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Plánek m alého soutěžního elektroletu na 
m otor Speed 400 Pavola Papcúna ze 
Svitu najdete na straně 11 uvnitř tohoto  
sešitu

▲ Krásný model letounu SVA Ansaldo protivínského Jaroslava Kropáčka je  pohá
něn motorem  z Jihostroje Velešín

▲ Martin Doležal z M alacek nezanevřel na RC akrobaty kategorie F3A ani v době své
ho vojančení. Jeho model má rozpětí 1 450 mm a je  poháněn motorem  MVVS 6,5. 
K ovládání slouží RC souprava Robbe-Futaba F 14
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Kam jde vývoj?
46. mezinárodní veletrh hraček a modelářských potřeb 
Norimberk, 2. až 8. února 1995

Počátkem února letošního roku se konal již po šestačtyřicáté 
proslulý norim berský veletrh. O tom, kolik se prezentovalo tisíců 
vystavovatelů a na kolika m etrech čtverečních, píšeme v M ode
láři každý rok. Spokojm e se tedy pro změnu konstatováním, že 
tak jako v m inulých létech i letošní veletrh byl veliký, a pokusme 
se raději zhodnotit, jaký je současný trend v  oblasti leteckého 
modelářství.

Především je nutno konstatovat, že elektrifikace pohonu nadá
le trvá, ba spíše nabývá na intenzitě. Takřka všichni výrobci, až 
snad na tchajwanskou firmu Thunder Tiger, nabízejí pohon 
svých m odelů spalovacím i motory především  jen jako variantu 
k elektropohonu. Výjimkou jsou m odely velké, které by elektro
m otory (zatím) neutáhly.

Další skutečností je úbytek velkých modelů. Rozpětí nových 
větroňů se pohybuje  tak do dvou, dvou a půl metru, čtyřm etroví 
ptáci jsou výjimkou. Zde je důvod celkem  jasný: Většina výrobců 
nabízí anebo připravuje k větroňům  i variantu s elektropohonem . 
N icm éně i m otorových obrů ubylo a zvlášť překvapivé je zjištění, 
že elektropohonu začínají v ládnout motory řady 400, často s pří
mým náhonem. Je ovšem otázkou, zda  bude mít tento trend 
trvalý charakter. Může totiž jít jen o reakci na hospodářskou re
cesi v západní Evropě v  m inulých několika létech, kdy spo třeb i
te lé preferovali m enší modely, neboť jsou levnější.

Zdá  se také, že se m ění poměr polystyrénu (styroporu atp.) 
vůči klasickým  dřevěným  konstrukcím  ve prospěch dřeva. Je 
možné, že je  to  dáno technolog ickým i možnostm i. Polystyrénová 
křídla, ať už polepená dřevem  nebo laminovaná, jsou totiž 
schopni úspěšně vyrábět i jednotlivc i či malé firmy, kteří většinou 
v Norimberku nevystavují. V každém  případě však tuto změnu 
ovlivňují i požadavky spotřebite lů-m odelářů.

Zklamán byl asi každý, kdo očekával v konstrukci m odelů ně
jaké převratné objevy. Novinky většiny výrobců byly jen variace
mi na staré téma. Jiná je situace v oblasti elektroniky, kde řada 
firem  představila  nejen nové RC soupravy, ale hlavně řadu „zby
tečností". Drobností, které sice nejsou bytostně důležité, ale při 
létání zpříjem ňují život. Jde  především  o různé testery, nabíječe, 
vybíječe, spouštěče motorů atd.

Poněkud sm utná —  aspoň z pohledu leteckého m odeláře —  je 
skutečnost, že řada  výrobců  v oblasti le teckého m odelářství více 
méně stagnuje, a spíše se zaměřuje na zřejmě lukrativnější RC 
m odely autom obilů. Typickým  příkladem  je firm a Wanitschek, 
která ještě před několika léty vystavovala výhradně obří letecké 
m odely. Letos jsm e na jejím  Stánku viděli snad jen dvě letadla, 
a to staršího data, zato autom obilů řadu.

Ale podívejm e se už na Stánky jednotlivých firem:
GRAUPNER představil dvanáct nových modelů letadel a vrtu l

níků. Pro m ladé m odeláře je  určena volně létající ce lobalsová 
polom aketa o rozpětí 590 mm am erického letadla Christen Hus
ky poháněná gum ovým  svazkem.

Bezm otorové RC m odely na Stánku G raupner zastupovala po
lom aketa polského větroně Foka 4 o rozpětí 2 200 mm. Model 
s lam inátovým trupem  m á křídlo opatřené profilem  RG 8, hmot
nost 1 600 g a je  určen především  pro svahové létání. Univerzál
nější je stavebnice větroně C lub Star. Má rovněž lam inátový trup, 
křídlo klasické konstrukce o rozpětí 2 040 mm a hmotnost 
1 200 g. K řízení postačí dvoupovelová RC souprava. C lub Star 
se rovněž dodává ve verzi s e lektropohonem  —  zpřevodovaným  
motorem Speed 400.

G raupner se důsledně věnuje m odelům  s elektrickým  poho
nem. V Norimberku jich  představil hned několik. Electro Star má 
rozpětí 1 460 mm, m otýlkové ocasní p lochy a je určen pro pohon 
elektrom otorem  Speed 400 s přímým náhonem vrtule. Pro klid
nější po létání je  určena stavebnice Easy II (obr. 1), což je vy lep
šená loňská novinka Easy. Má zce la  nové křídlo o rozpětí 
1 850 mm s dvojitým  vzepětím  a s tuhým  potahem  náběžné čás
ti. K m odelu je  doporučen zpřevodovaný motor Speed 400. Bus- 
sard o rozpětí 2 000 mm lze zařad it mezi klasické sedm ičlánko- 
vé elektrolety poháněné motory řady 600. Dodává se i v  soutěžní 
verzi. Mezi neje legantnější elektrolety představené G raupnerem  
patří EPS 2020. Velikostí i pohonem  spadá do stejné třídy jako 
Bussard.

Asi nejzajímavější G raupnerovou novinkou je  s tavebnice polo- 
m akety M esserschm ittu Bf 109E-7 Trop (snímek na titu ln í straně 
tohoto sešitu M odeláře) pro pohon elektrom otorem  řady Speed 
400 napájeným  ze sedm i až deseti článků. Model o rozpětí 
700 mm má hmotnost 550 g a plošné zatížení 50 g /dm 2, takže 
patří do rukou spíše zkušenějších pilotů. Pohledná rovněž je po
lom aketa P iper Cub J-3 o rozpětí 1 380 mm. Je doporučena buď  
pro elektrom otor Speed 500 s převodovkou napájený z osmi 
článků, nebo pro spa lovací motor o objem u 4,07 cm 3.

(Pokračování na str. 2)
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Kam jde vývoj?
(Pokračováníze str. 1)

Největším m odelem  na Stánku firmy 
G raupner byla polom aketa am erického 
letadla Christen Husky. Model klasické 
balsové konstrukce má rozpětí 2 164 mm. 
Kromě běžných funkcí má ovládány 
i vztlakové klapky. K jeho pohonu je do 
poručován spa lovací motor o objemu 
15 cm 3 nebo elektrom otor řady Ultra na
pájený z dvaceti č ty ř až třiceti článků.

M odely výhradně na spa lovací motor 
představil G raupner dva. Polomaketu ak-

O br. 2

Obr. 1

počítačová tříkanálová RC souprava mc 
X-756 Profi-Car. Přestože je  doporučová
na především  pro m odely automobilů, 
dodává se v  klasickém  provedení s páko
vými ovladači.

Kromě RC souprav G raupner představil 
i m nožství dalšího příslušenství a pom ů
cek. Například program ové vybavení —

Obr. 3

vým ěnné m oduly —  pro RC soupravu 
m c-20 S v českém  jazyce. Nechyběl ani 
klešťový am pérm etr od 0 do 199,9 A  
a další. Novinkou jsou počítačově navrže
né a kontrolované kom pozitové vrtule pro 
m odely s elektrickým  pohonem.

Velmi zajímavou G raupnerovou no
vinkou je  opto-e lektronický autopilot 
AP-2000. Zařízení o celkové hmotnosti 68 
g má č id lo  zabudované do spodní části 
trupu modelu. Ten je pak údajně schopen 
bez zásahu do řízení kopírovat terén, na
příklad vyhýbat se stromům atp., či řídit 
sestup m odelu na přistání.

Firma ROBBE představila  polomaketu 
kanadského dopravního čtyřm otorového 
letadla DHC Dash 7 (obr. 4) poháněnou 
čtyřm i e lektrom otory řady 400. Model
0 rozpětí 2 000 mm je ce lý vypěněn z po
lystyrénu. Novinkou je  i s tavebnice po
hledného elektroletu Lim it o rozpětí
1 600 mm na deset až dvacet sedm  člán
ků. V oblasti RC vrtulníků Robbe předsta 
vila dvě novinky —  polom akety Hughes 
500 a Hughes 300. V případě druhého ty
pu jde  však o základ ze stavebnice Mos
kito dop lněný novou karosérií.

SIMPROP vystavoval polomaketu čes
kého větroně L-33 Solo (obr. 5) o rozpětí 
3 200 mm. Model s lam inátovým  trupem 
má hmotnost 3 000 g. Dodává se i ve ver
zi s e lektropohonem  zabudovaným  do 
p řední části trupu. Další m odely Simpro- 
pu —  elektrolety Selection a D iamond 
mají m oderní konstrukci s lam inátovým 
trupem  a lze je přirovnat k soutěžním  mo
delům  kategorií F5B/10 či F5B. Výkonně 
vyhlíží rovněž elektrolet Excel C om peti
tion o rozpětí 2 210 s motýlkovým i ocasní
mi plocham i.

S im prop letos představil i dva  dvoumo- 
torové m odely na elektropohon. Jde  o po
lomaketu Douglasu DC-3 Dakota (obr. 6)
0 rozpětí 2 000 mm a hmotnosti 4 200 g. 
Model pohánějí dva  zpřevodované elekt
rom otory řady 600 napájené ze 14 až 16 
článků. M enší je  polom aketa něm eckého 
dopravního letadla Dornier 328 (obr. 7). 
Má rozpětí 1 300 mm, lam inátový trup 
a pohánějí ji dva motory Speed 400 napá
jené ze sedm i článků.

Na Stánku firm y S im prop mohli rovněž 
návštěvníci zh lédnout novinku firm y SAN- 
WA —  počítačovou čtyř až osm ipovelo- 
vou RC soupravu Cygnus a řadu dalšího 
příslušenství.

MULTIPLEX vystavoval řadu jednodu
chých modelů. Zajím avá je polomaketa 
větroně ASK 18 o rozpětí 1 500 mm. Celo- 
balsové křídlo má Jedelského profil, trup 
je  lam inátový. K řízení postačuje dvoupo- 
velová RC souprava. Stejně je řešena
1 stavebnice polom akety m otorizovaného 
větroně M otor-Spatz (obr. 8) o rozpětí

Obr. 4

robatického dvouplošníku U ltimate 10 
Dash o rozpětí 1 420 mm pro motor o ob 
jem u 10 cm 3 a cv ičný hornoplošník Gypsy 
s řízenými křidélky na motor o objemu
6,5 cm 3. O ba m odely mají klasickou bal- 
sovou kostru.

RC vrtulníky u G raupnera zastupoval 
m odel M ega Star (obr. 2) na motor o ob 
jemu 10 cm 3. Průměr rotoru má 1 400 mm 
a hmotnost 4 000 g.

G raupner představil i novinky mezi RC 
soupravam i. Letos však nejde o převratné 
počítačové typy, ale spíše o nabídku je d 
nodušších souprav určených pro m ladší 
modeláře. Inovována byla například zná
má dvoupove lová souprava D4, nyní do
dávaná jako D4-X. Inovován byl i typ 
FM 314, nyní prodávaný jako Typ 94. No
vá je souprava FM 214 Junior (obr. 3), je 
jíž základní dvoupovelové provedení lze 
postupně s přibývajícím i zkušenostm i 
rozšířit až na sedm  povelů. Nová je  i PCM

■ty «o le an
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1 500 mm. Pohání jej e lektrom otor řady 
400 napájený ze sedm i článků.

Pohledná je polom aketa výkonného vě
troně ASW 27 o rozpětí 1 970 mm. Křídlo 
je opatřeno m odifikovaným  profilem 
RG 14. Vzletová hmotnost m odelu se po
hybuje od 850 do 1 000 g. Kromě polo- 
m aket M ultiplex představil i účelové mo
dely —  větroň Twist o rozpětí 1 920 mm 
pro svahové i term ické létání či akrobatic
ký větroň Akro Star o rozpětí 2 222 mm 
a hmotnosti 2 000 až 2 600 g. V nabídce 
nechyběly ani elektrolety. Graffiti o rozpě
tí 1 880 mm je určen pro motory řady 400, 
výkonnější G ilb pak pro výkonné motory 
Permax.

M ultiplex je  rovněž výrobcem  RC sou
prav. Letos představil dvanáctipovelovou 
počítačovou soupravu Profi m c 4000. Za
jím avý je je jí přijímač RX 12 DS PPM (obr. 
9), který je opatřen zdířkam i pro konekto

O b r.6

ry na obou stranách, takže lze k němu při
pojit dvanáct serv.

Do povědom í našich m odelářů se již 
dostaly výrobky firmy KYOSHO, p řede
vším RC vrtulníky. V Norimberku byla 
představena vskutku revoluční novinka —  
RC vrtulník Hyperfly (obr. 10) na elektro
pohon, k jehož řízení stačí dvoupove lová 
RC souprava. M odel není vybaven vyrov
návacím  rotorem, jeho funkci nahrazuje 
ve lká svislá s tab ilizační p locha z čirého 
plastiku. Hyperfly nevzlétá jako vrtulník, 
ale je ho nutné do vzduchu hod it jako kla
sický model. K pohonu slouží elektrom o
tor lie  Mans AP 29 BB. Průměr rotoru je 
580 mm, délka m odelu 870 mm a hmot
nost 730 g.

Další vrtulníky nabízené firmou Kyosho 
již  byly klasické. Šlo o EP C oncept Jet 
Ranger na elektropohon, C oncept 30 na 
spa lovací motor o objem u 5 cm 3 a C on
cep t 60 SR, který je nabízen ve verzi 
Cham pionship 95.

Kromě vrtulníků Kyosho představila  

O br. 8

O br. 7

i dva  elektrolety Stratus a Soarus (obr. 11) 
na m otory řady 540.

Firma KRICK představila  poh ledný vět
roň C ircus 2000 (obr. 12) o rozpětí 
1 990 mm. M odel je  dodáván i ve verzi 
s e lektropohonem  —  motorem Speed

Obr. 5

600. Pro cv ičné létání je určen horno^loš- 
ník G inca o rozpětí 1 450 mm na motor 
o zdvihovém  objemu 3,5 cm 3.

AERONAUT vystavoval jednoduché 
kluzáky pro začátečníky. Kolibri má roz
pětí 660 mm, větší Cumulus lze přirovnat 
k m odelům  kategorie A 1 .

Další m odely vystavené Aeronautem  
byly RC elektrolety. Specialitou je pylono- 
vý speciá l Fox o rozpětí 1 040 mm kon
strukce Rudolfa Freudenthalera, několika
násobného m istra světa v kategorii F5B. 
Pro pohon m odelu je doporučen motor 
Johnson 6421. Zajím avý je  i ve lký elektro-

let Starfly o rozpětí 2 500 mm či akroba
tický e lektrolet Skyraider (obr. 13) na mo
tor řady SPEED 400.

Kromě m odelů Aeronaut vystavoval řa
du spínačů pro elektrolety či počítačem  

(Pokračování na str. 4)
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Kam jde vývoj?
(Pokračováníze str. 3) 
řízený nabíječ Vario 30 m c až pro 30 
článků. Zajímavé bylo rovněž dm ychadlo  
pro elektrom otor Ultra 930/6.

Aeronaut zřejm ě navázal užší spo luprá
ci s R. Freudenthalerem, z jehož dílny po
chází i řada sklopných vrtulí pro elektro
pohon ze skelných lam inátů i z  uhlíku.

Obr. 9

Obr. 10

O br. 11

KAVAN ze své produkce představil 
ARF stavebnici u ltralehkého letounu 
Quick Silver (obr. 14) o rozpětí 1 675 mm 
na motor o objem u 7,5 cm 3 a stavebnici 
soutěžního akrobatu F3A Centaurus 
o rozpětí 1 680 mm na motor 10 cm 3. Na 
jeho Stánku tak jako vždy nechyběla  řada 
drobných dílů a příslušenství.

Firma COX letos oslaví padesát let od 
svého vzniku. Na jejím Stánku samozřej
mě nechyběly motory ani s tavebnice ho
tových modelů. Jde například o upoutané 
polomakety F8F Bearcat na elektrom otor 
či Skyraider na spa lovací motor. Zajím avá 
je  stavebnice známého m otorového mo
delu Lazy Bee pro dvoupovelovou RC 
soupravu, celá z plastiku. Katydid a Scor
pion jsou ale s tavebnice celobalsové, po
tažené nažehlovací folií. Katydid je cvičný 
hornoplošník o rozpětí 1 041 mm, Scor
pion naopak akrobatický dolnoplošník 
o rozpětí 1 016 mm.

Firm a THUNDER TIGER p ředstav ila  
e lektro le t Gull 1800 o rozpě tí 1 800 mm, 
e lektrizovanou verzi znám ého větroně 
W indstar a tvarově shodné akroba tické  
do lnoplošníky C ham pion 30L a 45L. Prv
ní z nich na m otor 5 cm 3, d ruhý na m otor 
7 cm 3. Kromě m odelů a spa lovacích  m o
torů Thunder T iger vystavovala  i m odel

m odelářského proudového motoru, který 
by se letos měl začít vyrábět. Pokud 
jsm e představ ite li firm y dobře  rozum ěli, 
m ěla by stát tři tis íce  do larů! Je to však 
pořád jen po lov ina  ceny, za jakou nabízí 
svou turb ínu japonská  Sanwa. Na Stánku 
Thunder T iger byl k v iděn í i e lektro le t 
Skim m er naší firm y Velkom, loni předsta -

Obr. 12

o rozpětí 1 390 mm a kluzáku s e lektropo
honem Cary. Zajím avá byla ARF staveb
nice polom akety cvičného dvouplošníku 
T iger Moth o rozpětí 1 270 mm na dvou- 
dobý motor o zdvihovém  objem u 2,5 až
3.5 cm 3 nebo čtyřdobý motor 4,5 až
6.5 cm 3 a pro řízení třípovelovou RC sou
pravou. Další s tavebnice polom akety —

vený na M odel hobby, a elektrom otory 
„Palička".

Firma JAM ARA představila  polomaketu 
dopravního dvoum otorového Boeingu 
247 o rozpětí 1 400 mm na elektrom otory 
řady 540, ARF stavebnici pohledného 
hornoplošného elektroletu Flux (obr. 15)

Piper J-3 C lipped  W ing —  o rozpětí 
1 200 mm je dodávána i ve verzi s e lekt
romotorem. Mezi největší m odely na vele
trhu patřil hornoplošník King 150 ARF 
o rozpětí 3 800 mm a o hmotnosti 15 kg. 
M odel je určen pro motory o zdvihovém  
objemu do 50 cm 3. Jam ara jej doporuču je

O br. 14 Obr. 13
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například k leteckému snímkování či 
k vlekání transparentů na propagačních 
akcích.

Konstrukčně zajímavé m odely vystavo
vala firma RÄBEL. Přední část křídla mají 
vyříznutou z pěnového polystyrénu a po
lepenou balsou. Balsová žebra jsou k ní 
přilepena natupo. Touto technolog ií 
Rábel vyrábí několik tvarově shodných 
m odelů nazvaných Varíoplane (obr. 16). 
Jde  buď  o elektrolety nebo větroně v růz
ných velikostech —  od pohonu motorem 
Speed 400 až po Ultra 1600.

Japonská firm a HIROBO se důsledně 
věnuje m odelům  RC vrtulníků. Z vystave
ných typů byly nejzajímavější m akety b i
tevních vrtulníků AH-1S TOW C obra 
a AH-1W  Super C obra (obr. 17) na moto
ry o zdvihovém  objemu 10 cm 3.

Na Stánku i v  katalogu firm y SPEED 
MODELS šlo nalézt řadu stavebnic po
cházejících od českých výrobců, jm eno
vitě O bag, Jarda 's či M odeltechnik. Nešlo 
však o žádné novinky, nýbrž o modely, 
které byly vystavovány i na loňské výsta
vě M odel hobby v  Praze. Výrobky čes
kých výrobců si bylo možné prohlédnout 
i na Stánku firm y KDH. Byly zde  prezento
vány například motory na C 0 2 ing. Štefa
na Gašparína, motory MP Jet či stavebni-

Obr. 16

nabídnout. Je nanejvýš pravděpodobné, 
že také některé da lší výrobky —  i mezi tě
mi, které jsm e zde představili —  pochá
zejí od nás. Na Stánku Aeronaut se nám 
například zdálo, že poznávám e práci Mo
del s tud ia  Tupesy, G raupnerův Easy II 
zase takřka nepochybně vyšel z dílny 
pražské firmy RŠ atd.

Tato skutečnost by m ěla těšit nejen na
še výrobce, ale i řadové modeláře, neboť 
větší sériovost výroby, umožněná vývo-

Obr. 18

zem, dovoluje i na dom ácím  trhu jít na p ři
jatelné ceny. N icm éně se domníváme, že 
už pomalu nadchází čas, aby se naši vý
robci představili v Norimberku pod svou 
vlastní firmou. Zatím  Českou republiku, 
nepočítám e-li expozici Pragoexportu 
v pavilonu hraček, reprezentovala jen fir
ma Bismarck, která se ovšem věnuje mo
delům  lodí. O těch ale až v příštím sešitu 
Modeláře.

J. Rumíšek, T. Siáctek

* Obr. 17
ce volně létajících m aket firem  Wipa, 
Hacker a Turbinia. Kromě firmy Turbinia, 
která představila  i dvě novinky —  makety 
Sopwith Pup a Piper PA-20 (obr. 18) na 
motory C 0 2, šlo rovněž o již  známou pro
dukci.

Další české modely, především  od fir
my Hacker, byly vystaveny na Stánku Pra
goexportu, který však ležel m imo halu 
s m odelářským  sortimentem. M odely tam 
navíc byly vystavovány společně s p lyšo
vými m edvídky a dalšími hračkam i, takže 
je řada zájem ců o m odelařinu nejspíš ani 
nezaregistrovala. Škoda, Hacker má co
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Představujeme
modelářské

výrobce
V České republice je řada úspěšných mo

delářských výrobců. Jejich produkty na pul
tech prodejen ale tak často nenalezneme — 
orientují se především na cizí trhy a mnohdy 
se jejích výrobky pyšní i zahraniční firmy zvuč
ných jmen. Neznamená to však, že by tyto fir
my na domácí trh zanevřely. Většinu jejich 
produktů lze koupit i v České republice, ale 
především přímo u nich. Pro lepší orientaci 
modelářů jsme proto připravili několik článků, 
v nichž postupně představíme ty nejzajíma
vější.

První představenou firmou je Modell studio 
v Tupesích u Velehradu. Pan Oldřich Vávra, 
bývalý aktivní modelář uhersko-hradišťského 
klubu, tam na „zelené louce" postavil krásnou 
a velikou budovu a v ní se rozhodl se stejně 
„modelářsky postiženým" panem Petrem Bi- 
lavčíkem, dosud aktivním pylonářem a zdat
ným pilotem RC vrtulníků, živit se výrobou 
a obchodováním se vším, co modelařinu jen 
trochu připomíná. Čas ukázal, že se rozhodl 
správně. Ve firmě dnes mají čtrnáct zaměst
nanců, včetně manželky pana Vávry. Ten to
muto modelářskému orchestru velí, a je navíc 
výhradním a prvotním výrobcem plastikových 
dílů a potřebných kovových doplňků nezbytné 
modelářské bižuterie. Petr Bilavčík ve svém 
oddělení řeže a zpracovává balsu s výbornou 
kvalitou. Daří se mu i výroba lípových lišt, jimiž 
spolu s balsou zásobuje modelářské prodej
ny .

Část produkce balsy směřuje do oddělení 
výroby stavebnic. Jejich kvalita a úroveň je na 
vysoké úrovni, takže se jimi chlubí i renomo
vané evropské firmy, jež si stavebnice v Mo
dell studiu nechávají vyrábět. Modely ve sta
vebnicích jsou stavěny jak klasickou technolo
gií balsa— polystyrén, tak v kombinaci s lami
nátovými trupy. Jde asi o deset typů staveb
nic. Viděl jsem krásně zpracované, téměř ho
tové modely na elektropohon, cvičné RC mo
dely, velký dvouplošník Skybolt, vlečný model 
o rozpětí 2,2 m, čili pro každého něco. Většina 
stavebnic se samozřejmě vyváží, ale je pama
továno i na domácí spotřebitele, a to za solid
ní ceny. Ti si mohou vybrat podle katalogu fir
my z řady plastikových výrobků i stavebnic. 
Vyrábějí se od klasických, až po hotové mo
dely, téměř připravené k letu. Pro stavebnice 
si Modell studio na vlastním zařízení vyrábí 
vakuované díly. Zařízení je moderní a svou 
kapacitou postačuje i pro další odběratele.

Od svého německého obchodního partnera 
navíc Modell studio dováží NiCd akumulátory 
Sanyo a Panasonic i řadu dalších modelář
ských doplňků.

Zajímavé jsou pohledy do budoucna. Pan 
Vávra, jako každý správný podnikatel, chce 
svoje aktivity ještě rozšířit o výrobu plastových 
nádrží různých objemů, pro něž firma již v této 
době vyrábí kompletní armatury, vyrábět uni
verzální stavebnici elektromodelu, který by lé
tal bud jako větroň, či po krátké úpravě jako 
elektrolet. Rozšíření sortimentu kovových dílů 
se bude týkat například laděného výfuku pro 
akrobatické modely.

Firma se podílí i na podpoře začínajících 
modelářů v domech dětí a mládeže nebo 
v klubech. Při osobní návštěvě Modell studia 
si mohou kroužky odkoupit balsu, která má 
některé kosmetické vady, za sníženou cenu.

Ještě před několika léty jsme mohli podob
né výrobky a modelářský sortiment obdivovat 
jen na stránkách katalogů západních výrob
ců. Dnes máme možná ještě lepší doma, a za 
české koruny. Doufám však, že se na tyto mo
delářské krasavce nebudeme v dobách příš
tích opět jen dívat, i když na stránkách čes
kých katalogů, v důsledku cenové nedostup
nosti. Modeláři většinou nepatří do kategorie 
bohatých, na což by měli výrobci také myslet.

Obchodníkům a všem zájemcům, kteří mají

6

zájem o spolupráci, doporučuji obrátit se pří
mo na adresu: Modell studio, U mlýna 445, 
687 07 Tupesy, tel.: 0632/956 39.

Závěrem bych chtěl poděkovat panu Oldři
chu Vávrovi za přijetí i za jeho drahocenný 
čas, který mi ochotně věnoval. Vlastní exkurze 
po výrobních odděleních mi ukázala, že mo
dely se dají vyrábět ve velmi kulturním 
a čistém prostředí. Neodpustím si však jedno 
mínus, jen stěží jsem novotou zářící budovu 
Modell studia hledal — zasloužila by si lepší 
směrové navádění.

Jiří Navrátil, Krnov

Open Scale ‘95
Již třetí ročník mezinárodní soutěže volně lé

tajících maket poháněných gumovým svaz
kem, motory na C 02 či elektromotory se koná 
ve dnech 27. a 28. května 1995 v Brně, na 
medláneckém letišti. Kromě minimaket se bu
dou ve vzduchu nad letištěm v neděli 28. květ
na pohybovat i historické modely, neboť sou
běžně proběhne i soutěž SAM 78. Open Scale 
se může zúčastnit každý modelář, česká ani 
mezinárodní licence nejsou požadovány.

Statické hodnocení maket se uskuteční v so
botu 27. května v hotelu Santon, Přístavní 38, 
635 00 Brno. Hotel leží přímo nad přístavištěm 
Brněnské přehrady a je vzdálen asi 3 km od le
tiště. Ubytování je možné přímo v hotelu San
ton, případně v plachtařské ubytovně na letišti 
nebo ve vlastním stanu rovněž na letišti.

První soutěžní lety budou probíhat v sobotu 
27. května od 15.00 h. Na sobotní večer je při
pravován banket. Ukončení soutěže je pláno
váno na nedělní odpoledne, na 15. hodinu. 
Další informace a přihlášky dostanete u Ing. 
Lubomíra Koutného, Záhřebská 33, 616 00 
Brno.

Vylosovaní předplatitelé

modeláře
Vydavatelství Magnet-Press každý měsíc 

vylosuje tři přímé předplatitele časopisu 
Modelář, kteří obdrží knižní odměnu. V led
nu byli vylosováni tito předplatitelé:

—  Zdeněk Jaroš, Česká Lípa
—  Oto Karlík, Napajedla
—  Tomáš Urban, Benešov u Prahy

Informace 
z KLeMČR

František POUPOVEC y
Modelářskou konferencí jsem byl zvolen čle

nem letecké komise KLeMČR, v níž jsem dostal 
na starost modelářství mládeže. Mám-li v této 
oblasti něco udělat, potřebuji alespoň základní 
informace o stavu věcí. Bez přehledu mohu těž
ko něco podnikat, například vypracovat projekt 
pro MŠMT, z čehož je vidět, že úřední šiml je 
věčný.

Žádám proto vedoucí a instruktory kroužků, 
předsedy klubů a všechny, kdo s dětmi pracují, 
o jakoukoliv spolupráci. Pro začátek by postači
la jen stručná informace typu: V LMK Horní-Dol- 
ní máme v klubu osm žáků, kteří se jednou týd
ně scházejí pod vedením Josefa Nováka a sta
vějí RC větroně. Pokud připíšete podle vlastního 
uvážení nějaké radosti či starosti, tím lépe. Přiví
tám i informace o různých letních modelářských 
táborech nebo jiných prázdninových akcích.

Ve snaze alespoň něco prozatím podniknout 
jsem nechal zařadit do kalendáře soutěží na 
3. června korespondenční soutěž Létáme s dět
mi. Vedla mě k tomu snaha dostat mládež na le
tiště, a to nejen tu již v kroužcích a klubech or
ganizovanou. Opět tedy vyzývám všechny,

kdož s dětmi pracujete. Obětujte ještě jedno so
botní dopoledne a podpořte tuto akci. Dejte ji 
na vědomí i ve vašem okolí, například v mode
lářských prodejnách, aby se mohli zúčastnit i ti, 
o kterých zatím nikdo neví.

Moje představa o tomto létání je taková: Na 
příhodném místě se sejdou zájemci (žáci naro
zení nejpozději v roce 1980) s jakýmkoliv mode
lem. V kalendáři jsou sice napsány volné mode
ly, ale pokud se sejde i několik upoutaných, ne
bude to rozhodně na závadu. Pokud model od
povídá nějaké kategorii, odlétá se soutěž podle 
pravidel této kategorie. Pokud přijde někdo 
s Komárem, jistě pro něj způsob soutěžení na
leznete. Během soutěže pomohou pořadatelé 
seřizovat, zalétávat, opravovat atd.

Z tohoto polétání vás žádám o zaslání jen 
stručné výsledkové listiny. Postačí jméno, kate
gorie a výsledný čas. U nesoutěžních modelů 
pak například uvést: létáno s Komárem na 5 
startů. U vítězů uveďte také adresy, protože ně
jaké ceny věnuji osobně, několik dobrých duší 
mi již také přislíbilo přispět a ostatním, kteří by 
chtěli něco věnovat, se meze nekladou. Závě
rem doufám, že se na tuto výzvu někdo ozve 
a uvědomí si, že bez pokračovatelů nemá naše 
(i jakákoliv) činnost budoucnost a snad i smysl.

DO KALENDÁŘE...
Volné modely

■  22. 4. Letiště Kladno A1, B1 — Radoslav Čížek, 
Žilinská 160, 273 01 Kamenné Žehrovice
■  22.4. Svitavy STTP volné modely (III. kolo zimní li
gy) — ODDM, Zdeněk Uher, Lanškrounská 4, 
568 02 Svitavy
■  22. 4. Česká Lípa Η, A1, A3, F1A-OPŽ — DDM- 
Škroupovo náměstí, M. Sekyrová, 470 01 Česká Lí- 
pa
■  22. 4. Chropyně H, A1 — LMK Racek, Drahy 764, 
768 11 Chropyně
■  23.4. VšeohovAl, B1, F1A, F1B, C 02 — Bohuslav 
Roessler, Na Libuší 827, 391 65 Bechyně
■  23. 4. Sazená AI, A3, F1A, P30, B1, F1B, F1C, 
C02 — Miloslav Klíma, Hakenova 1544, 413 01 
Roudnice nad Labem
■ 23. 4. Valašské Klobouky H — Ing. Rostislav Sta
něk, Palackého 648, 766 01 Valašské Klobouky
■  23. 4. Kunovice A1, A3, H, F1A (OP žáků) — Ivo 
Surý, Louky 474,686 01 Uherské Hradiště-Jarošov
■  29. 4. Lužice u Netolic Η, A1, A3, F1A-OPŽ — 
Bedřich Leffler, nám. Přátelství 653,383 01 Prachatí- 
ce
■  29. 4. Letiště Kladno A3, P30 — Radoslav Čížek, 
Žilinská 160, 273 01 Kamenné Žehrovice
■  29. 4. Staré Sedlo u Sokolova Η, A1, A3 — Karel 
Ječmen, Křížová 119/8, 356 01 Sokolov
■  29. 4. Letňany — Obl. přebor žáků Prahy (Memo
riál Jana Pecky) — Lumír Apeltauer, Pražská 1004, 
252 28 Černošice
■  29. 4. Hořice Η, A1, A3, F1A, OPž — Ing. Milan 
Šafler, Husova 195, 507 32 Kopidlno
■  29. 4. Strakonice F1A, F1B, F1C — Miroslav Žá
ček, Hallova 359, 386 01 Strakonice II
■  30. 4. Choceň A1, B1, C02 — Ladislav Plachý, 
Podhomolí 1546, 565 01 Čhoceň
■  30.4. Staré Sedlo u Sokolova Η (III. kolo Sokolov
ské ligy) — Zdeněk Zoubek, Jednoty 1095, 356 01 
Sokolov
■  6. 5. Hořice F1A (Český pohár) — Ing. P. Dušek, 
507 73 Dobrá Voda
■  6.5. Raná H, A1, A3 — Jan Cholava, Za Chlumem 
719, 418 01 Bílina
■  6.5. Pardubice — OP mládeže — Daniela Javoří- 
ková, Černá za Bory 168, 533 01 Pardubice
■  7. 5. Strážnice A3 (Jihomoravský pohár) — Petr 
Kordula, 696 02 Ratíškovice 818
■  7 .5. Strážnice Louky A1 (Jihomoravský pohár) — 
P. Pardovský, Lednická 57, 690 06 Břeclav
■  8. 5. Ústí nad Orlicí F1A (Memoriál VI. Matějů) — 
Vladimír Matějů, Chodská 1231, 562 06 Ústí nad 
Orlicí
■  13. 5. Ostrava H, A1, A3 — Václav Besta, kpt. Ja
roše 313, 722 00 O. Třebovice
■  13. 5. Chrudim F1A, F1B (Český pohár) — Milan 
Zlesák, Na Výsluní 371,538 54 Luže
■  14.5. Jindřichův Hradec A1, F1A — P. Kornhčfer, 
Radounka 57, 377 01 Jindřichův Hradec
■  20. 5. Roudnice nad Labem Η, A1, A3 ž — 
F1A s — Vladimír Kožíšek, Rvačov 124, 413 01 
Roudnice nad Labem
■ 20. 5. Letiště Jihlava Η, A1, A3 — LMK, Pavel 
Beseda, Batelov 414, 588 51 Batelov
■  27. 5. Ústí nad Orlicí F1K — Lubomír Valčík, 
Dukelská 318, 562 01 Ústí nad Orlicí
■  27. 5. Lužice u Netolic Η, A1, A3, F1 A — Bedřich 
Leffler, nám. Přátelství 653, 383 01 Prachatice
■  27. 5. Louka u Jenišova A1 — Modelclub Panora
ma K. Vary, Libušina 36, 360 01 Karlovy Vary
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■  V kulturním středisku Čechie v Praze 8 uspořádal Libeňský 
modelářský klub devátý ročník výstavy modelů. Ve dnech 11. 
až 12. února zde mohlo množství návštěvníků zhlédnout na sto 
padesát exponátů. Převažovala letadla, byly zde však i lodě, 
RC automobily a kity letadel i bojové techniky. Na videu mohli 
návštěvníci sledovat kazety s leteckou a modelářskou temati
kou.

■  Ve středu 1. března 1995 oslavila 2. výročí svého otevření 
„vlajková" prodejna MPM v pražské Mystikově ulici. Nechybělo 
tradiční občerstvení ani 10% sleva na veškeré zboží. Od pří
tomných zástupců firmy jsme se dozvěděli o jejích dalších akti
vitách, například, že MPM navázala spolupráci s kbelským le
teckým muzeem, v němž od letošní výstavní sezóny nebude 
chybět prodejní Stánek MPM s modely i leteckou literaturou.

