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λ . Sympatickou a na našich soutěžích pro ha
lové modely často létanou je kategorie P3. Na 
lednové soutěži v tělocvičně Bohemians v Rie- 
grových sadech v Praze si s chutí zasoutěžil 
i čerstvý padesátník J. Kalina s tímto dvouploš- 
ným modelem

Λ  ? aP'c* 2 z roku 1913 na motor Modela C 02, kterou postavil
L. Walek z LMK Frenštát pod Radhoštěm, má dokonce funkční odpružený podvozek. 
Pri rozpětí 600 mm a hmotnosti 85 g létá až 90 s

► F-104 Starfighter P. Bosáka 
z Klatov má rozpětí 1060 mm, 
délku 1980 mm a hmotnost 
4850 g. Je poháněn motorem 
OS 77VRDF s dmychadlem 
Dynamax a ovládán RC sou
pravou Graupner JR 6014

K TITULNÍMU SNÍMKU

Americká stíhačka Mustang P-51D je vděčnou předlohou pro modelář
ské zpracování. Model, který podle plánku J. Černého postavil St. Král 
z Těšan, vyfotografoval VI. Hadač v Boleradicích, snímek skutečného 
letounu pořídil O. Šaffek ve Francii

▼ Model lokomotivy T 478.3 ve velikosti TT je prací S. Munzara z Hořic 
v Podkrkonoší

► Pravidelným 
účastníkem praž
ského raketomode- 
lářského show 
Létáme pro vás je 
čs. reprezentant 
J. Pukl z RMK Zbro
jovka Vyškov. V loň
ském ročníku starto
val s dobře letícím 
modelem žebříku



Návrh stanov
Československého 
modelářského svazu
I. 1. Československý modelářský svaz (CSMoS) je dobrovolnou, 
nezávislou a zájmovou organizaci, sdružujíc! letecké, lodní, automobi
lové, raketové a železniční modeláře a stavitele plastikových modelů.
2. Základním posláním CSMoS je organizování, podpora a propaga
ce modelářské činnosti v Československu i v zahraničí.
3. Československý modelářský svaz tvoří v souladu s federativnim 
uspořádáním státu českomoravský modelářský svaz (ČMMoS) 
a Zváz modelárov Slovenska (ZMoS).
4. Do kompetence CSMoS patři: zastupováni československých 
modelářů u mezinárodních modelářských organizací a federálních 
orgánů a organizací, otázky státní modelářské reprezentace 
a organizováni mezinárodních soutěži a federálních soutěži, tvorba 
a schvalování stavebních a soutěžních pravidel a sportovně- 
technlckých předpisů s celostátní působností.
5. Orgány ČSMoS tvoři: a) celostátní modelářská konference, b) 
prezidium, c) prezident, d) kontrolní a revizní komise.
6. Celostátní modelářská konference je riejvyššlm orgánem ČSMoS. 
Je svolávána předsednictvem ČSMoS nejméně jednou za 4 roky 
podle klíče schváleného celostátní konferenci. Celostátní modelářská 
konference: a) projednává a schvaluje zprávu prezídia o činnosti 
a stavu organizace a zprávu kontrolní a revizní komise, b) určuje cíle 
a hlavni úkoly ČSMoS, c) schvaluje stanovy ČSMoS, jejich změny 
a doplňky, d) voli prezidenta ČSMoS a členy kontrolní a revizní 
komise, e) schvaluje delegáty (zástupce) ČSMoS u mezinárodních 
organizaci, f) usnáší se na zániku ČSMoS.
7. Prezidium ČSMoS je vrcholným orgánem svazu mezi celostátními 
modelářskými konferencemi. Tvoři ho členové předsednictev národ
ních modelářských svazů. Plni úkoly podle čl I.4. stanov. Schází se 
podle potřeby, nejméně však 2x do roka.
8. Prezident ČSMoS zastupuje svaz navenek, ftídí činnost prezidia 
svazu spolu se svými zástupci (viceprezidenty), kterými jsou 
předsedové národních modelářských svazů. Je-li předsedou ČSMoS 
občan české národnosti, prvním místopředsedou (viceprezidentem) 
je vždy občan slovenské národnosti a naopak.
9. Kontrolní a revizní komise ČSMoS je nezávislým kontrolním 
orgánem svazu, který: a) kontroluje dodržováni stanov svazu 
a dalších svazových předpisů, b) kontroluje hospodařeni s majetkem 
ČSMoS, c) kontroluje otázky členské evidence a placeni členských 
příspěvků, d) prověřuje připomínky, náměty a stížnosti k činnosti 
CSMoS a jeho orgánů, e) rozhoduje s konečnou platnosti o odvoláni 
členů proti rozhodnuti orgánů ČSMoS ve věcech členských 
a disciplinárních. Kontrolní a revizní komise ČSMoS voli ze svého 
středu předsedu a místopředsedu. Je-li předsedou komise občan 
české národnosti, místopředsedou je vždy občan slovenské národ
nosti a naopak. Předseda kontrolní a revizní komise se zúčastňuje 
zasedáni prezidia ČSMoS, a to s hlasem poradním.

II. 1 Českomoravský modelářský svaz a Z váz modelárov Slovenska 
jsou samostatnými národními modelářskými organizacemi dobrovol
ně sdruženými v československém modelářském svazu. Do jejich 
kompetence patři všechny otázky modelářské činnosti s výjimkou 
těch, jimiž pověřily Československý modelářský svaz.
2. Českomoravský modelářský svaz (ČMMoS) tvoří: a) českomorav
ská sekce leteckého modelářství, b) Českomoravská sekce plastiko

vého modelářstvf, c) Českomoravská sekce lodního modelářství, d) 
Českomoravská sekce automobilového modelářství, e) českomorav
ská sekce raketového modelářství, f) Českomoravská sekce želez
ničního modelářství.
3. Zváz modelárov Slovenska (ZMoS) tvoří: a) Sekcia leteckého 
modelárstva Slovenska, b) Sekcia plastikového modelárstva Sloven
ska, c) Sekcia lodného modelárstva Slovenska, d) Sekcia automobi
lového modelárstva Slovenska, e) Sekcia raketového modelárstva 
Slovenska, f) Sekcia železničného modelárstva Slovenska.
4. Předsednictva českomoravského modelářského svazu a Zvázu 
modelárov Slovenska jsou vrcholnými řídicími orgány národních 
modelářských svazů. Tvoři je předsedové jednotlivých národních 
modelářských sekcí (odbornosti) a předseda národního modelář
ského svazu, kteří jsou voleni na 4 roky. Scházejí se podle potřeby, 
nejméně však dvakrát do roka.
5. Kontrolní a revizní komise ČMMoS a ZMoS jsou nezávislými 
kontrolnfmi orgány národních modelářských organizaci, které a) 
kontroluji dodržováni stanov ČSMoS a dalších svazových předpisů, 
b) kontroluji hospodařeni s majetkem národních organizací, c) 
kontrolují otázky členské evidence a placeni členských příspěvků, d) 
prověřují připomínky, náměty a stížnosti k činnosti národních 
modelářských organizaci a jejich orgánů, e) rozhoduji o odvoláni 
členů proti rozhodnuti orgánů národních modelářských organizaci ve 
věcech členských a disciplinárních. Kontrolní a revizní komise 
ČMMoS a ZMoS volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 
Předseda kontrolní a revizní komise se zúčastňuje zasedáni 
předsednictva příslušného národního modelářského svazu, a to 
s hlasem poradním.
8. Národní modelářské konference sekci (odbornosti) jsou nejvyš- 
šlmi orgány modelářských odbornosti. Jsou svolávány národními 
modelářskými sekcemi nejméně jednou za čtyři roky, a to podle klíče 
stanoveného jednotlivými národními sekcemi. Národní modelářské 
konference sekci (odbornosti): a) projednávají a schvalují zprávu 
národní modelářské sekce o činnosti a stavu odbornosti, b) určuji cíle 
a hlavní úkoly odbornosti, c) voli členy národní modelářské sekce 
a jejího předsedu a členy kontrolní a revizní komise národního 
modelářského svazu, d) rozhoduji o vystoupen! národní modelářské 
sekce z národního modelářského svazu, e) rozhodují o všech 
otázkách odbornosti, pokud jimi nepověřl národní modelářské sekce. 
7. tMárodnf modelářské sekce (odbornosti) jsou výkonnými řídicími 
orgány jednotlivých modelářských odborností. Rozhoduji o všech 
odborných otázkách odbornosti v souladu s úkoly danými národními 
modelářskými konferencemi sekcí (odbornosti).

III. 1. Základním článkem organizační struktury československého 
modelářského svazu jsou modelářské kluby, které sdružuji modeláře 
v místech zpravidla podle jejich odbornosti. Sdružujl-li modeláře více 
odbornosti, děli se na kroužky, které po odborné a metodické stránce 
podléhají řízeni národními modelářskými sekcemi.
2. Činnost modelářského klubu řidl jeho rada v čele s předsedou, 
volené na výroční konferenci klubu na dobu čtyř let,a to tak, aby v nl 
byly zastoupeny odbornosti klubu.
3. Nejvyššlm orgánem modelářského klubu je konference klubu 
svolávána radou klubu nejméně jedenkrát v roce. Konference klubu 
musí být rovněž svolána, požádajl-li o to nejméně 2/3 členů klubu 
Konference klubu rozhoduje o všech otázkách souvisejících s činnosti 
klubu, pokud některými kompetencemi nepověřila radu klubu.

IV. 1 Pro zajištěni činnosti, zejména pro lepši koordinaci činnosti, 
mohou modelářské kluby vytvářet na různých úrovních koordinační 
rady modelářských klubů jedné či různých odbornosti. Tyto rady jsou 
pomocnými koordinačními orgány modelářských klubů bez řídící 
pravomoci.
2. Pro řešeni odborných otázek mohou orgány Československého 
modelářského svazu, českomoravského modelářského svazu 
a Zvázu modelárov Slovenska zřizovat odborné komise. Tyto komise
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Členové klubu se věnuji většinou 
stavbě RC modelů; mnozí z nich dosa
huji dobrých výsledků jak při konstruk
ci modelů, tak při soutěžním létáni. 
V kategorii RC V2 si například dobře 
počínají B. Veselý, J. Truhlář a ing. P. 
Pavliček, v kategorii RC M1 a RC M2 
jsou oporami J. RajSner, V. Pacit a otec 
a syn Urbanové. Mezi úspěšné čs. 
reprezentanty v kategorii F3D patři 
Zdeněk Hnízdil, který v loňském roce 
na mistrovství světa v USA vybojoval 
šesté místo.

V poslední době si také mnozí mode
láři začali vlče všímat modelů s elektro
pohonem. V této kategorii dosahuji 
diky houževnaté a cílevědomé přípravě 
dobrých výsledků na soutěžích B. Vese
lý a L. Marek.

Nikterak opomíjena není v činnosti 
klubu ani péče o výchovu mládeže, při 
niž V. šulc, ing. J. Kadlec a B. Kačena 
mají ruce plné práce. Pod jejich vede
ním se v šesti kroužcích schází na 100 
zájemců o modelářství. Při takové 
zásobě talentů není obtížné rozšiřovat 
členskou základnu klubu.

Pro mladé modeláře organizuje LMK 
ve spolupráci s Aeroklubem Zbraslavi- 
ce každoročně jedno až dvě soustře
děni, na nichž si děti zalétajl a seznámí 
se s mnohdy opomíjenou teorii 
a s novinkami v modelářství.

Také další klubová činnost je velmi 
pestrá. Zahrnuje jak pořádáni modelář
ských soutěži a propagačních akcí, tak 
výstavy modelů a účast na modelář
ských leteckých dnech.

Václav šulc

Klub historických 
modelů

Již řadu let se zabývám stavbou 
a problémy starých modelů letadel. Od 
roku 1972 jsem členem SAM USA 
(Society of Antique Modelers), můj 
členský průkaz má číslo 1095.

Staba starých modelů a soutěže 
s nimi jsou stále oblíbenější v mnoha 
zemích světa. Rozhodl jsem se proto 
dát podnět k založení klubu přátel 
starých modelů a sběratelů modelář
ských motorů — SAM Czechoslovakia. 
Domnívám se, že bohatá historie čs. 
modelářství si to zaslouží.

Náplni klubu s působnosti po celém 
Československu by bylo pořádáni sou
těží, výstav, vyhledáváni a vydáváni 
starých plánů pro stavbu replik mode
lů, organizování účasti na mezinárod
ních soutěžích v návaznosti na EURO 
SAM a ujednocení pravidel jak staveb

ních, tak soutěžních. V žádném případě 
by to nebyla nesmyslná honba za 
vteřinami, body a nalétanými kilometry.

Pokud máte stejné nebo podobné 
zájmy, popřípadě jiné nápady k této 
problematice, a chcete se stát členy 
SAM, pište na adresu: Jaroslav Rybák, 
kpt. Nálepky 45, 568 02 Svitavy.

Děvčata
na modelářských 
soutěžích

V závěru každého roku se v obou 
našich republikách zpracovávají žeb
říčky nejlepšfch modelářů. V loňském 
žebříčku ČSR v kategoriích volných 
leteckých modelů se ODět zvýšil Dočet 
zařazených dívek, z nichž některé se 
objevily i na předních místech. Zdá se, 
že nejen roste počet děvčat zajíma
jících se o modelářství, ale že 
u některých z nich je tento zájem 
dlouhodobý, takže již získaly potřebné 
zkušenosti a dokáži postavit dobré 
modely.

Celkem bylo v roce 1989 v katego
riích volných modelů do žebříčku zařa
zeno 33 dívek, což je o 48 % vlče než 
v roce 1988. Nejvíce, šestnáct, jich 
létalo ve věkové skupině žáků v katego
rii A3. Některá děvčata se však umístila 
i ve vlče kategoriích: M. Kellnerová 
z Brumovic v kategoriích Η, A3, C 02; S. 
Ingrišová z Heřmanovy Hutě v katego-

jsou pomocnými odbornými aktivy, pokud na ně příslušný orgán 
nepřenese svou pravomoc.
3. Na úrovni Československého modelářského svazu, českomorav
ského modelářského svazu a Zvázu modelárov Slovenska jsou 
zřizovány sekretariáty těchto modelářských svazů, které zajišťuji 
administrativně-technické činnosti, činnost sekretariátů řídi jejich 
vedoucí — tajemnici svazu podle rozhodnuti příslušného prezidenta 
a prezidia modelářského svazu.

V. 1. Členství v Československém modelářském svazu je dobrovolné, 
členem ČSMoS se může stát každý občan ČSSR starší 15 let, který se 
přihlásí, zaplatí členský příspěvek a zápisné a převezme členský 
průkaz.
2. Děti mladší 15 let mohou být členy modelářského oddílu či 
kroužku při modelářském klubu, přičemž členský příspěvek ani 
zápisné neplatí. Členství děti je vázáno na souhlas jednoho z rodičů 
nebo zákonného zástupce.
3. Podmínky členství cizích státních příslušníků a kolektivního 
členství stanov! celostátní modelářská konference.
4. členství v ČSMoS zaniká vystoupením a jeho registrací radou 
modelářského klubu, nezaplacením členského příspěvku i po 
opakované výzvě a vyloučením.
5. Vyloučeni je mimořádným způsobem zániku členství, kterého lze 
použit pouze při mimořádně závažném porušeni členských povinnos
tí, modelářské či společenské morálky. O vyloučení rozhoduje 
konference modelářského klubu, a to na návrh rady klubu, národní 
modelářské sekce, ČMMoS a ZMoS a prezidium ČSMoS. Proti 
rozhodnuti o vyloučeni má člen právo se odvolat k příslušné kontrolní 
a revizní komisi národního modelářského svazu, případně též ke 
kontrolní a revizní komisi ČSMoS.

VI. Organizační zásady a základní principy ČSMoS
1. Organizační uspořádáni ČSMoS je založeno na principech 
demokracie, nezávislosti, dobrovolnosti a autonomie rovnoprávných 
modelářských odbornosti, a které současně respektuje federativní 
uspořádání státu.
2. Volby všech orgánů ČSMoS se provádějí tajným hlasováním, 
o počtu kandidátů rozhoduji přítomni členové nebo delegáti. Volby 
jsou právoplatné, zúčastnl-li se jich nadpoloviční většina členů nebo 
delegátů, zvoleni jsou ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu

hlasů přítomných nebo delegátů — nestanovl-li stanovy ČSMoS 
jinak.
3. Funkční období je nejvíce dvojnásobné (8 let).
4. Každý člen nebo modelářský klub má právo obracet se ke 
kterémukoliv orgánu ČSMoS s náměty, připomínkami a kritikou. 
Příslušný orgán ČSMoS je povinen včas a pečlivě tyto náměty 
a připomínky vyřídit a do dvou měsíců na ně odpovědět.
5. Právní subjektivitu v ČSMoS mají a) modelářské kluby, b) 
předsednictva českomoravského modelářského svazu a ' Zvázu 
modelárov Slovenska, c) Prezidium československého modelář
ského svazu. Právní subjektivitu mají rovněž hospodářská zařízeni 
ČSMoS, ČMMoS, ZMoS a modelářských klubů, a to ode dne zápisu 
do podnikového rejstříku.
8. Majetek ČSMoS tvoři hmotné a finanční prostředky získané 
z členských a klubových příspěvků, sportovních a společenských 
akcí, z hospodářské činnosti a z ostatních příjmů a výnosů. S tímto 
majetkem nakládají modelářské kluby a ostatní orgány ČSMoS 
samostatně — s výjimkou účelových dotaci a příspěvků státních či 
jiných orgánů. Při hospodařeni s majetkem se řidl obecně platnými 
právními předpisy.
7. Při zániku modelářského klubu, národní modelářské sekce či 
jiného orgánu ČSMoS rozhodne zanikajfci organizační složka 
zároveň o způsobu majetkové likvidace. Za závazky likvidované 
složky ostatní kluby či orgány ČSMoS neodpovídají.
8. Československý modelářský svaz nebo složky zanikají, usnesou-li 
se na tom příslušné konference nejméně dvoutřetinovou většinou 
hlasů všech delegátů.

Vlil. Československý modelářský svaz a jeho složky mají právo 
používat vlajku, prapor, znaky a odznaky. Podmínky stanov! příslušná 
konference.

Za přípravný výbor ČSMoS zpracoval: JUDr. František Kupka

Připomínky k návrhu stanov projednejte s delegáty národních 
konferenci odborných sekci, které mají být ukončeny do 25. 5. 1990

(Text nebyl v redakci slohově upravován.)
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riích Η, A3, A1; M. Drastichová z 
Dolních Životic v kategoriích H, A3, A1; 
H. Frantová z Černošic v kategorifch H, 
A3, A I; D. Vašfnová z Ústí nad Orlicí v 
kategoriích A3, A1, C 02; H. Modrová z 
Kladna v kategoriích A3, A1, C 02.

Nejlepšího umístění v žebříčku do
sáhla juniorka L. Fucimanová z Frýd
lantu nad Ostravicí, která obsadila 
druhé místo v kategorii A1; proti roku 
1988 si o jedno místo polepšila. 2ákyně 
D. Vašínová udržela v kategorii 
C 02 třetí místo z roku 1988. O osm 
míst si polepšila v kategorii A3 žákyně 
S. Ingrišová, která skončila třetí.

Zvyšující se počet dívek v řadách 
modelářů je  dobrým příslibem do bu
doucnosti. Věřme, že brzy budou bojo
vat o medailová místa i na nejvyšších 
soutěžích.

D. Štěpánek

Velká cena 
Modely
se bude konat tradičně na letišti v 
Mělníce-Hoříně. Na přání zahraničních 
závodníků, především ze zámoří a 
vzdálenějších míst v Evropě, požádal 
pořadatel CIAM FAI o změnu termínu 
konání závodů na 8. až 10. června 1990. 
VCM 90 pak bude bezprostředné nava
zovat na mezinárodní závody v Itálii. 
Většina zahraničních závodníků tak 
může závody spojit s dovolenou.

Závod se bude létat v mezinárodní 
kategorii F3D a v národní kategorii 
RC P. V kategorii F3D se bude létat 
kvaljtikace, semifinále a finále tak, jak 
se létají pohárové závody v zahraničí. V 
kategorii RC P se poletí kvalifikace (tři 
lety, z níž postoupí čtyři nejlepší týmy 
do jednoho finálového závodu.

Program začíná v sobotu 9. června 
1990 v 10.00 hod. a končí v neděli ve 
14.00 hodin modelářskou exhibicí.

Uzávěrka přihlášek pro obě katego
rie je 30. května 1990. Přihlášky došlé 
po termínu nebo bez požadovaných 
vkladů nebudou přijaty.

O propozice a veškeré další informa
ce si pište na adresu: Modela Praha, 
Holečkova 9, 150 00 Praha 5.

Expedice Modeláře
5/1990 začíná 17. května 

1990.
Redakční uzávěrka Mode
láře 6/1990 je 26. dubna 

1990.
Uzávěrka příjmu řádkové 
inzerce pro Modeláře 
6/1990 je 28. dubna 
— pro podání inzerátu 
doporučujeme postup 
zveřejněný v Modeláři 

3/1990.

World
Interglide 1990
je otevřená soutěž RC větroňů podle 
pravidel kategorie F3J, kterou pořádá 
Britská asociace RC větroňů ve dnech 
21. a 22. července na dostihovém 
závodišti ve Warwicku v Anglii. Kámen 
úrazu je v tom, že pro soutěž je možné 
použít pouze RC soupravy pracující v 
pásmu 35 MHz, pro RC házedla je 
ovšem možné použít pásmo 27 MHz. 
Soutěžní vklad je 6 liber, podmínkou 
účasti je předložení licence FAI. Po
drobnosti a propozice zasílá: Sam 
Hítchman, 7 Verney Close, Lighthorne, 
Warwickshire, CV35, OAZ, UK.

Ulétl model
V neděli 18. března ulétl 
z Ostravy-Poruby směrem 
na Třebovice RC model 
Trempík. Nálezce prosíme, 
aby podal zprávu na adresu 
J. Kubíček, Maďarská 1458, 
708 00 Ostrava-Poruba.

POZNAMENEJTE SI. . .
■ Roztoky u Prahy

Členové Modelklubu Lipence po
řádají od 26. dubna do 30. září v zámku 
Roztoky výstavu plastikových modelů 
letadel, letadlových lodí a kosmické 
techniky. Výstava je přístupná každý 
den kromě pondělí od 9 do 17 h. 
Slavnostní vernisáž se uskuteční 26. 
dubna v 17 h.

■ Pardubice
Výměnné burzy pro železniční mode

láře a přátele železnic pořádá KŽM 
ČSD vždy od 8 do 11 h v nádražní 
budově v Pardubicích. Příští burzy se 
uskuteční 10. listopadu a 1. prosince. 
Objednávky stolů posílejte na adresu 
M. Prošek, Družby 343, 530 09 Pardu
bice.

■ Druhý ročník soutěže lodních mode
lářů O putovní pohár ředitele Granitolu 
uspořádali členové modelářského od
dílu Vltava v Moravském Berouně. Ve 
dnech 2. až 4. února soutěžili mladí 
lodičkáři nejen ve stavbě lodních mode
lů podle monografie časopisu ABC, ale 
také ve znalostech historie lodního 
modelářství, Čs. námořní plavby, lod
ního názvosloví, modelářské abecedy a 
v soutěži zručnosti.

Nejlépe si počínal Jan Dostalík z 
pořádajícího klubu, v konečném pořadí 
se na druhém místě umístil Michal 
Závišek a třetí příčku vybojoval Bohu
mil Sýkora, oba ze SMT Břidličná.

V soutěži družstev zvítězili s násko
kem modeláři ze SMT Břidličná před 
č leny,modelářského oddílu Vltava Mo
ravský Beropn a chlapci ze SMT ZK 
LNH Vrbno pod Pradědem.

Jaroslav Gardavský
„Pane Gardavský, co mám udělat s tím 

zakončením křídla..., Pane Gardavský, jak 
to mám slepit..., Pane Gardavský proč .. ."  
znělo ze všech stran v suterénní dílně školy 
v Žeíatovicích. Uprostřed toho mumraje 
přecházel Jarda od stolu ke stolu, odpovídal 
na dotazy, radil, opravoval a kontroloval 
snažení chlapců v kroužku a ještě stihl 
odpovídat na mé otázky. Bylo vidět, že mezi 
mladými modeláři je ve svém živlu.

Po modelářských učednických létech, kdy 
stavěl modely letadel se štíhlvmi Drofilv. 
protože žebra vyřezával ze špejlí od nanuků, 
se v roce 1956 uchýlil pod křídla Svazarmu 
v Přerově. Se zvědavostí mládí vyzkoušel 
volňásky, gumáky a volné motoráky, ale pak 
si jej získaly upoutané modely, především 
kombaty a akrobatické modely kategorie 
F2B.

Létal hlavně pro potěšení (s úsměvem 
tvrdí, že na špičkové soutěžní létání byl příliš 
pohodlný), ale přesto v polovině 60. let patřil 
k nejlepším akrobatům na Moravě.

Víc než vlastní soutěžní létání jej však 
lákala práce s mládeží. První kroužek začal 
vést v době, kdy se od svých žáků věkem 
téměř nelišil. Kdyby chtěl někdo spočítat, 
kolik modelářů Jarda za 32 let vychoval, asi 
by se nedopočítal.

Dnes už téměř všechen čas věnuje dětem 
v Žeíatovicích. Během let se žáci pod jeho 
vedením zaměřili především na házedla. 
Propadl jim i Jarda, který ctí zásadu, že učitel 
musí jít příkladem,a létá s nimi.

„Při práci s dětmi musí každý vedoucí
— af jde o skauty, pionýry nebo modeláře
— podchytit jejich přirozenou soutěživost. 
Pokud jim trochu pomůžeme, získáme si je 
navždy. Musíme však s nimi jednat poctivě. 
Naštěstí nemám v povaze — a ani nechci
— dělat nic lajdácký, a tak se nám společná 
práce docela daří."

Dařila se mu už v Přerově, kde během svojí 
sportovní dráhy vedl modelářský klub 
a zájmy modelářů hájil i v nejrůznějších 
funkcích v orgánech Svazarmu. Že se mu 
daří i nyní, však není náhoda. Na každé 
setkání s mladými modeláři se pečlivě 
připravuje. Než se chlapci pustí do stavby 
nového modelu, mohou si prohlédnout po
stavený prototyp. Tato pečlivost, kterou má 
jako dřevomodelář v krvi, mu také přináší 
nezapomenutelné chvíle: „Největší radost 
mám, když kluk sleze z -bedny« a jde mi 
ukázat diplom dřív než rodičům."

Několik dní před padesátými narozeninami 
vyjádřil Jarda svou filozofii stručnou větou: 
„Modelářství mě baví, proto se cítím mladý." 
Díky tomuto mládl otevřel Jarda svět letec
kých modelů snad stovkám mladých mode
lářů a patří mu zaslouženě jejich poděkování.

