podmínkou je tvar tělesa.

Každé těleso, které se pohybuje na zemi, 
ve vodě i ve vzduchu, vyvozuje odpor. Mezi 
všemi tělesy pohybujícími se v reálných 
tekutinách, tedy i ve vzduchu, jen některá 
mají ještě tu vlastnost, že vykazují vedle 
odporu i vztlak. Jejich tvar a poloha vůči 
směru pohybu musejí odpovídat určitým 
pravidlům. Přesto se občas můžeme setkat 
s létajícími tělesy, jejichž tvary nás překvapí. 
Patří mezi ně třeba profily Lissaman, -Miley 
a Liebeck, jejichž přibližné tvary a souřadni
ce jsou na obr. 1, 2 a 3. Ve srovnáni například 
s elegantními tvary profilů NACA, FX nebo 
E se jeví spíš jako příšerky, ovšem jedna 
zajímavější než druhá. Přinejmenším pozo
ruhodné jsou i jejich vlastnosti

maxim, tloušťka ~12,9%
maxim, prohnutí ~ 5,4%

PŘIBLIŽNÉ SOUŘADNICE

X í 0 0.6311,25 2,5 | 5 17,5 10 15 | 20 25 30 40 1 50 60 I 70 I 80 'Ί κ Γ o

yh 0 · 2,3 3.2 3,9 5,7 7 8 9 .6 ,10 ,7  '11.4 11.7 11.4 ! 9.4 6,6 4.3 2,4 1,1 0,02
Υλ 1 0 j-0,4 ,-0,5 i-0,7 1-0,8 | -1 -1,2 -1.3 ,-".3 ,-1,25 i-1i  i - 1 -0,861-0,71 i-0,55 t í i L L_°_

maxim, t lo u š ťk a  ~ n %
maxim, prohnutí ~4.4%

PŘÍBU ZNÉ s o u ř a d n ic f

X 0 10,63 1,25 2.5 5 i 7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

Yh 0 1,9 2,7 3.5 5.1 6,2 7.1 8.6 9.5 9,9 10 9.2 7,2 5.1 3.1 2 1 0.02

yd 0 -1.4 -1.8 -2.2 -2.4 -2.5 -2.3 -2.1 -1.6 -1,2 -1 -1 -0,86 0,69 -0.52-0.34 -0.17 0

Obr. 3

maxim, t lo u š ťk a  15 %  

maxim, p ro h n u ti ~ 6 ,4%

p ř ib l iž n é  s o u ř a d n ic e

T ~ 1 0 j 0,63 1,25 2,5 i 5 7,5 10 15 ' 20 25 I 30  í 40 50 60 70 80 90 100

Vh 0 2 3.3 4,4 6,3 7,7 8,9 j10,7.11,9 112,8 13,1 12,9 11.5 8,7 6,1 3,6 1,8 0,02

7 ; 0 -1,5 -2  -29 -3.3 -3,7 -3,9 -3,3 1-2,7 1-2,2 -1,5 -0,3 0 7 , i L · 1.2 0,8 0,4 0
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Obr. 4

Abychom nebyli neobjektivní, jsou na obr. 
4 přibližné tvary některých profilů, které byly 
a jsou víceméně úspěšně používány na 
modelech letadel a jež nejsou o nic krásnější 
než zmíněná trojice.

Lissaman a Miley jsou v literatuře často 
citováni v souvislostmi s diskusemi o proje
vech hystereze. Na univerzitě v Notre Dame 
bylo například zjištěno, že hysterezní smyčka 
probíhá u Lissamanových měřeni ve směru 
hodinových ručiček, kdežto u Mileye 
v protisměru.

Poláry na obr. 5a a vztlakové křivky na obr. 
5b vypovídají o velmi proměnném chování 
profilu Miley, kterého si všimneme jako 
prvního. Tento profil byl testován za různých 
podmínek ve třech následujících uspo
řádáních,pokud jde o povrch křídla: ■ Hladký 
povrch. ■ Povrch opatřený páskovým turbu- 
látorem na horní straně v 18% hloubky 
křídla. ■ Tentýž případ, doplněný turbuláto- 
rem na horní straně v 1 % hloubky křídla.

V prvním případě je průběh vztlaku 
a odporu při hodnotách Reynoldsových čísel 
menších než asi 180 000 pro modelářskou 
praxi téměř nepoužitelný. Za povšimnutí 
stojí, že při Re = 80 000 se nevyskytují 
hysterezní smyčky při prouděni, tedy značná 
kolísání odporu a vztlaku v závislosti na uhlu 
náběhu. Zajímavé je srovnání třeba s výsled
ky měření při tomtéž Re čísle profilu FX 
63-137 (Mo 2/1989). Lze předpokládat, že 
nadkritické ustálené proudění s malým od
porem ve větším rozsahu úhlů náběhu, 
respektive součinitelů vztlaku, nastane zřej
mě při Re větším než asi 300 000. Jestliže by 
mělo být těchto hodnot dosaženo u modelů, 
muselo by jít o rvchlosti letu v rozmezí 10 až

15 m/s a minimální hloubku křídla asi 250 až 
450 mm. Toho lze dosáhnout jen zřídka, 
a proto nelze tento profil pro hladká křídla 
modelů letadel doporučit.

Ve druhém případě, kdy je křídlo s tímto 
profilem opatřeno páskovým turbulátorem 
na horní straně ve vzdálenosti 18% místní 
hloubky od náběžné hrany, se proudění 
velmi změní. Za prvé se vyskytnou hysterezní 
jevy (viz vztlakové křivky na obr. 5b), ač 
předtím nebyly zaznamenány. Za druhé se 
při Reynoldsově čísle větším než 100 000 
stává křídlo s tímto profilem použitelné i pro 
modely letadel. Tenká páska o šířce asi 
3 mm, z níž je vytvořen zmíněný turbulátor, 
natolik „umravní" chování laminárních bub
lin, že vlastnosti křídla jsou již vcelku 
přijatelné i pro modelářské užiti. Wortman-

nův profil FX 62-137 však za těchto pod
mínek ještě překonán není. Při použití profilu 
Miley na větroni by minimální hloubka křídla 
neměla klesnout při rychlosti 8 m/s pod 
260 mm, což je možné prakticky jen u obřích 
modelů.

Ve třetím případě se dvěma turbulátory 
zmizí hysterezní jevy už při Re = 80 000 (obr. 
5b). Přední turbulátor tvořený samolepicí 
páskou neumožní vznik bublin vůbec. Zapla
ceno je to však snížením maximální dosaži
telné hodnoty součinitele vztlaku o více než 
13%. Ten je ale „sichr". Takže modeláři 
sázející více na jistotu použiji určitě turbu
látory dva.

Tolik o první aerodynamické příšerce.
Ing. Jaroslav Lněnička

Elektroměr 
pro liCd zdroje
Po dobu, kdy používám výhradně NiCd 
články, mi chyběla informace o jejich sku
tečné kapacitě. Poslední havárie modelu, 
způsobená špatným stavem baterie, mně 
přiměla ke konstrukci jednoduchého elektro
měru, kterým vybíjím baterii a při tom měřím 
elektrickou energii, v nich uloženou. To je 
vhodné například po každém létání či 
ježděni, neboť je tím zároveň nahrazováno 
cyklování.

Princip elektroměru spočívá v jednodu
chém časovém obvodu, závisejícím na na
pětí. Tento obvod je tvořen elektromotorem 
a počítadlem otáček. Jednoduchý prahový 
obvod zajistí odpojení při poklesu napětí pod 
stanovenou mez.

Zapojení je jednoduché, konstrukce závisí 
na požadovaných parametrech i použitých 
součástkách. Uvedené hodnoty platí pro 
baterii 4,8 V/500 mAh. Vybíjecí proud je 500 
mA, prahové napětí pro odpojení jsem 
nastavil 4,2 V. Použité počítadlo je z magne
tofonu B4 a má rozsah 0 až 9999. Při použití 
motoru Igla 2,4 V, průměru kladky 4 mm 
a snížení napájecího napětí dvěma diodami 
a rezistorem jsou otáčky počítadla asi 160 až 
170/min. Stoprocentní kapacitě odpovídá 
údaj 9999, který sl můžeme představit jako 
99,99 %.

Celý elektroměr byl konstruován s ohle
dem na jednoduché a levné řešení. Jako 
zatěžovací odpor doporučuji naznačenou 
kombinaci rezistoru a žárovky, která jasně 
indikuje zatěžovací proud. Pokud má relé 
přístupnou kotvu, lze vynechat startovací 
tlačítko a startovat obvod přímo kotvou relé. 
Připojovací kabel má stejný konektor jako 
měřená baterie. Relé je k dostáni v partiové 
prodejně na Karlově náměstí v Praze za 
10 Kčs. Je možné použít libovolný typ 
s přídržným napětím 3 až 3,5 V. Úroveň 
odpojovacího napětí se nastaví trimrem Rw.

Přístroj mi poskytuje velmi zajímavé infor
mace: pokles kapacity po delší přestávce, 
zbytek kapacity po provozu, kapacitu růz
ných typů článků atp.

Ing. Josef Formánek
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pásnice 20 smrekovej lišty 3 x 5  mm, stojina 
je z balzy hr. 3 mm. Pomocný nosník má 
vrchnú pásnicu zo smrekovej lišty 3 x 5  mm, 
stojina je z balzy hr. 3 mm, spodná pásnica je 
laminátová z jednej vrstvy tkaniny. Nábežná 
lišta je z polotovaru Modela, odtoková lišta je 
z balzy hr. 3 mm. Torzná skriňa křidla je

E
Pre použitie trupu Vega na stavbu elektro- 

letu som sa rozhodol po predošlých 
skúsenostiach s trupom Modela Univer

sal, ktorý vyžadoval rozsiahlejšie úpravy 
váčšinou na úkor pevnosti trupu.

Trup Vega má viacero výhod: je priestran- 
nejší, otvory v ňom majú zosilnené okraje 
a predok trupu má kruhový prierez.

Nos trupu odřežeme s vyosenlm 3° vpravo 
a 3° dolu tak, aby rez mal priemer 45 mm. 
Vrtulový kužel potom tvarovo nadvázuje na 
povrch trupu. Motorová přepážka je z pre- 
glejky hr. 3 mm; jej poloha bude závisief od 
rozmerov pohonnej jednotky. V mojom 
případe je umiestnená asi 20 mm od roviny 
řezu. Za pohonnou jednotkou je ďalšia 
přepážka tvaru polkruhu, ktorá zabraňuje 
posúvaniu akumulátorov. Servá sú umiest- 
nené na spoločnej doske pod krldlom. 
Nakoniec som trup po celej dlžke v mieste 
spoja polovic trupu dodatočne olaminoval 
15 mm širokým pásikom sklenej tkaniny. 
Medzi kýlovku a trup som přilepil trojuholník 
z balzy hr. 3 mm a po prebrúsení som ho

olaminoval. Aby som prácu urychlil, použil 
som na lepenie Lepox Rapid. Všetky lepené 
plochy som najprv zdrsnil. Kabina má rámik 
z preglejky hr. 3 mm odrahčený oválným 
otvorom, kryt je z celuloidu. Kabina nevystu
puje z povrchu trupu — nadvázuje na centro- 
plán. Balzový přechod je súčasfou centro- 
plánu. Vpředu je kabina uchytená kolíkom, 
vzadu je priskrutkovaná na spoločnej skrut- 
ke s centroplánom. Centroplán sa skládá 
z dvoch rebier polepených preglejkou hr.
1 mm. V mieste hlavného nosníka křídla je 
priečna výstuha z balzy hr. 4 mm, druhá 
výstuha zo smrekovej lišty 20 x 10 mm je 
v mieste nábežnej hrany. Na chrbte centro- 
plánu je odnfmatelné veko uTahčujúce mon
táž křídla. Centroplán je uchytený k trupu 
dvomi skrutkami M5 za sebou. Trup je 
v mieste otvorov zosilnený preglejkou hr. 
3 mm, do ktorej je vyřezaný závit.

Polovice křídla sa spájajú oceíovou týčou 
o priemere 6 mm a kolíkom o priemere
2 mm. Proti vysunutiu sú poistené gumou.

Křídlo je dvojnosnlkové, hlavný nosník má

z balzového poťahu hr. 1 mm. Koreňové 
rebrá sú z preglejky hr. 3 mm, ostatné z balzy 
hr. 2 mm. Kořeň křídla je potiahnutý balzou 
hr. 2 mm. Koncové rebro je z balzy hr. 
10 mm.

Krídelká odřežeme z hotovej kostry křídla, 
potom na nich doplníme nábežnú lištu 
z balzy hr. 4 mm, ktorú obrúsime na polkru- 
hový prierez. Křidélko zavěsíme po potiahnu- 
tí křídla na tri závěsy. Náhon křidélka je 
tiahlom a pákou tvaru L alebo lanovodom.

Chvostové plochy sú tiež konštrukčné. 
Výškovka je plávajúca, uchytená v páke 
Modela. Polovice sa spájajú ocelovými 
drótmi o priemere 3,5 mm a 2 mm. Spojky 
sa zasúvajú do laminátových trubiek, vlepe
ných medzi smrekové lišty 3 x 5  mm. Rebrá 
sú páskované z balzy hr. 2 mm, koreňové 
rebro je z preglejky hr. 2 mm. Rebrá směrov
ky sú z balzy hr. 2 mm, nábežná lišta je 
z polotovaru, odtoková lišta je vybrúsená 
z balzy hr. 4 mm. V spodnej časti je balzový 
blok, do ktorého sa zaskrutkuje ovládacia 
páka. Směrovka je zavesená na dvoch 
závesoch.

RC súprava je umiestnená pod centro
plánom. Vpředu sú dve servá Futaba S7 
vedra seba; pravé ovládá výškovku, favé 
vypínanie motora. Za nimi v osi trupu je 
jedno servo Acorns AS-5 ovládajúce směrov
ku a krídelká. Kormidlá sú ovládané lano- 
vodmi, krídelká tiahlami. Výchylky krídeliek

Porovnání elektromotorů na našem trhu
Po získání sady sedmi NiCd sintrovaných 

rychlonabíjecích článku mě zajímalo, jaký 
motor a vrtuli použít, aby kapacita článků 
nebyla znehodnocena špatnou volbou moto
ru či vrtule.

Měření jsem uskutečnil na přípravku, kde 
bylo možno měřit statický tah na vrtuli 
s přímým náhonem v klidném proudu vzdu
chu v závislosti na čase. Každá křivka je 
výslednicí průměru ze dvou měření. Jelikož 
všechna měření byla uskutečněna na stej

ném stojanu a se stejnými, vždy plně nabitými 
bateriemi, jsou porovnatelná.

Z výsledných křivek je patrné, že nejlep
ších výsledků bylo dosaženo s motorem 
Mabuchi 550 a vrtulí Kovozávody Prostějov 
180/100; maximální naměřený tah byl 5 N. 
Využitelná doba Chodu motoru je asi 5 minut.

Dobrých výsledků lze dosáhnout i s moto
rem Mabuchi 540 s toutéž vrtulí, který má 
s danými bateriemi počáteční tah 4,5 
N a využitelnou dobu chodu 4,5 až 5 minut.

V průměru je jeho tah o 0,5 N menší než 
u motoru Mabuchi 550 se stejnou vrtulí. Tyto 
motory jsem zkoušel i s vrtulí Top Flite 7/4, 
se kterou již nedosahovaly tak dobrých 
výsledků (viz graf).

Další dvě křivky patří motoru Kyosho 240 
Le Mans s vrtulí Top Flite 6/3, která se jako 
jediná jeví vhodná pro přímý náhon. Průběh 
tahu však již neodpovídá investici 1000 Kčs, 
kterou je nutno dát v obchodě za tento 
motor. Jednotka již asi pracuje mimo pásmo 
své dobré účinnosti. Řešením se zdá být 
použití reduktoru asi 1:6 a větší vrtule, aby 
motor pracoval při vyšších otáčkách, na 
které je i konstruován. Spodní křivka odpo
vídá „časování" v nule, horní pak „časování" 
čtyř dílků proti smyslu otáčení — tedy pro 
dosažení vyšších otáček. Odběr se však 
výrazně nezměnil, jak vyplývá z průběhu 
křivky ke konci — využitelná doba chodu je 
v obou případech asi 3,5 min.

Vycházíme-li z materiálové základny u nás, 
jsou nejdostupnější motory Mabuchi 540 
a 550 (i když jen občas a v omezeném množ
ství). Pro rekreační létání se tedy budou mo
deláři rozhodovat mezi těmito dvěma typy. 
Mabuchi 550 má například tah po 30 sekun
dách po zapnuti asi 4,6 N, typ 540 4,2 N. Větší 
typ je však o 50 g těžší, čímž vzroste i hmot
nost modelu. Při předpokládané hmotnosti 
rekreačního elektroletu 1300 g s typem 540 
činí při numerickém porovnání statický tah 
32,3 % hmotnosti. Při použití typu 550 je tah 
za stejné časové období 4,6 N, ale vzroste 
o 50 g hmotnost modelu (na 1350 g). Tah je 
pak 34,1 % hmotnosti. Rozdíl 1,8 % je takřka 
zanedbatelný, takže volba mezi těmito moto
ry není kritická — model s motorem 550 ne- W
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sú + 15°, — 10°, výškovky ± 10°, směrovky
±  20°.

Pohonná jednotka sa skládá 2 elektromo
toru Mabuchi RS-550S a převodovky 1:3,6. 
Hriadel o priemere 4 mm z ocele je uložený 
v dvoch guličkových ložiskách, zalisovaných 
v bočniciach z duralového plechu hr. 4 mm. 
Rovnobežnosf bočníc zaisfujú hliníkové 
trubkové nity, celok je stiahnutý skrutkami 
M3. K prepážke je převodovka připevněná 
polyamidovými skrutkami M4. Ozubené ko- 
lesá sú z tvrdej mosadze, pastorok je pri- 
spájkovaný na hriadet motora. Koleso je 
priskrutované k hriadelu rovnako ako aj 
unášač. Motor je odrušený tromi keramic
kými kondenzátormi o hodnotě 65 k. Spíná
me je mikrospínačom a relé 12V/30A 
z halogenových svetlometov. Vo vypnutej 
polohe mikrospínač spája svorky motoru 
nakrátko (brzda). VrtuTu použije asi každý 
podTa svojich možnosti, výhodná je vrtula 
s nastavitelnými lištami, ktorú pri zalietavanl 
doladíme. Nosník listov vrtule som zhotovil 
z duralového profilu C o rozmeroch 10 
X 10 mm, ktorý občas dostaf v železiar- 
stvách. Chladiaci vzduch k motoru vstupuje 
cez perforovaný vrtufový kužel.

Lietanie s modelom je bez problémov. 
Výkony závisia na čistotě spracovania mode
lu i na zladenosti pohonnej jednotky 
s vrturou. Podstatou úspěšného Startu je 
udělit modelu dostatočnú rýchlosf, najlepšie 
je vypúšťaf model v pokluse. Inak lietanie sa 
podobá lietaniu s plné „naloženým" vetro- 
ňom. Reakcie na kormidlá sú živé, klzavý let 
je rýchly. Je potřebné si uvědomit, že pádová 
rýchlosf je vyššia a na vybratie vývrtky alebo 
pádu model potřebuje dostatok výšky. Nikdy 
sa nesnažte „tahat" model z kritických 
situácil motorom; lepšie je najprv dostaf 
model do normálneho krzavého letu a až 
potom zapnúť motor. Rovnako sa nesnažte 
odstartovat s vypnutým motorom.

Boris Oravec

Rozpätie: 2360 mm 
Dlžka: 1145 mm 
Nosná plocha: 47,2 dm 2 
Profil nosnej plochy: E 205 
Plocha VCHP: 5,4 dm 2 
Profil VCHP: súmerný, 6 % 
Hmotnosť: 2150 g 
Motor: Mabuchi 550 
Převod: 1:3,6
VrtuFa: ø 380/120 (sklopná) 
Akumulátory: 10 ks 1,2 Ah

bude s přímým náhonem nijak výrazně pře- 
motorován oproti typu 540.

Závěrem nutno zopakovat, že uvedené 
výsledky jsou měřením statického tahu — za 
letu budou hodnoty patrně lepší (tah i doba 
Chodu), nebof vrtule v pohybujícím se prou
du vzduchu bude pracovat s lepši účinností 
a tím méně zatěžovat motor — v klidu 
pracuje při velkém úhlu náběhu.