■  28.5. Hodonín H, A3-Ž, j, s — Modelářský klub 03, 
Václav Včala, Sadová 9, 695 01 Hodonín

Historické modely
■  23. 4. Letiště Kladno Káně Cup 1. kolo — Rado
slav Čížek, Žilinská 160, 273 01 Kamenné Žehrovice
■  23. 4. Sazená A, B — Miloslav Klíma, Hakenova 
1544, 413 01 Roudnice nad Labem
■ 1 —14. 5. AV, AVs, ARC (Korespondenční) — 
Alois Sild, ČSLA 35, 683 01 Bousínov

Upoutané modely
■  1. 5. Hradec Králové F2A, F2B, F2C — Ing, Jaro
slav Lněnička, K alejí 1144,500 09 Hradec Králové 9
■  13. 5. Havířov US — Modelklub Havířov při SMT, 
Jaromír Herman, Kudeříkové 14, 736 01 Havířov
■  27.5. Havířov F2B — Rostislav Kravčík, Borovské
ho 696, 734 01 Karviná-ráj

Rychlostní RC motorové modely
■  22.4. Mělník F3D — Zdeněk Hnízdil, Letecká 666, 
161 00 Praha 6
■  22.—23.4. Mělník F3D, RCP (Soustředění pyloná- 
řů) — Zdeněk Malina, Vlašimská 2, 101 00 Praha 10
■  13. 5. Mělník F3D, RCP (Jarní pylony) — Jaromír 
Bílý, Revoluční 2563, 276 01 Mělník

Akrobatické RC modely
■  22. 4. Letiště Točná RCM1 — Jiří Rajšner, Jeřáb
kova 1457, 149 00 Praha 4
■  6. 5. České Budějovice F3A — Hubert Čurda, Li
dická 16, 370 01 České Budějovice
■  6. 5. Bezdrev RCMH2 — Jaromír Paidar, Druž
stevní 402, Včelná, 373 82 Boršov nad Vltavou
■  20. 5. Ostrava F3A — Lubomíš Gižický, Bach- 
mačská 25, 702 00 Ostrava 1
■  21. 5. Bechyně RCM1, RCM2 — Roman Adam, 
Na Libuši 639, 391 65 Bechyně
■  27. 5. Odolena Voda RCM2 — Ing. František Hej
duk, V malém háji 358, 250 70 Odolena Voda

Upoutané a RC makety
■  29.4. Havířov SUM — Modelklub Havířov při SMT, 
Jaromír Herman, Kudeříkové 14, 736 01 Havířov
■  6. 5. Drozdov F4C, F4CX — Adolf Valášek, Hlin- 
kovky 230, 267 61 Cerhovice

RC modely s elektrickým pohonem
■  22 .-23 . 4. Plzeň F5B/7 — Jiří Švec, Zámečnická 
32, 320 00 Plzeň
■  6 .-7 . 5. Slatina F5B, F5B/7, F5B/10 — Dr. Jaro
slav Nezhyba, Tábor 47, 612 00 Brno
■  20. 5. Jihlava F5B, F5B/7, F5B/10 — Otta Kostka, 
Žižkova 87, 586 01 Jihlava
■  21. 5. Jihlava F5B, F5B/7, F5B/10 — Otta Kostka, 
Žižkova 87, 586 01 Jihlava

Svahové RC větroně
■  22.4. Raná F3F — Ing. Tomáš Bartovský, Bělohor
ská 139, 169 00 Praha 6
■  29.4. Úpice F3F — Petr Lokveno, S, K. Neumanna 
706, 542 32 Úpice
■  30.4. Úpice F3F — Petr Lokvenc, S. K. Neumanna 
706, 542 32 Úpice
■  6. 5. Větrník F3F (zápočtová) — Igor Hejnol, Lýs- 
kova 15, 635 00 Brno
■  7. 5. Větrník F3F (zápočtová) — Igor Hejnol, Lýs- 
kova 15, 635 00 Brno
■  13, 5. Liberec F3F (Ještědský pohár, zápočtová)

— Miroslav Hadrbolec, Letná 418, 460 13 Liberec 
12
■  14. 5. Liberec F3F (Ještědský pohár, zápočtová)
— Miroslav Hadrbolec, Letná 418, 460 13 Liberec 
12

Termické RC větroně
■  22. 4. Jenišov u K. V. F3J — Josef Slováček, 
M. Majerové 1751/55, 356 05 Sokolov
■  22. 4. Nesvačily F3J (I. kolo VC F3J) — Ing. Petr 
Cejnar, Kurzova 2414, 155 00 Praha 5, telefon 
651 61 56
■  29. 4. Česká Třebová RCH — Ladislav Pirkl, Křib 
1812, 560 02 Česká Třebová
■  29. 4. Hostomice F3J — Josef Horký, Žižkova 
1074, 263 01 Dobříš
■  29. 4 .'Česká Lípa RCV2 (Jarní drátenická) — Mi
lan Absolon, nám. T. G. Masaryka 172, 470 01 Čes
ká Lípa
■  29.4. Ostrava RCV2 — František Hčfer, Dolní Lho
ta 281,747 66 Dolní Lhota
■  1.5. Letiště Kladno RCV1 — Radoslav Čížek, Ži
linská 160, 273 01 Kamenné Žehrovice
■  6. 5. Olomouc RCV2 — Ing. Josef Valo, Dr. Ned
věda 1,772 00 Olomouc
■  6. 5. Nesvačily F3J (II. kolo VC F3J) — Ing. Petr 
Cejnar, Kurzova 2414, 155 00 Praha 5, telefon 
651 61 56
■  7. 5. Otrokovice F3J — P. Lednický, Mladcová 
250, 760 00 Zlín

■  13. 5. Česká Třebová F3J — Jiří Kadlec, Lhotka 
191,560 02 Česká Třebová
■  13. 5. Letiště Točná RCV2 (Dědek Cup) — Ing. 
František Pavlíček, U Blaženky 2852,150 00 Praha 5
■  20.5. Hrotovice RCV2 — Ing. Jiří Vodinský, Hroto
vice 564, 675 55 Hrotovice
■  20.5. Tachov RCV2 — V. Hadzinský, U penzionu 
1774, 347 01 Tachov
■  20.5. Šumperk RCV2 — Vojtěch Liška, Puškinova 
27, 787 01 Šumperk
■  20. 5. Letiště Libkovice RCV2 — Vladimír Sinkule, 
Moskevská 406/3060, 434 01 Most
■  20.5. Sazená F3J — Ing. Jiří Panáček, Patočkova 
12, 160 00 Praha 6
■  27.5. Ostrava RCV2 —  František Hčfer, Dolní Lho
ta 281, 747 66 Dolní Lhota
■  27. 5. Slaný RCV2 — Ing. Zdeněk Čech, Pražská 
328, 274 01 Slaný
■  27. 5. Náchod RCV2 — Ing. Radoslav Tér, Kou- 
bovka 897, 549 41 Červený Kostelec
■  27.5. Olomouc RCV2PM — MUDr. Břetislav Bráz
da, Resslova 24, 779 00 Olomouc
■  27. 5. Česká Metuje RCV2 — Ing. Téo Radoš, 
Koutovka 897, Červený Kostelec
■  27. 5. Letiště Točná RCV2 (Mem. St. Lišky) — 
LMK Lipence, Miroslav Macků, Lipence 157, 155 31 
Lipence
■  28. 5. Česká Metuje RCV2 — Karel Berka, Česká 
Metuje 21, 549 56 Česká Metuje

Mirko Musil, *  4. února 1921 f  15. ledna 1995

Odešla jedna z velkých postav našeho 
modelářství. Modelářsky rozum začal Mirko 
brát ve svých deseti letech od otce, který 
byl jedním ze zakládajících členů Libeňské
ho modelářské kroužku v roce 1925. Libeň
skému modelářskému klubu zůstal vémý 
i Mirek.

Celý svůj život zasvětil létání. Přes mode
ly se dostal k hlubšímu studiu letecké teorie
—  hlavně aerodynamiky, v niž byl uznáva
ným odborníkem. Podílel se na vývoji řady 
letadel čs. konstrukce —  počínaje Meta-So- 
kolem až po L-29 a L-39.

Desítky modelů letadel jeho konstrukce
—  z let předválečných až po dnešní dobu

—  se stále budou stavět, i když už Mirek 
není mezi námi. Je to celá škála konstruk
cí, od volných modelů všech kategorií, až 
po moderní svahové RC větroně. Ty se po
zději staly jeho doménou. Těžko u nás na
lezneme kopec, na který by Mirek nevylezl 
8 modelem na zádech a nevychutnával 
pak krásu tichého letu, ne nepodobného 
letu ptáků, které měl rovněž velmi rád.

Mirek nebyl jenom vynikající modelář 
a aerodynamik, ale také popularizátor mo
delářství. Starší si jistě vzpomenou na mo
delářskou rubriku Mladého hlasatele, již 
vedl. Později své profesionální znalosti za
čal uplatňovat i na modelech a věnoval se 
modelářské aerodynamice. A to nejenom 
na stránkách Modeláře. Mnozí jistě mají ve 
své knihovně Mirkovu knihu Aerodynamika 
moderních leteckých modelů. Velmi těžko 
se dnes počítají všechny články o profi- 

kdy uveřejnil. Budou nám moc

i modelářství a letectví byl též vel
kým milovníkem turistiky, potápění a obdi
vovatelem přírody vůbec. Úspěšně se vě
noval i amatérskému filmu, v kteréžto od
bornosti získal mnohá ocenění.

V našem modelářství zůstane po Mirkovi 
velká mezera, ale celé jeho životní dík) je 
pomníkem, díky němuž nebude nikdy za
pomenut. Zdeněk Andrysek
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■  V časopise Flug Modell und Tech
nik vycházejí pravidelně obrysy 
i souřadnice profilů známých i méně 
známých autorů: Wortmanna, Epp- 
lera, Seliga. Jako 167. v řadě byl 
uveřejněn profil ing. Tomáše Bartov- 

ského EB-380, který před několika léty publi
koval i Modeláři. Jde o „křížence" profilů E 374 
a E 387; výsledkem je zajímavý profil s rovnou 
spodní stranou. Byl vyzkoušen na mnoha mo
delech F3B. Pro své dobré vlastnosti zřejmě 
najde uplatnění i v jiných kategoriích, třeba 
pro modely s elektrickým pohonem nebo RC 
házedla. Předpokladem je, jako u všech profi
lů, co nejpřesnější dodržení jeho tvaru.
■  Veletrhu v Norimberku byla věnována jiná 
část časopisu, ale přesto mi dovolte malé za
myšlení nad některými poznatky. Většina vět
roňů, pokud to nejsou speciály, je vyráběna ve 
dvou verzích: Jako klasický větroň do termiky 
nebo na svah a jako model s elektropohonem 
bucf zabudovaným na pevno, nebo odnímatel- 
ným pomocným. Vzlety navijákem nebo gumi- 
cukem vyžadují poměrně velké plochy, kte
rých stále ubývá. Elektrolet je možné při troše 
zkušeností startovat i z polní cesty. U velkých 
modelů s rozpětím asi 4 m se stane zřejmě do 
trupu zatahovatelná pohonná jednotka stan
dardní výbavou. Stavebnice nabízejí výrobci 
v široké škále, od hotových modelů až po ma
teriálové balíčky s předpracovanými díly. Vy
brat si může snad každý zájemce, i podle ce
nové hladiny tak, aby to vyhovovalo jeho pe
něžence. Snahou výrobců je cenově přizpůso
bit stavebnice nejširšímu okruhu zájemců. 
V nabídce stavebnic mi však chybí ucelená 
řada: Jednoduchý model pro začátečníka, 
středně náročný model a model výkonný, a to 
stejné koncepce stavebně navazující na před
chozí typ. Je to určitě námět k zamyšlení i pro 
naše výrobce.
■  Zajímavou novinku nabídla na veletrhu firma 
Robbe: Soutěžní a vysokovýkonný elektrolet 
LIMIT, který v rukách konstruktéra Urse Leo- 
doltera ze Švýcarska sklízel vavříny na mnoha 
evropských soutěžích a na mistrovství světa 
v Austrálii obsadil 5. místo. Model o rozpětí 
1 690 mm má profil křídla RG 14. Trup je zho
toven z laminátu, kormidla jsou v uspořádání 
T. Letová hmotnost s 10 články je-1 900 g. Vol
ba pohonné jednotky a počet článků dovoluje 
zvolit šest variant: Pro sportovní létání a první 
seznámení s modelem této kategorie stačí 10 
článků, pro výkonné létání 14 a pro soutěžní 
létání je možné vybrat další čtyři varianty s 10 
a 27 články s převodovkou nebo přímým ná
honem.
■  Pro mistrovství Evropy elektroletů F5B bylo 
nominováno z výsledku roku 1994 širší repre
zentační družstvo ve složení: B. Janáček, 
J, Janiš, P. Husták, J. Tinka a F. Černý. Mist
rovství se létá v rakouském Oberpullendorfu 
asi 100 km jihovýchodně od Vídně 25. až 
28. července a předcházejí mu otevřené sou
těže. V letošním roce budou elektroletci bojo
vat o reprezentační dres na mistrovství světa 
1996. Pro nominaci se započítávají tři nejlepší 
výsledky ze soutěží v Brně (6. a 7. května), 
Novém Městě nad Metují (3. a 4. června), Ne- 
svačilech (24. a 26. června), Paskově (16. 
a 17. září) a Freystadtu. To je současně po
zvánka pro diváky, bude se na co dívat!
■  Mistrovství RC V2 1995 bude! Pomocnou ru
ku podali modeláři z Mariánských Lázní, když 
se nenašel pořadatel s lépe položeným letiš
těm. Snad pomohou při organizaci i kolegové 
z Tachova a Lomnice u Sokolova, kteří před 
časem měli o uspořádání zájem. Předběžný 
termín je 15, až 17. září, podrobnosti najdete 
v některém dalším sešitu Modeláře. Nezoufej
te nad velkou vzdáleností. Šikovný modelář si 
jistě poradí a mistrovství spojí s příjemným ví
kendem pro celou rodinu s návštěvou třeba 
i zpívající fontány na lázeňské kolonádě.

Jaroslav SUCHOMEL

------ V-------
Příznivcům 
tichého letu

Jde to
i bez dotací

V minulém roce jsem čtenářům Modeláře 
slíbil, že se s nimi podělíme o své poznatky 
z pořádání leteckomodelářských soutěží, ne
boť jejich počet a zejména úroveň v posled
ních létech značně poklesly. Protože jsme 
právě na začátku soutěžní sezóny, chci se
známit kluby pořádající soutěže s našimi prv
ními zkušenostmi s finančním a materiálním 
zabezpečením těchto akcí.

Aby soutěž byla přitažlivá nejen po organi
zační a sportovní stránce — to je samozřejmě 
prvotní— je třeba vyřešit také její hmotné záze
mí. Jak jinak nežli sponzorskou — ne pomocí, 
ale spoluprací. Rozdíl mezi těmito dvěma po
jmy jsem vysvětlil v Modeláři 5/1994. Při naší 
loňské soutěži F4C to byla spolupráce firem Vi- 
nedo a Stavinvest, které věnovaly věcné ceny 
v hodnotě 2 400 Kč, a čerpací stanice K & K 
Hořovice, která pomohla uhradit cestovné bo- 
dovačům naturální formou v ceně 400 Kč. Po
hostinství paní Ivany Egrtové ze Rpet se blý
sklo občerstvením pro všechny pořadatele 
a soutěžící v ceně 600 Kč. Kovodružstvo Žeb
rák uzavřelo pětici sponzorů zhotovením vý
věsních tabulí v ceně 1 078 Kč, jež nám předa
lo k dalšímu využívání. Na těchto tabulích roze
bíratelné konstrukce z trubek podle našeho ná
vrhu jsme instalovali propagační materiály vy
jmenovaných firem. Všichni včetně nás byli 
spokojeni a přišli si na své, jak to má být.

Vím, že nepopisuji nic světoborného, jinde 
to možná dělají lépe a produktivněji, ale pře
ce: Kolika klubům chybí filip a chuť k takové
mu úkonu? Pak že nejde nic dělat. Jde, přáte
lé! Nebuďte líní, nehrajte si každý jen na svém 
písečku a nečekejte nějaké dotace od koho
koli. S těmi je konec.

A SMČR? Nechť si šetří své skrovné finance 
na řádné organizování a zabezpečení činnos
ti svazu, který nám musí být oporou v jiných

Modelářský chléb 
podle
nového receptu

Protože pocházím z hodonínské modelář
ské líhně, měl jsem možnost ve svých mode
lářských začátcích v osmi létech využívat nej
různější dřeviny, které se zpracovávaly v ho
donínském závodě na překližky a dýhy, kde 
pracoval můj otec. V tomto závodě byl navíc 
i náš modelářský klub, takže o dřevo, jímž se 
dala nahradit balsa, nebyla nouze. Velmi oblí
beným materiálem byla wawa, jindy se obje
vila samba nebo ayous, pak třeba koto. 
Z těchto dýh se dalo v modelařině zhotovit té
měř všechno. Dnes je mi už padesát let, ale 
teprve nedávno jsem zjistil, že všechny tyto 
názvy patří velmi oblíbenému materiálu, kte
rému se v západní Evropě říká abachi.

Toto dřevo mě provází celým modelář
ským životem, jen jsem pořád nechápal, 
proč se tak málo mezi modeláři rozšířilo. Až 
teprve nedávno jsem porozuměl. Velké mo
delářské firmy si moc dobře uvědomily, o jak 
výborný materiál jde, a proto jej samy začaly 
využívat, převážně k potahování polystyré
nových křídel. Na trhu v modelářských pro
dejnách se však neobjevoval, z pochopitel
ných obchodních důvodů. Cena balsy v zá
padní Evropě, kterou reguluje a udržuje jed
na velká modelářská firma, by tím byla ohro
žena. Obchod je obchod, a tak se o levné 
a dobré náhradě raději moc nemluví. Jiní 
menší výrobci tím nejsou moc nadšeni, a tak 
hledali výhodnější možnosti nákupu balsy 
v jiných zemích. Když jsem u jednoho ně
meckého výrobce viděl výrobu žeber z ob
délníčků balsy, bylo mi z toho divně. Poté, co

směrech, jako jsou právní záležitosti, srozumi
telné a účinné pojištění, řádné fungování od
borných komisí, vazba na mezinárodní orga
nizace atd.

Na závěr připomínám, že na našich soutě
žích F4C 6. května a RC V2 10. června si snad 
ověříme, zda zabrala série našich článků 
v Modeláři o soutěžním létání a s ním spoje
ných problémech.

A. Valášek, LMK Drozdov

III. soustředění
vrtulníkářů

Firmy Modelsport a PAN air pořádají ve 
dnech 19. až 21. května na letišti v Bubovicích 
setkání příznivců RC vrtulníků spojené se sou
těží podle pravidel Schlůtter Cupu. V neděli 
21. května proběhne finále soutěže a mode
lářská exhibice. Po celou dobu soustředění se 
budou konat vyhlídkové lety v letadlech míst
ního aeroklubu. Pro zájemce bude připravena 
i výuka pilotáže RC vrtulníků. Na letišti bude 
zajištěno ubytování, stravování, kompletní so
ciální zařízení a koupání. Areál letiště se na
chází asi 5 km od hradu Karlštejn a lomů Mo
křina (Velká a Malá Amerika). O podrobnosti a 
přihlášky si můžete napsat na adresu: Model
sport, Bezručova 339, 252 63 Roztoky u Pra
hy, tel./fax: 02/39 74 26. Uzávěrka přihlášek je 
10. května 1995.

Opravte si
v kalendáři
■  Mistrovství České republiky a  Slezský 
pohár F3A se překládá na dny 29. a  30. 
července 1995. Místo konání a  kontaktní 
adresa zůstávají.

jsem mu ukázal vzorek žeber z dýhy abachi 
a nabídl mu možnost jejich výroby, dlouho 
neváhal. Dnes má firma dodává žebra a jiné 
drobné díly z abachi už pro několik dalších 
firem. A spokojeni jsou všichni, od výrobce 
dýhy až po spotřebitele modeláře.

Wava, samba, ayous, koto, zkrátka abachi 
se dováží z Kamerunu, Nigérie, Ghany a Po
břeží slonoviny. Proto tolik názvů. V jejím 
rodném listě však najdete stejné údaje: Měr
ná hmotnost 0,3 g/cm3, pevnost v tlaku 
3,0 MPa, v ohybu 6,0 MPa, cena —  a to je 
velmi důležité —  je na našem trhu od 18 do 
21 Kč/m2. To platí pro dýhy, které se dodá
vají v tloušťkách 0,4 až 0,7 mm a dalších 
podle přání objednavatele až do 5 mm. Do
dávají se ale už i překližky z tohoto materiálu, 
dokonce i vodovzdorné.

Abachi se svými parametry blíží balse, 
v některých ohledech ji dokonce předčí. Me
chanické vlastnosti hovoří ve prospěch aba
chi. Hmotnost balsy tloušťky 1 mm je 
265 g/m2, hmotnost dýhy abachi 0,5 mm je 
jen 170 g/m2, 0,7 mm 238 g/m2. Protože je 
abachi pevnější, volíme menší tloušťku, než 
bychom použili pro balsu. S dýhou o tloušťce 
1 mm vystačíme téměř na všechno. Jedno
duchým slepením plátů dýhy dostaneme ná
sobky této tloušťky, které však získávají vý
značně na pevnosti. Vždyť dřevěné podélní- 
ky pro skutečná letadla se vyrábějí jen tímto 
způsobem. Ukázkovým využitím byly staveb
nice modelů, které už před mnoha léty vyrá
běl právě hodonínský modelářský klub. Kaž
dý, kdo tento materiál v praxi vyzkoušel, už 
ví, že tu nejlehčí a nejpevnější konstrukci do
káže postavit právě z abachi. Konstrukce 
z abachi se začaly objevovat na modelář
ských letištích, byly právem obdivovány, 
a protože název materiálu nebyl ujednocen, 
říkalo se mu jednoduše „žluté dřevo". S tímto 
pojmenováním jsem se setkal dokonce 
i v Německu.

Nejen cena tohoto materiálu je příjemná,
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ale i další vlastnosti, které oceníme při zpra
cování. Když dýhu navlhčíme, stane se z ní 
tak tvárný materiál, že nám pro jeho využití 
nebude stačit fantazie. Zhotovování nejrůz
nějších trubek není žádný problém. Když 
však navlhčenou dýhu nahřejeme a vsadíme 
do jednoduché formy, získáme velmi pevnou 
a celistvou část potahu torzní skříně i s ná- 
běžnou hranou, kterou můžeme použít jak na 
klasickou žebrovou konstrukci, tak na polys
tyrénové jádro. Také odtoková lišta zhotove
ná ze dvou pásků posazených na konce že
ber je velmi tuhá, pevná a lehká. Věřím, že 
modelář, kterému se tento materiál dostane 
do ruky, nebude potřebovat žádné speciální 
návody.

Zbývá jen vyřešit otázku nákupu. Jeden 
z hlavních výrobců dýh a překližek z tohoto 
materiálu je v Chrastu u Chrudimi, má ale po 
celé republice řadu odběratelů, nejčastěji 
výrobců nábytku. Tam se dá abachi koupit. 
Větší množství bude však dobré si objednat 
přímo u uvedeného výrobce. Bližší se dozví
te na telefonu 0455/98 12 30. Obchodníci 
s balsou asi nebudou nadšeni, ale to už není 
náš problém. J. Čech

Zajištěni
Dodvozkových
<ol

Bezpečné zajištění kol na podvozkové noze 
je velmi důležité, neboť upadnuté nebo zasek
nuté kolo může být příčinou nepříjemné havá
rie modelu. Jedno takové řešení je na obrázku. 
Vnitřní doraz kola tvoří podložka připájená na 
drátěnou nohu podvozku. Stačí na to pistolová 
páječka, kalafuna a malý svěrák, abychom se 
o vyhřátý drát nepopálili. Mosaznou či ocelo
vou podložku ze strany pájení očistíme pilní
kem, stejně tak i nohu podvozku. Oba díly 
dobře ocínujeme a poté podložku navlékneme 
na nohu a spoj zalijeme cínem. Podložka musí 
být na nohu kolmá! Na pružinovou ocel lze pá
jet bez problémů. Na vnějším konci nohy vyříz
neme po stranách dva zářezy pilkou na kov. 
Vzdálenost od připájeného dorazu odpovídá 
délce náboje kola, samozřejmě s přičtením vů
le nezbytné pro hladké otáčení. Do zářezů pak 
zasuneme podložku s výřezem podle obrázku 
a rozříznuté konce k sobě přimáčkneme kleš
těmi. Podložka se elipsovitě zdeformuje a za
padne do drážek. Kdo má obavy, že hrana vý
řezu v podložce by frézovala náboj kola, může 
mezí ně vložit další podložku. Takto zajištěné 
kolo má přesně definovanou vůli, je možné je 
kdykoli sejmout a z podvozku nespadne.

Ing. Dušan Filko, Brno

Styrodur v praxi
V článku o Styroduru a Selitu v minulém seši

tu Modeláře bylo použití těchto materiálů v mo
delářské praxi jen stručně vyjmenováno. Každý 
šikovný modelář jistě rychle dokáže využít 
vlastností těchto nových materiálů, a tak si 
myslím, že není třeba zveřejňovat podrobné 
návody. Přesto bych se chtěl o jednom způso
bu využití zmínit podrobněji, třeba jen proto, 
aby nebylo pracně objevováno již objevené. 
Jde o vyzkoušenou technologii zhotovování 
nosných ploch téměř klasickým způsobem.

Stoupající obliba elektropohonu vede vše

obecně ke snahám o snížení hmotnosti kon
strukce. Všichni víme proč. Polystyrénová kříd
la mají pro elektrolet pořád dost velkou hmot
nost. Ve snaze tuto hmotnost ušetřit často radě
ji nešetříme časem a námahou a pouštíme se 
do stavby modelu klasické „dřevěné" konstruk
ce.

Při použití Styroduru nebo Selitu je tomu ji
nak. Všechno jednoduše vysvětluje obrázek. 
Horkým drátem nařežeme podle pravítka, jako 
na cirkulárce, potřebné plátky nebo hranoly. Ty 
jednoduše slepíme a pak podle šablon na 
obou koncích dílu vyřízneme žádaný profil jako 
u polystyrénového křídla. Podle potřeby zhoto
víme drážky pro případné nosníky, zesílení 
a podobně. Můžeme se rozhodnout, zda žebra 
budeme páskovat nebo zda díl polepíme tu
hým potahem. Pokud nepostačí zvýšení tuhosti 
náběžné hrany natřením epoxidovou pryskyři
cí, opatříme ji dřevěnou lištou.

Pro zvýšení tuhosti je dobré volit diagonální 
konstrukci nebo aspoň výztuhy mezi žebry. Při 
řezání tvaru drátem je jedno, jak jsou žebra po
otočena. Práce je velmi přesná, rychlá a výsle
dek výborný.

Druhá metoda je podobná, používal jsem ji 
u menších modelů. Pásky 3 mm Selitu jsem na
vlékl na lišty, zalepil a pak najednou vyřízl po
dle šablon horkým drátem. Práce je velmi 
rychlá a přesná. Zebra, která mají být pevnější, 
natřeme epoxidem, nebo slepíme dvě k sobě.

Oba návody ještě doplním praktickou radou: 
K lepení všech dílů, které budeme později ře
zat horkým drátem, používáme vždy jen takové 
lepidlo, které jde řezat za tepla. Vyhovuje poly
uretanová pěna, disperzní lepidla a jiná, která 
předem vyzkoušíme.

Proti poštovní známce v hodnotě 3 Kč zašlu 
vzorek pro vyzkoušení, prospekt a další infor
mace.

Navštívil jsem v Čechách několik prodejen 
se stavebním materiálem, jež dovážejí zboží 
z Německa a Rakouska. Některé z nich měly 
Styrodur jen jako vzorek, ale je možné si u nich 
jeho dovoz objednat. Obchodní název může 
však být i jiný, někde se Styrodur jmenuje Peri
meter. Dodávají se desky o rozměrech 
1 265x615 mm, tlusté od 50 do 120 mm. Cena 
za 1 m2 při tloušťce 50 mm je okolo 250 Kč, do
dací lhůta dva až tři týdny.

J. Čech, Aerosport

Upevnění
balsového
krytu

Přišroubovat pevně a trvanlivě balsový kryt či 
poklop otvoru v trupu modelu letadla nebo lodi 
představuje vždy úlohu s nejistým výsledkem. 
Měkké balsové dřevo nelze dost pevně přitáh
nout hlavou šroubu či vrutu, která ho rozdrtí dří
ve, než kryt pevně dosedne na místo. Mnoho 
nepomůže ani podlepení hlavy šroubu tenkou 
překližkou, neboť po přitažení šroubu se balso
vé dřevo pod ní opět stlačí a postupně se 
omačkává, takže poklop nikdy nedrží úplně 
spolehlivě. Trvanlivé řešení uvedeného problé
mu je na obrázku. Do upevňovacího místa se 
provrtá otvor o průměru asi 10 mm. Nejlépe se 
to podaří naostřeným koncem dílu z poškozené 
teleskopické antény vysílače nebo radiopřijíma
če. Otáčením této trubičky v prstech se vyřízne 
do balsy otvor s čistými okraji. Poté uřízneme 
z bukové kulatiny odpovídajícího průměru („pra- 
porkové tyčky") krátký váleček a zalepíme jej do 
otvoru v balse nitrocelulózovým lepidlem. Po 
důkladném zaschnutí váleček zabrousíme do

roviny s povrchem balsy, provrtáme do něj otvor 
pro šroub a vše nalakujeme.

Podle RCM & E 
Ing. R. Laboutka

Upevnění 
kormidel 
na závěsy

Při upevňování kormidel či křidélek je důle
žité docílit co nejmenší spáry mezi pevnou 
a pohyblivou plochou. Nejenže to lépe vypa
dá, ale je to i aerodynamicky čistší.

Vyřízneme-li pouze jednoduché zářezy pro 
závěsy, zůstane vlastní kloub závěsu ve spá
ře, která pak bude široká podle použitého zá
věsu dva až tři milimetry. Prakticky zcela lze 
spáru odstranit následujícím způsobem: Po
hyblivou plochu sbrousíme z obou stran do 
úkosu tak, že vzniklá hrana je v ose otáčení 
závěsu. Zapustíme-li pak závěs podle obráz
ku do pevné i pohyblivé plochy, dotýkají se 
oba díly v ose otáčení závěsů. Při pečlivé prá
ci bude mezera pouze minimální a závěsy ne
budou téměř vůbec vidět. Lehkost při tom ne
ní omezena.

Ing. Dušan Filko, Brno

Upevnění táhla 
na páku serva

Použití klasických vidliček k připojení tá
hel na páky serv s sebou přináší známé pro
blémy: Při větší výchylce serva se vidlička 
začne vzpírat o páku nebo kotouč a táhlo se 
ohýbá. Že to znamená větší spotřebu prou
du i opotřebení serva, není nutné připomínat 
nehledě na to, že za takto „funkční" mecha
nismus se dobrý modelář musí stydět. Pro
blém zcela vyloučí použití kulového čepu 
podle obrázku. Kouli čepu přišroubujeme 
shora k páce či kotouči serva malým šrou
bem s metrickým závitem. Máme-li tak malý 
závitník, můžeme jím závit vyříznout pře
dem, ale šroub je schopen si do nepatrně 
zvětšeného otvoru v páce závit proříznout 
sám. Pak i lépe drží, a to bez pojištění mati
cí. Na konec táhla místo vidličky našroubu
jeme koncovku kulového čepu a jednoduše 
nasadíme na kouli. Pohyb serva není ome
zen při jakékoli výchylce a páku či kotouč 
nemusíme řezat. Tento systém používám na 
všech svých modelech a mohu jej vřele do
poručit.

Ing. Dušan Filko, Brno
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Súťažný model
kategorie MONTY 
a FORMULA

Rozdelenie súťažných kategorií na Endu- 
ro a Monty (na Slovensku Formula Tatry) je 
už zrejme každému elekproletoTjasnéí^gro- 
blémom ENDURO sa vycerpsťvajúco ven<5> 
val ing. Paío Lišhák zďStcázsteho. Ja sa 
sústredim na Monty či F o rm u tu ^ w c h  sú- 
ťaže sú jednoduché a přitažlivé niěten pre 
súťažiaoich, ale aj pffi_diyákov. Tento čtá- 
nok je zhrnutíiy m ojtch tiO jiččňých skúse^ 
ností s motorcthi S|tóed 400. Proofóm-jOZ- 
delím na pohdrča^nodel.

Pohon. Známy rhotÖKSpeed 400/7,2 V 
pre leaší tjah s prevodorrHoa veíkú vrtulu. 
Prevodovký si zhotovujem ááqj. Z oboj- 
stranného kuprextitu lupienkovoirpijkou vy- 
režerrrtpsBrKtoiš^ípjú motor a ložiskbv^te- 
le sa M e  loasko^ešřftasta.iadel o 0  4 m ix  
T ie to ^^a rx ra iS o čn ice T T tš^Q tých  sú pri- 
spájkot^Sjé matice M3 na upevrtěftt§.prevo- 
dovj<v a  máfera do trupu. O zubenelšjtegá 
a lažfŠraivé abňjpeky sú z produkcie firři

Horst z Plzně. Do modelu, ktorý pripravujem 
ore taljtoročnú sezónu, použijem prevodov- 

'  ku ^C4ÖO's-prevodom  2,8:1, dodávaná fir- 
I ModelspořTKošice, ktorá je íahšia ako 

m öjaX tem er súosaTNe^aberie tolko miesta 
a je oveTssm-esnejšia, čírrj/sa zníži odběr na 
prázdno a ntupmosť pri vy&airých otáčkách, 
^ajvýhodnejší sxukáza l p ře v o d c e  až 3:1 

spo lu-s vrtuíou Fáteo 14x8,5U” (35Qx210 
U), ktorefpťgh so šiestim řčlánkam i Robbe 
RSA 700 je pTekyapujúci. A kqsp ínač či re*· 
ju lá tor som pouziVal Astro 25'Výhodnejšie 
saTnjteraz javí JESsijíyjrtorý má áj-aapája- 
nie pr&-prijímač, čím sa ušporí 40 g za zdroj 
orijímačaT4jc180 mA). Zároveřksa dá využít' 
zřtfžpnie výřdnubpo prekonanT'p/izemnej 
turbufencje a získat energiu na druhý let. 
Motorový čas pri pojäi&Qyanom pohone ja. 4 
až 5 min, c x y y s ja č í na "dva motorové leh 
po 2 min pre Formttlq. U Mohty.sa móže tě

stíčky celý m otorovýčas využit až do vy- 
pnutra/PQO na jeden štá rt Prakticky ..však 

id e i s r& pátím  1,7 m po dVoch minúíi 
mot^rovéhoSptu už len fažko sledovat’ zraT' 
kom >JjO '^ristátkyybíjam  batériu Ventiláto- 
rom, ktorýriTju zároveň ochlazujem, ň xko - 
nečných 6 VTTPptomNrabíjam nabíjačo 

^Robbe Power peakdT ktořý-a istotou nabije'' 
(íériu na maximumNAko zdroj nabíjania 

používám olovený akcirnu lá toř\F iam m  
6H2řKi2  V/9 Ah, ktorý má kkjspacitu ηεΚρβζ 
8 nabitOšQ postačuje na sú ta tgé  lietarTh

3 3 %
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Súťažný model kateg< file 
MONTY-FÖ R M U LA  Tatry
Κοίκ trukcia: PaVol Papcún,
R0|ž |ATIE ....  1........1 68C ,-J

A ..............  97í i
PL t)|H A  KRÍDLAj ..........30,4 <
PLO( ΉΑ v o p  . .................4,C i
MC j p R .............Speed 400/
VRTL 
PRS 
ZDROJ

i tréning. Hlavnými výhodami sú jej malá 
hmotnost a to, že pri nošení v taške sa ne- 
vyleje elektrolyt.

Hmotnost tohto pohonu je 290 g, palub- 
ného systému RC súpravy 55 g (2x servo 
Hitec 17 g, přijímač Robbe FP-R103F 19 g). 
Z toho vyplývá,,, že model, vezie asi 345 g 
už ítoč® jíz© ’4'ž® čo je skbfo favgjnásobok 
hmotnosti draku modelu. Toto třeba mať na 
zřeteli pri výbépd rhat^rialu, stavbě modelu 
a potom aj pri lietaru ‘

PORJS MODELU (miery sú v mm):
Stavbu začínam zháňaním a výberom 

J<valitnej Balzy. Trup má bočnice z pevnej 
i balzy Λ /Tohoch sú nalepené lišty z bal- 

zy o 'pqerezu 'SxS a vpředu trojuholníkový 
hranol 10x10. ARsnie je balza dostatočne 

jte vn á , polepojpm pTeplnú část dýhou hr. 1, 
Drú po zaschruftkiDrúšiqi na hr. 0,6 až 0,8, 

čoTrž pevnostně stačb-pětýtrup lepím Her- 
kulesöro. Po obrúsení azapb ien í hran trup 

jDolepujéiXfóliou a vlepím hotoýúZCHP. In- 
'  ilu jem  RCeúpravu a pohon. U ä j^ ia d an ie  
m óžéčytpodra  článku ing. LišhákáVJýlode- 
láři 1/947alebo čiáqky batérie v bloku zá 

^bou, vedla Ktatých']eNprijímač a zdroj přijí- 
'  qača, vpředu zax mbtprom je regulátor 
a vzadu za batériou'dye serva vedia seba. 
Vonkájší prierez trupu jč-4px§p. v případe 
použitiajsrevodovky MC 400"40xí>0·

ZCHP stávám celú z bafem ých lišt 
o phprezu 7x4 a po obrúsení pbt^taujem 
transpaheqtnou reljou. Kormidla sú pnít 
né lepiacoÍT-ppáskoTkVCHP je celobalzdVá 

'  srebrami z baTzy.hr.TvK orm id lo  hoblujem 
z Ďajzy hr. 4. Páky StLvyrezané z kuprextitu 
hr. 1>Tjahla z oceíového.árptu o 0  0,6 až 
0,8 sú vxn ich priamo nav leč ftjé .a  zahnuté. 
4a servách\POužívam gufové 'kjtry z Pol’s- 

kačTTahlo je vedené v tenčej dutitřfee lano- 
vodu.TtR ibšiu p&yžívam na vedenieh 
ny trupom >

Křídlo má přbtiTSEttG 3021, ktorý sa javí 
rýchlejšf, s prenikávQst'ou.xproti vetru aj pri 
oalpnpnplqš^éjT1 zafazfení.'‘ (Moja teoria je: 

tle Tíeradío sa dá sporbaTitC no pomalé 
sa fSž|ko zrýcWiííje.) P re c h o řž t^ to ro v é h o  

^letu d o d to j je menej náročný. MojThodél sa 
po vypnutfcmotoru sám spomalí bez»aúp- 

Nezane^patelná je aj snadná stavba 
na rbVQei doske 

KrídlďS^pím  tié ikHerkulesom . Je celé 
z v ýb e ro ve fb b a lzy 'č , mernej hmotnosti 
0,12 g/cm 3. Rerrá sn z tra zy ht. T,5CR5>t’ah 
a páskovanie z balzýTjr.. iT íýa odtokovú liš
tu volím pevnejšiu balztfefgbpj,ka křídla je 
vyřezaná lupienkovou p ílk o a í^d u ra lu  hr. 
1,5. Púzdro dížky 60 je Fr'
0,2 a nalepené na pásdk ^ rb g le jk y ^ v í ,5  
až 2 a dížky 120, ktorá vytvára sto jinu /  ko
řeni křídla. Tento konštrukčný uzol lepím 
epoxidom. Stojina nosníku je z balzy hr. 2. 
Uši, přilepené k stredom natupo, sú celo- 
balzové s negatívom asi 7 mm na konci.