M. Salajka
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■ Účast čs. reprezentačního druž
stva ve všech třech kategoriích F1A, 
F1B a F1C na letošním mistrovství 
Evropy v maďarském Dčmsódu bude 
pravděpodobně umožněna reci
proční výměnou za přijetí maďar
ského družstva na mistrovství Evropy 

v kategorii RC větroňů F3B, které se koná 14. 
až 21. července v Popradu. Takové reci
proční výměny s modelářskými kluby celého 
světa, s nimiž souhlasil dřívější ÚV Svazar- 
mu, jsou zřejmě jedinou možností, jak zajistit 
účast čs. modelářů na letošních vrcholných 
mezinárodních akcích vzhledem k velice 
omezeným dotacím.
■ V polovině loňského roku předložila ame
rická firma FAI Model Supply k otestování 
nový druh gumy pro pohon modelů, nazvané 
Tan. Guma o průřezu vlákna 1x3 mm má 
bílorůžovou barvu (modeláři ji již výstižně 
označili jako „prasečí"), vynikající průtažnost 
až 1:8,14; též trvalá deformace jen těsně přes 
2 % je neobvyklá. Guma je vhodná pro 
všechny druhy modelů s gumovým pohonem 
— od halových až po kategorii F1B. Na 
mistrovství světa 1989 v Argentině s ní létal 
mistr světa Cofalik z Polska i špičkový 
americký gumáčkář White. Jak přislíbil pro
dejce E. Dolby, kvalita této gumy bude 
udržena i při limitované sériové výrobě. 
Guma je nabízena v průřezech 1x3, 1x4,8 
a 1x6 mm, cena jednoho balení o hmotnosti 
asi 450 g je 13,75 ÚS dolarů (bez poštov
ného). Seriózní zájemci, vlastnící devizové 
konto, si mohou napsat o adresu firmy do 
redakce Modeláře.
■ Nový světový rekord v kategorii halových 
modelů v hale o výšce stropu do 8 m vytvořil 
časem 29 min 55 s 1. května 1989 Werner 
Nimptsch z NSR.
■ Na loňském mistrovství USA v kategorii 
halových modelů, létaném v perfektním 
ovzduší 44,5 m vysoké sportovní haly Kibbie 
Dome v Moscow („Moskvě") ve státu Idaho, 
bylo nominováno reprezentační družstvo 
USA pro mistrovství světa 1990, jež se 
pravděpodobně uskuteční znovu ve sportov
ní hale tennesseeských Bukanýrů v Johnson 
City v Tennessee. Staronové družstvo tvoří 
Cezar Banks, Larry Cailliau a Bob Randolph; 
Jim Richmond bude obhajovat titul mistra 
světa. Mistrovství USA v Moscow se létalo ve 
třiceti dvou kategoriích. Zúčastnilo se ho 
celkem 493 soutěžících, z nichž někteří létali 
samozřejmě ve více kategoriích.
■ Nový špičkový motor po motorové modely 
F1C nabízí výrobní družstvo Termik z Kras- 
nogorsku v Moskevské oblasti. Motor vynika
jící kvality, vybavený též brzdou vrtule, stojí 
240 US dolarů. Účastníci loňské mezinárodní 
soutěže v Sezimově Ústí jej mohli vidět 
v provozu na modelu mistra Evropy Valeri- 
je Strukova. Vážní zájemci, vlastnící valuty, si 
mohou napsat o adresu družstva rovněž do 
redakce Modeláře.
■ Výběr reprezentantů Velké Británie pro 
mistrovství světa v kategorii halových mode
lů 1990 se létal ve třech víkendech v srpnu, 
září a říjnu loňského roku v Cardingtonu. 
Nominaci si mezi pouhými osmi účastníky 
vybojovali B. Kenny, L, Barr a R. Bailey.

P řízn ivcům  
vo lného letu

V polovině padesátých let vyvstala v čs. 
armádě potřeba nového výcvikového letou
nu, který by byl jakýmsi přechodem mezi 
školními Trenéry a cvičnými variantami plno
krevných bojových letadel. Vývoje se ujal 
VZLÚ v Letňanech a v dubnu roku 1956 
odstartoval k prvnímu letu Tom-8, elegantní 
dolnoplošník s tříkolovým podvozkem, vyba
vený plochým šestiválcovým motorem Praga 
M-208C o výkonu 173 kW. Pro potíže s tímto 
motorem však byly později další vývoj 
a výroba letounu zastaveny.

Základní technické údaje: Rozpětí 10,93 m; 
délka 9,24 m; prázdná hmotnost 1050 kg; 
nejvyšší vzletová hmotnost 1380 kg. Nejvyšší 
rychlost 285 km/h; cestovní rychlost 
250 km/h; dolet 720 km.

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

Všechny části modelu překreslíme přes 
uhlový papír na kladívkovou čtvrtku nebo jiný 
tuhý papir, šablony přesně vystřihneme 
nebo vyřízneme žiletkou a obkreslíme je na 
odřezky středně tvrdé, ale co nejlehčí balsy 
patřičné tloušťky. Díly vyřežeme žiletkou 
nebo ostrým skalpelem s přesahem po 
obvodě asi 1 mm a obrousíme na přesný 
tvar.

Trup 1 vyřízneme z balsy tl. 3, vybrousíme 
do hladka a dvakrát až třikrát nalakujeme 
čirým vrchním lesklým nebo zaponovým 
nitrolakem. Po zaschnuti každou vrstvu laku 
lehce přebrousíme jemným brusným pa
pírem. Hlavici 2 zhotovíme z odřezků balsy tl. 
10, obrousíme ji na přesný tvar, nalakujeme 
stejně jako trup a přilepíme z obou stran 
k trupu. V levé polovině pak opatrně provr
táme otvor pro plastikové pouzdro 3 hřídele 
vrtule. Dbáme na dodržení sklonu 3°! Nako
nec lupenkovou pilkou prořízneme výřezy 
pro křídlo a VOP a drážku pro zalepení 
příďové nohy podvozku.

Křídlo 4 je z balsy tl. 1. Obrousíme je do 
hladka a náběžnou i odtokovou hranu za
oblíme brusným papírem. Z balsy tl. 3 zhoto
víme pět položeber 5. Pozor, položebra 5a 
a 5b v místech lomení musíme zabrousit na 
správnou délku. Všechny díly lakujeme 
a brousíme stejně jako trup. V položebrech 
5a zhotovíme na straně, jíž budou přiléhat 
k dílům 5b, jehlovým pilníkem drážky pro 
podvozkové nohy. Nohy k položebrům při
vážeme a spoj přelepíme epoxidem. Žiletkou 
odřízneme konce křídla od centroplánu, jenž 
prohneme v prstech a přilepíme k němu 
položebra 5 a 5a. Spoje do zaschnutí lepidla 
pojistíme špendlíky. K vnějším částem křídla 
přilepíme stejným způsobem položebra 5b. 
Po zaschnuti sbrousime položebra s okrajem 
vnějších částí do úkosu a křídlo slepíme do 
vzepětí.

Ocasní plochy 6, 7 z balsy tl. 1 vybrousíme 
do hladka a zaoblíme náběžné i odtokové 
hrany. Díly lakujeme a brousíme stejně jako 
trup.

Podvozek. Nohy hlavního podvozku 9 
ohneme z ocelového drátu o průměru 0,6 až 
0,8 a přivážeme je a přilepíme k položebrům 
centroplánu křídla. Příďovou podvozkovou 
nohu 8 ohneme ze stejného drátu, zasuneme 
ji do výřezu v trupu a zalepíme. Výřez

přelepíme z obou stran páskem potahového 
Daoíru. Kola 10 o průměru 19 použijeme 
plastiková, zakoupená v prodejně.

Vrtule 11 je z kompletu Igra o průměru 
150; jeji konce zkrátíme tak, aby měla 
průměr 120, a obrušováním listů ji staticky 
vyvážíme. Pouzdro 3 zarazíme a zalepíme do 
hlavice. Hřídel 12 zezadu prostrčíme pouz
drem a zepředu na něj navlékneme třecí 
podložku 13 a vrtuli. Konec hřídele ohneme 
v plochých kleštích do pravého úhlu 
a přebytečný drát odštípneme. Zadní návěs 
svazku 14 ohneme z ocelového drátu
0 průměru 0,6 až 0,8, zatlačíme jej do zadní 
části trupu a přelepíme páskem z překližky 
tl. 1 15.

Gumový svazek sestává ze dvou pramenů 
gumy o průřezu 1 x3. Jeho délka by měla být 
jeden a půlkrát větší, než je vzdálenost 
závěsů. Svazek mažeme mazáním na gumu, 
nemáme-li je, pak aspoň dětským nebo 
ricínovým olejem. Svazek je výhodné natáčet 
malou ruční vrtačkou, do jejíhož sklíčidla 
zachytíme háček z tlustšího drátu. Tímto 
způsobem lze svazek natočit na podstatně 
vlče otoček než rukou.

Doplňky. Držák antény zhotovíme z kous
ku překližky tl. 1 a vetkneme a zale
píme jej do trupu. Anténu 17 naznačí
me tenkou nití, kterou po vypnutí impregnu
jeme proti vlhku nanesením Kanagomu. Kryt 
18 na spodku trupu je z balsy tl. 1.

Zbarvení. Skutečný letoun byl celý stříbr
ný. Pro ušetření hmotnosti však model 
ponecháme v barvě dřeva. Kabinu naznačí
me světle modrou barvou nebo ji vystřihne
me z tenkého modrého potahového papiru, 
který na model přilakujeme. Rám kabiny 
narýsujeme černou tuší nebo kuličkovým 
popisovačem. Poznávací značku zhotovíme 
z tzv. suchého obtisku nebo ji rovněž 
narýsujeme černou tuši. K zhotoveni výsost
ných znaků na křídle a na SOP použijeme 
barvy na plastikové modely nebo nitroemai- 
ly. Pohyblivé plochy orýsujeme opět kuličko
vým popisovačem nebo tuší.

Sestavení. Do výřezu v trupu zasuneme 
a zalepíme křídlo. Dbáme na dodržení úhlu 
nastavení 2,5°! Na konci trupu zalepíme do 
výřezu VOP a přilepíme SOP. Do zaschnutí 
lepidla kontrolujeme jejich vzájemnou kol
most i správnou polohu vůči trupu a křídlu.

Létání. Zavěsíme svazek a zkontrolujeme 
polohu těžiště. Pokud nesouhlasí s údajem 
na výkrese, model dovážíme olovem 19. 
Hrotem žiletky nařízneme klapky na koncích 
křídla; na levé straně ji přihneme asi o 2 mm 
dolů, na pravé o 1 mm nahoru. Nedostatky 
v klouzavém letu odstraníme přihýbáním 
VOP, velikost zatáčky upravujeme při
hýbáním SOP. Model létá v motorovém letu
1 v kluzu doleva. Pokud v motorovém letu 
přechází do levé sestupné spirály, zvětšíme 
sklon levé klapky. Houpe-li a nechce zatáčet, 
sklon levé klapky naopak zmenšíme. Výkony 
Toma-8 závisejí pochopitelně i na kvalitě 
gumy. U dvou dosud postavených prototypů 
se pohybují kolem 15 až 20 s.

Jiří Plaček, 
LMK Praha 5-Motorlet
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Cvičný upoutaný 
akrobat

na motor 2,5 cm3

MAOL
Při návrhu Maola bylo mým cílem zkon

struovat jednoduchý model pro nácvik zákla
dů akrobatického létáni, který by se dal 
postavit rychle a bez velkých nákladů. Fi
nanční otázka mě přivedla k volbě motoru
0 zdvihovém objemu pouhých 2,5 cm3, 
s nímž dostatečně lehký model dokáže 
zalétnout všechny obraty; ,,třiapůlka“ už by 
pro cvičný model, odsouzený k mnoha 
nouzovým přistáním, byla zbytečně drahá.

S Maolem se dá odlétat celá sestava F2B 
včetně hranatých obratů. Nezvyklé je velké 
vyosení motoru, osvědčilo se mi však při 
osmičkách nad hlavou a čtyřlístku, neboť
1 při těchto obratech zaručuje dostatečný tah 
v lankách.

Vzhledem k svému určení je Maol značně 
citlivý na řízeni, nelze jej proto doporučit 
začátečníkům. Těm, kteří již nabyli určité 
zkušenosti s upoutaným modelem na motor 
o zdvihovém objemu 2,5 cm3 a nyní chtějí 
proniknout do tajů akrobacie, však prokáže 
výborné služby.

Správně vyvážený a nezkroucený model 
má velmi živé reakce, létá však stabilně, bez 
záludností, a s dobře vyladěným motorem 
má dostatečný tah v lankách ve všech 
režimech letu. Pro svou jednoduchost je 
málo náchylný k poškození a snadno opravi
telný; například po přistání na záda jsem 
musel pouze vyměnit vrtuli.

K STAVBĚ (neoznačené míry jsou v mm):
Trup vyřízneme z lehké, ale pevné balsy tl.

10. Motorové lože tvoří dva habrové hranoly 
o rozměrech 8x 10x 100, od zadního víka 
motoru zkosené až na průřez 4x10. Pro 
uchycení podvozku vlepíme do výřezu ve 
spodku trupu další habrový hranol o roz
měrech 10x10x40, do nějž zapustíme dvě 
matice M3. Přední část trupu z obou stran 
polepíme mikrodýhou nebo překližkou tl. 0,8 
až 1; lepíme zředěným ChS Epoxy 1200. Do 
trupu vypilujeme dva výřezy, do nichž zale
píme konzolu řízení z překližky tl. 5. Na horní 
hranu kabiny přilepíme pružinový drát 
o průměru 0,8, který chrání model při 
případném přistání na záda. Při lepení 
nanášíme jen nezbytné množství pryskyřice, 
aby hmotnost modelu byla co nejmenší.

Křídlo. Na podélnfky křídla vybereme kva
litní pevnou balsu s rovnoměrně rozloženými 
léty. Hlavni nosník sestává ze dvou pásnic 
o průřezu 15x4; pásnice pomocného nos
níku mají průřez 8x4. Náběžná lišta z lehké 
balsy má průřez 10x20, odtoková 10x 10. 
Žebra i položebra z lehké balsy tl.
2 zhotovíme běžným způsobem v bloku mezi 
šablonami. Nezapomeneme na vylehčovací 
otvory! Středové žebro je z balsy tl. 10, 
koncová jsou z balsy tl. 5. V levém koncovém 
žebru ještě před jeho přilepením prořízneme 
podélný otvor, v němž se bude posouvat 
vodítko řídicích lanek. Posuvný mechanis
mus vodítka sestává ze dvou desek 
z překližky tl. 1,5. K desce, která bude uvnitř 
křídla, jsou přilepeny matice M4, vnější 
deska je k vnitřní přitažena šrouby M4, na 
nichž je zároveň navlečeno vlastní vodítko 
z pružinového drátu o průměru 0,8. Do 
pravého koncového žebra zalepíme matici 
M5, k níž později šroubem M5x15 přichytíme 
závaží z olověného plechu.

Vztlakové klapky, vybroušené z prkénka 
lehké balsy tl. 5, jsou vzájemně spojeny 
ocelovým drátem o průměru 2; ke křídlu jsou 
otočně upevněny pásky monofilu. Páka

z kuprextitu je do pravé klapky zalepena. Lze 
použít i páky Modela.

Ocasní plochy vybrousíme z balsy tl. 5. 
Kýlovka a stabilizátor mají průřez rovné 
desky se zaoblenou náběžnou hranou, klap
ka SOP a výškovka jsou sbroušeny do 
klínovitého průřezu. Na vybroušené SOP 
odřízneme klapku, sbrousíme styčnou plo
chu a klapku, mírně vychýlenou z letového 
kruhu, opět přilepíme. Zavěšení výškovky 
i ovládací páka jsou shodné jako u vztlako
vých klapek. Ocasní plochy se snažíme 
zhotovit co nejlehčí, abychom model případ
ně nemuseli dovažovat vpředu.

Podvozek vyřízneme z duralového plechu 
tl. 2. Polopneumatická kola mají průměr 38. 
Ostruhu ohneme z ocelového drátu 
o průměru 1,2; do trupu ji vetkneme 
a zalepíme.

ftízení. Vahadlo zhotovíme z tvrdého dura
lového plechu tl. 2. Cep vahadla tvoří šroub 
M3 s maticemi. Táhlo k vztlakovým klapkám 
je z ocelového drátu o průměru 2, táhlo 
k výškovce ze dvou smrkových lišt o průřezu 
2x6, slepených do T-protilu. K uchycení táhel 
použijeme koncovky Modela. Klapky mají 
výchylku ±40°, výškovka ±35°.

Povrchová úprava. Trup a ocasní plochy
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Soutěžní model 
kategorie

F1A
Konstrukce: Pavol Bednář, LMK Partizánske

Úspěšné modely kategorie F1A z posled
ních let jsou většinou stavěny špičkovou 
— a pro řadového modeláře zhusta nedo
stupnou -  technologii. Tentokrát se seznam
me s modelem, jehož hodnota není o nic 
menši, přestože je postaven technologicky 
nenáročným, snadno reprodukovatelným 
způsobem.

Pavol Bednář z Partizánskeho patří svými 
výsledky jak v žebříčku nejlepšlch sportovců 
Slovenska, tak na mistrovstvích Českoslo
venska ke stálicím slovenského větroňář- 
ského nebe. Z poslední doby připomeňme 
jeho čtvrté místo na loňské soutěži Světo
vého poháru v Sezimově Ústi. Cenné je 
zejména to, že jeho konstrukční filozofie se 
ubírá vlastni cestou, a jak svými výsledky 
dokazuje, v daných podmínkách správnou.

POPIS MODELU (neoznačené míry jsou 
v milimetrech):

Křidlo má zajímavý profil: Upravený NACA 
6409, jehož poměrně velká tloušťka umožňu
je dostatečně tuhou konstrukci štíhlého 
křidla. Zdá se, že tento profil je zbytečně 
opomíjen.

Smrkové pásnice hlavního nosníku mají ve 
středních částech průřez nahoře 6x3, dole 
6x2; od místa lomení se plynule zužuji až na 
4x3, respektive 4x2 na konci uší. V středních 
částech pásnice spojuje stojina z překližky tl. 
1, v uších z balsy tl. 1. Proneseni tuhého 
potahu náběžné části horní strany křidla 
z balsy tl. 1,5 zabraňuje pomocný nosník, 
tvořený smrkovou lištou o průřezu 3x3. 
Zdola je torzní skříň uzavřena tuhým pota
hem z balsy tl. 1. Horní i spodní dli tuhého 
potahu jsou nalepeny na „falešnou" 
náběžnou lištu z balsy o průřezu 3x1,5. 
Vlastni náběžná lišta je vybroušena z balsy 
o průřezu 6x6. Pomocný nosník ze smrkové 
lišty o průřezu 3x3 v zadní části profilu je 
nezbytný pro udrženi tvaru profilu potaže
ného křidla. Odtoková lišta je vybroušena 
z balsy zrcadélkového řezu o průřezu 3x16. 
Žebra jsou z balsy tl. 2. Poloviny křidla se 
nasouvají na dva ocelové dráty o průměru 
4 a 3,1. Prvnf tři žebra ve středu křfdla jsou 
z překližky tl. 1,5, přes první dvě pole mezi 
žebry je tuhý potah protažen na celou 
hloubku křidla. Celé křidlo je potaženo

středně tlustým Modelspanem. Na pravém 
uchu je nakroucen negativ 3,5 mm (model 
krouží doleva), ostatní díly jsou rovné. Hmot
nost hotového křidla je 190 g.

VOP s profilem Clark Y sníženým na 60 % 
je celobalsová. Hlavní nosník sestává ze 
dvou balsových pásnic o průřezu 1,5x1,5. 
Mezi prostředními čtyřmi žebry jsou pásnice 
spojeny stojinou z balsy tl. 1. Náběžná lišta 
má průřez 4x4, odtoková 2x10. Žebra jsou 
z balsy tl. 1. Proti krutu je konstrukce 
zpevněna diagonálními výztuhami z balsy 
o průřezu 3x1. Potah je z tenké pokovené

fólie Lavsan. Při ploše 4,50 dm2 má VOP 
hmotnost 9 g.

Trup je běžné konstrukce. Do lipové 
hlavice, polepené z obou stran překližkou 
tl. 0,8, je zalepen nosník ocasních ploch 
z laminátové trubky „Gablas" o průměru 
16-8. Vlečný háček MM-86 konstrukce ing. 
arch. V. Macury a ing. P. Magdolena byl 
popsán v Modeláři 10/1989. SOP je z plné 
balsy, směrovka je ovládána torzní tyčkou, 
vedenou vnitřkem trupu. Hmotnost trupu je 
215 g.

Zpracoval Leopold Walek

polepíme běžným způsobem Mikalentou, 
křidlo potáheme monofilem. Při jeho vy
pínáni dbáme, abychom jej nepřilakovali 
k pásnicfm nosníků! Použijeme pokud 
možno barevný papír i monofil, neboť kvůli 
zachováni minimální hmotnosti není vhodné 
model stříkat barevným emailem. Po vypnuti 
potahu čirým vypínacím nitrolakem C1106 už 
model opatříme pouze ochranným nátěrem 
proti účinkům paliva.

Motorová skupina. Prototyp modelu létá 
s motorem MWS 2,5 DF, vybaveným dře
věnou vrtuli 220/140. Použiti menší vrtule 
u samozápalných motorů nedoporučuji, ne
boť přírůstek výkonu se spotřebuje menší 
účinností vrtule a ve stoupavých obratech

model ztrácí rychlost. Nádrž je klasická 
„stříška" o objemu 60 cm3, můžeme použit 
i typ Reguflo.

Létání. Před prvním letem zkontrolujeme 
výchylky klapek i výškovky a hladký chod 
řízení, které musí jit volně, ale bez vůli. 
Zkontrolujeme také, zda jsou všechny šrou
by motorové skupiny a řízení řádně dotaže
ny, zda jsou zajištěny koncovky táhel. Před 
nácvikem akrobacie dovážíme model na 
vnějším konci křídla tak, aby létal bez 
náklonu do kruhu. Najdeme takovou polohu 
vodítka řídicích lanek, při nfž je v lankách 
největší tah. Pro zalétávání model vyvážíme 
tak, aby těžiště bylo asi 10 až 15 mm před 
hlavním nosníkem, později je ubíráním zátě

že postupně posouváme dozadu, až dosá
hneme požadované citlivosti na řízeni.

Akrobatické obraty létáme pouze s doko
nale vyladěným motorem, dobu letu kontro
lujeme stopkami. Akrobacii je nezbytné 
ukončit — s určitou časovou rezervou 
— před zastavením motoru, jinak riskujeme 
ztrátu modelu! Vyvarujeme se přetaženi 
modelu v ostrých obratech s následnou 
ztrátou rychlosti a prosednutlm — i hranaté 
obraty lze létat plavně. Obraty nacvičujeme 
nejdříve ve větší výšce, až po jejich bez
pečném zvládnutí je začneme létat v dopo
ručené hladině 1,5 m. Model létá na lankách 
dlouhých asi 15 až 17 m.

Ing. Martin Valový, Praha 10
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Soutěžní model 
kategorie

Konstrukce: Leopold Kolár, Studénka

Leopold Kolář se do československé re
prezentace propracoval po dlouhé, cílevědo
mé práci. Povolání dřevomodeláře ve stu- 
dénecké vagónce jen podpořilo vrozenou 
zručnost, a tak se s prací jeho rukou můžeme 
setkat v interiéru Tatry kolem světa a jeho 
„gumáky" jsou ukázkou perfektního zvládnu
ti modelářského řemesla. To je také důvod, 
proč jsem pro nakreslení vyhledal v jeho 
transportní bedně právě stavebně nej
náročnější model, určený nikoliv k taktic

kému létání, ale k zisku „sekund pravdy" při 
ranních soutěžních startech. Koncepce mo
delu je pochopitelně podřízena tomuto úče
lu: velká štíhlost křídla i velká plošná délka.

Vzhledem k tomu, že jde o náročný model, 
jehož uveřejnění je určeno spíše jako vodítko 
či inspirace pro zkušené modeláře, omezím 
se v popisu jen na skutečnosti, které nejsou 
patrné z výkresu.

Motorová část je stočena na trnu ze dvou 
vrstev skelné tkaniny o plošné hmotnosti 
30 g/m2, prosycené pryskyřicí, jedné vrstvy 
balsy tl. 2 mm a dvou vrstev tkaniny 30 g/m2 s 
pryskyřicí. Zadní část trupu sestává z balsy tl. 
0,8 mm, směrem dozadu sbroušené na tl, 
0,6 m, jedné vrstvy tkaniny 30 g/m2 s pry
skyřicí a balsy tl. 0,8 mm, opět sbroušené až 
na tl. 0,6 mm na konci. Křidlo bez nosníků je 
opatřeno z obou stran tuhým potahem 
z balsy: na středních částech tl. 0,6 mm, na 
uších tl. 0,5 mm. VOP má rovněž tuhý potah 
z balsy tl. 0,5 mm. Model je vybaven hlavicí 
typu Montreal, pohonný svazek sestává z 22 
až 24 pramenů šedé gumy FAI o průřezu 
1x4 mm. Časovač v šestnácté sekundě letu 
natahuje VOP, ve dvaatřicáté pak „kope" 
směrovku; ovládá pochopitelně i funkci ča
sovače.

W?P

MODEL KATEGORIE F1B

KONSTRUKCE:L. KOLÁŘ, 
STUDÉNKA

PLOCHA KŘÍDLA 16.10dm2 
PLOCHA VOP 2.86dro2 
CELK PLOCHA 18,98dm2

Školní model 
na motor 

Modela C02

Konstrukce: Ing. Ivo Kornatovský 
a Zdeněk Sušánka st„ LMK Plasy

Hifík byl navržen s ohledem na potřebu dát 
žákům v kroužku stavebně co nejjednodušší 
model se slušnými letovými vlastnostmi. 
Jeho konstrukce vznikla tzv. brainstormin
gem obou konstruktérů. Jak konstrukce, tak 
letové vlastnosti udělaly z Hifíka doslova hit 
mezi modeláři i piloty na letišti v Plaších.

POPIS MODELU (neoznačené míry jsou 
v milimetrech):

Model je celobalsový, běžné koncepce. 
Postaví jej i úplný začátečník, je však 
vhodné, aby použitá balsa byla vybrána 
s určitou znalostí věci.

Křídlo má žebra z balsy tl. 2, v místě lomení 
uší a na jejich koncích z balsy tl. 4. Uši jsou 
ke střední části přilepeny natupo. Všechny 
lišty jsou balsové: Náběžná má průřez 3x3, 
odtoková 12x2, hlavní nosník sestává ze 
dvou lišt o průřezu 3x3, lišta pomocného 
nosníku má průřez 2x2.