Ing. Dalibor Běl

Suché baterie 
ve vysílači
používám už od „pravěku" létání s RC 
modely u nás, tedy od šedesátých let. Podle 
mých zkušeností mají oproti NiCd akumu
látorům následující přednosti:
■ Spolehlivost: Ani v jediném případě (za 22 
sezón asi 8000 vzletů různých modelů leta
del!) jsem nezjistil závadu zaviněnou baterií 
vysílače. U NiCd článků není vzácností náhlá 
ztráta kapacity. Rovněž spolehlivosti spojů 
plochých baterií a přívodů k nim, které 
zásadné pájím, se nevyrovnají sebelepší 
pružinové držáky NiCd článků. Riziko zhor

šeni kontaktů u nich vzrůstá se stářím 
článků, nebof některé — zvláště tuzemské 
— netěsní a časem „kvetou". Agresivní 
zplodiny tohoto procesu elektrickým kontak
tům rozhodně neprospívají.
■ Dostupnost: Jsou (téměř) vždy na trhu. 
Dáme si však pozor, abychom kupovali jen 
zboží čerstvé. U plochých baterií je datum 
výroby uvedeno vespod jako čtyřčíslí. První 
dvě číslice udávají rok, druhé týden, ve 
kterém byly vyrobeny (přiklad 8852: vyrobe
no v 52. týdnu roku 1988).

NiCd články naši i zahraniční výroby se 
těžko shánějí.
■ Láce: V letové sezóně (zhruba od poloviny 
března do poloviny října uskutečním asi 400 
vzletů o průměrné době trvání jednoho letu 
5 až 7 minut. Baterie (tři ploché po Kčs 2,80) 
měním na začátku sezóny a někdy koncem 
července. Předpokladem je ovšem jejich 
„dobíjení". Předpokládáme-li průměrnou ži
votnost NiCd článků 4 roky, utratím v té době 
za suché baterie Kčs 67,20, zatímco dvanác- 
tivoltová NiCd baterie, složená z deseti tu
zemských článků 450 mAh, přijde na 
155 Kčs, z dovozových ještě mnohem dráže!
■ Dobíjeni suchých baterií (lépe regenerace 
malými proudy) je záležitost dávno známá, 
snadná, leč málo využívaná. Nejjednodušší 
zapojení, které však plně postačuje, je na 
obrázku. Můžeme využít transformátoru Tr 
nabíječe, používaného pro NiCd články. 
Efektivní napětí jeho sekundářů musí však 
být o několik voltů vyšší, než má suchá

baterie B, kterou hodláme regenerovat. 
Rezistorem R (o odporu stovek ohmů až 
kiloohmů) nastavíme stejnosměrný nabíjecí 
proud, který činí pro ploché baterie 
4 až 5 mA. Nabíjíme vždy po příchodu z letiš
tě spolu s baterií přijímače po dobu 12 až 16 
hodin. Podle mých zkušeností se takto dají 
baterie regenerovat až dvacetkrát. Nehodí se 
k tomu však takové, jejichž napětí na článek 
je nižší než 1 až 1,1 V, s prosakujícím elektro
lytem apod.

NiCd články používají ke své spokojenosti 
tisíce modelářů. Výše uvedené řádky nechtě
jí být ovšem jejich zavržením, ale připomín
kou, že suché baterie mohou být za ně 
přinejmenším rovnocennou náhradou, 
zvláště v našich podmínkách.

Jaroslav Nosálek

Tr GA202 R
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Rádiem
řízený
motorový
model

Předlohou bylo japonské letadlo 
Itoh 62-160 z poválečného období. Model 
jsem navrhl jak pro rekreační létání, tak i pro 
propagační akce. Díky jeho rozměrům je 
možné do trupu umístit „pumovnici" na 
bonbóny či parašutisty. Zkušenější modeláři 
mohou zkusit s Itohem i aerovlek. K němu je 
ovšem vhodnější použít motor o zdvihovém 
objemu 10 cm3 a větší vrtuli.

Model Itoh má velmi dobré letové vlastnos
ti a velký rozsah rychlostí. Se zastaveným 
motorem velmi dobře klouže. Snadno se 
s ním startuje i přistává a jeho pilotáž zvládne 
i méně zkušený modelář.
K stavbě (všechny neoznačené míry jsou 
v milimetrech):

Základ trupu tvoří bočnice z balsy tl. 4, 
vyztužené až k odtokové hraně křídla pře
kližkou tl. 1 až 1,2. Zadní část trupu je 
vyztužena borovicovými lištami o průřezu 
3x 10 a příčkami z balsy o průřezu 3* 15. Příď 
trupu pod motorovým ložem z překližky tl. 10 
je ještě vyztužena nákližky z balsy tl. 10. 
Motorovou přepážku vyřízneme z překližky 
tl. 10. První, čtvrtá, šestá, sedmá a osmá 
přepážka jsou z překližky tl. 3, třetí a pátá 
z překližky tl. 6. Ke čtvrté, šesté a sedmé 
přepážce přišroubujeme konzoly pro šrouby 
Modela M6. Přední část bočnic spojíme 
přepážkami. Třetí přepážku zalepíme s nasu
nutou nádrží a přišitou nebo přišroubovanou 
přední podvozkovou nohou. Výhodné je 
zhotovit příďový podvozek řiditelný (ze sou
pravy Modela). Neustále kontrolujeme sou
měrnost.

Po zaschnutí vlepíme lože nádrže z balsy tl. 
4 a nádrž k loži a přepážce přilepíme 
epoxidem, kterým do trupu vlepíme i lože 
hlavního podvozku z překližky tl. 3. Trup 
v zadní části spojíme balsou tl. 14 a postupně 
vlepíme horní a dolní příčky z balsy o průřezu 
3x15. Přední část trupu polepíme balsou tl. 
15 a obrousíme do tvaru. Od třetí přepážky je 
spodek trupu polepen balsou tl. 3, která je až 
po šestou přepážku zesílena překližkou tl. 2. 
Při polepování vrchní a spodní části trupu 
(kromě prostoru nad nádrží) pokládáme 
balsu vlákny napřič. Než uzavřeme horní část 
trupu, instalujeme táhla kormidel a ovládáni 
motoru. Táhla ke kormidlům zhotovíme ze 
dvou slepených borovicových lišt o průřezu 
3\5. Táhlo k motoru ohneme buď z ocelo

vého drátu o průměru 2, nebo použijeme 
lanovodu. Přední „sklo" kabiny a spodek 
motorového prostoru vybrousíme z balsy tl. 
20, stejně jako olejový chladič. Při polepo
vání horní částí trupu nezapomeneme zhoto
vit výřez pro kýlovou plochu.

Křídlo je nedělené, ale každá polovina je 
stavěna zvlášť. Všechna žebra opracujeme 
načisto mezi dvěma kovovými šablonami. 
Vnitřní žebra vyřežeme z překližky tl. 3, další 
pár z balsy tl. 3, a zbývající z balsy tl. 2. 
V žebrech centroplánu počítáme se zalepe
ním stojin z překližky tl. 10 a z překližky tl. 6. 
Křídlo stavíme na rovné pracovní desce kryté 
průhlednou fólií. Na ni nejprve připevníme 
spodní tuhý balsový potah s nalepenou 
borovicovou lištou o průřezu 3x10. Dále 
připevníme pomocný nosník, který tvoří dvě 
slepené borovicové lišty o průřezu 3x8, 
a spodní balsovou pásnici odtokové lišty 
o průřezu 2x30. Na ni přilepíme balsovou 
odtokovou líštu o průřezu 10x20, obrouše
nou podle výkresu. Vsadíme a zalepíme 
všechna žebra. Do horního výřezu v žebrech 
zalepíme horní borovicovou lištu hlavního 
nosníku o průřezu 3x10 s nalepeným balso- 
vým potahem. Vlepíme přední stojiny z balsy 
tl. 2 a horní tuhý potah z balsy tl. 2 přilepíme 
k žebrům. Přilepíme horní pásnici odtokové 
lišty z balsy o průřezu 2x30 a zepředu 
přilepíme balsovou náběžnou lištu o průřezu 
10x18, obroušenou podle výkresu. Můžeme 
použít i polotovar Modela, který jen mírně 
upravíme.

Obě poloviny křídla spojíme stojinami. 
Neustále kontrolujeme správné vzepětí 
a souměrnost. K lepení použijeme zásadně 
epoxid. Torzní skříň obou polovin křídla 
uzavřeme stojinami z balsy tl. 2, jen středová 
stojina před bukovým hranolem je z pře
kližky tl. 2. Střed křídla vpředu vylepíme 
balsou tl. 15 a za hlavní nosník vlepíme 
bukový hranol. Odtokovou část křídla za
končíme od křidélek směrem ke středu 
balsou o průřezu 7x31, obroušenou do klínu. 
Střední odtoková část je ukončena pře
kližkou o průřezu 7x31. Než polepíme stře
dovou část balsou, vyvrtáme podle trupo
vých konzol všechny otvory pro šrouby 
k uchycení křídla. Potom můžeme střed 
křídla a první pole žeber polepit balsou tl. 2. 
Všechna zbývající žebra páskujeme balsou 
tl. 2. Koncové oblouky vyřízneme z balsy 
a obrousíme. Zevnitř je vylehčíme vydla
báním. Křidélka vyřízneme z balsy o průřezu 
7x30 a obrousíme do klínu. Po potažení je 
otočně upevníme ke křídlu závěsy Modela. 
Se servem urpístěným ve středu křídla 
spojíme křidélka soupravou Modela.

Ocasní plochy. Stabilizátor slepíme z fini

šových lišt o průřezu 4x15, 4x13, 4x10 
a 4x5. Střed a okraje jsou z balsy tl. 4. Celý 
stabilizátor je polepen balsou tl. 2. Výškovku 
vyřízneme a obrousíme do klínu z balsy tl. 8. 
Svislá ocasní plocha je z balsy tl.
4 a vylehčena kruhovými otvory. Směrovka je 
obroušena do klínu a celá SOP je polepena 
balsou tl. 2. Přechod je z balsy tl. 8. Nábéžné 
a boční hrany ploch jsou zaobleny.

Podvozek. Příďovou nohu ohneme z oce
lového drátu o průměru 5. Hlavní podvozek 
je dělený, poloviny jsou vystřiženy a vypilo- 
vány z duralu tl. 3. V každé vyvrtáme tři 
otvory o průměru 4 pro připevnění šrouby 
M4 k trupu. Kola použijeme o průměru 70.

Nádrž je vhodná Modela o objemu 
250 cm3. Motor můžeme použít jakýkoliv 
o zdvihovém objemu 6,5 až 10 cm3 (napří
klad MVVS, Raduga atp.). Vrtuli použijeme 
podle doporučení výrobce motoru. Vrtulový 
kužel je značky Modela.

RC souprava by měla umožňovat připojení 
čtyř až šesti serv. Pokud máte k dispozici 
soupravu jen pro tři serva, postavte křídlo 
bez křidélek, ovšem se zvětšeným vzepětím 
na 6°. Oba dva prototypy létají se soupravou 
Modela 6 AM27 a servy Acoms. Přijímač 
a zdroj nezapomeneme pečlivě zabalit do 
molitanu.

Potah a povrchová úprava. Všechny díly 
modelu přebrousíme jemným brusným pa
pírem a třikrát lakujeme vrchním lesklým 
nitrolakem nebo zaponem. Po každé vrstvě 
znovu přebrousíme. Trup a kormidla potáh
neme Mikalentou nebo Viatexem. Křídlo je 
vhodné potáhnout monofilem. Pokud jej 
nemáme, potáhneme křídlo Mikalentou nebo 
Viatexem. Potah křídla vypneme šesti vrstva
mi vypínacího nitrolaku, ostatní díly lakujeme 
třikrát až čtyřikrát vrchním lesklým nitrola
kem. Na takto nalakované díly můžeme 
nastříkat barevné nitroemaily. Kabinu nazna
číme světle modrou barvou a orámujeme 
Centrofixem. Proti účinkům lihového paliva 
natřeme model jednou až dvěma vrstvami 
syntetického laku.

Sestavení. Do výřezu v trupu vlepíme VOP 
a spoj pojistíme balsovými lištami trojúhel
níkového průřezu. Shora do výřezu v trupu 
zalepíme SOP a spoj pojistíme stejně jako 
u VOP. Přechod do kýlovky přilepíme natu- 
po. K lepení použijeme epoxid. Přišroubuje
me páky kormidel a připojíme táhla. Do lože 
trupu přišroubujeme hlavní podvozek. Křídlo 
k trupu připevníme čtyřmi polyamidovými 
šrouby Modela M6. Přišroubujeme motor, 
který hadičkou s vloženým palivovým čisti
čem Modela spojíme s nádrží. Nakonec 
instalujeme RC soupravu.

Létání. Před prvním letem postupujeme 
stejně jako u jiných RC modelů. Zkontroluje
me polohu těžiště a případně model dová
žíme. Dále zkontrolujeme souměrnost celého 
modelu, úhly seřízení a funkci RC soupravy. 
Pokud použijeme nový motor, je nutné jej 
správně zaběhnout a seřídit, abychom zame
zili jeho vysazení v nejméně příhodném 
okamžiku. Při prvním letu si ověříme ovlada
telnost modelu ve všech letových režimech. 
Pokud chceme použit model Itoh k aerovle- 
ku, umístíme závěs vlečného lanka na horní 
stranu trupu v místě těžiště. Vypínač 
vlečného lanka ovládáme servem. Za samo
zřejmost bychom měli považovat kontrolu 
baterií a celého RC vybavení.

Jiří Plaček 
LMK Praha 5-Motorlet
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DELFINER
Soutěžní model kategorie FSR-V3,5

Delfínek je určen především pro mode
lářské kroužky a kluby, v nichž mladí 
modeláři pracují pod dohledem zkuše

ného instruktora a mají možnost upravovat 
motory a zhotovit si potřebné součástky.

Trup je stavěn klasickým způsobem 
— kostra z překližkových žeber a lišt je 
polepena překližkou, vnitřek trupu je vyplněn 
pěnovým polystyrénem.

Žebra vyřízneme z překližky o tloušťce 
předepsané na výkrese a začistíme je brus
ným papírem. Bodcem do nich vypíchneme 
otvory, jimiž při stavbě trupu provlékneme 
tenký měděný drát, sloužící ke stažení kostry. 
Kanagomem slepíme ze dvou lišt 3x5 mm 
páteř trupu a po zaschnutí na ni žebra 
navlékneme a zalepíme Kanagomem.

Dále už budeme lepit jen epoxidovým 
lepidlem. Nejprve jednotlivé lišty vlepíme do 
otvorů v žebrech a stahujeme měděným 
drátem. Pak lišty mírně navlhčíme a bez 
lepidla je přitáhneme drátem k žebrům 6 
a 7 a necháme zaschnout do druhého dne.

Přední kýl 19 přilepíme k žebrům 
a zajistíme drátem. Kýl kostry vylepíme mezi 
jednotlivými žebry balsou. Po zaschnutí 
přilepíme k žebrům vytvarované lišty a na 
příď díl 20 z tvrdé balsy. Spodní okraje kostry 
oplaňkujeme lištami.

Díly 8 připevníme špendlíky na kostru 
a obrousíme na přesný tvar. Teprve když 
máme jistotu, že opravdu ,,sedí“ , přilepíme je 
epoxidem a zajistíme špendlíky a kolíky na 
prádlo. Stejně postupujeme při lepení dvou 
dílů 9 na boky kostry.

Na spodek modelu přilepíme odstřikovací 
lišty 10x3 mm, jejichž tvar je zřejmý z řezů 
A-A a B-B.

Lupenkovou pilkou na kov vyřežeme 
z duralového plechu tl. 2,5 díly motorového 
lože. Mezi motorové lože a duralové úhelníky 
vložíme silentbloky 16 ze silikonu, případně 
z pryže odolávající palivu.

Poloha hřídele je dána vložkou 23 
a středícím kroužkem na druhé straně 
pouzdra. Pouzdro hřídele má s dnem trupu 
svírat úhel 10 až 11°. Polohu pouzdra 
zajistíme bukovým klínem 30, který vlepíme 
mezi dno trupu a náhon a přelepíme skelnou 
tkaninou.

Vnitřek trupu naimpregnujeme epoxido
vým lakem a volná místa na přídi a na bocích 
vyplníme pěnovým polystyrénem, což za
brání rezonování stěn modelu. Horní část 
přídě trupu vylepíme tvrdší balsou tl. 3 a po 
přebroušení olaminujeme skelnou tkaninou. 
Podobně můžeme zvýšit i odolnost boků.

Okraje otvoru prostoru pro přijímač, ser
va a akumulátory osadíme rámečkem 
z bukových lišt, v němž je zašroubováno 
6 šroubů M3. Tyto šrouby mají odříznutou 
hlavu a v jejich dříku je provrtán otvor 
o 0 1,2 mm. Do otvoru se zasouvá ocelový 
drát, zajišťující dokonalé přitlačení krytu 
z organického skla na podložku z pěnové 
gumy.

Palivovou nádrž pečlivě spájíme z konzer
vového plechu tl. 0,3 až 0,4 mm. Její objem 
by měl být alespoň 500 cm3.

Kormidlo z ocelového plechu tl. 1,2 mm 
připájíme mosazí do výřezu v hřídeli 
0 0 4 mm.

Konstrukce a popis m. s. Vlastislav Dvořák 
Výkres m. s. Vlastislav Dvořák a Martin Salajka

Dokončený trup obrousíme a natřeme 
základní epoxidovou barvou. Po jejím zasch
nutí tmelem vyrovnáme všechny nerovnosti 
a nakonec dobře proschlý trup obrousíme 
jemným brusným papírem, oprášíme a po
stupně natřeme třemi tenkými vrstvami říd
kého epoxidového emailu.

Hlavni materiál (míry v mm):
Borovicové (smrkové) lišty dl. 650 — 3x3 
— 16 ks, 3x5 — 3 ks, 3x10 — 2 ks 
Překližka tl. 1,2 až 1,5 — 800x500, tl. 
3 — 200x300
Bukové prkénko tl. 6 — 150x100 
Pěnový polystyrén 60x200x300 
Duralový plech tl. 2,5 — 100x100 
Duralový úhelník 30x30x100 
Trubka mosazná 0 7x1 dl. 1800 
Trubka mosazná (měděná) ø 4x1 dl. 400 
Ocelový drát ø 1 až 1,2 dl. 600 
Organické sklo tl. 3 — 120x140 
Hřídel ocelová ø 4 dl. 300 
Konzervový plech tl. 0,3 až 0,5 — 100x300 
Skelná tkanina 110 g/m2 300x650 
Měděný drát ø 0,5 — 2000 až 3000

Lepidlo epoxidové — 2 malé soupravy, 
Kanagom — 1 tuba
Epoxidový lak čirý — 150 g, epoxidová barva 
základní — 100 g, epoxidový email barevný 
-  200 g
Drobný modelářský materiál podle výkresu

Název: Delfínek
Konstrukce: m. s. Vlastislav Dvořák
Typ: soutěžní model kategorie FSR-V3.5
Délka: 626 mm
šířka: 226 mm
Hmotnost: 1600 g
Hlavni materiál: překližka
Doporučený
motor: Modela MVVS 3,5 GRS RC
Ovládané prvky: kormidlo, otáčky motoru

Stavební plánek ve skutečné velikosti 
a s úplným stavebním návodem vyjde pod 
číslem 297 v řadě plánků Modelář.
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Š panělský železniční inženýr don Juan de 
la Cierva y Codornia se po stavbě něko
lika nepříliš zdařilých letadel zaměřil 

počátkem dvacátých let na zcela novou kate
gorii létajících aparátů s rotujícími nosnými 
plochami. Vytvořil pro ně i název autogyra, 
což je česky virník.

Ani na tomto zcela nezoraném poli však 
nesklízel hned. Úspěchu se dočkal až 31. 
ledna 1923, kdy pilot Gomez Spenser s jeho 
vírníkem C-4, což bylo navzdory označení 
šestnácté zhmotnění základní myšlenky, bez
pečně vzlétl.

Doma není nikdo prorokem, a tak se 
osmadvacetiletý konstruktér v roce 1923 
vydal do Velké Británie. Na letišti ve Farnbo- 
rough předvedl zástupcům ministerstva le
tectví Velké Británie stroj, jehož základem byl 
trup, pohonná jednotka a ocasní plochy 
letounu Avro 504. Navíc se však nad pilotním 
sedadlem tyčil kozlík z profilovaných trubek, 
nesoucí čtyřlistý volnoběžný rotor. To vše 
bylo za letu ovládáno směrovkou, výškovkou 
a křidélky na „zbytcích" křídel.