V sezóne 1994 som skúšal křídlo s tuhým 
pofahom z balzy hr. 1, ktorá spolu so stoji
nou tvořila torznú skriňu. V tom případe bolí 
lišty -nosníku 7 pejynej balzy o prierezu 2x5. 
k e j te s  po fáhon- loh fíornoj strany a dole 
s c páskováním b rízou o prieil® á 1x4, ktoré 
j t : ta  výkrese, m ϊ  lišty nosníku :o smreku 
o p rierezu 2x5. P tmocný nosník e v oboch 
p rí jadoch z balzjy o prierezu 2 Sj 3. Potahu
je ji i transparentnou fóliou, k to rp p o  napnutí 
e|· e spevní celú konštrukciu krítílá.

.1 Crídlo je priskri itkované dvon a skrutkami 
K ft , VCHP jednot M4. Používaní', ij silonové 
ro tíc e  od M odel/, ktoré lepím pb balzovej 
Pftiglejky Kanagomom. Mój tuodel má 
t  rrjotnosf 220 g , toho kříd lo 12 0 g . Lepším 
v ýl terom balzy s a dá p o s ta v ís š te  lahší 
c pevný model.

.'Tento článok nemá charakter .vyčerpáva- 
jtíčeho tóvadu -na  stavbu, ale é t  obozná- 
n tenia k^ea j& tym  materiálom a vhodným 
ptapevným postiipom. Ak bv^uHcel niekto 
vediať viac alebi i podrobneilfei/  rád odpo- 
vtam ' po  Oé tážč ri^ 'm O jů 'ádřeSÚ.

Pavol Papcún, 
9. mája 13, 059 21 Svit
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Soft elektrolet — optimalizácia
režimu motorového letu LMK Chemko Strážske

V predchádzajúcom článku o soft elektro- 
lete (MO 2/95) som sa snažil popísať na pří
klade agregátov vývojového radu Maxim 
rozhodujúce charakteristiky malých elektro- 
pohonov a niektoré parametre pre ne vhod
ných modelov.

Predpokládajme, že ste si vybrali pódia 
určitého kfuča pre svoje potřeby vyhovujúci 
typ modelu a opatřili ste ho doporučeným 
typom pohonnej jednotky. Je veími pravdě
podobné, že takýto model skutočne poletí. 
Vaším cieíom však nepochybné je, aby mo
del nielen letel, ale aby letel aj dobré.

Tu je nevyhnutné zastavit sa pri definícii 
pojmu „letieť dobré". Je přitom potřebné 
rešpektovať typové zaradenie pilota. Typ 
„pilota krotiteía" od Startu po pristátie vedie 
svoj model po vopred vyznačenej trajektorii, 
akékoívek odchýlky modelu od určeného re
žimu letu okamžité koriguje. Třeba přiznat, 
že „letieť dobré" v chápaní tohoto typu pilota 
nedokáže ešte dnes pravděpodobně žiadny 
soft elektrolet.

Odlišným typom je „pilot labužník". Bývá 
založený nielen technicky, ale aj umělecky. 
Póžitkom pre něho je už samotný pohyb mo
delu v trojdimenzionálnom priestore. Nepo
ciťuje naliehavú potřebu tento pohyb nepře
tržíte usměrňovat'. Dosahuje přitom rovnako 
výrazné uspokojenie, nie však takým inten- 
zívným sposobom ako v predchádzajúcom 
případe. Model teda musí letieť nielen prak
ticky sám, musí letieť aj podstatné dlhšie. 
Aby sa to dosiahlo bežne dostupnými pro- 
striedkami, je potřebné věnovat’ primeranú 
pozornost' nielen návrhu, ale najma efektív- 
nemu využitiu pohonu, ktorý má pilot k dis- 
pozícii.

Jeden zo spósobov, ako možno žiadaný 
výsledok dosiahnuf, popisem na příklade 
série letových pokusov s röznym stupňom 
zafaženia pohonnej sústavy. Pre jednodu
chost' a názornost som v priebehu pokusov 
měnil len prúdovú záťaž motora a kapacitu 
pohonnej batérie.

Ako demonštračný model som zvolil malý 
elektrolet Rival 9, ktorý už bol v časopise 
Modelář popísaný a představuje v našich 
končinách dost rozšířený typ. Model bol vy
bavený sériovým pohonom Maxim 24 s mo- 
torom radu 400 pre šesfčlánkový akumulá
tor (sedemčlánkový variant sa však chová 
prakticky rovnako). Výška dosahovaná 
v priebehu letu bola meraná digitálnym výš- 
komerom instalovaným na křídle. Počasie 
v priebehu pokusov bolo stabilné, prakticky 
bezveterné, s teplotou v rozsahu 2 až 4° C. 
Záměrně bol zvolený zimný čas medzi 7. 
a 9, hodinou rannou, aby sa vylúčil výrazněj
ší vplyv termiky.

PRIEBEH POKUSOV A ICH VÝSLEDKY
Otáčky motora v priebehu letu zodpove- 

dajú jeho prúdovému zafaženíu, ktoré bolo 
nastavované proporcionálnym regulátorom 
pohonného agregátu. Pre jednotlivé pokusy 
bol prúd pre motor nastavený na 9 A (maxi
mum pre daný zdroj), 7 A, 4 A a 2 A. S takto 
nastaveným pohonom model absolvoval 
vždy tri bezprostředné po sebe nasledujúce 
lety bez výměny akumulátora. Přitom sa me- 
rala doba klzu a dosiahnutá výška. Doba 
chodu motora v danom pokuse bola pre 
každý parciálny let rovnaká: Pri 9 A to bolo 
45 s, cfalej tak ako je uvedené v tabuíke, te
da 1 minuta, 2 resp. 4 minúty. Po tretorn lete 
v každom pokuse bola na zemi zmeraná ne
využitá doba chodu motora až do automa
tického vypnutia obvodom PCO.

Namerané údaje uvedené v tabuíke sú 
dostatočne přesvědčivé. Ďalšie poznatky 
možno zhrnúť do nasledujúcich záverov:

Pri prúdovom odbere 9 A (pokus 1) model 
živo stúpal a na dosiahnutie zvyčajnej výšky 
pre primerane dlhý klz postačoval relativné

krátký motorový let. Motor však pracoval 
v režime vzdialenom od oblasti maximálnej 
efektivnosti. Po necelých troch minútach bol 
akumulátor „prázdny". Celková dosiahnutá 
výška (v súčte troch parciálnych letov) a jej 
zodpovedajúca doba klzu bolí pre daný typ 
modelu a akumulátora relativné malé.

Při prúdovom odbere 7 A (pokus 2) bolí 
dosiahnuté výsledky, ktoré nevyžadujú oso
bitý komentár.

Pri tretorn pokuse bol prúdový odběr 
agregátu nastavený na hodnotu doporučo
vánu výrobcom pre daný motor (4 A) ako 
prúd zodpovedajúci maximálnej účinnosti. 
Primerané predíženie doby motorového letu 
dostatočne kompenzovalo mierne zníženú 
stúpavosť modelu. Sumárna v pokuse do
siahnutá výška dává dobrý předpoklad pre 
relativné dlhý klz. (Navýše je přitom viac ča
su na híadanie termiky už v priebehu moto
rového letu.) Po šiestich minútach chodu 
motora zostala v akumulátore nespotřebo
vaná energetická rezerva ešte na přibližné 
pol minúty chodu motora. Příkon v tomto ča
se však s klesajúcou kapacitou klesal tak 
výrazné, že využitie tejto rezervy pre let by 
bolp sporné.

Štvrtý pokus názorné dokumentuje, že pri 
příliš „šetrnom" příkone (konkrétné pri polo
vici doporučenéo prúdového optima) je už 
využitie dodanej energie rovnako nízké, ako 
pri preťažovaní. Model sice lietal 12 minút 
v režime motorového letu, dosahovaná stú
pavosť však bola tak malá, že na klz zostala 
prakticky len třetina celkovej doby letu. 
Zvyšková (nevyužitá) kapacita akumulátora 
přitom nijako výrazné nepřevyšovala hodno
ty kapacity „ušetrenej" pri predchádzajúcich 
pokusoch.

Uvedené merania potvrdili, že je určitou 
výhodou, ked je agregát soft-elektropohonu 
dimenzovaný tak, aby prevažnú část doby 
chodu bol motor v režime maximálnej efek
tivnosti. Výkonová rezerva, ktorá je spravidla 
k dispozícii pri patričnom přetažení, je 
vhodná pri štarte, připadne v kritickým situá- 
ciach. Veími nízký příkon predíži dobu moto
rového letu, praktické využitie tejto výhody 
je však vzhfadom na dramatický pokles stú- 
pavosti modelu sporné.

V súvislosti s optimalizáciou příkonu pre 
použitý motor je nevyhnutné zohíadnit aj 
ďalšiu závažnú skutočnosf. Je ňou kvalita 
zdroja elektrického prúdu, a to najma z hra
diska užitočnej (využitefnej) kapacity.

Údaje zhrnuté v tabuíke umožňujú vypočí
tat', aký podiel z proklamovanej kapacity 
testovaného zdroja je možné pri danej záťa- 
ži skutočne využit. Je zřejmé a logické, že 
štandardný zdroj strednej kvality, ktorý zvy- 
čajne běžný modelář mává k dispozícii, sa 
počas prevádzky správa odlišné, ako špič
kový, vysoko kvalitný akumulátor. Nezname
ná to však, že pri dodržaní určitých relácií 
medzi kapacitou a prúdovým zatažením ne

možno aj z takéhoto zdroja vyťažiť viac, ako 
z nevhodné zvoleného špičkového.

Keďže problematika elektrochemických 
zdrojov prúdu je značné rozsiahlou témou 
(a nie je naviac mojou srdečnou záležitos- 
fou), rád přenechám zasvátený komentár 
k uvedeným vzťahom iným odborníkom. Do
volím si však doporučit’ adeptom soft elekt- 
roletu rešpektovanie jednej zásady: Ak už 
motor pracuje v režime maximálnej účinnos
ti, použité pre jeho napájanie zdroj s takou 
kapacitou, aby celková doba jeho chodu 
bola aspoň 10 min. Potom je možné od uve- 
denej kombinácie očakávať nielen primera
nú účinnost premeny elektrickej energie na 
mechanickú, ale aj premena chemickej 
energie na elektrickú bude dostatočne efek- 
tívna. Využitelná kapacita zdroja sa potom 
skutočne přiblíží k teoretickej.

Popísané pokusy dokazujú, že použitý 
zdroj (Robbe 1 RSA 700) s kapacitou 0,7 Ah 
odovzdal pri prúdovom odbere 9 A len při
bližné 51 %, pri prúdovom odbere 7 A už 
okolo 60 %, pri odbere 4 A asi 73 % a pri už 
spornej úrovni 2 A okolo 79 % víazanej ener
gie.

Následné som použil alternativně zdroje 
prúdu s vyššou kapacitou. Moderný, prak
ticky takmer ceruzkový akumulátor Panaso
nic P-140 AS s kapacitou 1,4 Ah dokázal za 
analogických podmienok ako pri tretorn po
kuse odovzdať až 89 % viazanej energie. 
Porovnaníe celkovej doby letu modelu 
s týmto akumulátorom (ktorá bola asi 55 
min) a doby letu s akumulátorom s polovič- 
nou kapacitou (asi 26 min) ukazuje, že mier
ne zvýšenie hmotnosti modelu s vyššie ka- 
pacitným zdrojom bolo dostatočne kompen
zované výrazné vyššou efektívnosťou tejto 
kombinácie.

Kecf sa naviac režim so štandardným za
tažením nahradí režimom s postupné klesa- 
júcim zatažením, možno dosiahnuf rovnako 
dobré výsledky aj s menej kapacitným zdro
jom. Ako příklad uvediem pokus s akumulá
torom Panasonic P-120 AS. Vybíjanie bolo 
rozložené na tri etapy. V prvej odoberal mo
tor tri minúty přibližné 8 A, v ďalšej štyri mi
núty okolo 6 A, potom štyri minúty 4 A. (Cel
ková doba letu takto riadeného modelu bola 
přibližné 48 min!). Naviac ešte po pristátí 
modelu vydal akumulátor na 30 s chodu mo
tora až do vypnutia pohonu obvodom PCO. 
Celková využitá kapacita je teda přibližné 
1 108 mAh, čo je blízké 86 % skutočnej ka
pacity (akumulátor přijal skutočne 1 280 
mAh) resp. 92 % kapacity zaručovanej vý
robcom.

Je nepochybné, že uvedený návod na 
zvýšenie efektivnosti prevádzky soft elektro- 
letov nie je ani úplný, ani jediný správný. Ne- 
kládol som si však za cieí takýto postup de
tailně popísaf. Chcel som len názorné uká
zat, že sa to nielen dá, ale aj oplatí urobit’.

M 1-3....................doba chodu motora pri parciálnom lete
I.............................prúdová záťaž pohonu
H 1-3.................... výška modelu na konci motorového letu
K 1-3.....................doba klzu pri parciálnom lete
Σ  H........................ celková dosiahnutá výška s jediným zdrojom
Σ  K........................ celková doba klzu (sučet parciálnych časov)
Σ  M+K...................celková doba letu (motorový let a klz spolu)
NT.........................nevyužitá doba chodu motora

LET M1-3 I H1 K1 H2 K2 H3 K3 Σ H Σ K Σ  M+K NT

[s] [A] [m] [s] [m] [s] [m] M [m] [min:s] [min:s] [min:s]

1 3x45 9 128 345 110 256 115 328 353 15:29 17:34 00:08

2 3x60 7 147 420 141 312 138 351 426 18:03 21:03 00:23

3 3x120 4 182 396 192 378 184 421 558 19:55 25:55 00:36

4 3x240 2 92 168 48 108 47 ■ 98 144 06:14 18:14 01:38
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Již téměř pět let uplynulo od okamžiku, kdy 
naši elektroletcl, létající se „super" techni
kou dvou spřažených motorů Mabuchi, utr

pěli šok z prvního setkání s německou a dá se 
říci i světovou špičkou na první mezinárodní 
soutěži v Nesvačilech v roce 1990. Německou 
reprezentaci tam přivedl její teammanager Jan 
David, který se později stal opravdovým otcem 
českých elektroletců.

Od té doby naši modeláři nezaháleli, a dnes 
u nás existuje solidní základna elektroletců léta
jících průletové kategorie F5B a F5B/10. S vý
jimkou německých sousedů můžeme mluvit 
o základně početně srovnatelné s evropskými 
státy. Výkonově sice zatím trochu pokulhává
me, ale všechno chce svůj čas. Věřím, že i v té
to technicky náročné kategorii budou naši mo
deláři brzy obávaným soupeřem.

V následujících řádcích bych chtěl čtenářům 
Modeláře přiblížit tyto krásné kategorie z pohle
du našich soutěží a pomoci novým zájemcům 
v jejich rozhodování, jaké vybavení si opatřit.

LETOVÄ ÚLOHA
Soutěžní let v kategoriích F5B i F5B/10 se 

skládá ze dvou úloh. V úloze A — průlety je 
úkolem soutěžícího nalétat na 150metrové bázi 
co nejvíce průletů v časovém limitu 180 s. Mo
tor může být zapnut pouze mimo bázi. Poté ná
sleduje tzv. limbo, což je průlet bází A ve výšce 
pod 3 m. Limbem začíná úloha B — termika. 
Letový čas této úlohy (od limba do přistání) je 
300 s. Do výsledku se počítá pouze čas bez
motorového letu. Přistání by mělo být ve třísté 
sekundě, a to do kruhu o průměru 15 m, což se 
hodnotí 30 body za přistání. Při přistání do 
30metrového kruhu obdrží soutěžící 15b., při 
přistání mimo vyznačené kruhy se body za při
stání neudělí.

Modely musejí odpovídat obecným pravid
lům FAI, navíc je pro kategorii F5B předepsáno 
plošné zatížení maximálně 75 g/dm2 a hmotnost 
pohonných akumulátorů nejvýše 1 100 g.

Pro desetičlánkovou kategorii je předepsáno 
maximálně 10 článků o hmotnosti do 550 g. 
Podle prozatímních pravidel FAI F5B/Ten Cell 
musí být celková plocha větší než 36 dm2. Za
vedením ustanovení o minimální ploše se zřej
mě sledovalo zpřístupnění této kategorie začí
najícím modelářům, ale s odstupem času se to 
ukázalo jako celkem nesmyslné omezení. Jed
nak se tím modely a jejich vybavení nijak ne
zlevnily a jednak, vzhledem ke zmenšujícím se 
modelům v kategorii F5B, přestávají být tyto 
větší modely vhodné pro přestup do silnější ka
tegorie. Ani pro výrobce není únosné vyrábět 
větší modely pouze pro desetičlánky. Z tohoto 
důvodu řada národních aeroklubů na omezení 
plochy nepřistoupila. Po loňské poradě našich 
elektroletců s trenérem V. Hadačem se toto 
omezení plochy nebude používat ani při soutě
žích v České republice. Budeme tedy létat ná
rodní kategorii F5B/10. Úplná pravidla všech 
elektroleteckých kategorií zašle zájemcům stát
ní trenér pan Hadač (za úhradu pěti poštovních 
známek 3 Kč). Ten také, jako osoba nejpovola
nější, poradí zájemcům jak s těmito kategoriemi 
začít.

MODELY
Na modely jsou kladeny protichůdné poža

davky. V úloze A musejí být velmi rychlé (na bá
zích létají kolem 150 km/h) a v úloze B musejí 
mít co nejmenší opadání (na dobrý výkon musí 
stačit pod 10 s běhu motoru). Drak modelu mu
sí mít hmotnost pod 500 g při velmi vysoké pev
nosti (při otočkách na bázích a při limbu se do
sahuje přetížení až 20 g). Modely musejí být 
aerodynamicky čisté, křídlo musí mít tvarově 
přesný profil s dokonalým povrchem (převážně 
se používá profil RG 14 nebo MH 30). Všem 
těmto požadavkům většinou vyhovují pouze 
modely zhotovené vakuovým laminováním do 
negativních forem. Použití kompozitových ma
teriálů je samozřejmostí.

Soutěžní modely mají celkovou plochu asi 
35 dm2 a rozpětí kolem 1 850 mm. Letová hmot
nost se pohybuje od 2 500 do 2 700 g. Součas
ný trend vede ke zmenšování modelů, v letošní 
sezóně můžeme očekávat plochu kolem 
33 dm2. Vzhledem k tomu, že užitečné zatížení 
(motor, aku, RC) zůstává stejné, musí se ušetřit 
na draku, což je technologicky i materiálově 
velmi náročné.

Naprostá většina modelů na našich soutě-

S elektrikou
žích byla od známých tuzemských výrobců 
(Heindrichův Laser, Machův Colt, Staňkův 
Summit) nebo vyrobených skupinami modelářů 
pro jejich soutěžní potřebu (například Flash). 
Postavit vyhovující model klasickou stavbou je 
velmi obtížné, a proto používání prefabrikova
ných modelů můžeme očekávat i v příštích lé
tech. Lze diskutovat, zda je to správné, ale na 
skutečnosti to nic nezmění. Nepříjemné je, že 
takto prefabrikované modely jsou vyráběny 
z velmi drahých dovozních materiálů v drahých 
formách, a tudíž jejich cena vychází vysoká (5 
až 10 tisíc Kč).
OVLÁDÁNÍ m o d e lu

K ovládání modelů se používají pouze křidél
ka a výškovka. Křidélka se využívají též ve funk
ci vztlakových klapek a při jejich vyklopení až 
na 50° nahoru též jako klapky brzdicí. RC sou
pravou je pochopitelně ovládáno i spínání mo
toru.

Na našich soutěžích elektroletů převládají 
soupravy Futaba, dále jsou ve větší míře k vidě
ní soupravy Graupner a Multiplex. Pochopitelně 
jde o počítačové programovatelné soupravy, 
které usnadňují náročnou pilotáž a přidávají 
soutěžícímu ještě půl ruky navíc. Motory o výko
nu kolem 1 kW i při sebelepším odrušení produ
kují značné rušivé pole, a tak použití modulace 
PCM je téměř nutností. Náš Robi tým používá 
sopravy Futaba FC-28, které umožní naprogra
movat snad vše, co si lze přát. Velkou výhodou 
těchto souprav jsou přepínatelné letové režimy, 
v nichž si nastavíme všechny prvky ovládání, 
velikost výchylek, S-charakteristiky, diferencia
ce křidélek, potřebné mixy a základní seřízení 
modelu pro jednotlivé fáze letu.

Důležitou součástí soupravy jsou pňjímačové 
a vysílačové zdroje. Používáme pouze kvalitní 
články a několikrát za sezónu kontrolujeme je
jich kapacitu.

MOTORY
Modely jsou poháněny výkonnými motory se 

samarium-kobaltovými nebo neodymovými 
magnety. Nejvýkonnějšími se jeví motory Plet- 
tenberg Hektoplet 355, zejména nová řada Evo
lution (cena 650 až 700 DM), které mají účin
nost vyšší než 85 %. Soupeřem jim jsou motory 
Robbe-Keller, ať už řady ProLine-736, 740 nebo 
nová série ProSydney (500 až 680 DM). Velmi 
dobrých výsledků bylo též dosaženo s tuzem
skými motory Mega, které jsou podstatně lev
nější a pro naše modeláře cenově přijatelné. 
Poslední výsledky francouzské reprezentace, 
která tyto motory používá, nasvědčují, že o nich 
ještě uslyšíme. Hmotnost motorů pro kategorii 
F5B se pohybuje od 480 do 650 g. Pro výběr 
motoru nelze dát jednoznačné doporučení, zá
leží na velikosti a hmotnosti modelu a též na fi
nančních možnostech modeláře. Doporučuji 
proto novým zájemcům, aby se poradili s kole
gy, kteří tuto kategorii létají.

Zcela jiná situace je v desetičláncích, kde 
motory Mega kralují (nejenom u nás, ale i v za
hraničí"). Vzhledem k příznivé ceně nemá naši
nec důvod používat v desetičláncích motory ji
né.

Pro soutěžní let stačí u F5B 62 až 68 s 
a u F5B/10 70 až 77 s chodu motoru na jedno 
nabití akumulátorů.

VRTULE
Optimalizace pohonné jednotky (akumuláto- 

ry-motor-vrtule) má rozhodující vliv na výkony 
modelu. Používají se zásadně vrtule sklopné 
s celouhlíkovými listy. Najít nejvhodnější rozměr 
vrtule pro ten který model a motor je záležitostí 
mnoha zkoušek a startů. Například pro motor 
Plettenberg Evolution s délkou magnetů 37 mm 
používáme vrtuli 315/205, pro motor Keller Pro- 
Line 740/5 se jeví jako optimální 330/215.

Na našich soutěžích lze vidět zejména vrtule 
Falco mého týmového kolegy Petra Hustáka. 
Důvodů je více: celouhlíková konstrukce, výko
ny předčící mnoho vrtulí od renomovaných fi
rem, dobrá pevnost a příznivá cena. Tyto vrtule 
se stále více prosazují i v zahraničí, zejména 
v Německu. Vzhledem k širokému sortimentu 
vrtulí Falco (zatím 10 typů průměrů od 250 do

mezi bázemi
350) není důvodu se poohlížet po cizích vrtu
lích.
REGULATORY

Pro F5B se dlouhé roky používají regulátory 
Sommerauer 75 A a computerové 85 A a 120 A 
pro jejich naprostou spolehlivost. V loňské se
zóně zazářily regulátory Jeti. Už druhá soutěžní 
sezóna prověřila jejich spolehlivost a vysokou 
účinnost. Navíc mají proti své konkurenci výho
du cnenší hmotnosti a velice příznivé ceny (asi 
2 200 Kč). Zde opět, podle mého názoru, ne
mají naši modeláři důvod kupovat regulátory ji
né.

Pro desetičlánky lze použít i jednodušší relé
ové spínače s dostatečně dimenzovanými kon
takty. Tvrdé spínání však neprospívá motoru ani 
vrtuli, a proto doporučuji i u této kategorie regu
látor.

POHONNÉ AKUMULÁTORY
Bez výjimky se používají akumulátory Sanyo. 

Pro F5B je to 27 článků o kapacitě 1000 mAh. 
Vyšší výkon lze získat použitím článků selekto
vaných. Jde o články, jež některé firmy vybírají 
počítačem z velkého počtu článků běžné pro
dukce. Takto sestavená sada má až o 10 % 
vyšší kapacitu. Dobrou selekci dělá například 
švýcarská firma Orion a články od ní je možné 
koupit třeba v obchodě pana Freudenthalera 
v rakouském Freistadtu.

U desetičlánků se nejlépe osvědčují také 
akumulátory Sanyo, tentokrát však s kapacitou 
1 700 nebo 1 900 mAh. Vybírané články jsou 
opět výhodou.

NABÍJEČE
Pro dosažení dobré výkonnosti článků je nut

né jejich nabíjení vysokým proudem, přičemž je 
třeba zajistit, aby nebyly přebíjeny (přebíjením 
se snižuje jejich životnost). Vzhledem k ceně 
akumulátorů se vyplatí na nabíječi nešetřit a vy
brat si spolehlivý typ s automatickým vypínáním 
(delta peak nebo teplotní čidlo) od renomované 
firmy. Velkou výhodou je, když nabíječ umí za
znamenat napětí článků v okamžiku vypnutí 
a dodanou energii v Ah. To umožní kontrolu 
správného nabití před každým startem.

Na našem trhu je velké množství nabíječů od 
jednoduchých pro 10 článků (od 1 500 Kč) až 
po computerové pro 30 článků (do 12 000 Kč).
I zde je velmi těžké doporučit nějaký konkrétní 
typ, na soutěžích byly rozšířeny zejména nabí
ječe od firem Robbe, Graupner a Hitec. Náš 
tým používá mikroprocesorové nabíječe Robbe 
MFC-530, které mají kromě všech potřebných 
a užitečných funkcí i vysoký komfort obsluhy.

Jako perspektivní se jeví nabíjení novým 
systémem Minitcharger (MO 10/94). Většímu 
rozšíření zatím brání málo zkušeností s touto 
novinkou a nedostatek vhodných nabíječů ze
jména pro 27článkové sady.

Nabíječe jsou napájeny z 12V zdroje. Z aku
mulátoru běžného automobilu lze u 10článko- 
vých sad nabíjet asi třikrát až čtyřikrát. Pokud 
z automobilu nabíjíme velké sady F5B, určitě už 
z letiště neodjedeme. Proto je dobré vozit s se- 
bou i zvláštní autobaterii k napájení nabíječe. 
Pro sady F5B o kapacitě alespoň 50 Ah.
s o u t ě ž n í l é t a n í a  tr é n in k

Soutěžící smí mít dva pomocníky, kteří mu 
průběžně — hlavně v úloze A — sdělují všech
ny potřebné údaje o času, počtu průletů a cel
kové režii letu. Velmi důležitým je pomocník-na- 
povídač, který hlásí pilotovi otáčky na bázích. 
Počet nalétaných průletů je vždy výsledkem 
souhry celého týmu a těžko lze určit, kolik průle
tů lze připsat dobrému pilotovi a kolik dobrému 
napovídači.

Úkolem tréninků je jednak zdokonalit pilotáž 
soutěžícího a jednak zdokonalit týmovou sou
hru. Proto mají výhodu skupiny dvou nebo více 
modelářů létajících společně. O tréninkových 
dávkách platí to, co v ostatních sportech, syste
matičnost a píle přináší ovoce. Není výjimkou 
100 až 150 tréninkových startů za sezónu v kaž
dých povětrnostních podmínkách.

ZÄVÉREM
Z výše uvedeného je patrné, že kromě RC 

soupravy a akumulátorů lze získat prakticky ce-
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lé velmi dobré vybavení tuzemské výroby. Je to 
cenově přijatelné a výhodné z hlediska servisu.

Postupem času se soutěžní elektrolety 
F5B staly specifickou skupinou modelů. V mo
torovém letu svým stoupáním 25 až 30 m/s 
předčí řadu motorových modelů a konkurovat 
jim mohou snad jen pylonové speciály. V klou
zavém letu, i při plošném zatížení 75 g/dm2, 
mají malé opadání a jsou neskutečně citlivé i na 
slabou termiku. Modely jsou díky své obratnosti 
a pevnosti plně akrobatické a lahůdkou jsou 
nízké průlety na maximální rychlosti s násled
ným natažením až do 100 m výšky. Díky svým 
výkonům je jim nebe malé — jsou to opravdu 
plnokrevníci. Nezkusíte to také?

Bedřich Janáček, Robi tým, 
Nové Město nad Metují

Není roura 
jako roura

Jen starší modeláři si vzpomenou, jak před 
více než dvaceti léty použil Hanno Prettner na 
legendárním modelu Curare mohutnou a dlou
hou trubku, kterou čeští modeláři nazvali ladě
ná roura. Ono to jako kus roury od kamen 
opravdu vypadalo. Do té doby používali ladě
ný výfuk jen upoutaní rychlíci, a tak jsme s nimi 
moc zkušeností neměli. Dlouho se tedy laboro
valo. Dnes, když si potenciální zájemce může 
rouru koupit, bych rád přispěl trochou praxe. 
Nelze totiž rezonanční tlumič na motor nějak 
instalovat a spoléhat, že „je to tam". Z laděné
ho výfuku se tak může stát neladěné dusítko.

Podle odborníků z oblasti ladění dvoudobých 
motorů se dá všechno exaktně změřit a spočí
tat, přesná délka laděné trubice se však dá určit 
jen zhruba a pak nastupuje série praktických 
pokusů spojených s měřením otáček. Chcete-li 
dostat ze svého motoru optimální výkon, zkuste 
postupovat podle návodu dnes snad nejreno
movanější firmy přes modelářské laděné výfu
ky, japonské Hatori. Do Evropy dováží jejich vý
robky firma Graupner, nejsou však vůbec levné: 
Výfuk stojí kolem 150 DM.

Při létání pro zábavu jistě není nutné získat 
z motoru maximální výkon, proto se budu zaobí
rat problematikou soutěžního pilota F3A. V první 
řadě si obstarejte rezonanční výfuk Hatori, Bolly 
či Hafu. Výfuky posledně jmenovaných firem 
jsou z uhlíkových vláken, Hatori z hliníku. Od 
těchto rezonátorů lze očekávat nejen zvýšení 
výkonu, ale též snížení hlučnosti, což je nyní na 
všech soutěžích velmi žádané. Hluk snižují i po
měrně levné, avšak výkonné a tiché vrtule APC. 
Motor OS Hanno 60 II by měl s vrtulí APC 
12,5x12 či 13x11 točit kolem 9 800 otáček/min, 
desítka Webra LS Competition s vrtulí APC 
12x11,5 asi 10 500. Honit se za maximálními 
otáčkami není dobré, neboť největší hluk dělá 
právě rychle se točící vrtule a též sání vzduchu 
do karburátoru. Důležitější je využití nejvyššího 
kroutícího momentu motoru a ten není vždy 
v oblasti maximálních otáček.

K nastavení délky budeme potřebovat otáč
koměr. Spojíme koleno od motoru s rezonan
čním výfukem delší silikonovou hadicí. Mezi 
koleno a výfuk motoru vložíme těsnění z 1 mm 
tlustého klingeritu. Spustíme motor a změříme 
jeho otáčky. Pozor, na zemi jej netrápíme dlou
ho na maximální otáčky, je špatně chlazen 
a enormně zatížen. Zejména novému motoru 
bychom tak mohli způsobit velkou mechanic
kou újmu. Na změření maximálních otáček 
snad postačí 5 s. Motor zastavíme a zkrátíme 
spojovací hadici asi o 10 mm. Spustíme motor 
a opět změříme maximální otáčky. Takto zkra
cujeme do doby, kdy jsou změřené otáčky niž
ší než při předcházejícím měření. Pak by měla 
být délka roury optimální. (Zkrácení rezonanč
ního potrubí o 10 mm zvýší či sníží počet otá
ček asi o 200.) Tímto odměřením délky však 
ještě není vyhráno. Je-li celková délka příliš 
velká, rozsah nastavení jehly karburátoru bude 
příliš široký, takže motor nebude citlivý na otá
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čení jehly. Naopak s krátkou rourou je motor 
na jehlu karburace příliš citlivý a výfuk je třeba 
trochu prodloužit. Mějte také na paměti, že 
každá změna vrtule přináší nutnost změnit dél
ku výfuku, proto mají soutěžní piloti výfuk 
upevněn tak, aby k tomu měli možnost. Vymě- 
níte-li jednu vysoce kvalitní vrtuli za druhou 
stejných parametrů, mohou se lišit otáčky až 
o 200; u méně kvalitních a špatně vyvážených 
vrtulí až o 500. Těchto 500 otáček stojí v Ně
mecku až 150 DM. To je cena AAC výbrusu — 
hliníkové tvrdě chromované vložky válce a hli
níkového pístu, jimiž se nahrazuje původní vý
brus motorů OS. Až taková je honba za vyšším 
výkonem u dvoudobých motorů o zdvihovém 
objemu 10 cm3. Snad se toto šílenství omezí 
od roku 1996, kdy zdvihový objem motoru 
u modelu F3A nebude omezen.

Aspoň orientačně uvedu délku rezonanční
ho výfuku Hatori, který je snad nejvíce rozší
řen. S vrtulemi APC výše uvedených rozměrů 
by délka od výfuku motoru po první vnitřní pře
pážku měla být 480 až 500 mm. Ale pozor, 
přepážka není v místě, kde začíná největší 
průměr, nýbrž hluboko uvnitř. Nutno změřit.

V Modeláři bylo popsáno několik konstrukcí re
gulovatelných zdrojů. Téměř všechny potřebova
ly k napájení 12V akumulåtor.'Ne každý má mož
nost zajet se svým vozem až na letištní plochu 
nebo nepoužívá startér napájený z 12V akumulá
toru. Již neuvěřitelný 14. rok užívám ke žhavení 
dva akumulátory Saft o kapacitě 7 Ah. Tato znač
ka je mezi modeláři málo známá, snad proto, že 
akumulátory Saft jsou téměř výhradně používány 
v průmyslu a vojenství. Moderní tranzistory typu 
SIPMOS mi umožnily realizovat dále popsané za
pojení.

Jde o šířkově pulsní regulátor napětí. Jeho 
první částí je měnič napětí z 2,4 V na asi 9 V, po
třebných pro funkci ΙΟΙ a řízení T2. Jako transfor
mátor je použit MF transformátor o MF kmitočtu 
455 kHz s jádrem černé barvy. Je možné použít 
jak transformátor o rozměrech 7x7 (např. typ 
4102), tak o rozměrech 10x10. Před návrhem 
plošného spoje doporučuji odzkoušet zapojení 
na „prkénku". Máme-li štěstí, měnič se rozkmitá 
napoprvé. Pokud ne, musíme vzájemně prohodit 
vývody vazebného vinutí. Napájení a kolektor 
tranzistoru jsou zapojeny na odbočku s menším 
počtem závitů. Je-li vše v pořádku, nezapomene
me si poznamenat zapojení vývodů MF transfor
mátoru. Další částí je astabilní klopný obvod 
s proměnnou šířkou pulsů. Osazen je integrova
ným obvodem NE555. Trimrem P1 nastavíme po
třebné minimální napětí pro žhavení svíčky. Po- 
tenciometrem P2 regulujeme žhavicí napětí.
I v tomto případě můžeme použít trimr a napětí 
nastavovat šroubovákem. Nemůže se nám tak 
stát, že si při manipulaci se zdrojem nechtěně za
vadíme o knoflík potenciometru a změníme napě
tí.

Napětí pro žhavicí svíčku je spínáno tranzisto
rem STP 60N05 s maximálním proudem 60 A ne
bo STP 80NO5 s maximálním proudem 80 A, je
hož cena je však více než dvojnásobná proti 
předchozímu. Protože jsem tranzistory o tak vel
kém proudu nedostal v prodejnách elektronic
kých součástek, zakoupil jsem je za rozumnou 
cenu u firmy Hobbytronic, Mystikova 30, Praha 1.

D1

Jestliže jste zbavili model nežádoucích 
a škodlivých vibrací uložením motoru na silent- 
bloky, nezapomeňte totéž udělat s laděným 
výfukem. Uložte jej pružně, navíc nechte asi 
5 mm mezeru mezi pevným kolenem od moto
ru a vlastním výfukem. Silikonová spojovací 
hadice také pomůže eliminovat přenos vibrací 
od motoru na rezonanční soustavu. Jestliže se 
navíc chcete vyhnout zklamání ze špatně seří
zeného motoru, použijte dalším servem ovlá
danou jehlu karburátoru NC, jíž pak snadno 
doladíte motor na maximální výkon při trimova- 
cím průletu. Stačí jakékoli mikroservo. Ceny 
kvalitních motorů pro modely F3A se pohybují 
hodně přes 10 000 Kč, doporučuji proto chrá
nit výbrus laminátovou trubkou pevně přišrou
bovanou na vstupní hrdlo karburátoru a vyve
denou dovnitř trupu. Zejména motory s karbu
rátorem vpředu tak nebudou nasávat nečistoty 
z vzletové dráhy. Já jsem dříve používal na 
karburátoru vzduchový filtr. Nejenže mi po
mohl zachovat dlouhou životnost ABC motorů, 
ale navíc značně snížil hladinu hluku.

Jiří Navrátil, Krnov

kde je používají při výrobě různých typů reguláto
rů.

Plošný spoj neuvádím, protože se bude lišit 
podle použitého MF transformátoru. Při oživování 
doporučuji místo žhavicí svíčky zapojit žárovku 
z kapesní svítilny a zařízení napájet ze dvou su
chých článků nebo ploché baterie. Tranzistor T2 
je umístěn na plošném spoji bez chladiče, který 
je zejména v případě STP 80NO5 zbytečný. Při 
používání tohoto žhavicího zdroje doporučuji 
žhavicí koncovku znemožňující zkratování vývo
dů. Mohlo by tím dojít ke zničení tranzistoru T2. 
Ti, kteří se chtějí pojistit, mohou do přívodu zapo
jit rychlou přístrojovou pojistku 10 A.

Jaroslav Kroufek, Slaný

Rezlatory 0,125
R1 3 k9
R2 10 k
R3 82 k
R4 4 k7

Kond. keramické
C1 47 n
C2 10 n
C3 47 n
CS 47 n
C6 47 n

Kondenzátor stabilní např. WIMA MKS 02 
C4 47 n
Trimr
Pí 25 k
Potenclometr
P2 25 k
Dioda
D1.D2 1N4148
Dioda Zenerova 0,5 W
ZD1 BZX 83 V015
Tranzistory

Zdroj pro žhavení svíček

T1 BC 637
T2 STP 80N05 (STP 60N05)



Motorizovaný RC větroň

A L F
KO NSTRUKCE:
M iroslav K olaja, U herské H radiště

Alfa jsem navrhoval se záměrem získat jed
noduchý rekreační větroň pro létání v termice 
i na svahu. Motorizovanou verzi jsem zvolil 
kvůli menším nárokům na velikost letové plo
chy. Letové vlastnosti modelu jsou velmi pří
jemné, lze jej doporučit jako jeden z prvních 
RC modelů pro začátečníky. K řízení postačí 
dvoupovelová RC souprava, jíž jsou ovládány 
výškovka a směrovka. V trupu je dostatek 
místa i pro třetí servo k ovládání otáček moto
ru. Jeho instalací se model promění v příjem
ného motoráčka. Alf prošel i dvěma soutěže
mi v kategorii RC V2-PM, jednou jsem s ním 
zvítězil, jednou obsadil čtvrté místo.