Trup je slepen ze dvou pásnic do průřezu 
ve tvaru T. Horní pásnice z balsy tl. 3 má 
vpředu šířku 16, vzadu šířku 6. Dolní, rovněž 
z balsy tl. 3, má vpředu výšku 10, vzadu 1,5. 
Na motorové přepážce z překližky tl. 2 je 
přilepen pásek duralu tl. 2, v němž jsou 
otvory s vyříznutými závity pro přišroubování 
motoru. Pylon křídla je z balsy tl. 4, úložná 
deska křídla z balsy tl. 2. SOP je vyříznuta 
z balsy tl. 1,5. Pylon a SOP jsou k trupu 
přilepeny natupo. Slepený trup s pylonem 
a SOP je přebroušen a čtyřikrát lakován 
čirým zaponovým nitrolakem.

VOP je obdobné konstrukce jako křídlo. 
Rám je slepen z balsových lišt o průřezu 5x2,
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žebra jsou z balsy o průřezu 3x2, středové 
5x2. Hlavní nosník, jenž dává VOP „nosný" 
profil, je z balsové lišty o průřezu 2x2. 
Koncová žebra jsou z balsy tl. 2. Poutači 
kolíky VOP a determalizátoru tvoří bambuso
vé štěpiny o průměru 1,5. Prostor mezi 
středovým žebrem a poutacím kolíkem de
termalizátoru je vylepen balsou tl. 1,5.

Kostry obou nosných ploch jsou před 
potažením nalakovány a lehce přebroušeny. 
Potah z tenkého Modelspanu je čtyřikrát 
lakován zaponovým nitrolakem.

Model létá vpravo-vpravo. Na pravé polo
vině střední části křídla je nakroucen pozitiv 
1 mm, na koncích uší jsou negativy 3 mm. 
Motor je pouze potlačen o 2°, stranově není 
vyosen. Při správném seřízení létá Hifík 
téměř okamžitě. Za termického počasí je 
nutné používat determalizátor.

Ing. Ivo Kornatovský

■ Listy vrtulí pro malé modely na gumu se 
dělají většinou z balsy, začátečníkům se 
osvědčuji i vrtule z jogurtových kelímků. Já 
jsem úspěšně vyzkoušel zhotovování listů 
z obyčejné plastikové podložky do školních 
sešitů. Rozvinutý tvar listu narýsuji na pod
ložku a list vyříznu. Vyříznuté listy pak 
důkladně prohřeji nad sálavým zdrojem 
tepla a přiložím je pod úhlem až 45° k láhvi 
od piva. Další postup už je stejný jako 
u balsových listů: Listy až do vychladnutí 
přichytíme například pružným obinadlem. 
Plastikové listy jsou sice o něco těžší, zato 
dobře drží tvar a jsou prakticky nerozbitné.

M. šnejdar, Štěkeň

Pokud nechceme nebo nemůžeme použít 
táhlo se závitem a šroubovací koncovkou, lze 
si vypomoci například lustrovou svorkou 
(z lámací elektrikářské „čokolády" apod.). 
K seřízení potom stačí pouze menší šroubo
vák.

ZK

S ki) φ Πϋ _

Po zakoupení plochého pilníku Modela 
jsem zjistil, že mi v dílně chybí „něco" 
podobného pro broušení kruhových odleh- 
čovacích otvorů. Proto jsem z tvrdého dřeva 
vysoustružil podle obrázku těleso pilníku, do 
něhož jsem okružní pilkou vyřezal úhlovou 
drážku. Do drážky zapadá lišta se stejným 
úkosem, ovšem tak veliká, aby se pod nl 
vešel brusný papír. Potom stačilo ustřihnout 
pás brusného papíru podle průměru pil
níku, zahnout okraje do drážky a zajistit jej 
lištou.

K.Jakubec
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Samokřídlo

Před časem mě napadlo, zdali bych ještě 
uměl — vedle psaní o obtékání křídel při 
velmi malých rychlostech — postavit něco, 
co jsem již dlouho nezkoušel, a ověřit tím 
aspoň některé myšlenky uvedené v mých 
článcích z posledních let. Nemohlo mě 
pochopitelně napadnout nic jiného než sa
mokřídlo. Protože už dávno nestojím o to 
vítězit za každou cenu na soutěžích, neodpo
vídá model pravidlům žádné soutěžní kate
gorie. Neměl jsem ostatně právě tolik balsy, 
abych mohl model zhotovit větší, a přitom 
jsem ho chtěl mít hotový co nejdříve. Postavil 
jsem jej během léta roku 1989.

Zvolil jsem samozřejmě svůj vlastní návrh 
profilu. Chtěl jsem si také znovu ověřit, do 
jaké míry je možno ovlivnit letové vlastnosti 
a výkony modelu tzv. tripping devices (TD) 
a je-li to vůbec nutné. Dalším důvodem 
k experimentování se skutečným modelem 
bylo, že jsem ještě nedokončil nový aerody
namický tunel. Pro profesionální aerodyna
miky jsou sice zkoušky s modelem méně 
průkazné, neboť k profilu není možné dodat 
celou poláru, to však neplatí pro modeláře, 
a především těm je tento článek určen.

Úhel šípu nábéžné hrany 15° se mi jevil 
přiměřený, stejně jako hloubka koncového 
profilu 105 mm. Hloubka křidla uprostřed je 
víceméně výsledkem estetického cítění, sou
visejícího s půdorysným tvarem modelu. 
Rozteč žeber a uspořádáni podélníků jsou 
podřízeny použitým materiálům a snaze po 
dodržení tvaru profilu i po vytvoření náhlých 
změn tvaru při použití papírového potahu, jež 
měly působit proti vznikům bublin. Stejný 
účel má i masívní balsová nábéžná lišta. 
Balsovou odtokovou lištu, vyztuženou ještě

smrkovou lištou, jsem úmyslně zvolil dost 
širokou, aby se dala dobře zhotovit, měla 
dostatečnou pevnost a umožňovala případné 
tvarování zadní části profilu.

Tvarování se však ukázalo, s výjimkou 
konců křídla, jako zbytečné. Okrajové části 
obou polovin křídla v délce asi 230 mm jsem 
postupně plynule zvedl nahoru. Potřebného 
zatáčeni modelu jsem dosáhl tím, že toto 
zvednutí bylo na každé polovině křídla jiné. 
Tato úprava sice poněkud ztížila vlekání 
modelu, nikoliv však nepřekonatelně. Polo
měr zatáčky po zalátání se pohyboval 
v rozmezí 50 až 60 m. Za větru se tento 
poloměr měnil; většinou se zmenšoval. 
Původně velmi malé vzepětí jsem postupně 
zvětšoval až k hodnotě uvedené na výkrese.

Celková hmotnost modelu po zalátání byla 
kolem 155 g, z toho vyplývající plošné zatíže
ní přibližně 7,3 g/dm2 umožňovalo dosažení 
poměrně nízké letové rychlosti. Navzdory 
nízké hmotnosti je pevnost a tuhost modelu 
dostatečná. Potah ze středně tlustého Mo- 
delspanu, čtyřikrát lakovaný, zajišťuje i do
statečnou tuhost v krutu.

Při prvních letech se zdálo, že model bude 
schopný docela dobrých výkonů. Byl to však 
skutečně jen dojem. Již některá pouhá 
klouznutí z ruky signalizovala nepřístojnosti 
při obtékání křídla. Při letech z krátké, asi 
desetimetrové šňůry se obavy z „řádění" 
bublin potvrzovaly. Ani za klidného počasí se 
nepodobal jeden let druhému, a rozdíly byly 
obrovské. Pokud se podařilo, aby model letěl 
po většinu času s větším úhlem náběhu, 
s přimhouřením oka se dalo mluvit o při
bližně ustáleném letu, to se však povedlo 
málokdy.

Přistoupil jsem tedy ke zkouškám TD na 
křídle. Vyhledal jsem nit, používanou napří
klad k přišívání košilových knoflíků, a na obou 
polovinách křídla jsem z ní v místech 
označených na výkrese 1 vytvořil překážky, 
omezující nepříznivé účinky bublin. Z hlavice 
jsem odsypal část zátěže, takže se těžiště 
posunulo o několik milimetrů dozadu. Pro
tože model se stále jevil jako těžký na hlavu, 
musel jsem postupné zvětšovat nakroucení 
okrajových částí na odtokové hraně křídla. 
Po více pokusech jsem nalezl správnou 
polohu těžiště i velikost výchylky okrajových 
částí křídla. Lety modelu i za působení 
termiky nebo slabého větru se v podstatě 
ustálily.

Na výkrese je označena střední geometric
ká tětiva, určená známou geometrickou 
konstrukcí, jako b. Její čtvrtinový bod je 
označen 2. Označení 3 určuje rozdíl poloh 
čtvrtinového bodu 2, v němž jsem předpo
kládal těžiště, a skutečné polohy těžiště 4, 
určené po zalétání. Tento rozdíl je asi 6 mm. 
Je pravděpodobné, že použitím dalších niťo
vých TD by se výsledná poloha těžiště mohla 
posunout ještě trochu dopředu.

Na tento model chci navázat dalším sa- 
mokřídlem, poháněným elektromotorem. Vr
tule by zřejmě byla v tlačném uspořádání. Při 
použití sedmi článků by celková hmotnost 
modelu nemusela překročit 1,15 kg, a to při 
zachování jeho dostatečné pevnosti i život
nosti, což se o obdobných modelech klasické 
koncepce se sedmi články tvrdit nedá. Zatím 
jsem se ke stavbě nedostal, ale všechny 
podklady mám připraveny.

Ing. Jaroslav Lněnička, 
Hradec Králové

1570
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Výpočet dostupu házedla a doby jeho letu
Dr. Tomáš Nachtmann, CSc., Petr Nachtmann

Při létání s házedly se více než 
v ostatních oblastech leteckého mode
lářství uplatňuje modelář jako sporto
vec v původním smyslu slova; doba letu 
házedla je přímo ovlivněna jeho fyzic
kou kondicí a technikou. Přitom si 
sportovní náčiní, házedlo, sám navrhu
je a zhotovuje, takže i tím ovlivňuje 
dosažený výsledek. Náš článek roze
bírá vliv parametrů házedla a rychlosti, 
kterou mu modelář při startu uděluje, 
na dobu letu.

Při hodu házedla o hmotnosti 
m počáteční rychlostí vp mu dodáme 
kinetickou energii Ek, která je dána 
vztahem

Ek=  * m * v ; í  O)

Kdyby nebylo odporu vzduchu, pře
měnila by se celá tato kinetická energie 
při vrhu svisle vzhůru na energii poten
ciální Ep; házedlo by dosáhlo výšky (tzv. 
rychlostní výšky) hr.

Vp
h' =  * 9  (2)

kde g je gravitační zrychlení na zem
ském povrchu (9,81 m /s2).

Při šikmém vrhu pod úhlem a (měře
no k vodorovné rovině) musíme pro 
určení dostupu hv ve vzduchoprázd- 
ném prostoru počítat
hv = hr *  siná (2a)

Po dosazení do vztahu (2a) vycházejí 
hodnoty podle tabulky 1.

Házedlo se však pohybuje v ovzduší, 
které mu klade odpor, takže v každém 
okamžiku proti směru pohybu působí 
odporová síla Fx, daná vztahem

Fx=  - ^ - * C** S? *VÍ  (3)

kde cx je součinitel odporu házedla, 
p je  měrná hmotnost vzduchu, va je jeho 
okamžitá (aktuální) rychlost.

Při vzestupné fázi letu od okamžiku

hodu házedla jeho rychlost va klesá, 
klesá proto i odporová síla Fx. Odpor 
vzduchu maří část kinetické energie, 
kterou jsme házedlu při hodu předali. 
Označíme-li tuto zmařenou energii E2, 
můžeme psát pro její přírůstek ΔΕΖ 
v krátkém časovém intervalu At

AEz = Fx * A t  (4)
V libovolném okamžiku platí pro 

bilanci energie

Ek =  Ep + Ez (5)
V průběhu vzestupného letu házedla 

klesá jeho rychlost va, klesá proto 
odporová síla Fx i jeho Reynoldsovo 
číslo Re, definované vztahem

kde I je charakteristický rozměr háze
dla, bereme střední hloubku křídla, 
- i -  je reciproká hodnota kinematické 
viskozity vzduchu (u povrchu země 
-1- = 69 000 s/m 2).

Re startujícícho házedla se rovná 
řádově 105, při klouzavém letu řádově 
104. V této oblasti Re stoupá součinitel 
odporu cx s poklesem Re (a tedy i 
s poklesem rychlosti házedla va). Tím je 
ovlivněn průběh změny odporové síly 
Fx v průběhu vzestupného letu házedla.

Při laminárnlm proudění je podle 
teorie v této oblasti Reynoldsova čísla 
součinitel odporu křídla nekonečné 
štíhlosti nepřímo úměrný druhé od
mocnině Re, tedy i rychlosti, při turbu
lentním proudění je nepřímo úměrný 
páté odmocnině Re.

Výsledky měření křídel v aerodyna
mických tunelech leží mezi uvedenými 
hodnotami zejména proto, že skutečné 
obtékání bývá v náběžné části laminár- 
ní a přechází do turbulentního.

Názorně to dokládá např. obr. 149 
v Musilově knize Aerodynamika mo
derních leteckých modelů. Uvedený 
pokles součinitele odporu cx při zvýšení 
rychlosti se však netýká indukovaného

odporu křídla cxi, který souvisí se 
součinitelem vztlaku cy a štíhlostí křídla 
λ vztahem

(7)

Indukovaný odpor cx, u házedel má 
značný podíl na celkovém součiniteli 
odporu cx. Zpravidla je to kolem 50 %. 
Zvlášť vysokou hodnotu má cxi u ma
lého házedla Amulet (MO 12/1989), 
jehož křídlo má štíhlost λ =  1,4.

Naší úlohou je nejprve výpočet výš
ky, kterou házedlo dosáhne na konci 
vzestupné části svého letu, a čas 
k tomu potřebný. Dobu klouzání z této 
výšky pak připočteme. Musíme použít 
numerické řešení s postupem po velmi 
malých (v ideálním případě nekonečně 
malých) časových intervalech At od 
okamžiku startu házedla po okamžik, 
kdy jeho rychlost'poklesne na rychlost 
klouzavého letu. Ručně by bylo nume
rické řešení časově velmi náročné, 
prakticky stěží uskutečnitelné. Chvíli to 
trvá i běžnému počítači, zejména 
zmenšíme-li výpočtový krok At ve sna
ze zvýšit přesnost výpočtu.

Druhou částí letu házedla je jeho 
klouzání. Při klouzavém letu je rychlost 
klesání (klesavost) házedla vy dána 
vztahem

vy =
* 2 * m *  

Cy *  ρ *  s
g

(8)

kde Cy je součinitel vztlaku házedla, S je 
nosná plocha házedla.

Celková doba letu házedla tc je dána 
součtem doby stoupání t a doby kle
sání, tedy

= t +
(9)

Na základě výše uvedeného rozboru 
jsme sestavili program Házedlo pro 
počítač ZX Spectrum, který umožňuje 
výpočet dostupu, doby stoupání a doby 
letu libovolného házedla, u něhož

Tabulka 2

Parametry házedel z čas. 
Modelář, roč. 1989

Tabulka 1

Dostup házedla při 
zanedbání odporu 
vzduchu

VP
[m/s]

a = 90° 
hv = hr 

[m]

a «  60°
hv
[m]

10 5 4,3
20 20 17,3
30 45 39,0
40 80 69,2

Popis

házedla

Příklad m

[kg]

S

[m2] λ

Odhad Výpočet 

tc pro

20 m/s/30 m/s 
[s]

tc

uváděná
[s]

Poznámka

cx Cy

Soutěžní Bumero 0,029 0,04 5 0,055 0,7 32,4/51,2 -

TOM 1 0,025 0,03 6 0,055 0,7 31.9/51,7 44,6

Halové 0488 0,013 0,05 5 0,06 0,7 29,4/40,6 35
36,2

hala 10 m 
hala 12 m

Menší 
pro mládež

Derbík 0,012 0,02 5.5 0,07 0,65 21,2/31,9 až 35

Pro
'začátečníky

Haf II 0,008 0,012 5,3 0,06 0,55 20,4/31,8 25

Speciální 
(rozp. 100 mm)

Amulet odhad
0,001

0,0072 1,4 0,11 0,6 8,8/14,2 13—15
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6 RETM Hazed] o
7 REM e 1990 PENO SOETWORE 
9 DEr ΓΝ u S ( x , d , u ) = ‘

' (  TO d -  ( x  < 0 ) -LEN  (STR* 
INT OBS x ) - u - 1- ( ( (LEN ( STRS JNT 
OBS x ) >) o  (LEN (STRÍ ( IN T  OBS x + 
(<OBS x - lN T  OBS x ) H 1- . 5 » 10* - u ) )  
> ) > ) > 4 ' - ' (  TO x<0 ) 4STR$ ( IN T  OBS 

x *  ( ( OBS x - IN T  OBS x ) U 1- - 5 t 10* -  
υ ) ) ) + '  'C TO (x= IN T  x )  OND (u = 0 ) 
>+(STR5 (OBS x - IN T  OBS x -H - * .5 *1 0  
‘ - u ) ) ( 2  TO 2 -tu - (u = 0 ) )

10 LET 9=9 . 8 1 = LET r o = 1 . 2 3 = LE 
T d t=  0 1 · LET h=0 LET 1=0

12 PRINT OT 0 , 0 , '  p o s t u p  a d 
oba I e l u  h a z e d l a _______________

15 INPUT ' Hmotnost h a ze d !a  
(m) [kgJ = = ' , m

20 PRINT '*  m = * ; m , '  k g '
25 INPUT 'P lo c h a  k ř i d la  hazed l 

a (S ) [m* 21 == ' ; s
30 PRINT ' S  = ' ; s ; '  m‘ 2 ' ,
32 INPUT 'Š t íh l o s t  k ř i d la  haze  

d ia  (1 ambda.) ; = ' ,  J am
33 PRINT 'lam b da = ' ;  I am
35 INPUT 'S o u č in ite l  odporu ha 

z e d la  (c x )  = = ';c x
40 PRINT ' cx = ' ; cx 
45 INPUT 'S o u c in i t e i  v z t la k u  h 

a z e d la  (c y )  = ' , c y
50 PRINT ' cy = ' ; cy 
55 INPUT 'U h e l hodu hazed lem (a  

I f a )C s tu p n e l= = ' ; a l fa
60 PRINT ' a i  fa  = ' , a l f a , ' s tu

pnu'
65 IF  a lfa > 9 0  OR a lfa < = 0  OR cy 

>1 OR (c y /c x )> 2 0  OR (c y * c y *c y /c x  
* c x ) >200 OR m< = 0 OR ( c y *c y /P J / 1 a 
m)>=cx OR I am<=0 THEN BEEP 1 , i  ·.

PRINT # 0 ; 'CHYBNÉ ZODONI -  STJSK 
NETE COK O LI'= POUSE 0= RUN

70 PRINT ' ' ' ' ' p o c . dos tupdoba d o b a ' = PRINT ' r y c h l .  s t ou p a n í  ! e t u ' =  PRINT 'í m/sl  
PRINT ' [m] [ s ]  [ s ] ' :- ' H 0 ; '  CEKEJTE, P
ROSÍM'

80 LET y=SJN ( a l f a / ( 3 6 0 / ( 2 » P J )))
85 LET a=m/2= LET b=s*ro*dt/2 = 

LET c=y*m*g»dt: LET d=y*dt 
87 LET vx=(SQR (2*m*g/ro/s/(SQ 

R ( cx*cx+cy*cy)) ) )
90 FOR v= 10 TO 40 STEP 5 

100 LET h=0 LET 1=0 
115 LET vp=v= LET va=v 
120 LET cxa=(cx-cy*cy/PI/lam)*( 

(va/vp)‘ .3)*cy*cy/P1/ I am
130 LET e=a»va*va-cxa*va*va*va*

b-c»va
140 IF e < =0 THEN GO TO 155 
142 IF va<=vx THEN GO TO 1 55  
145 LET va=SQR (e*2/m)= LET t = t 

+ dt = LET h=h-+d*va 
150 OUT 254,7= OUT 254.255= qq 

TO 120
155 LET tc= t+h/(SOR (cxfrcxt·?*.̂ ,. 

g/(cy*cy*cy*-ro*-s)))
160 PRINT FN u*(vp, 4,0);ΓΝ 

,8,1); FN uld, 8.2); FN uSitc.lø/-, 
)
200 NEXT v 
300 INPUT "
900 STOP

9000 SPVE 'Hazed!o'
9010 VERIFY 'Hazed!o'

Obr. 1: Výpis programu Hazedlo

známe hmotnost m, nosnou plochu S, 
její štíhlost λ, součinitel vztlaku při 
klouzání cy a součinitel odporu při 
klouzání cx. Rychlost házedla při hodu 
je proměnná od 10 m /s do 40 m/s. 
Úhel stoupání házedla je možno volit 
podle techniky létání toho kterého 
modeláře, pro zjednodušení se zadává 
průměrná hodnota charakterizující ce
lou vzestupnou část letu házedla. Výpis 
programu Hazedlo je na obr. 1.

Zůstává nejistota v určení součinitelů 
cx a c„. Není nám známo, zda existují 
výsledky soustavných měření pro háze
dla. Proto jsme počítačem porovnali 
házedla uveřejněná v Modeláři v roce 
1989. Tabulka 2 obsahuje parametry 
těchto házedel, včetně odhadů aerody
namických součinitelů v klouzavém 
letu.

Neznámou je rovněž počáteční rych
lost, kterou modelář uděluje házedlu 
při startu. Lze ji určit např. z rozmazání 
fotografie startujícího házedla při 
známé době expozice. Z fotografie 
v Leteckém modeláři 8/1960, vedle níž 
je psáno „Na vycvičený švih M. Rohle- 
ny při startu házecího kluzáku sotva 
stačí 1/300 vteřiny", jsme odhadli rych
lost na 15 až 20 m/s.

Porovnáním výpočtů doby letu háze
del s udávanými hodnotami jsme zjisti
li, že trénovaný modelář zřejmě uděluje 
házedlu při startu rychlost až 25 m/s, 
možná i 30 m/s. Na obr. 2 ie kontrolní 
výpočet začátečníky oblíbeného házed
la Haf II s udávaným výkonem 25 s.

Obr. 3: Vliv hmotnosti a počáteční rychlosti 
na dobu letu házedla Bumero

[---- ~ --------------------------------
' h

m

-
J j i5 _

80. _ _j

Při osadzovaní došky plošných spojov mu
síme odmeraf vzdialenosf příslušných otvo- 
rov a pinzetou alebo klieštikami ohnúť 
vývody a súčíastku vložit do otvorov.

Tuto zhlhavú prácu si urahčíme jednodu
chým pripravkom, ktorý zhotovíme aj zo 
zbytkov duralového plechu hrůbky 1 až 
1,5 mm.

Na plech orysujeme rozvinutý tvar příprav
ka, ktorý opracujeme a úhlovým pilníkom 
vypilujeme zářezy. Potom prípravok ohneme 
do tvaru písmena U.

Pri práci prípravok položíme na plošný 
spoj medzi otvory, do ktorých budeme 
osadzovat súčíastku. Otvory v plošnom spoji 
by sa mali kryt s niektorými zárezami 
v přípravku. Potom do příslušných zárezov 
přípravku vložíme súčiastku, rukou ohneme 
vývody a osadíme ju do došky.

M. Saloň

Dostup a doba J etu  h a z e d !a

m = 0 .0 0 8 kg
S 0 012 m' 2 ! ambda = 5 .3
cx = 0 .0 6
cy = 0 .5 5

a l f  a = 60 stupnu

po c . dos tup doba doba
r y c h l . s toupani le tu
[m /s ] [ml [s ] ís ]

10 3 .0 0 50 6 .7
15 6 .2 0 .8 0 1 3 .7
20 9 .3 1 .0 2 2 0 .4
25 12.1 1 . 17 2 6 .4
30 1 4 .7 1 .2 9 3 1 .8
35 1 7 .0  ' 1 .3 8 3 6 .7
40 1 9 .0 1 . 45 41. 1

Obr. 2: Výpočet pro házedlo Haf II

Modeláři jsou většinou přesvědčeni, 
že modely musejí být co nejlehčí. Pro 
házedla tato zásada tak úplně neplatí. 
Házedlo s vyšší hmotností má při dané 
počáteční rychlosti vyšší kinetickou 
energii Ek, takže jeho dostup se více 
přibližuje rychlostní výšce hr. Vyšší 
hmotnost však způsobuje vyšší klesa- 
vost vy v klouzavém letu.

Sestavili jsme proto další program 
pro ZX Spectrum, který umožňuje určit 
optimální hmotnost házedla s danými 
geometrickými a aerodynamickými 
charakteristikami v závislosti na po
čáteční rychlosti letu. Pro házedlo Bu
mero (MO 5/1989) uvádíme grafický 
výstup výpočtu na obr. 3.

Z obrázku je vidět, jak optimální 
hmotnosti házedla rostou s počáteční 
rychlostí. Snahou modelářů stavějících 
soutěžní házedla by měla být co nejvyš- 
ší rychlost udělená házedlu při startu, 
co nejlepší aerodynamika házedla a 
optimální hmotnost při dostatečné pev
nosti.

Věříme, že náš článek přispěje 
k lepšímu poznání vlivu jednotlivých 
faktorů na dosažitelnou dobu letu há
zedla.

Nouzové žhavení
Někdy se může stát, že se při létání 

porouchá elektronické ovládání žhaveni 
svíčky, napájené z 12V akumulátoru, nebo se 
vybije samostatná baterie žhavení. Přímo na 
letišti si můžeme podle obrázku zhotovit 
náhradní žhaveni. Má to ale jeden háček 
— musíme mít k dispozici automobil s 12V 
akumulátorem nebo samostatný 12V akumu
látor. V žárovce jsou zapojena obě dvě 
vlákna do série. Délka kablíků je 5 m. Při 
nasazení žhavicí svíčky sviti obé dvě vlákna 
žárovky a současně žhaví i svíčka. Žárovka je 
staršího typu z hlavního světlometu, nikoli 
halogenová. Celé zařízení má ale dosti velký 
odběr.
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NEBOJTE SE 
PYLONŮ

Jaroslav Daneš, Zeleneč 
Snímky: Oldřich Fiferna
(Dokončení z MO/1990)

Píst by se mél ve vložce pohybovat lehce, 
a zároveň dobře těsnit, což jsou protichůdné 
požadavky, ňeší se to tak, že vložka má 
nejmenšl průměr v horní úvrati a postupně 
se rozšiřuje, takže na spodním konci bývá 
průměr asi o 0,07 mm větši. Vložka tedy neni 
válcovitá, ale kuželovitá. Pro nás je nejdůleži
tější kuželovitost od horní hrany výfukového 
kanálu do horní úvratě pístu. U špičkových 
„třiapůlek" bývá 0,025 až 0,03 mm. Při 
pohybu pístu vzhůru vzrůstá tlak směsi, plst 
ale lépe těsni. Maximálního utěsnění by mělo 
být dosaženo asi 1 mm před horní úvrati. Jen 
s takovým výbrusem je možné dosahovat 
vysokých otáček, a tím i potřebného výkonu. 
Kdyby byla vložka válcová, docházelo by ke 
tření pístu o vložku prakticky pořád, což by 
přineslo markantní pokles otáček. Také je 
třeba, aby plst s vložkou měly co nejmenšl 
ovalitu, tedy aby byly co nejkulatějšl. Za 
ideální lze považovat ovalitu do 0,005 mm. 
Ovalita do 0,01 mm je ještě použitelná, je 
ovšem třeba přizpůsobit plst.