Návštěva dopadla dobře. Cierva začal 
spolupracovat s britskými leteckými firmami 
A. V. Roe a Westland, o dva roky později se 
ve Velké Británii usadil natrvalo a založil 
konstrukční kancelář Cierva Autogyros Ltd.

Od roku 1927, kdy získal pilotní diplom, 
zalétával a předváděl další vírníky sám. 
V roce 1929 bezpečně přeletěl s cestujícím 
kanál La Manche a v následujícím roce 
zahájil sériovou výrobu vírníků C-19.

Ve 30. létech je zdokonalil natolik, že se už 
obešly bez klasických kormidel a křidélek: 
listy rotoru byly upevněny na volně pohybli
vém kloubu a rovina jejich rotace, určující 
směr letu, se měnila pohybem páky, směřu
jící z rotorové hlavy do pilotního prostoru.

V dubnu 1933 Cierva v Hanworthu zalétal 
první vírník C-30 (s poznávací značkou 
G-ACFI). Na rozdíl od předcházejících kon
strukcí s volným rotorem byly rotorové listy 
u nového typu roztáčeny přes spojku moto
rem. Jakmile dosáhly 130 až 180 otáček za 
minutu, pilot jednou pákou zároveň odpojil 
náhon rotoru a odbrzdil kola, což podstatně 
zkrátilo rozběh. V roce 1936 upravený po
kusný C-30A dokonce se zapnutým náho
nem vzlétl bez rozjezdu.

Na základě licence postavila firma A. V. 
Roe asi 100 vírníků C-30A, další byly vyrobe
ny vé Francii. Civilní uživatelé s nimi létali 
v řadě zemí Evropy, včetně Polska a Česko
slovenska, v Indii, Austrálii, Číně a Jižní 
Africe a zkoumali možnosti, jež jim neobvyklý 
létající prostředek nabízel. Například Angli
čané v roce 1936 z vírníků s poznávací 
značkou G-ACUT fotografovali fotbalový 
zápas na stadiónu ve Wembley, ve Svédsku 
létal C-30A (SE-AEA) s lyžovým podvozkem.

O vírníky však měla zájem i armáda. Cierva 
při předvádění úspěšně přistál i odstartoval 
na palubě letadlové lodě a u RAF byl letoun 
K4296 zkoušen na plovácích. Do začátku 
války bylo pro RAF vycvičeno přes 350 pilotů 
vírníků, kteří létali u spojovacích letek 
a jednotek pro spolupráci s pozemní ar
mádou. Pět vylepšených C-40 Rota II sloužilo 
u britských expedičních sil ve Francii, řada 
C-30A, včetně původně civilních, se osvědči
la při kalibraci radarových stanic na pobřeží 
Anglie. Poslední z nich byly vyřazeny až 
v roce 1945.

V Československu létal stroj s poznávací 
značkou OK-ATC u firmy Baťa, další, jehož 
snímek byl otištěn v časopise Letectví 
a kosmonautika 21/1976, zkoušela armáda 
na letišti v Bořku při řízení dělostřelecké 
palby. Tento vírník měl na bocích trupu 
kruhové výsostné znaky a evidenční číslo 
VTLÚ s8.

TECHNICKÝ POPIS

Cierva C-30 byl dvoumístný vírník s moto
rem v tažném uspořádání, třílistým nosným 
rotorem a pevným podvozkem.

Trup svařený z ocelových trubek byl 
doplněn dřevěnými příčkami a podélníky; 
celek byl potažen plátnem, v přední části 
odmínatelnými duralovými panely. Vstup do 
předního pilotního prostoru znesnadňoval 
kozlík nesoucí rotorovou hlavu, proto byla na

Virník

levém boku směrem dolů do trupu zasunova- 
telná dvířka.

Rotorové listy. Základem jejich konstrukce 
byla trubka z ušlechtilé ocele, na níž byla 
navlečena dřevěná žebra; celek kryla pře
kližka, polepená plátnem. Jeden list byl 
pevný, dva bylo možné sklopit. Na koncích 
listů byly malé vyvažovači plošky.

Ocasní plochy podepřené vzpěrami tvaru 
V měly smrková žebra a nosníky potaženy 
plátnem. Levá polovina VOP byla opatřena 
„obráceným profilem" (sací stranou dolů). 
Malá směrovka byla na konci rozměrné kýlo
vé plochy.

Podvozek. Hlavní kola, nesená na robust

ních vzpěrách, byla opatřena brzdami Ben
dix a olejopneumatickými tlumiči; otočné 
ostruhové kolo bylo ovládáno společné se 
směrovkou.

Pohonná jednotka. Sedmiválcový vzdu
chem chlazený motor Armstrong Siddeley 
Genet Major o výkonu 103 kW poháněl 
nestavitelnou kovovou dvoulistou vrtuli a při 
startu přes spojku roztáčel rotor. Palivová 
nádrž o objemu 105 1 byla uložena v horní 
části trupu za motorem, pod ní byla olejová 
nádrž o objemu 151.

Zbarveni. Vírníky C-30A britského letectva 
měly nejčastěji horní stranu trupu a ocasních 
ploch kryty nepravidelnými poli tmavě hnědé 
a tmavě zelené barvy. Spodní plochy byly 
středně šedé, u cvičných jednotek žluté. 
Vrtule byla v barvě kovu, kozlík a rotorová 
hlava byly tmavě zelené. Listy rotoru měly 
spodní stranu středně šedou, horní stranu 
měl jeden list tmavě zelenou, dva tmavé 
hnědou.

Tmavě modrý civilní vírník s bílými pozná
vacími značkami G-ACUT na bocích, z nějž 
byl teleobjektivy fotografován fotbalový 
zápas ve Wembley, měl vrtuli v barvě kovu 
a listy rotoru stříbrné.

Technická data a výkony: délka 6,0 m, výš
ka 3,3 m, průměr rotoru 11,3m; hmotnost 
554 kg, letová hmotnost 820 až 860 kg; nej- 
vyšší rychlost 160 km/h, cestovní rychlost 
120 km/h, nejnižší rychlost při vodorovném 
letu 50 km/h; stoupavost 3,5 m/s; dolet 
400 km; praktický dostup 2500 m; rozjezd při 
startu do 30 m, doběh 3 m.

M. Salajka

18 MODELÁŘ ■ 4/1989 -114



MODELÁŘ · 4/1989 -115 19



■ Sezóna dráhových automodelárov 
je už v plnom prúde. V prvých mesia- 
coch roka prebehli prvé závody jed
notlivých seriálov. Uvádzam v skratke 
přehrad najúspešnejšlch: Pohár A3, 
Jablonné v Podještédl: 1. J. Hensl, Z. 

Chleborád; 2. P. Švanda, P. ligner; 3. J. Kle- 
petko, I. Hroch. Seriál G7, Plzeň, kat. G7: 1. 
m. š. J. Mlček; 2. m. š. J. Hájek; 3. V. Okáli; 
kat. D12 A: 1. J. Kasanický; 2. Z. Chleborád; 
3. F. Kern; kat. D12 B: 1. M. Kumičák; 2. L. 
Koterba; 3. J. tapčák. Seriál SP 32, F1 32, 
Revúca, kat. F1 32: 1. L. Koterba; 2. M. 
Kumičák; 3. J. Ivan; kat. SP32: 1. M. 
Kumičák; 2. L. Koterba; 3. J. Lapčák. Seriál 
Peugeot 205, Rožňava: 1. L. Koterba; 2. L. 
Beňo; 3. J. Ivan.

■ V dejisku MS 1989 Grand Raceway 
v Broadview už je postavená nová plochá 
dráha typu Michel Thomieu, ktorú ovšem 
staval autor známej dráhy Blue King Hasse 
Nilsson. Naši reprezentanti už tuto dráhu 
poznajú z MS v Toulouse 1987 a ME 
v Chimay 1988. Dá se povedaf, že je to jedna 
z najťažších dráh hlavně množstvom zákrut.

■ V svetovom rebríčku IOC 1988, ktorý 
vydala Medzinárodná automodelárska orga- 
nizácia IMCA, je zařáděných prvých 1000 
automodelárov. V prvej stovke je šesf našich 
modelárov. V hodnotení štátov skončila 
ČSSR na lichotivom 6. mieste. Z rebríčka 
jednotlivcov: 1. Alberto Capra, I 839 b.; 2. 
Mike Swiss, USA 781; 3. Sergio Maresca,
I 769; . . .  33. m. š. J. Míček 320; 55. m. š. J. 
Hájek 174; 57. m. š. Vládo Okáli 169; 67. Jan 
Kieslich 126; 68. Stanislav Němeček 126; 93. 
Jindřich Indra 89.

■ V októbri minulého roku uviedla ako 
novinku firma Camen nový motor skupiny 15 
novej koncepcie, ktorý bol americkou orga- 
nizáciou USRA schválený až po dlhých 
diskusiách. Ide o motor typu U s keramic
kými magnetmi. Doteraz bol pre skupinu 15 
predpísaný uzavretý plášť typu C. Ako 
zaujímavosť uvádzam, že už v novembri 1987 
na Celoštátnej klasifikačnej súfaži vo Vítkove 
som použil motor vlastnej konštrukcie 
a výroby rovnakej koncepcie U, ktorý bol 
vyrobený z dielov Mabuchi pre kategóriu B. 
Výhody sú nesporné — nižšia hmotnost, 
nižšie položené fažisko a lepšie uzavreté 
magnetické pole. Jedinou nevýhodou je 
možnost odlepovania magnetov.

■ Pri preberaní modelov G12A na prvom 
závode Seriálu G7 v Plzni sa vyskytli, tak ako 
sme prepodkladali, určité problémy s výkla- 
dom pravidiel. K závodu boli tentoraz převza
té všetky modely s tým, že pre ďalšie závody 
sa stavebné pravidlá upřesňuji! následovně: 
Lubovofný podvozok zhotovený z mosadz- 
ného, fosforbronzového alebo mákkého 
ocelového plechu maximálnej hrůbky 1 mm, 
ocelových drótov, mosadzných a ocefových 
trubičiek. Sirka stredného dielu je 42 mm 
včitane drótov, maximálna dlžka predného 
plechového dielu je 51 mm. V strednom diele 
móžu byt použité dva jednoduché alebo dva 
zdvojené dróty. Tieto nosné dróty musia byt 
vedené po krajoch stredného dielu. Je 
zakázaná akákofvek priečka v strednom 
diele v priesiore medzi motorom a predným 
plechovým dielom. Motor rubovofný s kera
mickými magnetmi, minimálna výška magne
tov 14 mm. Magnety nesmú byt zalepené do 
plášfa. Minimálna dížka motora cez vonkaj- 
šie čelá ložisiek je 37 mm s toleranciou 
— 1 mm, teda minimálně 36 mm.

Ing. Vládo OKÁLI

------V
Kolem 

malých kol

Sái KDV-3M
Myšlenkou postavit závodní vůz se skoře

pinovou konstrukci se začal zabývat automo
bilový závodník a konstruktér Miran Velko- 
borský hned začátkem osmdesátých let, 
když byly změněny předpisy pro formuli 
Easter. Protože šlo o zcela novou koncepci 
bez tradičního trubkového rámu, musel najít 
i spolupracovníky, kteří mají s podobnou 
konstrukci zkušenosti. Volba padla na za
městnance n. p. Aero Vodochody, kde se 
vytvořila skupinka lidí pod vedením ing. 
Karla Dlouhého, který již dříve spolupracoval 
na aerodynamickém řešeni různých závod
ních vozů. Konstrukční práce skončily v roce 
1983 a poté začala výroba jednotlivých dílů 
závodního automobilu. Hned ve dvou kusech 
— druhý byl určen pro Jaroslava Vorla. 
V další etapě stavby se však cesty Velkobor- 
ského a Vorla rozdělily, a ač výsledky jejich 
práce byly v neustálé konfrontaci, konstruk
ční tým Jaroslava Vorla se dostal do čile 
dříve a posléze odkoupil i druhý rozestavěný 
vůz.

Na výkrese je jedna z vývojových verzí, 
označená 3M. Proti původnímu projektu 
formule Easter byl později vůz přestavěn tak, 
aby vyhovoval přepisům formule Mondial. 
Mimo jiné byly chladiče vody přemístěny do 
vodorovné polohy uprostřed vozu, přibyla 
přední stabilizační křídla a nasávač vzduchu 
ke karburátorům motoru, poněkud změněna 
byla i zadní partie vozu.

KDV je jednosedadlový vůz určený pro 
závody Formule Mondial. Je řešen jako 
kompaktní aerodynamicky tvarované těleso 
s plynulou změnou příčných průřezů pro 
dosaženi co nejmenšího součinitele odporu 
vzduchu. Boční aerodynamické pontony za
čínají již před přední nápravou a kryjí její 
horní ramena včetně tlumičů a stabilizátoru.

Podvozek tvoří poloskořepinový rám 
snýtovaný z duralových profilů a plechů, 
který je při stejné hmotnosti podstatně tužší 
než rám trubkový.

Přední náprava je lichoběžníková, horní 
duralová ramena působí jako vahadla přímo 
na pružiny. Spodní trojúhelníková ramena 
jsou z ocelových trubek. Zavěšeni kol dopl
ňuje trubkový stabilizátor, řízení je hřebeno
vé s volantem o průměru 260 mm.

Zadní náprava je pětiprvkového uspo
řádáni. Horní duralová ramena působí jako 
páky přímo na pružiny; každé je ustaveno 
dvěma ocelovými tyčemi. Spodní ramena 
jsou jednoduchá, doplněná suvnými tyčemi 
se šikmou osou kývání. Zadní náprava je 
rovněž doplněna stabilizátorem.

Ve voze je použita protipožární instalace 
převzatá z vozu MTX, nádrž hasicí látky je 
umístěna pod sedadlem. Elektrická instalace 
je jednovodičová, převzatá z letecké techni
ky, napájená z akumulátoru 12 V/35 Ah.

Pohonnou jednotkou vozu je motor VAZ 
o zdvihovém objemu 1600 cm3, v letošním 
roce by však měl být nahrazen motorem 
o zdvihovém objemu 2000 cm3, neboť se 
připravuje premiéra vozu KDV ve formuli 3.

Úměrně k výkonu motoru jsou alternativně 
používány i různé zadní pneumatiky. Ve 
formuli Mondial startoval vůz s koly 
o průměru 570 mm a šířce 297 mm.

Podle podkladů ing. Karla Dlouhého při
pravil

Milan Vasko

Hlavni rozměry
1:8 1:12 1:24 1:32

Délka 4139 517 345 172 129
šířka 1754 219 146 73 55
Výška 975 122 81 41 30
Rozvor 2384 197 198 99 74
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Obr. 2

K A M  J D E  

V Ý V O J  ?

Odpověď na tuto otázku dává každo
ročně Mezinárodni veletrh hraček 
a modelářských potřeb v Norimberku 

(NSR). Je sice jen jedním z řady specializo
vaných veletrhů, ale v oblasti modelářství je 
v celém světě považován za nejdůležitější, 
čemuž odpovídá i reprezentativní zastoupeni 
rozhodujících výrobců. V první polovině 
února se představitelé hračkářského a mo
delářského světa sjeli do výstavního areálu 
města, které má v hračkářské výrobě obrov
skou tradici, již po čtyřicáté. V katalogu opět 
přibylo několik nových jmen vystavovatelů, 
bohužel ale nikoli modelářské produkce. Její 
přehlídka v pavilonu L byla totiž opět o něco 
chudší, byř jen počtem výrobců. To ovšem 
neplatí o oblasti modelové železnice, které se 
snad vůbec nedotýkají vnější nepříznivé 
vlivy, mezi nimiž hrají prim ekologické před
pisy a počítače.

Snaha o vyhovění oprávněným požadav
kům na ochranu životního prostředí byla 
nejvýraznějším společným rysem Stánků 
prakticky všech modelářských výrobců. Je
jím vyjádřením je doslova exploze stavebnic 
modelů letadel i lodí s čistým, tedy elektric
kým pohonem. Jinak ale nebyly k vidění 
prakticky žádné převratné novinky, což je 
svým způsobem i pochopitelné — vždyť už 
snad všechno bylo vymyšleno. I tady však 
výjimka potvrzuje pravidlo: se značnou pub
licitou uvedla firma IHL MODELLTECHNIK 
stavebnici Power Victor (obr. 1), což je 
vlastně RC parašutista s pomocným spalova
cím motorem na zádech. Naproti tomu 
renomovaná firma SIMPROP nevystavovala 
žádnou novou stavebnici modelu letadla!

Obr. 1

Nejobsáhlejší katalog letošních novinek 
byl k mání na Stánku firmy GRAUPNER, jejíž 
majitel Johannes Graupner se neustále 
— aspoň během naší návštěvy — usmíval. 
Asi měl proč. Nabídka firmy je skutečně 
rozsáhlá a pamatuje prakticky na zájemce 
o všechny modelářské odbornosti (vyjma 
železnic a plastikových nelétajících maket). 
Příznivce mode'u skutečných větroňů jistě 
potěší stavebnice DG 300 Club (rozpětí 
2310 mm), Ventus C, zajímavá zatahovacím 
podvozkem a „maketovými" odnimatelnými 
nástavci na koncích křídla, takže rozpětí je 
buď 3400 nebo 3740 mm, a ASW 22B 270 
o rozpětí 2630 mm, nabízená v klasické verzi 
nebo jako elektrolet.

Na příznivce elektroletu firma letos pama
tovala nejvíc: Kluzák Chip o rozpětí 1500

nebo 1600 mm má ovládaná křidélka a umí 
prý základní akrobatické obraty, Elektro Pink 
o rozpětí 2060 mm má ocasní plochy 
v uspořádání T a je určen především pro 
rekreační termické polétání, stejně jako EPS 
2000 (číslo udává rozpětí v mm), který je 
dodáván hotový, potažený nažehlovací fólií. 
Pro všechny modely jsou nabízeny různé 
alternativy pohonných jednotek, převážně 
ale s přímým náhonem vrtule. Model

Obr. 3

o rozpětí 1000 mm pro akrobacii či závod 
kolem pylonů, který lze postavit ze stavebni
ce Race Rat, již elektropohonu chtivá veřej
nost zná — plánek vyšel před časem 
v časopise FMT.

Nabídku firmy doplňují ještě stavebnice 
motorových modelů Kadett 10 FP na motor 
1,6 cm3, Sammy na motor 4,2 až 
6,5 cm3 a polomakety kachní delty Eurofigh
ter na motor 4 cm3. Nesmrtelný model Taxi
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se dočkal další varianty: Taxi Cub na motor 
4 až 6,5 cm3 připomíná slavný letoun Piper.

Firma ROBBE jako jedna z mála pamato
vala na naprosté začátečníky: Lucky a Tom
my jsou stavebnice celobalsových kluzáků 
s Jedelského křídlem o rozpětí 1000 resp. 
700 mm, Bambino o rozpětí 1177 mm má 
křídlo konstrukční a možnost vzepětí do 
V i W. Větroň Optimus o rozpětí 1700 mm je 
již řízen rádiem, stejně jako Habicht o rozpětí 
2800 mm s trochu futuristickým překrytém 
kabiny. Větroň Saphir je nabízen buď 
o rozpětí 2800 mm jako termický či elektro- 
let, nebo o rozpětí 2400 mm jako svahový. 
Pro elektroletce jsou určeny motorový kluzák 
Gamma o rozpětí 2000 mm, akrobat Speeder 
E o rozpětí 1100 mm a pylonový speciál 
Micro-Racer; všechny jsou určeny pro moto
ry s přímým náhonem vrtule, napájené ze 
šesti či sedmi NiCd článků. Acrobat je 
elegantní cvičný model na „třiapůlku", Pitts

Obr. 4

S-1 o rozpětí 1000mm je zřejmě první 
stavebnicí dvouplošníku pro elektropohon.

Na Stánku AERO-NAUT dominoval ele
gantní Elektro-Akrobat zatím nejúspéšněj- 
šího elektroletce na světě Rudolfa Freuden- 
thalera. Model o rozpětí 1700 mm je určen 
pro motor Decaperm GT 300 buď ve verzi 
12 V (napájení ze 14 článků) nebo 24 V 
(24 článků).