Stavba modelu není nijak zvlášť náročná. 
Použijeme převážně balsu střední tvrdosti, 
tvrdší jen na náběžnou a odtokovou hranu 
křídla. Překližkový trup při minimální pracnos
ti plně vyhovuje jak po stránce pevnostní, tak 
hmotnostní.

K lepení použijeme kvalitní nitrocelulózové 
lepidlo, na pevnostní spoje a trup epoxid. 
Před započetím stavby si připravíme vše
chen potřebný materiál a zhotovíme co nej
větší množství dílů; vlastní stavbu to značně 
urychlí.

K STAVBĚ (Neoznačené míry jsou v milimet
rech):

Křídlo se pro jednoduchost k trupu připou- 
tává gumou. Poloviny křídla se spojují spoj
kou K17 z duralového plechu. Žebra zhotoví
me rašplovou interpolací v bloku mezi dvěma 
šablonami. Střední části křídla a uši stavíme 
samostatně.

Mezi spodní a horní pásnici nosníku K8 
střední části zalepíme žebra K3. Spodní nos
ník podložíme pomocnou lištou tl. 2. Z pásků 
překližky K10 a K11 sestavíme kapsy pro 
spojku křídla. Lepíme epoxidem přímo na na- 
separované spojce, již po třech až čtyřech 
hodinách opatrně vytáhneme. Přilepíme od
tokovou lištu K7, kterou podložíme tak, aby
chom dodrželi tvar profilu. Přilepíme spodní 
potah K9 kořenové a náběžné části křídla. 
Ustavíme žebra K2, K2a a podle šablony Š1 
žebra K4, K4a. Mezi pásnice nosníku vlepí
me stojinu K15. Celek uzavřeme horním pota
hem K9. Přilepíme náběžnou lištu K6.

V uších se směrem ke konci plynule mění 
průřez pásnic nosníku z 3x8 na 3x5. Mezi 
pásnice K8 zalepíme žebra K4, K5. Pozor na 
ustavení žebra K4 podle šablony Š1! Přilepí
me odtokovou lištu K7, kterou podložíme tak, 
abychom dodrželi tvar profilu a zároveň na 
koncích uší vytvořili negativ 5 mm. Nalepíme 
spodní a horní potah náběžné části K9, ná
běžnou lištu K6 a koncové oblouky K13.

Střední části slepíme epoxidem s ušima, 
přičemž spoj zpevníme spojkou K12. Přilepí
me rohové výkližky K14. Kostru křídla vybrou
síme: v nosové části do tvaru profilu a celek 
na čisto. Z pocínovaného plechu zhotovíme 
ochranu K16 odtokové lišty proti omačkání

poutači gumou. Ochrana zároveň při sesazo
vání polovin křídla úspěšně nahrazuje po
mocný kolík.

Trup sestavíme obvyklým způsobem 
z bočnic T1 , na něž nalepíme smrkové lišty 
o průřezu 3x5. Mezi bočnice postupně vlepí
me přepážky T7 a TB. Z dílů T9 a T9a slepíme 
motorové lože. Celek s přepážkami T4 a T5 
vlepíme mezi bočnice. Pokračujeme vlepe
ním přepážky T10 a zesílení T11 
a T11a v motorovém prostoru. Zalepíme pod
lahu T6 prostoru pro nádrž; palivovou nádrž 
do něj přišroubujeme. Na trup nalepíme 
spodní potah T3 a T12. Pokračujeme hoto
vým kýlem S1, horním potahem trupu T2 
a blokem krytu kabiny T17. Celý trup pře- 
brousíme a jeho hrany zaoblíme podle výkre
su.

Ocasní plochy. Vyřízneme kýl S1 a přela- 
minujeme jej skelnou tkaninou o plošné hmot
nosti 110 g/m2; do vytvrdnutí pryskyřice je 
nejlepší vložit jej mezi dvě naseparované ta
bulky skla a zatížit. Jednoduchým způsobem 
tak získáme hladký a rovný povrch. Přelami- 
novaný kýl obrousíme a nalepíme na něj troj
úhelníkovitá zesílení S3 a úložnou desku VOP 
S4. Zalepíme poutači kolíky S5. Vyřízneme 
a vybrousíme směrovku S2 a výškovku V3. 
Z dílů V1, V2, V4, V5 a V6 slepíme stabilizátor 
a obrousíme jej do profilu podle výkresu. 
Zhotovíme zářezy pro závěsy, které však za
lepíme až při konečné montáži.

Potah a povrchová úprava Vybroušenou 
kostru modelu nalakujeme čirým zaponovým 
nitrolakem, přebrousíme, znovu nalakujeme 
a jemně přebrousíme. Křídlo, SOP a VOP po
táhneme tlustým Modelspanem. Všechny díly

podle potřeby lakujeme čtyřikrát až šestkrát 
napínacím nitrolakem. Zbarvení zvolíme po
dle svého vkusu. Použijeme-li nitroemaily, 
musíme je chránit před účinky paliva vrstvou 
čirého syntetického nebo epoxidového laku. 
Vhodnější však je trup s kýlem nastříkat pří
mo barevným syntetickým či epoxidovým 
emailem.

Dokončení. Do ocasních ploch zalepíme 
závěsy. Na směrovku přišroubujeme páku 
kormidla, na výškovku dvě páky kormidla. Na 
náběžnou lištu VOP přišroubujeme uchycení

pružiny J. Do trupu zalepím e poutači kolíky
T18

Motorová skupina. Model je navržen pro 
motor Junior 2 cm 3. Je samozřejmě možná 
zástavba jakéhokoli jiného motoru s podob
ným zdvihovým  objemem. Vrtule musí odpo
vídat typu a stavu motoru. Pro Junior se 
osvědčila  vrtule 200/100. Motor je přišroubo
ván k motorovému loži šrouby Parker 3x15.

RC souprava stačí se dvěma servy. Insta
lujeme ji podle obvyklých zásad. Táhlo smě
rovky ze smrkové lišty o průřezu 5x5 je opat
řeno konci z drátu do jízdního kola, na něž 
jsou našroubovány v id ličky Modela. Na táhlo 
výškovky je jako základ použita kytarová stru
na G, na niž navlečeme vidličku Modela. 
Koncové oko struny slouží jako doraz v id lič 
ky. Strunu navlečeme do trupu. Z drátu do 
jízdního kola zhotovíme pom ocné táhlo, které 
opatřím e vid ličkou M odela seřizovatelné dél
ky. Druhý konec prochází otvorem v přepáž
ce TB. Na drát je  připájeno očko W, které 
slouží k uchycení struny: Očkem strunu pro
táhneme, seřídíme její správnou délku 
a zmáčknutím  měděné trubky vytvoříme kon
cové očko (detail P na výkrese). Výchylky 
sm ěrovky jsou 30° na každou stranu, výškov
ky 20° na každou stranu.

Zalátání modelu bude podstatně snazší, 
postavíme-li jej přesně podle výkresu, sou
měrný a nezborcený, a dodržím e-li přede
psaný úhel seřízení a polohu těžiště. Model 
nejprve zakloužeme do trávy. Po seřízení na 
rovný let zkusíme motorový let. Najdeme 
vhodnou vrtuli a  postupně doladím e výchylky 
korm idel a polohu těžiště podle svých zvyk
lostí a požadavků. Pokud nemáme dostatek 
zkušeností s RC modely, je vhodné k prvním 
letům přizvat zkušenějšího kolegu.

Hlavní materiál (míry v mm):
Balsové prkénko šířky 98 a dé lky 1 050: tl. 

2 —  8 ks; tl. 4  —  2 ks; tl. 5 —  2 ks; tl. 6 —  0,5 
kg· fl ~j__1 5 ks

Překližka letecká tl. 1 ,2 —  1 000x280; tl. 2
—  180x180; tl. 4  —  300x200; tl. 5 —  150x150

Lišta sm rková délky 1000: 3x5 —  5 ks; 3x8
—  8 ks

Plech duralový tl. 4  —  12x290
Papír potahový tlustý Modelspan —  5 archů
Skelná tkanina 110 g/m 2 —  240x200
Lepidlo nitrocelulózové —  2 tuby; ChS 

Epoxy 1200 —  1 malá souprava
Lak zaponový čirý —  asi 200 g; napínací

—  asi 400 g
O točné závěsy, koncovky, v id ličky táhel, 

páky korm idel a da lší drobný materiál podle 
výkresu a popisu

Výkres modelu ve skutečné velikosti obdr
žíte, poukážete-li čitelně vyplněnou poštovní 
poukázkou 45 Kč (na Slovensku 53 Sk) na 
adresu: Redakce Modelář, Jungmannova 24, 
113 66 Praha 1 (na Slovensku Magnet-Press 
Slovakia, Grösslingova 62, 811 09 Bratisla
va). Do zprávy pro příjemce napište čitelně 
název modelu .A lf a znovu svou úplnou ad
resu. Výkres vám zašleme do 30 dnů po ob
držení poukázané částky.
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K6 b.7,13 tvrdá

SPORTOVNÍ RC MODEL 

MOTORIZOVANÉHO VĚTRONĚ

ALF
ROZPĚTÍ 2A20mm 
DÉLKA 1020 mm 
HMOTNOST 1300 -  1620g 
MOTOR 2ccm
KONSTRUKCE MIROSLAV KOLAJA



Jaký motor 
pro historický 
model?

České a slovenské motorové modely stavě
né do roku 1950 můžeme rozdělit do dvou sku
pin: Modely s benzinovým motorem většího 
zdvihového objemu a modely pro motor deto- 
nační. Jaký motor pro ten který model použít? 
Běžně dostupné jsou tři objemové třídy motorů 
MWS či Modela 1,5 cm3, 2 cm3, 2,5 cm3 a mezi 
prostým modelářským lidem je ještě dost rozší
řený i sovětský motor MK-17.

Pro větší modely konstrukce G. Buška, mo
dely typu Antares a podobné, opatřené benzi
novým motorem, můžeme s úspěchem použít 
motor o objemu 2,5 cm3. Výkon dnešní dvaa- 
půlky zhruba odpovídá požadavkům těchto 
modelů.

Při výběru motoru pro menší modely, které 
létaly převážně s motorem Super Atom, je situ
ace jiná. Na první pohled se zdají být vhodné 
motory Modela 1,5 cm3 a MK-17. Zdvihovým 
objemem ano. Porovnáme-li však výkonnost 
motoru Modela 1,5 cm3 s výkonem motoru Su
per Atom, zjistíme, že dnešní jedenapůlka je 
nejméně o třídu výkonnější. Většina modelů 
s motorem Super Atom měla celkovou plochu 
od 20 do 25 dm2 a hmotnost od 350 do 500 g. 
Modely stavěné pro motory AMA a BUS
2.5 cm3 jsou plošně od 26 do 34 dm2, tedy rov
něž poměrně malé. Větší byly konstrukce 
V. Procházky a R. Čížka. Motorový model Star
dust R. Čížka, určený pro motor AMA 2,5 cm3, 
postavený M. Kasalem s motorem MWS
1.5 cm3, se stoupavostí vyrovná modelu s pů
vodním motorem AMA. Motorák Spartak C kon
strukce V. Hájka byl školní model určený pro 
motor NV 2,1 cm3. Replika klubového kolegy 
Přibyla s motorem MWS 1,5 cm3 je téměř sou
těžní dělo. Oba zmíněné modely však byly sou
těžního typu a dají se tedy celkem snadno za- 
létat s výkonnější motorem.

V roce 1950 se uskutečnil I. ročník Velké 
Zimní soutěže ve Zlíně. V soutěži létala druž
stva. Ve III. ročníku této soutěže zvítězilo v ka
tegorii motorových modelů družstvo pražské 
Tatry L. Němec, A. Macháček, R. Černý, V. Há
jek a R. Votava. Ve všech modelech byly za
montovány motory AMA 2,5 konstrukce A. Ma
cháčka. Plocha těchto modelů byla od 30 do 
32 dm2, hmotnost 400 až 550 g. Pro podobné 
modely můžeme rovněž použít motor Modela
1.5 či MK-17.

Jinak je tomu u ostatních menších modelů 
s motorem Super Atom 1,8. Uvedu některé 
z nich: Většina modelů firmy Moučka, Pluto od 
firmy IPRO, modely Star, Superboba a podob
né. Tyto modely opatřené moderní jedenapůl- 
kou jsou přemotorované, ztrácejí na původním 
realistickém letu a těžko se zalétávají. Pokud 
nemáte vhodný motor, raději si vyberte model 
plošně větší. Bude pomalejší, snáze jej zalátáte 
a lépe vychutnáte motorový let.

Josef Miiller

Návrh pravidel 
kategorie historických 
motorových modelů

CRC-ATOM
V podstatě se pro tuto kategorii přebírají 

stavební a soutěžní pravidla SAM 78 pro ka
tegorii CRC, ke změnám dochází pouze 
v těchto bodech:
1. Specifikace

Model může být postaven v libovolném 
měřítku oproti originálu (zmenšený nebo 
zvětšený) při zachování tvarové shodnosti. 
Motor je povolen pouze Super Atom 1,8 cm3 
(originál nebo replika), který je opatřen nádrží 
o objemu 10 cm3. Tuto nádrž dodává na ob
jednávku výrobce repliky motoru Super Atom 
pan Jaroslav Rybák, kpt. Nálepky 45, 568 02 
Svitavy.

16

2. Stavební podmínky
Nejmenší plošné zatížení = 25 g/dm2

6. Trvání letu
Letové maximum je 420 s

9. Přistání
Nepřistává se do čtverce 50x50 metrů, ne

jsou tedy ani žádné body za přesnost přistá
ní.
11. Doba motorového Chodu

Doba chodu motoru se neměří, je dána ob
jemem předepsané nádrže (motor SUPER- 
-ATOM 1,8 cm3 běží na 10 cm3 paliva asi 
2 minuty). Pořadatel má právo překontrolovat 
objem použité nádrže.
12. Měření doby léto

Motorový let se neměří zvlášť, čas se měří 
od okamžiku startu do přistání.. Létá-li model 
ještě po dosažení měřeného maxima 420 s, 
tak se toleruje ještě 30 s tzv. „mrtvý čas“ na 
přistávací manévr. V případě, že model létá 
ještě i po tomto čase (450 s) měří se sice let 
dále, ale přelétané sekundy se odečtou od 
čistého letového času, případně až do 0.
14. Hodnocení letu

Nejsou žádné body za přesnost přistání.

Historické
kluzáky

je navrhovaný název nadace, která má 
sloužit k záchraně, znovuzrození a využití sta
rých kluzáků a větroňů. Měla by rovněž pod
porovat stavbu jejich replik a připomínat bo
hatou historii našeho plachtařského sportu 
a plachtění vůbec. Několik kluzáků již bylo 
zrekonstruováno různými nadšenci, kteří 
ostatním ukázali cestu. Rekonstrukce historic
kého kluzáku však není levnou záležitostí — 
v dnešních cenách se pohybuje od 150 do 
200 tisíc Kč. Tato částka je pro jednotlivce 
i pro skupinu nadšenců velmi vysoká. Proto 
navrhujeme, aby byla založena právě nadace 
Historické kluzáky, na jejíž konto by mohli 
příznivci této myšlenky přispívat a podporovat 
tak vznik i rekonstrukce historických větroňů. 
Nadace sídlí v Hronově-Zbečníku 259, PSČ 
549 33. Bankovní spojení je: Česká spořitelna, 
a. s., v Hronově, č. ú. 1538855 — 558/800. 
Další informace o činnosti nadace či pravidla 
spolupráce můžete také získat u Miloše Ra- 
merta, letiště Nesvačily, 257 51 Bystřice.

Slet historických 
motorových modelů 
letadel

Mnozí modeláři — členové i nečlenové klu
bů SAM — kteří stavějí historické modely, s ni
mi létají jen pro zábavu a rekreační polétání, 
nechtějí soutěžit, honit se za nalétanými vteři
nami a body na soutěžích SAM.

Pro tyto modeláře i pro všechny ostatní, kte
ří se zajímají o historické motorové modely 
všech druhů —  volně létající či řízené rádiem 
— pořádá klub SAM 78 v sobotu 6. května na 
letišti Všechov u tábora 1. Slet historických 
motorových modelů letadel.

Na tomto nesoutěžním přátelském setkání 
všech příznivců historických modelů si chce
me v klidu zalétat, předvést své nové a samo
zřejmě i osvědčené staré modely — čím starší 
tím lepší —  vyměňovat si zkušenosti (například 
s odrušením benzinových motorů v RC mode
lech), plánky, motory a stavební materiál.

Na Sletu se také bude debatovat o staveb
ních a soutěžních pravidlech pro nové „vete- 
ránské" kategorie motorových RC modelů, jež 
od roku 1995 zavádíme na soutěžích SAM 78. 
Jde o kategorie 1/2A TEXACO a CRC-ATOM. 
Bližší informace o nich jsou uveřejněny ve 
zpravodaji SAM 78 a v Modeláři 3/1995. Mode
ly těchto kategorií samozřejmě na sletu nebu
dou chybět.

Pořadatelé se těší na hojnou účast modelá
řů. Případné připomínky a různé nápady mů
žete zaslat na adresu: Jaromír Pipek, Čel. ar
mády 830,399 01 Milevsko, kde lze také získat 
podrobnější informace.

Historický 
větroň 

z roku 1935

NESTOR
Výkres a popis: Leopold Walek

Plán větroně Nestor vznikl unikátním způ
sobem. František Výskala z Valašského Me
ziříčí Nestora postavil podle vlastního návr
hu v roce 1935, v roce 1993 podle dochova
né dokumentace postavil jeho repliku, s níž 
se zúčastnil korespondenční soutěže RA- 
WA MEMORY v roce 1994 a v  kategorii vět
roňů zvítězil. Odtud byl jen krok k získání 
dokumentace a nakreslení výkresu, přičemž 
pan Výskala úzce spolupracoval.

Větroně tohoto konstrukčního řešení se ve 
třicátých létech stavěly v klubech Masary
kovy letecké ligy. Způsobem stavby a pou
žitým materiálem model odpovídá přesně 
své době. Všichni, kdo se ke stavbě roz
hodnou, však budou překvapení, jak skvěle 
model létá.

Základním stavebním materiálem jsou 
špejle kruhového průřezu, v nouzi lze použít 
i lišty o průřezu 2x2 mm s hranami lehce 
sraženými brusným papírem. Pokud použi
jeme běžné uzenářské špejle (při koupi vy
bíráme svazek co nejtenčích a na povrchu 
hladkých), budeme je muset nastavovat: 
Konce špejlí šikmo seřízneme v délce asi 
25 mm, na obě řezné plochy naneseme Ka- 
nagom, špejle přitiskneme k sobě a do za
schnutí je fixujeme kolíkem na prádlo. Po
kud je slepená špejle křivá, lze ji narovnat 
po navlhčení. Slepenou část přelepíme 
páskem tenkého Modelspanu o délce 
35 mm a šířce 12 až 14 mm. Takto vytvoře
ný spoj je dostatečně pevný.

K STAVBĚ:
Trup a ocasní plochy. Ze špejlí slepíme 

přímo na výkrese přepážky T1 až T5: Svislé 
příčky nabodujeme k výkresu a na ně přile
píme vodorovné. Po zaschnutí spoje pojistí
me převázáním bílou nití a ještě jedním pře- 
lepením.

Zatímco schnou přepážky, slepíme z od
řezků tvrdší balsy hlavici s výřezem pro zá
těž a zhotovíme v ní zářezy pro podélníky 
trupu, které do ní vlepíme. Po dobu schnutí 
lepidla je pojistíme omotáním gumovou nití. 
Pak z bambusu o průměru 1,5 mm zhotoví
me steven SOP. Ze špejlí obroušených na 
průměr 1,6 mm a poté sbroušených naplo- 
cho na konečnou tloušťku 1 mm zhotovíme 
zbytek SOP. Ze špejlí obroušených na prů
měr 1,5 mm sestavíme ve špendlíkové šab
loně přímo na výkrese VOP. Na střed ná- 
běžné lišty VOP přitom navlékneme buď pa
pírovou, nebo hliníkovou trubičku.

Na podélníky trupu vyznačíme tužkou po
lohu jednotlivých přepážek. Přepážky T1 
a T2 zalepíme na místo v ruce. Za přepáž
kou T2 horní podélníky nalomíme, trup polo
žíme hřbetem vzhůru na pracovní desku 
a zalepíme zbývající přepážky. Nakonec 
vlepíme Steven SOP. Spodní podélníky tru
pu (ke konci ztenčené sbroušením) svírají 
odtokovou lištu SOP.

SOP přilepíme k horní části stevenu, její 
náběžnou lištu připojíme k horní části trupu 
jen provizorně lepicí páskou. Provlečeme 
a zalepíme připravenou VOP a pak definitiv
ně přilepíme náběžnou lištu SOP. Po za
schnutí lepidla navlečeme očkem zespodu 
na Steven SOP vzpěry VOP, jejichž opačné 
konce přivážeme zvenčí na odtokovou lištu 
VOP tak, abychom zachovali možnost přihý
bání zadní části VOP při zalétávání.

Drátěná oka pro upevnění křídla k trupu 
zalepíme až při zkušebním vyvažování
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a zjištění těžiště modelu. Zbývá připevnit 
přistávací lyži, která je jedním koncem za
puštěna do obrysu horní části hlavice a dru
hým suvně prostrčena vodicím okem pod 
přepážkou T2. Lyže dokáže utlumit i čelní 
náraz, neboť je táhlým obloukem předsaze- 
na před hlavici. Za vodicí oko lyže přiváže
me a přilepíme startovací háček.

Zajímavá snad bude zmínka, jak se tako
véto trupy sestavovaly ve třicátých létech. 
Každý modelář měl zhotovený stojan, říkalo 
se mu šibenice. Byla to tlustá deska se zá
kladnou asi 40x40 cm, na jejíž jedné straně 
byl kolmo zapuštěn dřevěný hranol o průře
zu 5x5 cm a délce zhruba 70 cm, nahoře 
ukončený raménkem. Přípravek tedy měl 
opravdu tvar šibenice. A jak se s ním praco
valo? Na základní desku se gumou připev
nila hlavice se zalepenými podélníky trupu, 
které se nahoře vyvázaly na ramínko. Pak 
se mezi podélníky trupu vkládaly přepážky, 
podle tehdejších zvyklostí se přivazovaly ni
tí a teprve nakonec se všechny najednou 
zalepily.

Křídlo. Na náběžnou a odtokovou lištu je 
velmi důležité vybrat co nejrovnější, ale sou
časně na ohyb stejně tvrdé špejle. Při jed
nostranně potaženém křídle by totiž rozdíly 
v pružnosti nosníků mohly způsobit zborce
ní křídla i přesto, že jeho tvar je podpořen 
vzpěrami.

Křídlo sestavujeme ve špendlíkové šablo
ně na rovné pracovní desce, jeho lomení bu
de až poslední pracovní operací. Na výkres 
připevníme obvodové nosníky. Jako první 
lepíme spoje na koncích křídla. Spoje buď 
vyztužíme výkližky z balsy tl. 1 mm, nebo 
podle tehdejších zvyklostí rohovými dráty, 
jež jsou znázorněny na výkrese. V druhém 
případě spoj po zaschnutí lepidla převáže
me, nití a znovu přelepíme Kanagomem.

Žebra křídla naštípeme z kolínka bambu
su o délce asi 20 cm. Ohýbáme je nad pla
menem lihového kahanu nebo svíčky tak, 
aby lesklá strana štěpiny byla vždy nahoře,

bambus přitom držíme nad plamenem do
statečně vysoko, aby se neopálil.

Hliníkový drát před použitím zdrsníme 
válcováním rašplí na tvrdé pracovní podlož
ce. Toto zdrsnění je podmínkou dobrého 
slepení drátu s konstrukcí.

Pokud pro lepení žeber použijeme meto
dy lepení na dotyk, můžeme i nadále praco
vat v šabloně. Budeme-li žebra vevazovat 
s přesahem, musíme pracovat „v ruce". 
Spoj žebra s podélníkem vždy přelepíme 
výztužnými trojúhelníky z kancelářského pa
píru, do rohu spojů vždy druhým lepením 
vtlačíme Kanagom. Takové spoje překvapu
jí svou pevností. Středové žebro, které pře
sahuje hloubku křídla asi o 8 mm na obě 
strany, přivážeme jako poslední. Za přesa
hy středového žebra se křídlo připevňuje ke 
trupu: Nejprve nasuneme přesah do zadní
ho oka, poté za mírného deformačního tlaku 
na křídlo nasadíme přední přesah do dru
hého oka. Kolmost křídla k ose trupu zajišťu
jí vzpěry nasunuté svými oky na kolíky, vy
čnívající z obrysu bočnic trupu. Oka zabez
pečíme proti sesunutí z kolíků přepásáním 
gumovou nití.

Sestavování křídla značně usnadní, po
kud všechna žebra (pokud je vyvažujeme) 
zhotovíme nejprve s větším přesahem 
a teprve po zalepení a zaschnutí je kleštěmi 
uštípneme na správnou délku. Pozor: bam
bus se přitom někdy štěpí!

Při létání s modelem se někdy stane, že 
při prudším nárazu, zejména čelním, vysko
čí křídlo ze zadního kotevního oka, čehož si 
jen zběžným pohledem nemusíme všim
nout. Zvykněme si proto kotvení křídla kon
trolovat před každým startem.

Zalétávání modelu je na jedné straně — 
zejména pro zkušené modeláře —  značně 
usnadněno tím, že vlastně se všemi prvky 
vyvážení i seřízení můžeme volně manipulo
vat. Tato výhoda však může být pro začá
tečníky, neznalé zákonitostí letu, úskalím. 
Proto jim můžeme jen doporučit, aby si dali

poradit zkušenými modeláři. Po zaklouzání 
modelu a jeho základním seřízení přistoupí
me k zalétávání na šňůře. Vzhledem k jeho 
malé hmotnosti je nutné použít vlečné lanko 
lehké a tenké, jehož délka nepřesahuje 
50 m. Model seřídíme v kluzu do otevřených 
zatáček velkého poloměru; přímosti vleku 
dosáhneme mírným vybočením vlečného 
háčku z osy trupu. Při vytažení až nad hlavu 
dosahuje model za klidného počasí časů 
překračujících potřebné letové maximum. 
Pokud se vyhneme deštivému počasí, bu
deme příjemně překvapeni letovými zážitky 
s Nestorem.

Potřebný materiál (míry v  mm):
-  Špejle o 0  2,5 a délce 600— 700 —  10 ks
-  Kolínko bambusu délky 200 —  1 ks
-  Hranol lípy nebo balsy na hlavici —  1 ks 
-Č e rvený  Kanagom nebo kyanoakrylátové

lepidlo —  1 ks, Drago na potahování —  1 
ks

-  Nit bílá —  10 m
-H lin íkový drát o průměru 1,5 mm —  asi 

0,5 m
-Z aponový  lak pro impregnaci potahu —  

1 ks
-  Tvrdší železný drát o 0  1 —  0,25 m
-  Středně tlustý Modelspan nebo hedvábný 

papír —  2 archy
-  Kancelářský papír (A4) —  1 ks
-  Broky pro zátěž, špendlíky a další drobný 

materiál podle popisu a výkresu

Výkres modelu ve skutečné velikosti ob
držíte, poukážete-li čitelné vyplněnou poš
tovní poukázkou typu C 23 Kč (na Sloven
sku 27 Sk) na adresu: Redakce Modelář, 
Jungmannova 24, 113 66 Praha 1 (na Slo
vensku Magnet-Press Slovakia, Grčssllngo- 
va 62,811 09 Bratislava). Do zprávy pro pří
jemce napište čitelně název modelu .N e
stor" a znovu svou úplnou adresu. Výkres 
vám zašleme do 30 dnů od obdržení pouká
zané částky.
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■  Změnu místa a pořadatele sou
těže Světového poháru ve volném 
letu, konané ve dnech 5. až 7. 
května 1995, definitivně potvrdil 
SMČR a CIAM FAI. Soutěž se měla 

původně létat na Sazené, avšak finanční 
požadavky za pronájem plochy letiště byly 
natolik vysoké, že by je  vklady soutěžících 
nepokryly. Naštěstí okamžitě dosavadním 
pořadatelům vyšel vstříc nový pořadatel 
ze Sezimova Ústí, takže se soutěž odlétá 
ve stejném termínu na letišti Všechov u Tá
bora. Pro úplnost zopakuji adresu nového 
pořadatele, kam si můžete napsat pro pro
pozice: Vladimír Kubeš, Tomáše Bati 18, 
391 02 Sezimovo Ústí. Vláďovi a celé jeho 
modelářské partě bych chtěl touto cestou 
poděkovat.
■  Na neděli 7. května je vypsána v Sezi- 
mově Ústí soutěž malých kategorií FAI: 
větroňů F1H, gumáků F1G a motoráků. 
F1J. U malých motoráků, jež navazují na 
kdysi oblíbenou kategorii C l,  kterou jsme 
létali s modely opatřenými motory Cox Tee 
Dee 0,8 cm 3 a s palivem obsahujícím až 
50 % nitrometanu, se chci trochu pozasta
vit.

Nová pravidla FAI pro kategorii F1J jsou 
stejně tolerantní jako kdysi. Palivo se na 
rozdíl od kategorie F1C smí nitrovat, ome
zeny jsou minimální hmotnost modelu na 
160 g a maximální zdvihový objem motoru 
na 1 cm 3. Protože vím, že několik 
volňáskářů si takového motoráčka staví 
a shání vhodný motor (pokud možno za
hraniční), chtěl bych dát tip na motor tu
zemský: Je jím motor českobudějovické 
firmy MP Jet 061 BB Special Glow. Tento 
motor po úpravě točí s vrtulí 150/75 až 
22 000 otáček/min, samozřejmě s nitrova- 
ným palivem. S modelem opatřeným tímto 
motorem (ještě dále upraveným) zvítězil 
loni na soutěži F1J známý motorářský ex
pert Dough Galbreath a silně tím zvýšil zá
jem o tento český výrobek. Maloobchodní 
cena motoru asi 1 800 Kč je úměrná jeho 
kvalitě. Pro srovnání —  zahraniční motor 
podobných kvalit bychom koupili asi za 
trojnásobek. K motoru si lze u firmy JKM 
objednat i duralové lože či přímo vaničku, 
časovač a podle přání různě nitrovaná pa
liva. Doufám, že se všichni příznivci ma
lých motoráků F1J setkají 7. května v Sezi- 
mově Ústí. Další dvě soutěže se budou lé
tat ve Strakonicích.
■  Pokojáčkářský Modelklub Praha 5-Zličín 
loni slíbil pořádat více soutěží halových 
modelů. Konalo se jich několik, v různých 
halách, měly však jednu chybu: Termín 
konání byl znám až těsně před soutěží, 
takže se o ní případní další zájemci ne
dozvěděli. Proto nyní uvádím termíny sou
těží, jež se budou konat každý měsíc až 
do poloviny roku v tělocvičně průmyslové 
školy v Kladně (nedaleko polikliniky ve 
středu města).

Termíny jsou 13. května a 3. června. Za
čátek je vždy v 9.00 h, ukončení v 15.00 h. 
Létat se budou opět kategorie LRS, P-3, 
Nový padesátník i Pistácia a Oříšky. Sou
těžící však předem upozorňuji na vyšší 
startovně, z nějž je třeba uhradit pronájem 
haly.

Jiří K A L IN A

Příznivcům 
volného letu

Zalétávání minimaket 
a jiných malých modelů
pohaněných gumovým svazkem
Ing. Lubomír Koutný, Brno
(DokončenQ

V poslední části seriálu o zalétávání se od
chýlíme od původního tématu, ale pouze 
zdánlivě. Na modelářských letištích se totiž 
vedle modelů poháněných gumovým svaz
kem často vyskytují i modely poháněné mo
tory na C 0 2. Přestože jde o jiný druh pohonu, 
není způsob jejich zalétávání příliš odlišný od 
modelů poháněných gumovým svazkem, 
a zmíním se proto i o nich.

Zřejmě nejrozšířenějším motorem je u nás 
motor Modela C 0 2 o zdvihovém objemu 0,27 
cm3. V posledních létech však tento motor 
získal konkurenci v motorech G-Mot, jež se 
rovněž stávají běžným sortimentem modelář
ských prodejen. Specialitou zůstávají motory 
ing. Štefana Gašparína malých zdvihových 
objemů či víceválcové motory, ty ale zřejmě 
nedoznají až tak velkého rozšíření. Blížeji se 
tedy budeme zabývat modely na motory Mo
dela C 0 2 a GM-120.

Přestože má motor GM-120 více než o po
lovinu menší zdvihový objem než motor Mo
dela, výkonově se mu blíží. Proto se i modely 
jím poháněné příliš neliší od modelů na mo
tor Modela. Jsou ale obvykle o trochu menší 
a lehčí.

Konstrukčně jsou modely na motory C 0 2 
podobné modelům poháněným gumovým 
svazkem, a lze říci, že ve stavbě i létání jsou 
jim z nich nejblíže dvacetinky. Model na mo
tor C 0 2 však má své zvláštnosti. Především 
si musíme uvědomit, že motor na C 02 je těžší 
než gumový svazek, a navíc je většina jeho 
hmotnosti umístěna před těžištěm modelu. 
To znamená, že nemusíme tak důsledně hlí
dat hmotnost ocasní partie modelu, a může
me ji tedy zhotovit pevnější. Robustnější musí 
být rovněž kostra celého modelu.

První modely na motory C 0 2 je nejrozum
nější stavět podle osvědčeného plánku, pří
padně ze stavebnice. Nejenže u nich získá
me zkušenosti s provozem motoru a chová
ním modelu, ale rovněž z nich můžeme vyvo
dit vhodnou velikost a hmotnost pro modely 
vlastní konstrukce. Pro polomakety a makety 
jednoplošných letadel poháněné motory Mo
dela je optimální rozpětí okolo 700 mm

a hmotnost kolem 90 g. Čím menší hmotnosti 
však dosáhneme, tím lépe. Dvouplošníky by 
měly mít rozpětí okolo 600 mm.

Pro modely poháněné motory GM-120 
obecně platí stejná omezení velikosti. Motor 
je však lehčí, takže můžeme ušetřit nejen na 
jeho hmotnosti, ale i na hmotnosti kostry mo
delu, která může být méně dimenzována. 
Flranice hmotnosti by měla být kolem 70 g.

Důležitá je rovněž instalace motoru v mo
delu. Měl by být dobře přístupný, a to nejen 
pro čištění a údržbu, ale i pro seřizování otá
ček a pro případné změny jeho sklonu a vy- 
osení během zalétávání. Dobře přístupná by 
měla být i plnicí koncovka. Před zabudová
ním do modelu motor vyzkoušíme.

Postup zalétávání modelů poháněných 
motory na C 02 je téměř shodný jako u dvace- 
tinek. Opět zvolíme vhodné počasí, navíc 
musíme vyčkat na teplejší období, neboť mo
tory na C 0 2 při nízkých teplotách zamrzají. 
Optimální teplota je kolem 20 °C. Model nej
prve zakloužeme podle již popsaného postu
pu. Trochu jinak postupujeme při zalétávání 
na motor. Pro první starty motor seřídíme do 
nízkých otáček, pouze tak, abychom modelu 
prodloužili klouzavý let. Je pochopitelné, že 
nádrž naplníme pouze zčásti — asi na 15 až 
20 s běhu motoru. Model vypustíme a sledu
jeme jeho chování. Nedostatky odstraňujeme 
stejným způsobem jako u modelů na gumový 
pohon —  změnou sklonu či vyosení motoru, 
případně nakroucením křídla. Po odstranění 
nedostatků model opět vyzkoušíme v letu, 
a teprve je-li vše v pořádku, zvýšíme otáčky 
motoru. Zvyšujeme je ale velmi pozvolna. 
Musíme si totiž uvědomit, že kroutící moment 
motoru na C 0 2 během chodu motoru proti 
gumovému svazku vzrůstá. Nádrž plynem ta
ké neplníme až „na doraz". Od modelu totiž 
v této fázi neočekáváme dosažení maximál
ních časů, ale optimální vyladění jeho leto
vých vlastností. Postup opakujeme tolikrát, 
než model při optimálních otáčkách motoru 
(nemusejí to být ty největší) v motorovém letu 
plynule stoupá v levé zatáčce a po skončení 
chodu motoru plynule přejde do kluzu. Bě
hem zalétávání se řídíme návodem k obsluze 
motoru.

I. ročník súťaže 
o Cenu primátora 
mesta Revúca

Dňa 11. februára 1995 usporiadal Modelklub 
Revúca I. ročník súťaže leteckých modelárov 
o Cenu primátora mesta Revúca v kategorii hád- 
zadiel. Učastníkmi boli modeláři z Košic, Rimav- 
skej Soboty, Hnúšte, Tisovca a z Revúcej, Súťaž 
prebiehala v peknom prostředí na priestrannej 
lúke na okraji mesta. K príjemnej atmosféře při
spělo i pěkné počasie. I ked v dnešnej době po
čítačových RC súprav je mnohými modelármi tá
to kategória zaznávaná, úspěšné umiestnenie 
vyžaduje znalosti v oblasti meteorologie, fyzickú 
připravenost, pravidelný tréning a kvalitný mo
del. O regulérnost' súťaže sa starali časomerači 
paní Törökovå a pán Török z Rimavskej Soboty 
a pán Kováč z Hnúšte. Víťazi jednotlivých kate
gorií si odniesli hodnotné ceny, ktorých sponzo
rem bol ing. Jaroslav Gočaltovský, primátor 
mesta Revúca. Prvý ročník súťaže sa vydařil, 
preto veríme, že neostane len pri ňom, ale súťaž 
sa stane tradíciou.