K měření ovality a kuželovitosti je třeba 
zhotovit supito (obr. 1). Jde vlastně
0 rovnoramennou páku, kterou se přenáší 
pohyb z měřicích hrotů na člselníkový úchyl- 
koměr (hodinky). Problém je ložisko 
uprostřed páky, které musí umožnit přenos 
informace z hrotů na úchylkoměr bez vůli. 
Jakákoliv vůle by měření zkreslovala, či 
dokonce znemožňovala. Všechna ložiska ale 
vůli mají, jak tedy na to? Nakonec jsem 
použil ocelovou planžetu. Planžetu vyžlháme 
ohřátím do červena a s pomalým zchladnu
tím. Ohneme, vyvrtáme potřebné otvory pro 
šrouby, znovu zakalíme a popustíme. Na 
tomto úhelníku se pak páka bez vůli kýve. 
Výsledek je stoprocentní. Součástí měřidla je
1 posuvný stolek, na kterém vložku ve 
zvolených rovinách otáčíme.

Vložky z MVVS Brno mají většinou kuželo
vitost menší. Pokud máme možnost, snažíme 
se vybrat takovou, která má požadované 
parametry. Problém je v tom, že MVVS 3,5 
není závodním motorem, takže splňuje poža
davky na dobré vlastnosti v nízkých otáčkách 
a dlouhou životnost, jimž vyhovuje spíše 
kuželovitost menší. Výbrus potřebuje delší 
záběh a více těsní v nízkých otáčkách — má 
„dobrý spodek '. Naopak, když má vložka 
větší kuželovitost a spolu s pístem vyhovující 
ovalitu a vůle, i bez delšího záběhu dosahuje 
brzy nejvyšších otáček. Má ale menší život
nost, i když stále dostatečnou.

Problém kuželovitosti vložky byl zvlášť 
palčivý u „pylonových" motorů MVVS 6,5. 
Jejich vložka má ještě tenčí stěnu a je 
podstatně vlče namáhána. I když nová vložka 
měla kuželovitost dobrou, nevydržela často 
ani záběh — v horní části se roztahovala 
a ztrácela kuželovitost. To většinou znamena
lo ztrátu asi 1000 otáček za minutu. Bylo 
třeba použít co nejvolnější plst, ale ani to 
moc nepomáhalo. Nakonec přišel nápad 
stáhnout vložku v horní části pod límcem 
ocelovým kroužkem. Bylo použito staré, už 
roztažené vložky, na ní byl nasunut ohřátý 
kroužek, který vložce udělil ideální soudkovi-

jít plst zasunout až do horní úvratě, čímž se 
zkrátí záběh na minimum. Pokud nemáte 
supito k měření kuželovitosti vložky, můžete 
podle zastaveni pístu ve vložce přibližně 
poznat kuželovitost vložky. Když plst zastav! 
natvrdo, vložka bude mlt patrně kuželovitost 
dostatečnou. Když se zastaví měkce a jde 
prstem postrčit dál k horní úvrati, kuželovi
tost velká nebude.

Pokud nejde píst do vložky zasunout 
alespoň 2,5 mm od horní úvratě, bude 
nejlepšl zmenšit jeho průměr. Záběh by trval 
mnoho hodin a došlo by k již dříve 
zmíněnému roztažení vložky. Ke zmenšení 
průměru pístu použijeme texgumoidového 
„ježka" (obr. 2), který připomíná chladič 
tranzistoru. Jde v podstatě o na jednom 
místě rozříznutý válec z texgumoidu s otvo
rem o průměru 16,8 mm. Průměr pístu 
zmenšujeme otáčením a posouváním (rukou) 
„ježka" po pístu, na který naneseme diaman
tovou brusnou pastu. Je třeba si však 
uvědomit, že jde o tisíciny milimetru. Píst je 
dobré za vnitřní obrobenou plochu upnout 
na vhodný trn. Nakonec plst důkladně očistí
me.

Povrch pístu je broušený na brusce na 
kulato; broušením se totiž nevytrhávajl 
z pístu krystalky křemíku. Snáze se také 
dodržuji potřebné rozměry a ovalita, protože 
bruska na kulato je značně přesná. Povrch 
pístu je po broušení hladký až lesklý, patrně 
v něm ale budou i mikroskopické částečky 
brusného kotouče. Druhou možností je sou
stružený povrch pístu. Když použijeme nůž 
se zaoblenou špičkou (tzv. hladlk), je povrch 
celkem slušný, ovalita také, horší je to 
s dodržením průměru na tisíciny mm. Když si 
ale o suport opřeme hodinky a máme dost 
času, není ani to velký problém. Zato máme 
povrch čistý, bez brusného prachu a s jemně 
vroubkovaným povrchem. Kdo má možnost 
sehnat vhodný materiál a uml si píst udělat

Obr. 1:
Supito pro měřeni 
ovality a
kuželovitosti: 1 — 
zajišťováni 
posuvného stolku,
2 — stolek, 3 — 
měřítko pro zvoleni 
roviny, 4 — měřici 
hroty ze střfbrnky 
o průměru 3 mm, 
kalené a leštěné 
(jsou ukryty ve 
vložce), 5 — 
rovnoramenná 
páka, β — 
planžetové ložisko, 
7 — doraz, bránici 
zbytečnému 
roztaženi hrotů, 8 — 
hrot pro měřeni 
vložek motorů 
8,5 cm’ , 9 — 
měřidlo

tý tvar v horní části. Motor se rázem vylepšil 
o třídu. Odborníci, kteří se zpočátku stavěli 
k nápadu velmi nedůvěřivě, sice uznali, že 
motor „chodí", ale že je to jen náhoda. Od té 
doby se nám to ale podařilo mnohokrát. 
S mechanikem Oldřichem Fifernou už dva 
a půl roku nepoužíváme jiné motory, stejně 
jako řada dalších týmů. Poslední dobou jsme 
sice přešli na kroužky mosazné, ale jediná 
výhoda je ve snazším přizpůsobení pístu 
a zřejmě se zlepší i chlazení. Na „třiapůlce" 
jsme stahováni kroužkem nezkoušeli, pro
tože vložka se v horní části tolik neroztahuje. 
Určité to ale půjde, jen je v motoru méně 
místa pro kroužek, neboť vadí hlavy šroubů, 
držících válec. Bude potřeba zhotovit novou 
hlavu válce a dlouhými šrouby přitáhnout 
zároveň hlavu i válec.

Píst má válcový tvar, jen v horní části je 
v délce asi 1 mm mírně zkosen pod úhlem asi 
5°. Toto zkosení má umožnit lepší náběh 
oleje, protože ostrá hrana by jej stírala. Navíc 
je horní část pístu nejteplejší a nejvíc se 
teplem roztahuje. Píst tedy těsní až pod 
zkosením a roztahování v horní části nezpů
sobuje přidírání pístu ve vložce. Nikde nesmí 
mít píst větší průměr než v horní části pod 
zkosením, kde musí vzniknout asi 1 mm 
široký těsnicí kroužek. Průměr a ovalitu 
snadno změříme mikrometrem. Pokud by byl 
průměr v některém místě větší než na 
těsnicím kroužku, upravíme píst škrabákem. 
Zejména kolem otvoru pro pístní čep může
me píst odlehčit asi o 0,05 mm z každé 
strany, neboť je tam nejmasívnější, a tudíž 
nejvíc nabývá vlivem ohřátí, škrabák ale 
nelze použít pro úpravu těsnicího kroužku, 
tam spíš použijeme speciální brousek na 
hliník. Zatím ale s kroužkem nic neděláme.

Píst by měl jít rukou zasunout do vložky asi 
0,5 až 0,25 mm pod horní úvrať, kde by se 
měl vlivem kuželovitosti vložky zastavit. 
V případě ideální ovality pístu a vložky může
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sám, af zkusí soustružený povrch. Lépe se 
na něm drží olej a snáze se zabíhá do vložky. 
Naše nejlepší motory pro obé pylonářské 
kategorie měly soustružený povrch pístu.

Pozorný čtenář si asi všiml, že jsem obešel 
časování a problematiku přefuků. Přes mno
ho zkoušek se mi nepodařilo najit nějakou 
zásadní závislost. Motory se chovaly při 
úpravách většinou stále stejně, až nakonec 
došlo ke značnému poklesu výkonu. Jako 
začínající úpravci motorů proto alespoň 
prozatím nechte přefuky tak, jak jsou. Ještě 
je třeba vědět, že vložka hlavy by měla jít 
zasunout do vložky válce s co nejmenší vůlí 
— asi 0,01 až 0,02 mm. To je vše o částech 
motoru.

Motor pozorně sestavíme a změříme časo
vání po úpravách. Patrně nebude zcela 
přesné, proto motor znovu rozebereme 
a upravíme. Hrany sacího otvoru v klikovém 
hřídeli potom ještě zaoblíme. Na motor 
nasadíme vrtuli, vstříkneme olej Konkor ve 
spreji a bez zadního víka motorem protáčíme 
jako při spouštění. Motor držíme v ruce. Po 
deseti protočení olej vylejeme. Zjistíme, že je 
černý. Nastříkáme tedy další a pokračujeme 
v protáčení. Postup opakujeme, až vytéká 
olej čistý. Našroubujeme zadní víko a tlako
vou trysku. Podložkami o tloušťce 0,1 mm 
nastavíme objem spalovacího prostoru na 
0,5 cm3, čímž je motor připravený na záběh 
na stojanu.

Pro práci na stojanu si vybereme co 
nejopuštěnější místo někde v polích, sna
žíme se o zachování pořádku a systému. 
Stojan musí být bytelný (obr. 3). Palivo 
používáme normální s 20 % ricínového oleje. 
Je to zbytečně mnoho, ale pravidla musíme 
ctít. Budeme potřebovat tři vrtule — dřevěné 
nebo laminátové, samozřejmě vyvážené. Plas
tové vrtule pro nebezpečí roztržení nepo
užíváme. Vhodné laminátové vrtule vyrábí pan 
Adamec z Luhačovic (Solné 502). S vrtulí I. 
by měl motor točit okolo 17 000/min, II. 
21 000/min, III. 23 000/min. Upravujeme je 
prostým zmenšováním průměru, protože 
nejde o oficiální testovací vrtule. Nasadíme 
vrtuli I. a dotáhneme malým duralovým 
kuželem, vhodným pro nasazení spouštěče.

Našroubujeme studenou žhavicí svíčku. 
Teplé svíčky jsou nevhodné, protože mají 
tenké vlákno, které se při vysokých otáčkách 
deformuje a přepaluje. Nepřinášejí ani vyšší 
otáčky (vyšší předstih). Mohly by se hodit pro 
RC automobily, kde jsou vyžadovány dobré 
přechody z nízkých do vysokých otáček. 
Předpokládám ale, že by se i tam přepalova- 
ly. Takže na dobu, než se zase začnete 
věnovat nedělnímu poletování, na teplé 
svíčky zapomeňte.

Na elektrodu svíčky a těsnicí podložku 
kápneme petrolej a protočením motoru se 
přesvědčíme, že na nich nevznikají bubliny, 
a tudíž svíčka těsní. To kontrolujeme vždy 
jako první při jakýchkoliv problémech 
s motorem. Netěsnící svíčky MVVS dlouhou 
dobu znepříjemňovaly pylonářům život. Mo
tor nešel naladit, proto byla při závodech 
spousta nul. V současnosti se situace jeví 
dobře, doufejme, že to vydrží. Je třeba mít 
také dobrý zdroj žhavení. Používám elektro
nické, popsané v Modeláři 1/84, které má 
opravdu ty výhody, zmíněné v článku. Měl 
jsem štěstí, že mi konstruktér věnoval proto
typ, který už šest sezón pracuje naprosto bez 
problémů. Jen je třeba mít kostru spouštěče 
oddělenou od napájecího zdroje, aby ne
došlo ke zkratu se žhavicí koncovkou.

Nyní můžeme motor s vrtulí natočit, zatím 
bez tlumiče. Nezapomeneme připojit tlak 
z klikové skříně do nádrže. Používejte slu
chátka proti hluku a na oči vhodné brýle, 
nebo lépe ochraný štít. Motor necháme běžet 
15 minut při 17 000 otáčkách/min, potom

Obr. 2: Zmenšováni průměru pístu texgu- 
moidovým „ježkem1*

ještě 10 minut s vrtulí II. při otáčkách 
21 000/min. Nyní je třeba motor rozebrat. 
Nejprve prohlédneme pozorně píst, zda na 
něm nevznikají lesklá místa — tzv. prasátka. 
Znamenalo by to, že v těchto místech je píst 
moc těsný, a proto jej škrabákem upravíme. 
Měl by být už patrný náznak těsnícího 
kroužku v horní části pístu. Pokud by byla 
lesklá místa zde, použijeme speciální brou
sek na hliník. Pracujeme velmi opatrně. 
Pokud je výbrus dobře zpracován podle 
předcházejících odstavců, nebývají úpravy 
nutné. Prohlédneme ještě klikový čep, zda 
na něm nejsou patrny stopy materiálu ojnice. 
Pokud ano, jemným lapovacím papírem čep 
očistíme. Dále ještě prohlédneme válcovou 
část klikového hřídele. Stává se, že si ložiska 
„sednou" a hřídel dře o karter. Místa na 
hřídeli jsou potom lesklá. Také je odstraníme 
lapovacím papírem. Po důkladném očistění 
motor znovu sestavíme.

Jako velmi vhodný se ukázal tlumič 
k motoru MVVS 2,5, běžně prodávaný za 
130 Kčs. Odřízneme z něj vstupní trubku 
10 mm od tělesa tlumiče. Výfukový sběrač na 
motoru odřízneme u druhého zápichu. Ke 
spojení použijeme silikonovou hadici, pro
dávanou za 12 Kčs. Není to sice spojení na 
věky, ale zato je pružné. Po asi 10 startech 
hadici vyměníme. Podaří-li se nám sehnat 
tiustostěnnou, vydrží déle. Začátek tělesa 
tlumiče by měl být vzdálen asi 25 mm od

frézované dosedací plochy pro sběrač na 
válci motoru.

Motor asi pět minut proběhneme s vrtulí I. 
Sledujeme, zda po odpojení žhavení neklesa
jí otáčky. Pokud ano, ubíráme po jedné 
podložce pod hlavou, až se dostaneme na 
takový objem spalovacího prostoru, kdy už 
není patrný pokles otáček. Ukazuje se, že 
právě tento kompresní poměr bývá pro 
motor nejvýhodnější. Objem spalovacího 
prostoru bývá 0,35 až 0,45 cm3. Při velkém 
kompresním poměru (malý objem spalova
cího prostoru) je motor méně citlivý na 
nastavení palivové jehly, ale klikový mecha
nismus je nadměrně namáhán a hrozí pálení 
svíček. Naopak při malém kompresním po
měru se motor špatně ladí, je velmi citlivý na 
přesnou polohu jehly a celkově nespolehlivý. 
V žádném případě pro nás neplatí oblíbený 
recept dřívějších úpravců motocyklů: Co 
nejvíc snížit hlavu, pojede to jako vítr! Motor 
necháme ještě 15 minut běžet s vrtulí II. Při 
otáčkách kolem 21 000/min už musí motor 
běžet spolehlivě, bez poklesu otáček po 
ohřátí. Občas zkusíme nasadit tlumič. Otáčky 
tím vzrostou o 500 až 1000/min. Pokud je vše ’ 
v pořádku, nasadíme vrtuli III. a motor 
necháme běžet při 23 000 otáčkách za 
minutu. Ani tentokrát nesmí být patrný 
pokles otáček po zahřátí. Po nasazení výfuku 
musejí otáčky vzrůst o 1500 až 2000/min, 
tedy do oblasti předpokládaných letových 
otáček (kolem 25 000/min). Zkusíme doladit 
palivovou jehlu. Pokud udrží motor tyto 
otáčky, je vše v pořádku a můžeme práci na 
stojanu ukončit.

Motor s laděným výfukem je značně 
tepelně namáhán, proto často po připojení 
výfuku vyskočí otáčky o 2000/min, ale za 
několik sekund značně poklesnou. To je 
známka toho, že není dobře zaběhnutý 
výbrus. Výfuk přichytíme k motoru vhodným 
držákem. Po spuštění necháme motor zahřát 
a potom jej zastavíme skřípnutím přívodní 
hadičky. Okamžitě po zastavení vyšroubuje
me svíčku a motor pomalu protočíme. Zjistíme 
zadrhávání pístu v horní úvrati. Pokud je 
značné, nezbývá než dříve popsaným ježkem 
zmenšit průměr pístu. Zadrhává-li píst jen 
lehoučce, pokusíme se o nápravu záběhem. 
Nejde to jinak, než motor s výfukem a vrtulí 
III. nechat běžet na plný plyn. Jedině při 
tomto režimu se píst uvolní tam, kde potřebu
je. Nechat motor běžet bez výfuku při 
otáčkách 15 000/min je neúčelné. Po spuště
ní motoru vyskočí otáčky na 25 000/min, po 
několika sekundách klesnou na 24 000/min,

Obr. 3: Motor s tlu
mičem a masivni 
testovací vrtulí na 
zkušebním stojanu
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při nichž motor spolehlivě běži. Neděláme 
nic, jen doléváme palivo, případně si za
pálíme. Po asi 20 minutách začneme pozoro
vat zvyšování otáček. Po dosažení 
zmíněných 25 000 otáček za minutu motor 
zastavíme, necháme vychladnout a vše ještě 
jednou ověříme.

Pokud motor zmíněných otáček nedosáh
ne ani po hodině běhu, opakujeme zkoušku 
s vyšroubováním svíčky. Pokud píst stále 
zadrhává, použijeme ježka. Spáll-li motor 
svíčku, přidáme podložku pod hlavu. Běží-li 
již motor s výfukem v nejvyšších otáčkách 
bez problémů, můžeme zkusit opatrně zakle
pat malým kladívkem výstupní otvor tlumiče 
na průměr 5 mm. Výfuk tlm naladíme do 
trochu vyšších otáček, ale motor musí být 
dobře připraven na zvýšené tepelné na
máhání. Pak bývá přírůstek asi 300 otáček za 
minutu. Ještě teplý motor propláchneme 
petrolejem, několikrát protočíme, petrolej 
vylejeme, nastříkáme Konkor ve spreji 
a utěsníme karburátor a výfuk, třeba molita
nem. To budeme dělat vždy — i po skončení 
létání nebo závodu. Má to výhodu, že motor 
zůstává krásně volný, bez zatuhlého ricínu. 
Co se asi děje v motoru, který je tak tuhý, že 
jde spouštěčem sotva protočit, a přitom se 
má rozběhnout do vysokých otáček? Prý 
i ricín nepříznivě chemicky působí na sou
částky motoru. Pan Sladký z Brna jednou 
prohlásil: „Kdo neproplachuje motory, ať mi 
to ani neříká. O tom nechci nic vědět."

Ještě několik poznámek o motorech. Po
dle otáček s vrtulemi II. a III. zjistíme 
výkonovou charakteristiku motoru. Zpočátku 
nám pečlivě zapsané údaje mnoho neřek- 
nou, protože vrtule zatím nemáme. Situace 
se ale zlepší již při práci s druhým motorem. 
Příklad: Motor A s tlumičem a vrtulí II. točí 
22 000/min, s vrtulí III. 25 500/min. Motor B 
se stejným tlumičem a vrtulemi dosahuje 
otáček 23 500/min, resp. 24 500/min. Výkon
nější je motor A, ale motor B má zase 
výborný „spodek", i když nižší výkon. Podle 
toho zvolíme letovou vrtuli. Budeme předpo
kládat, že za letu jsou otáčky asi o 4000/min 
vyšší než na zemi. Pro motor A tedy 
použijeme vrtuli, se kterou bude na zemi točit 
asi 22 000/min. U motoru B se snažíme využít 
výborný „spodek" použitím těžší, a tedy 
i účinnější vrtule. Ta by měla točit 19 500 až 
20 000 otáček za minutu. Po nějakém čase 
se s vrtulemi sblížíme a práci bez nich si 
nebudeme umět představit. Proto na ně 
dáváme dobrý pozor — při zničení vlastně 
začínáme znova. Silný vítr měření značně 
zkresluje, proto k němu natočíme stojan 
bokem. /

K další problematice už jen stručně. 
Nejlepší bude zvolit osvědčený model. 
V Modeláři byly publikovány tři. Každý z nich 
svého času zvítězil v celostátním žebříčku 
kategorie RC P, takže jde o vhodné modely. 
Byly to: Flowline Tracer (MO 3/1985), Vampi
re (MO 4/1986) a Speed (MO 1/1987). Nej
rozšířenější a v mnoha exemplářích ověřený 
je model Vampire, protože vyšel plánek ve 
skutečné velikosti (143s), který je ještě 
k dostání v modelářských prodejnách. Dopo
ručuji proto tento model, i když nejsem 
velkým přítelem nerozebíratelných modelů.

S mechanikem Oldřichem Fifernou jsme 
v roce 1988 zvítězili v žebříčku s britským 
modelem Flowline Tracer. Proto několik 
poznámek právě k němu. Kužel je duraiový 
o průměru 38,5 mm. Vrtule je laminátová 
o rozměrech 176/150 mm. Motorové lože je 
dvoudílné duralové (běžně prodávané), 
přišroubované k motorové přepážce z pře
kližky tl. 10 mm, vlepené do laminátového 
trupu. Nádrž (obr. 4) je standardní konstruk
ce, jinou jsme v žádném modelu pro závod 
kolem pylonů nepoužili Sací trubka končí

v nádrži vlevo dole, kolem jejího konce je tzv. 
domeček, který se v levých zatáčkách naplní 
palivem. Po srovnání modelu do rovného letu 
brání odlití paliva vlivem odstředivé síly. 
Nedochází tedy k tzv. řazení po zatáčce, 
dříve dost často vídanému. Objem nádrže 
60 cm3 bohatě stačí. Motor se zastavuje 
vypuštěním tlaku z nádrže. Mechanismus po 
plném potlačení výškovky uvolní skřípnutou 
hadičku. Názor, že to vede k přepálení vlákna 
svíčky, je neopodstatněný. Pokud se má 
svíčka přepálit, stane se tak už v letu. Když je 
motor v pořádku, vydrží svíčka bez problémů 
celou sezónu. Výfuk je MM MVVS 2,5. Táhlo 
k výškovce je rovné ze svářecího drátu 
o průměru 2 mm, vsunutého do plastové 
trubky, přilaminované k polystyrénovému 
hranolu, zalepenému do trupu. Směrovku je 
třeba oproti plánku zvýšit o 30 mm. Křídlo je 
polepeno balsou tl. 1 mm a přelaminováno 
tkaninou 30 g/m2, střed z obou stran ještě 
dvěma pruhy tkaniny 100 g/m2 o šířce 30 
a 70 mm a dole ještě jedním pruhem tkaniny 
30 g/m2. Na náhon křidélek je použit drát 
o průměru 3 mm.

Model se snažíme udělat co nejlehčí, ale 
na přelaminování středu křídla nešetříme 
— hrozí nebezpečí rozlomení v zatáčce. 
Rovněž je nutná dostatečná tuhost křidélek 
a výškovky, které se nesmějí rozkmitávat. 
Ušetřit naopak můžeme na barevné úpravě 
a použitím lehkých zdrojů pro RC soupravu. 
Model o hmotnosti 1 kg dokáže postavit 
jenom Ivan Paris, nám bude stačit 1,2 kg.

Už při tréninku se chováme tak, jako 
bychom byli na závodech, včetně jedné 
minuty pracovního času. Jehlu máme již 
nastavenou z předešlé motorové zkoušky.

Obr. 4: Nádrž pro modely kategorie RC P je 
spájena z měděného plechu tl. 0,3 mm 
a měděných trubek o průměru 3/1 mm

Po uplynutí 30 s spustíme motor a mechanik 
pouze občasným zmáčknutím tlakové ha
dičky udržuje motor v Chodu, než se prohře
je. To trvá asi 10 s. To je nutné proto, že 
studený motor nestačí spalovat množství 
paliva potřebné pro let. Pak už motor 
stabilně běží. Palivovou jehlou tedy netočíme 
sem a tam jako u modelu kategorie F3D 
— u malého modelu stačí přimáčknutí ha
dičky. Pokud se během dne oteplí vzduch, 
a tím i palivo, můžeme jehlu přivřít o dva až 
tři zoubky. Zvykneme si, že s motorem 
pracuje pouze mechanik, který jediný může 
účinně zasáhnout při mimořádných situa
cích, kdy už je pilot s vysílačem vzdálen. Pilot 
pouze spouštěčem natočí motor a počká 
10 s, kdyby bylo třeba spouštění opakovat. 
Pak má ještě celých 20 s na zaujmutí pozice 
a soustředění.

Mechanik drží model nad hlavou. Vyplatí 
se používání tenké kožené rukavice, která 
brání sklouznutí ruky po mastném trupu 
a chrání před popálením výfukovými plyny. 
Po pokynu startéra model hodí — bez 
zbytečného pobíhání, každý krok je časová 
ztráta. Modely kategorie RC P mají vlivem 
reakčního momentu vrtule snahu se po 
startu značně klonit doleva. Pokud vítr fouká 
přímo proti nám, nic se neděje. Při závodech 
je ale mnohdy nutné startovat po větru, a to 
bývá zlé. Křidélka bývají kvůli tuhosti torzních 
náhonů blízko u trupu, výchylky pro let jsou 
malé, a tak je okamžik po startu model 
prakticky neovladatelný. Mechanik proto 
musí model hodit vodorovně ve velkém 
pravém náklonu a asi 45° vpravo od směru 
dráhy. Kdyby hodil mechanik model nahoru, 
vlivem ztráty rychlosti by se situace zhoršova
la — proto i pilot drží výškovku v neutrálu. Je 
vhodné dát plná pravá křidélka a po 10 m je 
začít povolovat. Nemusíme z toho mít strach, 
ještě jsem neviděl model havarující po startu 
v pravé zatáčce. Existují ale i modely, s nimiž 
jsou problémy i přes dodržování těchto 
zásad. Pak většinou není v pořádku jejich 
konstrukce. Náš model FT skončil na prvních 
dvou závodech vždy v prvním letu po 
neřiditelné levé zatáčce ránou do betonu. 
Vítr nefoukal úplně optimálně. Byli jsme 
z toho už nešťastní, protože při hození přímo 
proti větru měl jinak model výborné letové 
vlastnosti. Poradil ing. Pavel Trzyniecki: 
zvýšení směrovky o 30 mm problém zcela 
vyřešilo.