Firma Wik představila stavebnici větroně 
Kiwi o rozpětí 3500 mm, který může být 
opatřen unikátní pohonnou jednotkou Top 
s elektromotorem.

MULTIPLEX uvádí na trh stavebnici polo- 
makety DG 500/22 Elan o rozpětí 3380 mm

nebo 4480 mm, elektrotrenéra Mirage 550 
o rozpětí 1380 mm, lehký větroň Lady 
o rozpětí 1990 mm a elektrolet Uno o rozpětí 
2200 mm.

Nekonvenční uspořádání má maketa Mo- 
seppl FS 26, vystavená na Stánku firmy 
MODELLBAU WANITSCHEK. Stavebnice je 
nabízena ve dvou verzích — jako větroň či 
jako elektrolet s tlačnou vrtulí, v obou 
případech je rozpětí křídla 3600 mm (obr. 2).

Firma KRICK má jedinou novinku s kříd
lem — začátečnický větroň Sunrise o roz
pětí 2220 mm.

Naopak především na zkušené modeláře 
myslela firma BAUER MODELLE nabídkou 
řady dmychadel BM pro motory 6,5 
až 15 cm3 s výměnnými rotory o různém 
počtu lopatek. Nejmenšl typ BM-30-7 dává 
s „šestapůlkou" tah 30 N, největší BM-70- 
-S s motorem 15 cm3 až 70 N.

Na pomezí mezi modelem a hračkou se 
nachází novinka firmy TRONICO: hotový 
elektrolet Cessna Sunlight 7 (obr. 3) o rozpětí 
pouze 480 mm a hmotnosti 185 g, dodávaný 
s jednoduchou proporcionální RC soupra
vou, ovládající směrovku.

Nejznámější evropská „vrtulníkářská" fir
ma SCHLLITER představila akrobatický stroj 
Magie na motor 10 cm3 s rotorem o průměru 
1790 mm; stejnou mechaniku, ale maketo- 
vější kabát má Magic Ranger, připomínající 
skutečný vrtulník Bell Jet Ranger.

Tolik aspoň zběžný přehled nejzajímavěj
ších nových stavebnic létajících modelů. Na 
veletrhu jsou ale představovány i nové RC 
soupravy. Mezi nimi dominují zařízení 
s mikroprocesory, která jsou již „povinnou" 
součástí nabídky předních výrobců. V jejich 
čele je pochopitelné japonská FUTABA, 
která uvádí na trh novou sérii FC-16, FC-18 
a FC-28; poslední dva typy mají vysílače 
s paměťovými moduly CAMPac. Po zřízení 
evropského zastoupení firmy zmizela její 
zařízení z katalogu firmy ROBBE, která ale 
jde dál svojí cestou a nabízí řadu souprav CX 
480. K mohutnému útoku na světový trh na
stoupila v posledních létech japonská firma 
JR, v Evropě známá především z nabídky 
firmy GRAUPNER. Její souprava MC-18 patři 
dnes k nejrozšířenějším „počítačovým" za
řízením na našem kontinentu; proslýchá se 
dokonce, že její obchodní úspěch pomohl 
firmě GRAUPNER k překonáni jistých ekono
mických potíži. JR jde skutečně s dobou 
— nabízí již učitelské zařízeni, spojujíc! vy
silače svétlovodným kabelem, a kabel 
umožňující připojeni vysílače soupravy 
MC-18 k osobnímu počítači, což má usnadnit 
programování pamětí.

Téměř nepřehledná je již nabídka mode

lářských motorů — všichni výrobci se snaží 
uspokojit i ta nejindividuálnější přáni. Výčet 
novinek by připomínal telefonní seznam, 
takže se zmíním aspoň o po létech první 
skutečné novince firmy COX: Queen Bee 
0,74 (obr. 4) má zdvihový objem 1,21 cm3 a je 
dodáván s RC karburátorem a tlumičem 
výfuku. Vzrůstající zájem o elektrolet pocho
pitelně zachytili i výrobci motorů. Jistou 
senzací byla expozice firmy ROBBE, která 
má nyní exkluzivní zastoupení světoznámého 
výrobce špičkových elektromotorů pro mo
deláře H. Kellera. Jeho nové motory mají 
magnety statoru z neodymu — zřejmě se již 
podařilo vyřešit problémy spojené s tepelnou 
nestabilitou tohoto materiálu. GRAUPNER 
rozšířil nabídku o motory se samariumkojoal- 
tovými magnety Ultra 800 (pro napájeni sed
mi články), Ultra 900 (7 až 8 ČI.) a Ultra 2000 
(16 až 20 ČI.); v řadě Speed jsou motory 
s klasickými feritovými magnety pro napájení 
5 až 10 články a přímý náhon vrtule. Firma 
Multiplex obohatila svůj katalog o úplnou řa
du amerických elektromotorů Astro, dodáva
ných i s robustními převody.

Vladimír Hadač

V nabídce pro lodní modeláře se mnoho 
novinek neobjevilo. Přesto snad jejich popis 
přispěje k celkové orientaci v dalším rozvoji 
této stále velmi oblíbené odbornosti.

Za klasickou loďařskou firmu je považo
vána dánská BILLING BOATS, jejímiž staveb
nicemi si doplňuje sortiment řada modelář
ských firem. V současné době nabízí 46 
stavebnic plovoucích i neplovoucích modelů. ^  
Převážná část produkce je zařazena do sérií ř

Obr. 5 Obr. 6
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označených 600, 700 a 800; kvalitu stavebnic 
prý ověřovali začátečníci ve věku od 10 do 70 
let. Jde o modely s klasickou konstrukci 
trupu s kýlem, žebry a plaňkováním lištami; 
komplet se sestavuje v dřevěné šabloně, 
kterou firma také nabízí (obr. 5).

O nejjednodušších modelech série 600 
jsem psal v loňské reportáži. Modely série 
700 mají díly předseknuté z překližky. Vrcho
lem je řada 800, v níž je například zařazena 
stavebnice modelu dánské lodi Regina 
v měřítku 1:30 o délce trupu 730 mm (obr. 6). 
Skutečná plachetnice z konce 19. století 
převážela náklad a pasažéry v bouřlivých 
vodách mezi dánskými ostrovy.

Prohlídka expozic dalších známých loďař- 
ských firem z Itálie a NSR — MANTUA, 
COREL, STEINGRAEBER žádné novinky 
neodhalila, několik nových stavebnic histo
rických lodí bude uvedeno na trh až 
v průběhu letošního roku. Stávající sortiment 
stavebnic je již dostatečně rozsáhlý a firmy 
se proto zaměřují především na rozšíření 
nabídky drobného příslušenství a na vy
dávání publikací o stavbě a historii slavných 
lodí.

Známá italská firma AEROPICCOLA 
z Turína nabízí v současné době 80 procent 
své produkce pro lodní modeláře, přestože 
byla v roce 1943 založena jako leteckomode- 
lářská firma. Dodává stavebnice do více než 
500 modelářských obchodů v Itálii a 40 % 
produkce exportuje do celého světa pro více 
než 100 odběratelů. Letošní novinkou je 
plovoucí RC maketa amerického rybářského 
kutru Sussana II klasické konstrukce 
s plaňkovaným trupem dlouhým 630 mm, 
vybavená elektrickým motorem Igarashi. Ne- 
plovoucí model o délce 500 mm je možné 
zhotovit ze stavebnice vojenské plachetnice 
Lancia Armata, která je nabízena také 
v juniorské řadě (obr. 7) s hotovým trupem 
o délce pouze 170 mm.

Stále více se prosazují španělské ,,lo- 
dičkářské" firmy ARTESANIA LATINA, AR- 
TEMAR a CONSTRUCTO. Všechny jsou 
z Barcelony a nabízejí velký sortiment sta
vebnic nepíovoucích modelů historických 
lodí. Například poslední z nich předvedla 
letos tři novinky: Maketu výletního člunu 
Elidir (obr. 8), jezdícího po Temži v minulém 
století, v měřítku 1:26 (délka trupu 460 mm). 
Druhou je maketa missisipského kolesového 
parníku River's Queen v měřítku 1:80 (délka 
680 mm), třetí pak maketa slavné historické 
plachetnice Bounty v měřítku 1:50 (délka 
760 mm).

Další španělská firma DIKAR z Bergary 
nabízí 19 stavebnic historických plachetnic

s klasickou konstrukcí trupu či předpracova- 
ným trupem z jednoho kusu dřeva. Mezi ně 
patří i novinka — anglický čajový klipr Cutty 
Sark v měřítku 1:135 (délka trupu 590 mm), 
vhodný pro začátečníky.

Z domácích firem předvedla firma KRICK 
funkční RC maketu missisipského koleso
vého parníku Mark Twain s trupem o délce 
1020 mm, který je vylisován z plastické 
hmoty ABS. Model je vybaven speciálním 
parním strojem pohánějícím dvěma samo
statnými válci náhony kolesa, umístěného 
v zádi trupu. Druhou novinkou je stavebnice 
modelu korzárské plachetnice z 18. století Le 
Tonnant v měřítku 1:50 (délka klasického 
plaňkovaného trupu je 820 mm).

Tři nové stavebnice historických plachet
nic připravila firma GRAUPNER. Největší 
a nejluxusnější je klipr Cutty Sark v měřítku 
1:78 (délka 1020 mm). Model je navržen 
podle skutečné lodi, umístěné v námořním 
muzeu v Greenwichi. Ta v roce 1883 překo
nala rekord na trati mezi Austrálií a Velkou 
Británií — k plavbě potřebovala 68 dní, čímž 
zkrátila cestu o 15 dnů. Druhý v řadě je 
model americké brigantiny Dapper Tom 
z roku 1815 v měřítku 1:75 (délka 630 mm), 
třetím pak další brigantina Baltic z roku 1753 
v měřítku 1:45 (délka 880 mm). Pro za
čátečníky připravila firma dvě miniaturní 
stavebnice v měřítku 1:60 s hotovými trupy 
z materiálu ABS. Plachetnice Mini-Sail (obr. 
9) má délku 215 mm. Motorový člun Mini- 
Mot o délce 240 mm lze řídit miniaturní RC 
soupravou, stejně jako malou RC plachetnici 
Colie II o délce trupu z hmoty ABS 710 mm.

Pro milovníky rychlé jízdy je nabízen RC 
katamaran Key West s trupem z plastické 
hmoty ABS o délce 550 mm (obr. 10). Model 
dosahuje rychlosti 25 km/h a je vybaven 
novou pohonnou jednotkou Flex Drive 700 
Turbo s elektrickým motorem Graupner 
Speed 700 Turbo 9,6 V, ohebným náhonem 
lodní vrtule a řízeným kormidlem, umístěným 
v držáku lodní vrtule. Kormidlo se při nárazu 
na překážku může vyklopit dozadu až o 45°.

Zajímavou novinku obdivovali návštěvníci 
na Stánku ROBBE: Model Wet Bike sice loď 
na první pohled nepřipomíná, ale soudě 
podle reklamního videoklipu se po vodní 
hladině prohání svižně a jistě udělá hodně 
radosti.

Maketu rychlostního RC člunu Jet Stream 
800 předvedla japonská firma KYOSHO, 
známá hlavně závodními elektromotory pro 
letecké, automobilové i lodní modelářství. 
Model amerického závodního člunu má trup 
o délce 880 mm vylisovaný z plastické hmoty 
ABS a je poháněn motorem Le Mans 360 ST.

Potěšil mne úspěch stavebnic modelů lodí 
VD IGRA; několik tisíc kusů si jich objednaly 
holandská firma Barth Smith a švédský 
obchodní dům Hobbex. Zájem byl především 
o stavebnice neplovoucího modelu historic
ké lodi Vasa a řezu jejím trupem, který se 
v letošním roce objeví i na našem trhu. 
V roce 1990 bude zahraniční i tuzemský trh 
obohacen o novou stavebnici historické 
plachetnice Revenge, jejíž vzorek byl na 
letošním veletrhu zákazníky přijat velmi pří
znivé.

Jiří Kalina
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Představujeme:
D louhá léta byli českoslovenští železniční 

modeláři odkázání na šikovnost vlast
ních rukou či na milost a nemilost 

výrobců z NDR. Situace na našem trhu se 
v průběhu osmdesátých let značně zhoršila 
a železniční modely téměř vymizely z pultů 
prodejen.

Za této, pro modeláře velmi nepříznivé 
situace se objevily první snahy o obnovení 
výroby. Předpokládali jsme, že se tohoto 
úkolu ujmou výrobci plastikových modelů 
letadel, případné hraček, kteří pro to mají 
nejlepši podmínky. Ač tyto podniky disponují 
potřebným strojním vybavením, kvalifikova
ným kádrem pracovníků a materiálovými 
zdroji, žádný z nich se nepokusil o výrobu 
železničních modelů -  ať už v podobě 
hotového výrobku, nebo stavebnice.

Vcelku neočekávaně přišel s první vlaštov
kou — stavebnicí plastikového modelu osob
ního vozu CSD řady Bi a Be v modelové 
velikosti TT — národní podnik ZPA Trutnov, 
závod Jičín.

Co vedlo pracovníky resortu elektrotech
nického průmyslu, že se pustili na poměrně 
náročnou cestu výroby železničních modelů? 
Byla to jednak potřeba plnit v praxi usnesení 
vlády o dodávkách do tržních fondů, jednak 
snaha pomoci rozvoji železničního modelář
ství, především mezi mládeží. Proto se spojili 
s železničními modeláři z Jičína a Hradce 
Králové a vznikla stavebnice, kterou vám 
dnes představujeme.

Objevila se v prodejnách Domu obchod
ních služeb Svazarmu koncem roku 1988. 
Umožňuje postavit model vozu Bi (původně 
Ci) z dvacátých let, případné — byť 
s vědomím určitých nepřesností v uspo
řádání oken — vůz řady Be (původně Ce) 
s představky.

V tomto příspěvku se s vámi podělíme 
o naše názory na model a o zkušenosti členů 
kroužků železničních modelářů při KŽM 
Jesenice u Rakovníka. V kroužku stavěly 
modely děti ve věku od devíti do čtrnácti let; 
výjimku tvořil jeden žák první třídy, který 
však stavbu pod vedením instruktora také 
úspěšně zvládl.

Stavebnice obsahuje tři rámečky z čer
ného polystyrénu, jeden rámeček součástek 
z čirého polystyrénu, stručný popis vozu 
s návodem ke stavbě, axonometrickým po
hledem na postavení dílů v sestavě a obtisky 
s návodem k použití.

Do prodejen je dodáván v plastikovém 
sáčku, což nepovažujeme za nejšřastnější 
řešení, neboř hrozí poškození obalu a ná
sledně i obsahu. Volba obalu snad je dána 
omezenými možnostmi výrobce.

Návod ke stavbě je srozumitelný, špatně 
čitelné jsou ovšem nákresy detailů (skříň na 
baterie). Navíc orientaci při práci znesnadňu
je nesoulad mezi čísly výlisků a čísly na 
obrazcích, na což však výrobce v návodu 
upozorňuje.
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Stavebnice plastikového modelu 
osobního vozu ČSD řady Be/Bi 

v modelové velikosti TT
Výrobce: ZPA Trutnov, závod Jičín

Líbí se nám provedení a kvalita výlisků. 
Díly jsou velice přesné, bez nerovností. 
Zaujalo nás vtipné řešení dělicích rovin 
a úsporné rozmístění dílů v jednotlivých 
rámečcích. Na první pohled příznivý dojem 
bohužel ruší chyby v rozměrech — střecha je 
kratší, spodek naopak delší. Tato závada se 
u vozu Be projeví tím, že čelníky nepřirozeně 
ční před skříň, u vozu Bi pak postranní 
sloupky u zábradlí plošin nepodpírají stře
chu, ale jsou před ní.

Pro dosažení modelové věrnosti je nutné 
upravit čelníky. Jednou z možností je zhotovit 
nové z deskového polystyrénu tl. 0,5 až 
0,7 mm a přilepit na ně nárazníky ze staveb
nice. Druhou možností je opilovat čelníky, 
třetí pak zkrátit sestavený spodek před 
přilepením čelníků z každé strany o 1 mm. 
Lze též kombinovat druhou a třetí možnost. 
U vozu Bi je nutno ještě zúžit podlahu plošin.

Při stavbě některým modelářům vadila 
černá barva výlisků, která klade zvýšené 
nároky na zrak. Snad by nebylo tak obtížné 
zvolit pro další modely jinou barvu, například 
šedou, která navíc není tak náročná na krycí 
schopnosti barev.

Je nutné vyzdvihnout řešení dílů dvojkolí, 
jež jsou i po stránce funkční na vynikající 
úrovni. Také řešení spodku ze tří vzájemně 
zapadajících částí je velice vtipné; podvozek 
má výborné jízdní vlastnosti.

Masky dvojkolí jsou zjednodušené. Do
mníváme se, že po získání zkušeností se 
výrobce také v této části modelů dopracuje 
u dalších výrobků k vyšší kvalitě. Totéž platí 
o příliš tlustém zábradlí, madlech, vzpínadle 
apod., jejichž provedení je vlastně kompro
misem mezi použitým materiálem, technolo
gii výroby formy i výlisku a zkušenostmi 
pracovníků.

Z hlediska úplnosti modelu by stálo za 
úvahu dodávat i výlisek vnitřního vybavení. 
Zručnější modeláři si je však mohou doplnit 
sami.

Určitým překvapením pro nás byly obtisky 
v „náhradním provedení". Je třeba ocenit 
snahu výrobce dodávat stavebnici včetně 
nápisů i za situace, kdy se nepodařilo zajistit 
profesionální obtisky; je to východisko 
z nouze, ale s překvapivě dobrým výsled
kem.

Náročnější modeláři budou asi postrádat 
některé detaily, například spodní přírubu 
hlavních podélníků rámu, zařízení tlakové 
brzdy, či držáky návěstních svítilen. Je však 
třeba si uvědomit, že stavebnice je určena 
především pro mládež a zručnějším mode
lářům ponechává prostor k vlastní tvůrčí 
činnosti.

Stavba vozu není náročná: snadno se 
odstraňují vtoky, díly jsou velice přesné 
a téměř nevyžadují úpravy. Při práci 
v kroužcích však je třeba dětem ukázat, na 
které díly je vhodné nanášet lepidlo. Snad by

na to měl pamatovat i návod ke stavbě.
Pokud stavíme vůz Bi, je třeba na čelech 

střechy vypilovat klenutí stropu nad nástupní 
plošinkou. Bohužel, v návodu o tom není ani 
zmínka. Přitom by pomohl například nákres 
čela ve skutečné velikosti, použitelný jako 
šablona.

Výlisky oken snadno a přesně zapadají do 
otvorů v bočnicích, pouze u modelu vozu 
řady Be je nutné dolícovat okna v nástupních 
dveřích. Při stavbě vozu řady Be jsme narazili 
na jeden nevydařený pár výlisků madel 
k nástupním dveřím. V takovém případě si 
pomůžeme díly z druhé stavebnice (z níž 
jsme postavili vůz Bi), nebo madla zhotovíme 
z tenkého drátu.

Použitá spřáhla nevyhovují po stránce 
funkční, především při jízdě v protiobloucích. 
Výrobce se zřejmě dříve či později nevyhne 
aplikaci spřáhla, které používá u svých 
modelů firma Berliner TT Bahněn. Uchycení 
spřáhel je shodné, proto je můžeme zaměnit.

Povrchová úprava vozu skýtá spoustu 
variant a kombinací barevných odstínů, 
z nichž část je uvedena v návodu. Barvit 
model můžeme — při určité opatrnosti 
— například autoemailem ve spreji č. 5709, 
který je vhodnější než v návodu doporučova
ný odstín 5345. Zručnější modelář může 
model „patinovat" prachem z barevných 
nemastných kříd.

Celkový vzhled modelu lze vylepšit i dal
šími úpravami. Je možné například upravit 
zaoblení konců střechy, doplnit okapy, 
závěsy směrových tabulek a koncovek, kliku 
ruční brzdy, doplnit plošinku na čele střechy 
a žebříček, u vozu Be pak na jednom čele 
upilovat kryt vřetene ruční brzdy. Pokud 
stavíme vůz Bi, můžeme také zeslabit zábra
dlí plošin a sloupky. Některá okna můžeme 
nechat „otevřená". Oba typy vozů pochopi
telně můžeme doplnit vnitřním vybavením, 
což by bylo mnohem snadnější, kdyby byl 
v návodu ke stavbě půdorysný pohled.