Ladislav Máte

Výsledky:
Žiaci: 1. Michal Ďurčo; 2. Viliam Boris; 3. Ivan 

Kováč, všeci Hnúšfa
Junioři: 1. Branislav Máte; 2. Lubomír Fujdiar, 

oba Revúca; 3. Dezider Kováč, Rimavská Sobo
ta

Senioři: 1. Dušan Bálint, Rimavská Sobota; 
2. Ing. Alexander Ember, Košice; 3. Peter Ko
váč, Rimavská Sobota

Brněnské házedlo
Většina modelářských klubů se k intenzivněj

ší činnosti probouzí až s jarním sluníčkem. 
Jsou však i takové, které se do zimního spánku 
vůbec neponoříly. Mezi ně patří i mládežnický 
RMK Junior Brno, který ve snaze oživit svým 
členům jinak stereotypní žákovský program ra- 
ketýrů, a rovněž z ekonomických důvodů, se 
začal zabývat i leteckomodelářskou činností. 
Vzhledem k tomu, že na Brněnsku se volným 
modelům již téměř nikdo nevěnuje, zajeli si 
v lednu členové klubu pro zkušenosti na zimní 
ligu házedel do Svitav a koncem února již 
uspořádali vlastní veřejnou soutěž pro žactvo. 
Na ní se uplatnili i noví rozhodčí, které si letos 
vyškolili.

Soutěže se kromě „domácích" raketýrů 
z RMK Junior zúčastnili i členové brněnských
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Jako modelářskému dědovi mi loni před 
vánocemi vyvstal problém co postavit pro 
mé tři vnuky (41/2 —  10 let), aby to co nejlé
pe létalo a něco vydrželo. Vzpomněl jsem 
si, že před několika roky jsem viděl v časo
pise Model Builder plánek na velice zají
mavého gumáčka Pussycat, který mne již 
tehdy zaujal. Plánek jsem našel a postavil 
jeden model, abych vyzkoušel, jak bude lé
tat. Původní Pussycat od Dicka Baxtera 
měl rozpětí 310 mm a křídlo s profilem rov
né desky. První starty ukázaly, že při použi
tí naší plastikové vrtule, ať o 0  150 nebo 
180 mm, má křídlo malou plochu a navíc 
nevhodný profil. Let byl sice klidný a stabil
ní, ale model měl m inimální snahu stoupat. 
Původní model jsem tedy překonstruoval, 
přičemž jsem se snažil zachovat tvary mo
delu i jednoduchý potah křídla a ocasních 
ploch. Model se pak osvědčil, vyznačuje 
se velmi klidným letem v levých kruzích 
(stačí hřiště na volejbal). Při 150 otočkách 
svazku, na delší natáčení nemají kluci trpě
livost, udělá pěknou stoupavou zatáčku do 
výšky 5 až 7 m s klidným přechodem do 
kluzu. Bez problémů startuje i se země.

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

Stavba modelu je velice jednoduchá —  
lze jej s přehledem postavit za dvě odpo
ledne. Prakticky celý model je  postaven 
z balsových lišt o průřezu 2x2 a 2x3, jež 
nařežeme z tvrdší, pevnější balsy. Model 
lepíme Kanagomem nebo jiným nitrocelu- 
lózovým lepidlem. Sestavujeme jej přímo 
na výkrese napnutém na rovné desce 
a chráněném proti poškození čirou plasti
kovou foliú

Křídlo. Žebra vyřízneme podle šablony 
z balsového prkénka tl. 2. Na rovné desce 
slepíme z balsových lišt o průřezu 2x3 ob
vod křídla. Žebra nalepíme na náběžnou 
lištu shora a k odtokové liště natupo. Po za
schnutí nařízneme náběžnou a odtokovou 
lištu u posledního žebra, nalomíme je do 
vzepětí a zalepíme. Během schnutí lepidla 
konce podložíme podložkami o výšce 15 
—  jejich poloha je na výkrese nakreslena 
čerchovanou čarou. Po zaschnutí lepidla 
místa lomení vyztužíme trojúhelníkovými 
výkližky z balsy tl. 1. Kostru křídla lehce 
přebrousíme a zaoblíme náběžnou lištu 
tak, aby plynule navazovala na žebra.

O casní plochy. Náběžná a odtoková lišta 
VOP jsou z balsy o průřezu 2x3, příčky jsou 
z balsových lišt o průřezu 2x2. Dvojice 
svislých ocasních ploch je z balsových lišt

o průřezu 2x2. K VOP je po potažení přile
píme ze stran —  vyosené do levé zatáčky.

Trup sestavíme z balsových lišt o průře
zu 2x2. Nejprve slepíme jednu bočnici, na 
ní pak druhou, přičemž místa spojů podlo
žíme kousky plastikové folie. Bočnice jsou 
v přední části vyztuženy balsou tl. 2. Z bal
sy stejné tloušťky jsou i výztuhy v místech 
zadního závěsu svazku ze smrkové kulati
ny o 0  2,5. Slepené bočnice lehce pře
brousíme a přišpendlíme rovnou spodní 
stranou na výkres. Vlepíme rozpěrky z bal
sových lišt o průřezu 2x2 —  pro z jednodu
šení stavby jsou všechy stejně dlouhé. Pro
ti promáčknutí trup na obou stranách a ze
spodu zpevníme balsovými výplněmi tl. 1 
zalepenými podle výkresu. Hotovou kostru 
trupu opatrně přebrousíme.

Hlavici slepíme ze dvou destiček balsy 
tl. 5. Léta orientujeme křížem. Po slepení 
do hlavice vyvrtáme kolmo otvor (sklon hří
dele vrtule udává tvar bočnic) pro ložisko 
hřídele vrtule a hlavici obrousíme do tvaru 
podle výkresu tak, aby plynule navazovala 
na trup. Podvozek ohneme z ocelového 
drátu o 0  0,6 a opatříme plastikovými koly 
o 0  20, jež se prodávají v modelářských 
prodejnách. Horní část podvozku obepíná 
trup těsně před křídlem, a tak je nejlepší jej 
přilepit až po potažení a nalakování trupu.

Potah. Model potáhneme středně tlustým 
Modelspanem. Křídlo je potaženo pouze 
z horní strany, VOP ze spodní a SOP

z vnější strany. VOP a SOP potáhneme již 
slepené jedním pásem papíru. Potahový 
papír na křídlo a ocasní plochy při potaho
vání pouze položíme —  nevypínáme. Pak 
je jedenkrát přelakujeme zaponovým nebo 
vrchním lesklým nitrolakem, jež mají malou 
vypínací schopnost. Potah nesmí být vy
pnut, kroutil by konstrukci. Trup potáhneme 
běžným způsobem, papír vypneme vodou 
a třikrát nalakujeme.

Sestavení. Na zadní část trupu přilepíme 
VOP s nalepenými SOP, přičemž kontrolu
jeme kolmost, souměrnost a natočení SOP 
do levé zatáčky. Po zaschnutí lepidla na 
horní část trupu přilepíme křídlo. Opět kon
trolujeme kolmost a souměrnost. Nakonec 
na trup navlékneme a přilepíme podvozek.

Pohon. Model je opatřen plastikovou vr
tulí Modela o 0  180. Plastikové ložisko hří
dele vrtule zalepíme do hlavice a sestaví
me vrtulový komplet. Doporučuji drátěnou 
hřídel vrtule dodávanou výrobcem vyměnit 
(je příliš měkká a ohýbá se) za hřídel z oce
lové struny. K pohonu úplně stačí běžná 
guma o průřezu 3x1, prodávaná v mode
lářských prodejnách. Svazek tvoří čtyři gu
mové nitě vytvořené ze smyčky svázané 
z gumové nitě délky 1 040. Svazek nama
žeme mazáním na gumu nebo ricinovým 
olejem. Do trupu nasuneme gumový sva
zek lištou, na jejímž konci zhotovíme zářez 
pro uchycení gumy, navlékneme upevňo
vací kolík a zavěsíme hlavici s vrtulí. Vzhle
dem k tomu, že po několika startech se gu
mový svazek protáhne, je vhodné hlavici 
v trupu zajistit špendlíkem, aby po vytočení 
svazku nevypadávala.

Zalétání. Před prvním startem zkontrolu
jeme rovnost všech částí modelu a polohu 
těžiště. Model případně dovážíme kous
kem olova, který zalepíme do vnitřní strany 
hlavice nebo před odtokovou hranu VOP 
na potah. Model zakloužeme s volně se 
otáčející vrtulí. Případné nedostatky od
straňujeme změnou polohy těžiště. Nedo
poručuji nakrucování nebo podkládání 
VOP či křídla. Pro první start natočíme do 
svazku asi 70 až 80 otoček, model hodíme 
v mírném stoupání proti větru. Měl by pro
jevovat snahu stoupat v levých kruzích. Při 
zvyšování počtu otoček se bude stoupání 
zvětšovat až do plynulé stoupavé zatáčky. 
Při použití kvalitnější gumy a natočení vět
šího počtu otoček jsem přesvědčen, že je 
model schopen podávat velice pěkné vý
kony, jež uspokojí i náročnějšího modeláře.

J iří Černý, Příbram

(Výkres modelu Pusy je na str. 20, 21)

žákovských kroužků z DDM Lužánky a ZŠ Ja
nouškova, vedení ing. Klimešem a ing. Racho
tou. V typicky zimním počasí posledních roků 
— bez sněhu, bez větru a bez termiky — sou
těž odlétalo celkem 18 účastníků, sportovním 
komisařem byl P. Svoboda.

Alois Rosenberg
Výsledky:

1. J. Králík, 241; 2. P. Novák, oba Lužánky, 
194; 3. O. Štolfa, ZŠ Janouškova, 189; 4. J. Kal
ia, Lužánky, 163; 5: T. Anděl, RMK Junior, 162

Jubilejný
XX. ročník ceny VSŽ

Dáždivé dni predchádzali 25. februáru 
1995, keď na programe tohtoročnej špor- 
tovej sezóny bola u takmer stovky přihlá
šených domácích a zahraničných modelá- 
rov účast' na tomto jubilejnom ročníku sú- 
ťaže volných modelov. I napriek chmúrnej 
předpovědi počasia sa nakoniec v sobotu 
ráno začali mraky rozplývat pod silným zá- 
padným vetrom 4 až 8 m/s. Všeobecné 
ochladenie ovzdušia sa snažili vykompen
zovat slnečné lúče a polovičná oblačnost,

takže o termiku nebolo núdze. Organizáto
rovi akcie —  ZTŠC model kjubu VSŽ Koši
ce a jeho sponzorom: VSŽ Košice a. s. 
a Solides s. s r. o., ktorému v  ústrety vyšla 
aj správa a ochrana m iestneho letiska, sa 
prezentovalo nakoniec množstvo tých skór 
narodených aj tých najmladších, medzi 
ktorými nechýbala ani žena. Športové zá- 
polenie modelárov z Tisovca, Rimavskej 
Soboty, Revúcej, Sobraniec, Stropkova, 
Prešova, Košic a aj hostí z Kazincbarcziky 
a M iškolca (Maďarsko) bolo odštartované 
slávnostným záhajením, kde nechýbali ani 
zástupcovia Slovenskej televízie. Jednotli
vé letové kolá boli veími dramatické, a tak 
niektorí súťažiaci museli z titulu větra 
obmedzovať letové časy svojích modelov. 
V jednotlivých súťažných a věkových kate- 
góriach obdržali najúspešnejší pretekári 
hodnotné věcné ceny, d ip lom y a upomien- 
kové predmety.

L V .

Výsledky:
Kategórla H —  žiaci: 1. Peter Vojcík, 

LMK Prešov, 401; 2. Dušan Petrovský, LMK 
Tisovec, 257; 3. Ján Mýdla, LMK Stropkov, 
246 s

Junioři: 1. Dezider Kováč, LMK Rimav
ská Sobota, 529; 2. Peter Vidiščák, LMK 
Stropkov, 504; 3. Branislav Máte, LMK 
Revúca, 474 s

Senioři: 1. Ing. Alexander Ember, Aerok
lub Košice, 431; 2. Marian Blaško, LMK 
Stropkov, 373; 3. Dušan Bálint, LMK 
Rimavská Sobota, 365 s 

Kategória A3 —  žiaci: 1. Daniela Berano
vá, LMK Prešov, 279 s 

Junioři: 1. Peter Baran, LMK Prešov, 218; 
2. Jozef Širotňák, LMK Prešov, 208; 3. Bra
nislav Máté, LMK Revúca, 173 s 

Senioři: 1. MUDr. Branislav Bohuš, CSc., 
MK VSŽ Košice, 245; 2. Ing. Milan Minárik, 
LMK Prešov, 231; 3. Peter Kováč, LMK 
Rimavská Sobota, 195 s 

Kategória A1 —  junioři: 1. T ibor Ščešňák, 
LMK Stropkov, 478; 2. Branislav Máte, LMK 
Revúca, 155 s

Senioři: 1. Ing. Milan Minárik, LMK Pre
šov, 460; 2. Lubomír Šárik, LMK Rimavská 
Sobota, 155 s

Kategória F1A —  senioři: 1. Dr. Zoltán 
Benyó, LMK Kazincbarczika (Maďarsko), 
956; 2. Péter Stole, LMK Kazincbarczika, 
804; 3. M ichal Dorko, LMK Prešov, 802 s
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P U S Y
ROZPĚTÍ 400mm
DÉLKA 3 60 mm

HMOTNOST max. 20 g
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Samokřídlo kategorie F1E-X
mokřfdlo nestavěli. Chtěli proto, abych jim za
slal plánek na něco jednoduššího. Uvědomil 
jsem si, že všechna samokřídla, která byla 
v Modeláři uveřejněna, byla pro ty zkušenější, 
a jednodušší model chybí. A to nejenom pisa
telům dopisů, ale i členům našeho klubu. Na
vrhl jsem proto samokřídlo Šíp-6.

Všechna samokřídla létají velmi dobře, po
kud jsou postavena co nejlehčí. Volně létající 
(neřízená magnetem) však mají předepsané 
minimální plošné zatížení 12 g/dm2. Toto ome
zení pro kategorii F1E v pravidlech FAI není, 
takže jsem mohl v zájmu dobrých letových 
vlastností samokřídlo Šíp-6 navrhnout co nej
lehčí, ale ne na úkor pevnosti. Na začátek 
uvádím, že samokřídlo Šíp-6 je jednodušší 
než Šíp-5. Jvarově tomu sice tak není, ale sta
vebně je Šíp-6 řešen mnohem jednodušeji. 
Má menší rozpětí, takže se lépe zalétává. 
Použil jsem rovněž jednoduššího spojení 
střední části křídla se šípovými částmi dvěma 
duralovými jazyky. Křídlo tak můžeme stavět

SÍP-6
Po uveřejnění samokřídla Šíp-5 v Modeláři 

9/92 jsem dostal řadu žádostí o zaslání plán
ku. Některé byly od modelářů, kteří ještě sa-

z několika dílů (střed, šípové části a uši), 
všechno na rovné desce. Toto spojení na dva 
jazyky má i další výhodu — při nárazu na pře
kážku se uvolní jen šípová část, snadněji při- 
pevnitelná. U samokřídel s křídlem děleným 
uprostřed se uvolní celá polovina křídla a pak 
je nutné pracně sejmout poutači gumu, křídlo 
sesadit a opět pracně připoutat. Samokřídlo 
Šíp-6 má po celém rozpětí stejný profil — 
E 205 — s rovnou spodní stranou, který 
usnadňuje stavbu i potahování. Negativy na 
šípových částech křídla jsou vytvořeny při vy
pínání potahu — podložením odtokové lišty.

POPIS MODELU (neoznačené míry jsou 
v milimetrech):

Křídlo má vzepětí do široce rozevřeného U. 
Dvě pásnice hlavního nosníku nad sebou jsou 
ze smrkových lišt o průřezu 2x5, náběžná lišta 
je smrková o průřezu 2x5, lišta pomocného 
nosníku je rovněž smrková, o průřezu 3x3. 
Odtoková lišta je z balsy o průřezu 4x20 
a sbroušená do úkosu. Střední rovná část má 
tři koncová žebra z překližky ti. 1,5. Je v nich 
suvně duralový jazyk. Prostor mezi těmito 
žebry je vylepen v šířce jazyku zbytky balsy 
tak, abychom vytvořili těsné pouzdro. Ostatní 
žebra střední části jsou z balsy tl. 1,5. Prostor 
mezi středovými žebry je potežen lehkou do
stupnou dýhou tl. 0,7 až 0,8. Šípové části mají 
dvě kořenová žebra z překližky 1,5. Je v nich 
zasunut jazyk. Koncové žebro je z balsy tl. 4, 
ostatní jsou z balsy tl. 1,5. Prostor mezi pře
kližkovými žebry je opět vylepen v šířce jazy
ku balsou až po úroveň horní a spodní hrany 
žebra, slouží k uchopení při sesazování kříd
la. Na koncová žebra šípových částí jsou po 
potažení nalepeny malé směrové svislé plo
chy z balsy tl. 3, k nimž se přilepí uši. Uši mají 
okrajová žebra z balsy tl. 4, ostatní jsou z bal
sy tl. 1,5. Odtoková lišta je ke konci zúžená do 
průřezu 4x10. Klapky jsou z balsy tl. 1,5 a jsou 
k odtokové liště přišity. Jejich poloha se na
stavuje balsovými klínky vkládanými pod klap
ky a zajištěnými špendlíky zapíchnutými do 
lišt z balsy tl. 3, jež jsou nalepené na spodní 
straně odtokové lišty. Zakončení uší jsou vy
broušena z balsy tl. 5. Nosník je v uších pouze 
jeden — ze smrkové lišty o průřezu 2x5. Je 
zalepen do rovné spodní strany profilu. Uši 
jsou po potažení nalepené na malé svislé 
směrové plochy spodní stranou profilu nahoru 
— v tlačném uspořádání.

Trup je slepen z balsy tl. 2. Hlavice je z tvr
dé balsy, může však být i z jiného dostupného 
lehkého dřeva, například topolového, olšové
ho či lipového. ŠOP je z balsy tl. 3. K trupu je 
přilepena natupo a spoj je zpevněn balsovými 
trojúhelníkovými lištami o průřezu 5x5. Pohyb
livá ploška na SOP je upevněna pásky konzer
vového plechu. Křídlo se k trupu upevňuje 
smyčkou gumy vedené vzadu kolem kolíku 
0 0  4, vpředu přes spodní část trupu. Poloha 
křídla na výkrese je pro vítr o rychlosti 0 až 
2 m/s, při silnějším větru připoutáme křídlo na 
zadní kolík. Za křídlem je do trupu zabudován 
časovač. Kryt padáku determalizátoru je 
z překližky tl. 1,2 s podélně orientovanými 
léty, aby pružil. Ke spodní části trupu je kryt 
padáku přilepen na trojhranné balsové liště 
o průřezu 7x7. Na druhém konci krytu je nale
pená smrková lišta o průřezu 2x2, za niž je za
klesnuté silonové táhlo od časovače, vedené 
kolem tří ocelových špendlíků se skleněnou 
hlavou, vetknutých do horní strany trupu. Na 
poslední špendlík je táhlo pevně přivázáno. 
Padák je na konci trupu upevněn gumou, kte
rá musí být předpružena tak, aby padák z kry
tu vytáhla. Podrobné schéma funkce determa
lizátoru je uveřejněno v Modeláři 9/86 u samo
křídla Šíp-3. Řízení doporučuji zhotovit podle 
Modeláře 3/82.

Potah a povrchová úprava. Křídlo má spod
ní stranu potaženou tlustším Modelspanem, 
horní stranu tenkým. Potažené křídlo je dů
kladně vylakované čirým nitrolakem. Trup je 
nastříkán červeným nitroemailem.

Zalátání. Pro první starty z modelu vyjmeme 
řízení a nahradíme je vhodnou zátěží tak, aby 
poloha těžiště odpovídala údaji na výkrese. 
Stavitelné klapky uší nastavíme obě stejně 
5° nahoru. Model házíme za bezvětří z mírného 
svahu. Jestliže prudce klesá, zvedáme klapky 
tak dlouho, než začne houpat, a potom je mír
ně potlačíme. Dále musíme model naučit létat 
rovně. Jestliže model na některou stranu zatá-
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Soutěžní házedlo

KREYSON
je model, s nímž lze dosáhnout nejen slušné
ho umístění na soutěži, ale dobře poslouží 
i pro rekreační polétání a ke zlepšení fyzické 
kondice. Lze s ním například vyplnit mezeru 
při létání s RC modely, kdy čekáme na volný 
kanál nebo dobíjíme akumulátory. Stavebně 
a konstrukčně se příliš neliší od podobných 
modelů. Kreyson však není příliš vhodný pro 
modeláře s „ostrým" švihem ruky, uspokojí 
spíše ty, kteří spoléhají na malou klesavost 
modelu, neboť jej neumějí tak vysoko vyhodit. 
Materiálově není model náročný — vystačíme 
i s odřezky balsy. Vybereme však lehkou, ale 
pevnou.

POPIS MODELU (neoznačené míry jsou 
v milimetrech):

Trup tvoří kvalitní smrková lišta o průřezu 
4x4 s nalepenou pevnou balsou tl. 4. V přední 
části, až po náběžnou hranu křídla, je trup 
z obou stran vyztužen překližkou tl. 0,8 až 1. 
Pokud nemáme překližku, můžeme trup vyztu
žit tlustší dýhou, oboustranně polepenou po
tahovým papírem. Celý trup je lepen kvalitním 
disperzním lepidlem (Ponal, Bison, Wiccoll). 
V přední části trupu jsou dvě schránky pro zá
tě ž — plastelínu.

Křídlo má náběžnou část vybroušenou 
z pevné, ale lehké balsy tl. 5. Z téže balsy jsou 
i žebra v místech lomení uší a střed křídla. Od
toková lišta je vybroušena do klínového průře
zu z balsy tl. 3. Žebra jsou z pásků balsy tl. 1. 
K náběžné části a odtokové liště jsou bud při
lepena natupo, nebo do nich zapuštěna. Kon
cové oblouky jsou vybroušeny ze zbytků balsy 
tl. 4 až 5. Obroušené křídlo je potaženo Mika- 
lentou nebo tenkým Modelspanem.

Ocasní plochy jsou z balsy zrcadlového 
řezu tl. 0,8 až 1. Pokud nemáme kvalitní balsu, 
vyřízneme je raději z tlustší, ale lehké balsy 
(tl. maximálně 1,5).

Povrchová úprava. Trup a ocasní plochy 
nejméně třikrát nalakujeme zředěným zapo- 
novým nitrolakem. Každou vrstvu opatrně pře- 
brousíme. Křídlo rovněž lakujeme zředěným 
zaponovým nitrolakem. Položíme asi pět 
vrstev. Během lakování je necháváme 
schnout v šabloně.

Sestavení. Z křídla odřízneme uši, stykové 
plochy sbrousíme do úkosu a křídlo slepíme 
do vzepětí podle výkresu. Na spodní zadní 
část trupu přilepíme VOP, po zaschnutí na 
horní část trupu SOP. Během schnutí lepidla 
kontrolujeme kolmost obou dílů. Na horní část 
trupu přilepíme křídlo — opět kontrolujeme 
kolmost a souměrnost. Zespodu na pravou 
polovinu křídla (leváci na levou) přilepíme vý
ztužný trojúhelník z odřezku tvrdší balsy nebo 
překližky. Pro zvýšení pevnosti můžeme mezi 
jednotlivými díly vytvarovat z rychle se vytvr
zujícího epoxidového lepidla malé přechody.

Zalátání. Před odchodem na letiště zkontro
lujeme polohu těžiště (asi v 60 % hloubky kříd
la) a nakroucení křídla—  na obou uších nega
tivy 2 mm, na levé střední části pozitiv asi 
1 mm (platí pro praváky, leváci pozitiv na- 
kroutí na pravé polovině). Model nejprve za- 
kloužeme. Chyby odstraňujeme přihýbáním 
kormidel, případně změnou polohy těžiště. Po 
zaklouzání model vyhazujeme do pravé stou- 
pavé zatáčky (leváci do levé). Podrobný po
stup zalétávání byl popsán například v Mode
láři 1/1995 u házedla Rys.

Miroslav Eichier, 
UNSAKO RC Team Krupka

čí, zvedneme mírně klapku na opačné straně. 
To zkoušíme tak dlouho, než model letí téměř 
rovně. Pak vyjmeme z hlavice zátěž, nahradí
me ji magnetovým řízením a směr letu pak kori
gujeme klapkou na SOP. Ne každý ovšem má 
magnetové řízení. U „magnetářů" se sice dá 
sehnat, je však dosti drahé. S modelem můžete 
létat i bez něj, ale za bezvětří a z mírného sva
hu. Nejlepší je mez o výšce asi 1 m.

Alois Šlld, Modelkiub Rousínov
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M iroslav Balous  
Foto: archiv au tora

Letecká továrna The Helio Aircraft Corpo
ration vznikla koncem čtyřicátých let, kdy se 
dva ambiciózní aviatičtí nadšenci, dr. Otto 
C. Koppen z Massachussetského technolo
gického institutu a dr, Lynn L. Bollinger 
z Harvardu, rozhodli nabídnout americkému 
trhu letadlo, jaké na něm dosud chybělo. Ve 
světě podobné sice existovalo, byl jím ně
mecký Fieseler Fi 156 Storch, ale Koppen 
s Bollingerem mířili výše. Hodlali stavět leta
dla, jež by zachovávala či překonávala 
vlastnosti STOL německého Čápu, a navíc 
zhýčkanému americkému uživateli nabízela 
rychlost a komfort turistické Bonanzy.

První prototyp, známý jako Helio Four či 
Helioplane-Four, vzlétl v dubnu 1949. Vy
značoval se celokovovým křídlem s automa
tickými sloty na náběžné hraně, rozměrnými 
štěrbinovými vztlakovými klapkami a křidél
ky o malém rozpětí, ale o velké hloubce. Je
jích funkci podporovaly výsuvné spojlery na 
horní straně křídla. Zajímavé konstrukční 
prvky představovaly také vysoká SOP, štíhlá 
plovoucí výškovka a nohy hlavního podvoz
ku posunuté značně vpřed. Pohonnou jed
notkou čtyřmístného prototypu byl plochý 
Lycoming o výkonu 191 kW s reduktorem. 
Prototyp byl dost improvizovaný —  šlo hlav
ně o ověření funkčnosti. Měl například trub
kovou kostru trupu upravenou z Piperu Va
gabond. Nestavěl se ani továrním způso
bem, ale ve své dílně jej zhotovil mechanik 
E. W. Wiggins.

Mezitím oba doktoři dokončili přestavbu 
zakoupených továrních objektů v kansas- 
kém Píttsburgu, kde roku 1953 vznikl Cou
rier v sériové podobě. Byl již pětimístný a li
šil se skořepinovou zadní částí trupu (nos
ným prvkem kabinové části nadále zůstala 
trubková svařovaná příhradovina), pohon
nou jednotkou —  motorem Lycoming GO- 
480-G1 o výkonu 217 kW a třílistou automa
ticky stavitelnou vrtulí Hartzell. Úřední certifi
kaci k provozu typ získal v roce 1954. V to
várně se značil jako Helio Model H-390 
Courier.

Sériová výroba se rozběhla v  roce 1956, 
a i když vzhledem k specializované klientele 
nedosahovala závratných čísel, vzniklo po
stupně několik dalších verzí pro civilní vo
jenské použití. V roce 1958 vznikl vylepšený 
H-395 Super Courier. Do začátku sedm
desátých lat firma postavila přes 400 kusů 
všech verzí —  ty se kromě USA uplatnily 
i v dalších čtyřiceti zemích. Provozovali je 
většinou jednotlivci, ale i regionální doprav
ci, v USA například kalifornská společnost 
Comstol Air Transit, dopravující rekreanty 
a sportovce „puntíkovanými" Couriery do 
zimních středisek v  pohoří Sierra Nevada.

O Courier se zajímaly i americké ozbroje
né složky. Již roku 1952 US Army objednala 
jeden exemplář, který později zkoušela 
s označením YL-24, Americké vojenské le
tectvo (USAF) objednalo tři Super Couriery 
jako typ L-28. Později k nim přibylo dalších 
26 kusů, přeznačených roku 1962 na U10A. 
Následovaly je letouny U-10B s větším dole
tem (57 kusů) a 36 kusů verze U-1 OD s vytr
valostí až 10 hodin. Většina letounů U-

-10B a U-1 OD sloužila ve vietnamské válce 
jako spojovací, sanitní, nebo pro speciální 
psychologické válečné účely (v kabině nosi
ly výkonné reprodukční zařízení a za kabi
nou pevně instalované tlampače). Řada 
Courierů a Super-Courierů se objevila 
i v barvách „společnosti" Air America, což 
ovšem nebyl civilní dopravce, ale speciali
zovaná transportní organizace v režii CIA 
působící v Indočíně. Od roku 1963 přes 
dvacet strojů verzí U-10A, B a D sloužilo 
i u US Army ke speciálním akcím. Část 
z nich se ještě roku 1985 vyskytovala ve sta
vech Special Forces a Reserve Compo
nents. Čouriery či Super-Couriery létaly či 
ještě létají u letectev, armád i námořnictev 
v Thajsku, Peru a Bophuthatswaně.

TECHNICKÝ POPIS:
Helio model H-395 Super-Courier (U-10A) 

byl pětimístný celokovový hornoplošník 
s pevným dvoukolovým podvozkem a ostru
hou a s vlastnostmi STOL.

Trup byl stavěn jako dva technologické 
celky. Střední kabinová část měla základní 
nosnou kostru svařenou z ocelových trubek. 
Celek byl potažen panely z Aicladu. Zadní 
část trupu tvořila samonosná alcladová sko
řepina. Kabina s dvojím řízením měla dvě 
a dvě sedadla za sebou. Za nimi mohlo být 
umístěno páté, nouzové, sedadlo. Vstupní 
dveře byly vlevo vpředu a vpravo vzadu.

Křídlo celokovové jednonosníkové kon
strukce mělo profil NACA 23012, Štíhlost 
křídla byla 6,58, vzepětí 1° a úhel nastavení 
3°. Po celé délce náběžné hrany byly auto
matické výsuvné sloty systému Handley 
Page, na 74 % délky odtokové hrany celo
kovové štěrbinové vztlakové klapky. Křidél
ka typu Frise s kovovou kostrou a plátěným 
potahem byla opatřena vyvažovacími ploš
kami. Prvky příčného řízení doplňovaly ko
vové výsuvné spojlery (interceptory) typu 
ARC na horní straně křídla v 15,5 % jeho 
hloubky.

SOP se symetrickým profilem měla štíhlou

celokovovou kýlovku stavěnou jako integrál
ní část trupu, směrové kormidlo s kovovou 
kostrou a plátěným potahem mělo vyvažo
vači plošku.

VOP celokovové konstrukce byla plovou
cí, opatřená vyvažovacími a odlehčovacími 
ploškami.

Podvozek ostruhového typu tvořily samo- 
nosné hlavní nohy s hydropneumatickými 
tlumiči a hydraulickými brzdami na kolech. 
Otočná a aretovatelná ostruha měla kolo 
o 0  254 mm. Kolový podvozek mohl být na
hrazen kombinovaným kolovým a lyžovým 
typu AWB-3500A či kovovými plováky Edo.

Pohonnou jednotkou byl plochý vzdu
chem chlazený šestiválec Lycoming GO- 
480-G1D6 o výkonu 205,9 kW s třílistou au
tomaticky stavitelnou vrtulí o 0  2,44 m typu 
constant-speed firmy Hartzell. V každé po
lovině křídla byla palivová nádrž o objemu 
113 1. Pomocné nádrže se montovaly do tru
pu místo zadního pátého sedadla. Nádrž 
oleje za motorem měla objem 11,4 I.

Zbarvení. Super Courier společnosti 
Comstol Air Transit s poznávací značkou 
N6345V měl základ bílý. Červená byla horní 
část trupu, pruhy na křídle a „puntíky" na 
bocích trupu, na SOP a na VOP. Červené 
byly i podvozkové nohy. Poznávací značky 
na bocích trupu byly černé.

Technické údaje:
Rozpětí 11,89 m; délka 9,14 m; výška 

2,69 m; nosná plocha 21,46 m2; hmotnost 
prázdného letounu 924 kg; normální vzle
tová hmotnost 1 360 kg, s přetížením 
1 778 kg; maximální rychlost u země 
283 km/h (při normální vzlet, hmotnosti); 
ekonomická cestovní rychlost v  3 000 m při 
60 % výkonu 241 km/h; pádová rychlost 45 
km/h; počáteční stoupavost 6,8 m/s; dolet 
1 285 km; dostup 6 855 m; délka rozjezdu 
za bezvětří 66 m; délka vzletu do výšky 
15 m 145 m; délka přistání přes překážku 
15 m 100 m; doběh 51 m.

Technické údaje i popis p latí pro Helio 
H -395 Super Courier, který je  i na výkrese.

Další snímek naleznete na III. straně obál
ky.
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Plastikový Norimberk
46. mezinárodní veletrh modelů a hraček
Norim berk, 2. a ž  8. února

Veletrhů a výstav, na nichž jsou prezento
vány modely a hračky, je ve světě řada. 
Mezi největší a nejprestižnější patří veletrh 
norimberský; letos to byl již  46. ročník. Pře
stože je většina hal obrovského norimber
ského výstaviště v době konání veletrhu za
plněna převážně hračkami, i letos byl jeden 
z pavilonů velikosti několika fotbalových 
hřišť zaplněn modely a příslušenstvím k nim 
na Stáncích téměř sta vystavovatelů. Firem 
však bylo zastoupeno podstatně více, ne
boť na mnoha Stáncích byly představeny 
výrobky několika firem. Z výrobců plastiko
vých modelů nechyběl téměř nikdo, a tak 
lze pečlivou prohlídkou velmi dobře zjistit, 
kam tento obor směřuje, a samozřemě zís
kat přehled o novinkách tohoto roku.

Ještě než se s nimi podrobněji seznámí
me, vrátíme se k akci, která již tradičně do
provází norimberský veletrh, a to k vyhláše
ní nejlepších modelů předešlého roku 
v anketě kitařského časopisu Modell Fan.
I letos byly přihlášené modely rozděleny do 
několika kategorií. Letecké byly tři. V kate
gorii letadel si medaile a tituly Model roku 
1994 odnesli: Douglas A-20G Havoc v mě
řítku 1:48 amerického výrobce AMT/Ertl, 
Junkers Ju 87B-2 Stuka v měřítku 1:48 ja
ponské Hasegawy, MDD RF-4E Phantom II 
v měřítku 1:32 německého Revellu a Grum
man F4F-4 W ildcat v měřítku 1:48 od japon
ské firmy Tamiya.

Další z vyhlášených kategorií byla velká 
letadla, kde si ocenění odnesl Boeing 747- 
400 v barvách společnosti KLM v měřítku 
1:144 od firmy Revell.

Poslední „leteckou" kategorií byly vrtulní
ky, kde si ocenění odnesly dva typově 
shodné modely v měřítku 1:35 —  Bell 
H-13H od Revellu a Bell 47D americké firmy 
MRC, oba inspirované televizním seriálem 
M.A.S.H.

Mezi kitařskými firmami měl i letos největ
ší Stánek Revell. Kromě jeho modelů na 
něm byly vystavovány modely Monogramu 
a Matchboxu. V málo obvyklém měřítku 
1:28 Revell představil Fokker D.VIl. Vysta
vována byla sice pouze jeho maketa, ale 
půjde o nový model. Tak docela to již ne
platí o novinkách v měřítku 1:32, kde se po 
čase opět objeví Bristol Beaufighter Mk.l. 
MDD F-4F Phantom II bude zřejmě zčásti 
vycházet z výlisků loňského úspěšného mo
delu průzkumné verze. Otazníkem trochu 
zůstává stavebnice kanónové verze Mes- 
serschmittu Me 262A-1a/U4 Schwalbe. 
Pravděpodobně půjde o přepracovanou 
dříve vyráběnou stavebnici jednomístné stí
hací verze.

Revell v tomto měřítku rozšířil i nabídku 
vrtulníků. Úplnou novinkou je stavebnice 
evropského bitevního vrtulníku Eurocopter- 
-Tiger. Další dvě novinky jsou pouze obtis
kové. Jde o Bell UH-1D ve zbarvení OSN 
a SA 330 Super Puma ve zbarvení němec
ké pohraniční stráže.

V měřítku 1:48 po úspěšném Heinkelu 
He 111 Revell společně s Monogramem 
připravují stavebnici slavného létajícího člu
nu Consolidated PBY-5 Catalina (obr. 1). 
Trochu kuriozitou je stavebnice cvičného 
Siat 223 Flamingo ve stejném měřítku, která 
se rovněž v katalogu Revellu objevila. Jde 
ale o hodně starý model. Starší je i staveb
nice vrtulníku Kaman SH-2F Seasprite, pů
vodně vyráběná firmou Matchbox.

Letošní rok je u Revellů zřejmě ve zname
ní reedic, což je velmi dobře patrné v na
bídce modelů v měřítku 1:72. Setkáme se

tedy opět s Boeingem P-26, Nakajimou 
Ki-84-la Hayate, Mitsubishi A6M5 Zerem či 
Focke-Wulfem FW 200C Condor. Dalšími 
„novinkami" jsou stavebnice, jejichž výlisky 
známe z přebalů jiných výrobců. Jsou to 
Grumman F7F-3P Tigercat původně od Mo
nogramu, Curtiss P-40K a Fairey Fulmar od 
českých výrobců Kovozávody Semily a Vis
ta. Pravděpodobně k nim můžeme přiřadit 
i Focke-Wulf Ta 154 Moskito, jehož výlisky 
zřejmě pocházejí od turecké firmy 
Pioneer 2. V množství modelů tak pravými 
novinkami snad jsou v měřítku 1:72 Arado 
Ar 240 C-2, což je noční stíhací verze loň
ské novinky, a bitevní Henschel Hs 129B- 
2/R-2. Z moderních strojů je Revellem pro 
tento rok nabízen Lockheed F-104G Star- 
fighter. Může však jít o výlisky od firmy Esci.

Obr. 1

Nabídku vrtulníků v měřítku 1:72 rozšíří 
„Stealth" RAH-66 Commanche a Boeing- 
-Vertol CH-47D Chinook, který pochází z fo
rem Matchboxu. Pro české modeláře může 
být zajímavá obtisková novinka —  stavebni
ce Milu Mi-24 Hind D/E v tygřím zbarvení 
českého letectva.

Revell patří k nemnoha výrobcům, kteří 
se zabývají výrobou stavebnic v měřítku 
1:144, a to nejen dopravních strojů, ale i vo
jenských. Mezi vojenskými letouny letos jde 
především o obtiskové novinky, konkrétně 
MDD F-15A Eagle v tygřím zbarvení, MiG- 
29 ve zbarvení ruské akrobatické skupiny 
a Alpha Jet v pestrém zbarvení JABO G-43 
z Oldenburgu. Příznivci dopravních letadel 
mohou svou sbírku rozšířit o Boeing 767- 
-300 v barvách KLM, Airbus A 310 ve zbar
vení švýcarského dopravce Balair či 
Fokker 100. Sbírku vrtulníků v měřítku 1:144 
pak mohou rozšířit o Sikorski CH-53G.

Určitou kuriozitou v nabídce Revellu je

Obr. 2

stavebnice vzducholodi Zeppelin LZ-129 
Hindenburg v měřítku 1:720.