Model tedy už letí, mechanik doběhne 
k pilotovi a dává povely k optimálnímu 
průletu kolem pylonu číslo 1. Ostatní dva 
pylony většinou létají piloti sami. Výškovku 
máme vytrimovanou na velmi mírné klesání 
nebo na vodorovný let. Piloti držící model na 
výškovce si při závodě neodpočinou a let je 
většinou neurovnaný. Po prolétnutí deseti 
okruhů iet končí. Pilotáž není v zásadě 
náročná, ale dokázat za jeden let třicetkrát 
zatočit dva až pět metrů od pylonu 
v poměrně velké rychlosti, to chce trénink.

RC souprava by měla umožnit plynulé 
nastavení velikosti výchylek, popřípadě jejich 
přepínání. Potom můžeme všechny modely 
naladit na přiměřenou citlivost na kormidla 
— vždy stejnou, takže nám nebude dělat 
problémy střídání modelů. Pokud nevlastníte 
špičkovou zahraniční RC soupravu, budete 
asi mít problémy s posunem neutrálu vlivem 
teploty. Je to nemoc vysílačů Modela 
i většiny u nás používaných serv. Trimujeme 
tedy na polohu kormidel vyznačenou na 
modelu.

Vážným zájemcům o létání kolem pylonů 
ochotně poradíme. Měli by se také zúčastnit 
soustředění, která bývají ná jaře a na 
podzim, kde se jim budeme moci nejlépe 
věnovat.
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g ·  Dalším důkazem, že si modeláři 
umějí zorganizovat svoji činnost sa- 

K f i  mi, bez byrokratického aparátu „na- 
hoře", je vydáni prozatímních pravi
del FAI pro novou kategorii RC 
větroňů F3J. Akci připravil a asi 300 

výtisků pravidel ve vlastni režii rozeslal LMK 
Praha ČSA. Dostat by je měli všichni pořada
telé letošních soutěži kategorie RC V2. Je to 
Již druhé vydání — první bylo rozesíláno 
začátkem minulého roku. Tentokrát obsahu
je i doplňky schválené na loňském jarním 
zasedáni FAI: Pro vzlet je povoleno použiti 
ruční kladky a v případě selháni stopek 
časoměřičů není let anulován, ale celá 
skupina musí absolvovat nový let.

Je ovšem škoda, že o rozšířeni kategorie, 
v niž bychom mohli zúročit naše letité 
zkušenosti s V-dvojkami a která jistě obohatí 
i současné soutěžní dění, se zatím nestará 
ani příslušná odborná komise. Pokud totiž 
nechceme hrát druhé housle, platí i pro nás 
výstižný básníkův obraz, který mi připomenul
K. K ruk:......pryč s klímotem již u kormidla
lodi, kdo chvíli stál, již stojí opodál.. 
Zvláště v dnešní bouřlivé době, plné změn, to 
platí dvojnásob.

Důležité je zachytit nástup nové kategorie 
včas. Pro letošní rok je už totiž vypsáno 
několik mezinárodních soutěži. V loňském 
roce si již některé naše kluby vyzkoušely 
soutěžní létáni. Jisté potíže byly snad jen 
s odlišnou a poněkud náročnější organizaci, 
kterou si teprve budeme muset osvojit. 
V začátcích ovšem dělaly některým pořada
telům potíže i soutěže V2, které jsou dnes na 
celkem slušné úrovni. Soutěžící si pochvalo
vali vyloučeni vlivu počasí a přepočítáváni 
výkonů ve skupinách. Finálové lety soutěž 
prodlužuji, ale jsou jejím dramatickým vyvr
cholením.

S dobrým nápadem přichází LMK Praha 
411: Vyhlašuje soutěž o pohár F3J. Jde 
o seriál pěti soutěži, pořádaných v těchto 
termínech: 6. 5., 15. 7., 9. 9., 6. 10. a 21. 10. 
Prvních 15 soutěžících na každé soutěži získá 
15 až 1 bod. Do celkového hodnoceni budou 
započítávány tři nejlepší výsledky. Konečné 
vyhodnoceni se uskutečni hned na poslední 
soutěži, kde bude celkovému vítězi předán 
pohár a dalšf v pořadí obdrží věcné ceny. 
O informace si můžete napsat na adresu: Jiří 
Holub, Na okruhu 390, 142 00 Praha 4. 
O průběžných výsledcích budou zúčastněné 
kluby informovány.

Konečně tedy snad přišla doba, kdy 
budeme i soutěžně létat jen tak, pro svoje 
potěšeni, bez honby za výkonnostními třída
mi pro zcela nesmyslné hodnocení činnosti 
klubu i jednotlivců.

Pokud se vám ještě pravidla kategorie F3J 
nedostala do ruky, můžete se s jejich 
nástinem seznámit ve sloupku Příznivcům 
tichého letu v Modeláři 6/1989.

Vaše zkušenosti ze soutěži kategorie F3J 
rád zveřejním v tomto sloupku nebo 
v samostatném článku. Prosím i o zasíláni 
výsledkových listin (J. S., K rovinám 2,158 00 
Praha 5).

Jaroslav SUCHOMEL------V------
Příznivcům 
tichého letu

Profil
RG14A-1,4/7,0

podstatně zlepši pádové vlastnosti modelu 
při přetaženi, což se potvrdilo i při použití 
takto upraveného profilu na modelu Electra 
E1 A. Podobné modifikace vyzkoušelo již vlče 
modelářů a také autor s nimi má dobré 
zkušenosti nejen na modelech, ale i na 
velkých letadlech.

Na semináři ISF (Internationales RC-Segel- 
flug Forum), který se konal 2. a 3. prosince 
1989 v Baden u ve Švýcarsku za účasti vlče 
než jednoho sta modelářů a aerodynamiků 
z Evropy a Ameriky, uveřejnil Rolf Girsberger 
vypočítané souřadnice a poláry profilu 
RG14A — 1,4/7,0. Je pokračováním řady 
RG14A, zveřejněné na stejném fóru v roce 
1985. Výpočet se uskutečnil podle programu 
profesora Epplera. Maximální tloušťka profi
lu je jen 7,0 % a křivost střední čáry 1,4 %.

Tento profil použil britský modelář Nic 
Wright na svém větroni Electra E1, s nimž 
loni zvítězil na mistrovství Evropy v kategorii 
F3B ve Francii. Od snížen! tloušťky profilu se 
očekávalo sníženi odporu i za cenu sníženi 
maximálního vztlaku. Při srovnáni s polárami 
původního profilu RG14A se jev! zisk na 
odporu menši než předpokládaný. To je 
možné aspoň částečně vysvětlit vlastnostmi 
Epplerova programu. Musíme vzít v úvahu, 
že při tloušťce 7 % překračujeme doporuče
nou minimální tloušťku tohoto profilu. Přede
vším v oblasti náběžné hrany se poněkud liši 
tvar nového tenkého profilu od ideálního 
tvaru. Nic Wright píše o pokusu upravit 
náběžnou část profilu zvětšením poloměru 
náběžné kružnice. Podle měřeni i zkušenosti 
se tlm nezvětši odpor, odstraní se však ostrý 
hrot na vrcholu vztlakové čáry, a tlm se

STŘEDNÍ ČÁST KŘÍDLA

a Obr. 1

RG14A—1.4/7.0

N X Y
0 100.000 0.0
1 99.667 0.038
2 98.705 0.164
3 97.189 0.375
4 95.162 0.638
5 92.636 0.934
6 89.636 1.264
7 86.207 1.625
8 83.392 2.008
9 78.241 2.405

10 73.800 2.805
11 69.123 3.198
12 64.267 3.572
13 59.285 3.918
14 54.231 4.225

15 49.158 4.483
16 44.118 4.684
17 39.163 4.820
18 34.340 4.884
19 29.698 4.874
20 25.277 4.783
21 21.119 4.613
22 17.257 4.363
23 13.729 4.039
24 10.558 3.644
25 7.772 3.187
26 5.392 2.678
27 3.431 2.187
28 1.905 1.554
29 0.801 0.976
30 0.163 0.433
31 0.0 0.0
32 0.310 —0.332

33 0.950 —0.619
34 2.157 —0.964
35 3.699 —1.243
36 5.676 —1.489
37 8 048 —1.692
38 10.816—1.855
39 13.955—1.977
40 17.448 —2.063
41 21 265 —2.113
42 25.378 —2.133
43 29.755 —2.123
44 34.355 —2.088
45 39.140 —2.030
46 44.064 —1.952
47 49.079 —1.856
48 54.135 —1.743
49 59.181 —1.614
50 64.161 —1.468

51 69.026 —1.303
52 73.726 —1.101
53 78.181 —0.866
54 82.337 —0.631
55 86.154 —0.426
56 89.589 —0.260
57 92.596 —0.138
58 95.129 —0.056
59 97.166 —0.007
60 98.695 0.013
61 99.665 0.008
62 100.000 0.0

Cmo = —0,0380
<*o = 1.71“
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M odel 
E lectra E1

V roce 1989 byla zavedena nová pravidla, 
omezujíc! maximální výkon navijáku pro vzlet 
modelu kategorie F3B přibližně na jednu 
třetinu. Proto musejí být soutěžní modely 
lehčí, aby dosáhly co největší výšky i za 
bezvětří. Nic Wright tedy postavil model 
Electra E1, vycházející z předchozího typu 
C3. Ke srovnání obou modelů poslouží 
nejlépe tabulka 1.

Mezi modely Electra C3 a E1 je několik 
podstatných rozdílů. Především byla snížena 
tloušťka profilu na 7,0% a zvolen profil 
RG14A 1,4/7,0. štíhlost křídla byla snížena 
z 15,4 na 11,7, aby bylo možno umístit ser 
do křídla a zachovat dostatečnou konstru 
ční výšku nosníku z důvodu ohybové i torá 
pevnosti, nutné pro úspěšný start na na\ 
jáku.

Vliv zmenšení tloušťky profilu i štíhlost) 
křídla na výkony knalyzoval konstruktér 
počítači s využitím programu PERF 18. Zárí>-i 
veň došlo k rozbofp podmínek během plně ií \  
všech tři letových Lloh a vzletu na navijáku ] 
při různé hmotnost, ploše, štíhlosti a profpu 
křídla a rozpětí 2,/ ^ m a 3,00 m.

Téměř všechny í pučásti byly konstruovány 
na základě zkušenosti s dřívějšími modely. 
Nosník křídla je •ip střední části dvojitý 
(obr. 1). Pásnice ji o i z uhlíkového kompozi
tu o průřezu 2 > 1D mm. Pevnost tohcjto 
kompozitu předpokládá autor na základě 
zkoušek 600 N/mr i2.1

Křídlo je vyříznjtol žhaveným drátem lze 
styroporu. Do jádrp jsou vyříznuty drážky pro 
nosníky, vedení, seiýa a přítěž. Stojiny 
nosníku isou ze dvou vrstev uhlíkové tkaniny 
190 g/m2, pootočených vůči ose nosníku
o 45°. Povrch kříd 
tkaninou 30 g/m2 
tečně ze skelné, č 
Náběžná lišta je z 

Křidélka a vzt 
kolem horní hran 
štěrbiny je vhodm 
0,4 až 0,7 mm. P 
těsně, tlustý otlač

a je přelaminován skelnou 
Místní výztuhy jsou čás- 

šstečně z uhlíkové tkanifiy. 
B dřeva obeche tl. 5 mn 
akové klapky se otái 

(obr. 2). Na zakryti di 
plastový pásek o tloušl 

íliš tenký nepřileťme dost 
uje okol! hrany klapky či

křidélka. Problém ovšem někdy 
s vhodným lepidlem. Na horní straně 
vodovzdornou oboustrannou lepicí páskou 
přilepen kreslicí f Im o tloušťce asi 0,1 mm.

Trup dřívějších modelů Electra měl hmot
nost 1,30 kg, kterou se u nové verze podařilo 
snížit téměř na 1,00 kg. Pozornost byla 
věnována především zadní části trupu, kde 
úspora 10 g znamená snížení celkové hmot
nosti až o 30 g. Například bočnice kýlovky, 
namáhané jak na krůt, tak na ohyb, byly 
původně z poměrně tlustého a těžkého 
skelného laminátu. Model E1 je má 
z pěnového materiálu HD 300 tl. 2 mm, přela-

_______________i _ ______________L
Tabulka 1

Křidlo rozpětí
profil 
štíhlost 
plocha 
zatížení

V0P profil
štíhlost 
plocha

Hmotnost: křídlo 
trup 
V0P 
celkem

Electra C3
3046 mm :
RG14
15,40
60.90 dm2
52.90 g/dm2 
NW002
6.04
6.04 dm2 
1842 g 
1304 g 
80 g 
3226 g

Electra E1
2732 mm 
RG14A 1,4/7,0 
11,71
63,80 dm2 
20,09 g/dm2 
NW002
6.04
6.04 dm2 
1417 g 
1012 g 
65 g 
2494 g

geometrická tětiva je měřena na křídle 
s nulpvou výchylk 3u klapek. Výchylky klapek 

ronů jsou na obr. 3. 
kouškách se ukázalo, že při shodném 

52,9 g/dm2 a větru 4 až 
6 m/s dosahuje model E1 asi o 10 m větší
výšku než model i 
výškoměrem Ca^io). V úloze 
dosahúje model G3 časy o 0,5 i 
všech rychlostech 
zatížení pro tuto úlohu je těžké i 
že při rychlosti

minovaného zvenku skelnou tkaninou 
100 g/m2, zevnitř kevlarem 60 g/m2. Tím se 
snížila hmotnost při značně větší tuhosti. Na 
snížení hmotnosti měla největší podíl 
záměna těžké a málo pevné kombinace 
polyeíster-sklo za lehčí kombinaci epoxid- 
-kevlar stejné tloušťky.

Plovoucí vodorovná ocasní plocha, při
léhající těsně ke kýlovce, je z pěnové hmoty 
HD 300, přelaminované skelnou tkaninou 
125 g/m2. Její poloviny se nasazují na 
z tvrzené stříbřité oceli o průměru 3,2 mň 
umístěnou ve 30% hloubky VOP. Tyč 
dimenzovaná tak, aby snesla síly za letu,i 
při nárazu se ohnula, aniž by se poškodila 
kýlovka nebo trup. Ohnutá tyč se potom 
jednoduše vymění za novou. Při soutěžích ji 
konstruktér nahrazuje spojku z oceli 
o vysoké pevnosti. Celková hmotnost VOP se 
spojkou je 75 g, což prý je dost. Náhon 
výškovky je dvěma rybářskými ocelovými 
lanky.

Poloha těžiště a vlečného háčku byly 
stanoveny pokusně. Těžiště je ve 37 % 
střední geometrické tětivy, vlečný háček ve 
33 % střední geometrické tětivy. Střední

I I  7/

C3 (měřeno hodinkovým 
C (rychlost) 
11 s lepši při 

větru. Nejlépší plošné 
rčit. Zdá se, 

větru 3 až 7 m/s 
výkonech jen malý rozdíl při plošném zatížení 
křídla 39 až 54 g/dm2. Zatíženi pro létáni ve 
větru nad 7 m/s jé 55 g/dm2.

Téměř současně byly stavěny dva modely 
tohoto typu, označené jako E1 a E1A. Diky 
malému poloměru náběžné hrany křídla 
s neupravovaným 7% profilem RG14A měl 
první model nepříjemné letové vlastnosti (při 
přetažení a do jisté míry i při rychlém letu). 
Proto byl u modelu E1A změněn tvar 
náběžné části profilu podle obr. 4. Nepříjem
né pádové vlastnosti zmizely, přetažení je 
měkčí. Odpor křídla se nezvětšil, profilový 
odpor zůstal stejný a zmenšil se vliv turbu
lence.

Zajímavé je, že Nic Wright nepoužívá 
u svých modelů násuvnó přední části trupu, 
která je pevnostně méně výhodná, ale zůstal 
u klasické odnímací kabiny. Také křídlo je 
dvoudílné, dělené uprostřed, což je mnohem 
výhodnější pro transport.

S modelem Electra zvítězil Nic Wright 
v roce 1989 v Dánsku také v soutěži Viking 
Slope Race, která se létá podle pravidel 
u nás známé kategorie F3F a je považována 
za neoficiální mistrovství světa.

Mirko Musil
/
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Rekreační polomaketa stíhačky

Po dohodě s redakcí Modeláře jsem se 
rozhodl navázat na řadu dosud vyda
ných plánků malých modelů stíhaček 
z druhé světové války, kterou začal 

a bohužel už nerozšíří nezapomenutelný 
Jaroslav Fara. Vím, že bude těžké nahradit 
jeho elán a konstruktérskou aktivitu, ale 
pokusím se aspoň částečně zaplnit prázdné 
místo, vzniklé jeho odchodem.

Rozhodli jsme se pokračovat nejznámější 
a pravděpodobně nejlepší americkou stí
hačkou druhé světové války P-51D Mustang 
firmy North American, jejíž výkony byly 
vynikající a pódii na porážce fašistického 
Německa značný. Na stíhačkách Mustang 
létali nejen američtí piloti, ale i Angličané, 
Australané a letci dalších národnosti. Ještě 
po válce patřily letouny Mustang ke stan
dardní výzbroji letectva mnoha zemí. Verze 
P-51D byla vůbec nejrozšířenějši — ve dvou 
amerických továrnách bylo vyrobeno celkem 
7956 kusů. Popis a třípohledový výkres, 
podle něhož byl konstruován model, byly 
zveřejněny v Modeláři 7/1967.

Po modelářské stránce je Mustang velmi 
přitažlivou a vděčnou předlohou, která dává 
záruku velmi dobrých letových vlastností. 
Proto jej také stavěj! modeláři na celém světě 
v nejrůznějších verzích a velikostech.

Model Mustang je určen pro rekreační 
létáni. K pohonu lze použit velmi dobrý motor 
MVVS 2,5 cm3, lépe však MWS 3,5 cm3 
nebo jiný tohoto zdvihového objemu. Vždy je 
ovšem lepší mít motor s rezervou výkonu. 
Zvlášť dolnoplošné modely jsou s výkonněj
ším motorem ovladatelnější, a naopak 
— použiti méně výkonného motoru je větši
nou příčinou nepříjemností při létání. Pro 
ovládání se předpokládá použiti proporcio
nální soupravy se čtyřmi servy, ovládajícími 
obě kormidla, křidélka a otáčky motoru. 
Dobře postavený a nezkroucený model létá 
klidně, plynule a je schopen akrobatických 
obratů běžných pro tento druh modelů. 
Vzhledem k řiditelné ostruze je pojížděni po 
zemi realistické, při vzletu i přistáni model 
dobře drží směr.

Ke stavbě je jako hlavní materiál použita 
balsa, jen hlavní přepážky trupu a několik 
pevnostních dílů jsou z letecké překližky. 
Všechny celky sestavujeme na pracovní 
desce s napnutým výkresem — jen tak 
zajistíme souměrnost modelu, která je ne
zbytná pro zachováni dobrých vlastnosti mo
delu a úspěšné létání.

Trup je osvědčené konstrukce z bočnic, na 
výkrese vyznačených trojúhelníky, spojených 
v přední a střední části překližkovými pře
pážkami, v zadní části příčkami. Nejprve 
postavíme celou spodní část v obrácené 
poloze. Po hrubém dokončení spodní části 
trupu, zaschnutí lepidla a po sejmutí s desky 
doplníme vrchní část nad bočnicemi. Pře
chod mezi trupem a křídlem vytmelíme 
směsí z balsových pilin a nitrolaku.

Křídlo je v celku, obě poloviny však 
stavíme samostatně. Pro jednodušší stavbu 
jsou žebra K2, K4, K6, K8. K10 a K11 
opatřeny výstupky, které se po sestaveni 
a kontrole křidla odříznou. Křidélka jsou na 
rozdíl od předlohy po celém rozpětí křídla 
a jsou ovládána pákami Modela.

Konstrukce, výkres a popis: Jiří Černý 
Stavba prototypu: Stanislav Král

Ocasní plochy. Kýlovka a stabilizátor mají 
rámovou konstrukci a — stejně jako směrov
ka — tuhý potah. Dvoudílná výškovka je 
z balsového prkénka.

Po dokončení hrubé stavby a obroušení 
sestavíme model a zkontrolujeme vzájemnou 
polohu všech dílů a případné odchylky 
opravíme. Celý model potom obrousíme na 
čisto. Kostru nalakujeme jednou vrstvou 
nitrolaku a vybrousíme do hladka. Případné 
rýhy či jiné nerovnosti vytmelíme brusným 
tmelem z dětského zásypu a tapetovacího 
lepidla (Koramex). Na takto připravený trup 
nalícujeme překryt kabiny.

Zhotovení překrytu kabiny považuje mno
ho modelářů za problém, a proto se snaží 
upravovat různé prodávané díly. Ve skuteč
nosti je však zhotoveni odpovídajícího pře
krytu poměrně jednoduché a mnohdy 
i časově méně náročné.

Podvozek je klasický dvoukolový, upev
něný do hranolů v křídle. Ostruha je řiditelná, 
ovládaná táhlem směrovky. Doporučuji 
věnovat zhotovení mechanismu ovládání 
ostruhy dost pečlivosti — vrátí se to příjem
ným ovládáním modelu při pojíždění.

Motor je pro snadnost obsluhy upevněn 
v normální poloze. Pokud jej chcete pro 
zlepšení vzhledu modelu upevnit invertně, je 
nutné posunout výřezy pro motorové lože 
T17 v přepážkách T2 a T1C o 5 mm nahoru. 
Palivová nádrž je z plastikové lahvičky o ob
jemu 100 cm3. Vrtulový kužel je dvoudílný;

zadní díl, unášející vrtuli, je vysoustružen 
z duralu, přední, připevněný dvěma šrouby 
M3, je z několika vrstev balsy a překližky, 
slepených epoxidem.

Potah celého modelu je z Mikalenty nebo 
Modelspanu. Povrchová úprava včetně 
ochranného laku proti palivu je běžná.

Hlavní materiál (rozměry v milimetrech) 
Balsové prkénko šířky asi 70, dl. 1000: 
tl. 1—2 ks; tl. 2—8 ks; tl. 3—2 ks; tl. 4—3 ks; 
tl. 5—1 ks; tl. 6—1 ks; tl. 10—2 ks 

Smrková lišta 3 x 5  — 4 ks 
Překližka letecká tl. 1 — 150 x 300; tl. 

2 — 300 x 200; tl. 4 — 80 x 80; 5 — 100 
x 300

Bukový hranol 8 x 16, dl. 260
Ocelový pružinový drát ø ^d l. 600; ø 2,dl. 200
Potahový papír 2 m2
Kolo polopneumatické ø 70 — 2 ks; ø 35 

— 1 ks
Lepidla; Dispercol RTZ (SC), epoxidové, 

kontaktní
Organické sklo tl. 1 až 2 — 220 x 350 
Nátěrové hmoty: čirý vypínací nitrolak 600 g; 

barevné nitroemaily (odstíny podle zbarve
ni předlohy); syntetický čirý nebo polyure
tanový lak — 200 g.

Výrobky Modela: plastiková nádrž 100 cm3, 
ovládací páky kormidel, koncovky táhel, 
koncovky táhel kulové, otočné závěsy 
kormidel, souprava pák křidélek ø 2, sou
prava pro montáž modelu M5

Stavební plánek ve 
skutečné velikosti 
(dva listy A1) s úpl
ným stavebním 
návodem vyjde pod 
číslem 309 v řadě 
plánků Modelář.

Název: P-51D MUSTANG
Konstrukce: m. s. Jiří černý
Typ:

rekreační RC polomaketa stíhačky 
Rozpětí: 1180 mm
Délka: 1040 mm
Hmotnost: 1600 až 1800 g
Křídlo: 
plocha 
profil
hlavní materiál 
Ocasní plochy:
plocha VOP 
profil
hlavní materiál 
Trup:
hlavní materiál 
Doporučený motor:
Ovládané prvky:
výškovka, směrovka, křidélka, motor

25,4 dm2 
NACA 2415 

balsa

4,7 dm2 
rovná deska 

balsa

balsa 
2,5 až 3,5 cm3
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rénem tloušťky 7 mm a přelamlnována skel
nou tkaninou o hmotnosti 400 g/m2 a Epoxy 
1500. Zadní část křidla je polepena polyeste
rovou tkaninou.

Staticky vyvážená křidélka celodřevěné 
konstrukce jsou potažena polyesterovou tka
ninou; jejich výchylky jsou +13° a —26°. 
Křídlo a motor s trupem spojuji profilované 
vzpěry, jejichž základem jsou trubky

Č tenáři tuzemských novin a časopisů 
na základě zveřejněných údajů asi 
nabyli dojmu, že velmi lehká letadla 

se v posledních létech stavěj! pouze 
v zahraničí. Přitom podle odhadu se u nás 
stavbě podobných letadel věnuje na 400 
amatérských stavitelů. Jsme dokonce první 
zemi v RVHIJ v niž byly schváleny předpisy 
pro stavbu a provoz lehkých letadel, ale 
dosud se pro ně nenašel provozovatel. Zda 
to budou aerokluby, které mají létání ve své 
náplni, státní statky či JZD, které již dlouho 
volají po ekonomicky výhodných letadlech 
pro zemědělskou činnost, nebo nedávno 
založená Letecká amatérská asociace,dosud 
není vyřešeno. Proto amatérští stavitelé 
a piloti jezd! do zahraničí. Z Maďarska, 
Jugoslávie, Rumunska, Bulharska a Polska 
přivezli řadu ocenění svých konstrukci 
i pilotního uměni. Doma zatím létat nemohou, 
a tak alespoň doufají, že to není na věčné 
časy a že se jim co nejdříve podaří uspořádat 
v Československu první slet amatérských 
letounů.

Jedním z těch, kteří na změny nečekají se 
založenýma rukama, je ing. Oldřich Olšan
ský, CSc., odborný asistent na ČVUT v Praze. 
První závěsný kluzák Manta si podle cizí 
dokumentace postavil v roce 1977 a sám se 
na něm naučil létat. Když mu pro malou 
klouzavost přestal vyhovovat, pustil se 
— tentokrát už podle vlastního návrhu — do 
stavby výkonnějšího závěsného kluzáku; 
později si troufl i na závěsné kluzáky celodře
věné konstrukce.

Po kluzáku D-1 z roku 1978 (je umístěn 
v expozici letectví a kosmonautiky ve Kbe- 
lích), který nakonec opatřil i motorem, 
následovala dřevěná samokřfdla D-2 a D-3.

V záři 1982 začal se stavbou letadla D-4, 
pojmenovaného Straton. Po výpočtech, asi 
1000 hodinách vlastni stavby na půdě 
a v garáži a dodatečných úpravách s nim 
poprvé vzlétl 2. května 1985 Petr Kodýtek.