Stavebnice vozů Be a Bi velice dobře 
vyhovují potřebám železničního modelářství. 
Výrobce ukázal, že má značné zkušenosti 
s výrobou forem i dobře vybavenou nástro
járnu a že je schopen úspěšně rozvíjet 
výrobu československých železničních mo
delů. V některých detailech dokonce předčil 
standard, představovaný u nás výrobky firmy 
Berliner TT Bahněn, Navíc první čs. stavebni
ce potvrdila, že je možná výroba i některých 
samostatných detailů, například dvojkolí, 
oken, spřáhel a podvozků.

Stavba modelů i přes uvedené nedostatky 
není obtížná a stavebnice je využitelná jak 
pro začínající, tak pro zkušené modeláře.

Dík patří výrobci, který se pustil do 
neznámého výrobního programu, stejně jako 
modelářům, kteří pomohli stavebnici na svět.

Ing. Jiří Berka, KŽM Jesenice 
Ing. Ivo Mahel, KŽM Plzeň
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Z nápadníku vedoucího
raketomodelářského kroužku

Vedoucím raketomodelářských kroužků
— zvláště těm, kteří pracují v „polních 
podmínkách", tedy bez dílenského zázemí
— přinesla změna pravidel starosti s opatře
ním potřebných pomůcek. V našem kroužku 
se podařilo je zajistit svépomocí.
■ Na trny pro vinutí trupů a motorových 
redukcí lze použít „ocelové trubky bezešvé 
přesně tažené", jež jsou občas v potřebném 
rozměru k dostání v prodejnách Ferona. 
Vhodný je rozměr o průměru 30 x 2 mm pro 
trupy, 18 x 2 mm nebo 14 x 2 mm pro 
motorové redukce; trubky jsou z oceli běžné 
jakosti 11353.0, přesné podle CSN 
426711.32 (úchylky vnějšího průměru i geo
metrického tvaru jsou v mezích ±0,2 mm, 
vnější povrch je lesklý, trubka přesně rovna
ná). Odřezek trubky o délce asi 400 mm stačí 
odjehlit, povrch přeleštit jemným brusným 
papírem a alespoň jedno čelo zarovnat přesně 
kolmo k povrchu, aby se podle něj mohly 
srovnávat konce navinutých trubek. Jako 
odpad z průmyslového podniku lze získat

na motorovou trubku v místě jeho uchyceni 
ještě úzký pásek lepicí pásky. Po vyschnutí 
acetonového lepidla přelepíme spoje čel 
a trubky — s ohledem na tepelné namáháni 
od motoru — dvousložkovým Lepoxem nebo 
Epoxy 1200. Hotová redukce by měla jít 
vsunout do trupu mírným tlakem, pro její 
snazší instalaci je vhodné přední hrany obou 
čel srazit brusným papírem. Cela po obvodě 
i vnitřek trubky potřeme lepidlem, redukci 
zasuneme do trupu asi 2 mm pod jeho okraj 
a necháme vytvrdnout lepidlo

Obr. 5

Obr. 3 . tl.Q7

Obr. 1 
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J
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i odřezky ocelových trubek se zvýšenou 
přesností podle CSN 426712 s odchylkami 
průměru do +0,1 mm.
■ Cela motorových redukcí lze dobře zhoto
vit z kartónu tloušťky 0,7 mm (deska sešitu 
nebo kalendáře, krabice od bot). V kartónu 
vysekneme otvor podle trubky pro motor, na 
vnější průměr čela ostřihneme a slepíme 
vždy dvě dohromady na tloušťku 1,5 mm, 
což už vyhovuje pevnostně. Při použití 
motorové trubky ze čtyř až pěti vrstev lepicí 
pásky, vinuté na trnu o průměru 14 mm pro 
motory MM, nebo 18 mm pro motory RM, je 
pro těsné nasunutí vhodné volit děrovák 
(vysekávač) o průměru 15, respektive 
19 mm. V obchodní síti lze však samostatné 
dostat děrováky jen do průměru 10 mm, 
větší jsou pouze v celé sadě o ceně asi 
250 Kčs.
■ Pro ostřižení vnějšího průměru čela moto
rové redukce jsme zhotovili středící přípra
vek (obr. 1), sestavený z přesně souose 
slepených koleček o průměru 15 mm, re
spektive 19 mm, z kartónu tl. 0,7 1, 
a o průměru 29,5 mm z kartónu nebo 
překližky 2. Po nasunutí přípravku menším 
kolečkem do vyseknutého otvoru mohou žáci 
ostrou tužkou orýsovat větší kolečko a podle 
rysky pak čelo vystřihnout. (Pro dodržení 
průměru 30 mm musí ryska zůstat na vystři
ženém mezikruží.) Po slepení dvojic mezi- 
kruží k sobě začistíme vnější okraj čela 
brusným papírem.
■ Cela motorových redukcí 3 nasuneme 
a zalepíme na motorovou trubku 4 s předem 
zarovnanými konci (obr. 2). Lepíme acetono
vým lepidlem a během jeho schnutí několi
krát kontrolujeme, zda jsou čela k trubce 
kolmá. Je-li otvor v čele volnější, navineme

■ Při vyjímání vyhořelého motoru z rakety 
hrozí větší nebezpečí poškození trupu než 
dříve, neboť trubka o průměru 30 mm je 
relativně měkčí. Spoléhat se proto na fixaci 
motoru v modelu pouze dobrým utěsněním 
je riskantní. U našich modelů používáme 
pojistku 5 z ocelového drátu o průměru 0,8. 
Stačí tvrdý konec neohořelé vánoční prskav
ky, který zalepíme Lepoxem do předvrta- 
ného otvoru v motorové trubce a ohneme 
podle obr. 3. Abychom mohli pojistku při 
zasunováni motoru 8 odehnout, je ve spod
ním čele 6 redukce vrtákem o průměru 1 mm

vyfrézován oválný otvor 7 o délce 3 až 4 mm. 
Do vnitřku motorové trubky 9 zalepíme doraz 
10 z odřezku trubky.
■ Balsové hlavice o průměru 30 mm zhoto
vujeme z hranolů měkčí balsy, kterou lze 
obrábět broušením na vrtačce (obr. 4). Běžný 
hranol 11 z obchodní sítě upravíme na 
potřebný rozměr nalepením odřezků 12 
balsových prkének, pokud možno stejné 
tvrdosti. Do čela hranolu vyvrtáme otvor 
o průměru 8 mm a hloubce 20 mm, do nějž 
zalepíme trn 13 z kulatiny o průměru 8 mm 
z tvrdšího dřeva (tyčka na mávátka nebo 
tužka kruhového průřezu). Žáci hranol oře
žou ostrým nožem podle šablony na přibližný 
tvar a vedoucí pak hlavice dokončí pilníkem 
a brusným papírem ve vrtačce. Po dokonče
ní v trnu provrtáme otvor o průměru 1 mm 
pro přivázání poutači nitě a zbytek trnu 
odřízneme.
■ Vyseknutá kolečka kartónu o průměru 15 
či 19 mm, vzniklá jako odpad při zhotovování 
čel motorových redukcí, lze po provrtání, 
potřebného počtu otvorů o průměru 1 mm 
(obr. 5) navléknout na padákové šňůry, jež se 
pak tolik nezamotávaji.

(ros)

Na sklonku loňského roku potěšilo Nakla
datelství dopravy a spojů příznivce modelové 
železnice knihou Vladimíra Zusky Modely 
železnice v terénu. Po této knize nepochybně 
sáhnou všichni modeláři, kteří se chystají ke 
stavbě či důkladné rekonstrukci svých kole- 
jišť.

V deseti kapitolách, provázených nákresy 
a fotografiemi, se mohou seznámit jak 
s názory na konstrukci modelů, tak s osvěd
čenými technologiemi a stavebními postupy.

Autor publikace je modelářské veřejnosti 
znám svou dlouholetou snahou o důslednou 
modelovost. a tak nepřekvapuje, že v knize 
jsou rozsáhlé pasáže věnované zákonito
stem modelového provozu.

Stranou Zuškova zájmu nezůstala ani 
návěstidla; podnětný je i návrh stavebnico
vého řešení modelu kolejiště. Ten bude jistě 
přitažlivý především pro modelářské kolekti
vy. Vedoucím kroužků mládeže jsou určeny 
mnohé podněty a doporučení, obsažené ve 
všech kapitolách, i závěrečné shrnuti, věno
vané výchovnému vlivu dobrého kolejiště.

Pro úplné začátečníky a méně znalé 
modeláře je připojen rejstřík odborných 
termínů a seznam zařízení železničních sta
nic, na něž se při stavbě modelů někdy 
zapomíná.

Knihu Modely železnice v terénu doporu
čuji nejen vedoucím kroužkům a zkušeněj
ším modelářům, kteří se chystají stavět nová 
kolejiště, ale i modelářům, kteří už „jezdi". 
Možná, že po přečtení knihy objeví i na svých 
modelech nedostatky a prohřešky, jichž se 
dopustili z neznalosti.

Náklad 15 000 výtisků a cena 20 Kčs mě 
opravňují k předpokladu, že se novinka 
z NADAS na váhavé nedostane.

PH
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POHÁR
ÚNOROVÉHO 
VÍTĚZSTVÍ 

PO JEDENÁCTÉ
Vyškovská raketomodelářská soutěž Po

hár únorového vítězství, jejíž 11. ročník se 
uskutečnil 18. února, bývá určitě nejpočet
něji obsazovanou veřejnou soutěží v ČSR. 
Nejinak tomu bylo i letos: ze sedmdesáti 
přihlášených startovalo nakonec padesát 
čtyři soutěžících.

Letošní zima sice milovníkům zimních 
sportů příliš nepřála, ale i bez sněhu přišly za 
teploty 0 °C raketýrům vhod tradiční gulášov- 
ka a horký čaj, které pro né pořadatelé ze 
Vzorné ZO Svazarmu SOUE Zbrojovka Vyš
kov připravili. Důstojný průběh soutěže 
podtrhla přítomnost představitelů závodu 
Zbrojovka Vyškov i zástupců městských 
orgánů a OV Svazarmu. Vedoucí výprav 
kladně kvitovali skutečnost, že si ihned po 
skončení soutěže mohli odvézt domů výsled
kové listiny, promptně zpracované na po
čítači, soutěžící byli zase mile překvapeni 
hodnotnými cenami, které věnoval ZV ROH 
Zbrojovky Vyškov. V průběhu soutěže se 
osvědčila novinka: namísto startovních karet 
bločky s odtrhávacími lístky pro každé kolo.

V kategorii S6A měly premiéru modely 
o průměru 30 mm. Převážná část soutěžících 
použila laminátové trupy s dlouhým kuželo
vým ztenčením ocasní části, hlavice byly 
většinou rovněž laminátové nebo plastikové. 
Dařilo se soutěžícím z Senová, kteří obsadili 
první tři místa. R. Kocurek dokonce zvítězil, 
přestože v prvním kole zapsal nulu. Podle 
výsledků, dosažených v zimním období, tedy 
za podmínek ne zrovna ideálních, lze soudit, 
že předpokládané snížení výkonů v důsledku 
zvětšení průměru modelů nebude příliš 
výrazné.

V kategorii S4A se pochopitelně létalo 
pouze s klasickými modely. Bylo vidět, že 
přestože se s nimi dlouhá léta nesoutěžilo, 
podržely si značnou oblibu; velmi dobře 
s nimi dokázali létat i žáci. Úspěšní byli 
tentokrát soutěžící z Bánovců nad Bebravou, 
ale i Senovští znovu ukázali, že výkonnost 
severomoravských raketýrú roste.

Při slavnostním zakončení soutěže účast
níci s povděkem vyslechli informaci o tom, že 
přes výstavbu dálnice, která letos ukrojí 
pořádný kus letové plochy, hodlají Vyškovští 
Pohár únorového vítězství pořádat i v bu
doucnosti.

FB
VÝSLEDKY

Kategorie S4A: 1. ing. J. Žitňan 487; 2. M. 
Žitňan, oba Bánovce nad Bebravou 434; 3. V. 
Drnek, šenov 331; 4. M. Hodač st., Třebíč 
311; 5. J. Chalupa, Šenov 300 s

Kategorie S6A: 1. R. Kocurek 347; 2. T. 
Indruch 329; 3. V. Drnek, všichni Šenov 325; 
4. M. Žitňan, Bánovce nad Bebravou 307; 5. 
J. Pukl, Vyškov 305 s

Celkové pořadí: 1. M. Žitňan, Bánovce nad 
Bebravou 6; 1. V. Drnek, Šenov 6; 3. Ing. J. 
Zitňan, Bánovce nad Bebravou 12; 3. J. 
Chalupa, Šenov 12; 5. J. Pukl, Vyškov 16 b.

tV. ročník Celostáti 
letecké modeláře
se uskutečni v rá 
mládeže 20. kvétna 
se mohli seznámit 
láře, váhavějším p 
mináme, že termin 
byl určen předevšír 
včas zaslat předli* 
Pokud tedy chcete 
a nezaslali jste pfit
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Rada
modelářství 
ÚV Svazarmu

jednala 9. března 1989 v Praze. Na návrhy 
odborných komisí schválila změny v jejich 
složení, které bylo zveřejněno v Modeláři 
2/1989. V seznamu členů politickovýchovné 
komise si proto nahraďte J. Fojtů Z. Bene
šem, v materiálové komisi je místo J. Kuneše 
R. Kieslich a místo T. Sládka O. Ziman, lodní 
komise byla doplněna o J. Franka, trenérem 
je i J. Miškovič, členem komise raketových 
modelářů je ještě O. Ziman.

Rada uložila odborným komisím zaujmout 
do 14. září 1989 stanovisko k systému 
postupových a seriálových soutěží.

Rada modelářství schválila dopis zdravot
nické komisi ÚV Svazarmu ohledně potvrze
ní o zdravotní způsobilosti účastníků mode
lářských soutěží a vzala na vědomí informaci 
J. Jabůrka o jednání vyšších orgánů Svazar
mu.

Na základě zkušeností z minulých let rada 
jmenovala patrony rad modelářství jednotli
vých KV Svazarmu. Jsou to pro Prahu ing. VI. 
Valenta, Středočeský kraj A. Tvarůžka, Ji
hočeský kraj VI. Hadač, Severočeský kraj K. 
Jeřábek, Západočeský kraj K. Reischl, Vý
chodočeský kraj O. Šaffek, Jihomoravský 
kraj ing. B. Pazour, Severomoravský kraj L. 
Walek, Bratislavu VI. Mazák, Západosloven
ský kraj Ing. O. Chalas, Středoslovenský kraj 
E. Čáni, Východoslovenský kraj PhDr. M. 
Sulc.

Rada projednala stav příprav vrcholných 
soutěží na území ČSSR v roce 1989

Světový pohár 
v kategoriích

volných modelů 1988
V loňském roce se konal první oficiální 

ročník seriálu soutěží o světový pohár 
v kategoriích F1A, F1B a F1C — předchozí 
„nultý" ročník byl pouze zkušební. Pořadate
lem, nebo lépe řečeno garantem seriálu je 
velmi aktivní subkomise pro volné modely 
CIAM FAI, jejímž předsedou je známý britský 
modelář a redaktor specializovaného „vol- 
ňáskářského" časopisu Free Flight News lan 
Kaynes.

Jak už napovídaly výsledky zkušebního 
ročníku, skončil i první oficiální ročník seriálu 
nesporným úspěchem a aktivizoval příznivce 
volných modelů k hojné účasti na otevřených 
mezinárodních soutěžích.

Do loňského ročníku bylo zařazeno celkem 
devět soutěží: Pohár Pacifiku na Novém 
Zélandu, Max Men International a Pohár 
Sierry ve Spojených státech, Dovolená na 
ledě v Norsku, Skandinávie Open ve Švéd- 
sku, Pohár Fulep Sándor v Maďarsku, Pohár 
vrcholu léta v Nizozemí, Volný let ve Francii, 
Eifel pohár v NSR a Pohár lzeta Kurtaliče 
v JugosláviLV Nizozemí se nelétala kategorie 
F1C.

Z celkových výsledků vyplývá, že v katego
rii F1A získalo alespoň 1 bod (tj. umístilo se 
na jedné z vyjmenovaných soutěží do 14. 
místa) 111 osob. Palmu vítězství si odnesl
— stejně jako ve zkušebním ročníku
— Stefan Rumpp z NSR. To je jistě obdivu
hodný výkon, vykoupený velkou tréninkovou

a zabývala se zajištěním účasti čs. reprezen
tantů na MS lodních a leteckých (F3D) 
modelářů v letošním roce.

Vzhledem k tomu, že z ekonomických 
důvodů není možné svolávat častěji jednotli
vé komise, přijala RMo zásadu, že mezi 
zasedáními mohou aktuální problémy řešit 
předsedové komisí na základě písemných 
vyjádření členů. RMo ustavila svoje vedení, 
jehož členy jsou O. Šaffek, ing. VI. Popelář 
a VI. Mazák.

Rada projednala žádosti o pořádání vrchol
ných akcí v ČSSR v roce 1990 a doporučila 
tyťo: ME F3B v Popradu (14. až 21. 7.); 
srovnávací soutěž automobilových modelářů 
socialistických zemí v Trenčíně (7. až 10. 6.), 
mezinárodní soutěže U-modelů v Hradci 
Králové, F3A v Bratislavě (6. až 8. 7.), 
stavitelů plastikových modelů v Trenčíně (13. 
až 15. 10.), automobilových modelářů
v Trenčíně (17. až 19. 8.), lodních modelářů 
v Banské Bystrici (FSR, 7. až 9. 9.) a v Kolíně 
(F5, červen); mistrovství ČSSR ve volném 
letu v Lučenci (8. a 9. 9.), F1E v Březně (22. 
a 23. 9.), stavitelů plastikových modelů 
v Prostějově (11. až 13. 5.), automobilových 
modelářů ve Slavičíně (15. a 16. 9 ), lodních 
modelářů v Bakově nad Jizerou (EX a F2, 14. 
až 16. 9.) a Rimavské Sobotě (F1, F3 a FSR E, 
14. až 16. 9.) a celostátní klasifikační soutěž 
F3A v Krnově (23. a 24. 6 ). Celostátní 
náborová soutěž pro letecké modeláře se 
uskuteční 19. 5. 1989. Rada vyslovila nespo
kojenost s tím, že komise železničních 
a raketových modelářů nezajistily pořadatele 
mistrovství ČSSR v roce 1989 a uložila všem 
komisím zpracovat do 31. 12. 1989 přehled 
vrcholných soutěží v ČSSR v létech 1991 až 
1995.

Byla přijata zásada, že veškeré změny 
stávajících pravidel i pokynů musejí být před 
zveřejněním projednány na zasedání rady.

RMo ÚV Svazarmu pověřila rady modelář
ství ČÚV a SÚV určováním kategorií pro 
soutěže žáků v rámci STTP.

Rada projednala a doporučila žádosti 
o klubové zahraniční styky v roce 1990.

pílí a účastí na mnoha pohárových soutěžích. 
Stefan zvítězil v Maďarsku, doma v Ziilpichu 
byl druhý za naším Crhou a ve švédsku 
dvanáctý. Jeho neúspěch na loňském mis
trovství Evropy lze přičíst bolestivému výronu 
v kotníku, který si přivodil při tréninku na 
nerovném letišti. Na druhém až čtvrtém místě 
jsou modeláři z USA: druhý je bývalý mistr 
světa Matt Gewain, o další místo se dělí Jim 
Bradley s Bobem Isaacsonem. Naprázdno 
jsme nevyšli ani my: na vynikajícím osmém 
místě je Ivan Crha, 24. Vosejpka, 36. jsem já 
a Orel, 70. Pokorný.

V kategorii F1B získalo body celkem 107 
soutěžících. Zvítězil Walt Ghio z USA, který si 
spolu s několika dalšími gumáčkáři získal 
náš obdiv přímo hrdinským létáním ve 
vichřici v květnu v Maďarsku, kde skončil 
druhý. Zvítězil na obou soutěžích konaných 
v USA. Na druhém až třetím místě skončili 
shodným počtem bodů s velkou ztrátou na 
vítěze B. Sauter z NSR a známý Bror Eimar 
ze Švédská. V této kategorii se nikdo z CSSR 
na bodovaném místě nevyskytuje.