O tom, že stavebnici PBY-5 Catalina Re
vell připravuje s firmou Monogram, kterou 
ostatně vlastní, jsem se již  zmiňoval. Kromě 
této stavebnice Monogram jinou novinku 
nepřipravuje. Se staršími stavebnicemi 
v měřítku 1:48 se však budeme moci setkat 
v trochu jiné podobě pod názvem Pro 
Modeller Monogram. Budou mít nové, kva
litní obtiskové aršíky a další vylepšení. Pů
jde o stavebnice A-26B Ivander, P-40E War- 
hawk, F-117A, F-102A Delta Dagger,
P-39Q, Dornier Do 335 a Heinkel He 111 
H-22. Jak je z tohoto výčtu patrné, půjde 
v některých případech o rozšíření nabídky 
verzí.

Další součástí firmy Revell je již nějaký 
čas firma Matchbox. Ta pro letošní rok při
pravila řadu modelů, jež vesměs známe 
z nabídky tureckého Pioner 2. Jde o Jakov
lev Jak-15, Fokker D.XXI, Horten Ho 229A-1, 
Hawker Sea Fury T.20, Vultee BT-13, 
Focke-Wulf Ta 154 Moskito či dvoumotoro- 
vý Beechcraft AT-11 Kansan. Všechny jsou 
v měřítku 1:72.

Mezi „nejpilnější" světové výrobce již del
ší dobu patří firma Italeri. Nezklamala ani le

tos. V měřítku 1:48 připravila stavebnici 
F-16A ve zbarvení evropských uživatelů — 
členů NATO. Ve stejném měřítku je staveb
nice Lockheedu DC-130 Hercules —  nosi
če bezpilotních létajících terčů a stíhače 
Republic P-47D Thunderbolt (obr. 2). Otáz
kou však zůstává, zda půjde o model nový, 
či reedici dříve vyráběného. Je rovněž mož
né, že půjde o model dříve nabízený ame
rickou firmou Testors. Nová je stavebnice 
vrtulníku Eurocopter HAP Tigre.

V měřítku 1:72 Italeri připravila řadu „la
hůdek". Je to útočný dvoumístný Suchoj 
Su-34, elektronický Grumman EA-6B Intru
der, modernizovaná verze Lockheedu Her
cu le s—  C-130J, MiG-23, dvoumístná verze 
Suchoje Su-22 —  UM-3K a Iljušin II-28. Kla
sické vrtulové stroje v letošní nabídce Italeri 
zastupují: Messerschmitt Bf 110 C-3/C-4, 
Messerschmitt Bf 109F-2, Henschel 
Hs 129B-3, Petljakov Pe-2 a poválečný 
Vought F4U-7 Corsair. Dočkáme se i reedi
ce nákladního kluzáku Gotha Go 242, který 
je nabízen i v motorizované verzi Go 244. 
Sbírku vrtulníků budeme moci rozšířit o Bell 
UH-1C Gunship, RAH-66 Comanche 
a o Boeing-Vertol ACH-47.

Stejně jako stavebnice výše jmenova
ných firem se v našich obchodech zabydle
ly výrobky koncernu Humbrol, jehož sou
částí jsou firmy Airfix a Heller. V jejich letoš
ní nabídce nalezneme především reedice 
starších, dost dlouhou dobu nevyráběných 
stavebnic. V měřítku 1:72 se u firmy Airfix 
můžeme opět setkat s palubním průzkum
ným Rockwellem RA-5C Vigilante, Marti
nem B-57C/RB-57E Canberra či Fiatem
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Obr. 3

G.91R/B. Mnohé jistě potěší stavebnice 
Grummanu J2F-6 Duck, Grummanu TBM-3 
Avenger, Arada Ar 196 či Mitsubishi Dinah. 
V měřítku 1:48 je pro letošní rok připravena 
starší stavebnice Grummanu EA-6B Prowler 
a dvě novinky H.S. Buccaneer S2, S2D, 
S Mk.50 a Panavia Tornado GR.IB.

Hellerova nabídka je o něco chudší. Jde 
pouze o reedice starších modelů —  Grum
man F6F-5 Hellcat, střemhlavý Curtiss 
SBC4 Helldiver, o upravený Transal C 160 
„Gabriel" a o vrtulník SA 316 Alouette III. 
Heller i Airfix však přinášejí začínajícím ne
bo svátečním modelářům modely zabalené 
včetně několika plechovek barev Humbrol, 
lepidla a štětce. U Airfixu se tato série jme
nuje Starter Set, u Helleru Rapid Kit (obr. 3).

Mezi výrobci plastikových modelů hrají 
významnou roli asijské firmy. Z nich měla 
v Norimberku největší Stánek japonská Ta- 
miya. Pro letošní rok připravila dvě stavebni
ce Focke-Wulfů FW 190 —  verzí A-3 a F-8. 
Pro mnohé překvapením byla stavebnice 
P-51D Mustang ve vynikající kvalitě. Všech
ny novinky jsou samozřejmě v měřítku 1:48.

Dalším japonským zástupcem na vele
trhu byla firma Hasegawa. Ta pro modeláře 
připravila pro letošní rok značná lákadla na 
obsah peněženek. V měřítku 1:48 se může
me těšit na dvě Žera A6M3, modelů 22 
a 32, dvě stavebnice střemhlavých Dougla- 
sů Dauntless, verzí SBD-3 a 4, Macchi 
MC 202 a MC 205 a na dva Hellcaty — 
F6F-3 a F6F-5. Loňskou novinku —  Fiat 
G.50, lisovaný do forem od firmy Secter, 
doplní stavebnice téhož typu, avšak ve fin
ské verzi. Příznivci akrobatických skupin jis
tě uvítají kvalitní stavebnici MDD F/A- 
18A Hornet, od letoška dodávanou i v bar
vách skupiny Blue Angels. Určitou kuriozi
tou jsou stavebnice dvou lehkých doprav
ních proudových letadel —  Falconu 10 
a Learjetu 35/36.

V měřítku 1:72 je nabídka Hasegawy stej
ně bohatá. Jde především o další rozšíření 
úspěšné série AP. Budou to další verze 
Wildcatu —  F4F-3 a FM-1. Lákavé jistě bu
dou dvě stavebnice Polikarpovů 1-16 typů 
18 a 24. Setkáme se i s celou rodinou 
Dauntlessů — od SBD-3 až po SBD-6. Při
budou také torpédové Avengery ve verzích 
TBF-1 a TBM-3, Nová bude série BP, kde 
Hasegawa nabízí stavebnice švédských 
stíhacích Saabů J-35 Draken, konkrétně 
verze F, J a rakouské verze Ö. Další novin
ky v měřítku 1:72 jsou obtiskové. Jde o mo
dely Nakajima Ki-84 Hayate, Curtiss P-40N, 
Vought F-8E (FN) francouzského námořnic
tva a Grumman F-14A íránského letectva.

Hasegawa vyrábí i stavebnice doprav
ních letadel v měřítku 1:200. Letos je rozšíři
la o slavnou Dakotu, a to v barvách společ
nosti All Nippon Airways, vojenskou C-47 
a o dvě stavebnice proudového transportní
ho Kawasaki C-1. Další našim modelářům 
známou asijskou firmou je Academy-Mini- 
craft. Má sice vždy obsáhlou nabídku novi
nek, ale mnohé z nich se bohužel dostávají 
do prodeje až za několik let. Letos bychom 
se tedy mohli konečně dočkat Spitfiru

Mk.XIV a Hawkeru Hurricane IIC v měřítku 
1:72. V měřítku 1:48 Academy-Minicraft avi
zuje rozšíření nabídky kvalitních stavebnic 
dvoutrupých Lightningů o další verze, kon
krétně o F-5E, P-38J Droopsnoot a značko
vací P-38L Pathfinder. Měly by přibýt i sta
vebnice Republic P-47N Thunderbolt 
a Spitfire Mk.XIV (obr. 4). Řadu vrtulníků ty
pu Blackhawk by měla rozšířit verze 
UH-60K.

Nabídka v měřítku 1:72 je o něco chudší. 
Jde vlastně pouze o další Liberator —  verzi 
B-24M, Boeing B-29A Enola Gay a prů
zkumnou verzi Boeingu B-50 —  RB-50G.

Academy-M inicraft rozšířil svou nabídku 
stavebnic válečných letadel v měřítku 
1:144. Jde o Douglas DC-3, Messerschmitt 
Bf 109E, Focke-Wulf FW 190A, Hurricane 
IIC, Grumman F6F-5 Hellcat, Kawasaki 
Κί-61-l Hien, Aichi E13-A1 a Consolidated 
PBY-5A Catalina.

Výrobky jihokorejské firmy Dragon obvy
kle splňují požadavky i velmi náročných 
modelářů. Přestože letos firma nezískala 
žádný z titulů Model roku, neznamená to je
jí ústup ze scény. V měřítku 1:48 Dragon 
připravuje Junkers Ju 88A-4 či Focke-Wulfy 
Ta 154 A-1 a V-4/A-0. Jedna ze stavebnic 
byla sice již avizována na loňský rok, letos 
se snad dočkáme obou. V katalogu Drago
nu nechybí ani úspěšný loňský model —  
Bachem Ba 349A Natter. Letos je nabízen 
i bez startovací rampy, zato s detailně zpra
covaným raketovým motorem HWK a s fi
gurkou pilota. Dragon v měřítku 1:48 rovněž 
vyrábí stavebnice letadel z 1. světové války. 
Letos k nim přibude Sopwith Camel.

Zajímavá je nabídka Dragonu i v měřítku 
1:72. Jde o stavebnice japonských Kawa
saki Ki-61-lll Hien a Ki-100, americké 
Vought F4U-1A Corsair a Grumman F4F-4 
Wildcat, avšak se sklopeným křídlem. Prou
dové stroje letos rozšíří MÍG-17F a jeho čín
ská „licence" Jian Ji-5.

Dragon rovněž vyrábí vrtulníky v měřítku 
1:35. Nabídka bude letos rozšířena o další 
verzi „létajícího vajíčka" Hughes AH-6 Little 
Bird.

Stavebnice japonské firmy Fujimi bohužel 
z našich prodejen vymizely. Může ale dojít 
k obratu k lepšímu, a tak se zde zmíním 
o jejích novinkách. Všechny jsou v měřítku 
1:72. Jde o Nakajimu C6N1 a C6N2 Saiun, 
Nakajimu J1N2-S, G1N1 a J1N3 Gekko 
a o Nakajimu Ki-43-l Hayabusa. Válečné 
letouny doplní dvoumístný MDD 
F/A-18D Hornet.

Letos se v Norimberku prezentoval nový 
japonský výrobce —  firma Doyusha. Ve 
svém výrobním programu má řadu staveb
nic dopravních letadel v  měřítku 1:144 
a hlavně 1:100. Nejde pouze o „drobečky" 
Boeing 737 či Douglas DC-9, ale i o Jumba
—  Boeingy 747 a mnohé další. Nechybějí 
ani vojenské E-3A Sentry či prezidentský 
Boeing 707 „Air Force One".

V loňském roce se do některých našich 
prodejen dostaly velmi kvalitní stavebnice 
v měřítku 1:48 americké firmy Accurate 
Miniatures. Kromě prvních verzí Mustangů 
to měly být i stavebnice Avengerů. Ty však 
sklouzly do letošního roku. Doplní je staveb
nice tří verzí slavných Iljušinů II-2, konkrét
ně m3 s rovným křídlem a dvě jednomístné
—  kolová a na lyžích. Přibudou i střemhlavé 
Douglasy SBD Dauntless —  verze SBD-3 
a SBD-5.

Výrobky dalšího amerického výrobce 
AMT/Ertl již na našem trhu příliš k vidění ne
jsou. Pro letošní rok připravil v měřítku 1:48 
Grumman F7F-3 Tigercat, další verzi Doug- 
lasu A-20, tentokrát A a B, Curtiss P-40N, 
Lockheed S-3A Viking a MDD F-4G Phan
tom II. V měřítku 1:72 to budou dva „dro- 
bečci" —  tankovací Boeing KC-135R a su- 
personická XB-70 Valkyrie.

Americká firma MRC se do povědomí 
modelářů zapsala kvalitními stavebnicemi 
vrtulníků v měřítku 1:35. Letošní rok nabíd
ku rozšíří o Bell UH-1C Huey a o Bell OH- 
58D Kiowa Warrior.

Přesuneme-li se na sever amerického 
kontinentu, do Kanady, nalezneme firmu 
Hobbycraft. Kvalita jejích modelů se znač
ně zvýšila a jsou občas ke koupi i v našich 
prodejnách. Z norimberských novinek čes
ké modeláře jistě potěší stavebnice Avie S- 
199 v měřítku 1:48. Neobsahuje sice obtis
ky na stroj čs. letectva, pouze izraelského, 
ale dostane-li se na pulty našich prodejen, 
jistě se najde domácí výrobce obtisků, který 
tento „nedostatek" napraví. Kromě této čes
ké varianty Messerschmittu Bf 109 Hobby 
craft připravuje i španělskou verzi s moto
rem Merlin —  Hispano HA.1112 Halcón 
a řadu Bf 109 doplní téměř všemi doposud 
chybějícími verzemi, konkrétně G-1/G-2, G- 
4, G-6, G-10, G-14 a K-4, všemi v měřítku 
1:48. Kromě Messerschmittů připravuje 
i stavebnici Seafiru Mk.XV.

Stavebnice českých výrobců na norim
berském veletrhu příliš k vidění nebyly. Vět
šina výrobců se sice prezentovala na Stán
ku Pragoexportu, ten však ležel mimo „mo
delářskou" halu, a tak byl trochu zastrčený. 
Rovněž jeho pojetí českým modelům příliš 
nepomohlo. Rozmístění kvalitních modelů 
Eduardu či MPM mezi plyšovými a plastiko
vými hračkami totiž není příliš působivé. 
O novinkách domácích výrobců zde až na 
jednu výjimku psát nebudu. Podrobněji jste 
se o nich mohli dočíst v reportáži z pražské 
výstavy Model Hobby. Výjimku však učiním 
v případě nové firmy Classic Airframes, jež 
je odnoží mosteckého Eduardu. Ve výrob
ním programu má Short Runy letadel z 2. 
světové války v měřítku 1:48 —  Fokker 
D.XXI, Boulton Paul Defiant Mk.l, Macchi 
MC-200 Saetta, MiG-3 a Fiat CR.42 Falco. 
Výlisky jsou samozřejmě doplněny rozměr
nými planžetami s kovovými díly. Nechybějí 
ani díly odlité z bílého kovu. První z nich byl 
ke zhlédnutí na Stánku Hasegawy.

Kromě modelů byla v Norimberku na 
mnoha Stáncích vidět řada doplňků k mo
delům a samozřejmě i literatura. Nechyběly 
ani nářadí, stříkací pistole, kompresory, 
barvy a mnohé další. V tomto oboru je vidět, 
že se výrobci snaží usnadnit modelářům 
práci a nabízejí stále více vymožeností. Ne 
nepodstatná je i otázka ekologie, a tak se 
objevuje stále více barev akrylátových —  
zdravotně nezávadných. Jsou již obvykle 
plně srovnatelné s klasickými.

Zde otištěný výčet novinek samozřejmě 
není úplný. Chybějí modely od různých 
menších výrobců, jež nejsou běžným sorti
mentem našich prodejen, a modely ze zemí 
bývalého východního bloku, které v Norim
berku vystavovány nebyly. S některými se 
můžeme seznámit pravidelnými návštěvami 
modelářských prodejen a samozřejmě pra
videlným sledováním odborných časopisů.

Na norimberském veletrhu lze velmi dob
ře vysledovat trendy, kterými se plastikové 
modelářství ubírá. Stále více přibývá mode
lů v měřítku 1:48, a to především letounů 
z 2. světové války. Je to jednak způsobeno 
letošním padesátým výročím jejího ukonče
ní a zřejmě si to žádá i trh. O stále se zvyšu
jící kvalitě modelů je zbytečné hovořit. Zdá 
se tedy, že ani v příštích letech nemusíme 
mít obavy o osud plastikového modelářství, 
neboť vývoj ukazuje, že jde o dynamicky se 
rozvíjející obor.

Jiřf Rumfšek

Obr. 4
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Opatření většího množství hlavic pro absol
venty začátečnických kroužků je pro náš RMK 
— stejně jako pro jiné raketomodelářské orga
nizace — stěžejní otázkou, která limituje účast 
našich žáků na soutěžích vypsaných MŠMT.

Dodavatelským způsobem se nám podařilo 
získat kvalitní hlavice (vypěňované z poly
uretanu) pouze jedenkrát. Výroba hlavic vlast
ními silami vybrušováním z balsového hranolu 
je poměrně pracná, drahá a zejména zdravot
ně nepříznivá pro značnou prašnost. Zamýš
lená výroba hlavic vypěňováním získaného 
malého vzorku granulí polystyrénu ztroskotala 
na nemožnosti zajistit negativní formu s vy- 
soustruženým a vyleštěným ogiválem.

Náš žák P. Hamšík přišel na nápad vybru- 
šovat hlavice z pěnového polystyrénu na vr
tačce, který také v praxi ověřil. Zhotovili jsme 
tak téměř sto hlavic. Uvádíme zde několik 
zkušeností (obr. 1).

Z pěnového polystyrénu nařežeme (napří
klad listem pilky na železo) hranoly 1 o rozmě
rech asi 40x40x80 mm. Nejvhodnější je hustší 
polystyrén například z obalů elektrických pří
strojů, který se vypěňuje ve formě za vyšších 
tlaků a teplot. Polystyrénové desky běžně 
používané jako tepelná izolace ve stavebnic
tví nejsou příliš vhodné — materiál nemá do
statečnou soudržnost a jednotlivé kuličky mají 
snahu se při obrábění oddělovat. Hranoly je 
možné na požadovaný rozměr i slepit disperz
ním lepidlem z dílů tloušťky 20 mm, ale rovina 
slepení je po obrobení zřetelně patrná.

Z tyčky tvrdého dřeva (k dostání v prodej-
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Kit Show Zlín ‘95
se koná ve dnech 28. a 29. dubna 1995 v areálu 
SPŠ strojní, Tř. T. Bati 4187, ve Zlíně. Oproti mi
nulým ročníkům letošní již 5. Kit Show dozná 
značného rozšíření programu. Kromě plastiko
vých modelů v sedmnácti kategoriích a v různých 
měřítkách nebudou chybět ani modely létající. 
K pořadateli —  redakci časopisu Zlínek —  se ja
ko spolupořadatel připojil Klub historických mo
delů SAM 78. Jeho členové budou vystavovat 
historické létající modely téměř všech myslitel
ných kategorií, čímž chtějí navázat na tradici ce
lostátních výstav modelů, pořádaných ve Zlíně 
firmou Baťa. Menší modely budou moci modeláři 
návštěvníkům představit i v letu v přilehlé spor
tovní hale. Předváděny budou i makety skuteč
ných letadel — Oříšky —  poháněné gumovým 
svazkem i motory na C 02. Nebudou chybět ani 
házedla a další halové modely. Připraveny jsou 
i soutěže pro velké i malé návštěvníky, kteří si bu
dou moci vyzkoušet svou dovednost při sestave
ní a létání s jednoduchými házecími kluzáky 
z rychlostavebnic. Plastikové modely budou hod
noceny jak odbornou porotou, tak diváky. Akce 
se mohou se svými modely zúčastnit nejenom 
jednotlivci, ale i kluby, které mohou v ucelených 
expozicích představit svou činnost. Akce se zú
častní i modelářští výrobci a prodejny, jejichž 
Stánky budou otevřeny po celou dobu konání vý
stavy.

Přejímka modelů bude probíhat od pátku 
28. dubna od 16.00 h do soboty 29. dubna do 
10.00 h. Kluby si mohou vlastní expozice přihlásit 
do 25. dubna. Objednávky na ubytování, přihláš
ky a další informace dostanete na sekretariátu vý
stavy u Jaromíra Štěpána, Družstevní 4509, 760 
05 Zlín, taUTax: 067/442 43.
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Hlavice raket 
levně a rychle
nách Domácích potřeb pod názvem „hmož
dinka průměr 6 mm") nařežeme upínací trny 2 
délky 60 mm. Do čela hranolu vyvrtáme otvor 
0 0  5 mm a hloubce 30 mm, do nějž zarazíme 
a zalepíme disperzním lepidlem trn se sraže
nou hranou a necháme lepidlo vytvrdnout.

Z tvrdého papíru zhotovíme kruhovou šab
lonu (obr. 2) o vnějším průměru 30 mm 
a s otvorem uprostřed o průměru 6,5. Tu na
sadíme na vyčnívající trn 2 a lihovým popiso
vačem na čele hranolu podle ní vyznačíme 
budoucí půdorys hlavice (30 mm). Ořežeme

Obr. 2

přebytečný polystyrén na hranolu, abychom 
získali přibližně kruhový půdorys, a hranol 
upneme za upínací trn do sklíčidla vysokoo
táčkové vrtačky. Skelným papírem nebo hru
bým smirkovým plátnem (zrnitost 80) obrousí
me válcový tvar téměř až k vyznačenému prů
měru a vytvarujeme ogivél. Při broušení se 
snažíme nepřehřát materiál příliš razantním 
úběrem, neboť někdy nepříliš dokonale vypě
něné granule mají snahu teplem zvětšit svůj 
objem a vystupují z obrysu.

Plochým pilníkem zhotovíme na hlavici 
osazení o průměru 30 mm pro zasunutí do 
trupu — pro začátečníky je potřebná délka 
osazení aspoň 15 až 20 mm. Pro snazší mě
ření při obrábění osazení jsme si vyrobili 
pevné měřidlo, tzv. obkročák, slepením z od
řezků dřevěných lišt a odřezků překližky 
(obr. 3).

Ogivál dobrousíme na přesný tvar jemným 
brusným papírem (zrnitosti 320). Hlavici vy

jmeme ze sklíčidla a nabarvíme pro zlepšení 
vzhledu i viditelnosti. Používáme roztok 
z červené náplně do kuličkové tužky vylou- 
žené v lihu, který na hlavice nanášíme moli- 
tanovou houbičkou. Po zaschnutí je dvakrát 
přelakujeme lihovým lakem, po každé vrstvě 
přebrousíme povrch. Hlavice tak získá tvrdší, 
méně zranitelný povrch. Nalakované hlavice 
sušíme na stojánku — plastikové krabičce 
(obal od tavených sýrů) s otvory ve dně, do 
nichž zastrkáme upínací trny. Hlavice dokon
číme vyvrtáním otvorů pro poutači nit a zaříz
nutím upínacího trnu 2 na délku podle obr. 1.

Hlavice samozřejmě nebrousíme v prosto
rách, kde by nám vadilo větší množství 
elektrostaticky nabitých zrníček polystyrénu, 
která jeví neobyčejnou přítulnost k okolním 
předmětům i k našemu oděvu.

A lo is Rosenberg

Experimentální rakety
Experimentální raketové modely sice zvolna, ale přece získávají ve světě na oblibě. Dů

ležité pro jejich další rozšíření by mohlo být jejich zařazení na program loňského mistrov
ství světa v Polsku jakožto vložené soutěže. Prozatímní pravidla, podle kterých se soutěž 
v Polsku létala, byla původně určena pro čtvrtý ročník známé soutěže Pohár Carla Neu- 
bronnera, která se každoročně létá v Německu. Jsou tedy německého původu. Ve snaze 
podpořit tuto kategorii i u nás, respektive seznámit s ní naše raketýry, rozhodly se MK Mo
delář a RMK Praha zařadit experimentální rakety na program mezinárodní soutěže, která 
se bude létat ve dnech 27. a 28. května na Sazené. Pro ty z českých a slovenských raketý- 
rů, kteří by se chtěli v této kategorii angažovat aktivně, uveřejňujeme plné znění prozatím
ních pravidel, podle kterých by se mělo létat i na Sazené.

Předběžná pravidla pro soutěže v raketom odelářském  sportu

Experimentální rakety
1.1. Experimentální rakety jsou létající tě

lesa podle definice sekce 4b, 1.1. Sportov
ního řádu FAI, která slouží konstrukci a dal
šímu rozvoji raketové techniky nebo ke 
zkouškám s užitečným zatížením. Proto ty
to létající přístroje obsahují nejméně jeden 
komponent, který povoluje Sportovní řád 
FAI v odstavci 11 a 14 pevně stanovených 
definicí. Není důležité, jestli létající těleso 
samo, jeho pohonný systém, kombinace 
jeho komponentů, povaha dráhy letu nebo 
technika startu neodpovídají obvyklým kri
tériím pro stavbu soutěžních modelů.

Experimentátor musí se startem spojit 
nějaký definovaný účel sloužící k rozšíření 
jeho osobních zkušeností s raketovou tech
nikou, přičemž musí být přírůstek zkuše
ností tak velký, že jej nelze získat z četby,

přemýšlením nebo diskusí, ale jen experi
mentem.

1.2. Nejlepším soutěžícím bude ten, kte
rý podle předešlé definice experimentální 
rakety a soutěžních pravidel získá nejlepší 
výsledky z naměřených dat, jako je doba 
letu, nebo z jiných již získaných dat.

Možnost stanovit si dosažitelný cíl by měl 
dát účastníkům soutěže seznam podmínek 
a bodový systém k němu přiložený. K tomu 
musejí být experimentální rakety zařazeny 
podle daných kritérií v definované přístrojo
vé třídě. V každé třídě se musejí do soutě
že přihlásit nejméně tři soutěžící. Přitom se 
i nezdařený start počítá za start.

Posuzování musí vyplývat z kritérií, která 
byla před soutěží vypsána, experimentáto
rem předem určena nebo která byla jury 
předložena ve volné diskusi. Přitom jsou li
bovůli stanoveny těsné hranice. Více než 

(Pokračování na str. 30)
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K STAVBĚ (všechny míry jsou v mm):
Bočnice 2  trupu 1 vyřežeme ze středně 

tvrdé balsy tl. 1. Z měkčí balsy nařežeme 
výplně 3 o průřezu 2x2. Pásky uhlíkových 
vláken 4  prosytíme pryskyřicí ChS Epoxy 
1200 a přiložíme na vnitřní strany bočnic 
v místech, kde budou vlepeny výplně. Na 
rovnou desku položíme jednu bočnici, na ni 
rozmístíme výplně 3 s naneseným lepidlem, 
přiklopíme druhou bočn ic i a zatížíme. Po 
vytvrzení pryskyřice bočnice na konci trupu 
stáhneme k sobě a slepíme. Hoblíkem 
a brusným papírem srovnáme spodek trupu 
a upravíme dosedací plochu pro křídlo i py
lon motorového kontejneru tak, aby byla 
rovnoběžná se spodní stranou. Srovnáme 
horní stranu od odtokové hrany křídla doza
du. Předpokladem úspěchu je rovné ocelo
vé pravítko a přesné měření posuvným mě
řítkem.

Disperzním lepidlem přilepíme pásnice 5 
—  horní od odtokové hrany křídla, spodní 
po náběžnou hranu VOP. Znovu zkontrolu
jeme rovnoběžnost; případnou odchylku 
odstraníme obroušením spodní strany. Při
lepíme pylon 7, zesílení 24 a čelo 8 z tvrdší 
balsy tl. 4. Trup vybrousíme na čisto a cel
kem třikrát nalakujeme zaponovým nitrola- 
kem; každou vrstvu laku po zaschnutí jem
ně obrousíme.

Kontejner 9 včetně hlavice je kašírován 
ze čtyř vrstev papírové hnědé lepicí pásky 
na trnu o průměru 11,7, broušen, lakován 
a stříkán barevným nitroemailem.

Ocasní plochy 18, 19 vyřízneme z lehké, 
ale pevné balsy tl. 1,5. Vybrousíme syme
trický profil o největší tloušťce 1,3, ke kon
cům se plynule snižující, třikrát lakujeme 
obarveným zaponovým nitrolakem a kaž
dou vrstvu lehce přebrousíme. Z VOP odříz
neme klapku 20 a shora ji otočně připevní
me páskem pokovené samolepicí folie.

Tuhý potah 11 křídla 10 vyřízneme z leh
ké balsy tl. 1. Žebra 14 ze středně tvrdé bal
sy tl. 2 a koncová žebra 13 z měkké balsy 
tl. 4 nalepíme disperzním lepidlem na spod
ní díly tuhého potahu. Žebra vybrousíme 
tak, aby hotové střední části měly tloušťku
5,6 u kořene a 4,2 na koncích. Rych-

Raketoplán S4B

T E T Ř E V
Šenovský Václav Drnek bojoval

0 místo v reprezentaci několik let, po
dařilo se mu je získat až po rozpadu 
Československa. Jeho specialitou, 
v níž dlouhodobě vykazuje výborné 
výsledky, je  kategorie raketoplánů, 
v posledních dvou létech se věnuje
1 kategorii RC raketových kluzáků. Na 
loňském mistrovství světa v Polsku 
skončil v kategorii S4B na vynikajícím 
čtvrtém místě.

leschnoucím disperzním lepidlem přilepíme 
vrchní díly potahu. Osvědčilo se mi odtoko
vou hranu zatížit a zbytek přitlačit do za
schnutí prsty. Ze středně tvrdé balsy tl. 2 
vyřízneme náběžnou 16 a odtokovou 15 liš
tu a přilepíme je na společně obroušené 
střední části. Dobrousíme profil na čisto, 
přičemž dbáme na shodnost obou polovin.

Uši 17 jsou z velmi lehké balsy tl. 5, výška 
profilu 4,2 se ke koncům plynule snižuje. 
Celé křídlo je čtyřikrát lakováno obarveným 
zaponovým lakem. Každou vrstvu laku opět 
přebrousíme. Po dokonalém vyschnutí (nej
lépe v šabloně) sbrousíme styčné plochy 
a křídlo slepíme do vzepětí.

Sestavení. V trupu vybrousíme dosedací 
plochu pro VOP tak, aby spodní strana VOP 
byla v rovině se spodní stranou trupu. Na 
rovnou desku (nejlépe tlustší sklo) položíme 
VOP, zatížíme a přiložíme trup s nanese
ným lepidlem tak, aby klapka zůstala po
hyblivá. Do zaschnutí zatížíme. Zkontroluje
me rovnoběžnost dosedací plochy pro kon
tejner na pylonu a kontejner přilepíme. Na

lepíme SOP a křídlo —  během schnutí kon
trolujeme jejich správnou polohu. Z ocelo
vého drátu o 0  0,5 ohneme pružinu 21, pro
vlečeme šikmo propíchnutými otvory těsně 
za klapkou VOP, ohneme konce a vetkne- 
me do trupu. Všechny přechody přelepíme 
epoxidem. Klapka determalizátoru 22 je la
minována ze dvou vrstev skelné tkaniny 
(30 g/m2) a jedné vrstvy uhlíkové tkaniny. 
K trupu ji připevníme přilakovaným páskem 
tenkého hedvábí 23 tak, aby se při vyklope
ní opírala o náběžnou hranu křídla. V pylonu 
propíchneme otvor pro provlečení poutači 
gumy. Po přepálení gumy se mírně nepru
žená klapka odchlípne od trupu a zbytek 
dokoná odpor vzduchu.

Zalétání. Na pravém uchu nakroutíme ne
gativ 1,5, který fixujeme napínacím lakem 
nebo Kanagomem. Zkontrolujeme polohu 
těžiště a model zakloužeme do pravých kru
hů o poloměru 15 až 20 m. Zatáčku seřizu
jeme malou klapkou na SOP. Chyby v kluzu 
odstraníme změnou výchylky klapky na 
VOP. Před startem zajistíme klapku VOP li
povým klínkem (ze špejle). Klínek je upev
něn pevnou čalounickou nití k měkkému že
leznému drátu, dlouhému asi 220 mm. Drát 
se upevňuje k motoru omotáním samolepicí 
páskou; po zasunutí motoru do kontejneru 
jej prohneme tak, aby očko s navázanou nití 
směřovalo vzhůru —  od trupu. Očko by mě
lo být asi na úrovni odtokové hrany křídla. 
Tato úprava zabraňuje zaseknutí drátu do 
VOP při výmětu a zachycení motoru na mo
delu. Motor je nutné zajistit proti posunutí 
dovnitř kontejneru, v němž musí zůstat do
statek místa na streamer z tenké bavlněné 
tkaniny. Příliš upěchovaný streamer občas 
odmítne opustit kontejner.

K pohonu používám motor FW B2-5, po
případě Delta B2-5 s redukcí. Startovní 
hmotnost vychází na 28 g. Model startuje 
z dotykové rampy o délce vedení 800. Po
kud se podařilo postavit raketoplán s mini
málními odchylkami od nulového seřízení, 
měl by létat dobře od prvního startu.

Václav Drnek
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GOnther SLÁNSKÝ

Detaily lodních modelů
Věrné zhotovení lodního vybavení

Zhotovit přesně pod le  skutečné lodi 
veškeré deta ily  lodního m odelu je sna
hou a cílem  každého lodního maketáře. 
D osáhnout přitom  dobrých  či dokonce

Experimentální rakety
(Pokračováníze str. 28)

50 % bodů by mělo být uděleno za objek
tivní kritéria a méně než 20 % bodů z volné 
diskuse. Pořadatel soutěže má pravidly 
pevně určeno přidělení 100 % bodů.

1.3. Zásadně se experimentální přístroje 
rozdělují do dvou tříd: Létající přístroje 
s aerodynamickým podílem na experimen
tech —  v níže jmenovaných aerodynamic
kých přístrojích —  a přístroje, u nichž aero
dynamické experimenty nijak nezasahují 
do průběhu experimentu —  v níže jmeno
vaných balistických létajících přístrojích.

V obou přístrojových třídách se rozlišují 
tři výkonové třídy. Výkonové třídy jsou 
označeny jako „jednoduchá", „střední" 
a „komplexní" a liší se podle létajícího pří
stroje a jeho komponentů a rozsahu jejich 
schopností a funkcí, úkolů a cílů. Experi
mentátor přihlásí svůj model do jedné 
z šesti tříd.

Pořadatel soutěže rozhodne podle přilo
žených podkladů, jestli přihlášený přístroj 
bude připuštěn do udané třídy. Podklady 
a popisy musejí odpovídat podmínkám da
ným v odst. 4b 14.4. Proti rozhodnutí pořa
datele se do začátku soutěže lze odvolat 
u jury, její rozhodnutí je konečné.

1.4. Pro balistické létající přístroje platí 
následující předpoklady pro funkce nezá
vadných přístrojů.

Přístroje ve třídě „střední" nesmějí být 
kratší než 0,5 m a delší než 1,5 m. Startovní 
hmotnost nesmí přesáhnout 5 000 g.

Létající přístroje bez vědeckotechnické
ho užitečného zatížení mohou soutěžit pou
ze ve třídě „jednoduché".

1.5. Pro všechny experimentální rakety 
platí:

Jako pohon pro experimentální rakety ve 
fázi stoupání jsou v létajícím tělese přípust
né pouze reaktivní pohony. Za reaktivní po
hon ve smyslu tohoto pravidla se nepova
žují pohony pohyblivých nosných ploch. 
Reaktivní pohony musejí být přípustné pro

30

vyn ika jíc ích  výs ledků  není vůbec  je d n o 
duché. Na pom oc tom uto  snažení p ři
chází pub likace  G ůnthera Slánského 
„S ch iffsm ode llbau  im Detail" z nak lada
te ls tv í Verlag fůr Techn ik und H andwerk. 
Kniha je  věnována všem  jednotlivostem  
lodního m odelu a vybavení, které mají 
sku tečné  lodi. Z áchranné č luny a kruhy, 
kotvy, rum pály, řetězy, stěžně a lanoví, 
světlom ety, antény, vě tráky a stovky d a l
ších p ředm ětů a součástí, až po ty nej- 
m enší —  vše, co  č in í m odel věrným  
a působivým , je  tém atem  té to  knihy. A u 
tor pop isu je  a v íce  než 200 obrázky ilus
truje zhotovování těch to  součástí a nále
ž itostí se zřete lem  na techn ické  m ožnos
ti, které má lodní m ode lá ř se svým  běž
ným dílenským  vybavením . Nám ěty 
a konkrétní návody, které kn iha obsahu
je, p řisp íva jí úč inně k tom u, aby lodní 
m odely by ly  op ravdu  dokonalé.

MS

GOnther Slánský 
Schiffsmodellbau im Detail 
Vorbildgetreuer Nachbau 
von Schiffsausrůstung 
200 stran, množství fotografií, 
formát 23x16,5 cm 
Objednací číslo: FB 2065 
Cena: 38 DM
Vydavatel: Verlag fůr Technik 
und Handwerk GmbH 
Postfach 2274,
D —  76492 Baden-Baden, NSR

použití v leteckomodelářském sportu, viz 
odst. 4b, díl 3.

Odlišně od stanovených tříd Sportovním 
kódem platí, že reaktivní pohony všech po
honných systémů létajícího přístroje ne
smějí překročit impuls: 

ve třídě „jednoduché" 150 Ns 
ve třídě „střední" 400 Ns 
ve třídě „komplexní" 1000 Ns 
Průběhu letu užitečného zatížení musí až 

do vrcholu výšky dodržet předem stanove
nou dráhu (podle pravidel přímočarou).

Z bezpečnostních důvodů nebudou ke 
startu připuštěna tělesa, která nebudou ab
solutně rovná.

Užitečné zatížení a létající těleso musejí 
na konci letu přistávat se zřetelně menší ki
netickou energií než při volném pádu. 
Všechny techniky měkkého přistání popsa
né ve Sportovním kódu jsou přípustné, stej
ně jako jiné techniky, jim iž lze také dospět 
k měkkému přistání.

Žádný z neřízené přistávajících dílů by 
neměl mít větší kinetickou energii než 20 J.

Kompletní dokumentace létajícího pří
stroje a jeho užitečného zatížení musí být 
předána jury nejpozději v den startu, dvě 
hodiny před startem.

1.6. Jury rozhoduje na základě předlože
né dokumentace, prohlídky létajícího pří
stroje a posouzení letu.

Kritéria pro hodnocení jury zakládá při 
zohlednění následujícího aspektu: Pořada
tel má ve výpisu kritérií maximální dosaži
telný bodový zisk k nahlédnutí. Má také 
možnost výpis kritérií doplnit dalšími. Maxi
mální zisk z takto doplněných kritérií může 
být nejvýše 30 bodů. Celkově dosažitelný 
počet bodů musí být 100.

Kritérium 1: Shodnost předem řečeného 
a skutečnosti

Kritérium 2: Praktický význam experi
mentu

Kritérium 3: Poměr spotřeby pohonu 
a technického stavu 

Kritérium 4: Novost myšlenky
(Dokončení na str. 33)

Motorový
člun

Konstrukce: Vítězslav GURYČA
Motorový člun, představený na výkrese, je 

typ, jaký používá am erická policie. Nejde 
o maketu, a proto je model vhodný například 
pro přechod z kategorie EX-500 do F2. Po vy
puštění některých detailů není jeho stavba ne
dostupná ani zatím méně zdatným modelá
řům.