Straton je snadno ovladatelný, bezpečný 
a nezáludný. Po úspěšném zalétánl prototy
pu a jeho příznivém přijeti v zahranič! staví 
skupina několika aviatických nadšenců po
dle původní dokumentace další Straton. Ve 
stavbě je rovněž zdokonalená verze. 

TECHNICKÝ POPIS
Straton D-4 je amatérský jednomístný 

jednomotorový hornoplošnfk smíšené kon
strukce s motýlkovými ocasními plochami 
a pevným podvozkem.

Křidlo má profil Wortmann FX-72-MS-150, 
lichoběžníkové koncové části jsou opatřeny 
profilem FX-60-126. Základem konstrukce je 
hlavní skříňový nosník z překližky a žebra ze 
smrkových hranolů o průřezu 8x8 mm, sle
pených Epoxy 1200 ze dvou vrstev o průřezu 
4x8 mm. Přední část žeber je vyplněna 
polystyrénem tloušťky 40 mm. Náběžná část 
křídla až po nosník je polepena polysty-

o průměru 30x1,5 mm, polepené polysty
rénem a přelaminované.

Trup je v přední části tvořen skořepinou 
z překládané překližky tloušťky 1mm, pole
pené polystyrénem a přelaminované. Zadní 
část trupu je svinuta do kruhového průřezu 
z překližky tloušťky 1 mm a zpevněna pře
pážkami z pěnového polystyrénu.

Prototyp létal většinou pouze s větrným 
štítkem, může však být vybaven i uzavřeným 
krytem pilotního prostoru z organického 
skla. Rldicf páka je na pravé straně kabiny, 
vlevo páka ovládáni motoru a vypínač mag
net. Palubní deska je osazena výškomérem 
a rychloměrem, variometr si pilot pokládá na 
klín. Křidélka jsou ovládána duralovými 
trubkami o průměru 12x 1 mm, kormidla 
lanky. Pevný podvozek je opatřen kolem 
o průměru 400 mm.
Ocasní plochy motýlkového uspořádáni 
s profilem Wortmann FX-71-L-150/30 mají 
podobnou konstrukci jako křidlo. Jsou ro
zevřené v úhlu 100°, kormidla lze vychylovat
o ±30°.

Pohonná jednotka. Vzduchem chlazený 
dvoudobý dvouválcový motor Trabant 600 
o výkonu 19 kW je vybaven magnety Katek. 
Dvoulistá laminátová vrtule o průměru 
1,3 m a stoupání 0,58 m má tah 800 N. 
Samospádová palivová nádrž o objemu 
6,5 dm3 je vestavěna do středu křidla.

Zbarveni. Bílý trup je doplněn červenými 
ozdobnými pruhy a černým nápisem Straton 
(první T je červené) na levé straně pod 
kabinou. Modré křidlo je po nosník natřeno 
bíle, koncové oblouky červeně, žlutá palivová 
nádrž je oddělena červenými pruhy. Po
dobně jako křidlo jsou zbarvené i ocasní 
plochy; mezi bílou a modrou barvou je 
červený pruh. Vzpěry jsou modré, vrtule 
černá.

Technická data a výkony: Rozpětí 13 m, 
štíhlost 13,2; délka 6,7 m; plocha křidla 
12,8 m2, plocha ocasních ploch 2,1 m2, 
hmotnost prázdného letadla 125 kg; nejvyšší 
rychlost v motorovém letu 90 km/h, nejnižšl 
rychlost 45 km/h; stoupavost 3 m/s; klouza
vost 14; klesavost v bezmotorovém letu 
1,1 m/s; délka startu za bezvětří 30 m; přetí
ženi +4 g, —2 g; spotřeba paliva 3 dm3/h.

Petr Vychodil

Amatérské letadlo

STRATON D-4
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Soutěžní model 
kategorie

FSR -  E/7
Modelů postavených podle plánku L. Ma- 

cháně se v loňské sezóně objevilo na tratích 
několik. Soutěžíc! s nimi dosahovali vesměs 
velmi dobrých výkonů, několikrát se jim 
podařilo během jedné rozjlžďky zajet 21 
okruhů.

Prototyp, postavený klasickým způsobem 
z překližky a balsy, byl po dokončeni 
zaformován a další trupy laminovány prys
kyřicí E 110 ze dvou vrstev skelné tkaniny
0 hmotnosti 130g/m2. Celková hmotnost 
skořepin byla od 120 do 150 g.

Od letošního roku však platí, že nejnižši 
celková hmotnost modelu musí být větší než
1 kg, v nové sezóně se tedy uplatni i modely 
stavěné klasickým způsobem.

Trup stavíme na rovné pracovní desce 
kýlem nahoru, lepíme epoxidem. Žebra 1 až 
5 vyřežeme z balsy tl. 4 mm, kýl 6 z překližky 
nebo tvrdší balsy tl. 3 mm, boční výztuhy 7 
z překližky tl. 1 mm.

Žebra 1 až 5 přišpendlíme na pracovní 
desku, žebro 1 podložíme hranolem o výšce 
9 mm. Do zářezů v žebrech vsadíme 
a zalepíme kýl 6, dvě na něj navazující lišty 
3x3 mm a boční výztuhy. Po zaschnutí 
lepidla polepíme dno trupu překližkou tl. 
1 mm, kterou necháme po obvodě přesaho
vat asi o 2 mm.

Po sejmutí trupu s pracovní desky sbrou- 
síme potah dna a boční výztuhy do klinu tak, 
aby na ně přesně dosedl potah bočnic. 
V horní části trupu zalepíme dvě líšty 
2x2 mm a boky 7 polepíme balsou tl. 2 mm. 
Balsou stejné tloušťky, v níž vyřízneme 
montážní otvory, polepíme také horní část 
trupu 8 až k žebru 1.

Příď po žebro 1 vylepíme balsou a obrou
síme do požadovaného tvaru. Stavbu do
končíme přilepením bočnic z překližky tl. 
1 mm, jejichž přesah tvoří odstřikové hrany. 
Mezi spodkem trupu a odstřikovými hranami 
vytvarujeme z tmelu (směs epoxidu a dětské
ho zásypu) oblé přechody. Po přebroušenf 
modelu přilepíme na dno trupu odstřikové 
lišty z tvrdé balsy, vytvarované podle výkre
su.

Do trupu vlepíme pouzdro hřídele kormid
la a konzolu s ohnutou mosaznou trubkou 
o průměru 5 mm, tvořící pouzdro náhonu 
lodní vrtule. Pružný náhon vrtule zhotovíme 
nejlépe z náhonu tachometru, jehož průměr 
zmenšíme odvinutím několika vrstev na 2,4 
nebo 1,8 mm. Smysl vinuti poslední vrstvy 
volíme tak, aby se lanovod při záběru 
utahoval.

Povrch modelu vytmelime stříkacím správ
kovým nitrotmelem, obrousíme a nastříkáme 
nitrokombinačnlmi barvami.

Opatrně odstraníme vnitřní části žeber 3, 4 
a do trupu nainstalujeme motor Mabuchi 550 
a sedm NiCd článků 1,2 Ah. Montážní otvor 
před jizdou zakryjeme tenkou plastikovou 
fólii, kterou přilepíme samolepicí páskou.

Omezenému počtu vážných zájemců mo
hu zaslat hotové laminované trupy.

Ladislav Macháň 
Kostelecká 1820 

547 01 Náchod

Jednoduchá kormidla
Z překližky tl. 1 mm vystřihneme nebo 

vyřízneme dva stejné díly ve tvaru budoucího 
kormidla a ohladíme je brusným papírem. 
Vložíme mezi ně hřídel kormidla a okraje 
překližkových dílů stiskneme po okrajích 
kolíky na prádlo. Otvor, vzniklý prohnutím 
překližky, na spodní straně polotovaru zasle
píme hnědou lepicí páskou. Kormidlo upev
níme do svislé polohy a jeho vnitřek vyplníme 
epoxidovou nebo polyesterovou pryskyřicí 
(obr. 1).

Po vytvrzení sejmeme kolíky, odstraníme 
lepicí pásku a kormidlo obrousíme, vytme
lime a nalakujeme nebo natřeme.

Petr Hájek

V krátké době lze provizorní kormidlo 
zhotovit z kuprextitu o tloušťce 1,5 až 2 mm; 
hřídel zhotovíme z ocelové kulatiny (svařova
cího drátu) o průměru 3 až 5 mm.

Z desky, zbavené měděné vrstvy, vyřízneme 
požadovaný tvar ploutve. Jeden konec bu
doucího hřídele rozklepeme a zabrousíme 
do tvaru ostrého sekáče. Ploutev kormidla 
upneme spodním koncem do čelistí svěráku 
a hřídel do ni zasekneme ve směru vrstev

laminátu asi do jedné třetiny celkové délky. 
Hřídel vyjmeme a otvor v ploutvi opatrně 
rozšíříme nožem. Konec hřídele ohneme asi 
pod úhlem 30°, zasuneme do otvoru v ploutvi 
a zalepíme epoxidem (obr. 2). Pokud se nám 
„podařilo" ploutev při zvětšování otvoru 
úplně rozštípnout, stiskneme při vlepováni 
hřídele její okraje koliky na prádlo.

Po vytvrzení epoxidu kormidlo obrousíme 
do přesného tvaru a natřeme.

m.s. V. Budínský

Obr. 1 Obr. 2

Ur r+1
i

22 MODELÁft ■ 4/1990 -118



MODELÁŘ · 4/1990 -119 23



Ferrari F40 Le Mans
Jedno z najrýchlejších sériových áut 
světa, darček k 40. výročiu vzniku firmy 
Ferrari, ale najmS darček k 90. narode- 
ninám slávneho „Comendattora" Enza 
Ferrariho — to všetko je automobil F40.

Tradičné spolu s firmou Pininfarina 
navrhli technici rúrkový priestorový 
rám z ocele kombinovaný s výstuhami 
z kompozitov. Dvojsedadlové kupé má 
celoplastovú karosériu s přídavným

Hlavné technické dáta
(Rozměry sú v milimetroch)

Rozvor 2450
1:32

76,60
Rozchod (P/Z)

1594/1610 49,8/50,3
Dfžka 4430 138,4
Šířka 1980 61,9
Výška 1130 35,3

Ferrari
přítlačným krídlom. Všetky kolesá sú 
nezávisle zavesené na lichoběžníko
vých nápravách, odpružených vinutými 
pružinami s vo vnútri uloženými samo
činné elektronicky riadenými telesko
pickými tlmičmi, ktoré tak určujú svetlú 
výšku auta v závislosti od rýchlosti. 
K zníženiu koeficienta aerodynamic
kého odporu (0,34) prispieva okrem 
zakrytého podvozku s přítlačným efek- 
tom aj 52 otvorov přívodu a odvodu 
vzduchu pre chladenie.

Motor je vidlicový osemválec o zdví- 
hovom objeme 2936 cm3, 2 x 2  OHC, 
uložený podlžne před žádnou nápra
vou. Vstrekovanie paliva, zapafovanie 
a po štyroch ventiloch v hlavě každého 
valca obsluhuje mikropočítač Marelli. 
Motor je přeplňovaný dvorní turbokom- 
presormi IHI s chladičmi stlačeného 
vzduchu. Výkon 351 kW (478 k) pri 
otáčkách 7000 /m in dovofuje akcelero
vat z 0 na 200 km/h za 12 s a dosiahnut 
max. rýchlosf 324 km/h.

Nezvyčajne vefké disky kolies (až 17- 
palcové) sú obuté speciálně pre tento 
voz vyvinutými pneumatikami Pirelli 
P Zero s nesúmerným dezénom. Zá
kladné nastavenie (vpredu/vzadu): dis
ky 8 x 17/13 x 17, pneumatiky 245/40 
/  335/35.

Karoséria medzičasom přešla ma
lými změnami najma v počte otvorov 
v zadnej časti a tvarom spatného 
zrkadla.

Karol Meltzer

1:24 1:16 1:8
102 153 306,3

66,4/67,1 99,6/100,6 199,3/201,3
184,5 276,9 553,8
82,5 123,8 247,5
47,1 70,7 141,3

Autíčka v tělocviční
Verejnú súťaž rádiom ovládaných 

modelov s elektrickým pohonom uspo- 
riadala 24. februára 1990 ZO Zvázarmu 
Model klub VS2 Košice v tělocviční 
SOU spojov v Košiciach. Na štartovú 
čiaru v spoločnom závode RC-ES p o -. 
ložilo svoje modely tucet sútažiacich 
z košických klubov a zo Spišskej Novej 
Vsi. Vífazstvo získal domácí Peter Orol 
(28 ků l/30s) před hosfami zo Spiše 
Michalom Bednárom (27/55) a Pavlom 
Fúrikom (26/59).

Spestrením programu bola jednoho- 
dinová jazda súfažných dvojíc v tejto 
disciplíně. Palmu vífazstva získala dvo- 
jica Peter Orol a Peter Pefko z usporia- 
dajúcej organizácie (263 kůl). Na dru- 
hom mieste skončila dvojica zo Spiš
skej Novej Vsi v zložení Pavol Fúrik 
a Michal Bednář (262 kůl). Tretie 
miesto obsadila kombinovaná dvojica

z oboch miest Marian Ufanovský 
a Jozef Hradiský (202 kůl).

LV

Najlepší 
športovci SSR 
v automobilovom 
modelárstve 
za rok 1989
Kategória A, B: 1. L. Koterba, MAC 
Revgca, majstrovstvá okresu (x 1) 24 
b., majstrovstvá kraja (x 2) 28 b., seriál 
(x 3) 21 b., spolu 73 b.; 2. L. Beno, 
OSMT Rožňava, 26, 34, 9, 69; 3. V. 
Skalský, MC Košice, 19, 30, 6, 55; 4. J. 
Vendrák, MC Košice, 14, 26, 12, 52; 5. 
J. Ivan, MAC Revúca, 22, 28, 0, 50; 6. M. 
Kumičák, MC Košice, 12, 22, 15, 49; 7. 
J. Junaj, SRC Martin, 10, 32,—, 42; 8.

M. Ursiny, SRC Martin, 12, 30,—, 42; 9. 
J. Kupec, KDD Košice, 10, 30, 0, 40; 10. 
J. Vendrák, MC Košice, 7, 28, 0, 35; 11. 
P. Tauber, MC Košice, 13, 22, 0, 35; 12. 
M. Trojan, KDD Košice, 12, 20, 0, 32; 
13. R. Feranec, SRC Martin, 3, 26,—, 
29; 14. F. Boháč, SRC Martin, 26, 0,—, 
26; 15. D. Dlabaja, SRC Martin, 10, 
16,—, 26.
Kategória C: 1. V. Okáli, HDS Bratisla
va, majstrovstvá kraja (x 1) 18 b., 
majstrovstvá ČSSR (x 2) 26 b., seriál 
(x 3) 21 b., spolu 65 b.; 2. J. Miškolci, 
SRC Martin, 28, 34, 3, 65; 3. J. 
Kasanický, HDS Bratislava, 14, 2, 15, 
31; 4. J. Lapčák, KDD Košice, 28, 2, 0, 
30; 5. I. Skalský, MAC Revúca, 19, 0, 6, 
25; 6. M. Velčík, HDS Bratislava, 12, 0, 
12, 24; 7. F. Boháč, SRC Martin, 19, 0, 
0, 19; 8. L. Kamenistiak, SRC Martin, 
17, 0, 0, 17; 9. V. Hrivnak, HDS 
Bratislava, 5, 0, 9, 14; 10. L. Koterba, 
MAC Revúca, 4, 8, 0, 12.

J. Koterba
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■ Ve výjimečných případech — např. při 
opakovaném neúspěšném elektrickém záže
hu — používají soutěžící k zážehu motoru 
i zápalníci. Avšak od doby, kdy se u nás 
létalo s motory typu Synjet (S-1, 2, 3, 4), už 
uplynulo hodně vody, a někteří modeláři 
neovládají zásady bezpečného zážehu zápal
níci. Nejčastější chybou bývá, že použiji příliš 
krátký, rovný kus, čímž se vystavuji nebez
pečí, že plamen šlehne po předehřáté zápal
níci a motor se zažehne předčasně. Bez
pečnou manipulaci při startu lze dosáhnout 
především zápalníci dostatečné délky — aby 
mohl startující odejit do 5m vzdálenosti 
— a tak tvarované, aby při jejím zapalováni 
zapalovač nebo zápalka nebyly přímo pod 
tryskou motoru.

■ čas od času, jako v poslední době, se 
v distribuční síti vyskytne úplný nedostatek 
raketových motorů. Při propagačních akcích 
v loňském roce jsme proto byli nuceni použit 
i „archivní" motory RM 10-1,5-7 a RM 5-1,2-5 
roku výroby 1970 a 1971. Všechny motory 
fungovaly bezvadně i po osmnácti a devate
nácti létech skladováni, za což patři uznáni 
nejen konstruktérům, ale i výrobnímu závodu 
ZVS v Dubnici nad Váhom.

—ros—

O pěrka m odelu na ram pě
Při předstartovní přípravě na tyčové rampě je většinou model po nasunutí na 

prut nutné podepřít, aby nesklouzl až k zemi nebo konstrukci vypouštěcího 
zařízení, v níž je rampa ukotvena. Naši modeláři to většinou řeší pružinovým 
kolíkem na prádlo, jenž se ale hodí jen pro menší modely. Například u bodovacích 
maket už je to složitější: Pořádnější raketýři mají zejména pro modely s větším 
počtem motorů stojánek pro palníky, který vetknou do země a model o něj opřou, 
ostatní, jichž je většina, si vypomáhají různými krabicemi na nářadí, cihlami, prostě 
tím, co je zrovna po ruce.

Jednoduchou, ale spolehlivě fungující pomůcku nám zaslal americký raketýr 
Fritz Mueller. Jeho opěrka sestává ze dvou pásků duralového (nebo ocelového 
atp.) plechu. Horní, delší pásek je po provrtání otvorů pro rampu ohnut; po 
nasunutí na rampu se díky předpružení na ní pevně vzpříčí. Na dva výstupky na 
spodním konci tohoto pásku je propilovanými otvory nasunut další pásek, který 
slouží jako uvolňovací páka. Při zatlačení na jeho volný konec se druhým koncem 
nadzdvihne opěrné rameno horního pásku, takže opěrkou lze po rampě volně 
posunovat. Po nalezení správné polohy ji na rampě zafixujeme zatlačením na horní 
část spodního pásku. Snímek: M. Salajka

■ Při stavbě laminátových modelů už nevy
stačíme jen se starým dobrým Kanagomem. 
Například k lepení stabilizátorů k trupu 
musíme použít epoxidu. ChS Epoxy 1200 je 
sice stále velmi dobré, ale doba jeho tvrdnuti 
48 h je příliš dlouhá. Raketýři proto používají 
rychle tvrdnoucích lepidel. I mezi nimi jsou 
ovšem značné rozdíly. Asi nejlepším tohoto 
druhu byl známý Devcon, který se už ale 
několik let nedováži. Podstatně horší (pro 
svou menší tvrdost), ale použitelné bylo 
italské lepidlo Kibo Saldo Rapido, ale ani to 
se už na našem trhu nevyskytuje. Náš Lepox 
Rapid je sice rovněž použitelný, ale vyžaduje 
velkou přesnost při míchání. V létě minulého 
roku se v našich obchodech objevil epoxid 
Helapox Transparent z NDR, jehož cena je 
27 Kčs. Svými vlastnostmi leží mezi Devco- 
nem a Kibem. Pokud lepidlo nedostanete 
u nás, je běžně k dostání i v NDR; jeho cena 
je 9 M. Ale pozor, kupujte Helapox v červe
ném balení, existuje totiž i v baleni modrém, 
doba jehož tvrdnutí není několik minut, nýbrž 
kolem jedné hodiny.

—lád—

Polské raketové m otory PS
Po hubených létech, kdy polští raketýři včetně reprezentantů 

sháněli motory, kde se dalo, se zdá, že jsou jejich potíže zažehnány. 
Značka PS, pod níž se skrývá výrobce Piotr Sornowski, vstoupila do 
raketomodelářského dění v roce 1986, kdy na mistrovství Polska 
mohli startovat soutěžící v kategorii S6A ve druhém kole na motory 
PS. Zkouška skončila úspěšně: časy dosažené v druhém kole byly 
většinou lepší než výsledky kola třetího. P. Sornowski od té doby 
podstatně zvýšil výrobu a rozšířil sortiment. V současné době mají 
polští raketýři problémy jen s motory o větším impulsu pro bodovací 
makety, pro jejichž výrobu schází P. Sornowskému dostatečně 
výkonný lis.

P. Sornowski je sám modelářským instruktorem, který vede 
kroužky mládeže v Domě kultury v Dusznikách. Při vývoji motorů 
spolupracuje s nejlepšími polskými raketýry: M. Czajkou, A. 
Drazkowským, A. Dobrowským, W. Tenderou. Tato spolupráce mu 
umožňuje optimalizovat parametry motorů, limitované ovšem použi
tým palivem a technologií. K přednostem motorů PS patří až doposud 
velmi malá závadovost: z 900 kusů, které byly zatím použity 
v krakovském aeroklubu, vykázal závadu pouze jediný.

Polští raketoví modeláři byli nebezpečnými soupeři i v době, kdy 
— co se motorů týče — byli odkázáni na své kolegy z ostatních států. 
S dostatkem vlastních motorů k tréninku se jejich úroveň určitě ještě 
zvýší. A podle situace na našem trhu, kde se v maloobchodní sítí 
neobjevily raketové motory už více než rok, se zdá, že budeme pro 
změnu chodit s prosíkem za svými polskými přáteli zase my.

Podle Modelarz 10/89 TS

Přehled raketových motorů Výrobce: Piotr Sornowski, Polsko
Označení

Celkový
impuls
[Ns]

Doba
tahu

[s]

Max.
tah

[N]

Star
tovní

hmotnost
[g]

Hmot
nost

paliva
[g]

Délka
Průměr

[mm]

Zpoždění

[s]
PS 1/4A5-2 0,6 0,4 5 4,0 0,8 39/12 1,6
PS 1/2A5-3 1,2 0,8 5 5,5 1,6 55/12 2,2
PS A3-3 2,5 2,5 3 7,0 3,5 55/12 0,5
PS A5-3 2,5 1,2 5 7,0 3,2 55/12 1,8
PS A5-4 2,5 1,2 5 7,2 3,2 55/12 2,8
PS A5-5 2,5 1,2 5 7,4 3,2 55/12 3,8
PS B5-5 5,0 2,0 5 12,0 6,3 75/12,8 3,0
PS B3-4 5,0 3,0 3 12,2 6,3 75/12,8 1,0
PS C9 10,0 4,0 9 19,0 '  12,0 75/16,2 0-10
PS C15-2 10,0 2,0 15 19,0 12,0 75/16,2 0
PS C15-4 10,0 2,0 15 20,0 12,0 75/16,2 2,0
PS C15-6 10,0 2,0 15 21,0 12,0 75/16,2 4,0
PS C25 10,0 1.0 25 26,0 10,0 55/22 0-10
PS D12-4 20,0 4,0 12 40,0 23,0 100/22 0
PS D25-2 20,0 2,0 25 40,0 22,0 100/22 0
PS D25-4 20,0 2,0 25 42,0 22,0 100/22 2,0
PS D25-6 20,0 2,0 25 44,0 22,0 100/22 4,0
PS E20 40,0 8,0 20 75,0 44,0 135/22 0
PS E40 35,0 2,0 40 70,0 40,0 120/27 0-10
PS F50 45,0 2,5 50 90,0 36,0 150/27 0-10

Adresa firmy: Wykonywanie i regeneracja akcesoriów i silników 
modelarskich, Piotr Sornowski, ul. Klodska nr. 14, 57-320 Polanica 
Zdrój, Polska
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„Streamerovka"

KAVKA
Jan Pukl z Vyškova se zřejmě v čs. reprezen
taci zabydlel na delší dobu. Ti, kdo ho znají, 
oceňují především jeho pracovitost a skrom
nost. Sympatická je skutečnost, že i přes 
reprezentační povinnosti si nachází čas na 
pravidelnou práci s dětmi. Při stavbě svých 
modelů vychází většinou z dostupných mate
riálů, což je činí zajímavými i pro širší okruh 
raketových modelářů. Takový je i jeho model 
Kavka.

K STAVBĚ:
Trup 1 je laminován z jednoho kusu skelné 

tkaniny o plošné hmotnosti 30 g/m2 a prys
kyřice E 15 na kovovém soustruženém trnu. 
Před laminováním musíme trn naseparovat; 
k tomuto účelu se osvědčila Puli-pasta 
(přípravek k leštěni parket). Po vytvrzení trn 
důkladně nahřejeme, a trup z něj sejmeme. 
Je vhodné zhotovit si ještě další trn 
s průměrem o 0,2 mm menším pro broušení. 
Na původní trn lze totiž trup se zbytky 
separátoru znovu nasunout jen obtížně. Po 
obroušeni trup zarovnáme na přesnou délku.

Z bambusových štěpin slepíme opěrný kříž 
2 návratového zařízení. Pro zpevnění ještě 
spoj omotáme nití a přelepíme. Kříž vsuneme 
do trupu a trnem zatlačíme na patřičné 
místo. Z druhé strany naneseme zahrocenou 
lištou nebo bambusovou štěpinou na místa 
styků kříže a stěny trupu epoxidové lepidlo.

Hlavici 3 vytočíme běžným způsobem 
z balsového hranolu ve vrtačce. Obroušenou 
hlavici lakujeme třikrát zředěným čirým za- 
ponovým nitrolakem. Každou vrstvu laku po 
zaschnutí přebrousíme jemným brusným 
papírem. Potom hlavici zevnitř odlehčíme 
odvrtáním nebo odfrézováním malou tvaro
vou frézou. Do dutiny zalepíme poutači 
hrazdičku 4 z bambusové štěpiny o průměru 
1 mm.

Stabilizátory 5 jsou z lehké, ale pevné 
balsy ti. 1 mm. Po vyříznuti je spojíme 
špendlíky a najednou obrousíme na přesný 
tvar. Pak je obrousíme do souměrného 
profilu. Pokud si na to netroufneme, pone
cháme jim raději profil rovné desky 
a brusným papírem jen zaoblíme hrany. 
Obroušené stabilizátory opět třikrát nalaku
jeme čirým nitrolakem, jehož každou vrstvu 
po zaschnutí lehce přebrousíme.

Stabilizátory přilepíme důkladně k trupu 
epoxidem. Do koutů mezi trupem a dvěma 
sousedními stabilizátory vlepíme epoxidem 
pojistku 6 z pružinového drátu o průměru 
0,4 až 0,5 mm, která brání vystřelení motoru 
z rakety při výmětu. Mezi stabilizátor a trup 
vlepíme rovněž pevnou poutači nit 7 o délce 
asi 700 mm. Nit uvážeme k poutači hrazdičce 
v hlavici tak, aby zůstal volný konec o délce 
asi 100 mm k přivázání návratového zařízení. 
V osazení hlavice zhotovíme pro poutači nit 
drážku.