Kupodivu dobře obsazená a početná je 
i skupina motorových modelů: ve výsledkové 
listině figuruje 78 lidí. S převahou zvítězil Dán 
Thomas Koster před G. Agrenem ze Švédská 
a Rogerem Simpsonem z USA, kteří se 
stejným bodovým ziskem dělí o druhé a třetí 
místo. Náš Václav Patěk je čtrnáctý.

O seriálové soutěže je velký zájem, 
v letošním roce se bude létat i v kategorii 
volných svahových větroňů F1E a zřejmě 
nezůstane jen u nich. V novém sportovním 
kódu FAI, platném od letoška, je již možnost 
pořádání seriálů oficiálně zakotvena. Mezi 
soutěže o světový pohár v kategoriích F1A, 
F1B a F1C je v letošním roce zařazena 
i mezinárodní soutěž o Jihočeský pohár, 
kterou pořádají koncem srpna modeláři 
v Sezimově Ústí.

Ing. Ivan Hořejší
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Povídal jsem si nedávno o modelaři- 
ně s jedním návštěvníkem naší re
dakce. Přišla řeč i na stavebnici mo
delu Tigi. Pochválil ji, a protože i já 
tento model považuji za vydařený, 
celkem jsme si notovali. Jenomže 

pak mne trochu zarazila jeho další slova: 
,,Jen je škoda, že ho nenavrhli tak, aby odpo
vídal pravidlům A-trojek. Takhle s ním děti, 
když ho postaví, nemůžou soutěžit."

V roce 1983 nás, pracovníky redakce, na 
zasedání redakční rady její členové kritizovali 
za vydání plánku školního kluzáku Vega. 
Uznávali sice, že je pohledný, konstrukčně 
zdařilý, ale svou velikostí byl mezi A-trojkou 
a A-jedničkou, takže se s ním nedalo soutě
žit.

Jako desetiletý kluk jsem si o prázdninách 
koupil v hračkářství svoji první stavebnici, 
kluzák Ero II. Ulepil jsem ho, vyběhl na kopec 
a hodil. Letěl, a já stál s otevřenou pusou 
a šeptal: „Žjóva, to je krása!" Následovaly 
další: Sídlo, Vážka, Luňák, Albatros, Orlík. 
Některé jsem házel z kopce, jiné vytahoval na 
šňůře. Nikdy mě nenapadlo, že bych s nimi 
mohl, či dokonce měl soutěžit. Sám, jaksi 
soukromé, jsem se opájel jejich letem a ně
kdy i trochu brečel, když jsem s nimi praštil 
o zem. Byl jsem, jak se říká, ujetej? Anebo 
snad jsou děti dnes jiné, než jsme byli my?

V druhé polovině šedesátých let se u nás 
dost létalo s es-dvojkami. Postavil jsem jich 
hodně, ale soutěží jsem absolvoval tak čtyři 
pět. Dnes už si ani nevzpomenu, kde byly, 
natož na jejich průběh. Dobře si zato pama
tuji, jak jsme s Jirkou Táborským, Vláďou 
Hadačem, Pepíkem Šebkem a dalšími kama
rády z raketomodelářského kroužku praktic
ky každý týden chodili létat na Letenskou 
pláň. Jen tak, o nic a bez stopek. A jak nás to 
bavilo.

RC větroně s pomocným motorem létají už 
hodně dlouho. Bývalo to pošušňáníčko, stát 
v podvečer na vonící louce a lehkými dotyky 
prstů na kniplech řídit model, ozářený zapa
dajícím sluncem. Před několika léty se ofi
ciálně zavedla kategorie RC V2-PM, a s čím 
se dnes setkáváme na soutěžích? Kvílející 
motory, vyhnané na maximum otáček, zapí- 
chávání modelů do země při přistání na cíl. 
vzrušené debaty o pravidlech, písemné pro
testy.

Aby nedošlo k mýlce, nejsem proti soutě
žím v kategorii RC V2-PM, ta mě napadla jen 
náhodpu. Nejsem proti žádným soutěžím. 
Jen si tak někdy říkám, zda se z nás kvůli 
samému soutěžení nevytrácí radost. Čistá, 
lidská radost jenom z toho, že nám éro letí. 
Protože ta by měla v soutěži se soutěžením 
vždycky vyhrávat.

Dvojnásobně to pak platí u dětí. Účast na 
soutěžích a příprava na ně jsou samozřejmě 
podstatnou složkou práce kroužků mládeže, 
určitě by však neměly být jedinou. Nejde pře
ce o to, abychom každoročně vychovávali 
deset nových mistrů světa, není to ostatně 
ani možné. Děti by měly mít modelařinu rády 
samu pro sebe, nikoliv proto, že se občas 
postaví na stupně vítězů.

Jsem vděčný Modele a vůbec modelář
ským výrobcům za to, že čas od času najdou 
odvahu přijít na trh se stavebnicí nesou- 
těžního modelu. A je mi moc líto, že nevla
stním stavebnici nebo aspoň plánek nesou- 
těžního Era II nebo Orlíku; ty se mi líbily nej
víc. Sestavil bych je, čas od času s nimi vylezl 
na kopec, a házel. Sám, jen abych se mohl 
koukat, jak letí. A kdybych s nimi praštil 
o zem, tak bych — snad — i trochu brečel.

Co mne 
zaujalo

Kategorie H, C02, 
A3 a A I v ČSSR 

v roce 1988
Malé volné modely, uvedené v titulku, jsou 

u nás nejvíce rozšířenými kategoriemi letec
kého modelářství. Zabývají se jimi jak začína
jící modeláři, tak — pro oddech od „svých" 
kategorií — reprezentanti.

V kategorii házedel přibylo proti roku 1987 
400 soutěžících! Nejvíce se s házedly létá ve 
Středočeském kraji (527 soutěžících). Dlou
hodoběji úspěšnými sportovci jsou T. Kellner 
z Brumovic, který v roce 1987 obsadil
1. místo v žebříčku mladších žáků a loni

zvítězil mezi staršími žáky, dále J. Pitra 
z Holic v Čechách, který byl v roce 1987 mezi 
staršími žáky nejúspěšnější a loni obsadil
2. místo. Mezi seniory je bez konkurence ing. 
D. Garba z Fryčovic: zvítězil jak v roce 1987, 
tak 1988.

Kategorie větroňů A3 a AI mají největší 
zastoupení opět ve Středočeském kraji (A3 
248 soutěžících, A1 158). Úspěšný je zejmé
na V. Pavelec z Frýdlantu nad Ostravicí, který 
v kategorii A1 obsadil v roce 1987 1. místo 
mezi žáky a v roce 1988 zvítězil opět, 
tentokrát mezi juniory.

Kategorie CO2 je nejvíce rozšířena 
v Jihomoravském kraji, kde se jí v minulém 
roce soutěžně věnovalo 40 sportovců. Dob
rých výsledků dosahuje P. Vašina z Ústí nad 
Orlicí, jenž v roce 1987 i 1988 obsadil ve 
věkové skupině žáků vždy 2. místo. Mezi 
juniory se daří jeho klubovému kolegovi

ZIM NÍ

RCV2
PO PÁTÉ

Zahájením nové soutěžní sezóny bývá pro 
pražské modeláře tradičně zimní soutěž RC 
V2. Na její letošní pátý ročník, který uspo
řádal 18. února LMK Praha 411, přijeli 
i modeláři z Mladé Boleslavi, Sedlčan, Be
rouna a České Lípy, což je v tomto období 
překvapující. Z 83 přihlášených létalo nako
nec 58 soutěžících!

Zimní idylu trochu připomínal jen ráno 
slabý poprašek sněhu. Přesto někteří soutě
žící a hlavně časoměřiči vypadali spíše jako 
eskymáci. Ve „frišném" povětří je přece jen 
nutné se řádně obléknout. O vnitřní teplo 
a pohodu v žaludku se vzorně starali členové 
LMK Praha 5-Motorlet s dobře zásobeným 
bufetem, jenž je při zimní soutěži opravdu 
nutností.

Zimní přestávka a menší vylétanost byla 
patrná u všech soutěžících. Přihlížející diváci 
však oceňovali hodně elegantních přistání 
bez razantního zabodávání modelů. Že by 
blýskání na lepší časy?

Sluníčko, později zatažená obloha i krátká 
dešťová přeháňka, to byly podmínky, které 
soutěžící nepřekvapily. Skoro vždy našli 
aspoň slabý stoupavý proud, který jim zaručil 
dobrý čas. S „letním" výsledkem 1336 b. 
zvítězil V. Pergler z Dolních Chaber, druhý 
skončil J. Rajšner z Berouna výkonem 1270 
b „ třetí V. čížkovský z Prahy 411 s 1232 
body. Mezi juniory byl nejlepší M. Melena 
z Prahy-Motorletu (1130 b.) a nejlepší žák J. 
Sedláček z Klánovic nalétal 895 bodů.

JaS
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Národní kategorie i lodelů 
a ta v ČSSR v roce 1988

V kategorii UŠ soutěžilo v ČSR v loňském 
roce 70 žáku a 15 juniorů, podmínky pro 
zařazení do žebříčku však splnilo jen 19 žáků 
a 2 junioři. Soutěži se uskutečnilo 22, dost 
výsledkových listin, zejména ze soutěží 
STTP, ale pořadatelé nezaslali. Nejvíce se 
tato kategorie létá ve Východočeském (23 
soutěžících) a Jihomoravském kraji (28). Od 
letošního roku platí nová pravidla, najdete je 
v Metodickém listě pro rok 1989 na str. 70. 
Změněná pravidla kladou větší nároky na 
pilotní schopnosti soutěžících, což bude 
dobrou průpravou zejména pro kategorii 
SUM, ale nejen pro ni.

V kategorii SUM létalo 43 žáků, 24 juniorů 
a 32 seniorů, do žebříčku mohlo být zařazeno 
17 žáků, 10 juniorů a 11 seniorů. Soutěží se 
konalo 38 a pořadatelé se proti roku 1987 
podstatně zlepšili: chybí jen výsledkové 
listiny ze soutěži č. 503 a 506. Kategorie SUM 
má stále dobrou základnu a špičkoví soutě
žící podávají dobré výkony, není jich však 
mnoho. Vůbec nejlepší byl loni junior š. 
Tillinger z Olomouce, dobře si vedou sedl- 
čanští žáci, vedeni F. Vinařem. Mezi seniory 
se nejlepšímu „sumkaři" posledních let F. 
Šimčákovi z Krnova těsně přiblížil pražský P. 
Drahoš. Létal ostatně dobře už o dva roky 
dříve, ale Praha ho nikdy do žebříčku 
nenahlásila. Letos se do něj dostal proto, že 
,,přestoupil" do Se_dlčan. To je dost smutné 
konstatování.

V kategorii UM létal jeden junior a 19 
seniorů, podmínky pro zařazení do žebříčku 
však splnili pouze 2 senioři. Při nízkém počtu 
6 soutěži, uvedených v kalendáři, to ostatně 
nepřekvapuje. Těžiště činnosti je v Západo
českém a Severočeském kraji, částečně i ve 
Středočeském. Praxe ukazuje, že tato kate-

D. Fričovi; ten byl v roce 1987 druhý a loni 
zvítězil. Senior S. Lesař z Rychnova nad 
Kněžnou v roce 1987 zvítězil, loni obsadil 
2. místo.

Jsou samozřejmě i další sportovci ve 
všech vyjmenovaných kategoriích i věkových 
skupinách, kteří se každý rok umísťují 
v popředí žebříčku. Většinou jde o modeláře, 
kteří se na danou kategorii specializují, ale 
řada z nich své zkušenosti s malými katego
riemi úspěšně přenáší i na další modely. Na 
tom, že především čs. větroňáři, zabývající se 
kategorií F1A, představují dlouhá léta světo
vou špičku, mají naše malé národní katego
rie velký podíl.

Drahoslav Štěpánek, trenér ČSR

gorie stále dobře slouží jako přechod ze 
SUM do F4B. Během letošního roku by měla 
být přepracována pravidla směrem k menší 
stavební náročnosti a vyššímu hodnocení za 
letovou část soutěže.

V kategorii F4B létalo 24 seniorů, o 7 více 
než loni. Uskutečnilo se 15 soutěží. Poprvé 
v historii se také v této kategorii uskutečnil 
přebor ČSR společně s ostatními kategorie
mi FAI U-modelů v Hradci Králové. Skoda 
jen, že se ho mohl zúčastnit příliš omezený 
počet soutěžících. V letošním roce platí 
změny pravidel FAI, najdete je na str. 27 až 
31 Metodického listu pro rok 1989.

V kategorii F4C létalo 49 seniorů, 
v žebříčku jich bodovalo 29. Z 15 plánova
ných soutěží se 2 neuskutečnily. Proti roku 
1987 bylo soutěžících o něco méně, ale ti, 
kteří loni v tabulkách chyběli, neodešli,

a v letošní sezóně se s nimi jistě na soutěžích 
zase potkáme. Letos by se měl v Litomyšli 
uskutečnit druhý přebor ČSR. Také v této 
kategorii vstoupily v platnost některé změny 
pravidel. Jsou uveřejněny rovněž na str. 27 
až 31 Metodického listu pro rok 1989. Na FAI 
se již projednávají další změny, ty ale 
pochopitelně pro letošní rok nepřicházejí 
v úvahu.

V kategorii F4B a F4C jsme v loňském roce 
vystupovali i na mezinárodním poli: S upou
tanými maketami jsme obstáli v Krakově, 
méně už na mistrovství světa v Kyjevě, až na 
V.. Kusého. Reprezentanti s RC maketami si 
vedli výborně v Krakově a rozhodně se 
neztratili ani na mistrovství světa v italské 
Goricii. Neznamená to ovšem, že už by 
nemohli nic zlepšit. V obou těchto katego
riích směřujeme k pořádání mistrovství 
ČSSR. Závisí to především na zvýšení počtu 
soutěžících na Slovensku, ale ani v ČSR jich 
není moc. Na naše reprezentanty — snad 
v obou kategoriích — čeká mistrovství světa 
v Polsku v roce 1990. Bylo by ideální vybrat 
nejlepší z výsledků mistrovství ČSSR, ale to 
už se nám asi nepovede. O nominaci se tedy 
bude rozhodovat opět podle výsledků veřej
ných soutěží, a to už i z letošního roku.

Každý z nás, kteří se točíme kolem soutěží 
v kategoriích upoutaných modelů, ať už jako 
pořadatel, rozhodčí či soutěžící, může 
— a vlastně by měl — přispět k jejich 
zkvalitnění. Je to velmi potřebné. Nevytvářej
me si vlastní výklady pravidel, i bez toho je 
máme složitější než ve většině jiných katego
riích. Na případné nejasnosti se mě zeptejte, 
rád odpovím. Se zaváděním pořádku začně
me už tím, že výsledkové listiny budeme 
podle směrnic zasílat do 14 dnů všem, kteří 
je mají dostat. To by si měli ohlídat 
i soutěžící, jen tak lze zpracovat dobré 
žebříčky, na které začátkem každého roku 
všichni čekají.

Radoslav čížek, trenér ČSR

Nejlepší mohiloví modeláři 
ČSR v roce 1988

Do žebříčku byly započítávány tři nejlepší 
výsledky ze soutěží pořádaných v ČSR, 
kterých bylo v roce 1988 celkem 108. 
V loňském roce se začala provozovat nová 
kategorie RC Buggy — terénní RC automobi
ly se spalovacím motorem. V této kategorii již 
soutěžilo 31 soutěžících.

Kategorie RC V1 (85 hodnocených): 1. J. 
Červenka, Poříčí nad Sázavou, 3506,33 b., 
6 soutěží; 2. J. Sedláček, Slušovice, 3437, 4;
3. J. Tuček, Veselá, 2647,33, 3; 4. J. Stočes, 
Praha 9, 2426,33, 4; 5. J. Kunz ml., Hlučín,
2139.66, 3; 6. J. Plášek, Praha 2, 1898,66, 5; 
7. J. Fojtů, Slavičín, 1874,66, 5; 8. J. Hlavica, 
Slavičín, 1806, 4; 9. ing. M. Plch, Praha 9,
1565.66, 3; 10. M. Drtina, Veselá, 1417,66, 5 

Kategorie RC V2 (88): 1. J. Tuček,
Veselá, 2987,33, 3; 2. J. Fojtů, Slavičín,
2803.66, 5; 3. M. Drtina, Veselá, 2363,66, 4; 4. 
J. Červenka, Poříčí nad Sázavou, 2264, 7; 5. 
M. Ondráček, Brno 3, 1966,66, 5; 6. J. 
Hlavica, Slavičín, 1911,33, 5; 7. J. Plášek, 
Praha 2, 1621, 5; 8. J. Sedláček, Slušovice, 
1339, 3; 9. J. Plachý, Brno 1, 1192,66, 3; 10. 
M. Stehno, Praha 2, 1172,33, 4

Kategorie RC E jun. (31): 1. J. Janovský, 
Praha 2 PSO, 162,79, 9; 2. P. Herold, 
Benešov, 162,15, 12; 3. F. Grunt, Praha 
2 PSO, 162,02, 4; 4. R. Jeníček, Poříčí nad 
Sázavou, 161,26, 8; 5. P. Pomazal, Praha 
2 PSO, 160,04, 5

Kategorie RC Buggy (31): 1. J. Fiala, 
Kadaň, 1034, 3; 2. V. Vopat, Tušimice, 1034, 
3; 3. J. Plachý, Brno 1, 767,66, 4; 4. L. Polák, 
Zďár nad Sázavou, 693,66, 3; 5. K. Neu
bauer, Tušimice, 657,33, 3; 6. K. Vondrouš, 
Kadaň, 615,66, 3; 7. B Veselý, Brno 1,
508.33, 3; 8. F. Lamka, Adršpach, 392,66, 5; 
9. K. Kasík, Chomutov, 386,66, 3; 10. J. 
Krejčí, Kadaň, 336,66, 3

Kategorie RC ES (207): 1. V. Strnad, 
Kdyně, 4199, 16; 2. J. Souček, Praha 9, 3312, 
21; 3. P. Bohoněk, Slaný, 3306,66, 18; 4. J. 
Červenka, Poříčí nad Sázavou, 2826,66, 10; 
5. J. Pětík, Praha 2, 2192,33, 11; 6. J. 
Jarolímek, Praha 2 PSO, 2190,33, 15; 7. K. 
Griessl, Praha 4, 2026,66, 21; 8. P. Sýkora, 
Praha 2, 1953, 20; 9. J. Ondruš, Kopřivnice,
1644,66, 15; 10. V. Vopat, Tušimice,
1630.33, 9

Kategorie RC E sen. (131): 1. J. Kupka, 
Praha 2 PSO, 164,04, 12; 2. V. Strnad, 
Kdyně, 164,04, 12; 3. J. Souček, Praha 9, 
163,92, 15; 4. J. Cibulka. Praha 9, 163,66, 8; 
5. K. Griessl, Praha 4, 163 53, 16; 6. P. 
Sýkora, Praha 2, 163,44, 15; 7. J. Jarolímek, 
Praha 2 PSO, 163,32, 13; 8. M. Stehno, Praha
9, 163,14, 3; 9. J. Pětík, Praha 2, 162,87, 10;
10. ing. J. Janovec, Domažlice, 162,66, 7

Zpracoval Jan Kuneš, trenér
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Co s větroni
-  veterány?
Kdykoli je řeč o starých modelech, u nás ,,historických", ve světě 

,,oldtimerech", mám to — jak se říká — na talíři. ,,Něco by se s tím 
mělo udělat, byl jsi přece při tom, a to sakramentsky hodně". Tím 
kolegové modeláři vyjadřují, že to ,,něco" se čeká ode mne. Uhýbám: 
,,On se ale ten svět nějak změnil. Tam, kde jsme proháněli tyhle velké 
větroně, na ploše skoro kilometr na kilometr, jsou dnes tři linky 
vysokého napětí, velký rybník a uhelný důl s kalovými rybníky, 
zvanými Smanťáky, a haldou. A ještě něco: K takovému létání 
neodmyslitelně patřilo babí léto s lehkou ranní mlhou a vůní podzimu, 
s vánkem, který jste spíš tušili, než cítili . . .  I tohle už dneska není 
nějak pravda". Načež následuje poťouchlý útok: ,,Když ale vidíš tahle 
stará éra ve vzduchu, máš ve tváři takový měkký výraz — a nejen ty. 
Tak co?" To už je výzva, hozená rukavice.