K STAVBĚ (neoznačené míry jsou v mm):
Nejdříve si prostudujeme výkres, promyslí

me umístění RC soupravy a shromáždíme 
všechen materiál potřebný ke stavbě.

Trup. Stavbu zahájíme vyřezáním žeber 2 
až 7, kýlu 1 a výztuh kýlu 8 a 9. Kýl rozřežeme 
podle výkresu a přilepíme výztuhy. Usnadní 
nám to později ustavení pouzdra hřídele 22 . 

Trup sestavujeme dnem vzhůru na desce 
o rozměrech asi 800x250. Vlepíme lišty 12, 
13,14 a celek necháme zaschnout. Lišty poté 
obrousíme do tvaru podle žeber. Vyvrtáme 
otvor pro pouzdro hřídele a ustavíme je; vyvr
táme rovněž otvor pro pouzdro korm idla 25, 
jež rovněž ustavíme. Trup potáhneme překliž
kou tl. 1 až 1,5, nejdříve dno 14, potom boký 
15. Sejmeme trup s pracovní desky, odstraní
me pom ocné výstupky žeber a vše začistíme.

Vyřežeme čela stojanu 19 a 20, která slepí
me s lištami 21. Stojan nám značně usnadní 
další práci.

Do trupu vlepíme stojiny motoru 10 a insta
lujeme předběžně motor. Případné nedostat
ky odstraníme a motor demontujeme. Připraví
me si palubu 16 a nalepíme ji na trup. Vlepíme 
lišty 17. Příď vylepíme balsou nebo lípou 51. 
Celek necháme důkladně zaschnout. Celý 
trup důkladně vybrousíme. Přilepíme oděrnou 
lištu 18 a opět přebrousíme. Přilaminujeme 
ostruhu 23. Velkou pozornost věnujeme vyla- 
kování trupu, nejlépe zředěným epoxidem.

Kormidlo. Připravíme si hřídel kormidla 26, 
vlepíme jej do perutě 27, dolepíme tvrdou bal
sou tl. 2 a celek obrousíme do patřičného tva
ru. Komplet instalujeme do trupu.

Kajuta a doplňky. Technologie stavby je 
u těchto dílů velmi variabilní, závisí na použi
tém materiálu (překližka, tvrzený polystyrén 
aj.), a proto považuji za zbytečné ji detailněji 
popisovat. Kajutu lze zjednodušit, některé de
taily vypustit. Poklop 28 je pro přístup k páce 
kormidla odnímací.

Povrchová úprava závisí na vkusu stavitele. 
Model na výkrese má následující zbarvení: 
Trup pod čarou ponoru je černý, nad čarou 
zelený stejně jako paluba a kajuta do úrovně 
oken. Oděrná lišta je  černá. Nápisy na trupu 
a kajutě i kajuta nad úrovní oken jsou bílé. Zá
bradlí je ocelově stříbrné, záchranné kolo bí- 
lo-červené, police jní maják modro-červený. 
Levé poziční světlo je červené, pravé zelené.

Dokončení. Do trupu instalujeme motor 
a celou elektroinstalaci včetně zdrojů a RC 
soupravy. Zásadou je, že jednotlivým i kompo
nenty instalace model vyvažujeme. Vyvážení 
zjistíme nejlépe už doma ve vaně.

Zajíždění a provoz. Model zajíždíme na 
klidné vodní hladině bez rostlin a vodních ne
čistot. Dotrimujeme kormidlo tak, aby držel 
přímý směr. Po vyjmutí modelu z vody ihned 
zkontrolujeme, zda do trupu nevniká voda. 
Případné nedostatky samozřejmě odstraníme. 
Po ukončení jízdy vždy model vytřeme do su
cha a nevystavujeme ho zbytečně na slunci.

Výkres modelu ve skutečné velikosti obdrží
te, poukážete-li poštovní poukázkou typu C 30 
Kč (na Slovensku 35 Sk) na adresu: Redakce 
Modelář, Jungmannova 24, 113 66 Praha 1 
(na Slovensku Magnet-Press Slovakia, Grčss- 
lingova 62, 811 09 Bratislava). Do zprávy pro 
příjemce napište čitelně název modelu „Moto
rový člun” a znovu svou úplnou adresu. Vý
kres vám zašleme do 30 dnů od obdržení po
ukázané částky.
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Prodejní cena, udávaná u každého 
výrobku, je  pouze přibližná, buď dopo
ručená výrobcem, nebo zjištěná v jed
nom z  obchodů, v nichž je  výrobek 
k dostání.

Obchodníci, kteří mají zájem o prodej 
představovaných výrobků, zjistí přesné 
podmínky u výrobce nebo dodavatele, 
redakce s nimi není seznámena.

Vrtulové kužely

klasického tvaru mají výřezy pro dvou- 
listé vrtule. Vyrobeny jsou z houževnaté
ho nylonu. Jsou vhodné i pro spouštění 
motorů elektrickými startéry. Jsou dodá
vány ve žluté, bílé, modré, červené 
a černé barvě v průměrech 38, 45, 50, 
57, 63 a 70 mm.

Dodává a prodává: Hacker Model Pro
duction, Kalivody, 270 65 Srbeč 
Cena: 45,40 až 59,30 Kč

Motorová lože

jsou vyrobena z nylonu plněného skelný
mi vlákny. V loži jsou čtyři otvory pro jeho 
připevnění k trupu modelu a prolisy pro 
případné připevnění přední podvozkové 
nohy. Vyrábějí se pro motory o zdviho
vém objemu 0,8, 1,5, 2,5, 6,5, 10 a 13 
cm3.

32

Dodává a prodává: Hacker Model Pro
duction, Kalivody, 270 65 Srbeč 
Cena: 30,60 až 108,60 Kč

Miracle

Rychlostavebnice plovoucí makety ná
mořní jachty pro řízení 1 až 2-kanálovou 
RC soupravou. Délka modelu je 940 
mm. Stavebnice obsahuje trup, palubu, 
kokpit a kýl vylisované z houževnatého 
plastiku, duralový stěžeň, ráhno a kování 
jsou zkompletovány. Plachty jsou vyro
beny z dakronu, nechybějí ani další díly 
potřebné k dokončení modelu — kor
midlo, olověná zátěž o hmotnosti 2,5 kg. 
Stavební návod je rovněž přiložen.

Vyrábí a dodává: Colin, Galandova 1241, 
163 00 Praha 6 
Cena: 2 900 Kč

Benzinové motory ZDZ

o zdvihovém objemu od 40 do 160 cm3 
jsou vyrobeny moderními technologie
mi. Odlitky jsou vyrobeny přesným litím. 
Motory mají tříkanálové vyplachování 
systému Schnůrle, ojnice jsou uloženy 
v jehlových ložiskách SKF. Mají mem
bránové sání, ZDZ 40BDr a ZDZ 80B2 
pak rotačním šoupátkem. Karburátory 
jsou membránové s čerpadlem paliva. 
Vyrábějí se v pěti typech — ZDZ 
40B má zdvihový objem 40 cm3 a výkon 
2,87 kW (3,9 k), ZDZ 40BDr má zdviho
vý objem 40 cm3 a výkon 3,1 kW (4,2 k), 
ZDZ 80B2 je dvouválcový motor typu 
boxer o zdvihovém objemu 80 cm3 
a o výkonu 5,74 kW (7,8 k), ZDZ 80R2 je 
řadový dvouválec o stejném zdvihovém 
objemu a výkonu. ZDZ 160B4 je plochý 
čtyřválec o zdvihovém objemu 160 cm3 
a o výkonu 10,3 kW (14 k).

Vyrábí a dodává: ZDZ Modelmotor, 
765 75 Růžďka 193
Cena: ZDZ 40B —  9 594 Kč, ZDZ 40 BDr 
—  11 000 Kč, ZDZ 80B2 —  19 979 Kč, 
ZDZ 80R2 —  20 480 Kč, ZDZ 160B4 —  
36 000 Kč

Claudie
Rychlostavebnice RC větroně nebo 

elektroletu na motor Speed 400 s převo

dovkou, případně na motor Speed 600 
s přímým náhonem vrtule obsahuje hoto
vý trup o délce 980 mm z probarveného 
laminátu včetně lanovodů, konstrukční 
křídlo o rozpětí 1 860 mm s profilem 
E 205 potažené folií (je rozloženo na tři 
části), konstrukční plovoucí VOP a smě
rovku potažené folií a další díly potřebné 
k dokončení modelu. Stavebnice je ulo
žena v kartónové krabici s přelepkou na 
přední straně. Na přání je model dodá
ván s již složeným křídlem a případně 
i se zabudovanou pohonnou jednotkou 
(motorem, převodovkou a sklopnou vrtu
lí). Prázdná hmotnost potaženého mode
lu je 380 g.

Vyrábí, dodává a prodává: JR Models, 
Veveří 109, 616 00 Brno 
Cena: 3 290 Kč

Motor Magnum 
65/GP SE ABC RC

o zdvihovém objemu 11 cm3 má výkon
1,6 kW při 13 000 otáčkách za minutu. 
Maximální otáčky jsou 17 000/mín. Motor 
má klikový hřídel uložen v kluzných lo
žiskách, dodáván je včetně RC karburá
toru a tlumiče. Rozměry motoru jsou 
105x95x60 mm, hmotnost včetně tlumi
če je 760 g.

Vyrábí: Thunder Tiger, Tchai-wan 
Dodává: Model Velkom, Voctářova 
1477/3, 180 00 Praha 8 
Cena: 2 821 Kč

Žiletkové pilky
jsou určeny pro upevnění do držáku 
MAXX kat. číslo 50002. Vyrábějí se ve 
dvou provedeních. První, o tloušťce 
0,7 mm, jsou určeny pro hrubší práce, 
druhý typ, o tloušťce 0,5 mm, je určen 
pro jemnější řezání a především pro vy
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řezávání otvorů v dílech. Prodávány jsou 
po pěti kusech.

Vyrábí: MAXX, USA
Dodává a prodává: PAN air, Ukrajin
ská 6,100 00 Praha 10 
Cena: 42 a 44 Kč

Indikátor napětí

pro čtyři NiCd akumulátory slouží k rych
lé kontrole zdrojů v RC modelu. Připojuje 
se buď připájením k vypínači, nebo ko
nektorem do volné zdířky přijímače. Na
pětí je indikováno dvěma svítivými dio
dami. Při plně nabitých zdrojích svítí ze
lená dioda, klesne-li napětí na 4,5 až 
4,55 V, rozsvítí se i červená dioda. Při 
dalším poklesu napětí (na 4,38 až 4,42 
V) zhasne zelená dioda a svítí pouze 
červená, signalizující vybití zdrojů. Zaří
zení o rozměrech 38x13x13 mm lze za
budovat například na bok trupu. Spotře
bu má 3 mA při svitu obou diod.

Vyrábí: Z+H Princovi, Tábor 
Dodává: MP Jet, P.O. Box 11, 
370 07 České Budějovice 
Cena: 350 Kč

Přijímače Hobbytronic

R4FM a R7FM Mikro jsou vyráběny pro 
pásma 35 a 40 MFIz. Standardně jsou 
osazeny konektory Conrad. Krystal je 
běžný, vyměnitelný, pro přijímače s jed
noduchým směšováním. Jsou dodávány 
zatavené ve smršťovací folii. Přijímač 
R4FM má rozměry 25x35x11 mm 
a hmotnost 10 g. Přijímač R7FM má roz
měry 40x40x11 a hmotnost 14 g.

Vyrábí a dodává: Flobbytronic, ing. To
máš Malinda, Myslíkova 30, 120 00 Pra
ha 2
Cena: R4FM 1 690 Kč, R7FM 1 790 Kč

LCD stopky

se šesti funkcemi měří běžný čas, stop
ky s mezičasem na setiny sekundy. Dal
šími funkcemi jsou datum a budík. Na
pájeny jsou z knoflíkového článku.

Dodává a prodává: Aerosport, P. O. 
Box 01,338 43 Mirošov 
Cena: 240 Kč

Oprava
V únorovém sešitu Modeláře byla 

v rubrice Novinky na trhu u superlehkých 
kol uvedena chybná cena. Správná cena 
je 84,- až 212,- Kč za pár. Redakce se 
čtenářům i dodavateli —  firmě Hacker 
Model Production omlouvá.

Experimentální rakety
(Dokončení ze str. 30)

Kritérium 5: Kvalita létajícího přístroje (zpracování/čistota)
Kritérium 6: Kvalita letu
Kritérium 7: Osobní dojem z účastníka
Kritérium 8: Jistota experimentu (viz 1.5.)
Kritérium 9: Efektivita vložených prostředků 
Kritérium 10: Kreativita konstrukce
1.7. Pořadatel nese zodpovědnost za to, že v průběhu soutěže 

proběhnou experimenty a starty v bezpečné vzdálenosti od divá
ků. Na to se vztahují předpisy Sportovního kódu odst. 4b 4f.

Experimentátor musí předem upozornit na všechna možná rizi
ka.

Vzhledem k tomu, že jde o pravidla pouze prozatímní, je i jejich 
překlad prozatímní, bez jazykových úprav, a tak se omlouváme za 
jeho určitou kostrbatost. Nechtěli jsme však do textu redakčně za
sahovat. Nedostatečné definice jednotlivých tříd a další nejasnosti 
ovšem padají plně na vrub německých tvůrců tohoto dokumentu.

MPM spol. s ar. o.
V e lk o o b c h o d  a z á s ilk o v á  s lu ž b a  

V  H o d k o v ič k á c H  Z, X47 OO P R A H A  4  
te l.:  0 2 /4 0 Z  z s  S3, £ax: 0 2 /4 0 2  2S 52

•  Nová prodejna MPM byla otevřena v Jihlavě, na náměstí T. G. 
Masaryka, v OD HASC0

• Kvalitní fotolepty přístroj, panelů, epoxidová kola, sedačky - 
známé jako .True DetaUť od Squadron Signal z USA nabízí 
zásil. služba MPM.
Katalog a ceník k nahlédnutí i v prodejnách MPM.__________

PRAHA 1. Myslíkova 19 - PRAHA 4. Budějovická 1126 - BRNO. 
Kounicova 87 - BRNO, Panská 12 - ČESKÁ LÍPA, Moskevská 42 - 
ČESKÉ BUDĚJOVICE. Mariánské nám. 11 - HAVÍŘOV. Jaselská 1a - 
HRADEC KRÁLOVÉ. Dr. Beneše 1414 - CHEB, náměstí Jiřího z Poděbrad 
32 - JIHLAVA, OD HASCO, nám. T.G. Masaryka 36 - MOST, obch.střed. 
DELTA. Moskevská 1/14 - OLOMOUC. Supermarket SENIMO. Pasteurova 
10- PARDUBICE, bratranců Veverkových 681 - TEPLICE, Čapkova 19

f t  W T y  P a la c k é h o  10
i  1  Y  I / / Í  4 1 0 0 2  L ovos ice
modelářské potřeby T el./ Fax: 0 4 1 9 -2 1 7 4

nabízí stavebnice RC modelů letadel:
• LEON - větroň, rozp. 1226 mm
• TOM BA - větroň, rozp. 1700 mm
• TOMBA-E - elektrolet, rozp. 1700 mm
• ALIEN - model na 2 ccm, lam.trup
• BENJI - model na 2 ccm, lam.trup
• ALBERT - model na 2 ccm
• DANNY - model na 3,5 ccm
• TRACY - větroň, rozp. 2000 mm
• TRACY-E - elektrolei, rozp. 2000 mm
• SOLO - samokffdlo, rozp. 2000 mm
• JOHNNY - Fun-Flyer na 6,5 ccm 
novinky:
.  MUSTANG P51D - na 3,5 ccm, lam.trup
• ALIEN 2 - na 2 ccm
.  LEON-E - na SPEED 400
• LEON COX 
rychlostavebnice:
• LEON, BENJI, DANNY, JOHNNY, ALEN 2
superrychlostavebmce:
• potažené fólií ORACOVER

dále nabízíme:
• kvalitní broušenou balsu šíře 80 a 100 mm délka 600 -1500 mm, 
tloušťka 1 - 30 mm ·  kompletní modelářskou bižuterii (RC páky, 
panty, konc. vidličky, šrouby, matky atd.) ·  výrobu laminátových trupů 
a doplňků

Výhradní zastoupeni firmy JAMARA pro Českou republiku
Z bohaté nabídky nabízíme serva HS-188, servokabely, vteř. lepidla, 

5 minutový epoxid, žehličky na fólií, fixírky HOBBY

Obchodnikům a velkoodběratelům poskytujeme výrazné slevy, 
větší zásilky dopravíme osobně až na modelářskou prodejnu. 
Modelářům zasíláme poštou na dobírku. Aktuální nabídkový 

katalog zašleme za přiloženou známku 5 Kč
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p o m á h á m e I s i
Inzerci přijímá Vydavateství Magnet -Press, inzert

ní oddělení (inzerce Modelář), Jungmannova 24, 
113 66 Praha 1, telefon 24 22 73 84-92, linka 288

PRODEJ
■  1 4-6 kan. vysílač i nefunkční. Tel.: 02/53 01 19
■  2 RC Hitec Flash — nová, serva Hitec, RC mot. 
Thunder Tiger. Ing. L. Krupár, Ivančická 581, 
199 00 Praha 9, tel.: 02/89 52 46 — večer
■  3 Levně prodám novou sadu 7 per Staedler. Ne
chat vzkaz na tel.: 0202/80 23 97 pro p. Janečka
■  4 Nové NiCd akumulátory 1,2 V/700 mAh (kus 34 
Kč), NiCd akumulátory 1,2 V/1 100 mAh (kus 42 
Kč), sintrované elektrody, rychlonabíjecí, výrobce 
Panasonic. V. Pergl, Dlouhá 1649, 272 01 Kladno 2, 
tel.: 0312/86 03
■  5 Plány obřích RC polomaket a RC polomaket, 
dřevěné vrtule 250-800. B. Misterka, 340 41 Bez- 
děkov 13
■  6 Polomak. Piper PA-18, mot. Quadra 35, 
r. 2,8 m (5 000), Katana r. 1,55 m (2 500), Acro- 
sport r. 1,45 m (3 000), UL podle Mod. (1000). 
J. Florian, Žatčany 72, 664 53 Újezd u Brna
■  7 RC súpravu F14, Mix, Ext. vyp. RFM 8-35 nový. 
Special buggy 4WD + vys. Acorns, R4AM + bat., 
2x servo, mod. RCV2-PM + CSTKAM 2,5; lam. tru
py F3J, F5B (7, Pylon —  špic. + rúrka 80 g) stav. 
RC hádzadla (lam. trup, křídlo — pol. + balza). 
Nab. Power Peak 3 4-7 NC, 5 A, dohoda istá. 
D. Fejér, Hliny 1326/149, 017 01 Pov. Bystrica, 
tel.: 0822/639 19
■  8 3-kan. Modela Digi Tx1, prij., vys., 3 serva. Za
chovalá funkční (1000— 1 500). Rozebrané kolejiš- 
tě TT — nutno vidět — i jednotlivě (cena dohodou). 
Ing. R. Tesař, Gočárova 718, 500 02 Hradec Králo
vé, tel.: 049/358 64
■  9 Novou nepoužitou soupr. Graupner MC 16/20 
v záruce (12 000) a 2 mikroserva S 5101 (á 1 200). 
Tel. K. Vary 017/254 50
■  10 Elektrolet Onyx + motor, spínač (1 200). 
Tel.: 069/661 21 08, večer 069/671 49 08
■  11 2x nové Micro servo CS-11 (á 1 000), el. m. 
Mabuchi 540, 380, 160, levně, končím. V. Tesák, 
Karla IV. 852/24, 400 03 Ústí n. L , tel.: 047/348 55
■  12 T4 FM27 (1 550), R6 FM27 (850), RC soupra
vu Digi —  Tx, Rx (1 350), 6x servo FPS-28 (480), 
8 ks serv ST-1 (240), 4x kabel Rx Modela (120), 
3x MVVS 6,5 FRC (1 340), tlumič (150). Vše nepo
užité. Dále 29x žhav, články 1,2 V 16 Ah v dobrém 
stavu, nabité, testované (50). J. Valo, Nedvěda 1, 
772 00 Olomouc
■  13 Model pro profesionální snímkování r, 3200, 
motor Sachs 33, aut. kamera 6x6, RC souprava 
Multiplex-profi. J. Kubinský, Nejedlého 9, 638 00 
Brno, tel.: 05/52 45 85
■  14 Acorns AP-227 MK III (dohodou), P. Petříčka, 
Průběžná 498, 391 81 Veselí n. L.
■  15 Nová serva Futaba S148 (450). O. Ježek, 
Ruská 2, 674 01 Třebíč
■  16 RC soupravu Modela T4 AM27 + 4x ST 1 
(2 000). J. Brokeš, Úpská 546, 541 02 Trutnov
■  17 Motor HB 61 10 cm3 v provozu 20 hodin 
(1 200). B. Kříž, Družební 603, 284 01 Kutná Hora
■  18 Plány lodi Bismarck, měř. 1:250 (150). 
V. Dvořák, Na pažitu 24, 779 00 Olomouc
■  19 RC soupravu Robbe Tera Top FM 40 MHz, 
komplet s NiCd ve 100 % stavu (4 200); ricinový 
olej technický 1 I/42 Kč (50 I); nový nepoužitý mo
tor Raduga 10 cm3 ABC (1 200); špičkově posta
vený a zalétaný model F3A Curare, zat. podvozek 
(3 500). B. Vopěnka, 281 02 Cerhenice 295
■  20 Síť. nabíječ NiCd a Pb Robbe Lader 5, výstu
py 25, 2x50, 100, 500 mA, 1-10 ČI. (800), analogo
vý minivoltmetr Monacor v ochr. skříňce, rozsah 
0— 10 V pro kontrolu NiCd přijímače (příp. do vol
né zdířky) a vysílače — příp. do nabij. zás. (500), 
staveb. RC mod. Albert na 1,5—2,5 cm3 (500), po
hon, jedn. Robbe: EM Power_ 600/19, sklop. vrt. 
7x3, kužel, odrušení (450). M. Šnejdar, 387 51 Stě- 
keň 171
■  21 Junior GFS + tlumič (900), větroň Tracy 
(1000), Astir RCV2-PM + Junior GFS-RC (2 000), 
vše nové, potah Oracover. RC soupr. Prafa 
(3 000), buggy 1:8 4WD + náhrad, díly a gumy 
(3 000). S. Patra, 544 61 Nemojov 115
■  22 Videoreportáž z mistr. rep. 1994 F3J Zbrasla- 
vice s komentářem. Master z S-VHS 33 min za 230 
Kč + poštovné. AV tvorba, R. Čermák, Štefánikova 
556, 284 01 Kutná Hora, tel.: 0327/48 53 (též pro
pagační videopořady)
■  23 RC dolnoplošník na 10 ccm, hornoplošník na 
6 ccm, hornoplošník na 3,5 ccm, 2 větroně — kři
délka, RC souprava Acoms 4 kanál, 6 serv Acorns, 
2 přijímač, RC souprava Acoms, 2 kanál — kom
plet. Ceny dohodou. Tel.: 54 00 95 po 20. hodině, 
V. VVencel, Praha-Smíchov
■  24 Stavebnice Variant-400, RC větroň (elektr.).

V kostře — ARC bez potažení (1 650). Z. Mann, 
Fučíkova 469, 348 15 Planá
■  25 Nový nepoužitý přijímač Robbe FP-R114H, 
AM-40 MHz, 4 funkce, váha 26 g (1 590). J. Mrhal, 
Sekyra 2006, 269 01 Rakovník
■  26 RC soupravu WP-23 (490), serva Futaba S-7 
(400), šedá serva Varioprop (180), náhr. díly na 
ST1, RC model Trenér —  Modela s křidélky 
(2 300), polyst. trup na Mlok-E viz MO 1/95 (85). 
A. Souček, Cihlářská 10, 678 01 Blansko
■  27 Nový vysielač Modela Digi — nový typ (500), 
odpafovací pult pre RM na 10-rámp viď MO 7/94 (1 
200), odpalovátko s akust. sig. obvodu na 4 cerus. 
aku-viď Mo 10/90 (500), nabíjač NiCd klasický 
5výstupov 25-50-50-150-150 mA (550), 
IO B654D (65). R. Volkomer, M. Rázusa 24, 960 01 
Zvolen, tel.: 0855/206 55
■  28 RC soupravu Modela T4 AM27, vys. + přijí
mač + 3x servo ST-1, velmi málo používaná 
(1000). J. Baček, Rožnovská 12, 779 00 Olomouc
■  29 4-kan. RC soupr. D8, přij. 7 kan. 40 MHz, ser
vo + krátká anténa (3 800), 9-kan. přij. PCM 18 FM 
35 MHz Nr. 3870 (2 000), MWS 3,5 GFR-RC nebě
haný (1 300), QB-20 II folie létaný (500), FM TX 61 
Futaba (150). J. Lešetický, Malostranské n. 15, 
118 00 Praha 1
■  30 Model F3A s motorem O.S. MAX 60 FSR, 
benz. motor Stihl 47 ccm, motor Veco 61 RC. 
M. Dufek, Pod Lipou 1496, 508 01 Hořice, 
tel.: 0435/22 89
■  31 Orig. 4-kan. přij. Webra micro FM 40 vhodný 
pro elektrolet (900), amat. 4-kan. přij. FM40 (500), 
oba jsou spolehlivé. Pár kryst. Graupner 50,k. 
(250). Cvič. akr. model na motor 10 (1000), nový 
neběhaný motor Raduga 10 + RC karb. Mikro 
(1 400); RC auto typu Serpent se zaběh. motorem 
MVVS 3,5 + tahový karb. (2 200). Koupím RC bug
gy 3,5—6,5 ccm, krystaly Graupner 35 MHz. 
J. Musil, 679 15 Lipovec 292
■  32 RC soupravu Futaba F-14, 4 serva, nabíječ 
+pult + RC model G109 na 3,5 (5 500). M. Faltys, 
Na drážce 1566, 530 03 Pardubice, tel.: 54 53 36
■  33 Model, motory nebo vyměním za fotomateriál. 
J. Miček, Winklerova 7, 796 02 Prostějov, 
tel.: 0508/289 62
■  34 RC Modela 6 komplet + 4 serva S 15 (2 200). 
L. Urbánek, U stadionu 379, 595 01 Velká Bíteš
■  35 Stav. Cessna 177 (1000) + el. na SPEED 400, 
roz. 1 m (1000). P. Luft, Cižice 147, 332 09 Štěno- 
vice
■  36 6-kan. Símprop — SSM — Contest, přijímače, 
Modul 27 a 40 MHz, 4 serva Simp., pult vysil., na
bíječ, nové zdroje (6 000), nevyuž. M. Navrátil, 
783 83 Troubelice 286
■  37 Létané RC mod.: Akrobat r. 1 500 mm 
(1 100), Omega 4 r. 2 200 mm (3 200), větr. ASK 
14 s mot. 2 ccm (1 400), C irrusj. 3 000 (1 400), 
F3F r. 2 100 mm (1000), vodní Čochtan (300), Tx 
Graupner 6014 (PCM18) 27 a 35 MHz (osazen mo
duly za 470 DM) + NiCd 1 200 mAh, Rx PCM18 na 
35 MHz, vypínač, box na bat. (6 000). J. Vencálek, 
Nová 176, 592 14 Nové Veselí, tel.: 0616/771 40
■  38 Plány 8 válečných lodí, seznam proti ofranko
vané obálce. I. Klíma, Štechova 3170, 272 00 
Kladno

KOUPĚ
■  39 Plánky Modelář řada A č. 24 Pinta, řada B. 
č. 14 Naxos, č. 36 Nina, výkresy parního stroje jed
no i dvouválcového stojatého lodního typu, S. Va
cek, Střekovská 1344, 182 00 Praha 8-Kobylisy
■  40 Serva Varioprop WPNR 3835 a CR 3834. 
A. Šlenc, Zadní 330, 503 41 Hradec Králové, 
tel.: 0496/143 44
■  41 Laminát, trup Cessna 150, Espada, Supra 
Fly. J. Tuček, Plešivec 375, 381 01 Český Krumlov
■  42 Naviják na plachetnici Graupner Varioprop 
kat. č. 3762 bez elektroniky kulatý konektor. Cenu 
respektuji. J. Slížek, Plzeňská 16, 405 02 Děčín 4
■  43 Bellamatic II, Servoautomatic (Graupner).
J. Lukáš, Papratná 588, 744 01 Frenštát,
tel.: 06565/71 51
■  44 Knihy Schiffsmodelbau — O. Curti, Histori- 
sche Schiffs modelbau — W. Mandfeld. V. Hora, 
Sportovní 212, 357 03 Svatava, tel.: 0168/247 15
■  45 Vysílač T4 AM27 (i poškozený). A. Rozumek, 
687 03 Babice 212
■  46 Časopis Modelář č. 1,2, 3, 4, 6 ,7 ,8  — ročník 
1994, R. Najgebaur, Cihlářská 3, 695 03 Hodonín
■  47 Český manuál (kopii) RC soupravy Graupner 
MC20 — cenu respektuji. F. Mička, Světnov 139, 
591 02 Žďár n. S.
■  48 Přijímač Modela R4 (R6) FM 35 (27). Tel.: 
05/91 21 72, M. Král, Bezručova 868, 664 51 Šla
pán ice
■  49 Atom 1,8; Atom 2,5; benzinové i diesel, moto
ry, např. Letmo, Pfeffer, Patrman, AMA, Jena 2 
a 2,5, Start, odlitky na Ikar a podobně — nabídněte 
i poškozené. A. Mitiska, Belušova 1859, 155 00 
Praha 5, tel.: 651 35 81
■  50 Plán let. lodě Saratoga (poválečný typ) + ja
koukoli další dokumentaci, P. Čermák, Vrchlického 
106, 356 01 Sokolov, tel.: 0168/233 39

B-MODEL 
zásilková služba 
Žižkova 242 
395 01 Pacov 
tel 0365/3032

Nabídka zboží za nízké ceny
•  Superrychlostavebnice leteckých modelů tuzemské 
výroby od Kč 1395 ·  RC soupravy firmy HITEC od 
Kč 1950,- ·  Rychlonabíjecí sintrované akumulátory 
SAFT - jednotlivé i sady ·  Rychlonabíječky ·  
Elektromotory ·  Vrtule ·  Balsa ·  Vrtačka 12 V ·

Nabídku zboží vč. fotokopii modelů zasíláme za 
známku v hodnotě Kč 5,-

Modelářská prodejna 
nám. E. Husserla 13 

796 01 Prostějov 
Tel. 0508/268 62

■  letadla ■  lodě ■  auta ■  
■  železnice ■  kity ■

Otvírací doba:
Út—Pá 9.00—12.00; 13.00—17.00 h 

So 9.00—12.00 h

LEGATO - MODELÁŘ
Blažovského 542, 149 00 Praha 4 - Háje 

tel.: 02/794 09 48 
3 minuty od stanice metra Háje

• bohatý výběr křtů všech firem, například 
HELLER, DRAGON, ITALERI, AIRFIX, 
MATCHBOX, REVELL, MONOGRAM, PLUS 
MODEL, KÁRO AS · barvy HUMBROL, 
AGAMA · štštce MAG - POL, obtisky, literatura
• doplňky a modely EDUARD · klasická 
modelařina - balsa, lišty, laky, paliva, doplňky, 
ORACOVER · zbraň 6 MARUI · doprodej 
modelů aut LLEDO ·

Modelářské prodejna 
FRIEDRICH M.HELLER 
Janahof 25 
D-8490 CHÁM 
SRN
tel.++42A9971/3812-N,A

Produkce firem: Graupner, Robbe, Kavan, 
Multiplex, Simprop, Kyosho

Nabízíme: 1) nabíječka akumulátorů Pb, napájení 220 V, pro 6 a 12 V,
regulace proudu do 5 A, ochrana proti zkratu a p ře p ó lo v á n í...... 950 (800) Kč
2) nabíječka akumulátorů NiCd, napájení 220/12-18 V, pulzní nabíjení, ochrany, 
kanál A: pro 4-13 či., vybíjení, regulace 0 - 400 mA, vypnutí po 15 hodinách, 
kanál B: pro 4-10 čl., vybíjení, regulace 0 - 4 A, vypnutí při -d ll/d t... 1500 Kč
3) regulátor pro RC elektrolet řízený uprocesorem, 6-12 ČI., 20 A trvale, 
40 A/30 s, brzda, stab. 5 V, omez. otáčekaj„ 42x30x14 mm, 22 g ... 1300 Kč
4) regulátor pro RC elektrolet, 6-8 (9-14) čl., 15 A trvale, 40 A/30 s, brzda, 
stabilizátor 5 V, omezování otáček při podpětí, 60x35x16 mm, 34 g ... 670 Kč
5) spínač motoru pro RC elektrolet, 6-8 (9-14) čl., 20 A trvale, stabilizátor 
5 V, brzda, odpojení motoru při podpětí, 55x30x15 mm, 31 g ... 500 (350) Kč
6) proporcionální obousměrný regulátor pro RC auta a lodě, 6-8 (9-14) čl.,
varianta 10 A trvale, stabilizátor 5 V, brzda, 62x42x27 m m ...... 700 (450) Kč,
varianta 20 A trvale, stabilizátor 5 V, brzda, 75x42x27 m m .......  900 (650) Kč
7) spínač pro RC modely, zátěž 1-16 V /5  A, 17x20x15 mm, 9 g ....... 180 Kč
V závorkách isou ceny stavebnic. Pro obchodníky i za ceny s DPH (+10 %) 

^ T m o ž s t e v n f e le v ^ lM ^ T ^ ^ á r u k ^ ^ n ě s í c O

BEL·*?, č ín ská  7M. Praha 6. 160 00. le i. (02) 342 92 51

„fa VLADYKA"
R oháčova 350, 280 00 Kolín 3, 

teL/fax: 0321/257 91

n a b íz í

•  stavebnici rychlostního člunu ’ATOL
•  stavebnici lodivodského člunu PILOT
•  stavebnici hasičského člunu ZAR
•  stavebnici dělového člunu D-25
•  rychlostavebnici plachetní jachty 

PASÁT

N ab íd kový  lis t z a š le m e  o b ra te m  
za  p řilo že n o u  zn ám k u  3  Kč

Pro  o b ch o d n íky  s leva!
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konečná tramvaje č. 7 Strašnice

•  RC stavebnice firem SVOR, IGRA, OBAG, Flying Styro Kit a 
další

•  Palivo pro žhavicí a detonační motory
•  Palivo se syntetickým olejem
•  Laky napínací, lepicí
•  Broušená balsa
•  Nádrže, lanovody, lože, vrtulové kužely, silentbloky, konektory, 

plastikové šrouby, matice, RC páky, hadičky, podvozkové 
nohy, plastiková žebra

•  Akumulátory Saft, Panasonic, Sanyo
•  Sortiment firmy ČETO — rádiové soupravy, konektory
•  Modelářské špendlíky, sklotextil
•  Sortiment firmy Robbe-Futaba
•  Vteřinová lepidla, Epoxy 1200, Unilex, Epoxi 5 min.
•  Lodě Challenger — firma Novaterm
•  Sortiment firmy Jamara
•  Potahová folie Oracover, Mikalenta, Viatex

Zboží zasíláme na dobírku.
Obchodníkům dodáváme za výhodných podmínek, 

zboží posíláme Tenexpresem 
nebo dovezeme osobně.

překvapení! 
přímé dodávky motorů 

QUADRA
Naši stálí dodavatelé z USA a Japonska opět představili v 
Norimberku řadu zajímavých stavebnic a motorů. Nabízíme:
• Stavebnice RC modelů letadel předních amerických firem
• Oblíbené stavebnice nezničitelných RC modelů US 

AIRCORE
• Špičkové japonské motory od firmy O.S.Engines
• Úplný sortiment nažehlovací folie Mono Kote
• Epoxidová a vteřinová lepidla, urychlovače a ředidla

Vám, kteří máte málo času, nabízíme za přijatelných 
podmínek stavbu modelů na zakázku ve výstavní kvalitě 
včetně osazení RC soupravou a motorem. Zajišťujeme 
náhradní díly, servis a poradenskou službu. Modeláři ze 
Slovenska se mohou obrátit na našeho zástupce: CM 
Modeilsport, spol. s r.o., RO. Box 24/22 040 22 Košice, 
tei./fax.: 095/6227554

PAN »Ir [PÆMRJa  
Ukrajinská 6 Γ Ϊ  

100 00 Praha 10
tal./fax: 02/24025552 * ·  O I Γ

Pohodlný nákup přímo od stolu, 
to j e  nákup od firm y

RM
HOBBY

PS 18a, 768 24 Hulín
Stavebnice, spalovací motory, 

elektromotory, N iC d  aku, serva a d alší 

příslušenství 

Z b o ží zasílám e dobírkou.
Ceník zašleme za známku.

m a lin * *

modelářské motory 
a příslušenství 
stavebnice modelů letadel 
kovovýroba všeho druhu 
export-import

Ž H A V IC Í S V ÍČ K Y
M1 -  Hot/teplá, od 0,8 do 3,5 cm3 
M2 -  Med./univerzal, od 1,5 do 6,5 cm3 
M3 -  Cold/studená*), od 3,5 do 10 cm3 
M4 -  Cold/ultra*), od 3,5 do 15 cm3 

*) pro nitrovaná paliva

Distribuce:
ZDENĚK MALINA
Vlašimská2 tel.: 02/739 70 12,
101 00 Praha 10 telTfax: 02/739 70 11

Modely
Bazar

Prodej a výkup modelářského zboží, 
komisní prodej

Sortim ent H ITEC -  výhodné ceny
Otev. doba:
Po— Čt 16.30— 19.00 
Pát. 16.30— 20.00 
Po předchozí dohodě 
možno i jindy

JH-Model 
Azalková 37 
102 00 Praha 10 
tel.02/75 58 25

Petr FLÍDR
výroba modelářských potřeb 

U smaltovny 20 
312 19 Plzeň 

tel. 019/ 72 64 859 
nabízí:

Stavebnice RC modelů 
Pružinový drát 0  0,8 - 5 mm a výrobky z néj 
Plastová motorová lože 1,5 - 6,5 cmJ a další 

plastové výlisky
Katalog v ceně 6 + 3 Kč poštovné zašlu po zaslání 

známek v této hodnotě.
Výhodné slevy pro obchodníky

KARMAR MODEL
Karel Kotelenský. Vladimírská 2459 

440 01 Louny

Z ás ilko vá  s lužba v á m  nab ízí:
□ velmi lehké dřevěné sklopné vrtule pro 

elektrolet kompletní
□  vše pro Enduro a elektrolet
□  vše od firem: HITEC, ROBBE, GRAUPNER, 

RÖGA a dalších

K atalog zašlem e o b ra tem  za  zn ám ku  3 Kč

KOHDOhL
MODEL SPORT I

V______________ ________________

U lesa 5 (blízko rest. DAKOTA)
700 30 OSTRAVA-Hrabůvka 

tel. : 069/35 73 53 (069/565 54 večer)

kvalitní regulátory JES »RC soupravy 
serva a další zboží HITEC·motory MVVS 
včetně náhradních dílů «nažehlovací fólie 

ORACOVER, MONOKOTE· balsa »překližka· 
modelářské příslušenství «kompletní sortiment 

GRAUPNER, ROBBE ·  rychlostavebnice 
elektroletu CORIN na Speed 600· 

stavebnice sportovní makety Z 50 L 
na motor 10 -13  ccm

Výhodné podmínky pro obchodníky !