Pokud budeme létat z tyčové rampy, 
musíme model ještě vybavit vodítky 8. Sto
číme je z hliníkové fólie ti. 0,3 mm na kulatině 
o průměru 5,5 mm. K trupu je důkladně 
přilepíme epoxidem.

Streamer o rozměrech 120 x 1500 mm 
vyřízneme nejlépe z Mikalenty. Na jednu 
kratši stranu přilepíme ztuženi z bambusové 
štěpiny o průměru asi 1,5 mm. Streamer 
zpevníme přestříkáním barevným lakem 
a složíme běžným způsobem do „varhánků".

Při předstartovní přípravě navineme na 
spodní konec motoru úzký pásek lepicí 
pásky, který brání vjetí motoru dovnitř trupu.

Model je poháněn motorem MM A2,5—5. 
Startuje z tyčové rampy o průměru 5 mm 
a délce 1000mm; můžeme, pochopitelně, 
létat i z rampy dotykové.

M. s. Jan Pukl, RMK Zbrojovka Vyškov
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Stavebnice p lastikového 
m odelu ko tlového vozu Zas 
v m odelové ve likosti TT
Výrobce: ZPA Trutnov s. p., závod Jičfn

Stavebnice osobních vozů Bi/Be ze závodu 
ZPA Jičín již déle než rok vzbuzuje zaslouže
nou pozornost nejen našich, ale I zahra
ničních železničních modelářů. Nyní tento 
podnik přichází na trh s novinkou, stavebnicí 
kotlového vozu řady Zas (dříve Uachs/Ra).

Po otevření kartónové krabičky, která 
výlisky chrání lépe než dříve použité „pytlíko
vé" balení, nás zaujme vzhled a uspořádání 
všech detailů na licích rámečcích. V porov
nání s první stavebnicí osobního vozu Be/Bi 
se výrazně zlepšila jak kvalita výlisků, tak 
propracování všech detailů. Také stavební 
návod je přehlednější. Nezměnila se však 
nepříliš vábná hnědá lepicí páska s na
tištěným podrobným popisem vozů. Po 
přestříkání čirým lakem se však tento poloto
var změní v kvalitní obtisky.

V úvodní části návodu jsem v seznamu 
náčiní postrádal plochý jehlový pilník, který 
používají snad všichni modeláři k odstranění 
nálitků.

Stavbu začínáme slepením základního 
rámu, postranic a čelníků. Při sestavování je 
třeba dbát na to, aby výřez v Celníku byl 
otevřen směrem nahoru a vzniklý otvor v čele 
byl průchodný pro spřáhlo.

Při sestavování spřáhla jsem místo „ocelo
vého drátku o průměru 0,3 mm" použil drát,

Obr. 1

Obr. 2

respektive strunu, která bývá zasunuta 
v nových injekčních jehlách. Vytvaroval jsem 
ji podle obr. 1; drobná kresba v návodu není 
příliš názorná. Doporučuji před zatavením 
konců kolíků vsunout spřáhlo do modelu 
a vyzkoušet jeho funkci, především zda se 
vrací do střední polohy. Konce obou kolíků 
jsem zatavil pistolovou páječkou a začistil 
pilníkem.

Na rozdíl od postupu doporučeného návo
dem jsem před přilepením boků podvozku 
sestavil dvojkolf (nikoliv soukolí, jak je 
v návodu nesprávně uvedeno). Kola jsem na 
hřídele lehce nasunul a s použitím jednodu
chého přípravku z podložek nalisoval (obr. 
2). Rozměry podložek jsou na obr. 3.

Protože okolky dvojkolí ve slepeném pod

vozku „brousí" o Celníky, odřízl jsem původní 
Celníky podle obr. 4 a posléze je nahradil 
novými, vyříznutými z polystyrénu. Současně 
jsem odstranil výstupek na bočnici podvozku 
navazující na Celník.

Boky podvozku přilepíme k rámu, po 
mírném zaschnutí lepidla lehce rozehneme, 
vložíme mezi ně dvojkolí a upravíme do 
požadované polohy. Správné poloze boků 
podvozku věnujeme velkou pozornost, neboť 
ovlivni, zda se budou dvojkolí volně otáčet, či 
vypadávat z rámů. Podvozky dokončíme 
přilepením nových čelníků.

Připevnění podvozků k hlavnímu rámu 
není v návodu dostatečně podrobně popsá
no. Pokud modelář postupuje podle návodu 
a „vlepí do podvozku otočný čep", bude 
o chvíli později stát před problémem, jak 
podvozky připevnit k rámu. Óep je totiž třeba 
napřed prostrčit otvorem v hlavním rámu 
a teprve potom zalepit do otvoru v podvozku. 
Lepidlem raději šetříme, aby podvozky zůsta
ly otočné a nepřilepily se k rámu.

Při stavbě kotle postupujeme podle návo
du, doporučuji však spáru na kotli zatmelit 
a přebrousit jemným brusným papírem. 
Kotel přilepíme na podstavce raději až po 
natření; v místě lepení barvu odškrábneme, 
aby byly spoje pevné.

Pokud budeme stavět vůz s brzdařskou 
budkou, je výhodnější budku nabarvit před 
přilepením na plošinu. Mezi budkou a kotlem 
musí být mezera asi 1 mm. Na kotel nalepíme 
plnicí hrdla, lávky, zábradlí a žebříky. Návod 
upozorňuje, že při dolepování detailů na 
kotel máme dodržet rozměry uvedené na 
obrázku. To se nám však může podařit jen 
tehdy, pokud si v návodu neuvedenou rozteč 
lávek odvodíme z šířky dílu 26. Stavbu 
dokončíme přilepím ruční brzdy a tabulí na 
boky vozu.

„Pracovní postup s obtiskem", podrobně 
popsaný v návodu, je dostatečně srozumitel
ný. Pokud jej dodržíme, budeme s výsled
kem spokojeni.

Volba barev k nátěru záleží na našich 
zvyklostech a možnostech, v návodu by snad 
mohla být i zmínka o tom, že lze použít také 
autoemaily ve spreji. Brzdařská budka, jejíž 
zbarvení není v návodu popsáno, byla větši
nou natřena stejnou barvou jako kotel.

Protože jsem neměl potřebné podklady, 
nemohl jsem model srovnat s předlohou. 
Přesto je zřejmé, že modelu chybí k dokona
losti znázorněni vypouštěcího potrubí a ar
matur v prostoru pod kotlem. Určitým zkla
máním pro mě bylo, že model je opět 
opatřen nestandardními spřáhly, a že ve 
stavebnici není dodávána pružina spřáhla, 
nebo alespoň drát na její zhotovení.

Přes drobné nedostatky je model kotlo
vého vozu Zas pohledný a určitě si mezi 
modeláři získá oblibu. Také cena 19 Kčs je 
přiměřená.

Ing. Jiří Berka 
KŽM Jesenice

Výlisky stavebnice mají velmi dobrou až 
výbornou kvalitu. Drobnou vadou na kráse je 
malá staženina na krytu ruční brzdy 
u brzdařské budky, již však lze snadno 
odstranit zatmelením. Na dveřích brzdařské 
budky by měly být místo naznačených 
úhlopříčných žeber střechovité prolisy. 
V obou případech však jde o drobné, snadno 
odtranitelné nedostatky.

Když jsem se při stavbě snažil přesně 
dodržovat návod, musel jsem konstatovat 
mnohé jeho slabiny, proto jej považuji za 
nejhorší součást stavebnice. V některých 
případech nelze podle návodu postupovat 
(připevnění podvozků). Nejasně je zakresle
na poloha podstavců kotle na rámu podvoz
ku, umístěni brzdového zařízení a vzduchoje-
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Světový pohár v
Výsledky a statistika loňského ročníku 

Světového poháru v kategoriích volných 
modelů přišly od předsedy podkomise pro 
volný let CIAM FAI lana Kaynese kupodivu 
teprve v polovině února. Tento seriál soutěži 
se létal již třetí rok, poprvé dokonce 
i v kategorii svahových modelů F1E, v niž se 
uskutečnily čtyři soutěže.

Vítězem Světového poháru „svaháků" se 
stal Rakušan Klaus Salzer, který se 
v posledních dvou létech zřejmě rozhodl 
vyhrát všechno. Kromě zisku této trofeje 
zvítězil loni i na mistrovství světa a předloni 
na mistrovství Evropy.

Ve zbývajících třech kategoriích volných 
modelů se uskutečnilo čtrnáct soutěži. Pozo
ruhodné jistě je vítězství Stefana Rumppa 
z NSR v kategorii F1A již potřetí za seboul 
Protože se seriál konal teprve třikrát, je 
Rumpp až dosud jediným větroňářem, který 
ve Světovém poháru zvítězil. Vítězstvím ve 
třech soutěžích seriálu získal v loňském 
ročníku maximální možný počet 75 bodů.

Vítězem v kategorii modelů s gumovým 
pohonem se stal Norm Furutani z USA, který 
sí dojel do Evropy pro první místo 
v Jugoslávii a druhé místo ve Francii.

Obr. 3

mu na spodku vozu; zcela matoucí je 
nesprávné vyobrazeni vozů na kontrolním 
kupónu (nesouhlasí zejména poloha žebříků 
a lávek).

V části návodu pojednávajíc! o nátěru 
modelu jsem nepochopil, co je míněno 
pojmem „kryt výpusti", neboť o něm na 
jiném místě návodu není zmínka. Chybí také 
informace o zbarveni podstavců kotle. 
Výrobce skutečných vozů je zřejmě natíral 
černě, ale v posledním provozním stavu, 
kterému odpovídá i řadové označení Zas na 
obtiscích, jsou šedé. Sedá barva má mlt 
podle normy odstín 1100 a ne 0110, jak je 
v popisu uvedeno.

Nejdůležitějšl díly modelu do sebe zapada
jí s velkou přesností. Z hlediska konstrukce 
modelu a jeho funkčních vlastostl mám jen 
jedinou výhradu: Když jsem pro uchyceni 
spřáhla použil podle návodu ocelovou strunu 
o průměru 0,3 mm, zjistil jsem, že uchyceni 
spřáhla je pro krátkou volnou délku této 
struny příliš tuhé. Použil jsem proto strunu 
o průměru 0,2 mm. Pružinu je možné místo 
zataveni (což je třeba dělat velmi opatrně, 
aby nedošlo k poškození některé z viditel-

Obr. 4

kategoriích volných modelů 1989
Vítězství Jana Ochmana z Polska v katego

rii motorových modelů bylo umožněno 
i svobodou cestováni, které se v poslední 
době těší nejen Poláci, ale i my. Proto se také 
ve výsledcích objevuje i řada čs. soutěžících.

STRUČNĚ Z VÝSLEDKŮ:

Kategorie F1A (hodnoceno 150 soutě
žících); 1. S. Rumpp, NSR 75; 2. P. Findahl, 
Švédsko 70; 3. M. Fantham, Velká Británie 
55; .. . 12. M. Bučko; 22. J. Vosejpka, 34. I. 
Crha; 36. I. Tréger; 46. P. Bednář; 46. M. 
Valaštiak, všichni Československo 

Kategorie F1B (140): 1. N. Furutani, USA 
55; 2. B. Silz, NSR 52; 3. R. Ruppert, 
Švýcarsko 47; . . .  13. V. Kubeš; 27. F. Rado; 
29. J. Klíma, všichni Československo 

Kategorie F1C (97): 1. J. Ochman, Polsko 
54; 2. U. Glissman, NDR 52; 3. R. Archer, 
USA 45; . . .  19. V. Patěk; 29. K. Houček; 39.
J. Doležal, všichni ČSSR 

Kategorie F1E: 1. K. Salzer, Rakousko 34; 
2. W. Kuttler, NSR 26; 3. E. Reiterer, 
Rakousko 2 5 ;... 15. J. Mach; 22. M. Mravec; 
25. J. Vajda, všichni ČSSR

Karel Houček se ve výsledcích Světového 
poháru objevil dvakrát, jednou ovšem jako 
Hovček; správně by byl dvacátý. Ať už 
k omylu došlo kdekoli, poučili jsme se, že 
jména je zapotřebf psát do přihlášek co 
nejčitelněji, aby je správně opsali i cizinci. Je 
také nutné rozlišovat jméno a příjmení: ve 
výsledcích předloňského ročníku se místo J. 
Michálka objevil M. Jindřich.

V poslední době se dost diskutuje 
o způsobu hodnoceni Světového poháru. 
Současný systém, který značně preferuje 
vítěze a v němž v jedné soutěži obdrž! body 
pouze čtrnáct nejlepšlch účastníků, má za 
následek, že většina hodnocených se do 
výsledkové listiny dostala jen jediným výko
nem. Vítězství v jediné — byť slabě obeslané 
— soutěži pak stačí k umístěni na začátku 
druhé desítky. Věřím, že se najde řešeni, 
které přispěje k větší zajímavosti seriálu, 
v letošním roce však hodnoceni zůstává ještě 
beze změny.

Ing. Ivan Hořejší

ných částí modelu) zalepit kapkou hustého 
lepidla.

Zvýšenou pozornost je při stavbě třeba 
věnovat čepům podvozků. Pokud je do 
podvozků zasuneme až na doraz, brání 
kolům ve volném otáčení výztuhy rámu. 
Rovněž stupačky je třeba přilepit k plošině 
tak, aby nebránily přilehlému podvozku ve 
volném pohybu.

Budeme-li při stavbě modelu pracovat 
čistě, můžeme většinu dílů nechat v původní 
barvě materiálu. V tom případě však je třeba 
kotel s příslušenstvím (plnicí hrdlo, průlezy, 
podstavce kotle) slepit zvlášť a nabarvit před 
přilepením k rámu.

K nátěru kotle lze použit základní barvu 
šedou 016 ve spreji. První vrstvu stříkáme 
opatrně z větší vzdálenosti, aby nenaleptala 
povrch modelu.

Stavebnic kotlového vozu se zřejmě ne
prodá tolik jako stavebnic osobního vozu 
Be/Bi, jichž je pro modelový provoz na 
kolejišti potřebný větší počet. Model kotlo

vého vozu však pravděpodobně modeláře 
zaujme nepříliš obvyklým vzhledem předlo
hy, kterým se podstatně odlišuje od sério
vých výrobků VEB Berliner TT Bahněn 
z NDR. Zanedbatelné není ani to, že mnohé 
dfly stavebnice lze použit při stavbě jiných 
modelů.

Podvozky typu 26-2.8, jež se od podvozků 
modelů z NDR v řadě detailů liší, naleznou 
uplatněni při stavbě modelů nejrůznějších 
nákladních vozů. Kompletní rám s podvozky 
lze použit například při stavbě celé typové 
řady kotlových vozů vyráběných našimi va
gónkami v 60. a 70. létech.

Další drobné díly (hranaté nárazníky, brz- 
dařská budka, madla, žebříky) použijeme jak 
při úpravách továrních modelů, tak při 
stavbě soutěžních modelů kategorie B2.

Celkově hodnotím stavebnici kotlového 
vozu velmi dobře a její zakoupeni s klidným 
svědomím doporučuji všem zájemcům 
o modelovou železnici.

Ing. Ivo Mahel
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„Na chudej lid musí bejt přísnost," 
prohlásil Kdysi Jaroslav Hašek ústy 
svého nezapomenutelného Švejka. 
Touto myšlenkou byl prosycen i vztah 
orgánů Svazarmu k modelářům. 
(Soudě podle výsledků konferencí 

ostatních zájmových technických Činností 
nejen k modelářům.) A tak jsme plnili 
podmínky Odznaku branné připravenosti, do 
modelářských soutěží implantovali střelbu ze 
vzduchovky a hod granátem, na odborných 
školeních pro rozhodčí ztráceli čas naslou
cháním přednáškám o branné výchově, 
a byli rádi, že smíme také modelařit.

To už je, aspoň doufejme, minulostí. 
Přezíravý vztah k řadovým modelářům si 
však našli nejen aparátníci Svazarmu (nikoliv 
všichni), ale i někteří modelářští aktivisté. 
Ostatně modelářští. . .  Tak jako ve všech 
oblastech deformovaného společenského ži
vota se i u nás našli lidé, kterým o modelář
ství a modeláře vůbec nešlo, ale chtěli prostě 
jen „být na okrese, na kraji, na ÚV", aby si 
vylepšili kádrový profil. A protože v expono
vanějších oblastech bylo těžší se k nějaké 
funkci dostat, vzali to přes modelářství. 
(Z čehož plyne, že šlo navíc zhusta o lidi 
neschopné). Další skupinu takových činov
níků tvořili dlouholetí funkcionáři, které kdysi 
modelářství sice bavilo, ale zápal i zájem 
z nich dávno vyčpěly. Svá funkcionářská 
místa si však drželi dál.

Ostatně proč ne? Vždyť je to nic nestálo. 
Zasedání rad a komisí se konala v pracov
ních dnech, přičemž mzda jim byla refundo
vána, cestovné uhrazeno a ještě dostali 
chlebíčky, limonádu a kávu. Na vlastní 
modelářské akce, které se konají o sobotách 
a nedělích, se pak často dokázali nějak 
omluvit.

Na druhou stranu budiž řečeno i to, že 
vzhledem k „pravomocem" rad a komisí 
— aspoň těch na vyšších stupních — bylo 
v podstatě jedno, kdo v nich sedí.

V letošním roce proběhnou ustavující 
konference nově se formující modelářské 
organizace, z nichž by — demokratickými 
volbami, ne „kooptací" — měly vzejít i nové 
orgány. Ale pozor, tentokrát půjde o orgány 
se skutečnou, nikoliv pouze fiktivní pravomo
cí, které budou rozhodovat o naší modelář
ské budoucnosti! Vhodné kandidáty musíme 
kolem sebe hledat už dnes!

Za dřívější zásluhy si můžeme někoho 
vážit, dát mu vyznamenání, vlídně ho poples- 
kat po zádech. Bylo by ovšem krajně 
neprozíravé mu jen s ohledem na tyto 
zásluhy svěřit svou budoucnost. Do funkcí 
v nových orgánech musíme volit především 
lidi schopné a čestné. Schopné proto, aby 
rozpoznali, co je dobré pro širokou modelář
skou obec, a čestné proto, aby pak, motivo
váni osobními zájmy, neprosazovali něco 
úplně jiného.

Pokud se nám to podaří, nastane snad 
konečně normální stav, kdy činovníci pracují 
ku prospěchu řadových modelářů a modeláři 
si práce činovníků váži, místo aby se děsili 
toho, co si na né zase vymyslí.

On to totiž tenkrát Hašek s tou přísností na 
chudej lid myslel ironicky.

Tomáš SLÁDEK

C o m ne  
zau ja lo

Budou historické modely 
stále popelkou?

Patřím mezi ty dříve narozené a modely 
stavím od svých dvanácti let. Zúčastnil jsem 
se mnoha modelářských soutěží. Bylo v nich 
všechno: přátelská setkání, radost z postave
ného mgdelu i z jeho pěkného letu.

To se bohužel z našich soutěži pomalu 
vytratilo, zůstala jen honba za nalétanými 
vteřinami, body a umístěním v žebříčku. 
A tak ti, kterým jde opravdu více o to zalétat 
si než „stát na bedně", se dnes scházejí 
především na soutěžích historických modelů.

Od roku 1986 se zúčastňují dvou pravidel
ných soutěží pořádaných modeláři z Pňovan 
a z Prahy 6. Oběma partám za to patří 
upřímný dík. Ale nejsou dvě soutěže trochu 
málo? Co modeláři z Kamenných Zehrovic 
v čele s R. Čížkem, nezkusí to také? Osobně 
si R. Čížka velice vážím. Jeho modely 
v padesátých létech patřily k nejlepším na 
světě. Ale Orlíci a Káňata také svým způso
bem zavazují. Myslím, že Žehrovičtí by mohli 
rozvoji historických modelů pomáhat trochu 
víc než dosud.

V zahraničí se s těmito modely nejen více 
létá, ale vydávají se plány a publikace. A tak 
se obracím na redakci Modeláře s prosbou 
o zveřejnění některých modelů V. Procházky, 
firem Μ. K. Moučka, IPRO a dalších.

Postavil jsem řadu historických modelů: 
Káně, Sluku, Vítěze, Populára, F-54. Ze

zkušenosti mohu potvrdit, že dnes není 
možné stavět historický model podle vyda
ného plánu do všech podrobností. Na našich 
modelech chceme determalizátor, z trans
portních důvodů dělené křídlo, některé části 
konstrukce je nutné zpevnit, abychom model 
nestavěli jen na jednu sezónu. Koncové 
oblouky křídla se zpevní, zhotovíme-li je 
z balsy místo z bambusu či pediku. Model se 
stavitelnou klapkou na SCP se lépe zalétává.

Všechny tyto věci si modelář může upravit 
podle svého, měl by však zachovat rozměry 
a tvary původního modelu. Také povrchová 
úprava by měla odpovídat vzoru a — jako 
konec konců u všech modelů — měla by být 
v prvotřídní kvalitě. Většina historických 
modelů u nás létajících má dobrou úroveň, 
ale některé jsou podprůměrné.

U většiny motorových modelů stavěných 
v poválečném období se používaly motory 
Atom 1,8, Atom 2,5, NV-2,1, později Start 
a Junior. Všechny tyto motory se dají 
nahradit současným MVVS Modela 1,5, 
jehož výkon plně dostačuje.

Vím, že hodně modelářů historickým mo
delům fandí. Měli by však přestat pouze 
fandit a začít létat. Létat pro potěšení 
a zábavu, nejen pro nalétané vteřiny 
a výkonnostní třídy.

Josef Muller, Třeboň

Z našich kosmodromů
■ Na letišti v Tošanovicích se 14. ledna sešli 
raketýři ke sportovnímu boji v kategoriích 
S6A a S9A. V kategorii vírníků zaujal hranatý 
model J. Chalupy, silně připomínající kostel
ní věž. V kategorii S6A soutěžili vedle 
dospělých i žáci, a P. Malíšek svým výkonem 
dostihl druhého ve věkové skupině seniorů! 
Hladkému průběhu soutěže přispělo téměř 
bezvětrné počasí i dokonalé řízení MUDr. 
J. Hučínem.

L. Vaculíková

Výsledky kategorie S6A, žáci (12 soutě
žících): 1. P. Malíšek, OSMT Havířov 274; 2.
K. Latocha 247; 3. R. Folwarczny, oba Šenov 
237 —senioři (11): 1. J. Pukl, Vyškov 281; 2. 
R. Kocurek 274; 3. R. Kuchař, oba šenov 
269 s

Kategorie S9A, senioři (9): 1. T. Indruch 
238; 2. J. Chalupa, oba šenov 149; 3. J. Pukl 
142 s
■ Soutěž o „Pohár Zbrojovky Vyškov" se 
létala letos 17 února již po dvanácté. Účast
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byla sice o něco nižší než v minulých létech
— zřejmě v důsledku finanční nejistoty klubů
— přesto se na letišti ve Vyškově sešlo 
čtyřicet modelářů. Za jasného,téměř bezvětr
ného počasí a teploty 10 °C bylo dosaženo 
solidních výsledků.

Výsledky kategorie S4A, žáci (14 soutě
žících:) 1. Taxa, Senov 280; 2. Herman, 
Havířov 230; 3. Derfiňák, Rajhrad 227
— senioři (21): 1. Dofek, Vyškov 359; 2. 
Chalupa 236; 2. Cíž, oba Senov 236 s

Kategorie S6A, žáci (17): 1. Derfiňák 319; 
2. Folwarczny, Senov 246; 3. Herman 231
— senioři (23): 1. Pukl 329; 2. Školař 300; 3. 
Grenár, všichni Vyškov 279 s

FB

Novoroční liga A1
byla první akcí letošní modelářské sezóny na 
letišti v Drahotuších. Již po čtvrté ji uspořáda
ly MoK Aeroklub Hranice a MěDDM 
v Hranicích.

Na základě dobrých zkušeností z minulých 
ročníků byla liga organizována čtyřkolově. 
Vždy dvě kola byla soustředěna do dvou 
soutěží, které se konaly 6. ledna a 4. února.

Ranní kola se měla létat od 8.00 do 12.00 h, 
odpolední pak od 12.00 do 16.00 h. Hustá 
mlha 4. února však zavinila, že začátek 
třetího kola byl odsunut o dvě hodiny.

Tradičně velmi dobré počasí a povětrnost
ní podmínky připomínající opravdové jaro 
přilákaly celkem 17 žáků a 79 juniorů 
a seniorů, což tyto soutěže řadí mezi nejlépe 
obsazené v širokém okolí.

I když pro mnohé účastníky bylo první kolo 
také prvním důvodem k vytažení modelů 
z beden po loňské sezóně, dosažené výsled
ky ukazují, že úroveň byla vysoká.

Ve všech čtyřech kolech bylo dosaženo 
třiačtyřícetkrát absolutního výsledku 600 s. 
Z toho zapsal tento výsledek čtyřikrát ing. 
arch. Macura z Čadce. Trojnásobných šesti- 
stovkařů už bylo víc: Běčák z Frýdku-Místku, 
B. Gablas ze Zlína, M. Popovič z Havířova, M. 
Drobisz z Dobré a domácí ing. Zima.

Mezi žáky opět pravidelně obsazovali první 
místa svěřenci z. m. s. J. Orla z Kunovic. Mezi 
nejlepší patřili J. Orel mladší, L. Habarta a M. 
Jordán. Dobře jim však sekundovali i J. 
Berek z Frýdku-Místku, R. Sobek ze Lhoty, R. 
Procházka ze Zlechova a R. Plesník 
z Frenštátu pod Radhoštěm.

Při vyhlašování konečných výsledků všich
ni zúčastnění ocenili fair play čin Radka 
Čechlovského z Kroměříže, který v roz-

létávání ve čtvrtém kole odhodil při vypuštění 
modelu naviják, což ušlo pozornosti časo
měřičů. Tuto chybu sám přiznal, což mělo za 
následek jeho posunutí z třetího na jedenác
té místo.

Ve funkcích časoměřičů působili velmi 
odpovědně příslušníci VÚ v Hranicích, kromě 
nich patří poděkování i členům Aeroklubu 
Hranice, kteří organizátorům soutěže pro
půjčili rozestavěné prostory zařízení letiště.

Ing. Vojtěch Zima

V sobo tu  5. 5. 1990 se koná

BURZA
m o de lá řských  p o tře b  

8 .00— 11.00 h
V e lký sál D K-DP B ubenská  

(s tan ice  m e tra  V ltavská) 
Od 7.00 h p rode j s to lů  
M ožnost rezervace s to lů  

na adrese:
Pavel Vraný,

Poste restante,
190 00 P raha 9

QØfflBIDønø SB
Inzerci přijímá Vydavatelství Naftě Vojsko, 
inzertní oddělení (inzerce Modelář), Vladi
slavova 28, 113 86 Praha 1, telefon 26 15 51, 
linka 294.