Přiznejme, že mnohým dříve narozeným dělá náramně dobře vidět

ty staré stroje opět ve vzduchu. Kupodivu ale nejen nám. Také ale 
s napětím čekáme, zda to kluci donesou zpátky celé, zda model 
nesedl někde na strom nebo do vody. A v tom je vlastně ten zakopaný 
pes.

Nápad řídit tyhle velké větroně je asi právě tak starý jako první RC 
soupravy u nás. Po neúspěšném létání s motorovým RC modelem 
Alfa v roce 1958 — magnet neutáhl v motorovém letu směrové 
kormidlo — jsem na stejnou soupravu přestavěl úspěšný dvaapůlme- 
trový větroň Žehrovice II. Pokoušel jsem se totiž o ustavení čs. 
rekordu v letu na čas. Pokud jsem se ani z 200 metrové šňůry netrefil 
do termiky, model šel jakž takž ovládat a přistál poblíž. Až asi 
v šestém letu jsem nalétl stoupavý proud. Potom ale model už jen 
couval. Po asi kilometrovém letu po větru jsem to vzdal — model 
zmizel v dáli ve „volných" zatáčkách. Po 11 km přistál na garáž poblíž 
oceláren na Kladně. Nakonec jsem ho po mírné tahanici i dostal 
zpátky. Tehdy totiž* bylo dost těžké někomu vysvětlit, že nešlo 
o špionážní let. Bylo tam přece rádio!

Už před mnoha roky, kdy se ještě létalo se soupravami systému 
bang-bang, upravili drozdovští modeláři větroň Sokol mojí konstruk
ce o rozpětí 2,7 m tak, že měl nejen Rc výbavu, ale i poziční světla. Ke 
svému potěšení jej proháněli za klidných podvečerů na místních 
lukách.

Co nás to všechny pohání tímto směrem? Neschází nám nějak ten 
hluboký prožitek z pomalého letu? Není to snaha odpočinout si od 
těch stovek soutěží ročně, od hltání výkonnostních tříd? Možná ano.

Co tedy s těmi velkými větroni, které jsou nám milé, ale nehodí se 
do žádné ze škatulek uznaných kategorií? Zkusme si někdy 
uspořádat neoficiální soutěž. Které větroně by na ni patřily? Navrhuji 
aspoň 30 let staré. Tedy v roce 1989 modelů létajících do roku 1959 
včetně. Samozřejmě by musely být postaveny v původní velikosti. 
Zato původní materiál asi těžko seženeme. Nic by se snad ale nestalo, 
kdybychom povolili jak žebra, tak případně přepážky i koncové 
oblouky z balsy.

Jak by se létalo? Měli bychom zůstat u volného letu, ale z krátké 
šňůry — 35 až 40 metrů. Létat by se mohlo 5 letů s maximem 
3 minuty. Determalizátor by byl povolen.

Následují otázky: Povolit RC soupravu, ovládající pouze směrovku, 
a při prvním použití rádia ukončit měření času? To není moje 
myšlenka, někde se to tak ve světě létá.

Nebo použít RC soupravu k jakémusi „stýrování" jako u halových 
modelů? Tedy čas od času, podle potřeby, ale celkem nejvýše 30 
sekund (součet trvání zásahů) upravovat směr letu? Jde o to, že by se 
model udržel déle nad letovou plochou a bylo by možné vyhnout se 
při přistání případným překážkám, Řízený let po 30 sekundách 
celkového ovládání by se totiž již neměřil, šňůra i maximum by se 
samozřejmě úměrně prodloužilo.

Případné použití RC soupravy u veteránů by nemělo mít jiný cíl, než 
zaručit větší bezpečnost modelů při přistání. Nepřistávalo by se na 
nějaký cíl a za body!

Náš LMK Kamenné Žehrovice by chtěl letos v září uspořádat soutěž 
starých větroňů. Zkuste se proto zamyslet — a napište. Snad 
společně přijdeme na něco dobrého a zajímavého.

Ještě něco: Zkusme neříkat, že se zajímáme o „historiky". Při tom 
slovu se mi totiž dost přesně vybavuje tvář badatele s brýlemi 
a bujnou šedivou bradkou.

R. Čížek

0a □3 EJ3 Lm J 0
Inzerci přijímá Vydavatelství Naše vojsko, 
inzertní oddělení (inzerce Modelář), Vladi
slavova 26, 113 66 Praha 1; telefon 26 15 51, 
linka 294

PRODEJ

■ 1 Vrtulník Bell 212 Twin Jet úplné nový, větroň 
ASK celolaminátový, nový, motor Rossi 90, vodní 
úprava, + náhr. díly a výfuk, motor Felgiebel 
14,3 cm3 a Bora 51, ročníky Modeláře od r. 1958. J. 
Bolek. Rabštejnská 25, 323 31 Plzeň, tel. 22 26 36
■ 2 RC makety Cessna 150 (rozp. 1700 mm, mot. 
6,5 cm3 funkční klapky), DSA-1 Miniplane (dvoupl., 
pl. 150s) — málo létané, nevyužité, nejlépe osob. 
odběr. M. Majer, I. P. Pavlova 22, 779 00 Olomouc
■ 3 Rok málo používánu kompl. RC súpravu 
Techniplus Acoms (2800), 2 sady NiCd aku Tamiya 
7,2 V/1,2Ah (450), ťahový karburátor na motor 
MVVS 3,5 cm3 nepoužitý + 2 vzduchové filtre (350), 
nepouž. spojka 12-zubová na MVVS 3,5 cm3 (150). 
J. Markus, Fedinova 2, 851 01 Bratislava
■ 4 Motor Le Mans 240 SB, 2 min. chodu (950); 
NiCd Sanyo 450 mAh Cut Off 5 ks (400); NiCd Sanyo 
4,8 V/425 mAh (150); naviják RC V2 + silon (150); 
servospínač do 15 A (100). J. Tinka, Dukelská 1344, 
742 58 Příbor
■ 5 Kompl. soupravu RC Varioprop 12 (Graupner 
Grundig) a 7 šedivých serv (4000). F. Remta, 
Pecková 55, 370 08 české Budějovice
■ β Model F3A Challenger (1000), nepoužitá sintr. 
NiCd bat. Graupner 6 V/1,4Ah, plány v M 1:25 na 
P-51D Mustang (100). Koup. 6 ks NE544N. serva FP- 
S29 (S28), motor Mabuchi 380. Též možnost výměny

nabízeného. Ing. J. Hecht, Smrková 24, 312 04 
Plzeň, tel. 64 237
■ 7 Plánky MO 61s, 80s, 89s, 104s, vysílač Tx Mars II 
40,68 MHz + přijímač Rx Mini (600); na HO: VT 137 
třídílná (140), R 499 nová nejetá s označením ČSD 
(160), stavebnici výtopny (25). W. červinka, Marián
ská 386, 345 22 Poběžovice
■ 8 Lam. trup ASK-14 + plán (240), karb. Walbro 
(300), RC vys. Delta (150). mot. Junior 2 DFS nový 
(290). J. Kánský, Vetíškova 712, 460 01 Liberec
■ 9 Nový nezabéh. motor Webra Speed 61 RC 
10 cm3, dva výfuky. M. Stanko, 439 67 Ročov 77
■ 10 Loko a vagóny HO. P. Semsch 1. máje 1532, 
432 01 Kadaň
■ 11 Zahraň, let. a mod. knihy a časopisy. A. Ležák. 
Radkovy č. 8, 751 14 Dřevohostice
■ 12 Vysílač Acoms Techniplus AP-227 MK III 
spolehlivý, nevyužitý, bez krystalu (1000). J. Myška, 
503 61 Lovčice 207
■ 13 Nový nezaběhnutý spalovací motor Modela 
Junior DFS 2 cm3, do konce února 1989 v záruce 
(270). O. Huk, Na vyhlídce 19, 586 01 Jihlava
■ 14 Prop, štvorkanál. RC súpravu Inprop, vys. 
+- přijímač (1200). V. Ovšonka, ul. 29. augusta, 
058 01 Poprad
■ 15 Komplet, čtyřkan. amat. proporc. soupravu pro 
4 serva Futaba — vys., přij., NiCd zdroje, serva S-22 
— dobrý stav — levně. V. Zloch, Jiráskova 1172, 
386 01 Strakonice
■ 18 Elektrický hoblík + náhr. díly se stojanem 
(1500), kovový hoblík-hladík (150), Modelář 1982 
č. 12; 1983 č. 6, 7, 9, 10, 11, 12; 1984 b. č. 3; 1985 b. 
č. 10; 1988 (2 Kčs za kus), plán tanku Tiger + několik 
dílů (200), mikrodýha-tapeta NDR (5 Kčs za 1 m), el. 
spouštěč 12 V do 3,5 cm3 (250), vrtulník (2500) 
* motor (2500) + spouštěč (500). Z. Pírek, Kollárova 
574, 417 41 Krupka
■ 17 Mars II 27,120 Tx, Rx a Rx amatérský (500), am. 
neprop. soupr. Tx, Rx, dvě funkce, Rx jedna funkce, 
3 serva (700), serva Varioprop šedá 3 ks, žl. 1 ks, 
zásuvky (po 200), motor Tono 5.6 (200). dva křížové 
ovladače podle AR 1/77 (200). K. Rohan, Palackého

454, 473 01 Nový Bor, tel. 22 35 po 16. hod. .
■ 18 Obří model 2,7 m na motor 32-50 cmJ, RC 
delta na 6,5 cm3, pět vrtulí 500/200. A. Dodek, 
Lupenice 40, 517 54 Vamberk
■ 19 RC soupravu Kraft KP-50: vys., přij. + aku., 3x 
servo Futaba. J. Nečas, Krátká 5, 678 01 Blansko
■ 20 RC soupravu Modela Digi: Rx. Tx, 3x servo S1, 
19. k. Spolehlivá (1600). L. Hanáček, Koněvova 586, 
674 01 Třebíč
■ 21 Sklápěcí panel vláčků TT 1,5x2 m — foto zašlu. 
V. Žemlička, Pod haldou 461, 261 01 Příbram VII
■ 22 Kolejišté TT s krajinou, domky a bohaté 
příslušenství. Rozměry 145x105. M. Dvořák, Nad 
Petruskou 6, 120 00 Praha 2, tel. 25 33 73
■ 23 Modely kateg. F3A Dalotel, deltu North Star 
10 cm3. Z. Zdražil, Velká Dlážka 1, 750 00 Přerov
■ 24 Serva Futabo S7 (po 450); RC súpravu Futaba 
Conqest T6 NLK novů (6000); RC súpravu Modela 
6-kanál. (2000); čísl. multimeter s autom. prep. 
rozsahov Voltcraft nový (2500); osciloskop Křižík 
T 565 ako nový (1500); oživ. modul FM vysielača AR 
A9/84 + pár kryšt. 40 MHz (800); moduly Graupner 
KFM6014 — Uni-Mix Nr. 4163 (400); Multi-Mix Nr. 
4157 (600). C. Klein, 059 52 V. Lomnice, tel. 
0968/61 292
■ 25 Modely letadel 1:72 Novo Export. Seznam proti 
známce. P. Loužecký, Tř. 1. máje 77, 301 00 Plzeň
■ 28 Lam. trup FSR 3,5; F1E-1 kg, F1V-3.5; lam. trup 
F3A, dvojlisté lod. vrtule, LVP pre Picco P5-Marine. 
Ing. P. Rondzík, švábská 61, 080 05 Prešov
■ 27 Soupr. vys. 4-kanál., přij. 3-kanál. (digi), 
3 serva ST-1, zdroje 500 mAh, náhr. kryst. (2800). 
Dr. Z. Busek, L. milicí 1497, 742 58 Příbor
■ 28 Tříbodový hydroglizér Hornet, délka 760, na 
motor 1,5-3,5, neježděný (150), Melodie s lůžky pro 
AS-5 a motorem Mabuchi 380 + 2 sady NiCd 
225/12 V (100). Ing. S. Kolena, MPČL 317C, Jih III, 
Venuše, 058 01 Poprad
■ 29 RC Varioprop T14 Pro-Mix Micromodul 
* 4 serva C401 * zdroje -i nabíječ. J. Filip, Králová 
10. 783 82 Medlov
■ 30 PC auto Special 02, motor Picco Car (4500),
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AERO, koncern čsl. let. průmyslu

MOTORLET, koncernový podnik, 
Závod Jana Svermy, Praha 5 Jinonice

přijme za výhodných platových podmínek v náboru 
prováděném organizací ve stanovených oblastech 
(Východočeském kraji, Severomoravském kraji 
a Jihomoravském kraji) včetně výhod a dále ve 
volném náboru pracovníky pro profese: 
obráběče kovů; provozní zámečníky; soustružníky; 
frézaře; brusiče-leštiče; kval. prac. do nástrojárny; 
skladové dělníky; řidiče motorových vozíků; insta
latéry; recepční do podn. ubytoven; ženy do mazací 
skupiny; řezače papíru do tiskárny; rozmnožovačky 
do reprogr. stř.; knihaře; zámečníky; zámečníky- 
svářeče; lakýrníky; kaliče; galvanizéry; revolveráře; 
brusiče; vrtaře; pracovníky do stěhovací skup.; 
muže i ženy do závodní stráže; ženy do výdejen 
nářadí; pomocné síly do závodní jídelny; uklízečky; 
manipulační dělníky.

Nabízíme:

závodní stravování (výběr 3 základních jídel 
a 2 diet); pro pracovníky je k dispozici závodní 
poliklinika včetně odborných lékařů; letní a zimní 
rekreace, tuzemská i zahraniční; letní pionýrský 
tábor; možnost využití krytého bazénu; sauna, 
masáže pro zaměstnance zdarma; pro mimopraž
ské zájemce zajistíme . přechodné ubytování 
v moderní podnikové ubytovně; možnost přidělení 
podnikového nebo družstevně stabilizačního bytu 
podle pracovních výsledků a sociálních podmínek 
v době od 2 do 5 let.

Organizační zajištění:
Poskytování náležitostí pracovníkům získaným 
náborem prováděným organizací ve vybraných 
oblastech je stanoveno výnosem FMPSV ze dne 3. 
11. 1976, č.j. FV/1-1046/76-1112 a vyhláškou 
FMPSV č. 33/1974 Sb.

Podrobné informace na adrese: Motorlet, k.p., 
Závod Jana Svermy, 158 01 Praha 5-Jinonice nebo 
telef, na číslech 52 12 88; 52 96 2278; 52 96 2279; 
52 96 2277.

Doprava k podniku:
Metrem trasa ,,B“, stanice Svermova.

RC elektru motor RS 540, SD schwarz (1000), RC 
súpravu Robbe Colt Junior komplet FM 40 + 2 servá 
Futaba S-28 (5400), sintr. aku. 1,6 — 2 Ah, 16 ks (po 
100). L. Novosedllk, Rybalkova 18, 851 01 Bratislava
■ 31 RC modely Miky. Tremplk i jiné. Startbox na 
RC auta, či vym. za model, materiál. M. Vondráček, 
s. Míru 15, 742 35 Odry
■ 32 Předám větroň AS-86 na dialkové ovladanie 
v stavebnici. M. Sver, Tajovského 54, 953 00 Zlaté 
Moravce, tel. 218 10, volať po obede
■ 33 RC soupravu Acorns AP 440 FM + 4 serva 
+ zdroje (4000). L. Hurník, 1. května 986, 725 25 
Ostrava-Polanka
■  34 Nový motor MVVS 2,5 GR (300), lamin, kryt 
motoru na Stark Turbulent (60), skriňu na vys. 
WP-23 i s ovládačmi (350), koncovku žhav. podra 
MO 8/85 — výhodná pre auta (70), nový model 
4polo na 3 funkcie (300). J. Mičko, C II 95/63-16, 
318 41 Dubnice nad Váhom
■ 35 Modely Novo 1:72 nesest. Koupím na hist, loď 
zdobení, déla a pod. + plán. Stavebnici raketoplánu. 
J. Honzák. Kamnářská 6, 678 01 Blansko
■ 36 Kompozitové trubky — nosníky chvostových 
ploch na F1A, v pastelových farbách s konečnou 
úpravou. J. Hudcovič, Hurbanova 2468/10, 921 01 
Piešťany
■ 37 Benzinový motor 50 cm3, tyristorové zapalo
váni, nový, upravený - 2 vrtule. A. Nečas, Nádražní 
9. 678 01 Blansko
■ 38 Amat. čtyřkanálový vysílač + přijímač 
+ pouzdro na baterie -*· 2 serva ST-1 (v záruce) — jen 
kompletní (2200). R. Sokola, J. Fučíka 1328, 676 00 
Moravské Budějovice·
■ 39 RC soupravu Simprop SAM 27 FM, zdroje, 
serva, motory, bližší informace za známku. 
J. Zlámaný, Jabloňová 2, 106 00 Praha 10
■ 40 Pneu RC buggy (100) + disky plast, hmota (30), 
originál volnoběžné ložisko HFL 0822 8x12x22 
(350), ložiska 623, 624 ZZ, 625 ZZ, 626, 607, 608 Z, 
10x22x6, Lexan. karosérie BMW M1 1:12 (100). 
A. Konečný, Palánek 115, 682 00 Vyškov
■ 41 Nový OS Max 21 VFR ABC 1.5 HP s tahovým 
karburátorem (4500), HP 4 cm3 4-takt nový (2500), 
10 ks Tamiya 1200 mAh po (35), DKZ 600/4,8 V 
(300), pult na vysílač (150), serva Acorns (500), 
přijímač Futaba 4-kanál. 40 MHz FMSS (1000). F3D 
Dirty Bi rty - MVVS 6.5 ABC ♦ laděný výfuk (900), 
startbox se žhavením, čerpadlem paliva a starším 
zdrojem 12V/9Ah (400). P. Rak, Třískalova 10. 
638 00 Brno-Lesná
■ 42 RC auta VCS 1:8 s MVVS 3.5 ABC + Lexan 
BMW M1, RC auto Dunne Buggy 3,5 cm3, velké 
množství plánů řady Modelář S (plány jen v celku)
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— možná výměna za vario 0—5 m/s či padák pro ZK 
♦ doplatek. V. Chvostka, 386 02 Strakonice III/253
■ 43 Tři motory Mabuchi 550 RS (po 80), stavebnici 
Vega (490), rozestav. Graupner Terry (450), naže- 
hlov. fólie NDR žl., oranž., černá, čirá (po 50), polská 
kniha o elektroletu (56), katalog Robbe 87 (200). 
J. Bartoněk. Slovinská 45, 612 00 Brno, tel. 75 03 54
■ 44 Kval. plány na vlajkovou loď admirála K. 
Kolumba Santa Maria z r. 1492 (6 A1 + popis. 
M 1:50), (160 + pošt.) a další plány histor. plachetnic, 
seznam za známku. J Tušnar, Libušino údolí 80. 
623 00 Brno
■ 45 RC soupravu 5-kanál Acorns AP 440 FM 
(2800), 6 ks serv Acorns (2800) — vše perfektní. 
Z. Hanačík, nábřeží Pionýrů 3716, 760 00 Gottwaldov
■ 46 Burago M 1:43 a knihu Karate. T šoltés, 
980 21 Bátka 176
■ 47 Novů kompl. jap. 4-kanálovú súpravu AM 
Stac-4 Sanwa 40 MHz, 53.k., 2 mini IC serva 
+ 2 normal IC serva + přijímač 4-kanál + dobij, káble 
+ 12 ks NiCd Varta 501 RS ø 14x50 mm (ceruzkové) 
+ vyp. s púzdrom bat. + zvlášť 8 ks bač. Varta 
501 RS 0 14x50 mm ♦ 2 ks káblik Robbe Best. Nr. 
8182 + 1 ks Robbe vyp. s káblikmi Best. Nr. 8022. 
Napište doporučené. J. Cuchor, šúty č. 6 , 831 07 
Bratislava-Vajnory
■ 48 Vysílač T6 AM27 + přijímač R6 AM27, přijímač 
R4 AM27, 6 ks serva Acorns, pult vysílače a náhradní 
zdroje 900 mAh, jen v celku (5700). J. Bříza, 
Soukalova 594, 294 71 Benátky nad Jizerou
■ 49 RC soupravu dálkového ovládání modelů 
ZU 2653 jednokanál. Zakoupená počátkem r. 88. 
Dosud nepoužitá — sleva. V. Soukup. Kruh 179, 
512 31 Roztoky u Jil.
■ 50 Dvoukanálovou soupravu Acoms přijímač 
+ vysílač (1800) a 2 serva Acoms (1000), vše 2x 
použité. RC model Brabham s motorem 2,5 GR
— čuďák, rychlý (100), startovací motor + dvé 
baterie (700). motor z vysavače vhodný na model, 
motorovou pilu (250), úplně nový nepoužitý motor 
2.5 DF (400), 3 1 metylalkoholu (100). J. Vaněk, 
Osvoboditelů 1238, 742 21 Kopřivnice
■ 51 Raduga 10 ABC — nový (800), MVVS 2,5 D7 
(90), Vltavan 5 (40), AgZn 3 Ah (300). R. Švancar, 
Pod hájom 1093/74, 018 41 Dubnica nad Váhom
■ 52 Amatérskou čtyřkan. RC soupravu Inprop 
+ poškozený RC model Pony s MVVS 2,5 + množství 
mod. materiálu, plány apod. — levné. M. Kubů, 
Fučíkova 532, 276 01 Mělník
■ 53 Neodpruž. auto RC V1, V2 — motor 3,5 ABC. 
náhrad, diely včetne 3 párov pneu., spojok, 
5 karoserií, startbox (2900). D. Hayden, 956 12 
Presefany 476