S zásilková služba 
Zborovská 24 

150 00  Praha 5

Nabízíme stavebnice, balsu, RC soupravy 
s příslušenstvím, potahovaci folie, palivo, 
zboží z USA - vrtule, serva, nerozbltné 
modely AIR - CORE: motory O S. Komletní 
sortiment HITEC. THUNDER TIGER

Poradenská služba: tel.02/ 540976 večer 
Vše na dobírku.

Ceník pošleme za 8 Kč ve známkách.

MODELÁŘ ·  4/1995 ·  155



Také na letošním 46 . veletrhu hraček a modelářských 
potřeb v Norimberku byla centrem pozornosti rozsáhlá 

expozice firmy

robbo
model  I spor t

Z novinek vám nabízíme:
PRISMA - radiem řízený model kluzáku v provedení ARTF o rozpětí 
2540 mm
F ANTIC - soutěžní sedmičlánkový elektrolet o rozpětí 1320 mm 
LIMIT - vysokovýkonný elektrolet švýcarského pilota Urse Leodoltera 
pro 10 až 27 článků o rozpětí 1690 mm 
DASH 7 - polomaketa dopravního letadla o rozpětí 1800 mm, 
poháněná čtyřmi elektromotory 400 / 45 napájenými z jediné sedmi 
až osmičlánkové baterie
JOLLIE - RC polomaketa plachetnice typu "dinghy" s funkčním 
jachtařem, který vyvažuje loď
DIAB0L0 - rádiem řízený model rychlostního člunu typu "off - shore" 
o délce 520 mm poháněný elektromotorem
LOTSE - RC polomaketa lodivodního člunu poháněná elektromotorem. 
Model je dlouhý 1004 mm a jeho hmotnost Činí 10 kg.

Pro piloty RC vrtulníků nabízíme:
Mechaniku mistra světa Youngblooda FUTURA pro akrobatické 
modely vrtulníků, konverzní stavebnici MOSKITO/HUGHES 300 C. 
trup ZENIT II. HUGHES 500/ FUTURA

Taká jsme představili:
Novou RC soupravu Attack II. serva, nabíječe, spínače a regulátory, 
elektromotory s přímým pohonem i planetovým převodemfspalovací 
motory MDS, N0VAR0SSI a další užitečné příslušenství.
O katalog Novinek Robbe'95 a zvláštní katalog pro modely vrtulníků si 
napište výhradnímu zástupci pro Českou republiku:

ROBI
Na Zavadilce 2 
160 00 Praha 6 
tel. 02/ 34 29 433

RT HOBBY, velkoobchod hračky a modely
nabízí všem obchodníkům, prodejcům a zájemcům o mo
delovou železnici kvalitní modely a příslušenství k mode
lové železnici.

Ve velikosti TT 1:120 nabízíme lokomotivy a vagony od 
firmy Tilling TT Bahněn v celém sortim entu. Dále v té to veli
kosti nabízíme doplňky a stavby od známé firmy Auhagen. 
Tato firma má m odely jak ve velikosti TT, tak HO.

Ve velikostí HO 1:87 nabízíme hned několik firem. Cenově 
přístupná je firma Lima, dále Jouef, Rivarossi. Zcela nová je 
firma Noch, která m á velmi zajímavý systém stavby m odelové
ho kolejiště.

Pro velké příznivce kovových m odelů aut nabízíme modely 
firem Bburago a Pocher

Veškeré modely těchto firem můžete zakoupit u nás!

Kde: Prodejna m odelové železnice fy RT HOBBY 
Otevírací doba  10-18 hod.
Dr. Milady Horákové 107, Praha 6 
METRO „A “ Hradčanská, tram . 1 , 8 ,  18, 25, 26, 

bus. 108, 131, 174, 216

Peivickó 

ŽST Dejvice

I

I
lis

r I
ί

___ Milady Horákové____________
trom

Hradčanská Ry  HQBBY
2
e

1

Těšíme se na vaši návštěvu

SB OMEGA, spol. s r. o. 
Mstětice 32, 250 91 Zeleneč

Velkoobchodní sklad Mstětice 
tel.: 0202/918 62-3, linka 16

—  výrobky firm y Igra
—  paliva pro m otory se  žh av ic í svíčkou
—  palivo pro deto načn í m otory
—  rych lostavebnice m odelu  s gum ovým  

pohonem  B A T  1
—  lepid la L -510 , pětim in. epoxidy Jam ara , 

vteřinová lep id la R óga, aktivátor, potahové  
m ateriá ly , lanovody

—  akum ulátory
—  m o d elářské špendlíky
—  široký sortim ent m odelářských  potřeb
—  Luky 1, hotový m odel kategorie A 3
—  pohonná jed no tka  pro volný elektro let
—  kom pletn í R C  sortim ent firm y Č E T O
—  výroba forem  pro vaku o vé  tvá řen í plastů  

podle d o d an éh o  m odelu nebo výkresu
—  vaku o vé tvá řen í plastů

Z b o ží zaš lem e poštou , T enexp resem  nebo při 
větš ích  odb ěrech  p řivezem e  
Z b o ží zas ílám e  i na d ob írku  
In fo rm ujte  se  o ak tu á ln í nabídce  
O b ch o dn íkům  d od ávám e  za  výhodných  
podm ínek

—  kom pletn í sortim ent firm y S V O R
—  kom pletn í sortim ent firm y Flídr
—  m odely Flying Styro Kit

Sklad se n ach á z í na výpad ovce sm ěr H radec  
Králové, 5  km z a  obcí H orn í Počern ice odbočka  
doleva, budova A grochem ického  podniku
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Vysokovýkonné navijáky
se 4 0 0  m  dlouhým  lankem  o 0  1,2 m m

Naviják pro modely kluzáků F3B
rychlost vleku maximálně 14 m/s 

vhodný též pro obří modely, přepínatelná magnetická brzda

Naviják pro 
modely kluzáků

rychlost vleku 
maximálě 
6 -1 2  m/s 

cenově 
výhodná verze 

pro soutěže F3B včetně 
jednoduché kladky 

kat.č. 808.

I ^ F f i l f f l W W F  JOHANNES GRAUPNER 
Ěm Ě Ě  B 4  U  j J Ě Ě  K m  t  Postfach 1242 ■ D-73220 Kirchheim/Teck

popis najdete v 
novém hlavním katalogu GRAUPNER 45 FS

Kladka 
Expert
je  uložena v 
ložiskách a zajištěna 
proti tahu vlečného lanka 
ve dvou bodech.
Lze j i  použít pro 
oba navijáky, 
kat.č. 1394

(  "
P ro v á d ím  o p r a v y  v š e c h  v r tu ln ík ů  f irm y

R O B B E  S C H L Ú T E R  a  R C  a u to m o b ilů  

o d  f irm y  R O B B E  +  v e š k e r é  

d o d á n í  n á h r a d n íc h  d ílů .

Solidní ceny.
Adresa: Roman Soukup 

Na tržišti 528 
345 06 Kdyně 

S  0189/911 120 
____________________ /

VÍKEND PLNÝ PŘEKVAPENÍ, 
HLAVNJF PRO DĚTI A MLÁDEŽ

i  / a  / i /

PŘIPRAVUJÍ:
- VÝSTAVIŠTĚ PLZEŇ
- UNITED GAMES OF NATIONS
- DART-POŘADATEL VÝSTAV 

MODEL HOBBY

PLZEŇ, VÝSTAVIŠTĚ, 9.-11.6.1995
MODELY LETADEL, AUT, LODÍ A VLAKŮ - HRAČKY - UKÁZKY 
STAVBY MODELŮ - LÉTÁNÍ A JEŽDĚNÍ - ZÁVODY A SOUTĚŽE

INFORMACE: DART, NA PANKRÁCI 30, 140 00 PRAHA 4 
TEL.: (02) 61215357, 438342, FAX: (02) 61215358

b  ι=δ r^ i o
NOVÁ

MODELÁŘSKÁ
PRODEJNA

M odelářské po třeby Hračky Plastikové m odely 

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ FIRMY:

Špičkové motory vč. příslušenství od 
objemu 2 cm3 do 60 cm3

Zajišťujeme distribuci německých časopisů MODELLFLUG 
International a ROTOR

MOTOR! ■ ENGINES

ze širokého sortimentu modelářských potřeb nabízíme:
•  RC soupravy, serva, příslušenství od světových firem

GRAUPNER. K YO S H O , ROBBE-FUTABA, W E BRA, 
M ULTIPLEX. KA V A N , S IM P R O P . HITEC

•  špičkové elektromotory PLETTENBERG
•  základní stavební materiál (broušená balsa, lišty, barvy, laky, 

lepidla, epoxidové pryskyřice, tuzemské i zahraniční, vteřinová 
lepidla, nažehlovací a samolepicí folie ORACOVER, Solar Film

•  rádiem řízené modely letadel, lodí, automobilů a vrtulníků. Přes 
40 typů leteckých modelů naší výroby - JR Models

•  FLYING STYRO KIT - vysokovýkonné létající polystyrénové 
modely

•  obráběcí stroje na dřevo, ruční a elektrické nářadí

Zboží zasíláme rovněž expresní službou nebo poštou.
Adresa prodejny: Vedení firmy, odbyt:
JR Models JR Models
Veveří 109 Ing. J.Rumreich
616 00 BRNO Šebrov 113, PSČ 679 22
tel. fax: 05-41217654 tel. fax: 0506-8725
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X hvp modell
Modelářská prodejna
Myslíkova 30
120 00 Praha 2
Tel.: 02/29 66 06
Fax: 02/53 76 71 1

Vzorková prodejna 
balsy a modelářského materiálu

Otevírací doba: Po-Pá 10.00-18.00 h 
So 10.00-13.00 h

•  Autodráhy Europa Cup, náhradní díly, auta, 
veškerý záruční a pozáruční servis

•  Lodě a letadla od firmy Turbinia: Policie 
a jachta Suzan, Citabria na C02

•  RC soupravy Robbe-Futaba, Hitec, Sanwa
•  Vrtule APC
•  Převodovky Enduro 1:2 a 1:2,4, s příslušen

stvím možno 1:5 a 1:6
•  Elektromotory, spínače, akumulátory, regu

látory, nabíječe, serva
•  Motory COX, O. S. Max, K&B, benzinové 

motory Titan
•  Rychlesohnoucí disperzní lepidla Greven
•  Americké stavebnice nerozbitných modelů 

Air Core a stavebnice Great Planes
•  Žiletkové pilky
•  Velký výběr modelářského nářadí a nástrojů
•  Bohatý sortiment paliv pro modelářské mo

tory
•  Nitrolaky, ochranné laky proti účinkům pali

va
•  Kopírování plánků až do velikosti A0

Těšíme se na Vaši návštěvu

Dovoz a zpracování balsy 
Křesomyslova 12 (ve dvoře) 

140 00 Praha 4-Nusle 
Tel.: 02/61 21 65 31 

Fax: 02/53 76 71 1

Pouze
pro obchodníky a velkoodběratele

Zvýhodněné balení 
pro obchodníky ve 4 variantách!

•  Kvalitní broušená balsa -  šířka 100 mm, 
délka 1 070 mm, v tloušťkách 0,4 až 30 mm

•  Balsová překližka (snížení cen) -  
250x500 mm, v tloušťkách 1 až 6 mm

•  Balsové lišty
•  Náběžné a odtokové lišty, hranoly
•  Balsa speciál do 100 g/dm3 a 120 g/dm3
•  Velkoplošné potahy křídel (podle požadav

ků odběratele)
•  Smrkové lišty
•  Březová překližka
•  Epoxidy a vorgeláty
•  Vakuové tváření plastů (PSH, ABS)

Výhradní zastoupení rakouské firmy

Έ ο μ -Τ ε μ μ κ

Z kompletního sortimentu vyjímáme:
•  vteřinová lepidla Röga -  20 g ·  lanovody
•  Solarfilm ·  modelářská bižuterie ·

RC SERVIS
IZděné* H N Í Z D I L I

Letecká 666/22 
161 00 Praha 6 
tel. 02/366274

zAr u č n I a  p o z á r u č n í o p r a v y
PRO VÝROBKY FIREM

GRAUPNER
HITEC

SANWA
POZÁRUČNÍ SERVIS PRODUKCE 

OSTATNÍCH VÝROBCŮ RC SOUPRAV

airboat model
Moldavská 13, 101 00 Praha 10 

tel./fax - 02/736267 
Zásilková služba vám nabízí:
•  stavebnice RC modelů letadel a lodí
•  RC soupravy, serva a příslušenství
•  elektronické spínače a regulátory
•  spalovací motory MWS včetně náhradních dílů
•  elektromotory, NiCd a Pb aku, nabíječe
•  lepidla, nažehl. folie, model, nářadí aj.
•  kompl, sortiment firem ROBBE, GRAUPNER, 

JAMARA

Aktuální nabídka: tavné lepicí pistole již od 229 Kč

Novinka pro Enduro: NiCd aku Panasonic:
1.2 V/1200 mAh, 017/43 mm, hmotnost jen 26 g!
1.2 V/1400 mAh, 017/49 mm, hmotnost jen 32 g!

K a ta lo g  s  c e n ík e m  
z a s ílá m e  o b ra te m  z d a rm a

HORST
-to znamená výrobu převodovek pro elektrolety, 
čerpadel paliva, háčků pro krouživý vlek a mnoho 
dalších plastových drobností pro vše, co létá 
a jezdí, za ceny přístupné všem.

Katalog v ceně 5 Kč a známky 5 Kč 
zašlu po zaslání známek v této hodnotě.

Vše na adrese: Jan Horák, 
Mohylová 103, 312 06 Plzeň, 
tel. 019/658 53

Hořejší Nad Přehradou 15, 321 02 Plzeň 
tel-fax (019) 530023

♦  nejlevnéjší Solarfilm ®- přímý dovoz
♦ oblíbené žiletkové ruční pilky ZÓNA™ (USA)
♦ Litespan / Balsaloc - nový superlehký a pevný 

potah, náhrada papíru (Anglie)

♦ špičková guma TAN II (USA)
♦ další speciality podle katalogu

obchodníci vždy vítáni katalog za známku

SOLÁRNÍ ČLÁNKY
PRO MODELÁŘE

NOVÉ MOŽNOSTI POHONU PRO VAŠE 
MODELY

DOVOZ A PRODEJ ZAJIŠŤUJE
ELSERVIS PRAHA

VÝHRADNÍ ZÁSTUPCE FIRMY 
CARBON VERTRIEB 

PRO ČR
INFORMACE A OBJEDNÁVKY NA ADRESE: 

ZDENĚK KOLÁŘ, MIROVICKÁ 1097, PRAHA 8 
TEL: 66412307, FAX./ZÁZ.: 3019064

spol. s r. o. 
Veleslavínská 26 

162 00 Praha 6 
Tel. (02) 316 62 21 

(02) 36 03 03 servis

ČETO nabízí kvalitu a okamžitě k dodání 
přímým a dobírkovým prodjenám

Přijímače bez krystalů
R4 AM35 -  960 Kč
R6 AM35 -  1 040 Kč
RFM 8/35,40 -  1 300 Kč

Vysílače
T4 AM35 -  2 400 Kč
T4 FM35 -  2 450 Kč
T6 AM 35 -  2 800 Kč
T6 FM35 -  2 800 Kč
T7 FM35.40 -  2 950 Kč

Sady
4AM35 -  4 300 Kč
4FM35 -  4 650 Kč
6AM35 - 5  150 Kč
6FM35 -  5 300 Kč
7 FM35.40 -  5 650 Kč

Sada 4 obsahuje: T4 vysílač, RFM 8 přijímač, 
kabel Rx, pouzdro baterie, 2xDervo Hitec a sa
du krystalů
Sada 6 obsahuje: T6 vysílač, RFM 8 přijímač, 
kabel Rx, pouzdro baterie, 3x servo Hitec a sa
du krystalů
Nepřehlédněte! Na sadu je již poskytnuta 8% 
sleva z výrobků, které jsou jejím obsahem.

Zástrčka kabelu serva -3 0  Kč
Pouzdro baterie -9 5  Kč
Kabel přijímače -1 1 0  Kč
Kabel R/W7-8 kanál -5 0  Kč
Sada krystalů AM27-FM35 -  220 Kč
Sada krystalů FM40 -  240 Kč
Servo Hitec HS-300
s konektorem Modela 1 ks -  450 Kč

Obousměrný proporcionální
regulátor otáček 6-12 V/8A
(max. zat. 12A/30 s) -  980 Kč
Pouzdro vč. 3 ks baterií Micro -  345 Kč
R1 AM 35,40 Micro -  620 Kč
Servomagnet Micro -4 4 0  Kč
Sada MICRO TX1 AM35-AM40 -  2 825 Kč
Baterie Micro 1 ks (pro RX 3 ks) -9 5  Kč
CETO-01 -  540 Kč
CETO-02 -  450 Kč
CETO-03 -  870 KČ
Redukční kabel -  145 KČ

Sada MICRO obsahuje: vysílač T1 + let. část 
(12 g): přijímač, micro servo, pouzdro baterie. 
Uvedené ceny výrobků jsou bez poštovného. 
Ceny jsou účtovány s DPH.
Opravujeme a přelaďujeme všechny soupravy 
Modela AM27 na AM35, FM27 na FM35 MHz. 
Vše do 10 dnů. Cena včetně nového VF dílu,
1 páru krystalů a poštovného je cca 950 Kč.

Novinky:

CETO-03 Delta Peak
Nabíječ CETO-03 slouží k rychlonabíjení 6 až 7 
NiCd akumulátorů konstantním proudem 1,2 A 
z 12V sítě automobilu. Automatika nabíječe za
jistí odpojení akumulátorů po nabití a udržuje je 
v nabitém stavu konzervačním proudem. Nabí
ječ lze zapojit do standardní přípojné zásuvky 
(Škoda, VAZ) nebo do dutinky pro zapalovač. 
Pro použití v automobilech bez standardní zá
suvky se dodává redukční kabel.

SPEED-SMD
Spínače SPEED-SMD jsou spínače určené pro 
přímé připojení na patice elektromotorů řady 
SPEED 400 až 600. Spínače mají vestavěny 
obvody BEC, PCO a BRAKE. Jsou určeny pro 
napájecí napětí 7,2 až 9,6 V a trvalé proudy 10 
A, respektive 20 A. Špičkové krátkodobé prou
dy jsou 40 A, respektive 80 A. Spínače vynikají 
malými rozměry a nízkou hmotností (9, respek
tive 11 g). Jsou dodávány bez konektorů.

Cena 1 060, respektive 1 190 Kč.

CEIO
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predajňa: Strojárenská 5 
P.0. Box 24/22 
040 22 Košice 

tel./fax 095/622 7554

Ponúkáme kompletný sortiment firiem: 
KYOSHO ·  HITEC ·  GRAUPNER ·  ROBBE ·  

AERO-NAUT ·  KAVAN ·  PAN-AIR

Zastúpenie pre Slovensku republiku:
PAN-AIR. OS.Max. KAVAN. KYOSHO

NOVINKA:
•  elektronické regulátory JES od 10 A do 

80 A
•  špičkové převodovky s vnútorným 

ozubením pre elektromotory rady 400 až 
600 (duralové teleso. kovové ozubenia 
1:1.8 až 1:2.6)

•  RC stavebnice nerozbitných modelov AIR - 
CORE

•  RC súpravy HITEC, GRAUPNER, 
ROBBE-FUTABA

•  servá HITEC: HS 300 Standard. HS 80 
Micro (17 gr), HS 101 Mini

•  úplný sortiment motorov O.S. MAX
•  RC vrtulníky KYOSHO
•  nažehlovacie fólie MONOKOTE
•  elektromotory
•  akumulátory: SANYO, PANASONIC
•  sady akumulátorov s konektorom

6 čl. 7,2 V /  1300 mAh 556,-Sk
6 čl. 7,2 V /  1800 mAh 853.-Sk
7 čl. 8,4 V /  1800 mAh 1000.- Sk

Tovar zasielame aj na dobierku
Výhodné ceny pre obchodníkov

Bližšie informácie na tel./fax 095/622 7554 
od 10,00 do 17,00 h

Objednávkový katalog obdržíte, ak poukážete 
na našu adresu poštovou poukážkou typu C 

čiastku 40,- Sk

Λ Α Π Τ Γ Ι  I®
ADHESIVE CENTER
I H I \  I L L L

LEVÍ
K OKO R Y

. " i
zajišťuje:

Distribuci 
pro ČR a SR

S U P E R C E M E N T -
Výbomé pro lepení KŮŽE, GUMY, 
TEXTILU a DŘEVA. Dobře slepí i 

kov, plasty, sklo a papír. Po přitlačení 
lepených ploch ihned drží. Spoj je odolný 

proti vodě, oleji, solím, mírným 
kyselinám a zásadám.

A DALŠÍ LEPIDLA
- SEKUNDOVÉ LEPIDLO klasické I gel 

- EPOXYD klasický - EXTRA - PVC' 
- DISPERJtAP - TEKUTÉ TĚSNĚNÍ 
• KOVOVÝ EPOXYD - FIX - LOCK'

LEVI - Jiří Zapletal 
Motorest ZD
751 05 KOKORY ___ _ _ _  Λ
Tel.: 0641/94536.94820 Fax: 0641/94521 PRO VAS

Z NOVÉ ŘADY LEPIDEL

CARTELL

W IPA MODEL
nabízí

STAVEBNICE
•  házecí kluzáky pro začátečníky a pokročilé
•  sportovní model AIKA na motor C02 s možností 
RC ovládání ČETO MICRO
•  stavebnice makety AUSTER Mk.lll na motor C02 
GM-63
•  RC házedlo ORI, rozpětí 1 550 mm, možnost pří
davného elektropohonu nebo pylonu s motorem 
COX 0,8
•  RC větroň BESSY, rozpětí 2 080 mm, možno do
dávat i ve verzi elektro. Model roku 1994 z výstavy 
Model hobby ’94.
•  Rychlostavebnice makety Albatros C.1 (Německo 
1915) na motor C02 GM-120

Objednávky: WIPA MODEL 
Školní 891 
742 21 Kopřivnice 
Tel/Fax: 0656/405 86

Výhradní zástupce německé firmy R & G

•  Laminovací pryskyřice 
•  Plnidla

•  Skelné, kevlarové, uhlíkové tkaniny 
a rovingy

. . .  a ostatní materiál a pomůcky 
k laminování

Ceník zašleme proti obálce 
s vaší adresou a 7 Kč známkou 

PG Gerasis, O. Březiny 48,
790 01 Jeseník 

tel.: (645) 24 51-5 kl. 248 
fax: (068) 299 07

DO NOVÉ SEZÓNY SE SERVY Y t l  ZA CENY 0 9% NIŽŠÍ
Serva se dodávají s běžnými typy konektorů ■ Nabídkový list zašleme na požádání ■ Náhradní díly i servis
zajištěn ■ Záruka 6 měsíců, u celokovových převodů 5 let ■ Serva zasíláme na dobírku po dohodě i osobně 

■ Při odběru tří a více kusů sleva 4 %
typ serva převody kuKfcové

ložisko hmoftost sla’ rychlost rozměry cena

200 VS-200 plastikové ano 48g 3,4 kg/cm 0.18S/45* 40,5 x 20 x 41 518,-

265 VS-650 Sped plastikové ano 25g 2,2 kg/cm 0,11 s/45* 31,5x16x30 1 038,-

301 Mini-Star II ceiokovové ano 32 g 3,1 kg/cm 0,16 s/45- 34x16,5x33 1471,·

310 McMini kovové2 ne 30g 3,1 kg/cm 0,16 s/45' 34x16,5x33 1 215,-

320 Mini-Standard plastikové ne 25 g 3,1 kg/cm 0,16 s/45- 34x16,5x33 1 000,-

401 Speed-Star ceiokovové ne 17 g 1,0 kg/cm 0,06 S/45' 30x12,5 x 29,5 1 730,-

501 Mikro-Star II ceiokovové ano 18 g 1,8 kg/cm 0,16 S/45* 28,5x13 x 28,5 1 798,-

510 McMikro kovové2 ne 17 g 1,8 kg/cm 0,16 s/45 28,5x13 x 28,5 1 562,-

f-pň44V 2-kovově převody i hřídele*. provoň, napětí 4 J · 5 V

Příslušenství k servům: VS-200, VS-650:5 ks náhradních upevňovacích pák + upevňovací prvky - všechny Mimi a Micro serva: 2 ks náhradních pák + upevňovací prvky

Prodej výhradně na adrese Vlastimil Vostřel SAM BA  model Sebranice 164,569 62 ČR

m u d B Ě a
s.r.o. BŘEZINKA u Podhořan. 538 41 Podhořany. 

tel. 0 4 5 5 / 90 731. tel., fax: 0 4 5 5 / 90724

od 1.5. 95 bude otevřena podniková 
prodejna
nabízí stavebnice modelů letadel:
•  FIT 1800
•  MENTOR nový
•  BRIGADÝR L-60
•  MESSENGER
•  ITOH

Dále nabízíme do vyprodání skladových 
zásob:
•  stavebnice ITOH v PC 155 Kč
•  stavebnice MENTOR v PC 1002.- Kč
•  stavebnice MENTOR s motorem J2 v PC 

2543.- Kč
•  stavebnice MENTOR nový v PC 1361,- 

Kč
•  stavebnice MENTOR nepotažený v PC 

1069,- Kč
•  stavebnice FIT 1800 v PC 1521,- Kč
•  stavebnice FIT s motorem v PC 2703,10  
Kč
•  stavebnice FIT 1800 nepotažený v PC 
Na dobírku vám zašle také firma: 
MODELÁŘ SLADKÝ a spol.
nám. Míru 142 - v průchodu domu
344 01 Domažlice
tel.: 0 1 8 9 / 2319, fax: 0 1 8 9 / 5378

•  náhradní díly na motory 1.5 D
•  motor 1.5 D (RC)
•  motor J2 DFS
•  motor J2 GFS
•  motor J2 GFS/RC
•  motor C02 Super

Kompletní nabídkový list vám na 
požádání zašleme.
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výrobce a dodavatel superrychlostavebnic rádiem řízených modelů 
letadel a modelářského příslušenství

Elegantní větroň Je celobaisové konstrukce. Maximálně využitá kvalita profilu E 387 
a nízká hmotnost dodávají modelu vynikající letové vlastnosti. Nejvhodnější pohonou 
jednotkou pro EREBII jsou motory řady SPEED 500. Pro sestavení modelu Vám stačí 
jedno odpoledne.
Pro motor SPEED 500 dodáváme speciální sklápéd vrtuli s unašečem a kuželem, která 
byla vyvinuta pro maximální využití výkonu motoru SPEED 500 ve spojení s akumulátory 
SAFT 1,7 Ah (6-7 článků). Technická data: rozpětí křídla 2080 mm, délka 1080 mm, 
hmotnost 1350 g, plocha křídla 40 dm8. Obsahem rychlostavebnice je: hotový trup, 
křídlo, VOP, SOP, (vše potažené nažehlovací folií), průhledný kryt kabiny, 
kabinu, dekorační samolepky, lanovody, veškeré příslušenství a stavební návod.

Novinky: rychlouzávér kabiny - balení po 2 kusech · malé lámad panty - balení po 
10 kusech ·  vrtulové kužely z houževnatého nylonu v prúmérech 38 - 70 mm v barvé bílé, 
modré, žluté, červené a černé · superlehká kola 45, 51, 57, 63, 70, 76, 90, 100 mm 
•  nastavitelná motorová lože 1 8 -5 1  mm.

Naše výrobky můžete zakoupit v síti modelářských prodejen. Pokud naše výrobky 
neseženete ve Vaší prodejné, obraťte se přímo na firmu Hacker, pondélí - pátek 
8.00 -16.00 hodin. My vaši objednávku urychleně vyřídíme.

C  Obchodníci, žádejte katalog!^)
HACKER d is trib u c e : K alivody 2 7 0  65 , te l./fa x : 0 3 1 3 / 6 2 2  2 9  ^

HACKER vzo rko vá  p ro d e jn a  : PAN a ir, U kra jinská 6 , Praha 10,
te l./fa x : 0 2 /2 4  6 2  55  5 2  ^

^ H A C K E R  za s to u p e n í SR : HELITEX m o d e ll, Ivánská ces ta  2 5 ,Bratislava 821 04 , 
te l:: 0 7 / 23  8 8  0 9 I. 16 , fax: 0 7 / 2 4  9 5  86

^ Obchodníkům poskytujeme zvýhodněné podmínky, zboží zasíláme Tenexpresem nebo poštou!

MODELSPORT 
Jan Hess 
Bezručova 339 
252 63 Roztoky u Prahy 
telJ fax 02/ 397 426

Novotný, H ess

NABÍZÍ:
•  Výuku pilotáže RC modelů vrtulníků a letadel v denních a 

týdenních kurzech s ubytováním
•  Zakázkovou stavbu, seřizování a zalétávánl RC modelů vrtulníků a 

letadel
•  Veškeré výrobky firem Robbe - Futaba, Kyosho a Graupner
•  Kompletní sortiment vrtulníků Schliiter včetně servisu a prodeje ND
•  Motory O S. MAX, Webra, MDS, Enya, Novarossi
•  Ukázky RC modelů pro film a reklamu, snímkování terénu a 

objektů ze vzduchu
•  Nerozbitné modely U.S. AIR CORE pro začátečníky
•  Helicopter & Plane simulator pro PC
•  Speciální program na PC pro modelářské prodejny a obchodníky - 

ceníky, sklad, objednávky a účetnictví
•  Autorizovaný servis RC souprav a příslušenství Robbe - Futaba 

včetně záručních a pozáručních oprav
•  Bazar - prodej modelů a příslušenství z "druhé ruky"
•  Syntetické palivo pro mod. motory

VÝHRADNÍ DISTRIBUCE 
VRTULNÍKŮ KYOSHO PRO 
ČESKOU REPUBLIKU - velmi 
výhodné ceny pro obchodníky

•  Elektro vrtulníky EP 
CONCEPT, HUGHES 500,
BELL JET RANGER na 7-8 
článků
•  CONCEPT 30 SRT a SRX
•  CONCEPT 60 SR
•  Zajišťujeme kompletní servis 
a prodej ND

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
•  Výuka akrobacie RC vrtulníků na typu CONCEPT 30 SRX

VRTULNÍKY

K y n s H D

MODELSPORT
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P Ř Í Z N I V É  C E N Y  -  K V A L I T A
■  ■  ^  Modelářské potřeby 

1 W L m  rn m Na drahách 176 
. 1 1  1 iyp E  m  500 09 Hradec Králové 

i  ■  ^ 1  Tel 049/ 241 06
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RC soupravy HITEC, příslušenství, nabíječe, 
serva-sleva na 3 ks · NiCd accu · Motory 
MWS · potahové materiály - ORACOVER, 
SOLARFILM, RETACOLOR, MIKELANTA· 
nejlevnější balsa, překližka, dýha · lepidla · laky 
• skelné tkaniny, pásky · stavebnice · 
modelářské příslušenství aj.

•  dýha Wawa od 36 Kč za m2
• gumicuk od 339 Kč

PRODEJNÍ DOBA: PO, ST, ČT, PÁ 9-12, 14-18 
ŽÁDEJTE AKTUÁLNÍ KATALOG 

ZA ZNÁMKU 3 KČ 
ZBOŽÍ ZASÍLÁME I NA DOBÍRKU 

VÝHODNĚ DODÁVÁME TÉŽ OBCHODNÍKŮM

modelářské potřeby
•  balsa, smrkové nosníky, překližka
•  stavebnice RC modelů
•  veškeré příslušenství pro elekrolet
•  RC vybaveni SANWA, HITEC, FUTABA
•  plastikové modely, barvy AGAMA
•  dovoz od firem ROBBE, GRAUPNER
AKTUÁLNÍ NABÍDKA
•  JERRY - stavebnice cvičného homoplošniku pro

motor 0,8 - 1,5 cm* nebo SPEED 400, hotová 
kostra, rozpětí 960 mm, délka 700 mm, hmotnost 
560g 880,-

•  RC souprava SANWA VANGUARD 4FM - 4 (7) 
kan. vysílač, 7 kan. přijímač, 3x servo

4950,-
•  zboží i na dobírku, katalog obratem za známku 

10 Kč
•  využijte služeb našeho modelářského SECOND

HANDu
PRODEJNA

Heřmanova 51 
170 00 Praha 7 
tel. 02/ 37 54 76

OTEVŘENO
Po-Čt 
9 -12 h 
14 -18 h

Modelářská prodejna a zásilková služba vám nabízí:
•  RC vybavení HITEC. GRAUPNER. FUTABA, SANWA
•  motory M W S . O S. Max. COX. TITAN. GM-120 na CO,
•  sortiment firmy THUNDER TIGER - kompletní hotové modely - 

větroně, elektrolety, motorové modely, makety. Další sortiment - 
nádrže, startéry žehličky...

•  broušená balsa, lepidla, laky. palivo
•  nažehlovací fo lie SOLARFILM - pastelové, transparentní
•  funkční stavebnice lodí s možností RC ovládání
•  stavebnice modelů letadel tuzemských i zahraničních výrobců

M O D E L
M O D EL HOBBY
Malcova 1723. 269 01 Rakovník 
O tev írac í doba:
Po-Pá 10.00-12.00 13.30-17.00h 
So 9.00-11.00 h

Důležité upozornění ! 
Nový telefon a fax přímo 
do prodejny:
0313/2017

H O B B Y
NAVŠTIVTE NÁS NEBO NÁM ZAVOLEJTE SVOJE PŘÁNÍ. JSME PŘIPRAVENI VÁM VYHOVĚT
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MODELÁŘSKY SVĚT POUZIVA

ORACOVER
VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU —  PECKA MODELÁŘ 
KAROLÍNY SVĚTLÉ 3, PRAHA 1 PIŠTE, TELEFONUJTE, FAXUJTE!

PECKA-MODELAR
TEL./FAX: 02/242 30170

ORACOVER - NAŽEHLOVACÍ FÓLIE, ORASTIK - SAMOLEPICÍ FÓLIE 
ORALINE - SAMOLEPICÍ LEMOVKY, ORATRIM - NA DETAILY c

► Monografii amerického více
účelového letounu Helio Courier, 
uveřejněnou uvnitř tohoto seši
tu, doplňujeme snímkem stroje 
regionálního dopravce Comstol 
Air Transit

Snímky: Archiv M. Balouse; 
G. Revel;
B. Wallace

▲ Při loňském ročníku proslulé soutěže Top Gun v americ
kém Palm Beach létal Mel Whitley s dokonalým modelem  
střemhlavého bombardéru SBD-5 Dauntless o rozpětí 
2 134 mm a hmotnosti 11 325 g, poháněným motorem OS 300
0  zdvihovém objemu 50 cm3

► Stálý účastník Velké ceny Mělníka v pylonovém létání Bob 
Wallace z USA sí postavil Donalda 4 ze stavebnice firmy 
OBAG. Bob nahradil elektromotor spalovacím motorem Enya 
2,5 cm3, s nímž má model o rozpětí 1 400 mm hmotnost
1 330 g. A jeho hodnocení? „My Donald 4 flies excellent!"



I VELKOM I
PM Pecka-m odelář, Karoliny Světlé 3, 110 00 Praha 1 
Pelikán, ul. Sv. A nežky české 29, 530 02 Pardubice  
KO ADO  m odel sport, U lesa 5, 700 30 O strava-H rabůvka  
Hanák -  m odelářské potřeby, Kounicova 19, 602 00 Brno

AUTORIZOVANÉ PRODEJNY
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CHAMPION-45L
Za tento líbivý a obratný akro
batický letoun se nemusíte sty
dět na žádném modelářském 
letišti. Stavebnice typu ARF. RC souprava čtyřpovelová

TIGER TRAINER 40
Hbitý kompaktní sportovní 
hornoplošník s dobrými le
tovými vlastnostmi vybave
ný křidélky. Stavebnice typu 
ARF je dodávána včetně 
motoru s tlumičem výfuku 
a RC karburátorem!

Rozpětí 1 550 mr
Hmotnost 2 450
Motor 6,5 err
RC souprava čtyřpovelová

SUPER DECATHLON 40
Polomaketa známého akrobatické
ho hornoplošníku, jehož klasické li
nie jej nadřazují nad ostatní letou
ny této třídy. Stavebnice typu ARF.

Rozpětí 1626 mrr
Hmotnost 2 800 c
Motor 6,5 crrF
RC souprava čtyřpovelová

VYROBKY
THUNDER
TIGER
ŽÁDEJTE
VE SVÉ
MODELÁŘSKÉ
PRODEJNĚ!

R DECATHLON 40

MOTOR GP40
Motory Thunder Tiger jsou vyráběny s nejvyšší přesností a precizností 
Mají tichý a klidný chod, hladký přechod při změně otáček a široké vý
konové spektrum. Jsou dodávány s-tlumičem výfuku a RC karburátorem

VICTORIA
Elegantní jachta má jedno
duché ovládání a dobré ma
névrovací vlastnosti i rych
lost. Snadno odnímatelný 
dělený hliníkový stěžeň 
usnadňuje transport. Sta
vebnice obsahuje trup, ho
tové plachty a ostatní před- 
pracované díly, takže za ně
kolik hodin je loď schopna 
panenské plavby.

WINDSTAR
Úhledný větroň čistých tva
rů. Profil křídla umožňuje 
výkonné létání jak v termi- 
ce, tak na svahu. Stavebni
ce je typu ARF. Pod ozna
čením Windstar EP se do
dává rovněž jako elektrolet.

Victoři*

Délka 770 mm
Výška 1340 mm
Oplachtění 28,6 dm2
Hmotnost 1,8 kg
RC souprava dvoupovelová

Rozpětí 1960 mm
Hmotnost 900 až 1100 g 
RC souprava dvoupovelová