PRODEJ

■ 1 Vysílač Acoms AP 227 2-kan. nepouž. (800). P. 
Kompetent, W. Piecka 75, 130 00 Praha 3, tel. do 
zam. 781 66 23
■ 2 Teleskopický háček pro krouž. vlek 1,2—4,5 kp, 
normální nebo zkrácené provedení dle obj. (80), 
spolehlivé provedení dle MO 3/72. Platí stále. Z. 
Prokop. Uničovská 90, 785 01 Šternberk
■ 3 Lam. trup na Cirrus 75, Z-50L (na motor 
15—30 cm3), Little Toot, (10cm3). P. Keňo, Gen. 
Svobody 26, 787 01 Šumperk
■ 4 Motor OS Max 40 SR + výfuk + RC karburátor 
+ nekvalitně postavená loď Olaf (1580) — motor je 
bez sviečky, iba kompletně — pozostalosť (predaj aj 
poštou). M. Tokár, Rudná 96, 048 01 Rožňava
■ 5 Nové RC mot. modely obří vel. Antic a Centaur 
na mot. 6,5— 10 cm3, perfektní. Ing. M. Janků, 
Komárov 60, 544 63 Vítézná-Huntířov
■  β Plány obřích RC polomaket a RC polomaket. Dř. 
vrtule od 0 180 do 0 700. B. Misterka, Dobrovského 
437, 340 22 Nýrsko
■ 7 Mot. RC KLD 3,5 (550), koupím kola na let. ø 80 
a 0 90 mm. P. Kodým, Smetanova 50, 396 01 
Humpolec
■ 8 RC soupravu Colt Junior, RC soupravu Acoms, 
motory Le Mans 240 a 480, RC Mustang, startér, 
křížové ovladače. Ceny dle nabídky — odpovědi 
proti známce. J. Machek, Maxima Gorkého 168, 
500 02 Hradec Králové
■ 9 Odpružený podvozek 1:8, motor 3,5 Picco, 
karos. V2 + náhr. díly (2500). Motokáru 90 cmJ pro 
začátečníka (1900). M. Jeřábek, Trávník 1997, 
560 02 česká Třebová
■ 10 Vysílač T4 AM27 + přijímač + 3 ks serva ST-1 
+ zdroj + nabíječ (4000), motor M W S  3,5 GFR-RC 
+ tlumič (580). J. Heřman, Družstevní 411, 257 41 
Týnec nad Sázavou
■ 11 RC soupravu Modela 6 AM27 (2000) + 2 serva 
Acoms AS-5 (1000) + 1 ST-1 (450). J. Pirkl, U hřiště 
1351, 562 06 Ústí nad Orlicí
■  12 Plány RC modelů, motor 10: F3A — L. Johr\(cv. 
dvoupl.), Mach, B. Angel, Magic, Curare, Joker, 
Arrow, Sultan, Brilant (Dalotel) (po 40). F4C 
— Spitfire Mk.l (80), Dalotel (40); motor 6,5: Piraňa, 
John (dvoupl.), Miniarrow, Pierot (po 30); motor 3,5: 
Amigo (mini F3A) (30); F3B: Flamingo (30). Ing. J. 
Kamínek. 683 56 Nížkovice 62

■ 13 Servo Futaba (650) — nové, el. motor Mabuchi 
(50). P. Čížek. Palackóho 554, 398 11 Protivín
■  14 Několik kopyt motorových krytů a forem 
+ forem krytů kol na tyto modely, vše dle plánu 
Modelář. Typu: FR-5, Kittiwake, Turbulent Stark-D, 
Beigle Airedale, Cessna 150-Aerobat. Kopyto větro
ně Kumulus rozp. 2200 mm, Zlin 12 rozp. 1600 mm 
+ kopyto + forma + plánek, kopyto + formu modelu 
F3B T, celkem (4000). J. Vizina, Ostrov 2285, 438 01

■  15 RC auto Skoda 130/RS 1:8 (1500), panelové 
kolejiště TT 90x180 (2000), nový motor M W S  2,5 
GRR + tlumič + nádrž (615). R. Široký, S. Allende 
269, 500 06 Hradec Králové
■  18 Nepoužitá serva ST-1 — 2 ks — cena dle 
dohody. M. Smrček, T. Kuchtíka 1107, 674 01 
Třebíč, tel. 4830
■  17 Modelové návestidlá HO osadené LED diódami 
vo vyhotovení ČSD s oválnou čelnou doskou. 
Návestidlá sú 2-,3-,4- a 5-znakové a predzvesť (40; 
45; 55; 65; 40). Napáječ týchto návestidiel 
k transformátoru EZ 1 (80). Ponuka platí stále. J. 
Nómethy, Leningradská 26, 080 01 Prešov
■ 18 Plánky RC modelů, kabiny, vrtule, dmychadlo, 
videofilmy s modelářskou tematikou. Pište o katalog 
na adresu. P. Bosák, Zahradní 731/111, 339 01 
Klatovy
■ 19 Neodpr. podvozek 1:8 typ VCS, kar. V1, V2, ND 
(850), Acoms AS-5S, Rx ARC 227, nové. Koupím 
serva Robbe. J. Zahradníček, Hraniční 3, 775 00 
Olomouc
■ 20 RC soupravu Robbe Economic 2-kan., 2 serva 
(2900), 1 servo Futaba S7 (450), 1 servo Mini (700), 
měnič napětí z 12 V na 21 V (600), nabíječ NiCd 
4x20 V do 1 A (700), servospínač (150), NiCd aku 
Sanyo 9.6V/1.1 Ah (600), 8 ,4V/1,2Ah (500), Asahi 
Sunrise 2x14, 4V /1 ,2A h (po 360), lodě F1-E (po 
150), F3-E (200) nedokončenou loď KB-23 (450), 
motor Bulet 30 cca 300 W (850), motory Mabu
chi 380 (30), 540 (60), 550 (80), lodní šrouby 
R + X (po 20), třílisté ø 55 (60), ø 65 (70). J. Darvaš, 
544 04 Zireč 106
■  21 Perf. trup vál. lodi Rodney + plány 1:100, lam. 
trupy vál. lodí moderních Doria, Sagittario, Nanuška, 
Wiesel, i s plány, lam. díly jachty Maruder, plány 
(400). Koupím 6- až 8-kanál. zahr. tov. RC, i bez serv
— ostatní za známku. I. Vlach, Hlubna, 683 51 
Holubice
■ 22Tamiya NiCd 6 V/1200 mAh, 2 sady — nepouži
té (po 550). J. Makovský, Davidova 1310, 500 02 
Hradec Králové
■ 23 Maketu polského stíhače ponorek 1:33 (1000), 
model lodě Barrakuda (400), výlisek trupu lodi kat. 
FSR-E7 (130), 20 článků NiCd Sunrise 1,2 Ah (1 kus 
30). L. Macháň, Kostelecká 1820, 547 01 Náchod
■ 24 Motor Modela CO2 nepoužitý (130). Zašlu na 
dobírku. M. Kitler, Tyršova 181, 289 33 Křinec
■ 25 Vlak Merkur, 15 vagónů, 2 lokomotivy, příslu
šenství — bezv. stav — nabídněte. MUDr. P. Berger, 
9. května 797, 763 61 Napajedla
■ 28 Mot. Robbe 7,2 V/10 A, reduktor + skláp. vrtule 
0 300, servospínač s relé + 2 sady aku Sunrise 
7,2 V/1,1 Ah (1200), univerzál, nabíječ Aku 50 mA
— 5 A (600). R. Kulhánek, Aloisina výšina 634, 
460 05 Liberec 15
■  27 RC soupr. FM 40 MHz, k. 52, vysil. 5 kanálů, 
přij. 6 kanálů, osazení C-MOS, nabíječ, sintr, zdroje,

serva Futaba S29 — 2 ks, amat. konstrukce, profi 
provedení (3000) a Admirál II + pylon 1,5 D (250). 
Nejraději v celku. J. Hvězda, Engelova 387, 500 11 
Hradec Králové 11, tel. 458 16
■  28 RC plachetnici + RC soupravu T4 AM27
— levně — končím. M. Botor, Staré Město 363, 
738 01 Frýdek-Místek
■  29 Motor M W S  2,5 DF. nelétaný. T. Winter, 1. ul. 
Za Humny, 273 02 Tuchlovice
■ 30 Deltu na tl. mot. 6,5 (500), polomak. A-5A na tl. 
mot. 6,5 (600), obra na Quadru (800) — os. odběr. K. 
Svoboda, Zahradnického 2959, 580 01 Havlíčkův 
Brod
■  31 RC soupravu Graupner JR FM314 — nové
— 8 kanálů (7500). B. Medek, Hodonínská 11,617 00 
Brno
■  32 Výkresy na model sov. tanku T-72, 6 ks A1 
(110). V. Horáček, ČSLA 2944/59, 400 11 Ústí nad 
Labem
■  33 4-kan. prop. amat. RC soupravu (1000), ST-1
— nepoužité (450), 1-kan. neprop. RC souprava 
+ 3 poloh, serva (450). P. Held, Dobevská 873, 
140 18 Praha 4
■ 34 RC soupravu Modela 4 AM27, vysílač, přijímač, 
pár krystalů, pouzdro, zdroje, vypínač, nabíjecí 
a instruktor, kabel (2400), 4 serva ST-1 (po 480). Vše 
nové, nejlépe komplet. Ing. M. Pejzl, Trachtova 1, 
158 00 Praha 5, tel. 52 76 01
■ 35 Dvouk. prop, soupravu Robbe Compact. 
Zdroje 4, 2 serva. Ing. V. Novotný, Vondroušova 
1169, 163 00 Praha 6. tel. 301 90 59
■  38 Nedokončený model Trenér (400) — končím. 
P. Kanta. Na vozovce 7, 779 00 Olomouc
■ 37 Motory nové nepoužité: RC Raduga 10 cm3, 
M W S  1,5 cm3 D, MK-17 1,5 cm3 D. Tlumiče, palivo 
D, éter, nové nepouž. stopky, model elektroletu. 
stavebnici RC větroně Asterix, sintr, zdroje Sanyo 
Cadnica 1,2 V /1 100 mAh — 8 ks. časopis Modelář 
od roku 1979—89, plánky. M. Černý, Roudníček 54, 
411 18 Budyně n. O.
■  38 RC soupravu Modela Digi inov. typ + 2 serva 
Futaba FP-S7, zdroj a nabíječ (2500). J. Hybler, 
Závodní 1454, 687 25 Hluk
■ 39 Motory M W S  2,5 DR + RC karb. + tlumič 
+ palivo + nádrž (600), MK-17 (50). R. Pacovský, 
Budovatelská 766, 388 01 Blatná
■ 40 RC vrtuíník Helix zalietaný, s motorom Moki 
10 cm3, nový lak (2000), větroň Vega (200), RC 
súpravu na 4 funkcíe, zdroje, nabíječ, zariadenie na 
skúšanie serv, zdrojov a výstup, antén, prúdu (1900), 
dve servá Futaba (900), nové ST-1 (450), motor 
Junior 2 cm3 + RC karbur. + tlmič, hodinu v chodě 
(350). J. Horný, P. Jilemnického 431, 976 45 Hronec
■ 41 RC soupravu Modela 6 AM27 + 4x Robbe (2x 
S61, 1 x S12, 1 x linear.) + aku + nabíječ, komplet 
(5000), lam. trup RC V2 Cirrus 75 (150), Diamant 
(180), větroň V2 — fólie (600), sintr, aku RS-500. J. 
Trojan, Evaldova 42, 787 01 Šumperk
■ 42 Varioprop 10S komplet, černý (3000), Skylark 
rozp. 3000, mot. 20 cm3 (800 + 2000), ASK-14, lam. 
trup, mot. 2,5 cm3 (600), Mustang — lam. trup. mot. 
10 HP (2500), Super Tiger — dvoupl., mot. 10 HP 
(2500), vše i jednotlivě. V. Hasala, Sokolská 229, 
768 32 Zborovice
■ 43 Amat. prop. soup. 4-kanál., 5 serv Graupner 
šedých, zdroj + nab. (3000). Plán RC kachna 3,5
— NSR (25). P. Popela, 751 18 fiíkovice 135
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(Dokončení ze str. 31)

■ 44 Vysil. AM 7-kanál. + 10 ks NiCd (1400), přij., 2x 
ST-1, 2,5 GF + pal. — nové. V. Horák, 273 51 Kyšice 
193
■  45 RC soupravu Acoms Mk. Ill AP-227 (2800) 
nepoužitou, rozest. staveb. Trenér (400). M. Horák, 
Zakřany 47, 664 11 ZbýSov
■ 46 6 ks sintr, aku 1,2 V/500 mAh (420), M W S  1,5 
cm3 + RC karb. (250), sintr, aku Varta 4,8 V/1,2 Ah, 
dobr. stav (200), nabíječ 4x 180 mA, 1 x 20 mA (150), 
mot. CO2 nový (120), přijímač WP-75 (400). L. 
Legner, Nezvalova 4, 638 00 Brno
■ 47 Rozdělané kolejišté TT, 1x2m, 10 lokomotiv, 
světelné semafory a další bohaté příslušenství 
(5000). Slevím 40 % ceny — odpověď proti známce. 
P. Konvičný, švabinského 5, 736 01 Havířov-město
■ 48 Zachovalou soupr. Acoms AP 440 FM, 52. k., 
4 serva AS. J. Svoboda, Engelsova 374, 500 06 
Hradec Králové, tel. 46 916
■ 49 Nový Nova Rossi C 21 Car (5500), OS Max 21 
Car s EB + nový výbrus (2500), volnobéžka INA 
10-14-12 (300), nová serva Futaba S 9301 — 5 kg (po 
1000), lukopren. forma V2 (300). L. Plachý, Grohova 
56 B, 602 00 Brno
■  50 Plánky lodí. Seznam zašlu. R. Horák, Golianova 
32/6013, 917 00 Trnava
■ 51 Lam. trupy z epoxidu: větroň Tau (220), QB-15, 
20 (220), F3A Pierot na 6,5 (320), maketa vět. Grob 
na 3,5 (420), realistické figury pilotů do půl pasu, výš. 
7 cm, II. svét. válka (50). Nabídka platí stále. M. 
Kablásek. Svat. Čecha 1392, 688 01 Uherský Brod
■ 52 Varioprop 12 Tx, Rx, zdroje, nabíječ, 8x servo 
šedé, 1 na náhr. díly. 3x kabel s vypínačem, pult 
(4500). P. čeněk, 373 12 Borovany 403
■ 53 Balsu, Modelspan, lam. trupy, čas. Modelář r. 
1970—89. F. Pekárek, Polanka 644, 664 01 Bílovice 
n. Svitavou, tel. 65 058
■  54 Lam. trup Spitfire (260), QB-15 (150), KaJaKo 
(100), staveb. Artur (100), staveb. Vega (220). J. 
Hron, Azalková 37, 102 00 Praha 10
■ 55 RC modely: Sirius na mot. 2 cm3 (200), 
Gladiátor + mot. Mk-17 (200), nejí. os. odběr. 
Koupím sout. RC V2 s brzd. klap. v perf. stavu. Dále 
lanovody 1 m a více. K. Šimon, Kodaňská 75, 101 00 
Praha 10
■ 56 Laminátové karosérie 1:12: Lancia Beta, 
Mirage, BMW M1, Porsche Kremer CK5, Porsche 
917, Peugeot 205, Datsun 280Z, škoda 130 RS a 160 
MTX (100) za kus. Obutá kola — sada (60), vzor 
Lancia B., a další automodel, materiál 1:12 
— seznam proti známce. V. Strnad, Fučíkova 348, 
345 06 Kdyně

KOUPÉ

■  57 Staré mod. spal. motory do r. výr. 1970 
— i neúplné, poškozené, popř. jen jejich části. Také 
motory amatérské i ze současné produkce socialist, 
států. Cenu respektuji — kvalitu dobře zaplatím. V. 
Strnad, Fučíkova 348, 345 06 Kdyně
■ 58 Svah. větroň menší — střední, laminát, jen ve 
výb. stavu. P. Kompelent, W. Piecka 75, 130 00 
Praha 3, tel. do zam. 78 16 623
■ 59 Plánky maket (polomaket) na CO2, barevný 
potahový papír (Modelspan, Japan) a vypínací 
nitrolak C1106. P. Hýbl, Jana Uhra 3, 602 00 Brno
■ 69 Plány jakýchkoli osobních lodí s podvodními 
křídly (např. typu kometa) J. Juhasz, Stará cesta 10, 
370 06 České Budějovice
■ 61 NC aku 6 V/1,2 Ah, 7.2 V/1,2 Ah, 6 V/3 Ah, 
podvozek na S 130 + nádrž SG. M. Hříbal, Pionýrů 
1291, 356 01 Sokolov
■ 62 Plachetnici Denisa nebo podobnou. Rychlostní 
RC člun elektro. V. Karlovský, Žižkova 39, 407 21 
česká Kamenice
■ 63 Startér 12 V na motor do 3,5 cm3, model Kadet 
2, KaJaKo alebo iný cvičný RC na motor 1.5 cm3. G. 
Mauer, 018 22 Pružina 494
■  64 El. RC buggy a loď slalom, nebo mech. díly. 
Ing. Marek, čihákova 2457, 530 02 Pardubice
■ 65 Kvalitnú RC súpravu 40 MHzr 4—7 funkcií, 
najradšej novů i Conrad. D. Meluš, 956 33 Chynora- 
ny 950
■ 66 Přijímač Acoms ARA 540 FM, serva Acoms 
+ koncovky Acoms. V. Radimský, Budovatelů 1483, 
592 31 Nové Město η. M.
■ 67 Časovače Graupner, KSB i poškoz. Popis 
závady a cena. V. Babůrek, Leninova 710, 741 13 
Studénka 3
■ 68 Nový čtyřdobý mot. do 10 cm3 + 2 píst. kroužky 
Webra 61. K. Ludvín, Vetiškova 833, 460 01 Liberec
■ 69 El. mot. Mabuchi 380, obousměrný regulátor 
otáček do 20 A. M. Maťák, Záhřebská 3, 616 00 
Brno, tel. 75 82 39
■  70 Dvou až tříkan. soupravu kompl, 100% stav, do 
(2000). R. Farabauer, 382 11 Větřní 300

■ 71 2 ks nových serv zahr. výr. + vypínač a pouzdro 
na 4 tužk. bat. L. Gregor, Průmyslová 1128/30, 
500 000 Hradec Králové
■ 72 Mikroserva, miniserva, přijímač SSM — 4- 
kanál., konektory pro systém JR Graupner, moduly 
pro vysílač D14 Graupner, Dual Rate, Multi Mix, Uni 
Mix, Diferenciál, Multi Switch, Prop Chanal. V. Čech, 
Rudoarmějců 524, 439 42 Postoloprty
■ 73 4 ks nových serv Futaba FP-S7, FP-S12 nebo 
FP-S28. M. Kučera, D Olšina 7, 747 27 Kobeřice
■ 74 Plánek Modelář č. 160s, nebo kdo zapůjčí 
k ofocení. K. Pleva, DM Zleby, 679 23 Lomnice u Tiš.
■  75 Jednotlivé čísla časopisu Modelář: 1, 2, 
8/1989; 6/1987; 5,8/1986; 8. 9, 10/1985. P. Radvan- 
ský, Grešova 16, 080 01 Prešov
■  76 Vláčky Márklin, i jednotlivé díly. platím valutou, 
nabídněte. J. Prášil. Gottwaldovo nábř. 8, 120 00 
Praha 2
■ 77 Mot. RC model na 2,5 cm3, větroň V2 v dobrém 
stavu. K. Eminger, Dolákova 529, 181 00 Praha 8
■ 78 Nesestavené kity soudobých letadel a vrtulníků 
1:48, monograf. publikace a plánky modern, let., 
barvy Revell 9, 37, 67, 77, 87. J. Krejsta, Gagarinova 
52, 680 01 Boskovice
■ 79 Kit de Havilland Mosquito 1:72. J. Bohata, 
Lázeňská 279, 281 63 Kostelec n. čer. lesy
■  80 Jakékoliv množství balsy 5 nebo 4 a 10 mm 
a překližku 1.2 nebo 1 mm — prodáme Modeláře 
86—88 a časovač pro motorové modely. 102. ZO 
Svazarmu-LMK, Pekařská 20, 602 00 Brno
■  81 Modelleisenbahner č. 9/89, příp. vym. za č.

■ 7/89. Ing. M. Palát, Olomoucká 89, 846 01 Opava
■ 82 Lokomotivy, vagóny, výhybky, koleje, doplňky 
a příslušenství, i jednotlivě, pro velikost N. Platí stále, 
k. Tomášek, 763 21 Slavičín 477
■ 83 Přijímač Acoms — AP-227 MK.II a plánek 
čmelák 135s. J. Řehulka, 798 41 Kostelec na Hané 
534
■ 84 Pár kříž. ovl., jen výb. stav, balsu 2, 3, 4, 
5 — udejte cenu. V. Staněk, Nádražní 2296, 397 01 
Písek, tel. 6708
■ 85 Časovač na F1C zhot. zo sov. fotospúšte Zorkij. 
J. Sóti. Vlast, námestie 7/21, 851 01 Bratislava
■  86 Stav. bit. lodi Richelieu, poškozenou i roze
stav.. materiály o franc, loďstvu od roku 1900 (foto, 
knihy), nesest. letadla Směr 1:72, KP SU-7BKL. 
Případně vyměním za plány lodí 1.—2. svět. války. 
Platí stále. M. Jošek, Řadová 708, 687 08 Buchlovice
■  87 Na TT loko a vag. z 60. let, Zachovalé

v původním balení a parní Mikado Merkur — přijedu. 
J. Voslář, Na Hutmance 14, 158 00 Praha 5

VÝM ÉNA

■ 88 Plechové vláčky Merkur za vláčky HO. P. 
Maglič, Urbánkova 3357, 143 00 Praha 4
■ 89 Větší množství (24) nes. 1:72 + 1:48 Italeri, 
Airfix, Revell, Monogram, Nichimo aj. 39—45 Luft
waffe, RAF, USAF za nes. 1:72 Do 172, Do 217 E. Ju 
87B, D3A1, KI-61, KI-100, J2M3, N1K1-J (K2-J), jed. 
i v celku. L. Jílek, Soběšická 104, 614 00 Brno, tel. 
62 51 56
■ 90 Nesest. modely 1:72 F4F-4 Wildcat, Hawker 
Tempest, P-47D Thunderbolt, Junkers Ju 88 za 
neses. M-240 nebo F-104 Starfighter 1:48. V. 
Baudyš, S. Allenda 266, 500 06 Hradec Králové 8
■ 91 Podklady (foto, plánky, popis) voj. i civ. letadel 
a lodí za jiné. F. Kuník, šeberov 27, 149 00 Praha 4
■ 92 Zahr. plast, staveb, lodí, letadel, dále časopisy, 
knihy, výkresy, el. motory a další za plastik, staveb, 
lodí 1:600, 1:72, 1:350, knihy, časopisy, výkresy 
apod., nebo prodám a koupím. Seznam za známku. 
M. Kratochvíl, Sázavská 582, 582 91 Světlá nad 
Sázavou
■ 93 QB-20 v kostre za RC V2 do 2500 mm — cena 
a popis. P. Farkaš, Modřanská 81, 902 01 Vinosady

RŮZNÉ

■ 94 Upravím R6 FM27 Modela pro pásmo 40 MHz. 
Inf. proti známce. J. Kroufek, RC servis, Vítězná 
1557, 274 01 Slaný
■ 95 Pro 58-letou matku s domem a dílnou u Prahy 
hledám kamaráda modeláře a kutila. M. Novák, 
Molákova 600/4, 186 00 Praha 8
•  96 Provádím opravy všech RC souprav, montáž 
doplňků. Dodám nabij., měřiče, otáčk., testery atd. 
Kupuji vadné soupr. i části na náhr. díly. Zapište sl 
adresu, platí stále — povoleni. Jen písemně. Ing. 
Kaprál, S. Svobody 18/64, 796 01 Prostějov
■ 97 Kdo zapůjči nebo prodá jakékoliv podklady na 
Piper Cub L-4? M. Rakušan, Vfta Nejedlého 3008, 
767 01 Kroměříž
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Soutěže 
minimaket 
na gumu
jsou vždy rájem pro obdivovatele skuteč
ných letounu. Kde jinde na jednom místě 
se totiž setkáte s takovými eroplány, jaké 
jsou zachyceny na snímcích Iva Cereš- 
ňáka ze soutěží v červnu loňského roku?

► Model Aichi A6M Grace o rozpětí 
720 mm a letové hmotnosti 110 g vyniká 
dokonalým zpracováním a stabilním le
tem. Dosahuje časů kolem 100 s. Proto 
jej konstruktér V. Kunert z LMK Brno 3 
vybavil padákovým determalizátorem, 
umístěným v chladiči

► Předloha modelu Bell P-63 Kingcobra létala jako cvičný terč 
v oranžovém zbarvení koncem 2. světové války. Maketa 
T. Heinla z LMK Brno 1 dosahuje při letové hmotnosti 38 g 
stabilně časů 60 až 70 s

▼ Dr. J. Merta z LMK Brno 1 dosahuje s modelem Mustang 
P-51D o hmotnosti 60 g časů 65 s

▼ První „dvacetinka" Z. Podušky z Brna postavená z pěnové
ho polystyrénu a nastříkaná barvami Humbrol má skutečně 
dokonale realistický vzhled. S třílistou vrtulí, upravenou ze dvou 
vrtulí Igra o průměru 240 mm, dosahuje času kolem 45 s

▼ Že je Itoh vhodná předloha pro modely kategorie M-min, dokazují 
především žáci už hezkou řádku let. Na snímku jej za asistence 
svého otce startuje J. Heinl. Model díky své nízké hmotnosti létá přes 
60 s



·*■ Graupnerův akrobat Javelin o rozpětí 1470 mm 
je možné opatřit dvoudobým motorem 6,5 až 8 cm3 
nebo čtyřdobou „desítkou"

-a . Příznivce rychlého elektrického letu potěší středoplošník High Speed firmy 
Simprop s epoxidovým trupem, určený pro pohonnou jednotku napájenou až 14 
články

41. mezinárodní veletrh hraček a modelářských potřeb
Norimberk, 8. až 14. února 1990

▼ Kobra firmy Ródelmodell má rozpětí 900 mm a pohon buď spalova
cím motorem Webra Speedy 1,8 cm3, nebo elektromotorem Webra 7-15

▼ RC buggy Fire-Fox o délce 400 mm, poháněná elektromoto
rem RS 540, rozšiřuje nabídku firmy Robbe

▼ Výstavní kolejiště Pastelania velikosti 0 firmy LGB asi nepotěšilo zastánce maketovosti, ▼ Hitem letošního veletrhu byly RC po- 
zato na něj bylo příjemné podívání norky: Graupner Shark je dlouhá 550 mm