KOUPĚ
■ 54 Kompletní nevázané ročníky Modelář do roku 
1984 včetně, knihu Die Kolumbusschiffe. Nabídněte. 
Ing. S. Freibert, Dlouhá 511, 541 01 Trutnov
■ 55 Stavebnici Porsche a lexanovou karosérii vše 
M 1:12. A. Moucha. Za kovárnou č. 4, 109 00 Praha 
10. tel. 22 88 55. linka 290
■ 56 Cas. Modelář č. 8 r. 1972, popř. celý ročník. 
A. Kostík, Radhošťská 20. 130 00 Praha 3
■ 57 Motor Enya 3,5 cm3 nebo OS Max 3,5 cm3, 
přijímač Varioprop jednokostku. F. Svejnoha, For
mánkova 1654, 182 00 Praha 8, tel. 85 92 863
■ 58 Na TT jakékoliv poškozené a nepojízdné 
modely lokomotiv i vozů. M. Maciga, Hakenova 
1388, 753 01 Hranice
■ 59 Kvalitní trup na maketu větroně pro rozp. asi 
3m  s průhlednou kabinou. L. Pivoda, 252 43 
Průhonice 411
■ 60 Benzínový motor + vrtule, 60—90 cm3, pro 
pohon obřích modelů. J. Průcha, Budovatelská 
1026, 388 01 Blatná
■ 61 Kompl. dokumentaci pro stavbu vrtulníku typu 
H2 z NSR. J. Rohlena, Jarošova 2162, 407 47 
Varnsdorf 4
■ 62 Motory Cox Tee Dee 0,10 (0,16 cm3), Tee Dee 
0,20 (0.33 cm3), Babe Bee/1446 (0,8 cm3), i poško
zené, popř. náhr. díly. Dále detonační i žhavicí 
motory do objemu 0,9 cm3. I. Šrámek, ul. J. Šímy 
780, 551 01 Jaroměř
■ 63 Novou soupravu, jen špičkovou, pro náročné, 
možno i bez serv. L. Toman. Klostermanova 649, 
340 22 Nýrsko
■ 64 Náhr. díly na motor Super Tigre X.21 RE Car, 
především ojnice, písty a vložky válce, el. lup. pilku 
tov. výroby. V. Dufek. Hollého 41, 908 51 Holič
■ 65 Plakáty železn. lokomotiv, hlavně parních 
Možná výměna za slepovánky a atlasy (seznam 
zašlu) nebo podle dohody. P. Jukas, 756 21 Ratiboř 
č. 27
■ 66 Duralové trubičky o vnějším průměru 
6 a 4 mm. J. Smetana, Ježkova 913, 460 06 Liberec 6
■ 67 Modely bojové techniky 1:72 firmy ESCI. 
neslepené. K. Pavlů, Školní 497/C, 411 08 Stětí
■ 68 Na TT domy, lampy, BR 35, T 435, 1 tlačítkový 
ovládací panel, 2 mechanické semafory, posypový 
materiál, duby. 1 pár závor, figurky. A Mazula, 
Svabinského 210, 380 01 Dačice
■ 69 Rózne súčiastky na FSR 3.5; časopisy Modelist 
konstruktör, aj jednotlivo. A. Koczúr, POO, 930 07 
Medveďov
■ 70 Nový Mabuchi RS-540, přijímač Acoms 
AP-227. J. Tinka. Dukelská 1344, 742 58 Příbor

(Pokračování na str. 32)
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a 71 Plánky MO 14s, 40s, 73s, knihy Železniční 
modelářství I—IV nebo jinou modelářskou železn. 
literaturu. W. Cerwinka, Mariánská 386, 345 22 
Poběžovice
m 72 RC V2-PM dobírkou. J. Kánský, Vetiškova 712, 
460 01 Liberec 6
a 73 Přijímač ARA 540 FM + krystal do přijímače 
FM 50.k. Acoms, případně pár krystalů 50.k. FM 
Acorns + lanovody pro RC mod. J. Sibor, Sídl. II č. 
940, 593 01 Bystřice n./P.
a 74 Modely 1:48 Bf 109G (Otaki, Fujimi) Fw 190D, 
Me 262B a tanky 1:35 T-34/85 a SU-100. Na výměnu 
ponukám Me 262A 1:48 Monogram. V. Moll, ZŠ FV, 
083 01 Sabinov
a 75 Plast, stavebnici lodi z období II. sv. války 
a knihy Námořně bitky, Vládcové oceánu, Smrt na 
všech mořích, Námořní válka, Lodní modely č. 1, 2, 
3, 5. M. Jošek, Radová 708, 687 08 Buchlovice
■ 76 Modely aut Peugeot 405 T16, Ford RS 200, MG 
Metro GR4, Audi QuattroSI sport, Lancia Delta S4, 
Mazda 323 4WD, Fiat 131 Abarth, Ford Sierra Cos- 
word, Skoda Favorit 136 L, Skoda 130 RS-LR, 
VAZ 2105 VFTS skup. B, vše pouze v měřítku 1:24. 
M. Ondráček. Pozorka 1, 362 22 Nejdek
■ 77 Metyl, ricín. olej, nažehl. fólii, Modelspan, 
cvičný větroň 2—3 funkce, přij. Acoms ARA 540 FM. 
J. Kubišta, 503 45 Jeníkovice 56
■ 78 Novou či zánovní kompl. RC soupravu FM pro 
akrobata, nejlépe Robbe, Futaba, J. Průša, Na 
Výšině 500, 403 31 Neštěmice
■ 79 Nesestaveně kity hist, lodí fy Revell, barvy 
Revell a Humbrol — uveďte číslo odstínu, motor 
Mabuchi 540 — uveďte cenu. M. Culek, Školská 
1381, 744 01 Frenštát p. R., tel. 53 23
■ 80 Přijímač Mod. Digi RX — 9.kanál, mikroserva 
Canon a podobná nebo RC soup, pro raketoplány 
(stav, cena). J. Kalaš, Bieblova 1, 613 00 Brno „
■ 81 Automodely Matchbox a figurky lidí k železnici 
v měř. Η0/ΤΤ. J. Kolářský, Lázeňská 704, 250 01 
Stará Boleslav
■ 82 Vše na HO, seznam a cenu. P. Kubíček, Okružní 
79, 562 01 Ústí nad Orlicí
■ 83 El. motory Mabuchi FT-16, FT-26 či jiné 
autodráhové el. motory zahr. výroby. F. Bednář, 
391 18 Choustník 43
■ 84 Model na 6,5 cm3 Piper Cub, Cessna, Z-142 
apod., nová serva Futaba S-7, S-28, S-29, kola 
0 130—150 mm. A. Dodek, Lupenice 40, 517 54 
Vamberk
■ 85 Výhybky a křižovatky na HO. K. Kubizňák, A. 
Zápotockého 8, 586 01 Jihlava
■ 86 Noviny z let 1914—1918; knihy edice Archív 
o leteckých, pozemních a námořních operacích v I. 
a II. sv. válce. Nabídněte. P. Válka, Ivančická 106, 
664 64 Dolní Kounice
■ 87 Mechaniku Helix s úpravou GH, Modelspan, 
modely letadel v měř. 1:32, 1:48 a podklady letadla 
F-16XL. L. Knapčok, Box B-41/5, 040 01 Košice
3 38 Konektory k servům Multiplex, katalog Multi
plex, 5 ks Aku 1,2V/1,2Ah. Ing. V. Novotný, 
Vondroušova 1169, 163 00 Praha 6 
s  89 Kity letadel F-14, F-15, F-18 1:48. Nejlépe 
Monogram. D. Voců, Budivojova 17, 370 00 České 
Budějovice
B 90 Sodstruh točné délky do 60 cm, příslušenství. 
M. Hlavatý, Husova 1333, 432 01 Kadaň
■ 91 Plastikové kity motocyklů nesestaveně, sesta
vené i nekompletní. Výměna možná. V. Honzík, 28. 
října 27, 410 02 Lovosice 2

92 Nový motor Enya 3,2. R. Rejlek, V rámech 273, 
580 01 Havlíčkův Brod
a 93 Nová serva Futaba, ST-1,4 sintr, aku 500 mAh, 
knihy Němeček 1—5 (i jedn.), Hubáček — Invaze, 
Pacifik v plamenech, Clostermann — Velký cirkus, 
literaturu, dokumentaci, foto, plány let. 2. sv. války
— nabídněte. R. Višinka. 679 74 Olešnice 116
■ 94 Nepoužitý motor Webra 10 cm3 LS, kval. 
podvozek na elektru. Z. Zdražil, Velká Dlážka 1, 
750 00 Přerov
a 95 Od fy Matchbox série Superkings modely 
Racing Car Transporter K-136, K-159, K-160 ve 
100% stavu. P. Cigler, Thomayerova 332, 344 00 
Domažlice
38 96 Novou či zánovní kompl. RC soupravu nejra
ději PCM (min. 5 funkcí, přepínání výchylek, 2x dvojí 
výchylka). Ing. Kamrla, Novoveská 1357, 686 04 
Kunovice
a 97 Nesestavené plastikové modely letadel He 111, 
Fw 190, Do 17, Ju 87, Me 262, Lockheed C-130 
Hercules, Fairchild A-10A Thunderbolt. I jednotí.
— uveďte měřítko a cenu. J. Berger, Kotěrova 907, 
760 01 Gottwaldov
B 98 0,5 m2 sklotextilu tl. 2 mm, 6 ks Článkov Varta 
RSH 1,2 V/1 ,8 Ah. J. Hesek, Brněnská 437, 908 01 
Kúty
a 99 Staré mod. motorčeky do zbierky a mod. motor 
soc. produkcie, kryštály Varioprop FM 27. Ing. P. 
Rondzík, Švábska 61, 080 05 Prešov 
a 100 Dva el. motory Mabuchi RS-550 S. F. Molnár, 
Lotyšská 4, 821 06 Bratislava
& 101 2 servá Acoms AS-2. Ing. J. Siničák, 
Moldavská 11, 040 00 Košice
s  102 RC soupr. Acoms kompl., serva Acoms.

Futaba, RC buggy 4x4 3,5 cmJ, 1:8, diter., volnob., 
jen bezv. Dr. P. Vránek, Přímětice 560, 669 02 
Znojmo
■ 103 Typy letadel 1:72 Corsair F4V-1 a Dewoitine 
D-520. M. Joura, Zahradní 536, 742 42 Nový Jičín II
■ 104 Modely, plagáty, samolepky amerických 
traccerov — i iné — sběratel. Voj. R. Roncak, VÚ 
4460, 340 21 Janovice nad Úhlavou
a  105 Dvoukanálovou proporcionální RC soupravu 
bez serv a zdrojů. J. Skácel, Smečenská 7, 586 01 
Jihlava
■ 106 10 sintr, aku 1,2 V/500 mAh. Nejraději Pana- 
nica P-50 AA. Jen nové, nepoužité. V. Němec, Hřiště 
55. 582 22 Přibyslav
■  107 Výhybku a trojcestnú výhybku HO. V. Nagy, 
Jilemnického 149, 076 43 Cierna n. Tisou
■ 108 Katalog Graupner 89, 88. různé konektory 
a kabely na serva CL, CR, Monocote, kovové 
vidličky, čerpadlo Perry, synchronverteiler Best. Nr. 
3013, žhavicí zdroj Best. Nr. 771. Z. šteigl, Závořická 
560, 789 69 Postřelmov
■  109 10 I paliva pro mot. se žhav. svíčkou. Spěchá, 
i jednotlivé. K. Pecen, Rozňák 67, 580 01 Havlíčkův 
Brod
■  110 Kvalitní plán protiponorkovóho křižníku SSSR 
tř. Moskva, tř. Slawa — 1:100 (1:200). J. Marcaník, 
Nábřeží 510, 765 02 Otrokovice
■ 111 Modelist-konstruktor 1962—1986 (i neúplné 
ročn.). J. Máca, Ořechová 19, 307 09 Plzeň, tel. 
410 01
■ 112 Obarvený potahový papír na modely 
CO2 Japan, Modelspan či Mikalantu v těchto 
barvách: zel. žl., hnědá, modrá, oranž. J. Vítek, 
Obránců míru 814, 391 65 Bechyně
■ 113 Palivo pro žhavíky, nejraději bez oleje. Cenu 
respektuji. J. šoupal, Vršovice 468, 580 01 Havlíčkův 
Brod, tel. 44 96
■ 114 Nesestav. kity motocyklů zn. Tamiya 1:12, 
prospekty, katalogy a barvy Revell. J. Tomek, 
Třešňová 1803, 347 01 Tachov
■ 115 Plánek č. 77 zákl. řady Modelář za 4 Kčs. F. 
Nedorost, A. Zápotockého 785/II, 377 01 Jindřichův 
Hradec
■ 116 Elektrolet nebo lam. trup a plánek. Popis, 
cena. V. Vágner, Trávník 1992, 560 02 česká 
Třebová
■ 117 Servo Futaba a iné; ΙΟ NE544, B654D, NiCd 
Asahi 1,2, sklop. vrt. pro ellet. R. švancar, Pod 
hájom 1093/74, 018 41 Dubnica n. Váhom
■ 118 Dvě serva ST-1 nebo Futaba, jen v perfektním 
stavu. M. Trpík, 696 38 Strážovice 127

■ 119 Stavební plánky větroňů a mot. modelů na 
1-kanál. — nabídněte. P. Hampejs, 261 05 Příbram 
V/278

VÝMĚNA

■  120 Za pěkný model el. větroně pro 7 ČI. dám buď 
Cox Tee Dee 0,3 cm3 nebo digit, otáčkoměr s 
měřidlem do 100 V a 10 A ze staveb. Web NDR. F. 
šubrt, Fučíkova 260/5, 251 64 Mnichovice
■  121 Za bezv. kompl. PCM soupravu, s možností 
mixáže alespoň dvou funkcí a 4 maxiserva, dám 5-ti 
povelovou soupravu Acoms + model vrtulníku Helix 
s GH hlavou a motorem HB61, nebo vrtulník podle 
foto Baron s Enya 40 a kolekt. pákou řízení, nebo 
Piper Cub 1:6 se 4-takt. šoupátkovým dvouválcem 
13 cm3, nebo jednoduchý dvoupovelový model se 4- 
takt. šoupátkovým 6,5 cm3 motorem a spouštěčem, 
nebo samokřídlo Mitchell Wing s Enya 40. Mimo 
Helixe a Enya vše vlastní prototyp. J. Klewar, Hor. 
Lipka 2, 561 69 Králíky
■  122 MiG-25 E 1:144 ze Fw 90 ři Zero 1:72. 
L. Vaňha, A. Zápotockého 14, 586 01 Jihlava
■  123 Starší motory do sbírky — seznam za známku 
— za serva Futaba apod. Ing. J. Hecht, Smrková 24, 
312 04 Plzeň, tel. 642 37
■ 124 Vym. či prod. kov. modely automobilů SSSR 
1:43 za kity letadel nebo bojovou techniku v měřítku 
1:72. V. Levý, Krahulecká 134, 273 62 Družec-Doksy
■ 125 Nový RC model Trempík podle plánku 
Modelář za RC větroň. Jednotlivě NiCd články 
Sunrise 1,2 V/1,2 Ah za NiCd články 1,2 V/180 (225) 
mAh. Nebo prodám a koupím. P. Sajdl, SNP 12, 
400 11 Ústí n. Labem
■ 126 Mabuchi 550 S za 2 záchov. Mabuchi 380 
nebo 2 záchov. FT-16 + doplatek, J. Papež, 
Jungmannova 614, 339 01 Klatovy
■ 127 ND Fiat 500, Simca, Moskvič, škoda, staré 
Světy motorů, vadná motorová pila, kompaudní 
stéračové motory, cyklovače, autopříslušenství za 
modelářský materiál, motory, serva, RC soupravu, 
dokumetaci Potez 540. Prodám a koupím. J. Vaculík, 
Jánského 79, 790 81 Jeseník 4
■ 128 Za miniserva dám uhlík, tkaninu, kevlar. 
roving. R. Švancar, Pod hájom 1093/74, 018 41 
Dubnica n. Váhom

RŮZNÉ

■ 129 Kdo nabídne plánek na sestavení modelu fy 
Revell P-51D Mustang — čestně vrátím. P. čtvr- 
tečka, Hamerská 141, 435 41 Litvínov-Hamr
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-*■ „Der fliegende Teppich", čili Létající koberec si ι 
propagační akce i polétání pro radost postavil pat. inřn 
Rolf Wille z Magdeburgu v NDR

Snímky: Ing.
A. Alfery, archív 
ing. Š. Straucha, 
Z. Janecki, 
ing. Z. Tomášek, 
pat. ing. R. Wille

w Na loňském mistrovství ČSSR v kategor 
neplovoucích lodních modelů „hostoval 
i Wolfgang Quinger z NSR. Za model lod 
Wappen von Hamburg získal 90,33 bodu

i  Boguslaw Makota z Aero
klubu Ostrowskiego létal na 
loňském mistrovství PLR 
v kategorii upoutaných ma
ket s pěkným modelem 
sovětského letounu Jak-6

▼ „Pistácio" Wittman Bonzo 
vybrousil Siegfried Glockner 
z NSR celé z pěnového 
polystyrénu
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i  V roce 1986 
obohatila firma 
Lehmann z No
rimberku svůj 
výrobní program 
zahradních 
železnic (které 
většinou jezdí 
v interiérech) 
o reflektorový 
pracovní vagón, 
který bývá běžně 
zařazován do 
tzv. pracovních 
souprav. Funk
ční model je 
dlouhý 300 mm, 
reflektor je 
otočný o 180° 
kolem svislé osy 
a o 220° kolem 
osy vodorovné. 
Je napájen ze 
dvou akumuláto
ru, uložených 
v skříni vagónu, 
jež se automa
ticky dobíjejí 
elektrickým 
proudem z ko
lejnic
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-*· Firma WiK předvedla pohonnou jednotku Top pro velké 
větroně. Pylon s elektromotorem Keller 40/10 a sklopnou vrtulí 
je opatřen samostatně ovládaným servomotorem, zajišťujícím 
jeho vysunutí a zasunutí

40. mezinárodní 
veletrh hraček 
a modelářských potřeb 
Norimberk 1989

▼ Vodní motocykl Wet-Bike byl letošním „trhákem" na Stánku 
firmy Robbe. Model o délce 600 mm má dvě lodní vrtule, po
háněné elektromotorem Mabuchi 540 S; řízen je RC soupravou 
se dvěma servy

Poslední módou mezi terénními RC automobily jsou obři, 
byť v měřítku 1:10. Modrý model Crusher s elektrickým poho
nem, pochopitelně původem z Japonska, vystavovala firma 
Graupner

Pro akrobacii a závody kolem pylonů je určen Race Rat 
o rozpětí 1000 mm, zájemce o nácvik akrobacie a soutěžní 
létání potěší Chip o rozpětí 1500 nebo 1600 mm; obé novinky 
firmy Graupner jsou poháněny elektromotory, napájenými ze 
6 nebo 7 NiCd článků

▼ Elektro-Akrobat firmy Aero-naut má rozpětí 1700 mm, 
hmotnost při napájení hnacího elektromotoru 14 články 2400 g 
a ladné tvary, pocházející z konstrukční kanceláře dvojnásob
ného mistra světa v kategorii F3E Rudolfa Freudenthalera


